Årsmelding
2011

Olsvik menighet

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011.
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Faste medlemmer til og med oktober 2011:
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder
Ida Doksæter, nestleder
Øyvind Eide medlem av AU og repr. i BKF
Torill Andersen
Geir Ove Misje
Anette Hermansen
Brith Barsnes Bjordal
Christer van der Meeren
Gunnar Kolaas

Faste medlemmer fra og med november 2011:
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder og repr. i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Cathrine Mørner, AU-medlem
Christer van der Meeren
Ida Doksæter
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Aina Antonsen Syslak
Gunnar Kolaas

Varamedlemmer:
Anne Marit G Ellertsen
Arne Tandberg
Roald Fiksdal
Sven Egil Rød
Sigfred D J Hauge

Varamedlemmer:
Steinar Arne Hjartåker
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Reidun Oanæs Andersen
Arne Tandberg
Kari Tandberg

Menighetskonsulent Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær
Staben har hatt følgende sammensetning:
Ansatte i bispedømme og fellesråd:
Gunnar Kolaas, sogneprest
Ida E. Greve, kapellan
Arve Hansen Haugland, prestevikar
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket
Bjørnar Sangolt, menighetspedagog
Bjarnhild Angelskår, prosjektmedarbeider
Bjørg Karin Husa, kirketjener, vikar for frivillighetskoordinator fra oktober, prosjektstilling i trosopplæring
Ingelin Hatletveit, frivillighetskoordinator, i permisjon
Bjarne B L Andersen, menighetskonsulent
Menighetens egne ansatte:
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage
Gerd Gauteplass, assistent
Marit Bjørsvik, diakon fra februar
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Menighetsrådets årsberetning
Olsvik menighetsråd har sammen med sognepresten ansvaret for all virksomhet som skjer i kirken og i kirkens
regi i Olsvik sogn. I årets årsmelding ønsker vi derfor å gi et mer helhetlig bilde av hele menighetslivet enn hva
som har vært praksis tidligere. Ansatte og frivillige utvalgsledere har skrevet om det de har ansvaret for og
tilsammen gir dette et bredt bilde av hva som skjedde i 2011.
Menighetsrådet organiserer arbeidet gjennom komiteer og utvalg, samt ansatte. Etter dette kapitelet ligger en
oversikt over menighetens organisering med komiteer og utvalg samt representasjon i eksterne fora. Det er en
bevisst strategi å ha mange utvalg og komiteer. Gjennom disse, ønsker menighetsrådet å involvere mange,
begeistre og berøre, gi mange mulighet til fellesskap, ansvar og vekst, samt få gjennomført mer godt arbeid enn
vi kan klare uten mange frivillige. Alt for å dele Jesus og nåden.
Menighetsrådet har særlig ansvar for strategisk ledelse gjennom planarbeid og fokusområder, samt å arbeide for
å ha best mulige rammebetingelser for ansatte og frivillige, til å drive alt det gode og viktige arbeidet som vi
ønsker å drive. Vi er heldige i Olsvik kirke, dyktige og hyggelige ansatte og mange aktive frivillige.
Menighetsrådet hadde elleve møter og behandlet 101 saker, møtene ble holdt i Kjøkkelvik barnehage,
menighetsrådsmøtene er åpne møter der alle er velkomne. Referat fra møtene ligger på nettsiden vår.
Menigheten driver et omfattende arbeid. Det er en aktiv menighet som har mange ulike tilbud som spenner fra
barnedåp og babysang til begravelser og sorgarbeid. Musikk, kunst og kultur, åpen barnehage, kirkeringer osv.
Mellom dette finnes et bredt spekter av tilbud til ulike aldersgrupper.
Menighetsrådet har sammen med fellesrådet gjort en faste ansettelser i 2011. Det er Arve Hansen Haugland
som er ansatt i 50 % undervisningsprest.
Menighetsrådsperioden 2009 – 2011 er nå avsluttet, nedenfor kommer en kort oppsummering av de viktigste
fokusområdene som menighetsrådet har hatt.
På vegne av menighetsrådet vil jeg takke dere alle for godt samarbeid i 2011. Tusen takk – sammen gjør vi en
positiv forskjell for folk som bor her.
1. Trosopplæring 0 - 18 år:
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:





Offensiv budsjettering; økt ramme for konfirmanter, romslig øvrig ramme. Dette har gitt gode
muligheter til investeringer og utprøvinger av arbeid, for eksempel metoden gudsrikeleiken.
Offensiv ansettelsespolitikk; fast ansettelse av menighetspedagog Bjørnar og undervisningsprest
Arve i tillegg til at vi har kateket Hans Petter i 100 % fast stilling. I tillegg hadde Bjarnhild
Angelskår hatt engasjement fra okt. 2010 og ut hele 2011.
Etablering og oppstart av trosopplæringsutvalg.Utvalget har særlig jobbet med en revidering av
vår helhetlige trosopplæringsplan som skal vedtas av menighetsrådet i løpet av 2012.
Oppstart av nye breddetiltak. Her ligger målet om et nytt breddetiltak i semesteret fast. (Allerede
etablert: Lys våken, Tårnagentene og 4 årsbok som breddetiltak)

2. Diakoni/ vern om skaperverket
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:



Utvidelse av stilling fra 50 % til totalt 125 %, hvorav 75 % har stabstilknytning hos oss, vår
diakon Marit Bjørsvik.
Nyansettelse av to diakoner. Marit og Ingrid Vik som har stabstilknytning i Loddefjord
menighet.
Etablering og oppstart av diakonisamarbeid med Loddefjord menighet, inkl. etablering av
styringsgruppe, utarbeidelse av mandat, visjon og strategidokument.
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Begynnende arbeid med revidering av vår lokale diakoniplan. Med nyansatt diakon har det vært
viktig å bruke tid på kartlegging og å bli kjent med menigheten og dens behov. Revidert
diakoniplan vil bli vedtatt av menighetsrådet i begynnelsen av denne perioden.
3. Frivillige medarbeidere
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:








Vår frivillighetskoordinator har fått to barn og har derfor vært ute i permisjon. Menighetsrådet
har konsekvent ansatt vikarer for å opprettholde og utvikle arbeidet. I perioden har dette vært
Bjørg Karin og Brith. Bjørg Karin ivaretar nå dette arbeidet ut permisjonstiden.
Det er etablert koordineringsmøte for frivillige. Dette for å samordne, fordele oppgaver og
motivere.
Menighetens medarbeiderfest er opprettholdt og utviklet.
Mange har fått økonomisk støtte til å delta på lederkurs og andre kurs som er relevante for våre
frivillige.
Det er utarbeidet rutiner for kirkeverter
Tema er løftet fram i prostiforum, som også har bidratt med faglige innspill og drøftinger.
Menighetsrådet har gjennomført en av to stabsdager om frivillighet. Tema var: Frivillighet i
Norge, i et endringsperspektiv - Store linjer og utviklingstrekk siste 10 år, status for frivilligheten
i dag. Er frivilligheten død? v/Åsta Dyrnes Nordø ved Uni Rokkansenteret. Åsta Dyrnes Nordø
er statsviter med Master i Sammenlignende Politikk fra Universitetet i Bergen 2010. Hun jobber
for senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

I tillegg til dette vil jeg nevne tre forhold som opptar menighetsrådet spesielt.
1.
Menighetsrådet jobber utrettelig ovenfor fellesrådet i forhold til å bygge ut kontorfløyen og
fjerne brakkene, samt utvidelse av menighetskonsulentstillingen til 100 %. Utbyggingen ligger
nå inne i budsjettet med realisering i 2013 og prosjektering i 2012, hurra!
2.
Glasskunst av Kjell Nupen. Menighetsrådet og utvalget som jobber med finansiering har i 2011
kommet et godt stykke nærmere realisering av glasskunst i kirken. Nå skjer det mye spennende i
komiteen og det er mange dyktige folk som er engasjert. Særlig vil menighetsrådet takke
kultursjefen i Laksevåg/ Fyllingsdalen, bispekontorets kulturrådgiver, BKF sitt bidrag gjennom
kunsthistoriker og leder for bygg, samt vår egen Reidun Oanes Andersen leder i kunst og
kulturkomiteen. Dere gjør alle er strålende innsats for å realisere utsmykningen.
3.
Lydanlegget i kirken. Menighetsrådet har satt av penger i 2012 for en oppgradering av
lydanlegget i kirkerommet. Det er avdekket soner i kirkerommet som ikke har god nok
lyddekning. Dette medfører at de som sitter i disse sonene i perioder kan ha vansker med å høre
hva som blir sagt når mikrofon brukes.
Økonomien i Olsvik menighet er god takket være mange enkeltgaver, gode ofringer samt god økonomistyring
over flere år. Menigheten er også aktiv i forhold til å skaffe eksterne midler til prosjekter og drift.
Menighetsrådet har samarbeidet godt internt og hatt et godt og konstruktivt samarbeid med staben og frivillige.
Menighetsrådet takker alle som har bidratt til å bygge menigheten i 2011
Lars Kristian Stendahl Gjervik,
leder Olsvik menighetsråd.
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Nøkkeltall for menigheten
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Innmeldt i Den norske kirke

3

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den norske kirke

15

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

118

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i soknet

108

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i soknet

4

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en av ektefellene bor i soknet

4

2

8

1

3

3

5

Begravelser

39

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

124

127

137

137

124

118

119

Hovedgudstjenester (søn- og helligdager)

57

56

58

58

63

55

61

Deltagere

7834

7634

8416

8071

8837

7645

8525

Andre gudstjenester

23

20

37

25

14

32

38

Deltagere

2938

2616

3929

4037

1107

3670

4630

Gudstjenester med nattverd

37

39

32

37

32

27

36

Nattverdsgjester

1463

1801

1561

1771

1764

1496

1323

Gjennomsnittlig deltagelse,
hovedgudstjeneste

137

136

145

139

140

139

140

Gjennomsnittlig nattverdsbesøk

40

46

49

48

55

55

37

Gjennomsnittstall:
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Olsvik menighet
organiseringJf.
vedtak i Menighetsråd
17.2.10Se egne
oversikter for ansatte
og aktiviteter

Navnet som står i
boksene er
menighetsrådets
representanter

Saksbehandlingsreglement vedtatt

Menighetsrådets
arbeidsutvalg

Menighetsrådets
økonomiutvalg

M.råd leder og
nestleder. BKF rep.
Sogneprest og
menighetskonsulent

For tiden
arbeidsutvalget.

Delegasjonsreglement
vedtatt.

Gudstjeneste
utvalg
Mandat vedtatt
11.6.10
Er i drift.
Brith B. Bjordal &
Yngve Jørgensen

Styringsgruppe
Åpen Barnehage

Mandat vedtatt
11.3.10 Er i drift.
Aina Syslak

Styringsgruppe
Diakoniarbeidet i
Lod.fjord /Olsvik

Trosopplæringsutvalg 0 - 18
årMandat vedtatt
11.3.10 Er i drift.Aina
Syslak og Øyvind
Stokke-Zahl

Finansiering av
Nupen utsmykning
Vedtak oppdrag 11.12.09

Mandat vedtatt
24.2.11 Er i drift.
Brith B. Bjordal og
Ida Doksæter

Er i drift.
Yngve Jørgensen,
Gunnar Kolaas, Reidun
O Andersen

Prostiforum
Et lederforum

Kirkens SOS
Hordaland

Vår Representant:

Menighetsrådsledere,
menighetskonsulenter og
sogneprester i Prostiet.

Noen å snakke med ved
selvmordstanker/ livskrise.
Vår representant i SOS
representantskapet:

Lars Kristian S.
Gjervik

Forumet ledes av
prostileder og prost.

Christer van der
Meeren

Vedtekter for
barnehagen vedtatt
12.3.2010. Er i drift.
Inger Lise Stien

Bergen kirkelige
fellesråd.
Med kirkevergens administrasjon

P

Diakoniutvalg

Undervisnings
utvalg
19 - 120 år
Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Torill Andersen

Informasjon og
kommunikasjons
utvalg
Mandat vedtatt
mars 12 Er i drift.
Øyvind Stokke-Zahl

Økonomi reglement
vedtatt.

Kirkemusikk utvalg
Mandat vedtatt
08.4.10
Er ikke startet
Brith B. Bjordal

Misjon og
solidaritetsutvalg
Ikke vedtatt mandat
Er ikke startet
Arne Tandberg

Kunst og
kulturkomité

Program og
arr.komité
formiddagstreff

Mandat vedtatt:
Er i drift.
Ida Doksæter, Brith B.
Bjordal og
Reidun O Andersen

Retningslinjer vedtatt.
Er under etablering
Brith B. Bjordal

Basarkomité

Julefestkomité

Ikke vedtatt mandat

Ikke vedtatt mandat

Er i drift.

Er i drift.

Brith B. Bjordal

Redaksjonskomité
menighetsblad
Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Cathrine Mørner og
Øyvind Stokke-Zahl

Hus og
eiendomsutvalg
Mandat vedtatt
25.5.10
Er i drift.
Steinar Arne Hjertåker
Cathrine Mørner

Medarbeider
utvalg
Ikke vedtatt mandat
Ikke etablert

Christer v d Meeren

Kirkens Nødhjelp

Sjømannskirken -

Bistandsorganisasjon

Den Norske kirke i
utlandet

Avskaffe fattigdom og
urettferdighet.
gjennom Nødhjelp,
langsiktig bistand og
besluttningspåvirkning

Kontaktperson i
menigheten:

Kirkens
sosialtjeneste
Diakonal stiftelse med 17
virksomheter innen helseog sosialfeltet
Kontaktperson:

Kirkens Bymisjon
Diakonale tiltak i byen
siden 1850
Kontaktperson:

Det Norske
Misjonsselskap

Bibelkontakt

Kontaktperson i
menigheten:

Kontaktperson i
menigheten:

Arne Tandberg

Arne Tandberg

Trosopplæring i Olsvik
Hovedmål for trosopplæringen
Målet vårt er at barn og unge i Olsvik menighet skal få opplevelser og kunnskap knyttet til den kristne tro. Vi
vil være medvandrere og gi dem selvtillit, selvinnsikt og trygghet på veien. Gjøre dem trygge på hverandre,
trygge på seg selv og trygge på Gud. Med et slikt grunnlag står de sterkere i dagens samfunn og har også blitt
vist veien til kirken.
Kort beskrivelse av trosopplæringen i menigheten
Olsvik menighet har i dag kontinuerlige tiltak for alle aldersgrupper. Vi har Åpen barnehage, barnekor fra 3 år
til 11 år, TenSing og Speider. Vi markerer de tre første dåpsdagene og deler ut 4-årsbok. Vi har jevnlige
familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester i kirken.
Tiltak i 2011:
Tårnagentene
Målgruppen var 8 åringer, dvs de som går i tredje klasse og blir ni år i år. Åtteåringene skal bli kjent og trygg i
Olsvik kirke. De skal bli kjent med symboler i kirken og hva disse symbolene betyr. De skal få se og oppleve
klokketårnet og kirkeklokkene. Kirketårnet peker mot Gud og minner oss om at Han elsker oss. Klokkene sier
"Kom! Kom!" til et møte med Gud og hans kjærlighet.Det var en passende aldersgruppe i forhold til opplegget.
Noen foreldre var med som englevakter på lørdagen. Og hele storfamilien var med på Gudstjenesten og
kirkekaffen. Agentene møttes lørdag kl. 15.00. Vi holdt da på til kl. 20.00. På søndag møttes vi igjen kl. 09.30.
Da forberedte vi oss til Gudstjenesten og delte ut oppdrag til Gudstjeneste gjestene. Vi var delaktige gjennom
hele Gudstjenesten. Etterpå var det kirkekaffe. I alt var det14 gutter og jenter med.
Babysang
Måleter at barna og foreldrene skal bli kjent/vant med å gå i kirken. Lære seg kjente barnesanger og kristne
sanger og bygge nettverk. Gi ord og trygghet til å praktisere trosopplæring hjemme og i kirken. Alle deltakerne
er blitt invitert på lunsj i åpen barnehage etterpå. Oppslutningen har vært svært god om dette tiltaket
Dåpssamtale
På dåpssamtalene ønsker vi å gi informasjon om dåp. Praktisk gjennomføring, teologi og trosopplæring. Vi vil
gi foreldre trygghet på at de er en naturlig del av menigheten og at de er velkommen i kirken. Alle som skal ha
dåp kalles inn.
4 årsbok
Vi ønsker å følge opp dåpsgavene og kontakten med kirken. Gi dem nok et konkret holdepunkt i forhold til
kristendommen. - Gjøre barna kjent med kirkerommet - Forberede de til gudstjenesten. - få kontakt med alle 4
åringer og deres foreldre/foresatte som har en tilhørighet til vår kirke. Barna skal bli vant med å gå i kirken
Påskevandring
Er et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer. Målet er å bli kjent med påskens budskap og innholdet i de
forskjellige påskedagene.
Konfirmasjon
Konfirmantene har ca 60 timer undervisning i løpet av året. Målet er å vekke og styrke troens liv som gis i
dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem,
menighet og samfunn. Vi vil gi hjelp til å forstå og forholde seg til temaer som gudstjeneste/nattverd, død og
begravelse, media, rettferdighet, solidaritet og store valg i livet. Bli bevisst på sin egen tro.
MILK
Er et lederkurs der vi ønsker å gi opplæring og omsorg til ungdommene året etter konfirmasjonen. Bidra til
langsiktig bygging av ungdomsarbeid i menigheten. Inkludere ungdommene i gudstjenestelivet. Rekruttere
ledere til barne - og ungdomsarbeidet. Opplegget gjennomføres i samarbeid med KFUK-KFUM.

LIV
Dette er en videreføring av MILK. Målet er å utruste til konkrete lederoppgaver i menighetens barne- og
ungdomsarbeid, være med i et kristent fellesskap. Knytte relasjoner til ledere fra andre menigheter.Også dette er
et opplegg i samarbeid med KFUK-KFUM.
Lysvåken
Dette er et opplegg for elleveåringer der vi vil formidle hvor viktig det er å være lys våken overfor Gud, og
overfor alt som skjer rundt oss i samfunnet. Få fram at Gud alltid er lys våken for oss og bli kjent i kirken slik at
de kan føle at den er litt deres. Få inspirasjon til å være lys våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflektere
over hvem Gud er for meg.

Årsmelding for Olsvik søndagsskole, ”Barnas” 2011
Barnas har hatt sin tid hver onsdag rett etter barnekoret kl. 1745 – 1830.
Her har vi lekt oss gjennom sprell levende tekster og brukt kirkerommet og Barnerommet nede.
De ansatte har vært innom og hjulpet oss med tekstene. I 2011 har Barnas vært arrangert 25 ganger. Til sammen
har 39 barn vært innom
Ledere vår 2011:
 Bjarnhild Angelskår
 Bjarte Husa
 Bjørg Karin Husa.
Ledere høst 2011:
 Arve Hansen Haugland
 Bjarte Husa
 Bjørg Karin Husa

Kirketjener 2011
Stillingsprosent for kirketjener i Olsvik menighet er 50 %.
Kirketjeneren klargjør kirken til kirkelige handlinger, dvs. alle praktiske ting som skal på plass (blomster,
nattverdutstyr, dåpsutstyr, reservere plasser…alle disse små tingene som en ikke ser før de en gang ikke blir
gjort Kirketjeneren har ansvar for at hovedetasjen er tilgjengelig og i brukbar stand, dvs. kirkerommet,
sakristier, våpenhus, gang og toaletter. Menighetsavdelingen ligger ikke til kirketjenerstillingen.
BKF har egne vasketeam som skal ta hovedvask, og kirketjeneren skal i utgangspunktet tørrmoppe ved behov,
men det sier seg selv at på vinterstid med salt og mye søl klarer ikke vasketeamet å dekke opp. Da blir det mer
på kirketjeneren, og/eller vi må senke standard på renhold.
De arbeider vi trenger å innhente folk på er det kirketjeneren som melder inn på «Lydia». Der meldes alle
behov til BKF og de sender ut den personen som kan ordne/reparere.
Rydding må ses på som et felles ansvar, alle som bruker kirken må rydde etter seg slik at neste gruppe kan
komme uten å måtte rydde etter de forrige. Det er kirketjenerens ansvar at kirkerommet kan tas i bruk og være
et godt rom å være i for alle, men det er også hver enkelt sitt ansvar å rydde på plass de rekvisitter de bruker i
sine arrangementer. Det er viktig å huske at et arrangement ikke er over før det er ferdig ryddet.

Årsmelding for Olsvik barnekor 2011
Olsvik barnekor hadde eit spanande vårsemester i 2011. Ei gruppe på mellom 20 og 30 born frå om lag 3 til 8
år har trufast møtt opp på onsdagane kl. 17.00 i kyrkja. Den store hendinga dette semesteret var deltakinga på
TV-gudstenesta på palmesundag saman med TenSing. Utanom denne gudstenesta var barnekoret med på
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familiegudstenesta 20. februar og dei hadde avslutning av vårsemesteret 25. mai med konsert og fest i
underetasjen. Bjørg Karin var dirigent og medhjelpar i koret fram til sommaren 2011.
Våren 2011 kom det invitasjon til å vere med på konsert med Bjarte Leithaug i Nygård kirke i september.
Koret meldte seg på og var med på konserten som gjekk av stabelen laurdag 17. september. Barnekoret song på
gudsteneste i Olsvik 13. november og på julaftan. 14. desember var det haustavlutning med minikonsert. 19.
november song barnekoret på basaren i Olsvik kirke. Ida Greve var med som dirigent hausten 2011, men ho
vart sjukmeld i november, og trekte seg seinare frå oppgåva med koret.
Utover hausten minka medlemstalet i koret. Frå å ha over 30 innskrivne medlemmer våren 2011, var
medlemstalet vel halvert ved inngangen til 2012. I 2011 hadde det vore slik at Barnekoret og Barnas var to
ulike tilbod som gjekk rett over i kvarandre. Dei som ville av barnekormedlemmene kunne vere att og få med
seg Barnas i tillegg. Vi opplevde etter kvart at det var ganske mange som berre kom til Barnas, medan det før
sommarferien var omvendt. Det vart difor vedteke å prøve å la barnekoret vere ein integrert del av Barnas frå
og med januar 2012.
Etter å ha prøvd dette ei tid ser det førebels ut til å fungere tilfredsstillande for alle partar.
Rune Johnsen Klevberg
kantor

Årsmelding for Olsvik kirkekor 2011
Styret var sammensatt av:
1.Kari Melhus Tandberg
2.Torill Andersen
3.Dagny Gilje Antonsen
4.Rune Johnsen Klevberg
5.Eli Hansen
6.Håkon Hansen
7.Elsa Grøm
8.Ragnar Grøm

formann
kasserer
sekretær
kantor
kormedlem
kormedlem
kormedlem
kormedlem

Året 2011 var et spennende år for Olsvik kirkekor.
Startet friskt med felleskonsert i Foldnes kirke, 23.januar. Dette var avslutningskonsert i en rekke fra høsten
2010. Sammen med Strusshamn kirkekor, Sotra Reviderte, og Øygardskoret, sang vi i de respektive korene sine
hjemmekirker.
Deretter startet øvelsene til TV-overførte gudstjenester. Vi fikk med oss noen medlemmer fra Loddefjord
sangforening til sangtjeneste på Langfredag og 1.påskedag.Kirkekoret fikk gode tilbakemeldinger for dette fra
«hele landet».
Etter påske skulle vi ha litt fri fra korøvelser. Ragnar og Elsa Grøm pensjonerte seg fra koret på denne tiden.
Med det er en uvurderlig trofast sangtjeneste avsluttet. Stor takk til de begge.
Andre kormedlemmer skulle ha permisjon ut året. Resultatet er at Olsvik kirkekor har vært ute av drift siden
påsken 2011. Det er vanskelig å se for seg ny oppstart slik det nå ser ut. Formelt er ikke koret oppløst, vi har
hele tiden vært forsangere i gudstjenesten.
Olsvik, den 23.februar 2012
Kari Melhus Tandberg
Leder

Dagny Gilje Antonsen
Sekretær
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Årsmelding for Olsvik menighets åpen barnehage 2011
Styrer:
Assistent:
Kjøkken:

Nina Angeltveit
Gerd Gauteplass
Margith Johnsen, Turid Johannessen, Marta Sandtorv og Tove Gjellereide Stokke.

Barnehagen har de samme åpningstidene som i 2010; mandag og fredag 09.00-14.00, onsdag 09.00-15.00.
Det har vært mange barn og voksne innom vår barnehage. Noen er faste brukere som kommer hver gang, andre
kommer av og til, og noen er innom en kort periode før arbeidslivet starter igjen. Ekstra kjekt er det på
planleggingsdager der vi holder åpent, da blir det ofte gjensyn med barn og foreldre som har begynt i vanlig
barnehage og jobb.
Barnehagen fortsetter som før med mange faste aktiviteter; for eksempel minigudstjenestene som er to onsdager
i måneden, der vi samles oppe i kirkerommet. En i staben har ansvaret for å lede denne. Vi får ringe med
klokkene, høre når Rune spiller på orgelet, synge med, høre en fortelling samt tenne lys i lysgloben. Siste
onsdag i måneden er det Knøttsing, da kommer Brith B. Bjordal og leder en sangstund sammen med Rune på
piano og andre fra staben som har anledning til å være med. En flott sangstund for store og små. Vi har faste
turer i nærmiljøet, som oftest i skogen, språksprell/gruppe for de eldste, herlig smørelunsj og mye lek og sosialt
samvær. Tid for å bygge nettverk og være støtte for hverandre får foreldrene også mulighet til hos oss.
Sammen med trosopplæringen har vi vært mye med på babysang, og etter selve sangstunden kommer svært
mange ned i barnehagen for å spise lunsj.
Årets karneval var bamsekarneval; vi laget kostymer til eventyret Gullhår, og barna kledde seg ut og fremførte
eventyret på karnevalet. Kjempekjekt!
Barnehagen deltok på påskevandring oppe i kirkerommet og hadde påskeverksted i barnehagen. Vi dramatiserte
også selv påskefortellingen i barnehagen, der både barn og foreldre var med.
Vårens høydepunkt var pinsefeiringen i barnehagen, som bestod av bursdagsfeiring (kirkens fødselsdag) med
overnatting for de eldste og deres familier. Vi startet ettermiddagen med bursdagssang for kirken utenfor
hovedinngangen. Vi sang på så mange språk vi kunne og representerte. Deretter hadde vi drama om pinsen, der
alle deltok. Arve hadde gudsrikeleiken med tema: Den dyrebare perlen. Deretter var det taco og is + snop i
lange baner. Dette medførte mye energi, derfor passet det fint med stasjonslek ute (så sent!). Fornøyde og glade
barn startet på tannpuss etterfulgt av sangstund i pysj. Helt herlig! Dette var spennende, og det tok litt lengre tid
for noen å sovne, med da klokken passerte midnatt sov de alle søtt i speilsalen. Da var det tid for de voksnes
lek, latter og prat… En hel våkenatt ! Fra staben deltok Arve og Bjarnhild, sammen med Nina og Gerd.
Høsten 2011 hadde vi fast besøk av Trommelars og alle trommene og rytmeinstrumentene hans. Dette var en
flott musikalsk reise for både voksne og barn. Sammen laget vi et helt orkester, som både sang og spilte. Alle
kunne prøve ut instrumentene helt fritt, ingen spilte feil. Det var en god opplevelse for barna der de både
beveget seg etter rytme, trommet på afrikanske trommer, spilte på fisker og frosker eller raslet med
instrumenter. Noen få var også litt reserverte og valgte å være observatører en stund.
Vi holdt åpent i høstferien, fordi vi må stenge barnehagen i kunst og kulturuken. En god del satte pris på det.
Under kunst og kulturuken valgte vi å ha to utflukter. En til Ågotnes, der vi oppsøkte et skogsområde som er
laget til for barnehage med disser i trærne, hytte, tau etc. En nydelig dag også med hensyn til været. Den andre
utflukten gikk til Langegården der vi fikk bli kjent med mange dyr. Vi fikk mate sauene, se på grisen Oscar,
plukke egg hos hønene, kjøre ridetur i liten slede, før vi avsluttet med deilige lapper og saft. Nok en herlig dag
med nydelig vær!
I november hadde vi langåpent til kl. 19 med middag, aktiviteter og gudsrikeleik med Hans-Petter fra staben.
Dette var stor suksess. Vi var over 80 små og store til middag denne ettermiddagen, og voksne og barn koste
seg sammen med aktiviteter og med fortelling. Dette er noe som trygt kan gjentas, og som jeg oppfordrer
Olsvik menighet til å gripe fatt i og videreutvikle.
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4. desember deltok vi på gudstjenesten sammen med Trommelars. Dette var kjempekjekt for barnehagen. Det
kom så mange barn fra barnehagen til denne fremføringen at Trommelars nesten gikk tom for instrumenter!
Etterpå hadde vi juleverksted med hot-dog, kaker, saft og kaffe nede i kjelleren. En flott søndags formiddag.
Mange barn laget både duker, julekuler, håndavtrykk og flotte gull og sølv esker.
Julefest er kanskje blitt en tradisjon for barnehagen nå. Denne dagen pynter vi oss litt ekstra og går rundt
juletreet, serverer pinnekjøtt med tilbehør og deilig dessert til lunsj! En dag svært mange foreldre setter ekstra
pris på, og det er flott å kunne sette foreldrene i høysete en dag i året.
Barnehagens økonomi har vært solid, og vi har i løpet av året investert i en del nye leker og materialer.
Nina

Årsmelding for Undervisningsutvalget , Olsvik Menighet, 2011
Medlemmer av utvalget:
 Oddlaug Alnes
 Torill Andersen
 Arthur Pilskog
 Anne Britt Eide
Utvalget har arrangert fire temakvelder i 2011:





07. februar: "Disippel - Jeg?" v/ Eivind Bjørnar Hetlevik
04. april: "Påsken i lys av Gamle Testamentet" v/Idar Simonsen
19. september: "Kristusskikkelsen i Johannes evangeliet" v/Ragnar Grøm
07. november: "Julens budskap i lys av Gamle Testamentet" v/ Ida Elisabeth Greve

Vi har startet kvelden med kveldsmat og sosialt samvær. Det har vært rom for samtale og spørsmål etter hvert
innlegg. Det har vært mellom 15 og 20 personer til stede på hver samling.
Slik det ser ut i dag, fortsetter arbeidet på samme måte i 2012, men det snakkes en del om å utvide antall
temakvelder.
Hilsen Anne Britt Eide

Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget i Olsvik Sokn 2011
Ikke noen frivillige til disposisjon som lederkandidat i 2011. MR vil oppnevne leder Britt Barsnes Bjordal,
representant fra menighetsrådet Eirik Lærk Thorsen, oppnevnt som repr. fra Olsvik TenSing Rune J. Klevberg,
kantor Ida Elisabeth Greve, kapellan, begynte 2.halvår 2010 Arve Hansen Haugland, menighetsprest og
sekretær Gunnar Kolaas, sokneprest / prost og sekretær
Gudstjenesteutvalget (GU) har vært hvilende dette året og har ikke hatt møter i 2011.; 1. avventende på ny
gudstjenesteordning, 2. rekrutterende for å finne ny sammensetning og være fulltallig i følge mandatet 3.
nyoppstartende fra januar 2012 med 8 medlemmer og ny leder.
Mvh. Gunnar Kolaas
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Kirkemusikalsk utvalg 2011
Vi har klart å få kandidatene på plass. Ellers har arbeidet bestått av å snakke med andre kirker som alt har
startet opp med et slikt arbeid. Tidlig på seinsommeren sa Bjørnar Sangolt ja til å være med, men pga sykdom
innad i gruppen ble det ikke utført noe i høst.
Nå er vi nok medlemmer og arbeidet har startet opp i 2012.
Utvalget består av:
Leder, Brith Barsnes Bjordal
Kantor, Rune Johnsen Klevberg
Menighetspedagog, Bjørnar Sangolt
Styremedlem: Erik Andersen
Styremedlem: Målfrid Heie

Formiddagstreffene i olsvik kirke 2011
Program som vi har hatt vår/høst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.februar: Besøk fra Slettebakken kirke v Olav Øgaard og pensjonistkoret
10.mars: Fana kirkes pensjonistkor (formiddagskor) v/dirigent Elisabeth Andersen
7.april: Karina Solvang fortalte om bunadstradisjoner på Vestlandet
9.mai: Korguttene v/dirigent Rolv Aardal
8.september: sykehjemsprest på Røde Kors sykehjem, Idar Simonsen som snakket om sine reiser til
Israel
6.oktober: tidligere sykehjemsprest på Sandviken sykehus, Ottar Reinertsen
3.november: Forstanderinne, Rollaug Waaler som snakket om diakoni i en travel hverdag.
1.desember: Besøk av 4 klassetrinn v/Kjøkkelvik skole
28.desember: Julefest med av Rune Minde (fengselsprest) og gruppen Triade som underholdt

2011 har vært et godt år. Programmene var lagt tidlig og gjestene hadde flotte og spennende program.
Sang og musikk er alltid flott, men jeg har lyst til å trekke frem enkelte innslag fra 2011.
Elisabeth Andersen og Fanas pensjonistkor som hadde program som både rørte fremmøtte og gledet.
Karina Solvang som med sin kunnskap om Bunader og flott opplegg.
Høstens gjester har også vært spennende. Å få høre om deres arbeidsfelt; mennesker som virkelig trenger de og
deres flotte måte å nå frem med sitt arbeid. Det gjør noe med oss lyttere å få være med inn i historiene de har
fortalt.
Jeg ser frem til fortsettelsen og gleder meg over ett stigende antall besøkene.
Det sier vel noe om at dette arbeidet vi gjør lykkes.
Takk til mine gode hjelpere på kjøkken og i sal.
Takk til brukerne som kommer og støtter opp om arbeidet og ikke minst kjøper lodd.
Tusen takk til staben og tiden dere av og til setter av i kjelleren. Det er et ønske jeg håper øker.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal
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Årsmelding for diakoniutvalget 2011



Diakoniutvalget har jobbet ut fra den nye lokale diakoniplanen for menigheten.
I mars 2011 begynte Marit Bjørsvik i 50 % som soknediakon og i 25 % i diakonisamarbeid mellom
Olsvik sokn og Loddefjord sokn, lokalisert på Elvetun og Vestkanten.

Leder for enheten: Anne Marit Ellertsen var leder ved inngangen til 2011. Hun har nå permisjon. Marit
Bjørsvik har vært fungerende leder resten av året. Diakoniutvalget avventer situasjonen.
Medlemmer: Aina Syslak, Haldis Westervik (utvalget mangler ett til to medlemmer).
Tilsatte medlemmer: diakon Marit Bjørsvik
Utvalget har hatt 4 møter. Diakoniutvalget har faste oppgaver i forbindelse med fasteaksjon, diakoniens dag,
allehelgenssøndag og blomsterhilsen.
Besøkstjeneste: Vi har noen få trofaste besøkere, men vi trenger flere. Vi tenker at behovet er stort, samtidig
som det er viktig med motiverte besøkere. Marit Bjørsvik har vært fungerende besøksleder, og har sett det som
viktig med faglig påfyll på besøksledersamlinger på Haraldsplass. Videre strategi for arbeidet ønskes prioritert i
2012.
Integrering av utviklingshemmede: Bibelgruppen i Solåsen møtes en onsdag i måneden og har 4 faste
medlemmer. Arve Hansen Haugland har ledet bibelgruppen med assistanse av Marit Bjørsvik. Marit Bjørsvik
overtok som leder ved årsskifte. Diakoniens dag ble avholdt 2. oktober kl. 11. Medlemmene i bibelgruppen
deltok som kirkeverter, praktisk medhjelpere og som tekstleser. Musikkgruppen «Hot Shots» deltok aktivt i
gudstjenesten. Dette samarbeidet har fungert fint i flere år.
Misjonsprosjektet Nådehjemmet i Thailand: Det har vært gitt informasjon om Nådehjemmet på gudstjenester
der det har vært ofring til den.
Allehelgenssøndag: Det ble holdt gudstjeneste på Allehelgensdag søndag 6.november kl. 18 der de pårørende
til avdøde ble spesielt invitert. Diakoniutvalget deltok som kirkeverter og ved lystenning under opplesing av
navn på våre døde siden forrige AH.
Utdeling av blomster til jul: Tradisjonen om å gi blomst til jul til pårørende gjennom siste år, ble fulgt opp.
Diakoniutvalget skrev på hilsen på kort og delte på besøkstjeneste. I tillegg var noen frivillige med. Pårørende
setter stor pris på at noen fra Olsvik menighet kommer en tur innom.
Olsvik 21.mars 2012
Marit Bjørsvik, diakon
Fungerende leder for diakoniutvalget

Utdrag av årsrapport for 2011 Diakonalt ungdomsarbeid i Olsvik og Loddefjord
Vårt diakonale ungdomsarbeid har gjennomført sitt første hele driftsår med synlig suksess og har lagt et godt
fundament for det videre arbeid blant ungdommer i aldersgruppen 13-19 år i Loddefjorddalen.
Forankring og eierskap
Diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjorddalen er finansiert av Bergen kommune på bakgrunn av
levekårsundersøkelsen i 2008. Arbeidet organiseres som et samarbeidstiltak mellom Olsvik menighet og
Loddefjord menighet, og retter seg spesielt mot ungdommens situasjon i Loddefjorddalen.
Styringsgruppen svarer derfor til begge menighetsrådene. Diakonen som leder arbeidet har stabstilknytning til
Loddefjord menighet, mens den andre diakonen i teamet har stabstilknytning til Olsvik. Personalansvar for alle
ansatte i arbeidet ligger til Fellesrådet (BKF), prostileder i Laksevåg.
Side 13 av 20

Styringsgruppen for arbeidet i 2011:
•
Jan Dagfinn Midtun - leder (L)
•
Lars Kristian Stendahl Gjervik - styremedlem (O)
•
Bjørg Milde – styremedlem (L)
•
Ida Doksæter – styremedlem (O)
•
Torstein Sætre – varamedlem (L)
•
•
•
•

Prost Gunnar Kolaas - møterett
Prostileder Berit Bakke - møterett
Ingrid Vik (leder) - ansatt
Marit Bjørsvik – ansatt

Styringsgruppens oppgaver
•
Styringsgruppen har ansvaret for arbeidets økonomi, fremdrift og innhold.
•
Styringsgruppen vedtar visjon, mål og strategidokument, etter drøfting i menighetsrådene.
•
Styringsgruppen vedtar stillingsinstruks for de ansatte i arbeidet.
•
Styringsgruppen vedtar årlig driftsbudsjett.
Styringsgruppen rapporterer til begge menighetsrådene.
Det er etablert et godt samarbeid med MOLA stiftelsen som gir oss håp om ytterligere finansiering og dermed
en bredere mulighet til å delta i arbeidet med flere ressurser.
Året 2011 har hovedsakelig vært preget av fire forhold:
•
Styrking av nettverksarbeid innad og utad
•
Kartlegging og feltarbeid på og rundt ungdomshuset Elvetun/Vestkanten
•
Naskestopprogrammet er etablert, og klar for oppstart
•
Tilstedeværelse og informasjon på Sleng i Loddefjord, og Ten Sing i Olsvik
Målgruppe: Ungdommer i Loddefjordområdet i alderen 13 og 19 år.
Ungdomsdiakoniarbeidet er ikke et prosjekt, men et langsiktig og forebyggende arbeid i Loddefjordområdet for
og med ungdom. Vi er allerede godt synlige og tilstede i lokalmiljøet og har i året som har gått og frem til
2013, valgt å spisse oss på rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Vi jobber i skjæringspunktet mellom
primær- og sekundær-forebyggende arbeid.
Arbeidet skal være helhetlig og diakonalt forankret med en holdning av respekt for det enkelte menneskets
verd, integritet og muligheter til vekst og positiv utvikling i samspill med andre. Vårt diakonale ungdomsarbeid
er et viktig bidrag til å påvirke levekårene i vårt nærområde for ungdommer, og vi skal strekke oss etter vår
visjon: « sammen skal vi bry oss om hele mennesket slik at alle ungdommer opplever seg verdifulle»
Dette gjør vi ved å handle på det vi vet er virksom forebygging og forskningsmessig basert.
Stabene i Olsvik og Loddefjord kirke er viktige støttespillere i det daglige arbeidet der sokneprestene Gunnar
Kolaas og Eivind Bjørnar Hetlevik er virksomhetsledere.
Oppsummering:
Miljøarbeid, nettverksarbeid og samtaler med ungdommer i målgruppen har fått mest oppmerksomhet dette
året. Behovene vi ser i felten står ikke i samsvar med det vi har klart ivareta med to deltidsstillinger. Vi skal
fortsette med miljø, nettverksarbeid og samtaler også dette året som kommer, samtidig som vi vil tilrettelegge
for deltakelse fra frivillige.
Sammen kan vi møte livet slik det er i glede og i sorg, og møte vår neste med god omsorg og medfølelse i det
arbeidet vi står i. Arbeidet kan på mange måter sammenlignes med spille jazz. Noen av retningslinjene og
rammene ligger der og resten må man improvisere ut fra hvem man møter og spiller sammen med. Så kan vi se
at når vi driver rus og kriminalitetsforebyggende arbeid har det og en positiv effekt på forebygging av selvmord
og god helse. Alle gode krefter må samarbeide for at ungdom skal ha det bra, og kanskje kan dette være et
pilotarbeid videre til andre bydeler.
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Årsmelding 2011 Kunst- og kulturkomiteen i Olsvik kirke
Olsvikutstillingen og Kulturuken 2011 ble også dette året lagt til siste uke i oktober, fordi Kulturkontoret i
Fyllingsdalen og Laksevåg ønsker at vårt arrangement skal sammenfalle med Laksevågdagene som finner sted i
denne perioden. Vi samarbeider med Kulturkontoret og vårt program blir bekjentgjort i brosjyren for
Laksevågdagene.
Ca. 150 mennesker var til stede ved åpningen av Kulturuken og Olsvikutstillingen lørdag 22.oktober der biskop
Halvor Norhaug holdt åpningstalen. Det var flere kunstneriske innslag. Tilstedeværende utstillerne ble
presentert.
14 bildende kunstnere og kunsthåndverkere stilte ut i kirkens underetasje, to stilte ut i selve kirkerommet.
Komiteen hadde spesielt arbeidet med å innhente nye og nasjonalt kjente kunstnere til utstillingen, som Rolf
Nerli, Gunn Vottestad, Eva Harr, Elisa og Ida Helland-Hansen og Camilla Halvorsen m. fl. Utstillingen hadde
stor bredde i de kunstneriske uttrykksformene, noe de besøkende syntes å verdsette.
Programmet for Kulturuken henvendte seg til ulike grupper i menigheten. Søndag 23. okt var det Ung messe
der TenSing viste dramatisering av bibeltekster og andre tekster. Tirsdag 25. okt. holdt presten Per Anders
Nordengen foredrag over emnet «Kan vi alle være livskunstnere?» Arrangementet var et samarbeid med
Lionsklubbene i Bergen Vest og Laksevåg. Forestillingen «Meir himmel – meir jord», onsdag 26. okt,
inneholdt musikk, sang og bibeltekster og var bygget over budskapet i Kristuskransen, Regi: Egon Askvik
Fredag 28. okt var det konsert med pastor Wangs Quintet. De fikk kjente og ukjente salmer til å svinge ved
bruk av jazzakkorder og improvisasjon. Ukens siste arrangement var dukketeater-forestillingen «Farvel herr
Muffin» som samlet mange barn og deres familier på gulvet i kirkerommet.
De fleste dagene i uken var Olsvikustillingen godt besøkt både av folk fra menigheten, men kanskje like mange
fra Stor-Bergen. Salget var svært godt for noen av kunstnerne, for noen få var det lite salg. Totalt ble det solgt
kunst for kr. 220 000.
De kulturelle arrangementene samlet også et forholdvis stort publikum, selv om komiteen kunne ha ønsket at
det kom enda flere. Å hente inn kjente foredragsholdere, musikere og skuespillere er dyrt. Vi takker
Kulturkontoret, Sparebanken Vest og Lions-klubbene i Bergen Vest for økonomisk støtte til arrangementene.
Denne støtten gjorde at vi unngikk et større underskudd.
Samlet overskudd som overføres til kirkens utsmykkingsfond: Kr 60 000.Vi takker den frivillige staben i menigheten, som stiller opp både i dagene før og i selve uken, for uvurderlig
hjelp med opphenging, registrering, regnskap, vakt-tjeneste og nedpakking.
Komiteen har i 2011 hatt følgende sammensetning:
Anne Sofie Thue, Bente Doksæter, Odd Sætre, Geir Ove Misje, Bjarne Andersen og Reidun Oanæs Andersen.
Geir Ove Misje går ut av komiteen som representant for Menighetsrådet. Vi takker ham for verdifullt
samarbeid.

Godvik i februar 2012
Reidun Oanæs Andersen
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Årsmelding for Hus- og eiendomsutvalget 2011
Utvalgets sammensetning:
Øyvind Eide
Nina Angeltveit
Brith Barsnes Bjordal
Martha Sandtorv
Sven Egil Røed
Sverre Johannessen
Antall møter (ca.) siste år: 4.
Det ble avholdt dugnad i april, før konfirmasjonene. Kosting, spyling, maling utgangsdør, rydding av
uteområdet.
BKF har vært på befaring av kjøkkenet og fremlagt et forslag til utbedring. De har hverken økonomi eller
kapasitet til å gjennomføre tiltak. MR har vedtatt å ta kostnadene. Vi må selv innhente og gjennomføre
utbedringene. MR bevilget kr.35.000,- senere utvidet til kr.50.000,-. Etter anbefaling fra BKF har vi sent
forrespørsmål om kostnadsoverslag fra firmaet Bygg og Ventilasjon. Det nye utvalget vil få overslaget. Plan om
eventuell gjennomføring vinterferien 2012.
TenSing er i gang med oppussing av ungdomslokalene (snart ferdig). Kostnadene er hentet fra andre poster i
budsjettet. Storparten av arbeidene er utført på dugnad. Det er gjort en kjempejobb!!
Det er kjøpt inn nytt kjøleskap.
Utfordringer fremover:
 Organisere driften av menighetsavdelingen.
 Utarbeide en langsiktig plan for supplering/utskifting av utstyr (stoler, bord, etc.) i
Menighetsavdelingen.
 Gjennomføre oppjustering av kjøkkenet.
Olsvik den 1.3.2011
Øyvind Eide

Årsmelding for mannsgruppene 2011
Det er for tiden 1 mannsgruppe i Olsvik menighet. Den samles én gang i måneden. Møtene går på omgang blant
medlemmene. Etter et hyggelig måltid med et godt drøs, tar vi for oss et kapitel i Bibelen. Vi arbeider for tiden
med Johannes Åpenbaring, et skrift flere av oss nok kan trenge å komme mer til klarhet om. Gruppen har for
tiden sju medlemmer. Siden vi samles i hjemmene, er det trolig en høvelig størrelse.
Vi skulle ønske at flere bibelgrupper kunne startes. Dette er en meget god måte å få flere gode venner på,
samtidig som vi alle med fordel kan lære mer om den tro vi har valgt å satse på. Ta gjerne kontakt med
prestekontoret eller undertegnede om hjelp til å komme i gang.
Arne Tandberg
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Årsmelding for menighetsbladet 2011
Menighetsbladet utkom i 2011 med 6 nummer, hvert på 12-16 sider. Opplaget er på 5200 eksemplarer.
Menighetsbladet er definert som offentlig informasjon/nærmiljøblad, noe som gir fulldistribusjon. Også de som
har oppgitt at de ikke ønsker uadressert reklame, mottar menighetsbladet.
Dessverre tillater ikke økonomien oss i å trykke alle numrene i farger. I de siste årene har vi hatt ett nummer i
farger i året, men dette året ble det to. Det var nummeret før kulturuken og jule-nummeret som kom i
fargetrykk, noe som også førte til at menighetsbladet i 2011 gikk med et mindre underskudd.
Redaksjonen i 2011 bestod av kapellan Ida Greve, Gro Renate Rostrup, Margith Johnsen og Arne Tandberg.
Sven-Ove Rostrup har hatt arbeidet med å sette bladet og få orden på layout.
Vi ble etter hvert klar over at distribusjonen av bladet har sviktet i enkelte strøk av menigheten. Etter samtaler
med postverket fikk vi ryddet opp i misforståelser, og distribusjonen skal nå være i orden. Hvis så ikke er
tilfelle, vær vennlig å ta kontakt med menighetskonsulent Bjarne Andersen.
Format og layout på bladet har fulgt samme mønster i flere år. I forbindelse med at et nytt menighetsråd har tatt
over, ble flere utskiftninger foretatt i redaksjonen. Den nye redaksjonen håper å kunne fornye bladet og gi det et
noe annet preg. Fra nyttår 2012 består redaksjonen av
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), Ida Greve, Margith Johnsen og Cathrine Mørner.
Sven Ove Rostrup vil fortsatt ha ansvar for layout. Også den nye redaksjonen vil gjerne ha innspill fra leserne.
Selv vil jeg nå få takke for meg, etter å ha vært med i redaksjonen i 14 år. Det er nok på høy tid med nye
krefter!
Arne Tandberg

Årsmelding for Olsvik Tensing 2011
05.01 Juletrefest
Onsdag 5. januar gjennomførte lederne og et antall ikke-ledere juletrefest på Vadmyra skole. Kledd ut som
norske fjøsnisser fremførte vi dans, drama og sang. Vi stilte opp med hovednisse og hjelpenisser, og delte ut
presanger til alle barna.
21-23.01 Tunseter
Lederturen denne helgen gikk til Skjelvik på Askøy. Nye ledere denne gangen var Nicolay og Stig-André.
Turen inneholdt både ledertrening og oppgaver, samt planlegging av det kommende halvåret i TenSing.
Konstituering av styret foregikk som vanlig.
04-06.01 Vinterfestivalen 2011
Vi deltok i år også på den årlige Vinterfestivalen på Voss. Tema for VF 2011 var ”Størst er kjærligheten”. Hele
Bjørgvin krets’ TenSingkor fikk vise seg frem lørdag kveld. Likt som i 2010 var vårt bidrag til innsamling av
penger til globalaksjonen hånd og ryggmassasje, og maling av negler. Olsvik TenSing fremførte Månemannen
av Vamp.
17.02 Brannøvelse
Medarbeidere og frivillige i Olsvik Kirke er pliktig til å ta ansvar for å delta på brannøvelse.
Samtlige ledere var med på dette, og fikk et innblikk i systemet og hva som skal gjøres dersom en brann skal
oppstå.
22.03 Bingo og kakeauksjon
Årets første bingo og kakeauksjon ble gjennomført, og venner og kjente bidro til å tjene inn penger til TenSing
– kassen vår. Lederne bidro på forhånd med kaker og premier, og hadde ulike oppgaver underveis.
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03.04 Ung Messe
Vårens Ung Messe
13.04 Øvelse med barnekoret
I anledning live gudstjeneste på NRK palmesøndag ble det organisert felles øvelse for TenSing og barnekoret.
16.04 Generalprøve til TV-gudstjeneste
Dagen før den direktesendte gudstjenesten ble det gjennomført generalprøve i kirken, i regi av NRK. Dette
innebar lys og lydprøvinger, plasseringer og ellers gjennomgang av praktisk informasjon.
17.04 TV-gudstjeneste
Palmesøndagens gudstjeneste ble sendt på NRK, og både Olsvik TenSing og barnekoret sang direkte på TV
denne dagen. En ny opplevelse som nok alle sammen syns var spennende. Olsvik TenSing fremførte Hosanna,
mens sangen Palmesøndagssangen ble sunget sammen med barnekoret.
07, 08, og 15.05 Konfirmasjonsgudstjenester
Enkelte ledere i TenSing deltok på et par av konfirmantgudstjenestene i Olsvik Kirke med sangen Glorious
Day.
21.05 og 11.06 Vaffelsalg
To lørdager denne våren/sommeren solgte Olsvik TenSing sine medlemmer vafler på ulike dagligvarebutikker i
området. Inntektene ble fordelt på TenSingkassen og turkassen, sistnevnte nøkkelmerket Sommerturen. Vi
tjente inn til sammen
27 og 28.05 Gruppeøvingshelg til sommerkonsert
Som i fjor var det behov for ekstra øving for gruppene, for å være bedre rustet til øvingshelg og ikke minst
konserthelg. Dager og timer i gruppeøvingshelgen ble brukt etter behov fra de ulike gruppene.
01.05 Orienteringsmøte sommertur 2011
For nysgjerrige medlemmer og foreldre holdt programkomiteen et informasjonsmøte for de påmeldte for den
kommende sommerturen. Her gjenomgikk vi blant annet de midlertidige planene for de to ukene, og svarte på
eventuelle spørsmål om turen.
03-05.06 Øvingshelg til sommerkonsert
Øvingshelgen inneholdt korøvelse, øving innad i gruppene, og en gjennomkjøring på søndagen. På lørdag ble
det arrangert felles lunsj med hamburger.
17-19.06 Sommerkonsert 2011
Etter et halvt års arbeid fra mange hold gjennomførte vi 3 vellykkede konserter på Kultursalen på Vestkanten
denne helgen. Historien i år ble kalt ”Humor + pant” og gikk ut på jakten på Eriks forsvunne humor.
12.07 Infomøte sommertur 2011
Turen nærmet seg, og det siste av informasjon ble gitt på infomøte denne dagen. Vi brukte også denne kvelden
til å bli litt bedre kjent med alle de 30 påmeldte. Vi forberedte turen til Spania ved å spise tapas, og Anette stod
for konkurranser. Premien var nyttige ting til turen, blant annet en bagasjevekt som viste seg å være svært nyttig
på turen.
24.07 – 06.08 Sommertur 2011
Om lag 30 TenSingere dro av gårde på en 2 ukers lang tur til Spania, Frankrike og Tyskland. Vi besøkte byene
Barcelona og Strasbourg den første uken av turen, og dro deretter til Ziegenhain i Tyskland på European
TenSing Festival. Turen krevde mye planlegging i forkant, og sammen har TenSing jobbet hardt på dugnader
for å få penger til turkassen. Slik ble turen et par tusenlapper billigere for alle sammen. Det var en
opplevelsesrik, gøy og uforglemmelig tur.
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28.08 Planleggingsmøte (Del av Tunseter) i kirken
Planleggingsdelen som gjennomføres på Tunseter ble gjort et par uker tidligere enn lederturen. Møtet ble holdt i
kirkekjelleren. Det kommende halvåret ble planlagt, grupper satt og planlegging av Intimkonserten 2011 ble
satt i gang.
04.09 Presentasjonsgudstjeneste
De nye konfirmantene i Olsvik Kirke ble presentert for første gang denne søndagen. De nye TenSingkonfirmantene stod for første gang i koret, da vi sang All of Creation.
09-11.09 Tunseter
Lederturen gikk igjen til Skjelvik på Askøy, hvor lederne deltok på ledertrening og oppgaver både inne og ute.
Vi tok ikke inn nye ledere denne høsten. Dette ble utsatt til nyttår.
04-06.10 Dyrkolbotn
I år reiste 58 medlemmer, konfirmanter og ledere på konfirmantleir til Dyrkolbotn. I år ble det arrangert og
iscenesatt en mordgåte som cellegruppene måtte hjelpe til med å løse. Som hvert år gjennomførte vi blant annet
de vanlige seminarene, gudstjeneste fredag kveld, tv kveld, tema-party og Snik.
23.10 Ung Messe
Høstens Ung Messe var tematisert i forhold til ”takknemlighet ovenfor Gud”.
Dansegruppen fremførte blant annet en krevende og imponerende dans. For gjennomføring av messen, dans og
sang mottok vi mange gode tilbakemeldinger.
25.10 Bowling på Vannkanten
Da vi ikke kunne bruke kirkerommet i kulturuken dro vi på bowling på Vannkanten denne tirsdagen. Aftersing
organiserte og bestilte baner, og alle koste seg.
04-06.11 Øvingshelg til Intimkonsert 2011
Øvingshelgen innebar korøvelse og gruppeøvelser. Som hver lørdag i øvingshelgen spiste felles lunsj på lørdag.
Søndagen ble bevilget til gjennomkjøring av konsertprogrammet i riktig rekkefølge.
11-13.11 Intimkonsert 2011
Tema for Intimkonserten var ”ny”, og spesielt dramagruppen spilte på ulike ord som inneholdt nettopp dette. 3
konserter ble gjennomført, og siden fulgte mange kommentarer fra venner og familie om en flott opplevelse.
27.11 Sanitetsforening
Sanitetsforeningen i Godvik ønsket også i år noen ledere fra TenSing til å fremføre et lite repertoar første
søndag i advent. Vi brukte noen sketsjer og sanger fra årets intimkonsert, samt fremførte noen julesanger.
Inntekten av dugnaden går til TenSingkassen.
10.12 Øvelse til Lysmesse
Lørdagen øvde vi til lysmesse i kirken. Denne dagen hadde vi gjennomkjøring av de ulike innslagene våre til
gudstjenesten.
11.12 Lysmesse
Tema for årets lysmesse var knyttet til ”ledestjerne”. Sangene TenSing sang var: Christmas Star, Tenn et lite
lys, og En Stjerne Skinner i Natt. Lysmessen og kirken hadde mange besøkende denne søndagen.
24.12 Julegudstjeneste
Som hvert år synger TenSing for fullstappet menighet på gudstjenesten klokken 16. I år skaptes julestemning
med sangene Candlelight Carol og Emmanuel.
Gjennom året gjennomførte vi også flere dugnader til både felleskasse og turkasse, som ikke inngår i
årsmeldingen. Dette gjelder også møter arrangert av styret eller ulike komiteer, samt ledermøtene
”Hjemmehos.”
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