Årsmelding
2012

Olsvik menighet

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2012.
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Faste medlemmer fra og med november 2011:
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder og representant 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:
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, undervisningsprest ut oktober (50 %)
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket
Bjørnar Sangolt, menighetspedagog (50 %)
Tone Ekerhovd, menighetspedagog (50 %) fra november
Bjørg Karin Husa, kirketjener, vikar for frivillighetskoordinator til oktober, prosjektstilling i kjellerlokaler
Ingelin Hatletveit, frivillighetskoordinator, tilbake fra permisjon i oktober
Bjarne B L Andersen, menighetskonsulent (fra 1. 11 administrasjonsleder, 90 % og kirketjener 10 %)
Menighetens egne ansatte:
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage
Gerd Gauteplass, assistent
Marit Bjørsvik, diakon
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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 2012.
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 ti møter og behandlet 102 saker, møtene ble holdt i Kjøkkelvik barnehage,
menighetsrådsmøtene er åpne møter der alle er velkomne. Referat fra møtene ligger på nettsiden vår.
http://olsvik-kirke.no/dokumenter/
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 fast ansettelse i 2012. Det er Tone Ekerhovd som er ansatt
som i menighetspedagog i 50 % stilling.
2012 er det første året i ny menighetsrådsperiode som varer i fire år. Rådet og staben var i januar samlet til
strategiweekend på Raknestunet. Her jobbet vi med visjoner, mål og strategier for perioden. På påfølgende
menighetsrådsmøte ble det vedtatt tre hovedsatsningsområder. Disse satsningene ligger fast for 2013 og mål
innenfor feltene blir konkretisert og revidert årlig. Nedenfor kommer en kort oppsummering av det viktigste
som har skjedd innenfor hovedsatsningsområdene i 2012.
På vegne av menighetsrådet vil jeg takke dere alle for godt samarbeid i 2012. Tusen takk – sammen gjør vi en
positiv forskjell for folk som bor her.
1. Musikk, kunst og kultur
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:
 Omfattende utsmykning av kirkerommet med glasskunst av Kjell Nupen. Del en av prosjektet
realiseres og står ferdig første søndag i advent 
 Innkjøp av August Förster konsertflygel
 Noe økt konsertvirksomhet
 Kunst og kulturuken og Olsvikutstillingen feiret 15 årsjubileum 
 Oppstart av nytt barnekor
 Ansettelse av menighetspedagog i 50 % stilling som har kunstfaglig utdanning og
arbeidserfaring. Målet er å knytte trosopplæringen tettere til kunst og kultursatsningen.

2. Gudstjeneste
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:
 Gudstjenestereformen har stått i fokus. Det omfattende arbeidet endte med at Biskopen
godkjente vårt forslag til lokal grunnordning for høymessen.
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3. Frivillige medarbeidere
Satsningen har særlig kommet til uttrykk gjennom:


Det er etablert et medarbeiderutvalg som består av frivillighetskoordinator Ingelin Hatletveit,
administrasjonsleder Bjarne Andersen og leder i menighetsrådet Lars Kristian S. Gjervik,
utvalget er i oppstartsfasen.



Vår frivillighetskoordinator var tilbake fra permisjon i oktober. Menighetsrådet har konsekvent
ansatt vikarer for å opprettholde og utvikle arbeidet. I perioden har dette vært Bjørg Karin Husa.
Koordineringsmøte for frivillige er videreført. 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 arrangement som er relevante
for våre frivillige.





I tillegg til dette vil jeg nevne noen forhold som har opptatt menighetsrådet i 2012.
1.
2.
3.

Kjøkkenet har blitt renovert og oppgradert.
BKF har gjennomført en større organisatorisk endring. Dette har blant annet ført til at vi har fått
90 % administrasjonsleder
Oppgradering av lydanlegget i kirken måtte utsettes pga. flygel kjøpet. Investeringen planlegges
gjennomført i 2013.

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. Imidlertid ser
vi at det er store rom for utgifter, og tilgangen på friske midler er mye lavere enn ambisjonsnivået.
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 2012

Lars Kristian Stendahl Gjervik,
leder Olsvik menighetsråd.

Bjarne B L Andersen
Administrasjonsleder
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Nøkkeltall for menigheten

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Innmeldt i Den norske kirke

2

3

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den norske kirke

14

15

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

75

118

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i soknet

111

108

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i soknet

2

4

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en ektefelle bor i soknet

2

4

2

8

1

3

3

5

Begravelser

38

39

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

135

124

127

137

137

124

118

119

Hovedgudstjenester (søn- og
helligdager)

64

57

56

58

58

63

55

61

Deltagere

7074

7834

7634

8416

8071

8837

7645

8525

Andre gudstjenester

12

23

20

37

25

14

32

38

Deltagere

2712

2938

2616

3929

4037

1107

3670

4630

Gudstjenester med nattverd

34

37

39

32

37

32

27

36

Nattverdsgjester

1562

1463

1801

1561

1771

1764

1496

1323

Gjennomsnittlig deltagelse,
hovedgudstjeneste

111

137

136

145

139

140

139

140

Gjennomsnittlig nattverdsbesøk

46

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.

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

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

Bergen kirkelige
fellesråd.
Med kirkevergens administrasjon

P

Diakoniutvalg
Mandat vedtatt
11.3.10 Er i drift.
Aina Syslak

Styringsgruppe
Diakoniarbeidet i
Lod.fjord /Olsvik

Trosopplæringsutvalg 0 - 18 år
Mandat 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:

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

Lars Kristian S.
Gjervik

Christer van der
Meeren

nedlagt

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
Christer v d Meeren

Økonomi reglement
vedtatt.

Kirkemusikk utvalg
Mandat vedtatt
08.4.10
Er i drift.
Brith B. Bjordal

Misjon og
solidaritetsutvalg
Ikke vedtatt mandat
Er ikke startet
Arne Tandberg

Kirkens Nødhjelp

Sjømannskirken -

Bistandsorganisasjon

Den Norske kirke i
utlandet

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

Kontaktperson i
menigheten:

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 i drift.
Brith B. Bjordal

Basarkomité

Julefestkomité

Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Brith B. Bjordal

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

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

Er ikke i drift.

Kirkens Bymisjon
Diakonale tiltak i byen
siden 1850
Kontaktperson:

Mandat er vedtatt
Utvalget er etablert

Det Norske
Misjonsselskap

Bibelkontakt

Kontaktperson i
menigheten:

Kontaktperson i
menigheten:

Arne Tandberg

Arne Tandberg

Trosopplæring i Olsvik 2012
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, barnas 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 2012:
Tårnagentene
Tårnagenthelg ble arrangert 21.-22. april. 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. 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. Politiet kom på besøk og viste oss forskjellige
etterforskningsteknikker, og Bjarne var hemmelig gjest. Han viste oss hvordan ringmerking av fugler foregår.
Stor suksess! På søndag møttes vi igjen kl. 09.30. Da forberedte vi oss til gudstjenesten og delte ut oppdrag til
Gudstjenestegjestene. Vi var delaktige gjennom hele gudstjenesten. Etterpå var det kirkekaffe. I alt var det 18
gutter og 15 jenter med.
Babysang
Babysang ble arrangert i samarbeid med åpen barnehage hver mandag i vårsemesteret, og i høstsemesteret på
fredager i tillegg. Målet er at barna og foreldrene skal bli kjent og 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. I snitt var det 10-15 babyer på hver samling. Totalt var 84 babyer (69 % av årskullet) innom en
eller flere ganger.
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. I Olsvik blir ca. 90 % døpt.
4-årsbok
4-årsboken blir alltid delt ut på fastelavnssøndag, med en samling i forkant. Vi ønsker å følge opp dåpsgavene
og kontakten med kirken. Vi vil gi barna nok et konkret holdepunkt i forhold til kristendommen, og gjøre barna
kjent med kirkerommet. Det var totalt to samlinger, en på onsdagen før selve utdelingen. Vi hadde samarbeid
med åpen barnehage og barnas, med felles middag og karneval. 4-åringene hadde egen samling i kirkerommet,
der de forberedte seg til gudstjenesten og løste oppgaver. Totalt var det 20 jenter og 22 gutter som var med.
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 og nattverd, død og
begravelse, media, rettferdighet, solidaritet og store valg i livet. Opplegget er basert på interessegrupper, og vi
har hatt følgende grupper: Samtalegruppe, tensing, multimedia, kunst og hobby, KRIK og to sjømannskirkegrupper. Kateket har hatt hovedansvar for konfirmantopplegget, men menighetspedagog og kapellan har hatt
ansvar for noen grupper. I tillegg har det vært frivillige som har bidratt. Oppslutningen var på 99 %.

Ledertrening
Vi har hatt ledertrening i samarbeid med KFUK-KFUM gjennom MILK- og LIV kurs. Det var fem deltakere på
MILK og fem på LIV.
Lys våken
Lys våken ble arrangert 1. helgen i advent. 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. Vi vil få fram at Gud alltid
er lys våken for oss. Deltakerne skal også bli kjent i kirken, slik at de kan føle at den er litt deres. Programmet
startet på lørdag kl. 15. Innholdet var mye lek og moro, trylleshow, gudstjenesteverksted og bål og kakao på
lekeplassen på kvelden. 11-åringene overnattet i kirkerommet. deltakerne var delaktige på gudstjenesten på
søndagen. Totalt var det 16 jenter og 9 gutter som var med.
Pilgrimsvandring
Vi gjorde et forsøk på å arrangere pilegrimsvandring for 12-åringer fra Nygård kirke, over Kvarven, til Olsvik
kirke. Dette ble lagt til en planleggingsdag, som var fredag 18. mai. Vi var klar over at dette var en ugunstig
dag, men vi valgte å prøve uansett. Dessverre ble det kun 3 påmeldte, så vi valgte å avlyse arrangementet.
Arrangementet var i samarbeid med Nygård menighet.
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget bestod av Anette Hermansen, Siv Døssland, Jon-Arne Solheim, Bjarte Husa, Øyvind
Stokke-Zahl og Aina Syslak.
Ansatte
Kateket er hovedansvarlig for trosopplæringen. Menighetspedagog (50 %) og undervisningskapellan (50%) er
ansatt på trosopplæringsmidler.

Årsmelding for bønnegruppen i Olsvik menighet 2012
Bønnegruppen har i 2012 bestått av 4 medlemmer.
Vi har samlinger hjemme hos medlemmene ca. hver 3. uke.
Vårt hovedmål er å be for hverandre og for menigheten vår.
Vi ønsker å ta Bibelens ord og løfter om bønn på alvor.
Jesus omtalte selv tempelet slik i Mat.21,13: ”Mitt hus skal kalles et bønnens hus.”
Vi har i høst laget en ny bønneliste etter å ha tatt kontakt med personer som representerer de fleste av
menighetens aktiviteter. Den ble sendt til kontoret v/diakonen i november for opptrykk.
6.desember var vi innkalt til møte i menighetsrådet.
2 av medlemmene møtte og redegjorde for arbeidet i gruppen.
I 2013 har vi fått et nytt medlem, slik at vi nå til sammen er 5 medlemmer.
Eli Marit Hansen, leder

Årsmelding for Olsvik søndagsskole, ”Barnas” 2012
Dette året har vi hatt 44 barn på frammøtelistene og 27 av dem som medlemmer i Søndagsskolen, focusnet.
21 av disse har møtt 3 eller flere ganger på de 29 gangene vi har hatt Barnas
Vi har fulgt sprell Levende opplegget til Søndagsskolen, og tilpasset det til våre onsdager.
Det har fungert fint.
Det som fungerte greit med sangstunden i vår, så vi at måtte endres litt utpå høsten. Fra det å være litt
sangøvelser til «bare» å ha sangstund med kjente barnesanger.
Ledere dette året har vært:
Vår 2012:

Arve Hansen Haugland

Høst 2012:

Ida Greve
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Rune J Klevberg
Bjarte Husa
Bjørg Karin Husa
Hjelpeledere: Malin Pedersen
Emma Husa
Hennie Husa

Rune J Klevberg
Bjarte Husa
Bjørg Karin Husa
Hjelpelederne de samme

Vi valgte i vår å si opp Sprell Levende, da vi har mye resurser liggende av opplegget i vårt utstyr, pluss alt
utstyret til Gudsrikeleiken.
Det vil opphøre fra skoleåret høst 2013
Det er etter hvert en trofast gjeng som kommer igjen på Barnas, de er godt kjent i kirken vår og trives der.
De fleste gangene har vi vært i kirkerommet, og noen ganger på barnerommet.
Vi har lekt oss gjennom tekstene.
Hatt om påskemåltidet og Gudstjeneste med nattverd.
Vi hadde Minimusikal om Jesus til vanns og til lands.
Var med på Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, og opplegg sammen med Åpen barnehage og 4-åringene i
forkant av denne.
Påskevandring med Ida prest.
I høst var vi med på Barnas dag Gudstjeneste med påfølgende kirkekaffe i midtgangen
Vi har hatt noen besøk i løpet av året.
Berit Bakke kom og fortalte om sin tid som misjonær i Mali.
Bjarne Andersen kom og ringmerket noen blåmeiser som vi fikk se og ta på.
Gunnar Kolaas har kommet på besøk.
Bjarte og Bjørg Karin har valgt å slutte som ledere etter 2012.
De takker for seg etter en del år, og håper at nye kan ta over slik at det fortsatt kan være et søndagsskoletilbud
videre til barna i vår menighet.
Bjørg Karin Husa
hovedleder Barnas, Olsvik Menighet

Årsmelding for Olsvik menighets åpen barnehage 2012
Styrer:
Nina Angeltveit
Assistent:
Gerd Gauteplass
Kjøkken:
Margith Johnsen, Turid Johannessen, Marta Sandtorv og Tove Gjellereide Stokke.
Styringsgruppe:
Inger-Lise Stien, Bjarne Andersen, Hans-Petter Dahl og Nina Angeltveit.
Vi er åpen mandag 9-14, onsdag 9-15 og fredag 9-14. Gerd og Nina er ansatt i barnehagen, med henholdsvis 50
og 56 prosent stilling. Stillingene er barnehagens åpningstid, pluss noen timer utenom hver uke til planlegging
og administrasjon. Åpen barnehage er for barn under skolealder i følge med voksne. Hva man vil delta på i
barnehagen er frivillig, og brukerne kan komme og gå slik de ønsker innenfor åpningstiden.
Vi har mange faste innslag i barnehagen. Mandager er det babysang og gruppe for de eldste. Når det er gruppe
bruker vi Språksprell, metodiske språkleker for barn fra 4-6 år. Vi synger, gjør oppgaver og har gjerne et tema.
Onsdager er det Knøttsing en gang i måneden og minigudstjenester to ganger i måneden, mens det annen hver
fredag er turdag. På turene om fredagene går vi som regel i skogen ved siden av kirken, godt med litt ulendt
terreng å bryne seg på. Det er fast samling kl.11 hver dag og smørelunsj kl.11.30. Vi har også hver uke
formingsaktiviteter der vi for eksempel maler, tegner, klipper og limer. Formingsaktivitetene legges opp etter
året, vi har forberedelse til karneval, påskeverksted, vi er ute og sår tidlig sommer, ser på og henter inn blomster
og blader både vår og høst. Vi har feiret Halloween på amerikansk vis, hatt juleverksted og mange fine
kunstverk er blitt til etter hvert. Og uansett formingsresultat har barna fått deltatt i en prosess, brukt sansene og
kjent på ulike formingsmaterialer, samt hatt en god opplevelse i barnehagen.
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I februar hadde vi langåpent med middag og karneval. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom åpen barnehage,
barnas og trosopplæringens breddetiltak. Foreldre og barn i åpen barnehage synes det er kjekt når vi av og til
utvider åpningstiden, slik at resten av familien kan komme og være sammen med dem i barnehagen.
Vi har hatt utflukt til akvariet og hjem til foreldre og barn på Vorland i Sund kommune. I Sund fikk vi gå i båt,
koke krabbe og spise ute på ”kaien” Skikkelig kjekt! Utrolig flotte foreldre i barnehagen vår som bidrar med
ulik hjelp og støtte og på den måten gjør barnehagen enda bedre!
En nydelig høstdag hadde vi krabbefest ute, da en pappa hadde med seg krabber i barnehagen. Utrolig
spennende og lærerikt for barna (og de voksne) både å se på, lære om og smake krabbene.
Vi har også hatt julevandring i kirkerommet med staben. Dette er veldig kjekt for både små og store. Staben
gjør en kjempejobb med vandringen, og innhold og formidling er godt tilpasset aldersgrupper.
Adventsfest med juletregang, der Bjarne spilte og sang med oss , og pinnekjøtt lunsj med dessert er blitt en
god tradisjon hos oss. Ingelin var engelen som kom med overraskelse til barna, en ny vri for mange En
festdag i barnehagen som svært mange foreldre setter stor pris på.
Åpen barnehage i Olsvik holder ikke bare til i lokalene, men samarbeider aktivt med staben og frivillige, noe
som gir et ekstra løft for barnehagen. Vi gleder oss over å kunne tilby innslag som Knøttsing med Brith og
staben, minigudstjenester og babysang med staben. Samt over at barnehagen kan tilby staben lunsj, slik at det
blir et naturlig møtepunkt for foreldre/barn og andre ansatte. Barn og foreldre får også anledning til å være i og
bli kjent med kirkerommet under minigudstjenestene. Smørelunsjen er med på å heve kvaliteten på tilbudet.
Den er sunn, god og flott tilberedt av de frivillige på kjøkkenet. Kjøkkenmedarbeiderne stiller også opp med
middag når vi trenger det De er til stor hjelp og nytte for barnehagen. Mange foreldre og barn har de gledet
med deilig lunsj/middag.
Inger-Lise Stien er frivillig, og med i styringsgruppen til barnehagen. Hun gir barnehagen god veiledning og
hjelp både i faglige og økonomiske/administrative spørsmål. Hennes hjelp er formidabel! Olsvik menighet er
heldig som har en frivillig som tilhører barnehagens profesjon, og som er villig til å støtte opp om dette arbeidet
i menigheten.
Hans-Petter Dahl, leder for trosopplæringen, er med i styringsgruppen. Dette er svært positivt da det blir tettere
samarbeid mellom åpen barnehage og trosopplæringen. Til nytte for begge parter.
Vi har hatt en nedgang i antallet barn hos oss i 2012. Våren 2012 var det like mange barn, som høsten 2011, dvs
et gjennomsnitt på 28 barn. Høsten 2012 har gjennomsnittet på antall barn sunket med 7-8 barn. Det kan være
flere grunner til det. Blant annet er kontantstøtten til 2-3 åringer fjernet denne høsten, og dermed kanskje flere
av disse barna i ordinær barnehage? I tillegg har noen tiltak der vi vanligvis samler flere barn måtte utgå denne
høsten. Vi ser likevel optimistisk på fremtiden, og et viktig punkt for oss er å nå ut til nye foreldre og barn med
tilbudet. Vi har egen hjemmeside, facebook, samarbeid med helsestasjonene og kardinal til å reklamere for
tilbudet. I tillegg bruker vi brosjyrene våre og plakater.
Nettsiden: www.olsvikopenbarnehage.no der man kan gå inn og se mer detaljert hva som til enhver tid skjer
hos oss. Følg oss også gjerne på facebook: åpen barnehage Olsvik menighet.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre
Åpen barnehage ved
Nina Anette Angeltveit

Årsmelding for Undervisningsutvalget , Olsvik Menighet, 2011
Medlemmer av utvalget:
Oddlaug Alnes
Torill Andersen
Arthur Pilskog
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Anne Britt Eide
Utvalget har arrangert fire temakvelder i 2012:





12. Mars:
14. Mai:
24. September:
19. November:

"Bibelsk Faste - Hva innebærer det for det moderne menneske v/Gunnar Kolaas
"Jesus - vår forbeder", Hebr. 7,25 + Fadervår v/Svein Rise
"Bli bedre kjent med Peter" v/Gunnar Kolaas
"Bli bedre kjent med Peter" v/Gunnar Kolaas (Temaet gikk over 2 kvelder).

Vi starter kvelden med kveldsmat og sosialt samvær. Det er rom for samtale og spørsmål etter hver innlegg.
Fremmøte holder seg jevnt mellom 15 og 20 personer, selv om vi den 24, september var 27. personer tilstede.
Det er oppmuntrende. Det er en fin gruppe fra menigheten som kommer trofast på disse samlingene, vi skulle
gjerne fått med flere.
Vi har annonse i menighetsbladet og på Nettsiden. Vi lager løpesedler og har kunngjøring fra talerstolen de to
nærmeste søndager før temakvelden. Vi har og plakat ved inngangsdøren.
Slik det ser ut i dag, fortsetter arbeidet på samme måte i 2013. Vi har planlagt 4 temakvelder også i 2013.
Hilsen Anne Britt Eide

Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget i Olsvik Sokn 2011
Sammensetning av utvalget:
Yngve Jørgensen, oppnevnt leder fra Olsvik menighetsråd
Britt Barsnes Bjordal, representant fra menighetsrådet
Eirik Lærk Thorsen, representant fra Ten Sing
Guttorm Midlang, representant fra Ten Sing
Rune J. Klevberg, kantor
Ida Elisabeth Greve, kapellan,
Arve Hansen Haugland, menighetsprest
Gunnar Kolaas, sokneprest og sekretær
Målsetting: GU vil sette fokus på gudstjenesten
og arbeide for større engasjement, deltakelse og tilhørighet
Gudstjenesteutvalget (GU) hadde 9 møter i 2012; 5 møter i første halvår og 4 møter i 2.halvår.
GU deltok, i år som i fjor, på Gudstjeneste-kursene 1 – 3, hvor det siste ble gjennomført på prostiplan i Nygård
kirke, 14.februar 2012. På bakgrunn av felles orientering, forslag, utprøving og gudstjeneste-øvelser i gamle
Laksevåg prosti 2011, har GU i Olsvik arbeidet med å finne en liturgisk grunnordning for Olsvik sokn som
1. gir gode gudstjenester, Gud til ære og mennesker til gavn
2. fungerer lokalt i Olsvik kirke,
3. gir gode mulighet for universell deltakelse fra medlemmer i alle aldre og livsfunksjoner
4. gir gjenkjennelse og gjensynsglede.
Arbeidet har dreiet seg om ny liturgi, Ordning for hovedgudstjenesten- lokal grunnordning.
 I første omgang har samtalene og forsøkene i dette arbeidet satt fokus på Hovedgudstjenesten med dåp
og nattverd
 Familiegudstjenesten vil settes på dagsorden i 2013
 Ung messe i Olsvik kirke har gjennom mange år fått uttrykk fra Olsvik Ten Sing i kreativ brytning med
prest, ny liturgi og den nærværende staben som arbeider sammen med dem. Dette vil bekrefte,
konsolidere og videreutvikle sammen i Ungdomsåret 2013.
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Gjennom felles øvelser med liturger, medliturger og menighetslemmer i løpet våren og høsten, presenterte GU
sitt utvalgte forslag til liturgiske og musikalske varianter i hovedgudstjenesten 9.september 2012. Som utvalg
for Olsvik MR forberedte GU forlaget til ny grunnordning, samt søknaden om godkjenning som skulle sendes
til Bjørgvin biskop. Søknaden ble behandlet i MR og vedtatt i MR møtet 4.oktober 2012, sendt tjenestevei til
Bjørgvin biskop og godkjent 29.nov.
Ny liturgi ble innført til det nye kirkeåret med «lys våken», advent og desember som startpunkt.

Årsmelding 2012 fra Informasjons- og kommunikasjonsutvalget
Utvalget har vært inaktivt i 2012.
Informasjons- og kommunikasjonsutvalget (IKU) fikk vedtatt mandat i menighetsrådsmøte nr. 03/2012 i mars.
Utvalget ble opprettet med to medlemmer: Christer van der Meeren (utvalgsleder, vevsnekker) og Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl (redaktør i menighetsbladet). Ifølge mandatet 1) bør utvalget bestå av minst tre
medlemmer, 2) skal vevsnekker og redaktør i menighetsbladet være to av medlemmene og 3) skal
arbeidsutvalget utnevne øvrige medlemmer. Utvalgets to medlemmer tolket dette som at arbeidet skulle
begynne når AU oppnevnte et tredje medlem. Utvalget har følgelig vært inaktivt i 2012.
Dette viste seg å være en misforståelse. Etter oppklaring i slutten av 2012 vil utvalget med sine to medlemmer
begynne sitt arbeid i starten av 2013 med umiddelbar fokus på tilstedeværelse i sosiale medier og
informasjonsgivning i gangen/våpenhuset.
Christer van der Meeren
Leder Informasjons- og kommunikasjonsutvalget

Kirkemusikalsk utvalg 2012
Leder: Brith Barsnes Bjordal
Representanter stab: Rune Klevberg Johnsen og Bjørnar Sangolt.
Representanter fra menigheten: Målfrid Heie og Erik Andersen.
Utvalget ble opp nevnt våren 2012 og vi har hatt 3 møter.
Vi har som formål å få satt ned en mal over det musikalske arbeidet som skal drives i Olsvik kirke og å få
startet opp enkelte satsningsfelt.
Første møte valgte vi å konsentrere oss om arbeid for barn. SFO-kor ble startet høsten 2012 i samarbeid med
Olsvik skole. Dette arbeidet ledes av Bjørnar Sangolt fra stab og Brith Barsnes Bjordal(frivillig). Vi startet det
som et prosjekt annen hver tirsdag hvor vi hadde koret(32stk.) på Skjenlia skole, men fra 2013 skal det flyttes
opp i kirken og vi utvider til hver uke og åpner opp for flere barn.
Flygel: som er kommet i kirkerommet nevnes som en del av vårt arbeid. Brith, Rune og Bjørnar fikk i oppgave
å dra til Nordheimsund å prøve ut 2 flygler som kunne være aktuelle. Det beste alternative var et vi prøvde hos
Torgeir Kinn Solsvik, men det var et større flygel og ikke innenfor budsjettet vi i utgangspunktet hadde til
rådighet. Saken ble lagt frem på MR og vi fikk et positivt svar. Resultatet kan nytes i kirken.
Vi har prøvd å få til et samarbeid med unge voksne ten-sing ledere for å se veien videre blant unge/voksne
innen det musikalske arbeidet. Foreløpig har vi ikke kommet videre, men har hatt en samtale med Guttorm
Midlang fra ten-sing.
Kor for voksne, konserter i samarbeid med kulturskolen, høyskoler osv. er noe av det som står på agendaen.
Pluss arbeidet med voksne/eldre og pensjonistkor/formiddagskor som må jobbes med å få realisert.
Det musikalske i gudstjenesten som å invitere musikere til å delta i samarbeid med kantor er også et arbeid vi
må se mer på når vi møtes 2013. Det er et spennende arbeid, men litt diffust hvor veien skal gå.
Skal vi satse på det kirkemusikalske, (kor, dirigenter, musikere etc.) må vi sikkert lage et budsjett hvor enkelte
av arr og drift av f.eks. kor må honoreres.
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Det er viktig at utvalget får laget et dokument for Olsvik hvor vi får punkter på hva som er kantors arbeidsfelt
og hvor andre krefter må erstatte/drive aktiviteten.
Kirkemusikalsk arbeid. Det er mye i det ordet og mange felt, men for en kirkemusiker er det en stor omveltning
og vi i utvalget må ikke glemme den store musikkopplevelsen i store verk, fremført i kirkerommet.
Neste møte blir menighetsrådsleder med for at vi skal få litt mer konkrete mål/tanker fra leder og at vi i
kirkemusikalsk kan få drøfte en del av våre tanker/arbeid som utvalget vil jobbe med.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal

SFO-koret
Høsten 2012 tilbød kirken barnekor for barn som går på SFO på Olsvik skole. SFO var umiddelbart positive og
dette semesteret gjennomførte vi en pilot med øvelser på Skjenlia annenhver tirsdag. Koret drives av vår
menighetspedagog og musiker Bjørnar Sangolt samt musiker Brith B. Bjordal som er frivillig medarbeider.
Ungene fra SFO følges av SFO-ansatte, noe som har vært avgjørende for gjennomføringen.
Koret er fra 1-4. klassetrinn.
Høsten 2012 var det kor annen hver tirsdag fra 13.30 -14.15.
Vi synger både religiøse sanger, sanger med bevegelser, viser og annen populærmusikk.
Koret deltok på skolegudstjenestene hvor de overbeviste rektor, avdelingsledere og lærere. Dette resulterte i at
vi i 2013 har fått barna opp i kirken og skal utvide til hver uke. Pluss åpne opp for flere barn.
Bjørnar har god dialog med skolen og avdelingslederne på småtrinnet.
Desember ble avsluttet med et møte hvor undertegnede og Bjørnar møtte avdelingslederne og sfo - lederne om
videre arbeid.
Mvh
Bjørnar Sangolt og Brith Barsnes Bjordal

Formiddagstreffene i olsvik kirke 2012
Formiddagstreffene i Olsvik kan se tilbake på et godt år. Antall besøkende øker for hvert møte og vi dekker nå
til ca. 50 personer. Gjester/underholdning utenfor menigheten og besøk fra ansatte i menigheten er en flott
kombinasjon.
I 2012 hadde vi besøk av: Kormusikk, pensjonistorkester, sykehusprest Øivind Offerdal, Reiseleder til Israel
Håkon Kjenes, Siv Fossaskaret og besøk av Laksevåg bydels fysio/ergoterapeuter og menighetsrådsleder Lars
Kristian Stendahl Gjervik. I tillegg ble det arrangert vårtur og julefest. Se for øvrig kopi av programmet
nedenfor.
Hvis vi har hatt gjester som ikke holder andakt er jeg så heldig at ansatte mer enn gjerne vil være med å delta
med ord og bønn.
Kjøkkenhjelperne kan jeg ikke takke nok og det samme gjelder de som tar imot når brukerene kommer og
hjelper til med servering, loddsalg og alt det sosiale.
Årets vårtur gikk til Os. En flott dag med sol og fullsatt buss. Første stopp var kunstnerfamilien Mæland hvor vi
fikk både gode historier, kaffe og muligheten til å få oppleve deres kunst. Deretter kjørte vi til OSEANA hvor
vi hadde lunsj. Dagen ble avsluttet i Os kirke hvor seniorprest Per Fimreite tok oss med i sin fortellerkunst om
kirken og bygden Os, en liten andakt og litt sang/musikk til slutt. En flott dag med strålende sommervær og
fornøyde deltakere.
Høstens møter ble avsluttet med det brukerne sa: en fantastisk avslutning på et flott år.
Bedre skussmål kan ikke jeg og alle mine flott hjelpere få.
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Økonomisk er det vanskelig å få det til å gå i balanse. Dagen er gratis, men vi har loddsalg. Fast meny med
suppe og kaffe/kaker. Det er vanskelig å finne gjester som kan komme uten honorar og jeg bruker mye tid på
det.
mvh
Brith Barsnes Bjordal
Program 2012:
9. februar:

besøk av fysioterapeut/ergoterapeut
tema: forebygging, hjelpemidler og øvelser
taler: sykehus prest Jan Eggestøl

8. mars:

Øyvind Offerdal
Laksevågs historie og sanger

12. april:

Fana kirkes formiddagskor
Dirigent: Elisabeth Andersen

10. mai:

Pensjonist orkesteret
Dirigent: Håkon Gudbrandsen

7. juni:
Tur til Os
6. september: Håkon Kjenes, reiseleder til Israel. Forteller om fellestur som var i vår.
4. oktober:

Dankert Krohns sangkor

1. november: Besøk av Sykehusprest Jan H Eggestøl.
Menighetsrådsleder Lars Kristian Stendahl Gjervik informerte om Nupenkunsten.
6. desember: Besøk fra 4.klassetrinn Kjøkkelvik skole,
+ Siv Fossaskaret fra NRK hordaland
28. desember: Julefest: andakt v Kjetil Nødtvedt,
sang og musikk av gruppen TRIADE og Marthine Bjordal/Anita Barsnes

Årsmelding for diakoniutvalget 2012
Diakoniutvalget har jobbet ut fra den nye lokale diakoniplanen for menigheten.
Leder for enheten: Diakon Marit Bjørsvik har vært fungerende leder.
Medlemmer: Aina Syslak og Haldis Westervik
Tilsatte medlemmer: Marit Bjørsvik
Diakoniutvalget har faste oppgaver i forbindelse med fasteaksjon, diakoniens dag, allehelgenssøndag og
blomsterhilsen.
I november meldte Aina Syslak at hun gir seg i diakoniutvalget. Inntil vi får flere medlemmer er aktiviteten i
utvalget redusert.
Besøkstjeneste: Marit Bjørsvik har vært fungerende besøksleder. Vi har noen få trofaste besøkere, og trenger
flere. I forhold til strategi for utvidelse av besøkstjenesten, har Loddefjord og Olsvik menighet begynt prosesser
for å samkjøring av tjenesten.
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Integrering av utviklingshemmede: Bibelgruppen i Solåsen møtes en onsdag i måneden og har 4 faste
medlemmer. Marit Bjørsvik overtok ved årsskiftet ledelsen av bibelgruppen etter Arve Hansen Haugland.
Bibelgruppen er ment til å dekke et åndelig og sosialt behov hos den enkelte. Den legger vekt på å være livsnær
da medlemmene er i ulike livssituasjoner.
Diakoniens dag ble avholdt 30.sept kl11. Noen fra bibelgruppen deltok praktisk i gudstjenesten.
Musikkgruppen «Hot Shots» deltok i gudstjenesten, og medlemmer fra gruppen fikk oppgaver i forbindelse
med tekstlesing etc. Dette kan en bygge videre på neste år.
Misjonsprosjektet Nådehjemmet i Thailand: Det hav vært gitt informasjon om Nådehjemmet på gudstjenester
der det har vært ofring til den.
Allehelgenssøndag: Det ble holdt gudstjeneste på Allehelgensdag søndag 4.november kl. 18 der de pårørende
til avdøde ble spesielt invitert. Noen fra diakoniutvalget deltok som kirkevert og ved lystenning under opplesing
av navn vår våre døde siden forrige Allehelgensdag. Det har vært gode tilbakemeldinger fra pårørende for
gudstjenesten.
Utdeling av blomster til pinse og til jul: Tradisjonen med å gi blomst til jul til pårørende gjennom siste år ble
fulgt opp. Diakoniutvalget har bestemt at det kan være greit å dele opp utdelingen. Dette året delte man ut til
pinse og til jul. Noen fra diakoniutvalget skrev på hilsen på kort og gikk med blomster. Pårørende setter stor
pris på at noen fra Olsvik menighet kommer en tur innom.

Olsvik 7.februar 2013
Marit Bjørsvik, diakon

Årsrapport for 2012 Diakonalt ungdomsarbeid i Olsvik og Loddefjord
Vårt diakonale ungdomsarbeid (DUA) har gjennomført sitt andre ordinære driftsår med synlig tilstedeværelse
og har videreutviklet gode relasjoner til andre aktører med fokus på samme målgruppe, som er ungdommer i
aldersgruppen 13-19 år i Loddefjorddalen.
Forankring og eierskap
Diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjorddalen er finansiert av Bergen kommune med bakgrunn i
levekårsundersøkelsers kartlegginger i 2008. Arbeidet organiseres som et samarbeidstiltak mellom Olsvik
menighet og Loddefjord menighet, og retter seg spesielt mot ungdommenes situasjon i Loddefjorddalen.
Styringsgruppen svarer derfor til begge menighetsrådene. Fra januar 2012 ble ungdomsprest i Loddefjord, Olav
Dørdal deltaker i DUA teamet, som en utvidelse og forsterkning. Stillingen hans er finansiert gjennom
Loddefjord menighet. Hans deltakelse er 25 %. Alle tre har fast felles arbeidsdag på Vestkanten/Elvetun hver
tirsdag mellom kl. 13:30 -17:00.
Personalansvar for alle ansatte i arbeidet er knyttet opp mot BKF direkte eller indirekte.
Den norske kirkes visjon er å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Diakoni handler
i særlig grad om den tjenende folkekirke.
Den norske kirkes visjon for diakonien er:
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Struktur og ledelse
Vårt Diakonale ungdomsarbeid, som er et felles samarbeid mellom Loddefjord og Olsvik menigheter,
oppnevner sine representanter i styringsgruppen for en to års periode, med mulighet for forlengelse.
Endringer av mandatet må vedtas i begge menighetsråd.
Styringsgruppens sammensetning
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Styringsgruppen for arbeidet i 2011 - 2012:
Leder:
Jan Dagfinn Midtun (L)
Styremedlem:
Bjørg Milde (L)
Ida Doksæter (O)
Brith Barsnes Bjordal (O)
Varamedlem:
Torstein Sætre (L)
Lars Kristian Stendahl Gjervik (O)
Møterett:
Prost Gunnar Kolaas
Personalsjef i BKF Berit Bakke
Ansatte:

Ingrid Vik (leder)
Marit Bjørsvik
Olav Dørdal

Styringsgruppens oppgaver

Styringsgruppen har ansvaret for arbeidets økonomi, framdrift og innhold.

Styringsgruppen vedtar visjon, mål og strategidokument, etter drøfting i menighetsrådene.

Styringsgruppen vedtar stillingsinstruks for de ansatte i arbeidet.

Styringsgruppen vedtar budsjett for lokalt forbruk (ikke lønn)
Rapportering
Styringsgruppen rapporterer til begge menighetsrådene.
Det skal rapporteres om planarbeid, aktiviteter, budsjett og regnskap minst en gang i året.
Kort status fra styringsgruppens arbeid
Driftsåret 2012 har på mange måter vært å leve ut den strategiplan som ble etablert i 2011.
Som et ledd i den praktiske gjennomføringen, har vi også i 2012 valgt å bruke ekstra tid på offentlige og private
instanser i randsonen rundt vårt eget arbeid. Her kan vi nevne formelle nettverksmøter med offentlige instanser,
Vestkanten storsenter, Mola, Politiet, utekontakten og andre som har felles målgruppe. Sammen med disse kan
vi både få og gi kompetanseoverføring. Selv om dette i seg selv er faglig nyttig og utviklende, gir det synlighet
for DUA arbeidet og også gitt annerkjennelse fra ventet og uventet hold.
Ved at vi nå har flere ressurser inn i arbeidet, var det mulig å støtte opp om arbeidet som Natteravnene gjør i
området. Olav har deltatt aktivt i rekrutteringsarbeidet og sørger for videreutvikling av en flott gruppe ravner
som i dag teller over 30 aktive deltakere.
Arbeidet i 2012 bekrefter på en sterk og inkluderende måte at vår visjon er ekte og i utvikling.
«Sammen skal vi bry oss om hele mennesket slik at alle ungdommer opplever seg verdifulle»
I 2012 er det avholdt 6 ordinære styringsgruppemøter og 3 særmøter, hvor ikke hele styret har deltatt i alle.
Videre har styret deltatt sammen med MOLA på Bispevisitas på Vestkanten i mai.
Leder for styringsgruppen har deltatt på 4 styremøter i MOLA, informasjonsmøter med begge MR og hatt et
møte sammen med Mola hos Lisbeth Iversen i Bergen kommune. Bergen kommune bekrefter at arbeidet er
viktig og vil bidra med mer midler på sikt. Dette oppfatter vi som meget positivt, selv om vi enda ikke vet hva
dette betyr i praksis.
Også i år deltok alle ansatte samt styreleder på Mola stiftelsens seminar på Voss. Et godt sted å bygge
relasjoner og bekrefte at menighetene er opptatt av helhet i sitt arbeid. DUA arbeidet vårt ble som det eneste
arbeidet i bydelen presentert på miniseminaret i forkant av hoved-seminaret.
Flere andre personer fra Loddefjord og Olsvik menigheter deltok også på hoved-seminaret i 2012.
Selv om vi har brukt mye tid på å tilrettelegge for å få frivillige inn i arbeidet har vi ikke lykkes med dette i
særlig grad i 2012. Vi vil se litt nærmere på hvordan vi kan lykkes bedre i kommende år. Behov for frivillig
hjelp i feltarbeidet er klart til stede.
Økonomi
Bergen Bystyre bevilget midler til lønn for våre deltidsansatte gjennom BKF. Menighetene skal selv ivareta de
øvrige løpende utgifter som trengs for å drive arbeidet. Budsjett for 2012 som gjelder annet enn lønn var på kr
25.000,-. Foreløpig regnskap viser at det er brukt ca. kr 20.000,- som gjelder seminar, litteratur og rekvisita.
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Utsiktene fremover
Det er etablert et godt samarbeid med MOLA stiftelsen som gir oss håp om mer midler for å utvide arbeidet,
som påpekt i strategidokumentet.
Vi har fått aksept på å få en egen «kirkebenk» på Vestkanten storsenter. Dette er et lavterskel tilbud til
innbyggerne i begge menigheter. Dette tilbudet vil DUA også til tider betjene, men eierskapet og valglisten for
«kirkebenken» vil ivaretas av stabene i felleskap.
«Kirkebenken» gir menighetene en fast ukentlig tilstedeværelse – tanken er at dette skal ha høy grad av
kontinuitet og bli kjent for folk gjennom oppslag på senteret og nevnt i menighetsbladene. Her kan brukere av
senteret treffe en ansatt fra kirken uten å måtte oppsøke kirken.
Nytt samtalerom på gateplan er nå i ferd med å bli ferdigstilt, etter utbyggingen på Vestkanten storsenter. Dette
er et flerbruksrom som leietakere kan benytte, men DUA har høy prioritet på dagtid og får derfor fast prioritet
for sin målgruppe. Rommet ligger i tilknytning til DNB sine lokaler på gateplan med egen inngang, AV utstyr,
tekjøkken, dusj og toaletter.
På styringsgruppemøtet i november besluttet vi å redusere kompleksiteten for de ansatte i felten. Dette oppnår
vi ved å velge bort ledelse på feltnivå. Dette for å øke effektiviteten og dermed antall timer i dialog med
målgruppen. Årsaken til at vi kan gjøre dette er i all hovedsak fordi vi er i vårt tredje driftsår og oppgavene til
den enkelte er godt innarbeidet. Dermed trenger vi ikke å bruke vårt knappe timetall på å koordinere en
innarbeidet og kjent struktur. Strategidokumentet revideres og alle ansatte deltar på styringsgruppemøtene for å
ha en tett dialog i utførelsen.
I korthet kan vi nevne at vi skal være enda mer påpasselig med å bruke arbeidstiden på målgruppens
ungdommer. I praksis betyr dette at vil vi legge mer vekt på det sekundærforebyggende arbeidet.
Endringer innføres fra januar 2013.
Vi vet det er forslag fra byrådet i Bergen om tildeling av mer midler til arbeidet, men det er enda uklart hvordan
dette vil materialisere seg.
Jan Dagfinn Midtun
Leder av styringsgruppen (DUA)
Januar 2013

Årsrapport fra driften 2012 - Årsrapport fra Ingrid
Året 2012 som ligger bak har vært preget av:
 feltarbeid og dialog med sårbare ungdommer med behov for voksenkontakt
 større synliggjøring og tilstedeværelse av vårt arbeid i feltet og i det lokale nettverket hvor
ungdomspresten er med i teamet
 arbeidet er ytterligere lokalt forankret
Med fokus på visjonen og strategidokumentet å navigere uti fra, har flere ungdommer funnet håp i året som har
gått og vi har sammen og hver for oss, bidratt til dette i felten med tett dialog med styringsgruppemøter. Vi har
utført arbeidet og møtt ungdommer med respekt og likeverd. Vi har kontinuerlig stått i feltarbeidet på tirsdager
og onsdagskvelder etter skoletid.
Litt statistikk:
Registrerte enesamtaler: 20 ulike personer – gjerne flere samtaler med hver.
Gruppesamtaler og møter med enkeltpersoner på Peppes eller på Elvetun. Onsdager på Elvetun er det ca. 40
ulike ungdommer som er innom og de tar naturlig kontakt når jeg er innom. Vestkanten storsenter sponser våre
opphold på Peppes – dette er utrolig flott!
Ellers har vi lånt ut en nyttig bok til flere med tittel «ung sorg» av Birgitte Gjestvang og Marit Slagsvold.
Denne har gått på rundgang til nytte for ungdommene som opplevde et uventet dødsfall i sommer.
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Ellers har jeg hatt jevnlige samtaler og møter sammen med DUA-teamet om tirsdagene.
Andre vi har vært i kontakt med er utekontakten, nettverksmøter og foreldresamtaler. Samlet har vi møtt mange
hundre enkeltpersoner. Alle opplever at vi gjør en forskjell i lokalmiljøet.
Tema i samtaler og dialog:
Samtalene inneholder problemområder som treffer dagens ungdom. Eksempler på dette er: Mobbing, sorg, rus,
selvskading, mangelfull kontakt med foreldre - for å nevne noe. Utover dette andre helt ordinære
hverdagstemaer som er naturlig å snakke med ungdommene om.
Vi har deltatt på 6 Nettverksmøter – fordelt mellom Sandgotna ungdomsskole og Vestkanten.
Frivillige:
Eva Knappskog og Gerd Landro har støttet arbeidet på forskjellige måter gjennom flere år.
Ellers har vi benyttet et fåtall sporadiske frivillige i ulike sammenhenger.
Vi har ferdigstilt brosjyre for nye frivillige og har alt klart for å ta i mot nye frivillige medarbeidere. Det er
innført politiattest for de som skal delta i arbeidet.
Foruten nettverksarbeidet i bydelen har vi deltatt på: basecamp, frivillige, foredrag/appell i BKF, Klippen,
Sleng, Vestkanten, enkelt gudstjenester, info på FAU sin natteravnsrekruttering på Olsvik skole sammen med
politiet, Nav, og helsestasjon for ungdom.
Vi har i disse sammenhenger truffet flere hundre personer.
Ellers har jeg i henhold til min stilling brukt noe tid på å bidra med den diakonale kompetansen i
ungdomsmiljøet.
»Sammen skal vi bry oss om hele mennesket slik at alle ungdommer opplever seg verdifulle«.
Årsrapport fra Marit
Tirsdager på Vestkanten – hele teamet
Hver tirsdag har vi oppmøte på Vestkanten kl. 1330 – 1700 og da i etterkant av at vi har en kort
planleggings/info samling på menighetshuset. Tirsdagen er det også stabsmøte i Loddefjord hvor vi kan delta
etter behov. Dette er på mange måter denne dagen vi alle er samlet i felten. Her treffer vi nye ungdommer og
andre som vi har regelmessig treffpunkt med. Noen ungdommer gjør vi spesielle treffpunkter med når vi først
er i felten. Kontakt med vaktene på senteret har også utviklet seg positivt og styrker oppmerksomheten til og fra
oss og ungdommene. Det å kunne være på senteret på en uformell og nyttig måte er en god opplevelse hvor vi
lett kommer til nytte for målgruppen.
NASKEPROSJEKT
I 2012 var naskeprosjektet på Vestkanten klart til å kunne komme i gang. Formalitetene var på plass. Vi fikk
eget lokale som vi kunne disponere til samtaler.
På et møte med politi, butikksjef og vekter på Vestkanten ble den siste finpussen gjort. Butikklederen fikk de
ferdige brosjyrene for naskestopp. Politibetjent Tone Hauge tok med en kortversjon av naskeprogrammet til
butikklederne. Slik blir alle informert om naskestopp.
Det har ikke blitt registrert noen førstegangsnaskere hos Politiet etter at vi var klar med opplegget. Dette er
selvsagt gledelig og vi håper at dette gjenspeiler den virkelige situasjonen på senteret. Konsekvensen er at vi
derfor ikke har fått øvelse i denne type samtaler, men vet at Sartor har oppnådd meget gode resultater i disse
programmene.
Møte med Utekontakten
Utekontakten har pekt seg ut Loddefjord som kartleggingsområde. De innkalte ulike instanser for å få innspill
til hva de kunne undersøke i forhold til ungdom. Olav og jeg var med her. Vi ser frem til resultatene fra
kartleggingen i 2013 og tror dette kan være til hjelp for det videre arbeidet i DUA.
Bispevisitas
Det var bispevisitas i Loddefjord kirke i mai. Biskopen var bl.a. med på møte på Vestkanten. Der var mange av
våre samarbeidspartnere. Her fikk biskopen god informasjon om DUA-arbeidet og fikk sett noe av resultatene
av nettverksbyggingen vi har drevet med. Det har vært en veldig god samarbeidsånd i Loddefjord i 2012.
Årsrapport fra Olav
I januar begynte jeg i Dua, og ble en del av teamet sammen med Marit og Ingrid. Vi fant en felles tid der vi
skulle samles og vandre rundt for å treffe ungdommer på og rundt Vestkanten. Tirsdager fra 13:30-17:00 har vi
vært til stede for å treffe ungdommer. Noen har vi hatt kontakt med gjennom året, avtalt samtaler og hadde flere
treffpunkt. Andre har vi møtt mer tilfeldig på senteret og gjennom året utviklet en relasjon. Gledelig på tampen
av året at det nye lokale ser ut til å være nært forestående.
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Jeg fikk et spesielt ansvar for natteravnsarbeidet. Jeg tok kontakt med Jonny Melvik som har vært leder for
arbeidet i mange år. De siste årene har det vært én gruppe som har vært ute og gått en gang i måneden. Jeg var
på foreldresamling og FAU samling på Sandgotna og informerte om nysatsing i natteravnsarbeidet. I forkant
hadde det vært noen skriverier i BA om rusing på Elvetun. Dette hjalp i rekrutteringen til arbeidet, tror jeg. Jeg
informerte også på foreldremøte for konfirmantene om mulighet til å gå som natteravn. Til sammen ca. 50
personer kom på to forskjellige samlinger der vi informerte om arbeidet og fordelte folkene i 8 forskjellige
grupper. En del har av forskjellige grunner måtte gi seg, så i slutten av året er det ca. 30 aktive natteravner
fordelt på 7 grupper. Natteravnene går hovedsakelig mandager og onsdager når klubben på Elvetun er åpen. Vi
har i tillegg 1 gruppe som går en fredag i måneden.
Resultatet av natteravnsinnsatsen er positiv. De som ruser seg og selger stoff har trukket seg unna Elvetun, noe
som gjør at det er trygt å sende ungdommer til klubben i åpningstidene. I tillegg har mange av ravnene fungert
som gode miljøarbeidere blant ungdommene på Elvetun. Tilbakemeldingene fra Jan Henning Buen (Flemmet)
som driver klubben er entydig positiv om natteravnenes innsats og betydning det siste året. Natteravnene fikk
en jubileumsgave fra Storbergen på 100.000,- NOK, og har bestemt at noen av pengene kan gå til å støtte
arbeidet på Elvetun. Vi sponser her mat til middagslaging for ungdommene da dette ikke blir støttet av andre
instanser. Vi støttet klubben med julematen (pinnekjøtt) da de hadde julefest for 60 ungdommer 18. desember.
I juni hadde vi medarbeiderfest for natteravnene med pizza fra Vestkanten og besøk av Erik Brekke. Det ble en
flott kveld for de 15-20 fremmøtte.
Vi har deltatt på ulike nettverksmøter gjennom året. Jeg har vært med tre ganger på møter på Vestkanten.
Viktige møter der vi blir kjent med andre som jobber mot samme mål. I tillegg var jeg og Marit på et
kartleggingsmøte som utekontakten tok initiativ til.
29-30 november var alle tre på Mola sin konferanse på Voss, som arrangeres hvert år. Mye god undervisning
var det, i tillegg til å møte og bli bedre kjent med de andre aktørene. Fint å se at DUA- arbeidet blir tatt varmt
imot av MOLA- ledelsen. Spesielt interessant var foredraget: «trender innen rus/ungdom» ved Kari Lossius fra
Bergensklinikkene. Hun understreket viktigheten av å være utholdende voksne i møte med ungdom som havner
litt utpå. Enkelte har opplevd manglende kjærlighet og omsorgssvikt gjennom et langt liv, og da trengs det ofte
positiv oppmerksomhet over tid som kan være med å utgjøre en forskjell. Fint å se en video fra en ungdom som
opplevde akkurat det i møte med helsesøster. Hun kom utenom arbeidstid med mat til han engang han var syk,
noe han opplevde så sterkt at holdningene hans til seg selv og andre sakte men sikkert ble positivt forandret. Et
nydelig eksempel på hvordan omsorg i praksis kan få utrolige konsekvenser.

Årsmelding 2012 Kunst- og kulturkomiteen i Olsvik kirke
Olsvikutstillingen og Kulturuken 2012 ble 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.Vårt program blir bekjentgjort i brosjyren for Laksevågdagene.
14 kunstnere stilte ut i kirkens underetasje, derav 5 bildende kunstnere. De øvrige var kunsthåndverkere
innenfor områdene: keramikk, smykkekunst, og tekstil.
Spesielt av året var vandreutstillingen «Sennepsfrøet» (Bibelen fortalt fra Kasakhstan) som stod i selve
kirkerommet. Utstillingen var utlånt fra Bibelselskapet og omfattet 56 malerier i 70 x70 størrelse, alle med
motiver fra Bibelen, og malt av Nelly Bube i sterke, orientalskinspirerte fargekombinasjoner.
Domprost Jan Otto Myrseth åpnet Kulturuken og Olsvikutstillingen lørdag 22.oktober, mens Anne Kristin
Aasmundtveit fra Bibelselskapet åpnet Bube-utstillingen. Det var flere kunstneriske innslag. Tilstedeværende
utstillerne ble presentert. Ca 150 mennesker var til stede. Samme dag hadde Anna Kristin Aasmundtveit en
presentasjon av Høysangen knyttet til Bube-utstillingen..
Komiteen arbeider kontinuerlig med å invitere nye kunstnere til Olsvikutstillingen. Dette året var Olaf Storø ny
med sine bilder fra Svalbard ny, mens kjente kunstnere som bl.a. Rolf Nerli og Kjell Nupen var invitert tilbake.
Det var hentet inn flere nye navn innenfor smykkekunst og tekstil, noe publikum syntes å verdsette.
Programmet for Kulturuken henvendte seg til ulike grupper i menigheten. Søndag 21. oktober var det Ung
messe der TenSing viste dramatisering av bibeltekster og andre tekster. Samme ettermiddag viste Olaf Storø
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bilder fra Svalbard mens Berit Meland sang. Tirsdag 23. oktober. stod fortelleren Birgitte Bjørnstad Sæbø og
gitaristen Ulla Käll for forestillingen «I begynnelsen var Ordet», bygget over Johannesevangeliet. Fredag 27.
oktober var det dobbel-konsert med korene Volve Vokal og Sola Fide, en stor opplevelse for de tilstedeværende.
Det kulturelle programmet ble avsluttet lørdag 27. oktober med Ofelias skyggeteater, en familieforestilling som
samlet barn og foreldre 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.186 295.De kulturelle arrangementene samlet også et forholdvis stort publikum, selv om komiteen hadde ønsket flere fra
lokalmiljøet. Det var inngått samarbeid med menighetskateketen og kapellanen om omvisning og opplegg i
forhold til Bube-utstillingen, Komiteen ser i ettertid at denne muligheten kunne ha vært enda bedre utnyttet.
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 blir om lag: 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 hadde i 2012 seks møter og hadde følgende sammensetning:
Anne Sofie Thue, Brith Barsnes Bjordahl, Ida Doksæter, Bente Doksæter, Bjarne Andersen, Anne Christine
Olsen (høstsemesteret) og Reidun Oanæs Andersen..
Godvik i februar 2013
Reidun Oanæs Andersen

Årsmelding fra Nupenkomiteen
Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Menighetsrådsleder
Lars Kristian Stendahl Gjervik (har ledet utvalget)
Leder i kunst og kulturkomiteen,
og medlem i menighetsrådet
Reidun Oanes Andersen
Medlem i menighetsrådet
Yngve Jørgensen
Sogneprest
Gunnar Kolaas
Kultursjef i Laksevåg/Fyllingsdalen Wenche Skjalgsdatter Grytnes
Prosjektleder BKF
Kirsti Leiren
Leder for byggavdelingen BKF
Paul Marhaug
I tillegg har kulturrådgiver på Bjørgvin bispedømmekontor Ragna Sofie Grung Moe deltatt som rådgiver.
14. mai 2012 ble det arrangert åpent møte i Olsvik kirke vedr. utsmykking av kirkerommet med kunstglass av
Kjell Nupen. Blant annet Kjell Nupen, Gunnar Danbolt og Ole Richard Lauritzen deltok. Samme dag ble
kontrakten mellom menigheten og Nupen undertegnet. Del en ble ferdigstilt etter planen og sto ferdig første
søndag i advent 2012. Dette innbefatter de 32 vinduene som omkranser kirkerommet samt inngangsdøren og
vinduet ovenfor døren. Del to er nå planlagt ferdigstilt på forsommeren 2013.
Komitéen har hatt ti møter i 2012. Komitéen har bidratt sterkt til at prosjektet er blitt fullfinansiert med eksterne
midler innenfor en ramme på 3 millioner . Videre har komitéen jobbet med realiseringen av selve
utsmykningen i tett samarbeid med Kjell Nupen og hans glassmester Ole Richard Lauritzen. Arbeidet
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innbefatter blant annet godkjenning fra biskopen, bygg tekniske avklaringer, mediekontakt og
kontraktinngåelse med eksterne leverandører som for eksempel Hole Glass. Kirsti Leiren fra BKF har ledet (og
leder fortsatt) prosjektet med stødig hånd.
Undertegnede takker alle som har bidratt inn i komitéen og gratulerer alle i menigheten med ferdigstilling av
del en.
Lars Kristian Stendahl Gjervik

Årsmelding for Hus- og eiendomsutvalget 2012
Hus- og eiendomsutvalget har i 2012 bestått av
Steinar Arne Hjartåker
Cathrine Mørner
Bjørg Karin Husa
Deler av året har Bjørg Karin Husa hatt en deltidsstilling betalt av menighetsrådet for å få på plass en del rutiner
og ordne opp i en del mangler. Utvalget har vært rådgiver i dette arbeidet. Det har blant annet blitt utarbeidet
nye retningslinjer for bruk av menighetssal og kjøkken. Det har også vært arbeidet aktivt for å få på plass en
gruppe tilsynsansvarlige fra og med nyttår 2013.
Ut over dette har utvalget arbeidet med oppgradering av kjøkkenet og komplettering av utstyret her, blant annet
er det kjøpt inn nye stekeovner. Det er også gjort en del arbeid i forbindelse med utearealet. Lydnivået i
kjelleren har det også vært arbeidet en del med.

Årsmelding for menighetsbladet 2012
Menighetsbladet kom i 2012 ut med 6 nummer, hvert på 12-16 sider. Opplaget er på ca. 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.
I 2012 ble de fem første numrene trykket med omslag i farger. Det siste nummeret ble trykket helt i farger.
Prisene på annonser er blitt hevet betydelig, men menighetsbladet går likevel med underskudd. Det arbeides for
å skaffe flere annonsører. Ved en feil ble det kun lagt giro i ett av numrene i 2012 mot vanligvis to giroer i løpet
av året.
Redaksjonen i 2011 bestod av Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), kapellan Ida Greve, Margith Johnsen og
Cathrine Mørner. Sven-Ove Rostrup har hatt arbeidet med å sette bladet og få orden på layout.
Også i 2012 har vi arbeidet med å få til en fullgod distribusjon. Dette skal nå være på plass, men menigheten tar
gjerne imot beskjed dersom bladet uteblir. Deler av distribusjonen foregår med Posten mens en rekke frivillige
gjør en flott innsats med å dele ut halvparten av bladene.

Årsmelding for Olsvik Tensing 2012
04.01 – Juletrefest Vadmyra
Onsdag 4. januar ble Olsvik TenSing innleid til juletrefest på Vadmyra Skole. Kledd ut som norske fjøsnisser
gjennomførte vi et program som bestod av dans, drama, konkurranser og sang. Vi stilte opp med hovednisse og
hjelpenisser som delte ut presanger til barna på skolen.
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10.01 – TenTing
Årets TenTing ble gjennomført andre øvelse etter juleferien. Årsmelding, regnskap, budsjett og retningslinjer
ble godkjent. En av to kandidater, Guttorm Midlang, ble valgt som styreleder for året. Erik Stephansen, Anita
Hatlevik, Emilie Gundersen ble valgt inn for en toårsperiode i 2011, og ble sittende et år til. Lene Refsdahl,
Stig-André Refsdahl, Camilla Vestby, Mette Myklebust, Marte Johanne Dahl og Cathrine Mørner stilte til
gjenvalg. Resultat basert på antall stemmer hver kandidat mottok ble at Stig-André Refsdahl, Camilla Vestby
og Mette Myklebust ble styremedlemmer, og Lene Refsdahl, Cathrine Mørner og Marte Johanne Dahl ble
varamedlemmer. Stig-André Refsdahl og Mette Myklebust ble valgt inn for 2 år, mens de øvrige kandidatene
ble valgt for 1 år.
13-15.01 – Tunseter
En av de første helgene i TenSing-året dro ledergruppen på tur til RAN Seilforening sin hytte på Sotra. Nye
ledere som var med var Rebecca, Ingvild og Victoria L. Turen inneholdt ledertrening og oppgaver, sosialt
samvær, og planlegging av det kommende halvåret i TenSing. Konstituering av det nye styret foregikk som
vanlig. Camilla Vestby forble nestleder, Emilie Gundersen forble sekretær og Erik Stephansen forble kasserer.
Styremedlemmer ble Anita Hatlevik, Mette Myklebust og Stig-André Refsdahl. Marte Dahl, Lene Refsdahl og
Cathrine Mørner er varamedlemmer.
27-28.01 – TenSing-ball m/overnatting
Olsvik TenSings egen ballkomité arrangerte også i år ball med påfølgende overnatting i kirkekjelleren. I år var
det maskeradeball, og kvelden inneholdt dans, musikk, underholdning, mat, taler og fyrverkeri. Inntektene kom
fra forhåndskjøpte inngangsbilletter, kulturmidler fra Bergen Kommune og tensingkassen.
10-12.02 – Vinterfestivalen 2012
Sammen med kor og grupper fra hele Bjørgvin krets deltok Olsvik TenSing på Vinterfestivalen på Voss fra 10.
til 12. februar. Det var en helg med fullstappet program, og sceneshow både morgen og kveld. Fredagen var det
volleyballturnering med heiagjengkonkurranse. Olsvik TenSing vant sistnevnte. På lørdag viste alle korene seg
frem på «Det Store Korslaget». Olsvik TenSing fremførte sangen «Sing». Vi deltok også på Globalmarkedet for
å samle inn penger til KFUK/KFUM Madagaskar og deltok på seminarer.
25.03 – UngMesse
Tema for vårens UngMesse var urettferdighet, og både dans, drama og sang hadde innslag som handlet om å
hjelpe vanskeligstilte mennesker andre steder i verden. Vi var selv fornøyd med gjennomførelsen, og mottok
gode tilbakemeldinger i ettertid.
24.04 – Bingo og kakeauksjon.
Denne tirsdagen i mars gjennomførte vi vanlig korøvelse, og senere på kvelden arrangerte vi Bingo og
amerikansk kakeauksjon i kirkekjelleren. Venner og familie dukket opp for å spille, og samtidig støtte Olsvik
TenSing. Inntektene gikk jevnt fordelt til TenSing-kassen og tur-kassen. Arrangementet ble annonsert på
Facebook.
01-03.06 – Gruppeøvingshelg
Den første helgen i juni hadde vi gruppeøvingshelg i kirkekjelleren, for å forberede årets sommerkonsert på
Vannkanten Kultursal. Gruppene øvde for seg selv etter behov.
08-10.06 – Øvingshelg
Den andre helgen i juni hadde vi felles øvelse for hele koret. Helgen bestod av gruppeøvelse, korøvelse og
gjennomkjøring av konserten.
15-17.06 – Sommerkonsert 2012
Et av årets høydepunkter var Sommerkonserten i Kultursalen på Vannkanten. Navnet på konserten var
«(B)ordet – En skrue løs». Handlingen bestod av at hovedpersonen, «Jesus fra Nasaret», ved en feiltagelse blir
sendt til fremtiden, nettopp året 2012. Som «Jens fra Nattlandsfjellet» treffer han mennesker i den moderne tid,
som han må hjelpe, og som han får hjelp av. Med drama, dans, sang, teknikk, visdomsord og masse humor laget
vi en konsert vi var godt fornøyd med, og som vi mottok mange gode tilbakemeldinger på.
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19.06 – Grillavslutning
Den siste øvelsen i vårhalvåret avsluttet vi med grilling utenfor kirkekjelleren og filmvisning av årets konsert.
26.06-01.07 – TT:12
I sommerferien dro noen ledere og medlemmer på Tenåringstreff på Gjøvik i omtrent en uke. Uken bestod av
mye moro og et fullstappet program både ute og inne, og med både bra og dårlig vær. Det var morgen og
kvelds-show i Fjellhallen på Gjøvik, og vi deltok på seminarer, opptredener og aktiviteter på fellesområdet om
dagene. Det var også program i «underleiren», på skolen der Bergens-korene sov.
24.08 – 26.08 Tunseter
Årets andre Tunseter ble også holdt i RAN Seilforenings hytte i Anglevik på Sotra. Nye ledere som var med
denne gangen var Marita B., Rannveig og Josefine. Lederturen inneholdt ledertrening med løsning av oppgaver
både ute og inne, i fellesskap og alene. Treningen bestod også av diskusjon og samtale i gruppen, samt
utfordringer i forholdt til å ta stilling til og snakke om ulike problemstillinger som leder og menneske generelt.
På søndag var det gudstjeneste ledet av Yngve, og planlegging av høst-halvåret i TenSing-arbeidet.
02.09 Presentasjonsgudstjeneste
Et nytt konfirmant-år med nye konfirmanter var i gang etter endt sommerferie. Presentasjonsgudstjenesten var
den første opptreden for de nye TenSing-konfirmantene.
22.09 Osterøy
Tidlig i 2012 mottok Olsvik TenSing en forespørsel om å arrangere en konsert for ungdom i Hosanger kirke på
Osterøy. På høsten satt programkomiteen sammen et passende program bestående av både nye og gamle innslag
av sang, dans, og drama, og vi dro samlet til Osterøy for å holde konsert. Ikke mange publikummere møtte opp,
men Olsvik TenSing hadde en gøy opplevelse. Vi ble en erfaring rikere i forhold til å holde konserter utenfor
lokalmiljøet.
05.10 - 7.10 Dyrkolbotn
Den første helgen i høstferien dro Olsvik TenSing på leir til Dyrkolbotn. For konfirmantene var dette deres
konfirmasjonstur. «Faste» programposter som «Mysteriet», «Snik», tv-kveld, tema-party lørdags kveld,
gudstjeneste og bibeltime var med også i år. På lørdag var det seminarer som medlemmene hadde meldt seg på i
forkant av turen, blant annet dans, drama, video, hobby osv. Det var en vellykket tur med tett program og mye
gøy, hvor både nye og gamle medlemmer ble bedre kjent med hverandre.
21.10 Ungmesse
Tema for høstens UngMesse var nestekjærlighet og det å ta vare på dem som lider nød. Sang og drama var
inspirert av dette. Vi sang sangene Praise you With the Dance og If You’re Out There.
02.11 – 04.11 Øvingshelg
Den første helgen i november hadde vi øvingshelg i kirkekjelleren, for å forberede årets Intimkonsert. Helgen
bestod av gruppeøving, øvelse i koret og gjennomgang av konserten.
08.11 – 11.11 Intimkonserthelg
Det brakte løs med Intimkonsert i kirkekjelleren denne helgen. Torsdagen ble det rigget til med lys, lyd og
scene. Tema for årets Intimkonsert var OPP/NED. Musikk, dans og spesielt drama var inspirert av disse ordene.
Muligens takket være tidlig og god markedsføring av konserten var det høye publikumstall på alle de tre
konsertene, og dermed gode billettinntekter.
20.11 Bingo og kakeauksjon
Årets andre og siste bingo og kakeauksjon ble holdt i november. Mange møtte opp også denne gangen for å
samles, spille og støtte Olsvik TenSing. Arrangementet ble annonsert på Facebook. Inntektene ble jevnt fordelt
mellom TenSing-kassen og turkassen.
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02.12 Sanitetsforeningen
Også i år ble vi kontaktet av Sanitetsforeningen i Godvik for å synge julen inn. Lederne og noen flere fremførte
et lite program med sang, dans og drama på Sanitetsforeningens samling første søndag i advent. Inntektene gikk
til TenSing-kassen
09.12 Lysmesse
Temaet til årets Lysmesse var «De tre vise menn». Olsvik TenSing planla og gjennomførte Lysmessen, med
god hjelp fra prest Gunnar. Både sang og drama omhandlet «De tre vise menn». Lysmessen var stemningsfull
og fin, og ga forhåpentligvis julestemning til flere. Vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen.
16.12 Julekonsert
Tidligere i året mottok og takket Olsvik TenSing ja til en forespørsel fra Laksevåg Blandet kor om å delta på
deres Julekonsert i Laksevåg kirke i desember med egne innslag. En pianist fra Laksevåg øvde med oss i kirken
tirsdagen før. Vi sang Candlelight Carol, Mary Did You Know, og Kommer himlen til oss.
24.12 Julegudstjeneste
Tradisjon tro sang Olsvik TenSing også i år på Gudstjenesten klokken 16 i Olsvik Kirke på Julaften. Sangene vi
sang var Candlelight Carol og Holy is the Child.

Gjennom året gjennomførte vi også noen dugnader til både felleskassen og turkassen. Disse inngår ikke i
årsmeldingen. Dette gjelder også møter arrangert av styret eller ulike komiteer, samt ledermøtene
”Hjemmehos.” Fra styremøter og Hjemmehos-møter fins egne referater.

Internett: olsvik-kirke.no
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