DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 05/2016
Vår ref.
16/297-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
27.05.2016

Møtedato:

Torsdag 26.5.2016

Møtetid:

Kl. 19.00-22.25

Møtested:

Olsvik kirke, nytt møterom

Saksnr.:

040/16 – 049/16

Disse møtte:

Yngve Jørgensen, Arthur M Pilskog, Brith B Bjordal, Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl, Anette F Hermansen, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Ida
Doksæter, Ingelin Hoff Larsen, Gunnar Kolaas, Bodil I Angelvik, Arne
Tandberg og sekretær Bjarne B L Andersen
Annie Schaug

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

Sven-Ove Rostrup under sak 047/16
Arthur M Pilskog
Åpning ved Lars Kristian og bevertning ved Anette
Bergen
26.05.2016

Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
040/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
040/16 Olsvik menighetsråd 26.5.2016 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
041/16

Godkjenning av møtebok nr. 04/2016, menighetsrådsmøte 28.4.2016
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/2016 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 28.4.2016.
041/16 Olsvik menighetsråd 26.5.2016 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Sign:
Side 1 av 5

042/16

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 10.5.2016.
042/16 Olsvik menighetsråd 28.4.2016 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

043/16

Innspill til BKF-budsjett for perioden 2017 – 2030
Vi har mottatt brev der BKF ber om menighetsrådenes innspill til budsjett for
årene som kommer.
Følgende kom fram under diskusjonen:
Olsvik menighet legger tar på seg betydelige utgifter til vedlikehold med mere i
kirken og i kirkens kjeller. (Nytt gulvbelegg, belysning av kunst, diakonstilling)
1. Bygg og eiendom: Vi må få en avklaring på eiendomsspørsmålet knyttet til
kirkene. Olsvik kirke har behov for nytt gulv til erstatning for gulvflisene
som stadig sprekker og blir stadig vanskeligere. Kirken trenger også å
erstatte stolene som nå er svært slitt. Uteområdet er fortsatt ikke fullstendig
rehabilitert. Det foreligger planer.
2. Stillinger. Det er ønske om opprettelse av diakonistilling, utvidelse av
frivillighetskoordinator og kirketjener. Samt ny stilling: kulturarbeider.
administrasjonsleder (+10 %),
3. Driftstilskuddet til menighetene må fortsatt justeres opp.
Forslag til vedtak:
Administrasjonsleder og Lars Kristian S Gjervik bes om å sende et begrunnet svar
til BKF basert på de innspill som kom. Brevet godkjennes av AU.
043/16 Olsvik menighetsråd 28.4.2016 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

044/16

Høring: Vurdering av prostigrenser i Bergen
Vi har mottatt brev angående endring av prostigrenser og menighetsrådet har
anledning til å uttale seg.
Lars Kristian har utarbeidet et forslag til menighetsrådet som lå ved innkallingen.
Menighetsrådet stiller spørsmål ved om prostigrensene bør endres nå midt i en
omfattende endring av kommunegrenser. Dette bør tas med i høringssvaret. Det
blir i så fall et første punkt.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar forslaget til høringssvar med et tillegg om
kommunereformen.
Sign:
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044/16 Olsvik menighetsråd 28.4.2016 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
045/16

Strategisamlingen, strategi- og måldokument – se vedlegg
Fortsettelse av arbeidet fra sist menighetsrådsmøte. Det er vedtatt tre satsingsområder,
diakoni, forkynnelse og musikk.
Lars Kristian har innarbeidet det som ble sagt om musikk på siste møte. Del tre,
forkynnelse ble diskutert. Yngve innledet med støtte fra Gunnar.
Momenter:
 Det er viktig å ha fokus på dette med jevne mellomrom i menigheten vår, men
krevende å formulere.
 Formidling.
 Mer enn skriving, snakking osv. Noe totalt.
 Vi kan håndtere vår del av forkynnelsen. Den hellige ånd lar seg ikke planlegges
og måles.
 Bevisstgjøring av forkynnelse så dypt som mulig på ulike felt. Medier, arenaer
osv. kan synliggjøres.
 Målgruppe er på en måte alle! Hvordan kommuniserer vi til de som ikke er
medlemmer eller interesserte. Hvordan kommuniserer vi til de som står kirken
når? Vekke, velge, vokse…
 Det er ulike målgrupper etter alder, kristen modenhet, bevissthet.
 Hva skjer i de ulike enheter?
 Bønnens sentrale plass!
 Utgangspunkt i Bibelen og Ordet. Her konkretiseres det.
 Kunnskapen om og kjennskapen til den kristne tro.
 Troen kommer av forkynnelsen. Prestens og alles oppgave.
 Vekke og nære det kristelige liv i soknet…
 Katekismekunnskapen og det kristne liv.
 Bønn før gudstjenesten?
 Åpen samling hver onsdag 09.00 – 09.15. bør gjøres bedre kjent.
 Forutsigbarhet er viktig dersom planer legges.
 Bønneliste på hjemmeside eller menighetsblad? Andakt?
 Hverdagsmesser?
 Ett årlig tema? Månedlige fokus?
 Skal noen utenfor se på dette.

Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber Lars Kristian og Bjarne sammenfatte noen av innspillene til
neste samling.

045/16 Olsvik menighetsråd 28.4.2016 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sign:
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046/16

Kirkemusikk, ad hoc-gruppe
Det må arbeides med en ny lokal plan for kirkemusikk. AU ønsker å nedsette en
ad hocgruppe som arbeider med musikkplanen. Kirkemusikkutvalget reetableres
når dette er på plass. AU mener at Rune og Brith må være med og at Lars Kristian
blir med som leder. To andre personer spørres nå til å være med. Gruppen skal
være ferdig med sitt arbeid i løpet av året.
Det er ønskelig at menighetsrådet formelt godkjenner leder.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd utnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik til leder for ad
hocgruppe for arbeid med kirkemusikalsk plan. Utkast til ny plan leveres
menighetsrådet til behandling i løpet av 2016.
046/16 Olsvik menighetsråd 28.4.2016 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

047/16

Oppstart av voksenkor
Etter initiativ fra personer i menigheten har Sven-Ove Rostrup arbeidet med å
legge til rette for at det kan startes et kor for voksne i Olsvik kirke. Det er samlet
en oppstartsgruppe, bestående av Jeanette Krabbedal-Mathisen, Ingelin Hatletveit
og Vibeke Gjervik.
Sven-Ove er med i denne gruppen og ivaretar sekretærfunksjonen og hjelper til
med det administrative.
Det søkes om driftsstøtte og lønnsgaranti for 2016. For menighetsrådet er det en
viktig føring at støtten prioriteres til lønn.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bevilger etableringsstøtte til nytt voksenkor med kr. 30 000.og stiller garanti for lønn i prosjektperioden høsten 2016.
047/16 Olsvik menighetsråd 28.4.2016 Votering:
Forslaget ble vedtatt med seks mot tre stemmer

048/16

Semesteravslutning?
Vi har de siste årene samlet stab og menighetsråd til en sosial kveld før skolenes
sommerferie. Hva ønsker menighetsrådet å gjøre i år?
Vi inviteres hjem til familien Pilskog, Nedre Stiaberget. Dato: onsdag 15. juni. Kl.
19.00 Nærmere informasjon kommer.

Sign:
Side 4 av 5

049/16

Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontorbygget
Tilsetting, barnehage
Vipps
Parkering, Olsvikåsen vgs.
Diakoniutvalget, referat legges ved protokollen
Kunst- og kulturkomiteen, referat legges ved protokollen
Gudstjenesteutvalg, referat legges ved protokollen
Tertialrapport, legges ved protokollen
Siste fra BKF

Vedlegg:
Dok.dato
23.05.2016
26.05.2016
27.05.2016

Tittel
Olsvik menighet - Kunst- og kulturkomiteen - Referat fra møte 24.5.2016
Olsvik menighet - Referat fra møte i diakoniutvalget - 24.5.2016
Referat 10.mai 2016 FG

Dok.ID
58637
58714
58715

Vedlegg:
Dok.dato
23.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
27.05.2016

Tittel
Olsvik menighet - Kunst- og kulturkomiteen - Referat fra møte 24.5.2016
Olsvik menighet - Referat fra møte i diakoniutvalget - 24.5.2016
Referat 10.mai 2016 FG
Olsvik menighet - Tertialrapport 1 2016

Dok.ID
58637
58714
58715
58720

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