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OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 05/2015
Vår ref.
15/340-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
22.05.2015

Møtedato:

Torsdag 21.5.2015

Møtetid:

Kl. 19.00-22.00

Møtested:

Kjøkkelvik Barnehage

Saksnr.:

045/15 – 055/15

Disse møtte:

Lars Kristian Stendahl Gjervik, Yngve Jørgensen, Brith B Bjordal, Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl (kom til sak 051/15), Christer van der Meeren, Ida
Doksæter, Gunnar Kolaas, Steinar Arne Hjartåker, Ingelin Hoff Larsen,
Arne Tandberg og sekretær Bjarne B L Andersen
Cathrine Mørner, Aina Antonsen Syslak

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

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Åpning ved Gunnar. Administrasjonsleder sørget for bevertning.
Bergen
19.05.2015

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
045/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
045/15 Olsvik menighetsråd 21.15.2015 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
046/15

Godkjenning av møtebok nr. 04/2015, menighetsrådsmøte 23.4.2015
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/15 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 23.4.2015.
046/15 Olsvik menighetsråd 21.5.2015 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

047/15

Arbeidsutvalget
Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal
protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte. Legg særlig merke til AU-sak
050/15, 051/15, 055/15, 056/15 og 059/15
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Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 5.5.2015
048/15

Kirkevalg 2015
I.

III.

Valgkomiteens liste. Listen er på det nærmeste klar. Alle på listen er
sjekket og valgbare. Det er sendt søknad om endret tilhørighet for en
person. Et par personer har ikke svart. Listen ble gjennomgått.
Suppleringsnominasjon. Kan bli aktuelt. Fristen er da 1.juni og lister
krever fem underskrifter.
Fastsetting av tid og sted for forhåndsstemming.

IV.

Fastsetting av tid og sted for valgting.

II.

Forslag til vedtak:
Det gis anledning til forhåndsstemmegivning i Olsvik menighet: Søndag 30.
august etter gudstjenesten samt på kontoret når dette er åpent i perioden 10/8 –
10/9. Det gis anledning til forhåndsstemming hos Bergen Kirkelige Fellesråds
administrasjon i perioden 10/8 – 9/9.
Tensing tilbys muligheten til forhåndsstemming ved en øvelse i perioden.
Det legges til rette for forhåndsstemming ved formiddagssamling i perioden.
Kirkevalget i Olsvik menighet 11. september avholdes på Alvøen skole og i
Olsvikhallen i samme tidsrom som kommune- og fylkestingsvalget.
049/15

Kirkebenken på Vestkanten
I mål og tiltaksdokumentet er det to oppfølgingspunkter knyttet til kirkebenken på
vestkanten:
1. Vurdere profilendring/plassering på kirkebenken.
2. Større stabilitet på nærvær, når stillinger er operative. Ev. bruk av frivillige.

Med endring av profil menes at kirkebenken i større grad enn i dag kan brukes
som en markedsføringskanal for kirken. En kan tenke seg at ved en mer sentral
plassering på kjøpesenteret samt bruk av f.eks. bannere og informasjonsbrosjyrer,
vil kirken bli mer synlig og markedsført. I dag er det primært en diakonal profil på
kirkebenken der brukere av kjøpesenteret kan møte kirken for kontakt, samtale og
avtaleinngåelse om videre samarbeid. Hvilke fordeler og ulemper ser vi ved en
slik profilendring?
Saken ble drøftet i rådet.
Markedsføring og synlighet ble drøftet, likeså målsetting, konsekvens og
ressursbruk. Hva er greit for oss og senteret? Soknepresten tok med seg de
konkrete innspillene videre.
050/15

Øke konsertproduksjon
Det var enighet om å droppe denne saken nå.
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051/15

Kirkemusikkutvalget
I mål og tiltaksdokumentet heter det blant annet: vurdere å revidere
kirkemusikkutvalgets mandat samt rekruttere flere medlemmer til utvalget.
Brith Barsnes Bjordal innledet i saken.
Mandatet til utvalget ligger på nettet: http://olsvikkirke.no/dokumenter/?q=Mandater
Generell plan for kirkemusikk i kirken finnes her.
http://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/kulturliv/kirkemusikk/plan-forkirkemusikk.pdf
Utvalget består i dag av to personer.
Kan planarbeidet utformes som et prosjekt? Arbeidet med kirkemusikalsk plan bør
intensiveres slik at noe er på plass før menighetsrådsperioden utløper.
Vi går inn for en workshopmodell og inviterer menigheten til å være med på dette
etter en gudstjeneste i september. Gunnar og Yngve finner en dato. Yngve
sammen med Brith leder arbeidet.

052/15

Kirkeskyss
Vi går til innkjøp av en mobil med eget nummer nå.
Kan dette knyttes til gudstjenestegruppene? Vi må finne sjåfører og kunngjøre
ordningen.
Finnes det mulighet for leie minibuss? Lars Kristian sjekker.

053/15

Rekruttere ny leder til trosopplæringsutvalget
Utvalget fungerer, men mangler leder. Kateket anbefaler at vi venter til nytt råd er
på plass og vurderer dette på nytt da. Kateket tar ledelsen inntil videre.

054/15

Evaluering av gudstjenesteordning
Det er tid for å evaluere den lokale gudstjenesteordningen som menighetsrådet har
vedtatt for Olsvik menighet. Gudstjenesteutvalget har arbeidet med saken på møte
21. april. Yngve og Gunnar redegjorde.
Utvalget er fornøyd med det meste av liturgi for hovedgudstjeneste.
Høytidsgudstjenester, familiegudstjenester og fastegudstjenester er spesielt
kommentert fra gudstjenesteutvalget.
Utkastet fra utvalget ble grundig gjennomgått og kommentert. Bønnesvaret ble
forslått endret.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar gudstjenesteutvalgets forslag til evaluering og endring
av ordning for hovedgudstjenesten med de endringer som kom fram i diskusjonen.
054/15 Olsvik menighetsråd 21.5.2015 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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055/15

Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.

Dåpsmugge
Billettservice
Aktiv ungdom (EU)
Kontorbygg
Utvalgsrunde
I.
Diakoniutvalget
II.
Kunst- og kulturkomiteen
6. DUA
Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd
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