DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 04/2013
Vår ref.
13/248-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
22.04.2013

Møtedato:

Torsdag 18.4.2013

Møtetid:

Kl. 19.00-22.30

Møtested:

Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.:

037/12 – 048/12

Disse møtte:

Lars Kristian Stendahl Yngve Jørgensen, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl,
Christer van der Meeren, Gunnar, Cathrine Mørner, Steinar Arne Hjartåker,
Ingelin Hoff Larsen, Reidun O Andersen og sekretær Bjarne B L Andersen
Aina Antonsen Syslak, Brith B Bjordal, Gjervik, Ida Doksæter, Arne
Tandberg,

Meldt forfall:
Møtte ikke:
Ellers møtte:
Møteleder:
Merknader:

Fra Olsvik TenSing møtte Mette Myklebust, Victoria Nyborg, Nadia M
Jonsson til sak 040/13. De var også med på sak 041/13
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Bevertning ved Lars Kristian og åpning ved Bjarne
Bergen
18.04.2013

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
037/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
037/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Det ble meldt en sak under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle denne
saken med løpende nytt saksnummer (048/13). Med denne tilleggssaken ble
innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
038/13

Godkjenning av møtebok nr. 03/2013, menighetsrådsmøte 21.3.2013
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 03/2013 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 21.3.2013.
038/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Sign:
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039/13

Arbeidsutvalget
Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal
protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 4.4.2013.
039/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

040/13

Møte med frivillige – Olsvik TenSing – se vedlegg
Styret i Olsvik TenSing var invitert til møte med menighetsrådet. De møtte med
tre representanter ra styret som innledet til drøfting. Det hele munnet ut i et
drøftingsnotat som legges ved protokollen.

041/13

Ungdomsåret 2013
Menighetsrådet har tidligere gitt uttrykk for at saken skal figurere på alle møtene
fremover.
Vi har i øyeblikket én deltager til ungdomstinget. Også Olsvik TenSing og KFUKspeiderne er spurt, men hadde ikke anledning til å sende deltagere.
Menighetsrådet sender en utfordring til ledergruppen i Olsvik TenSing: Hva kan vi
sammen gjøre for å markere ungdomsåret? Send tilbakemelding til
administrasjonsleder. Det kan være både for 2013, men også noe som kommer ut
av ungdomsåret for å vare lenger. Hva med grupper for eldre utenom kor?
Tanken om et søndagsarrangement i måneden kan gjerne innlemme en unge
voksengruppe. Hva med å invitere konfirmanter etter fem år eller lignende? Hva
kan vi knytte til det som allerede skjer?

042/13

Nytt lydanlegg i Olsvik kirke
Det foreslås at anbudet fra PAP som vi nå prøver ut, og som vi mener er et godt
anbud, anbefales. Kvaliteten er bra og vil gi menigheten et godt lydanlegg i mange
år. I stedet for de svarte vi har prøvd vil det komme hvite høyttalere. Det vil i
tillegg komme to høyttalere i den lave delen av kirken. Miksepult m.m. må flyttes.
Det arbeides med forslag til dette. Forslag legges fram for menighetsrådet for
vedtak snarest. Menighetsrådet garanterer for kostnadene. (Jf. Budsjettet for 2013)
Teleslyngen kobles til av PAP. Trådløse mikrofoner med nye frekvenser er
inkludert. Dokumentasjon på tilbudet ble delt ut på møtet.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd tar imot tilbudet fra PA Produksjoner Bergen AS. Det søkes
Bjørgvin biskop om å få installere dette i Olsvik kirke.
042/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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043/13

Kulturkirke
Mål- og tiltaksdokumentet som rådet har vedtatt, omtaler kulturkirketanken. Det
arbeides med å finne ut hva som ligger i begrepet, hva innebærer det og hvordan
skal dette tas videre.
Reidun Oanæs Andersen har vært i kontakt med kulturkirken på Geilo og Hol
kommune for å kartlegge bakgrunnen for begrepet kulturkirke og redegjorde for
dette. Hun har også vært i kontakt med kirkevergen i Bergen. Kulturarbeidet må
være en integrert del av menighetsarbeidet, ikke noe på siden. Det handler om en
hensikt og kirken som samfunnsaktør. Samarbeidet med kultursjef i bydelen og
andre kulturaktører er viktig. Kirkevergen støtter tanken. Dette samsvarer med
BKF sitt verdi- og måldokument. Dette bør kanskje inn i våre visjoner for en
begrenset periode? Vi må finne vårt uttrykk som kulturmenighet. Det vi arbeider
med er ambisiøst og vi anbefales å gå varsomt fram. Referat fra dette møtet sendes
ut sammen med protokollen.
Fra drøftingen:
Menighetsrådet takket for innledningen og brukte tid på å drøfte begrepet
kulturkirke og intensjonene. En årsplan for arrangementer ble foreslått. Vi har et
godt utgangspunkt i det vi allerede gjør. Gode ideer kom fram på strategidagen. Vi
kan ikke konkurrere med for eksempel Domkirkens kvalitet innen for eksempel
kirkemusikk. Mer spennende tema kan være barn og kunst, videregående skoler
eller kulturskoler i Bergen? Hva med dans som spesiale? Den visuelle delen er
allerede viktig! Noen ressurser må vi finne utover det vi har i dag. Vi må få inn
noen som kan drive et regelmessig arbeid med konserter osv.
Det er et poeng at dette kan være med å bidra til at menighetens forkynnelse får en
annerledes kontaktflate. Å kalle seg ”Olsvik kulturkirke” er ikke nødvendigvis det
vi skal gjøre nå, men vi kan likevel kalle oss en kulturkirke. Kan vi sette oss mål å
ha tilbud til alle ulike grupper i løpet av en begrenset periode?
Dette må være integrert og ikke noe ”på siden”. Det må knyttes til det vi allerede
gjør. Målet er at andre enn de vi når i dag søker til kirken. Bredde kan være
kvalitet i seg selv.
Det handler også om trosuttrykk gjennom kulturen! Gi rom til andre uttrykk enn
ord!
Over tid må det innarbeides en regelmessighet i arrangementer. Det kreves en
rekruttering til dette. Hva kan vi klare i ett år fremover med det vi har? Hva vil
dette koste? AU tar saken videre.
Se også neste sak.

044/13

Musikk, kunst og kultur – workshop
Saken ble tatt opp på møte 02/13 i menighetsrådet.
Da ble blant annet følgende vedtatt:
Olsvik menighetsråd takker Kunst- og kulturkomiteen og ber dem fortsette sitt
gode arbeid
Rådet ber AU om å legge til rette for en workshop over satsingsområdet musikk,
kunst og kultur på kveldstid i god tid før sommeren der aktuelle personer fra stab,
komiteer og andre frivillige, gjerne også andre ressurspersoner innen musikk,
kunst og kultur i kirke og samfunn for øvrig, inviteres.
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AU drøftet saken i sitt møte 4. april: Kan vi finne noen til å ta ansvaret for dette i
en travel tid? Når bør dette gjennomføres.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber Yngve Jørgensen arbeide videre med workshop som kan
arrangeres etter innvielsen av kunsten, men før kunst- og kulturuken.
044/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
045/13

Lys i kirkerommet
Det er foretatt flere befaringer og det foreligger nå et utkast til ny belysning i
kirken og utenfor kirken. Utkastet til belysning inne i kirken ble lagt fram for
menighetsrådet.
Led-lysene i gangen bør ha dimmemulighet!
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar å søke Bjørgvin biskop om å få montere de foreslåtte
lampene. Menigheten garanterer for kostnadene.
045/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

046/13

Stengning av kirken, messefall
I forbindelse med montering av kunst i fra uke 22 vil det bli nødvendig å stenge
kirken i inntil fire uker. Menighetsrådet må uttale seg om hvordan vi forholder oss
til de aktuelle søndagene. Det foreslås at vi søker om messefall søndagene 2. og 9.
juni og gjennomfører gudstjenesten med dåp 26.5 og 16. juni, den siste muligens i
menighetssalen.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd anmoder soknepresten om å søke om messefall 2. og 9. juni
2013 grunnet arbeid i kirkerommet.
046/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

047/13

Orienteringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BKF, tilbakemeldinger.
Aktivitets-tellinger i menighetene
Kirkebenken
Johan Nordahl Brun-prisen
Glasskunst, fremdrift for montering.
Råd og utvalg m.m. legges ved innkalling.

Nupenkomiteen referat kommer

Møte om trosopplæring 11. april
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7.
048/13


Økonomiutvalg.

Medarbeiderutvalget
Sending fra Kirkerådet.

Kontorutbygging
Fra BKF er det kommet spørsmål om fasaden på nytt kontorbygg. Menighetsrådet
må også oppnevne et medlem til prosjektgruppen som nå etableres.

Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd oppnevner administrasjonsleder til medlem av
prosjektgruppen. Menighetsrådet ønsker at fasaden på nybygget delt slik det er
foreslått. Liggende panel bør benyttes.
048/13 Olsvik menighetsråd 18.4.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd
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