DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 03/2017
Vår ref.
17/152-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
23.03.2017

Møtedato:

Torsdag 23.3.2017

Møtetid:

Kl. 19.00-21.45

Møtested:

Olsvik kirke

Saksnr.:

027/17 – 035/17

Disse møtte:

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

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

Reidun Oanæs Andersen til sak 030/17
Arthur M Pilskog
Åpning ved Arthur, mat ved Ingelin!
Bergen
23.03.2017

Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
027/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
0027/1701/12 Olsvik menighetsråd 23.3.2017 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
028/17

Godkjenning av møtebok nr. 02/2017, menighetsrådsmøte 23.2.2017
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 02/17 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 23.2.2017.
028/17 Olsvik menighetsråd 23.3.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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029/17

Arbeidsutvalget
Jf. Delegasjonsdokument § 2, b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal
protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte. AU-saken med plassering av
strategidag ble kommentert. AU og stab kommer med nye forslag til datoer.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 7.3.2017.
029/17 Olsvik menighetsråd 23.3.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

030/17

Kunst- og kulturkomiteen
Menighetsrådet hadde invitert Kunst- og kulturkomiteen i Olsvik menighet til
møtet. Komiteen orienterte om arbeidet, spesielt arbeidet med årets uke som er den
20. i rekken. Det var satt av tid til samtale og kommentarer om arbeidet og
organiseringen. Leder Reidun Oanæs Andersen innledet. I tillegg var Bodil
Angelvik, Brith B Barsnes og Bjarne B L Andersen som er med i komiteen også
til stede på møtet. Liv Ludvigsen var forhindret for å delta.
Komiteen er fra 2016 medlem av Norske Kirkeakademier. To av medlemmene har
nylig deltatt på akademienes årsmøte. Det ble takket for denne muligheten. Det ble
også gitt en kort tilbakemelding fra årsmøtet.
På siste møte ble en del oppgaver overlatt krefter utenfor komiteen. (Se referat fra
komiteen 21.3.17 som legges ved referatet.)
I løpet av de siste 19 årene har 150 kunstnere vært representert på
Olsvikutstillingen.
Det ble orientert om planene for kunst- og kulturuken 2017, med åpning av
ordfører, korkonsert/salmestafett, invitering av kunstnere, seminar i fellesskap
med Bjørgvin kirkeakademi. Sacred Conserts vil bli gjentatt i år. Det vurderes
også en tur til andre kirker i løpet av uken. Vi ønsker også å fokusere på
kunstnerne som er representert i kirkerommet. Ikke alt dette er på plass ennå, men
det arbeides med dette i disse dager. Vi arbeider med å ramme inn alle
programmene som er produsert i løpet av de snart 20 utstillingene.
Bergen kommune er tydelige på at vi i kirkene må bli flinkere til å synliggjøre
kulturarbeidet i menighetene!
Samarbeid med Cola Voce, andre musikere til Sacred Conserts, videregående
skole, kulturkontoret, media med flere.
Det arbeides med forslag til ny dåpslysestake. Menighetsrådet vil få dette på sitt
bord snart. Det bør vurderes å male veggene i kirkekjelleren.
Bruken av projektor i gudstjenesten ble kommentert. Bruken bør ikke overdrives.
Menighetsrådet må diskutere om kunst- og kulturuken skal fortsette i sin
nåværende form!
Det ble gitt anledning til innspill og kommentarer:



Det ble gitt gode tilbakemeldinger og god takk for arbeidet.
Det er flott at flere oppgaver gis ut til andre frivillige. Dette gjør uken mere
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031/17

robust.
Lars Kristian foreslo å lage en bok om arbeidet gjennom 20 år. Han foreslo
at det settes ned en redaksjon.
Det er et ønske om at man på ett eller annet vis åpnes for å å pne opp for
skoleelever får oppleve utstillingen, gjerne også en konsert på dagtid for
skoleelever.
Komiteen bør vurdere på nytt å kontakte slottet og dronningen.
Det bør gis plass til flere profesjonelle musikere i løpet av uken.
Bør vi sette av mere tid på et eget møte og diskutere saken i all sin bredde
før vi gjør vedtak i menighetsrådet.
Det er stor begeistring for arbeidet komiteen gjør.

Kirkemusikalsk plan
Kirkemusikalsk plan for Olsvik menighet var sendt ut til høring og ble drøftet på
møtet med tanke på endelig vedtak i et senere møte, gjerne før sommeren 2017.
Lars Kristian innledet. Kirkemøtet har bestemt at den lokale menighet skal vedta
en del planer, deriblant kirkemusikalsk plan. (2009). Nå ønskes ris, ros, manglende
momenter eller momenter man er uenig i, ideer og andre innspill.
Fra debatten:









Grundig og godt arbeid! En plan satt inn i en sammenheng! Godt at det
diakonale, inkluderende og integrerende, er tatt med.
Salmekanon til trosopplæringen er et godt innspill. Det er ønskelig med
flere innspill fra menigheten i andre sammenhenger også. Mulig med
temakvelder. Måne og sol foreslås tatt inn på barnegudstjenestene.
Ad ressurser/bemanning. Det ble stilt spørsmål om planene for kantor og
ekstra stilling.
Burde ikke kantor vært til stede på møtet? Han bør i alle fall være med når
planen vedtas. Han har vært aktiv og inkludert i arbeidet så langt!
Det er viktig å sette inn ressurser på å få kortilbud til alle aldersgrupper.
(tweens for eksempel)
Kulturskole i Olsvik kirke? Spennende idé. Er det ment som et
gratistilbud? Et samarbeid er tenkt med kulturskolen ut fra de ressurser vi
kan tilby. Det kan også være et billigere supplement. Orgelklubb?
Vi må våge å realisere en slik plan litt etter litt.
Regelmessige konserter anbefales.

Send gjerne flere innspill til komiteen. Også eksterne har fått planen til høring.
032/17

Søknad om permisjon
Ida Doksæter har søkt om permisjon fra menighetsrådet ut 2017.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd innvilger Ida Doksæter permisjon fra rådet ut 2017.
032/17 Olsvik menighetsråd 23.3.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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033/17

Fastsettelse av regnskap
Regnskapet ble vedtatt på forrige menighetsrådsmøte. Selve fastsettelsesvedtaket
gjenstår og forslag legges ved innkallingen.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det vedlagte forslaget til fastsettelsesvedtak for 2016.
033/17 Olsvik menighetsråd 23.3.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

034/17

Endring av møtedato for menighetsrådet
Menigheten arrangerer Alfakurs med oppstart i september. For å unngå kollisjon
med menighetsrådsmøtene er det ønskelig å flytte møtet i september.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd flytter sitt møte 28. september én uke til 21. september 2017
034/17 Olsvik menighetsråd 23.3.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

035/17

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

Fra Kirkerådet
Diakoniutvalget (se vedlegg)
BKF, verdi- og måldokument
Givertjeneste, elektronisk
Konsert i domkirken med kantor førstkommende søndag!
Inspirasjonskveld om frivillighet 30. mars
Orientering fra BKF

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd
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Vedlegg:
24.03.2017

Olsvik menighet - Kunst- og kulturkomiteen - Referat fra møte 21.3.2017
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