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ÅRSMELDING

FOR OLSVIK MENIGHETSRÅD,

2014

KIRKE SYV DAGER I UKEN
Kanskje tenker du at kirke er søndag kl. 11? Gudstjeneste med fellesskap, forkynnelse, salmesang og
kirkekaffe? Ja det er riktig. Men, i Olsvik kirke har vi også åpent alle dagene mellom søndagene. Det er faktisk
mange flere som er innom fra mandag til lørdag enn søndag. Det er en stor glede at kirken brukes syv dager i
uken. Mange får et fint møte med de som jobber her, frivillige og med kirkens budskap gjennom uken. En
kartlegging som ble publiser i Bergens Tidende i mars 2013 viste at 21 400 personer var i kontakt med kirken i
uke 11 i 2013. På den tradisjonsrike 16. mai kampen på Brann stadion kom det i fjor 17 000 personer. Kirken
lever syv dager i uken. Uke 11 i 2015 blir det gjennomført en ny kartlegging, det er bare å glede seg.
Olsvik menighetsråd har sammen med sognepresten ansvaret for all virksomhet i kirken og i kirkens regi i
Olsvik sokn. I denne årsmeldingen gir vi derfor et bilde av hele menighetslivet. Ansatte og frivillige
utvalgsledere har skrevet om det de har ansvar for, og til sammen utgjør dette et bredt bilde av hva som skjedde
i 2014.
Menighetsrådet organiserer arbeidet gjennom komiteer og utvalg, samt ansatte. Etter dette kapittelet 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, gi
mange mulighet til fellesskap, ansvar og vekst, samt å få gjennomført mer godt arbeid enn vi kan klare uten
mange frivillige. Bruk av frivillige er en viktig inkluderingsmetode, forkynnelsesform og strategi for vekst. 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. Vi er veldig heldige i Olsvik kirke. Vi har mange
dyktige og hyggelige ansatte og frivillige, som samarbeider godt og får mye gjort.
Menighetsrådet hadde i 2014 ni møter og behandlet 95 saker, møtene ble holdt i Kjøkkelvik barnehage.
Menighetsrådsmøtene er åpne møter der alle er velkomne. Referat fra alle møtene ligger på kirkens nettside.
http://olsvik-kirke.no/dokumenter
Menigheten driver et omfattende arbeid. Det er en aktiv menighet som har mange ulike tilbud som for
eksempel; barnedåp og babysang, TenSing og barnekor, speiding og KRIK, formiddagssamlinger, åpen
barnehage og konfirmantarbeid, bønnegrupper og bibelgrupper, begravelser og sorgarbeid, gudstjenester og
temakvelder. Menigheten har i tillegg en sterk satsning på musikk, kunst og kultur som gjenspeiler seg i mye av
det som skjer i kirken.
Menighetsrådet har sammen med bispedømmerådet gjort en ny fast ansettelse i 2014. Nobukazu Imazu er tilsatt
som kapellan.
2014 er det tredje året for det sittende menighetsrådet i vår fireårsperiode. Menighetsrådet har sammen med
staben prioritert tre fokusområder som er; Gudstjenesteliv, frivillige medarbeidere og musikk, kunst og kultur.
Nedenfor kommer en kort oppsummering av det viktigste som har skjedd innenfor disse fokusområdene.
1.

Gudstjenesteliv:

Det er gledelig å se at det er nokså stabile besøkstall til gudstjenestene. Selv om antall
gudstjenester og type gudstjenester varierer noe fra år til år er besøkstallene stabile. Vi merker
oss likevel at besøkstallene gikk noe ned i 2014 sammenlignet med de tre siste årene hvor det har
vært en liten men jevn oppgang.
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Vi har over to år, fått testet ut lokal grunnordning for høymessen. Vi har utsatt evalueringen av
denne til 2015. Vi mener at vi nå har et godt grunnlag for å evaluere og ev. justere lokal
grunnordning for høymessen.
Vi er stolte av at vi har en variert gudstjenestefeiring. Mange gudstjenester er preget av at en
spesiell gruppe er med i planlegging og gjennomføring, som for eksempel; åpen barnehage,
TenSing, KRIK, multimedia, diakoniarbeidet og bofellesskap.
Vi har jobbet med å markedsføre gudstjenesten mer. Særlig gjennom Facebook og epost.
Vi har ikke lyktes med å starte opp søndagsskole i gudstjenestetiden, noe som er et mål.
Vi har økt antall frivillige som er involvert i gudstjenestene. Særlig kan nevnes nye oppgaver
som medliturg, kirkevert, og styring av PowerPoint.
Vi har startet arbeidet med å etablere faste gudstjenestegrupper for frivillige.

2.

Frivillige medarbeidere:

Menighetens medarbeiderfest er gjennomført med god oppslutning.

Formiddagstreffene har knyttet til seg flere frivillige og oppslutningen er stor.

Det har i 2014 gått mye tid av frivillighetskoordinators arbeidstid til å koordinere frivillige til
gudstjenestene. Som nevnt over er det satt i gang et arbeid for å etablere faste
gudstjenestegrupper som igjen vil frigjøre tid til den ansatte.

3.

Musikk, kunst og kultur:

Menighetsråd og stab har brukt en del tid i ulike sammenhenger på å drøfte om vi skal
markedsføre Olsvik kirke som kulturkirke. Menighetsrådet konkluderte i 2014 med at vi ikke
ønsket dette på det nåværende tidspunkt.

Vi har økt konsertvirksomheten noe. Vi har som mål både i 2013, 2014 og 2015 å øke med 20 %
fra året før. Mange fine konserter ble gjennomført og konsertvirksomheten øker.

Kunst og kulturuken er videreført og videreutviklet. Spesielt kan nevnes at vi i økende grad
samarbeider med andre aktører om arrangementene våre. Som for eksempel samarbeid med
Bjørgvin kirkeakademi i forbindelse med arrangementet; Noe å tro på i en moderne tid, med
filosof og forfatter Henrik Syse. I tillegg er det påbegynt et arbeid med å bygge opp en egen
barnefestival knyttet til uken.

I tillegg til dette vil jeg nevne noen forhold som menighetsrådet har vært opptatt av i 2014.
1.

I 2014 ble det en omkamp vedrørende avtalen vi hadde inngått med Bergen kirkelige fellesråd
om byggingen av nye kontorer. Avtalen vi kom fram til i 2013 er kansellert. Det er ulike grunner
til dette men de viktigste er uklarhet om tomtegrenser, og økte kostnader knyttet til den
opprinnelige bygningen pga. pålegg fra Bergen kommune vedr. fasade materialer. Det er nå
inngått en ny avtale om å bygge på eksisterende kontorbygg.

2.

Fra 2014 har menigheten vært en fullverdig del av trosopplæringsreformen. Tidligere har vi vært
forsøksmenighet (2007-2013). Vi har i 2014 fått vesentlig dårligere inntekter til arbeidet noen
som blant annet har ført til mindre stillingsstørrelse for menighetspedagogen. (fra 100 % til 70
%). Forsøksperioden gav oss verdifulle erfaringer og mange gode tiltak er allerede etablerte og
vel innarbeidet som faste årlige tiltak hos oss. Eksempler på dette er Lys Våken, Tårnagenter,
legoklubb og babysang.

3.

Når det gjelder utearealet har Akasia bidratt til en opprydning av busker og trær foran kirken. I
tillegg har menigheten selv finansiert hogst av store trær ved siden av kirken. Dette for å få mere
lys inn på kirkebygget.

4.

Etter Kirkens SOS sitt Representantskapsmøte i 2014 tok menighetsrådet initiativ ovenfor
fellesrådet og alle de 24 andre menighetene i Bergen til å øke sine økonomiske bidrag til
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stiftelsen. Olsvik menighetsråd gav 1,- krone pr. medlem og oppfordret alle de andre
menighetene til å gjøre det samme. For Olsvik medførte dette ca. en dobling støtten til ca.
10 000,5.

13. mars i 2014 døde vår kjære glasskunstner Kjell Nupen. Representanter fra menigheten deltok
i begravelsen.

6.

Det har vært svært gledelig at Loddefjord 1. speidergruppe har hatt stor vekst. Mange barn og
unge har et godt fellesskap her.

7.

Endelig er permanent nytt lydanlegg på plass i kirkerommet. Etter flere år med utprøving av
ulike løsninger og sparing, fikk vi på plass en løsning som gir god lyd i hele kirkerommet.
Anleggets bruksområde spenner seg fra talelyd på gudstjenester til større konsertproduksjoner.
Vi forventer å spare en god del penger hvert år, da vi ikke lenger trenger å kjøpe disse tjenestene
når vi arrangerer konserter.

I 2014 har det vært nødvendig med sterk kostnadskontroll og ekstra overvåking av likviditeten. Grunnen til
dette var større usikkerhet på inntektssiden enn normalt og en utestående fordring til BKF kr 900 000.- som ble
utbetalt på slutten av regnskapsåret. Regnskapet viser da et overskudd på kr. 786 533.- Det er da overført til
sammen ca. kr 430 000.-til investeringsregnskapet for lyd og lys. En medvirkende årsak til det gode resultatet
var en etterbetaling til åpen barnehage i desember på kr 345 600,- etter at vi fikk medhold på klage.
Økonomien i Olsvik menighet er stabilt god. Takket være mange enkeltgaver og sponsorer, gode ofringer og
støtte fra offentlige og private søkesteder, har vi kunnet gjennomføre den aktiviteten som vi hadde planlagt. I
tillegg må nevnes god økonomistyring og kontroll gjennom driftsåret.
Menighetens regnskapsførsel ivaretas av Akasia. Menighetens revisor er BDO AS.
Det er menighetsrådets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31.
desember 2014.
Menighetsrådet har samarbeidet godt internt og hatt et godt og konstruktivt samarbeid med stab og frivillige.
På vegne av menighetsrådet vil vi takke dere alle for 2014.
Tusen takk – sammen gjør vi en positiv forskjell i menneskers liv, her hvor vi bor.

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Leder Olsvik menighetsråd

Bjarne B L Andersen
Administrasjonsleder
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SAMMENSETNING AV MENIGHETSRÅD

OG STAB:

Faste medlemmer i menighetsrådet fra og med november 2011:
Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder og representant i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Cathrine Mørner
Christer van der Meeren
Ida Doksæter
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Aina Antonsen Syslak
Gunnar Kolaas, AU-medlem
Varamedlemmer:
Steinar Arne Hjartåker
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Reidun Oanæs Andersen
Arne Tandberg, AU-medlem
Menighetskonsulent Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær

Staben har hatt følgende sammensetning:
Ansatte i bispedømme og fellesråd:
Gunnar Kolaas, sokneprest
Ida E. Greve, kapellan (i permisjon til 6. juni da hun avsluttet sin tjeneste)
Jon Abelsæth, vikarprest (50 %)
Heidi Merete Baird, vikarprest (50 %) frå 1. september
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket
Bjørnar Sangolt, menighetspedagog (50 %)(i permisjon til 1. august da han avsluttet sin tjeneste)
Tone Ekerhovd, menighetspedagog og konfirmantlærer (70 %)
Kristin Frivold, vikar menighetspedagog (50 % august - desember)
Bjørg Karin Husa, kirketjener (50 %)
Arne B Andersen, kirketjenervikar (30 – 50 %)
Roald Øvrebø, Frivillighetskoordinator (35 %)
Bjarne B L Andersen, administrasjonsleder, 90 % og kirketjener 10 %
Menighetens egne ansatte:
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage (60 %)
Gerd Gauteplass, assistent (50 %)
Marit Bjørsvik, diakon, (avsluttet tjenesten 15. november)
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NØKKELTALL

FOR MENIGHETEN
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

2005

Innmeldt i Den
norske kirke

3

1

2

3

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den
norske kirke

18

11

14

15

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

69

68

75

118

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i
soknet

91

92

111

108

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i
soknet

8

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en
8
ektefelle bor i soknet

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Begravelser

70

53

38

39

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

123

137

135

124

127

137

137

124

118

119

Hovedgudstjenester
(søn- og helligdager)

57

54

64

57

56

58

58

63

55

61

Deltagere

7215 7227 7074 7834 7634 8416 8071 8837 7645

8525

Andre gudstjenester

18

38

Deltagere

2083 3394 2712 2938 2616 3929 4037 1107 3670

4630

Gudstjenester med
nattverd

38

36

Nattverdsgjester

1651 1891 1562 1463 1801 1561 1771 1764 1496

1323

Gjennomsnittlig
deltagelse,
hovedgudstjeneste

126

134

111

137

136

145

139

140

139

140

Gjennomsnittlig
nattverdsbesøk

43

46

46

40

46

49

48

55

55

37

24

41

12

34

23

37

20

39

37

32

25

37

14

32

32

27

Gjennomsnittstall:
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O lsvik menighet
organisering
Jf. vedtak i
Menighetsråd 17.2.10
Se egne oversikter for
ansatte og aktiviteter
Saksbehandlingsreglement vedtatt

Navnet som står
i boksene er
menighetsrådets
representant

Menighetsrådets
arbeidsutvalg

Menighetsrådets
økonomiutvalg

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

Gudstje ne ste
utvalg

Diakoniutvalg

Trosopplærings
-utvalg 0 - 18 år

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

Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Ingelin Hoff Larsen

Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Øyvind S. Stokke-Zahl

Styringsgruppe
Åpe n Barne hage

Styringsgruppe
Diakoniarbeidet i
Lod.fjord /O lsvik

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

Be rgen kirke lige
fe lle sråd.
Med kirkevergens administrasjon
Vår Representant:

Lars Kristian S.
Gjervik
P

Mandat vedtatt 24.2.11
Brith Barsnes Bjordal

Kirkemusikk
utvalg

Kunst og
kulturkomité

Program og
arr.komité
formiddagstre ff

Re daksjonskomité
me nighe tsblad

Hus og
e ie ndomsutvalg

Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Torill Andersen

Mandat vedtatt 08.4.10
Er i drift
Brith Barsnes Bjordal

Mandat vedtatt:
Er i drift.
Reidun O. Andersen
Ida Dokseter og Brith

Retningslinjer vedtatt.
Er i drift
Brith B Bjordal

Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Øyvind S. Stokke-Zahl
Cathrine Mørner

Mandat vedtatt 25.5.10
Er ikkje i drift.

Finansiering av
Nupen utsmykning

Informasjon og
kommunikasjons
utvalg

Misjon og
solidaritetsutvalg

Basarkomité

Jule fe stkomité

Medarbeider utvalg

Vedtak oppdrag 11.12.09

Mandat vedtatt
Christer van der
Mehren. Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl

Ikke vedtatt mandat
Er ikke restartet

Kirkens Nødhjelp

Sjømannskirken -

Bistandsorganisasjon

Den Norske kirke i
utlandet

Er ikke i drift.

Prostiforum
Et lederforum

Kirkens SO S
Hordaland

Domprostiet har
ikke prostiforum

Noen å snakke med ved
selvmordstanker/ livskrise.
Representant i
representantskapet:

Christer van der
Meeren

Undervisnings
utvalg
19 - 120 år

For tiden
arbeidsutvalget.

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

Ikke vedtatt mandat

Er i drift.

Kontaktperson i
menigheten:

Tove Stokke

Ikke vedtatt mandat

Er ikke i drift.

Kirke ns
sosialtje ne ste

Kirke ns Bymisjon

Diakonal stiftelse med
17 virksomheter innen
helse- og sosialfeltet
Kontaktperson:

Diakonale tiltak i
byen siden 1850
Kontaktperson:

Vedtatt mandat
Er i drift
Lars Kristian, Roald
og Bjarne

De t Norske
Misjonsse lskap

Bibe lkontakt

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,
Shine (SFO-kor), tensing og speider. Vi markerer de tre første dåpsdagene og deler ut 4årsbok. Vi har jevnlige familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester i kirken.
Tiltak i 2014:

BABYSANG
Babysang ble arrangert i samarbeid med åpen barnehage hver mandag og fredag. 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 73
babyer 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.

ADVENTSTREFF FOR 3-ÅRINGER
Dette treffet ble arrangert som en familiesamling. 15 jenter og 10 gutter deltok. I tillegg deltok
30 voksne og 10 eldre barn. Det var første gang vi arrangerte denne samlingen.

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 3 samlinger, en der
barna ble kjent med kirkerommet og en hvor vi viste dukketeaterforestillingen
«metamorfose», før selve utdelingen. Vi hadde samarbeid med åpen barnehage og barnas,
med felles middag. 4-åringene hadde egen samling i kirkerommet, der de forberedte seg til
gudstjenesten og løste oppgaver. Totalt var det 14 jenter og 10 gutter som var med.

DÅPSSKOLE
Det ble arrangert dåpsskole for 6-åringer, Dåpsskolen besto av 3 samlinger og en avsluttende
familiegudstjeneste. Det var første gangen vi arrangerte dåpsskole. Totalt deltok 10 jenter og
4 gutter.

TÅRNAGENTENE
Tårnagenthelg ble arrangert 24.-25. mai. Målgruppen var de som blir ni år i år. Barna 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. 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 3 gutter og
12 jenter med.

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, film, gudstjenesteverksted, god mat og kos på kvelden. 11-åringene
overnattet i kirkerommet. Deltakerne var delaktige på gudstjenesten på søndagen. Denne
gangen var det bare jenter som deltok, totalt 22 stk.

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 konfirmantene 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
menighetspedagogene har hatt ansvar for noen grupper. I tillegg har det vært frivillige som
har bidratt. Oppslutningen var på hele 98 %.

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Trosopplæringsutvalget bestod av Siv Døssland, Jon-Arne Solheim, Bjarte Husa, Øyvind
Stokke-Zahl og Aina Syslak.
Ansatte
Kateket er hovedansvarlig for trosopplæringen. 2 menighetspedagoger (50 %) er ansatt på
trosopplæringsmidler.

BØNNEGRUPPEN
Bønnegruppen har også i 2014 bestått av 5 medlemmer.
Vi har samlinger hjemme hos medlemmene ca. hver 3. uke.
Vårt hovedmål er å be for menigheten vår og for hverandre.
Vi bruker bønnelisten for Olsvik menighet 2013-2014 som vi har laget.
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Vi er glade for at vi på denne måten kan få lov til å støtte opp om menighetens arbeid.
Bibelen sier klart at vi skal legge frem alle ting for Gud i bønn, og at Han hører våre bønner.
Derfor ber vi for staben og de frivillige medarbeiderne i Olsvik menighet.
Vi ber også for gudstjenestene og de andre samlingene i de forskjellige grupper og lag i
menigheten vår. Vårt ønske er at vi som er kristne skal bli bevart i troen og at nye mennesker
skal bli frelst.
Vi ber også for kristne i den verdensvide kirke og for fred og rettferdighet i alle land i forhold
til den dagsaktuelle situasjonen i verden.
Vi tar gjerne imot konkrete bønneemner!
”Frelsen er hos Herren. La din velsignelse hvile over ditt folk!”

Salme 3,9

Eli Marit Hansen, leder

OLSVIK MENIGHETS ÅPEN BARNEHAGE
Styrer:
Nina Angeltveit, 60 % stilling
Assistent:
Gerd Gauteplass, 50 % stilling.
Kjøkken:
Margith Johnsen, 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. 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 der flere fra ”kirkens” ansatte er med. Samarbeidet
med staben og frivillige gir et ekstra løft til barnehagen.
Mandag og fredag er det babysang med Tone, mandager er det også førskolegruppe for de
eldste. Her bruker vi språksprell som er metodiske språkleker for barn fra 4-6 år, og
Trampoline som er et praktisk verktøy innen ulike tema barna vil møte i skolen.
En onsdag i måneden er det Knøttsing med Brith og Rune, alltid kjekt med ekstra sang og
musikk. To onsdager i måneden er det minigudstjenester der en i fra staben tar ansvar for
gjennomføringen og Rune spiller.
Det er fast samling kl.11 hver dag og smørelunsj kl.11.30. 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. Vi har også hver uke formingsaktiviteter der vi for eksempel
maler, tegner, klipper og limer. Turer i nærmiljøet/skogen er alltid på planen.
Også dette året har vi hatt langåpent tilbud sammen med trosopplæringen, hovedsakelig Tone.
Den første var i mars, da vi hadde middag og teateret "metamorfose" på besøk. Dette var til
stor glede for mange barn og voksne. Speilsalen var helt full, og vi fikk gode
tilbakemeldinger. Dette teaterstykke er beregnet på de aller minste, og til og med barn under
ett år fulgte betatt med på stykket. Vi hadde også langåpent i november der vi serverte
middag, og hadde juleverksted etterpå.
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Til høytidene jul og påske er vi med på påskevandring og julevandring med trosopplæringen.
Dette er en fin måte for barna å møte påske- og julebudskapet på. I forbindelse med høytidene
har vi også påskeverksted og juleverksted, her koser både foreldre og barn seg.
Vi besøkte Strutsefarmen, en gård i Fyllingsdalen i september. Her hadde vi nydelig
sommervær, og et enormt oppmøte. Vi besøkte også Langegården i mai, her var vi uheldig
med været. Det var sol i flere uker, men akkurat denne dagen øste regnet ned. Likevel kom
det mange til gårds. Vi har også besøkt akvariet. Det er svært mange foreldre som setter pris
på å reise sammen med barnehagen til disse stedene.
Internasjonal dag er spesielt spennende. Vi har en del brukere fra andre land, og en dag i
november fikk de som ville ta med mat fra sitt hjemland. Vi har hengt flagg på veggen, og
skrevet noen få faktaopplysninger om hvert land som er representert i barnehagen. Dette var
en ekstra kjekk dag for oss som var så heldig og fikk smake maten, og oppleve hvordan det er
å skulle synge på helt ukjent språk. Lærerikt!
Også denne våren hadde vi loppemarked med barneklær og leker. Tanken bak dette prosjektet
var å hjelpe hverandre, samt bidra til gjenbruk. Foreldre fikk kjøpe pent brukte klær og leker
billig. Mange foreldre satte stor pris på dette tiltaket, og ønsket å gjenta det. Derfor gjorde vi
det samme i november.
Vi har dannet en arbeidsgruppe for åpne barnehager i Bergen som Nina Angeltveit er medlem
av. Vi har i denne gruppen arrangert kurs for alle åpne barnehager i Bergen. Gjennom denne
gruppen har vi arbeidet for å bedre de åpne barnehagenes økonomiske situasjon, samtidig som
vi ønsker å bevare og heve kvaliteten til åpne barnehager. Vi har informert politikere,
engasjerte foreldre har sendt eposter til bystyret, vi har deltatt i ulike møter med politikere og
ikke minst så reiste mange (ca 200) barn og foreldre til festplassen og sang og markerte åpne
barnehager. Hele gjengen stilte seg utenfor bystyresalen og tok i mot politikerne når de kom
til bystyremøte i april. Her fikk de kaffe og boller. Vi fikk oppmerksomhet, positive
tilbakemeldinger og avisoppslag. Bemanningsstøtten ble likevel fjernet i august 2014, og
skuffelsen var absolutt tilstedet. Gleden ble desto større da vi i desember fikk vite at
bemanningsstøtten gjeninnføres i åpne barnehager i 2015. Vi håper dette er langvarig!
I løpet av vårhalvåret hadde vi et gjennomsnitt på 34 barn, og høsten på 32 barn. Det gode
oppmøte er et resultat blant annet av det gode samarbeidet med trosopplæringen, og
forhåpentligvis at flere familier kjenner til åpen barnehage på grunn av tiltakene vi hadde i
forbindelse med at bemanningsstøtten ble fjernet.
Økonomisk sett fikk vi bevilget ekstra tilskudd på grunn av høyere oppslutning både våren og
høsten 2014, enn 2013. 2014 har vært et fint og travelt år i barnehagen med et usedvanlig godt
oppmøte av små og store.
Vi minner om at vi har nettside: www.olsvikopenbarnehage.no der man kan gå inn og se mer
detaljert hva som til enhver tid skjer hos oss. Denne er det Christer van der Meeren som til
enhver tid følger opp på en imponerende og rask måte. Følg oss også gjerne på facebook:
åpen barnehage Olsvik menighet.
Åpen barnehage ved
Nina Anette Angeltveit
Styrer
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RÅD, UTVALG,

KOMITÉER OG STYRINGSGRUPPER:

UNDERVISNINGSUTVALGET
Vi har hatt 5 temakvelder i 2014.








17. februar var temaet: «Kvinner i bibelen» ved prest i Fjell
Terje Aannerød.
12. mai fortsatte prest i Fjell Terje Aanerød sitt tema om «Kvinner i bibelen»
22. september var temaet «Salige er de fattige... Salige er de som tørster… kan vi ta
Jesus på Ordet?»
Ved Peder Solberg fra NLA.
13. oktober var temaet «Hvorfor måtte Jesus dø?» ved sokneprest Gunnar Kolaas
17. november var temaet: «Hvordan kan jeg være sikker på min tro?» ved prest Einar
Ekerhovd.
19. november holdt Arthur Pilskog fastegudstjenesten, vi ser på det som en del av vårt
arbeid.

Vi starter kveldene med temaet, deretter prater vi sammen i grupper og det er mulighet til
spørsmål og diskusjon. Vi serverer et enkelt kveldsmåltid under diskusjonen. Temaene har
vært lærerike og presentasjonene er flotte.
Vi samler i gjennomsnitt mellom 15 – 20 personer til temakveldene, noen ganger flere og
noen ganger færre. Vi annonserer i menighetsbladet, ved løpesedler, plakat, SMS, mail til de
som er aktiv i menigheten, aktivitetskalenderen på nettet og Facebook. Vi takker Bjarne og
Christer for god hjelp til annonsering.
4. september ble undervisningsutvalget invitert til å komme på menighetsrådets møte for å
presentere vårt arbeid og snakke sammen om fremdriften. Vi takker for at vi ble invitert og
synes det var et positivt møte.
Medlemmer i utvalget er som tidligere:
Arthur Pilskog
Torill Andersen
Oddlaug Alnes
Anne Britt Eide.
Dette undervisningsutvalget startet opp høsten 2007 på oppfordring fra daværende
menighetsråd.
Bergen, 26. januar 2015
Anne Britt Eide

GUDSTJENESTEUTVALGET
Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der de kristne trer fram
som en menighet, et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud.
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Gudstjenesteutvalget ( GU ) vil sette fokus på gudstjenesten og arbeidet for større
engasjement, deltakelse og tilhørighet. Kirkerådet startet tidlig i 2004 en reformprosess for
gudstjenestelivet i Den norske kirke. Ny ordning for hovedgudstjenesten, ny dåpsliturgi og ny
tekstbok ble tatt i bruk 1. søndag i advent 2011.
«Vi vil gjennom gudstjenesten tegne Guds himmel over Olsvik sogn.
Slik at Gud kan skape Kristustro og kristen identitet,
Håp, trøst og glede, fellesskap mellom de ulike mennesker i alle aldre,
Tilhørighet og rom for livsfortellinger og livserfaring».
Jfr. Mandat for Gudstjenesteutvalget som ble vedtatt i Menighetsrådet 11.06.2010.
GU hadde følgende sammensetning i 2014:
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
Gunnar Kolaas, sokneprest og sekretær
+ Kapellanen hører med i GU: vil tiltre i 2015
GU har fulgt opp Menighetsrådets strategidokument og spesielt arbeidet med
høytidsgudstjenestene 1. påskedag og 1.juledag, i tillegg til rammene for
Familiegudstjenestene.
Med sykdom og vakanse blant medlemmene har Gudstjenesteutvalget kun hatt 4 møter i
2014.
Vi satser på nytt pågangsmot, fullt lag og arbeidsglede i 2015.
Olsvik i februar 2015
Gunnar Kolaas, sign

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSUTVALGET (IKU)
Utvalgets mål og oppgaver (fra mandatet vedtatt 22.03.2012):
Mål:
- Bidra til at Olsvik menighet blir sett og når ut med ønsket informasjon.
- Bidra til en helhetlig profil i menighetens kommunikasjon.
- Bidra til å bygge godt omdømme.
Oppgaver:
- Arbeide helhetlig med menighetens kommunikasjon og informasjon
i. hjemmeside
ii. menighetsblad
iii. informasjon i kirken
iv. andre relevante informasjonskanaler
IKU bestod i 2014 av Christer van der Meeren (leder) og Øyvind Sundfør Stokke-Zahl.
Menighetsrådet har i løpet av året (møte 06/2014, sak 062/14) blitt informert om at utvalget
ønsker flere medlemmer. Utvalget som sådan har vært inaktivt i 2014, men utvalgets
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medlemmer har gjennom sine dobbeltroller som hhv. nettansvarlig og redaktør i
menighetsbladet arbeidet med å drive kirkens tilstedeværelse på nett via nettside og Facebook
(nyheter, statusoppdateringer, annonsering av arrangementer, osv.) samt menighetsbladet.

Christer van der Meeren
Leder, Informasjons- og kommunikasjonsutvalget

KIRKEMUSIKALSK

UTVALG

Styret har bestått av:
leder Brith Barsnes Bjordal,
kantor Rune Klevberg,
menighetspedagog Bjørnar Sangolt.
medlemmer: Erik Andersen og Målfrid Heie.
Kirkemusikalsk hadde tre formelle møter i 2014.
Målfrid Heie har ikke deltatt på møter etter våren og Bjørnar Sangolt valgte å trekke seg ut av
styret i januar når han visste at han ikke skulle bli i Olsvik.
Leder har prøvd å få nye medlemmer, men det har vist seg å være vanskelig.
Vi inviterte Menighetsrådsleder Lars Kristian Gjervik til et møte for en gjennomgang av
kirkemusikalsk plan. Det var et positivt møte hvor vi reviderte planen og kunne lettere følge
den.
Vi har arr flere konserter i 2014 (oppgang 20 %) og jobber mye med å skape kontakt med nye
musikere/kor. Det ble satset på 1.juledag og festgudstjeneste, men vi lykkes ikke denne
gangen å få til forsanger/baksanger/prosjektkor. Dette vil vi fortsette å jobbe med til vi lykkes.

DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget har i 2014 bestått av:
Marit Bjørsvik, faglig leder (sluttet 15/11)
Ingelin M Hoff Larsen, leder
Tove Stokke
Janet Brunborg
Nadia Jonsson
Diakoniutvalget har hatt 4 møter. Et fast innslag var informasjon om Marits bibelgruppe på
Solåsen.
Samarbeidspartnere:
Diakoniutvalget i Loddefjord ved Jan Dagfinn Midttun og Ragnhild Heradstveit
Frivilligsentralen i Laksevåg Astrid Myran Aarvik
Besøkstjenesten i Alvøen, Laksevåg Røde Kors v/ Ole Tollefsen
Kjøkkelvik skole ved Sissel Kulild
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Som vanlig deltok vi med bollebaking ved fasteaksjonen og ved gudstjenestene på diakoniens
dag og Allehelgens søndag
Før jul delte vi ut ca. 40 blomsterhilsener til etterlatte
Vi har også hatt flere innlegg i menighetsbladet i forbindelse med besøkstjenesten og kurs for
besøkere
Vi gjorde noen forsøk på få besøkt det tidligere asylmottaket i Leirvikåsen,
men det klaffet ikke før Marit sluttet.
Leksehjelpeeren som vi hadde skaffet til Røde Kors, ville ikke fortsette om
høsten, hvis vi ikke skaffet én person til. Dette lyktes vi dessverre ikke med.
Besøkstjenesten er fremdeles vårt hovedsatsningsområde. I 2014 har 2 nye personer fått
besøkere. Den ene kom til som respons på innlegg i menighetsbladet. Til sammen fikk 5
personer besøk av 4 besøkere. To av dem hører formelt sett ikke til besøkstjenesten, men
utføres av besøkere i vår menighet til besøksvenner i vår menighet. Vi hadde ved årets slutt 2
personer som ønsker besøk/hjelp, men som vi ikke kunne hjelpe.
For kanskje å få flere besøkere, avholdt vi i februar 2014 et kurs for besøkere sammen med
Loddefjord Menighet, Frivilligsentralen i Laksevåg og Laksevåg Røde Kors i Loddefjord
Menighetshus. Også en gruppe 9. klassinger fra Kjøkkelvik skole var til stede.
Foredragsholder var Ingeborg Fauskanger.
Vi har hatt flere samarbeidsmøter med Jan Dagfinn Midttun og Ragnhild Heraldstveid
(Loddefjord) og Astrid M Aarvik (Frivilligsentralen). Siste møte var umiddelbart før jul.
Emne: et nytt kurs for gamle og nye besøkere. Vi ble, for å få nye deltagere, enige om å
snakke direkte med folk i tillegg til å avertere i menighetsbladet. Kurset blir delvis en
repetisjon fra tidligere kurs, men i tillegg vil vi at besøkerne skal kunne mer om
hjelpeapparatet/ forvaltningen, slik at de kan veilede sin besøksvenn til å få hjelp, dersom det
skulle være behov for det. Dette for at ikke besøkerne skal sitte med et ansvar de ikke har.
Tove Stokke gikk ut av diakoniutvalget ved årsskiftet. Victoria Larsen kom inn i hennes sted.
Vi takker Tove for godt og aktivt samarbeid.
Loddefjord den 26/1-15
Ingelin M Hoff Larsen

KUNST- OG KULTURKOMITEEN
Olsvikutstillingen og Kulturuken 2014 ble lagt til siste uke i oktober, fordi Kulturkontoret i
Fyllingsdalen og Laksevåg ønsker at vårt arrangement skal sammenfalle med
Laksevågdagene. Kunst- og kulturkomiteen samarbeider med og støttes av Kulturkontoret.
Vårt program blir bekjentgjort i brosjyren for Laksevågdagene.
Kulturuken ble åpnet lørdag 18. oktober av kultursjefen i Fyllingsdalen og Laksevåg, Wenche
Grytnes. Det var musikk v/Elisabeth R. Andersen og Rune J Klevberg, samt fremføring og
sang v/Olsvik TenSings dramagruppe.
19 kunstnere stilte ut ved Olsvikutstillingen 2014, derav 7 bildende kunstnere. De øvrige var
kunsthåndverkere innenfor områdene: keramikk, smykkekunst, tekstil, strikk og veskedesign.
Flere stilte ut i Olsvik kirke for første gang: billedkunstnerne Ståle Blæsterdalen, Gro Mukta
Holter, Eva Laila Hilsen og Eva Rønnestad. Kunsthåndverkerne Livio Viggo Lilli, Åshild
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Karevoll og Jan Kåre Myklebust var også nye utstillere hos oss. Publikum synes å sette pris
på å se kjente kunstnere igjen, men også å møte nye.
Programmet for Kulturuken 2014 var allsidig for å kunne møte ulike ønsker og behov i
menigheten. Etter Ung Messe v/TenSing, søndag 19. oktober, holdt organisten Iver Kleive og
gitaristen Knut Reiersrud konsert for en fullsatt kirke. Repertoaret ved bredt, fra klassisk via
egenkomponert musikk til religiøse folkemelodier og salmer. Programmet onsdag 22. oktober
var viet Grunnlovsjubileet. Spesialkonsulent Eiliv Løtveit kåserte over Norges historie,
pianisten Rune Alver spilte Grieg og andre norske komponister og koret SKRIK fremførte
nasjonalromantiske sanger.
«Noe å tro på i moderne tid» var temaet for filosofen Henrik Syses foredrag torsdag 23.
oktober. Professor Solveig Reindal ved NLA og sokneprest Gunnar Kolaas var respondenter.
Det var også spørsmål fra et engasjert publikum. Lørdag var det dukketeater ved Gabriella
Barth som fremførte stykket «Petronella og den stygge andungen». Olsvik kirkes eget
barnekor SHINE sang, og kirken var full av både barn og foreldre.
Utstillingen var åpen alle dager unntatt mandag, og det samlede besøket har ikke vært større.
De besøkende kommer fra hele Storbergen. Både Olsvik vid. skole og Olsvik skole var
invitert til å besøke utstillingen sammen med sine lærere. Salget var svært godt for noen av
kunstnerne, bl.a. tekstildesign, smykker og glass. Ikke så stort salg av bildende kunst som
tidligere år. Når utgiftene trekkes fra, blir det likevel et betydelig beløp, som settes på kirkens
utsmykkingskonto.
De kulturelle arrangementene samlet også et stort publikum, særlig søndagskonserten og
foredraget onsdag. Komiteen hadde likevel ønsket å se flere fra lokalmiljøet.
Å hente inn kjente foredragsholdere, musikere og skuespillere er dyrt. Vi takker våre
sponsorer: Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg, Sparebanken Vest, OBOS
boligbyggelag og Lionsklubben Bergen Vest for økonomisk støtte til arrangementene.
Komiteen gjorde et betydelig arbeid med bekjentgjøring av Kulturuken og Olsvikutstillingen,
Viktigst er hand-out og brosjyren som trykkes i farger og presenterer kunstnerne og aktørene.
I tillegg ble utstillingen og arrangementene gjort kjent i ulike media som presse, på Facebook
og via SMS og e-post.
Komiteen er helt avhengig av ekstra hjelp under avviklingen av Kulturuken. Vi takker
Teknisk komite v/Øivind Eide og Kjell Sørheim, samt alle frivillige i menigheten, for hjelp
med utpakking, opphenging, kakebaking, vakttjeneste og rydding før og etter Kulturuken.
Komiteen har uttalt seg om plassering av Nupens krusifiks. Den er også i kontakt med en
glasskunstner angående utarbeiding av ny dåpskanne.
Komiteen hadde i 2014 seks møter og hadde følgende sammensetning: Anne Sofie Thue,
Brith Barsnes Bjordal, Ida Doksæter, Bente Doksæter, Bjarne B L Andersen, Marith Frisch,
Bodil Angelvik og Reidun Oanæs Andersen..
Eyolf Angelvik registrerte alle gjenstandene som kom inn til Olsvikutstillingen.
Godvik i februar 2015
Reidun Oanæs Andersen
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HUS- OG EIENDOMSUTVALGET
Hus- og eiendomsutvalget har ikke vært aktivt i 2013

MENIGHETSBLADET
Menighetsbladet kom i 2014 ut med fem utgaver, fire utgaver på 16 sider og en på 20 sider.
Opplaget er på ca. 5 200 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 2014 ble alle utgavene trykket i farger hos Hurtigtrykk. Menighetsbladet gikk fra å ha seks
utgaver til fem i året. Dette ble gjort fordi høstens utgaver tidligere har kommet veldig tett tre utgaver på fire måneder. Bladet går fortsatt med underskudd og det arbeides for å skaffe
flere annonsører.
Redaksjonen i 2014 bestod av Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), Margith Johnsen,
Cathrine Mørner og administrasjonsleder Bjarne B. L. Andersen. Sven-Ove Rostrup har vært
layoutansvarlig.
En fullgod distribusjon skal 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.

DIAKONALT
UNGDOMSARBEID I
LODDEFJORDDALEN
FOR OLSVIK OG
LODDEFJORD
MENIGHET

Vårt diakonale ungdomsarbeid (DUA) har gjennomført sitt fjerde ordinære driftsår i
Loddefjorddalen. Gjennom året har vi jobbet etter to akser – feltarbeid i og rundt Elvetun og
samspill og relasjonsbygging med etater og organisasjoner som jobber med samme
målgruppen som DUA.
Historisk opprinnelse
Diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjorddalen er finansiert av Bergen kommune med bakgrunn
i levekårsundersøkelsens kartlegginger i 2008. Arbeidet organiseres som et samarbeidstiltak
mellom Olsvik menighet og Loddefjord menighet, og retter seg spesielt mot ungdommenes
situasjon i Loddefjorddalen.
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Feltarbeidet
Styringsgruppen svarer til begge menighetsrådene. Frem til sommeren 2014 var det tre og i
enkelte perioden fire arbeidere i DUA arbeidet.
Samtidig er relasjonen til MOLA styrket gjennom året. Spesielt har dette skjedd i et tett og
inkluderende klubbtilbud på Elvetun for ungdom mellom 13-19 år. For å drive den nye
klubben med åpningstid 2 ganger pr. uke, er det ansatt 6 voksne ledere med kompetanse på
området. Alle disse er ansatt i BKF med lønnsmidler fra Mola Stiftelsen.
Leder for styringsgruppen har deltatt på de fleste styremøter i MOLA i 2014 og følger opp
Elvetun samarbeidet gjennom møtene.
Personalansvar for de ansatte i DUA er som før hos administrasjonslederne i Loddefjord og
Olsvik menigheter.
Vi følger den norske kirkes visjon som er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke. Vårt diakonale ungdomsarbeid handler i vesentlig grad om å vise omsorg og
tilstedeværelse i nærområdet rundt Vestkanten Storsenter. DUA sitt oppdrag er å fokus på
vanskeligstilte ungdommer i alderen 13-19 år, som ikke helt mestrer livet.
Det er også registrert en del nye ungdommer i målgruppen etter at Nygårdsparken ble stengt
sommeren 2014. Dette betyr at feltarbeidet er mer krevende nå da det er en del nye og
krevende ungdommer som befinnes seg i miljø hvor DUA har sitt fokus.
Arbeidet har i all hovedsak foregått i felten, og da i samspill med andre etater og
organisasjoner som har samme målgruppe. Det har vært regelmessig dialog med Vestkanten
Storsenter, hvor vi opplever sterk support og interesse for arbeidet.
DUA har også deltatt på de nettverksmøtene som psykisk helse arrangerer Bergen Vest.
Konseptet til bruk mot førstegangsnaskere har også vært i bruk i 2014 i tett samarbeid med
Politiet.
Relasjonen til Natteravnsgruppen er videreutviklet og fungerer godt. Antall natteravner
varierer sterk i antallet, og det trengs hele tiden påfyll av ansvarlige og utholdende voksne.
Ved årsskifte var det rundt 15 natteravner fordelt på flere team som hadde regelmessige
runder i lokalområdet, hvor en alltid er innom ungdomsklubben på Elvetun.
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.
Styringsgruppens sammensetning
Styringsgruppen for perioden 2013 - 2014:
Leder:

Jan Dagfinn Midtun (L)

Styremedlem:

Brith Barsnes Bjordal (O)

Styremedlem/Sokneprest

Gunnar Kolaas

Varamedlem:

Torstein Sætre (L)
Lars Kristian Stendahl Gjervik (O)
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Adm. ledere

Bjarne Andersen
Elias Solsvik

Ansatte:

Ingrid Vik (ut året)
Dagny Røyrvik (våren)
Marit Bjørsvik (til august)
Ole Arthur Hanstveit (våren)

Styringsgruppens oppgaver


Styringsgruppen har ansvaret for arbeidets økonomi, resultat 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)

Endringer av mandatet skal vedtas i begge menighetsråd.
Rapportering
Styringsgruppen rapporterer til begge menighetsrådene.
Det skal rapporteres om planarbeid, aktiviteter, budsjetter og regnskap minst en gang i året.
Økonomi
Det er brukt kr. 8 000,- til mindre innkjøp som litteratur og logo produksjon for bruk på
uniformer til DUA ansatte i 2014.
Status i arbeidet ved utgangen av 2014
BKF jobber i disse dager med å skaffe nytt personell til feltarbeidet i DUA.
Det er pr. i dag ingen ansatte i aktivt arbeid etter at Ingrid som den siste, har fått innvilget ett
års permisjon for å jobbe i Søreide menighet.
Funksjonstiden til Styringsgruppen gikk ut ved årsskifte, slik at menighetene må gjøre sine
valg i løpet av kort tid.
Arbeidet i felten og i styringsgruppen, er på vent til det kommer inn nye arbeidere. Vi håper
dette skjer forholdvis raskt, slik at vi kan fortsette i de «sporene» som enda er synlig fra dem
som sluttet sist høst.
Loddefjord 11. februar 2015

Jan Dagfinn Midtun
Leder i Styringsgruppen
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FASTE GRUPPER/SAMLINGER
BARNEKORET SHINE
Shine bestod av 50 sangglade barn fra Olsvik skole som ble ledet av Brith Barsnes Bjordal og
Bjørnar Sangolt. Vi øver onsdager fra 13.45-14.30.
Bjørnar sluttet i mars og da fikk jeg hjelp av Diakon Marit Bjørsvik frem til sommeren. Rune
Klevberg støtter meg hele tiden og spesielt i perioden når det ikke har vært ansatt noen til å
være med å lede fra stab. Det er flott å ha en kantor som kan være med, selv om denne
”sjangeren ”ikke er det mest kjente musikalske utrykke for han. Høsten startet opp og Kristin
Frivold ble ansatt som vikar frem til desember.
SHINE hadde et aktivt musikalsk år:
Vi deltok på gudstjeneste.
Vårens høydepunkt var Christine Sandtorv konsert. Fullsatt kirke og en fantastisk kveld. Dette
resulterte i at Christine. Sandtorv inviterte SHINE til å være med på release-konsert på Losjen
hvor barna koret på ”plateslippfest».
Høsten øvde vi hver uke mot Alf Prøysen konsert i desember, men underveis deltok SHINE
og sang under Kunst og Kulturuken og på menighetens sin julebasar.
Dette er et flott tiltak, selv om jeg kunne ønske at koret tilhørte menigheten. Det kreves mye
av oss når vi sier ja til konserter og kommunikasjon går via skole og ikke direkte fra oss til
foreldre.
Nå har vi begynt på nytt semester og år. Vi satser som før og øver nå til Bjarte Leithaug
kommer på besøk i mai.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal

FORMIDDAGSTREFFENE
Vi har i 2014 arrangert åtte treff + menighetens sommertur og julefest.
Programmet har vært variert og brukerne trives på treffene.
Det kommer ca. 40-50 på hvert treff.
Dagen starter kl. 12 og inviterte gjester som besøker oss fremfører programmene sine før det
serveres suppe, kaffe og kaker. Noe av programmet er fast, blant annet god mat og utlodning.
Utlodningen er den inntekten vi har og som skal dekke mat og gjesters honorar.
Dagen avsluttes alltid med andakt. Noen ganger er det noen fra stab som besøker oss og
holder andakten, og noen ganger gjester.
Turen i 2014 gikk til Lynghaugsenteret hvor vi fikk flott omvisning og deretter ble det servert
suppe, kaffe og kake. En flott avslutning på våren.
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Julefesten ble arr 28.12 og ble ledet av gruppen TRIADE samt undertegnede. Andakten ble
holdt av Godtfred Eriksen.
Årets program så slik ut:
6.februar:

Bergen Vest Seniorteater: ”Jenter fra Bergen
”Andakt: frivillighetskoordinator, Roald Øvrebø
6.mars: ” Sår som aldri leges”, foredrag, film og salg av bok. Besøk av Ingi
Jensen som har skrevet bok om bombingen på Laksevåg 4.okt 1944
3.april: ”Vi er en nasjon vi med”, Rune Alver (piano) og Eilif Løtveit
(tekstforfatter)

8.mai:

Bergen seniorkor, dirigent A Huus
Andakt: Morten Lystrup(høyskolelektor)

4. September: Gjester: Shantykoret CAPE HORN
Andakt: sjøforsvarsprest Ole Marton Ølberg
2. Oktober:

Gjest: Haldis Reigstad
Andakt: sykehusprest John Kristian Rolfsnes

6. November: Gjester: Sjømannskirken
Andakt: kateket Hans Petter Dahl
4. Desember: Advent, besøk fra Kjøkkelvik skole

Formiddagstreffet ser jeg på som et viktig diakonalt arbeid. Vi er helt avhengig av gode
medhjelpere, noe som jeg hittil har vært heldig å få beholde.
Tidspress og alder kan snart spille oss et puss når det gjelder frivillige og vi har en jobb å
gjøre for å klare og opprett holde dette arbeide som øker antall brukere nesten på hvert møte.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal

OLSVIK TENSING
08.01 – Juletrefest Vadmyra
Onsdag 8. 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.
14.01 – TenTing
Årets TenTing ble gjennomført første ordinære øvelse etter juleferien. Årsmelding, regnskap
og retningslinjer ble godkjent. En av to kandidater, Victoria Larsen, ble valgt som styreleder
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for året. Victoria Nyborg ble i 2013 valgt inn for en toårsperiode, men hadde permisjon fra
styret da hun var på utveksling i Australia dette semesteret. Karianne Hatlem Haug ble også
valgt for en toårsperiode i 2013 og ble sittende et år til. Mette Myklebust og Stig-André
Refsdahl stilte til gjenvalg. Basert på antall stemmer kandidatene mottok ble Mette
Myklebust, Stig-André Refsdahl, Elisabeth Utne og Marita Hansen valgt inn som
styremedlemmer. Varamedlemmer ble Camilla Hevrøy og Nadia Maria Jonsson. Siden
Victoria hadde permisjon fra styret det første semesteret, var Camilla Hevrøy stedfortreder.
Mette Myklebust, Stig-André Refsdahl og Elisabeth Utne ble valgt for to år. Marita Hansen
ble valgt for ett år.
17.-19.01 – Tunseter
Helgen etter TenTing dro ledergruppen på tur og helgen ble tilbrakt på RAN Seilforening sin
hytte på Sotra. Nye ledere som var med var Camilla Hevrøy, Linn, Fredrik og Malene. Helgen
bestod i ledertrening og oppgaver, sosialt samvær, planlegging av det kommende halvåret i
TenSing samt fordeling blant lederne i de ulike komiteene. Styret konstituerte seg selv og ble
som følger; Elisabeth Utne ble nestleder, Marita Hansen ble kasserer, Camilla Hevrøy ble
sekretær som vikar for Victoria Nyborg. Styremedlemmer ble Karianne Hatlem Haug, Mette
Myklebust og Stig-André Refsdahl. Nadia Maria Jonsson er varamedlem.
31.01-01.02 - TenSing-ball m/overnatting
Olsvik TenSings ballkomité arrangerte nok et gang et vellykket ball med påfølgende
overnatting i kirkekjelleren. I år var temaet “Winter Wonderland”. Ballet bestod i mat, taler,
dans, musikk, leker og underholdning. Inntektene kom fra forhåndskjøpte inngangsbilletter,
kulturmidler fra Bergen Kommune og TenSing-kassen. I forkant ble det holdt dansekurs i
polonese, engelsk vals og samba 20. og 27. januar.
07.-09.02 – Vinterfestivalen 2014
Helgen 7. – 9. Februar var det duket for KFUK-KFUM sin vinterfestival på Voss der Olsvik
TenSing, sammen med andre kor og grupper, deltok. Det var en helg med fullstappet
program, og sceneshow både morgen og kveld. Fredagen var det kanonballturnering med
heiagjengkonkurranse der vi hadde kledd oss ut som hippier. Heiarop var laget av
koreografikomiteen. Olsvik TenSing vant sistnevnte. Lørdagen fremførte Olsvik TenSing
“Hit Me With Your Best Shot” sammen med Laxing TenSing. På programmet stod også
Globalmarked og Globalløp, seminarer og gudstjeneste.
16.03 – Ung Messe
Temaet for vårens Ung Messe var tro og tvil som ble illustrert gjennom drama, dans og sang.
18.03 – Bingo og amerikansk 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. 50 prosent av inntektene gikk til TenSing-kassen og 50
prosent gikk til turkassen. Arrangementet ble annonsert på Facebook.
26.04 og 03.05 - Vaffelsalg
En lørdag april og en lørdag i mai solgte vi vafler der 40 prosent gikk til TenSing-kassen og
60 prosent til turkassen. Vi solgte vafler på Rema 1000 Godvik, Rimi Olsvik og Kiwi Olsvik.
23.-25.05 - 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.
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13-15.06 – Sommerkonsert 2014
Et av årets høydepunkter var Sommerkonserten i Kultursalen på Vannkanten. Navnet på
konserten var “Hair you are again – et hårreisende sykehusdrama”. Doktor Overlegen,
Doktor Underlegen og sykepleier Klara samarbeider om å finne opp en kur mot diabetes. I all
hemmelighet prøver portøren også å finne opp en kur. En skallet dement pasient forviller seg
inn på laboratoriet og drikker fra blandingen de jobber med og får med ett tilbake sin gamle
hårmanke. Videre spoler vi tilbake 24 timer og får se hva Doktor Overlegen, Doktor
Underlegen, sykepleier Klara og portøren gjorde disse timene for å finne ut hvem som bidro
med den avgjørende ingrediensen som kurerte den demente pasienten sin skallethet. 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.
17.06 – Grillavslutning
Den siste øvelsen i vårsemesteret avsluttet vi med grilling utenfor kirkekjelleren og
filmvisning av årets konsert.
24.-29.06 - TT14 på Gjøvik
Tema: Sett, avslørt og elsket.
Vi møttes en gjeng på 15 stykker på Nygårdstangen der bussene skulle dra fra. Etter mye rot
med bagasjeplass i bussen, dro vi sammen med resten av Bjørgvin krets til Gjøvik for å delta
på TT14. Vi bodde på en skole sammen med bare deltakere fra vår krets og hver morgen og
kveld hadde vi fellessamlinger med sang, lek, dans og konkurranser. På disse samlingene
delte vi oss også opp etter enheter for å diskutere de ulike ordene sett, avslørt og elsket, som
var temaet for festivalen. Etter frokost og morgensamlingen dro vi til Fjellhallen for
morgenshow. Det var god stemning, mye god forkynnelse og fengende sanger på alle
showene. Da showene var ferdige dro vi til Gjøvik gård for å se på minikonserter og delta på
ulike work-shops. Torsdagen var vi på ulike heldagseminarer, vi hadde deltakere på felleskor,
basketball, longboard, klatring og Stop Poverty seminar. Det var også arrangert et globalløp
der Olsvik TenSing også hadde noen deltakere med, resten tok del i Bjørgvinkrets sin
heiagjeng og heiet de spreke deltakerne våre frem. På kvelden på torsdagen var det arrangert
et Stop Poverty party, med mye sang, dans og opptredener fra andre. Søndagen dro vi slitne
med bussen hjem igjen.
27.07-02.08 TenSing-seminar på Ulsteinvik:
Malene, Lars Henrik, Marita deltok på lederkurs i slutten av sommeren. Der deltok de på
teknikk, solist og dirigentseminar. Dette var en veldig lærerik uke, som ga dem et stort utbytte
gjennom ulike seminarer og flinke arrangører.
22-24.08 Tunseter:
Lederne dro også i år på ledertrening på hytten til RAN-seilforening på Sotra.
Tema for turen var lederrollen og vi hadde teambuilding og oppgaver rundt dette.
TenSing året ble planlagt, samt ideer til intimkonserten.
Lederne ble utfordret i nye roller og situasjoner.
Ny leder: Lars-Henrik, men var ikke til stede grunnet sykdom.
07.09 Presentasjonsgudstjeneste
Et nytt konfirmant-år med nye konfirmanter var i gang etter endt sommerferie.
Presentasjonsgudstjenesten var den første opptreden for de nye TenSing-konfirmantene.
Sangen vi sang var «Signature of Divine».
03.-05.10 Dyrkolbotn
Den første helgen i høstferien dro Olsvik TenSing på leir til Dyrkolbotn Fjellstove. For
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konfirmantene var dette deres konfirmasjonstur. Faste programposter som «Mysteriet»,
«Snik», TV-kveld, Halloweenparty på lørdagskvelden, rebusløp, gudstjeneste og bibeltime var
med i år også. Lørdagen var det seminarer som medlemmene hadde meldt seg på i forkant av
turen, bla. Dans, drama, redesign, film osv. Turen ble vellykket, med et tett program og mye
gøy. Nye og gamle medlemmer ble enda bedre kjent med hverandre.
18.-19.10 Ung Messe
Temaet for årets Ung Messe var tilgivelse.
Sang, dans og drama var inspirert fra dette. Sangene vi sang var «We praise your name»,
«Kyrie» og «Forgivness».
Minikoret sang «Velsignelsen» og sangen «Our Father», mens danserne danset til sangen.
28.10 Bingo og amerikansk kakeauksjon
I tradisjonens tro, var det i år også duket for Bingo og Amerikansk kakeauksjon.
Medlemmene var flinke til å bake flotte kaker, og ha med seg mange venner og familie.
Arrangementet ble publisert på Facebook.
07-09.11 Øvingshelg
Den første helgen i november hadde vi øvingshelg i kirkekjelleren for å forberede oss til årets
Intimkonsert. Helgen bestod av gruppeøving, øvelse i koret og gjennomgang av konserten.
13.-16.11 Intimkonserthelg
Temaet for årets Intimkonsert var generasjoner, og fant sted i kirkekjelleren i Olsvik Kirke.
Torsdagen ble det rigget til med lyd, lys og scene.
Sketsjene, dansene og sangene var bygget på temaet «generasjoner».
Også i år hadde vi et innslag med StopPoverty for å fremme KFUK-KFUM sitt mål om null
fattigdom i 2030.
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på konserten.
Arrangementet ble publisert på Facebook. Medlemmene hang opp plakater på skoler og
butikker i nærmiljøet.
Inntektene fra årets intimkonsert gikk til TenSing kassen.
30.11 Saniteten & Brønndalen
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.
Nytt for oss i år, var at vi holdt en julekonsert, med tenning av juletre for borettslaget i
Brønndalen. Vi kledde oss ut som nisser og sang julesanger. Til neste år bør vi synge a
cappella, da det ble problemer med cd-spilleren, pga. kulde.
14.12 Lysmesse
Tema for årets lysmesse var «Barnet».
Koret sang «Holy is the child» og minikoret sang «What child is this».
Drama bidro med juleevangeliet fortalt med skyggespill, og dansegruppen bidro med dans.
Olsvik TenSing planla og gjennomførte gudstjenesten i samarbeid med prest Gunnar Kolaas.
16.12 Odd Fellow
I år fikk vi et nytt oppdrag, vi sang for Odd Fellows kvinneforening. De var meget fornøyde
med opptredenen vår. Opptredenen bestod av sangene «Tenn et lite lys», «Himmelen kommer
til oss» og «Mary did you know» og dansegruppen bidro med dans.
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24.12 Julaften
Tradisjonen tro sang Olsvik TenSing på julegudstjesten kl. 16:00 i Olsvik kirke.
Sangene vi sang var «Candlelight Carol» og «Høyt under himmelens stjerner».
Gjennom året har vi også gjennomført dugnader både til 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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