DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 04/2017
Vår ref.
17/214-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
20.04.2017

Møtedato:

Torsdag 20.4.2017

Møtetid:

Kl. 19.00-21.50

Møtested:

Olsvik kirke

Saksnr.:

036/17 – 044/17

Disse møtte:

Bodil I Angelvik, Brith B Bjordal (fra sak 040/17), Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl, Arthur M Pilskog, Ingelin Hoff-Larsen, Anette F Hermansen,
Yngve Jørgensen, Gunnar Kolaas, og Bjarne B. L. Andersen
Lars Kristian Stendahl Gjervik

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

Eli Skimmeland til sak 039/17
Arthur M Pilskog
Åpning ved Bjarne, bevertning ved Øyvind.
Bergen
20.04.2017

Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
036/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
036/17 Olsvik menighetsråd 20.4.2017 Votering:
Saklisten ble enstemmig vedtatt.
037/17

Godkjenning av møtebok nr. 03/2017, menighetsrådsmøte 23.3.2017
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 03/17 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 23.3.2017.
037/17 Olsvik menighetsråd 20.4.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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038/17

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 4.4.2017.
038/17 Olsvik menighetsråd 20.4.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

039/17

Diakonalt Ungdomsarbeid i Loddefjorddalen (DUA)
Menighetsrådet hadde invitert de ansatte i DUA for informasjon og for å møte
medarbeiderne. Fra DUA møtte Eli Skimmeland som orienterte om DUA og
innledet til samtale.
 Det er nå tre faste stillinger på til sammen 100 % i DUA.
 Da de tre som nå er ansatt, Eli Skimmeland, Lars Håberg Ottesen og
Celine Guntveit Svartvasmo, begynte for litt under ett år siden. Det var da
behov for en nyetablering av arbeidet og man hentet inspirasjon fra
etablert arbeid bl.a. i Bærum som har et arbeid kalt «13-20» drevet av
fellesrådet i Bærum. En egen nettside for Bergen er oppe og går, men det
øvrige arbeidet skal settes i gang med det første.
 Teamet har kontorer i Loddefjord menighetshus.
 I dag er det i første rekke på sosiale medier man finner ungdommene. «1320» baserer seg på dette.
 På Grønland i Oslo er det etablert et arbeid kalt «Forandringshuset» Lars
har nå fått en stilling i 50 % for å etablere dette i Loddefjorddalen. Det er
søkt om støtte til dette.
 Vi står klar til å sette i gang dette arbeidet der vi knytter oss opp til
nettsidene som eksisterer. Utfordringen akkurat nå er lokaliteter for dette
arbeidet.
 Forandringshuset skal være et aktivitetssenter for ungdom basert på
demokratisk medbestemmelse.
 Slik det nå legges opp vil DUA bli del av to ulike diakonale nettverk.
 DUA deltar i ulike nettverk i bydelen.
 Disse to prosjektene vil også være stabile gode prosjekter som gir bedre
muligheter for kontinuitet!
 Hvordan involvere Olsvik og hvordan kan vi engasjere oss her i Olsvik?
Videregående er en målgruppe.
 Det kan være vanskelig å få tiden til å strekke til med små stillinger. Mye
tid har gått med til strategisk arbeid i den senere tid.
 Hvor viktig er det at «våre» ungdommer, fra Olsvik blir fange opp?
 Menighetsrådet gir gode tilbakemeldinger og støtter opp om arbeidet som
skjer i DUA.

040/17

Søknad om støtte fra Colla Voce
Colla Voce, ved leder Christer van der Meeren, har sendt menighetsrådet en
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søknad om økonomisk støtte på kr. 20 000.-. AU foreslo å imøtekomme søknaden
med kr. 10 000.Det ble foreslått at menighetsrådet skal støtte koret med kr. 20 000.- nå i
oppstartsfasen slik de søker om. De to forslagene ble satt opp mot hverandre.
Avstemming:
Forslag 1: Olsvik menighetsråd bevilger kr. 10 000,- i støtte til Colla Voce. – 3
stemmer.
Forslag 2: Olsvik menighetsråd bevilger kr. 20 000,- i støtte til Colla Voce. – 5
stemmer.
040/17 Olsvik menighetsråd 20.4.2017 Votering:
Forslaget 2 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer: Olsvik menighetsråd bevilger
kr. 20 000,- i støtte til Colla Voce.
041/17

Maling av menighetsalen
Det er ønske om at veggene i menighetsalen, som i dag er trehvite, blir malt hvite.
Hvordan bør dette gjennomføres og når? Det er ikke satt av midler til dette i
budsjettet.
AU mener at vi bør sette i gang malingen i løpet av sommeren. Det kan være
aktuelt å bruke midler fra menighetsråd, KK eller barnehagen. Er det mulig å få til
en dugnad? Det bør samtidig gjøres noe med lampene i kjelleren. Gardiner må
også skiftes.
Saken ble drøftet. Det er i alle fall behov for en viss oppussing. Flerbruket er
viktig. Barnehagen må høres. Hva skal lokalene brukes til og hvem skal bruke
rommet? Hvilke tanker har menigheten om dette?
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber AU arbeide videre med saken. Alle brukere inviteres til å
komme med innspill.
041/17 Olsvik menighetsråd 20.4.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

042/17

Innkjøp av dåpslysestake
Dåpslysestaken vår i keramikk ble knust for en tid siden. Kunst- og
kulturkomiteen anbefaler innkjøp av lysestake i smijern.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsrådet ber Kunst- og kulturkomiteen om å innhente forslag fra
kunstnerne Dahlin og Mæland til ny dåpslysestake.
042/17 Olsvik menighetsråd 20.4.2017 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

043/17

Bruk av projektor under gudstjenestene
Det kom fram ønske på siste menighetsrådsmøte at temaet bør tas opp til
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diskusjon. Det ble på møtet sist sagt positive ord om bruken, men at den ikke bør
overdrives. Billedbruk, bruk av bibeltekster ble blant annet kommentert.
Soknepresten innledet til samtale. Menighetsrådet er i det store og det hele godt
fornøyd med bruken av projektor. En del gode innspill ble notert. Det er viktig at
det ikke foretas ukritiske større endringer.
044/17

Orienteringssaker
Referat fra årsmøtet – vedlagt innkallingen
Årsplan for åpen barnehage – vedlagt innkallingen
Revisors beretning – vedlagt innkallingen
Takk fra Ida Doksæter
Belysning er i ferd med å komme på plass utenfor kunstglass.
Det arbeides for å få på plass fast givertjenesteordning via hjemmesiden.
Avtale med Profundo
7. Gudstjenesteutvalget – legges ved protokollen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd
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Vedlegg:
21.04.2017

Referat 28.mars GU 2017

61689
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