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ÅRSMELDING FOR OLSVIK MENIGHETSRÅD, 2016
Olsvik er en aktiv menighet. Utenom de regelmessige gudstjenestene og kirkens faste tjenester, skjer det noe så
å si hver ukedag. Det er ikke noe som tyder på at deltakelsen har avtatt fra 2015 til 2016. Snarer tvert imot. Vi
viser til årsmeldingene fra alle komiteene og utvalgene i Olsvik menighet som til sammen utgjør en fin
presentasjon av det som skjer hos oss.
Vedrørende statistikk for gudstjenester og andre kirkelige tjenester viser vi til vedlagt oversikt.
Menighetsrådet hadde i 2016 ni møter og behandlet 87 saker. Referat fra alle møtene ligger på kirkens nettside.
http://www.olsvik-kirke.no/dokumentarkiv.
Ansettelser 2016
Menighetsrådet gjorde to nye ansettelser i 2016. Heidi Merethe Baird, 50 % som diakon og barnehagepedagog
Carly Ann Bowermann, 50 % i Åpen barnehage.
Kateket II Sven Ove Rostrups kateketstilling ble utvidet med 30 % til 100 %, for blant annet å ta seg av
arbeidsoppgaver innen musikkarbeidet.
Trosopplæringsplanen.
Menighetsrådet brukte mye tid på flere rådsmøter i vår, for å utarbeide trosopplæringsplan for kommende
periode. Dette var arbeidskrevende og menighetsrådet takker våre to kateketer for en uvurderlig innsats i
utformingen av disse dokumentene. Planen ble godkjent av Bjørgvin Biskop ved slutten av året.
Opplæringsplanen gjelder aldersgruppene fra dåp til og med 18 år.
Strategi
Menighetsrådet har sammen med staben, for perioden 2016 – 2019, prioritert følgende tre fokusområder:
Forkynnelse, diakoni og musikk.
Givertjeneste
Menighetsrådet har flere ganger drøftet hvordan vi kan etablere en givertjeneste der flere deltar. Det er
heldigvis noen som allerede trofast gir og slik bidrar til de mange ulike aktiviteter, men vi tar gjerne imot
forslag til hvordan vi kan motivere og rekruttere flere til å forplikte seg til en fast givertjeneste.
Frivillige
Dessuten, det trengs flere frivillige til å delta i de eksisterende utvalg og komiteer. Også på dette feltet er vi
takknemlige for ideer og forslag til hvordan engasjere og motivere nye til å være med. Har du navn du vil
foreslå? Og husk, det er lov å melde seg selv også.
Mottoet er som det alltid har vært i kirkens tjeneste: Be og arbeid.
Nedenfor en kort oppsummering av noe av det som skjedde i 2016.
o I fjor introduserte vi Vipps til bruk til kollekt i gudstjenestene. Både Vipps og SMS blir stadig mer
vanlig å bruke. Innbetalte gaver gjennom disse betalingstjenestene kan etter avtale med
menighetskontoret, innberettes ligningskontoret for å oppnå skattefradrag.
o Det er skiftet gulvbelegg i hele underetasjen. Dette fører til bedre egnede lokaler for alle brukerne.
Rampen ved inngangsdøren ut mot lekeplassen er ombygget slik at den er mer brukervennlig for
barnevogner og rullestoler.
o Byggingen av nye kontorlokaler ble ferdigstilt i løpet av sommeren. Vi roser staben for tålmodighet
mens arbeidsplassen deres var et anleggsområde. Det gjenstår noen arbeider i kirkebygget, som vi håper
vil bli sluttført i nær fremtid.
o Menighetsrådet hadde sitt første møte i det nye møterommet mai 2016, etter mange år i Kjøkkelvik
barnehage. Vi takker ledelsen i Kjøkkelvik barnehage ved Inger Lise Stien for gjestfrihet og godt
samarbeid.
o Økonomien i Olsvik menighet er stabilt god takket være gode ofringer og støtte fra offentlige og private.
I tillegg må nevnes god økonomistyring og kontroll gjennom driftsåret.
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o Menighetsrådet har samarbeidet godt internt og hatt et godt og konstruktivt samarbeid med stab og
frivillige.
For ytterlige detaljer viser vi til rapportene fra de ulike utvalg og komiteer.
På vegne av menighetsrådet vil vi takke dere alle for 2016.

Arthur M Pilskog (s)
Leder Olsvik menighetsråd

Bjarne B L Andersen (s)
Administrasjonsleder

SAMMENSETNING AV MENIGHETSRÅD OG STAB:
Faste medlemmer i menighetsrådet valgt fra og med november 2015:
Arthur M Pilskog, leder
Lars Kristian Stendahl Gjervik, representant i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Ida Doksæter
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Anette Fjæra Hermansen
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Gunnar Kolaas, AU-medlem
Varamedlemmer:
Bodil I Angelvik
Annie O Schaug
Bjarte Husa
Arne Tandberg
Victoria Larsen (permisjon)
Menighetskonsulent Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær

Staben har hatt følgende sammensetning:
Ansatte i bispedømme og fellesråd:
Gunnar Kolaas, sokneprest
Nobukazu Imazu, kapellan
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket I
Sven-Ove Rostrup. Kateket II (70 % fra juni)
Bjørg Karin Husa, kirketjener (50 %)
Arne B Andersen, kirketjenervikar, deltid ut april
Roald Øvrebø, Frivillighetskoordinator (35 %)
Bjarne B L Andersen, administrasjonsleder, 90 % og kirketjener 10 %
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Menighetens egne ansatte:
Heidi Merete Baird, diakon (50 %) fra 1. mars
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage (60 %)
Gerd Gauteplass, assistent i åpen barnehage (50 %)
Carly Ann Bowermann, barnehagelærer fra 1. august (50 %)

NØKKELTALL FOR MENIGHETEN
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Innmeldt i Den
norske kirke

8

2

3

1

2

3

1

1

0

2

0

4

Utmeldt av Den
norske kirke

81

36

18

11

14

15

13

36

19

14

7

12

Dåp utført i soknet

77

67

69

68

75

118

72

82

93

96

88

155

Døpte bosatt i
soknet

98

87

91

92

111

108

105

138

92

87

79

95

Vigsler utført i
soknet

7

3

8

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Vigsler, minst en
7
ektefelle bor i soknet

3

8

2

2

4

2

8

1

3

3

5

Begravelser

41

41

70

53

38

39

36

49

42

51

43

45

Konfirmanter

111

129

123

137

135

124

127

137

137

124

118

119

57

57

54

64

57

56

58

58

63

55

61

Hovedgudstjenester 58
(søn- og helligdager)
Deltagere

8012 8256 7215 7227 7074 7834 7634 8416 8071 8837 7645 8525

Andre gudstjenester

21

Deltagere

3210 2429 2083 3394 2712 2938 2616 3929 4037 1107 3670 4630

Gudstjenester med
nattverd

43

Nattverdsgjester

2007 2149 1651 1891 1562 1463 1801 1561 1771 1764 1496 1323

20

46

18

38

24

41

12

34

23

37

20

39

37

32

25

37

14

32

32

27

38

36

Gjennomsnittstall:
Gjennomsnittlig
deltagelse,
hovedgudstjeneste

82

102

90

71

68

86

90

77

70

123

72

64

Gjennomsnittlig
nattverdsbesøk

47

47

43

46

46

40

46

49

48

55

55

37
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RÅD OG UTVALG
Olsvik 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.

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

Diakoniutvalg

Trosopplærings
-utvalg 0 - 18 år

Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Ingelin Hoff Larsen

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

Styringsgruppe
Åpen Barnehage

Styringsgruppe
Diakoniarbeidet i
Lod.fjord /Olsvik

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

Bergen kirkelige
fellesråd.
Med kirkevergens administrasjon
Vår Representant:

Lars Kristian S.
Gjervik

Mandat vedtatt 24.2.11
Brith Barsnes Bjordal

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

Christer van der
Meeren

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

Informasjon og
kommunikasjons
utvalg
Mandat vedtatt
Christer van der
Meeren. Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl

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

For tiden
arbeidsutvalget.

Kirkemusikk
utvalg
Mandat vedtatt 08.4.10
Er i drift
Brith Barsnes Bjordal

Misjon og
solidaritetsutvalg

Kunst og
kulturkomité
Mandat vedtatt:
Er i drift.
Reidun O. Andersen,
Bodil Angelvik og
Brith

Basarkomité

Program og
arr.komité
formiddagstreff

Redaksjonskomité
menighetsblad

Retningslinjer vedtatt.
Er i drift
Brith B Bjordal

Ikke vedtatt mandat
Er i drift.
Redaktør: Øyvind S.
Stokke-Zahl

Julefestkomité

Medarbeiderutvalg

Ikke vedtatt mandat

Er i drift.
Ikke vedtatt mandat
Er ikke restartet

Tove Stokke

Ikke vedtatt mandat

Vedtatt mandat
Er ikke i drift

Er ikke i drift.

Kirkens
sosialtjeneste

Kirkens Bymisjon

Det Norske
Misjonsselskap

Bibelkontakt

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

Diakonale tiltak i
byen siden 1850

Kontaktperson i
menigheten:

Kontaktperson i
menigheten:

Arne Tandberg

Arne Tandberg

Kontaktperson:

Hus og
eiendomsutvalg
Mandat vedtatt 25.5.10
Er ikke i drift.

TROSOPPLÆRING 0 – 18 ÅR I OLSVIK
Hovedmål:
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 trosopplæring 0-18 år i menigheten:
Olsvik menighet har i dag kontinuerlige tiltak for alle aldersgrupper. Vi har Åpen barnehage,
Minising, Shine, TenSing og Speider. Vi markerer de tre første dåpsdagene og deler ut 4-årsbok.
Vi har jevnlige familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester i kirken.
Tiltak i 2016:

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 70 babyer innom
minst 3 ganger, noe som utgjør 69 % av årskullet.

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 ble delt ut to ganger på fastelavnssøndag og høsttakkefest, med en samling i forkant.
På denne samlingen ønsker vi å gi barna nok et konkret holdepunkt i forhold til kristendommen,
og gjøre barna kjent med kirkerommet. Vi ønsker å følge opp dåpsgavene og kontakten med
kirken. Totalt deltok 12 jenter og 23 gutter.

DÅPSSKOLE – «HELT FØRSTEKLASSES»
Det ble arrangert «helt førsteklasses» for 6-åringer. Dette tiltaket besto av 3 samlinger og en
avsluttende familiegudstjeneste. Totalt deltok 13 jenter og 3 gutter.

TÅRNAGENTENE
Tårnagenthelg ble arrangert 23.-24. januar. Målgruppen var 8- og 9-åringer. 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 8 gutter og
17 jenter 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 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, KRIK og to sjømannskirkegrupper. Kateket 1 har hatt
hovedansvaret for konfirmantopplegget. I tillegg har kateket 2 og kapellan hatt
konfirmantgrupper. Oppslutningen var på 94 %.

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Trosopplæringsutvalget bestod av Siv Døssland, Jon-Arne Solheim, Bjarte Husa, Øyvind StokkeZahl og Aina Syslak.

ANSATTE
Kateket 1 er hovedansvarlig for trosopplæring 0-18 år, som gjennomføres i samarbeid med
kateket 2. Resten av staben bidrar også i
arbeidet.

OLSVIK MENIGHETS ÅPEN BARNEHAGE
Åpen barnehage er for alle barn under skolealder som kommer sammen med omsorgsperson.
Vi er åpen mandag, onsdag og fredag, og har stengt i samsvar med skoleruten.
Dette året har det vært litt endringer for åpen barnehage. Vi ansatte i høst en barnehagelærer i
35 prosent stilling, Carly Ann Bowerman. Barnehagen er dermed styrket i sin bemanning, og
vi er heldige som har fått inn en dyktig medarbeider som har funnet seg godt til rette blant
små og store i barnehagen. De andre ansatte er som før Gerd Gauteplass, assistent i 50
prosent stilling og Nina Angeltveit, pedagogisk leder og styrer i 60 prosent stilling.
Vårt gode kjøkkenteam dette året har vært Marta Sandtorv, Margith Johnsen, Grete
Rosenberg, Anita Johannessen og i tillegg har Tove Gjellereide Stokke hjulpet til ved behov.
Denne gjengen gjør hverdagen bedre for de ansatte, forelde og barn i barnehagen. Gode og
sunne smøremåltid, deilig varm mat og en hel del oppvask har de tatt seg av med et smil. Det
er alltid kjekt å ta turen innom kjøkkenet til god atmosfære, god samtale eller en herlig
latterkule. Marta valgte denne høsten å takke for seg, men er innom likevel ved store
middager. Da er det godt å få eksperthjelp på kjøkkenet! Vi er glad og takknemlig for alt
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Marta har gjort for åpen barnehage, og gleden er også stor over å ha fått inn en ny medhjelper
i Anita, som vil fortsette å være med i teamet til åpen barnehage fremover.
Styringsgruppens medlemmer er Inger-Lise Stien, Hans-Petter Dahl, Nina Angeltveit og Lars
Kristian S. Gjervik. Lars Kristian kom inn i slutten av 2016 og overtok etter Bjarne Andersen.
Styringsgruppen skal være med å sikre barnehagen en god og forsvarlig drift.
Vi har også dette året hatt besøk av Lars Kolstad og alle trommene og rytmeinstrumentene
hans, til stor glede for både barn og voksne. Vi har gått tur i Alvøen, vært på Strutsefarmen og
Akvariet. Internasjonale dager har gjort lokalene velduftende og spennende, men mest av alt
har vi hatt ordinære dager i barnehagen med babysang, samling, hobbyaktiviteter og god og
sunn smørelunsj. Vi har fortsatt et godt tilbud om samlinger oppe i kirkerommet med ansatte i
staben, Knøttsing med Brith og babysang mandager og fredager. Vi har hatt gode
oppmøtetall, og mange gode tilbakemeldinger.
Gode oppmøtetall gir en sikker og trygg drift av barnehagen, og økonomisk har 2016 vært
bra. Vi har også oppgradert barnehagens lokaler noe, i tillegg til innkjøp av ulikt materiell.
For eksempel gleder vi oss til vi får på plass våre nye benker ute, da de gamle er i skrøpelig
forfatning!
Vi ser frem til et nytt godt år, med flere ansatte og mange nye muligheter!
Nina Angeltveit

RÅD, UTVALG, KOMITÉER OG STYRINGSGRUPPER:
UNDERVISNINGSUTVALGET
P.g.a. Alfakurs som ble arrangert i Loddefjord og Olsvik Menigheter
våren 2016, har vi kun hatt 5 temakvelder dette året.
Følgende temaer har vi hatt:
• 11. april: «Nattverdens mysterium» v/sokneprest Gunnar Kolaas. Temakvelden ble
avsluttet med nattverd i kirkerommet.
• 30. mai: «Tilgivelse» v/Kristina Ekerhovd Ottersen
• 5. september: «Hvorfor og hvordan lese i bibelen» v/Arthur Pilskog
• 17. oktober : «Hvorfor og hvordan fortelle det til andre» v/Svein Inge Myhr
• 7. november: «Hva vil Gud med mitt liv» v/sokneprest Gunnar Kolaas. Temakvelden
• ble avsluttet med nattverd i kirkekjelleren.
Vi begynner hver temakveld med foredraget. Vi diskuterer temaet i mindre grupper og det er
anledning til spørsmål. Vi serverer et enkelt kveldsmåltid.
Til tross for at det er «kollisjon» med sangkoret disse mandagskveldene, har vi sett en liten
økning i fremmøte. Det varierer mellom 20 og 25 personer som kommer på hvert møte.
Vi annonserer som tidligere i menighetsbladet, via løpesedler, plakat, SMS, mail,
menighetens hjemmeside og facebook. Vi har fått god hjelp av Øyvind Stokke Zahl, Christer
van der Meeren og Bjarne Andersen til annonsering, noe vi takker for.
Gruppen var behjelpelig under Alfakurset i Olsvik kirke.
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Vi regner med at vi skal fortsette slik vi har begynt.
Ansvarlige medlemmer:
Torill Andersen
Oddlaug Alnes
Arthur Pilskog
Anne Britt Eide
Olsvik 17. januar 2017
Anne Britt Eide

GUDSTJENESTEUTVALGET
Gudstjenesten er stedet der de kristne trer fram som en menighet, et fellesskap av søkende og
døpte mennesker som deler troen på den treenige Gud. «Deg Gud til ære, oss til gavn, så går
vi inn i Jesu navn». Guds tjeneste for oss og vår tjeneste for Gud, som fellesskap og enkelt
individ.
Gudstjenesteutvalget (GU) er satt i funksjon av Olsvik Menighetsråd
for å sette fokus på gudstjenesten.
GU arbeider 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. I Olsvik vedtok vi ny lokal ordning for hovedgudstjeneste som ble tatt i bruk
des. 2012.
GU har fulgt opp Menighetsrådets strategidokument for gudstjenestene og i 2016 spesielt
arbeidet med rammene og liturgien for Familiegudstjenestene.
Olsvik MR vedtok ny liturgi for familiegudstjenesten i sitt møte 3.november 2016, sak
072/16, etter behandling og forslag fra GU.
«Vi vil gjennom gudstjenesten tegne Guds himmel over Olsvik sokn.
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 har hatt 3 møter med følgende sammensetning i 2016:
Yngve Jørgensen, oppnevnt leder fra Olsvik menighetsråd
Britt Barsnes Bjordal, representant fra menighetsrådet
Rune J. Klevberg, kantor
Nobukazu Imazu, kapellan
Gunnar Kolaas, sokneprest og sekretær
2 øvrige representanter fra TenSing gikk ut av GU i 2016 og vi søker påny rekruttering fra
TenSing/ungdomsarbeidet.
Olsvik sokn, datert 31.januar 2017
Yngve Jørgensen, sign
Leder for GU

Gunnar Kolaas, sign
sokneprest og sekretær for GU
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BØNNEGRUPPEN
Leder: Eli Marit Hansen

Øvrige styremedlemmer/utvalgsmedlemmer:
Målfrid Heie
Oddlaug Alnes
Liv Berit Pilskog
Type virksomhet og aldersgruppe:
Vi kommer sammen i hjemmene og ber for Olsvik menighet og hverandre.
Høsten 2016 ble vi invitert av redaksjonen i menighetsbladet til å lage en spalte der.
Antall samlinger i 2016:
Vi har samlinger ca. hver 3.uke. Våren 2016 hadde vi et opphold for å delta på Alfa-kurset
som ble arrangert av Loddefjord og Olsvik menigheter.
Antall medlemmer/deltakere: 4
Årsmeldingen er levert av: Eli Marit Hansen

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSUTVALGET (IKU)
Leder: Christer van der Meeren
Øvrige styremedlemmer/utvalgsmedlemmer: Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Type virksomhet og aldersgruppe:
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
Antall samlinger i 2016: 0
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Antall medlemmer/deltakere: 2
Oppsummering av aktiviteten i 2016. (spes. arrangementer, programposter, eller annet dere
ønsker skal komme med i årsmeldingen):
Leder av utvalget deltok i løpet av året på kurs i menighetskommunikasjon på Facebook
sammen med kateket Sven-Ove Rostrup.
Utvalget har ikke hatt møter i 2016. Utvalgets 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.
Utfordringer/planer fremover:
Utvalget ønsker at menigheten skal bli flinkere til å være tilstede og relevant på sosiale
medier. Dessverre strekker ikke kapasiteten til. Utvalget ønsker seg flere medlemmer som
kan:
1. Finne gode måter å bruke sosiale medier på som fremhever menighetens mange tilbud,
og når ut til og ikke minst oppleves relevant for målgruppene
2. Ta initiativ når det kommer til menighetens ikke-digitale kommunikasjon, f.eks.
plakater og oppslag i våpenhuset og andre steder. Her kan det fokuseres på tydelig
informasjonsdesign på både det verbale planet (hvilken informasjon gis, hvordan
formuleres den) og visuelle planet (logoer, farger, layout, typografi). Spesielt kan det
være en fordel med visuell/verbal overensstemmelse med informasjonen på
menighetens nettside.
Årsmeldingen er levert av: Informasjons- og kommunikasjonsutvalget v/ leder Christer van
der Meeren.

DIAKONIUTVALGET
Leder: Ingelin Hoff Larssen.
Andre i utvalget: Heidi Merete Baird, Janet Bruborg, Nadia Johnson.
Type virksomhet: Utvalget har ansvaret for det diakonale arbeidet menigheten
driver. Vi har særlig siktet oss inn på sørgende og ensomme.
Aktiviteter i 2016:
5 ordinære diakoniutvalgsmøter, 2 formøter diakonikurs, 2 til internasjonal
middag.
-Utvalget bidro med boller til fasteaksjonen, som påfyll til dem som var ute og
gikk.
-I samarbeid med Loddefjord menighet ble det arrangert et kurs om hvordan
samtale med andre.
-Sammen med frivilligsentralen og Loddefjord menighet ble det arrangert en
internasjonal middag.
Side 12 av 24

-alle som bor i menigheten og hadde mistet noen siste året fikk blomsterhilsen
levert på døren.
-Til diakoniens dag hadde vi ansvar for å bake til og arrangere kirkekaffe, og å
delta i liturgien. Vi hadde også kontakten med Hot Shots om opptreden, men
den ble avlyst.
-Til Alle Helgens dag deltok vi i liturgien med lystenning for dem som var døde
siste året, og med preken.
-Utvalget utgjorde største delen av besøkstjenesten, og var på hjemmebesøk og
sykebesøk gjennom året. I tillegg til utvalget er det en som har en telefonvenn.
I tiden mellom den forrige diakonen Mai Britt og den nye diakonen Heidi
Merete holdt diakoniutvalget åpen kafe i gang.
Utfordringer fremover.
Størstedelen av året var Ingelin, Heidi Merete og Janet alene i utvalget. Ingelin
hadde også permisjon en tid. Nadia kom med fra siste møte i fjor, men
fremdeles er utvalget sårbart i forhold til sykdom, kveldsvakter osv. Oppgaven
med å gå med blomster blir også mye mer tidkrevende enn om det for eks hadde
vært dobbelt så mange med i utvalget. Det kan også være vanskelig å få til
kirkekaffe og oppgaver i gudstjenesten når man ikke er så mange. Et ønske for
fremtiden hadde vært flere med i utvalget. Gjerne flere menn, men alle motiverte
ville vært velkomne!
Vi setter pris på samarbeidet med Loddefjord og med Frivilligsentralen, og
regner med å arbeide sammen i 2017.
19 jan 2017, Heidi Merete Baird

KUNST- OG KULTURKOMITEEN
Olsvikutstillingen og Kulturuken, 22.- 30. okt., 2016, ble som
vanlig lagt til siste uke i oktober. Kulturkontoret i Fyllingsdalen og
Laksevåg ønsker at vårt arrangement skal sammenfalle med
Laksevågdagene. Vårt program blir bekjentgjort i brosjyren for
Laksevågdagene.
Kulturuken ble åpnet lørdag 22. oktober av konst. kirkeverge Bjørg
Sveinall Øgaard. Det var musikalske innslag v/ Marthine Bjordal og
Anita Barnes med band og Tore Gjelsvik og Rune Johnsen
Klevberg, saksofon og orgel.
Seks billedkunstnere og sju kunsthåndverkere stilte ut ved Olsvikutstillingen som var åpen
hver dag, unntatt mandag. Flere kunstnere var med for første gang: Billedkunstnerne Yngve
Reidar Vold, Jan Harr, Stig Andresen og fotografen Rune Werner Molnes, samt
smykkekunstneren Per Vigeland.
Olsvikutstillingen ble godt besøkt. Salget av bildende kunst var ikke så godt som året før,
derimot var det stor interesse for skulpturell keramikk, brukskeramikk og og glass. Samlet
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salg: kr. 166 300. I år var utgiftene til de kulturelle arrangementene større enn beregnet til
tross for god støtte fra Kulturkontoret og Lions Club Bergen Vest. Det ble likevel et godt
overskudd som går til kirkens utsmykkingsfond.
Programmet for Kulturuken 2015 var variert med henblikk på å møte ulike ønsker og behov i
menigheten. Første arrangement var konserten med Storbandet Telestar under sin dirigent
Knut Starheim. Søndag hadde vi Ung Messe v/TenSing, og samme ettermiddag Huskonsert
med kirkens tre kor: Det nystartede voksenkoret Colla Voce, v/dirigent Angela Vågenes,
Olsvik Minising med sin dirigent Marthe Bach og Olsvik TenSing som dirigeres av Annette
Hermansen. Konserten samlet full kirke.
Tirsdag 25.oktober kåserte professor Danbolt om kunstneren og outsideren Herleik
Kristiansen. Han bilder og satte Kristiansens produksjon inn i en kunsthistorisk sammenheng,
Lederen for Kirkelig Kulturverksted i Oslo, Olaf Hillestad, holdt onsdag 26. oktober et
foredrag han kalte Fra hjerte til hjerte i folkevandringens tid. Hillestad forklarte og ga
eksempler på hvordan musikken kan bygge broer mellom kulturer og nasjoner. Gruppen 9
grader nord fremførte folkesanger fra India.
Lørdag 29 var viste Hordaland teater familieforestillingen Egget som samlet mange barn og
voksne. Om kvelden holdt sangeren Marvin Charles med band, ledet av Eirik Are Oanæs
Andersen, konsert sammen med bergenskoret Jadazz konsert. Det var nesten full kirke, stor
stemning og mange fornøyde tilhørere.
Å hente inn kjente foredragsholdere, musikere og skuespillere er kostbart. Vi takker
Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg, Lions-klubben Bergen Vest og Norske
Kirkeakademier for økonomisk støtte til arrangementene. Uten denne støtten hadde vi ikke
kunnet ha et så rikholdig program.
Komiteen gjorde et betydelig arbeid med bekjentgjøring av Kulturuken og Olsvikutstillingen,
Viktigst var 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. Kulturuken og Olsvikutstillingen fikk flere presseoppslag
både under og etter at uken var ferdig.
Komiteen er helt avhengig av ekstra hjelp for å kunne avvikle Kulturuken. Vi takker Teknisk
komite v/Øivind Eide og Kjell Sørheim, samt frivillig stab og andre frivillige i menigheten,
for hjelp med utpakking, opphenging, kakebaking, vakttjeneste og rydding før og etter
Kulturuken. Spesiell takk til Christer van der Mehren for bekjentgjøring på nettet.
Kulturuken i Olsvik er fra 2016 medlem i Norske Kirkeakademier. Det medfører bl.a. at det
gis en støtte på kr 1500 til hvert arrangement. To medlemmer av komiteen deltok i årsmøtet til
Norske Kirkeakademier. Programmet og møtet med kirkeakademi-arbeidere i hele Norge var
en inspirasjon til videre arbeid.
Komiteen hadde i 2016 10 møter og hadde følgende sammensetning: Brith Barsnes Bjordal,
Bjarne Andersen, Liv Ludvigsen, Bodil Angelvik og Reidun Oanæs Andersen.
Eyolf Angelvik registrerte alle gjenstandene som kom inn til Olsvikutstillingen.
Godvik i februar 2017
Reidun Oanæs Andersen
leder
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BASARKOMITEEN
I 2016 ble det avholdt 4 møter. I tillegg ble det brukt 2 dager til pakking og organisering av
gevinster.
Loddsalget 4. og 5. november på Vestkanten gav gode resultater.
Basaren,19.november, gav flotte resultater.
Brutto inntekt kr. 58 552.- Netto etter at utgifter er trukket fra: kr. 49 442.Mini-Sing underholdt og andaktsholder var
Heidi Merethe Baird.
Komiteen har bestått av
Tove G. Stokke leder
Arne Tandberg
Gjertrud Saltnes
Vivian Grønhaug
Oddny Lærum
Svein Zahl
Ingelin Hoff Larsen, med permisjon høsten 2016.
Brønndalsåsen,09.01.17
Tove Gjellereide Stokke.

HUS- OG EIENDOMSUTVALGET
Hus- og eiendomsutvalget har ikke vært aktivt i 2016

MENIGHETSBLADET
Menighetsbladet kom i 2016 ut med fem utgaver på 16 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.
Redaksjonen i 2016 bestod av Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), Margith Johnsen,
Nobukazu Imazu og Gro Renate Rostrup, med god hjelp fra administrasjonsleder Bjarne B. L.
Andersen. Sven-Ove Rostrup har vært layoutansvarlig.
Bladet går fortsatt med underskudd og det arbeides for å skaffe flere annonsører. Menighetsbladet
ble trykket hos Hurtigtrykk, og deler av distribusjonen gikk med Posten, mens en rekke frivillige
har gjort en flott innsats med å dele ut halvparten av bladene.
Dessverre har det etter hvert blitt vanskeligere for de frivillige å dele ut bladene, siden stadig flere
av borettslagene stenger dørene. I tillegg har posten endret noe på sine ruter slik at vi har hatt
tilfeller av husstander som ikke har fått blad eller fått to. Det jobbes derfor for at alle bladene skal
deles ut av én distributør. De frivillige budene, som i en årrekke har delt ut menighetsbladet,
fortjener en varm takk for den gode innsatsen!
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FASTE GRUPPER/SAMLINGER
FORMIDDAGSTREFFENE
Første halvår:
7. januar: Julefest
Gjest: Erik Brekke,” medmenneskelighet og omsorg”
4.februar: besøk fra Bergen Kommune, ergo og fysioterapitjenesten
3. mars: Rune Alver og Eilif Løtvedt: «En gammeldags skoletime»
7. april: musikkomsorger Berit Håpoldøy: «Fra viser til slagermelodier og skolesanger»
12. mai: Shantykoret
9. juni: Vårtur
Andre halvår:
1.september: Atle Nielsen m/musiker (forteller/musikkstund om faren, Otto Nielsen)
6. oktober: Zikk Zakk, teatergruppe: Forestillingen På Magdas kjøkken
3. november: tidligere ergoterapeut på Olaviken Laila Helland. Tema: Sittedans
1. desember: Adventsmøte. Korkonsert m Forum mannskor. Dirigent Bjørn Bergmann.
2016 har vært et flott år for formiddagstreffene. Når folk strømmer på til kirkekjelleren en
torsdag i måneden for å bli med på treffene. Ja, da har jeg og mine hjelpere «truffet» med
program og laget til et godt sted å være.
Vi har noen ganger vært over 70 pensjonister som har kost seg med underholdningen, maten,
praten, utlodningen og på slutten fått en fin andakt på veien før de går hjem.
Programmene dette året blir vanskelig og plukke ut noe som har vært bedre enn andre: teater,
kor, sittedans osv. Skal jeg ta frem noe blir det Atle Nilsen som fortalte/sang visene som faren
Otto Nilsen var kjent for eller Rune Alver og Eilif Løtveit med forestillingen «en gammeldags
skoletime». Kjelleren var dekket til så mange som vi trodde ville komme, men flere bord
måtte til og mer suppe kokes. Årets avslutning med FORUM mannskor som holdt en flott
adventskonsert opp i kirken gjorde avslutningen på årets formiddagstreff til en høytidelig
avslutning på årets treff.
Vi er velsignet i Olsvik menighet med mange ansatte og det er alltid noen som vil være med
på treffene som kan holde andaktene. Heidi Merethe deltar på alle hvis ikke noe annet er
bestemt. Hennes andakter og måten hun formidler ordene og budskapet kan ikke takkes med
ord. Det passer alltid med dagens gjester som har underholdt før lunsj og budskapet hun deler
er en fin avslutning.
Vårtur til LYSØEN den 09.06
Dagen begynte med sol fra skyfri himmel og over 50 påmeldte til dagsturen stod klare utenfor
kirken. Bussen kjørte kl. 09.30 og med i bussen var dagens guide, Inger Carter fra Bergen
guide service. Hun fortalte litt i bussen om turen og kjøreruten. Turen gikk over Fanafjellet til
kaien hvor båten ventet på oss og rundt Osvegen hjem.
Lysøen er et museum som består av fiolinisten Ole Bulls villa, et gammelt gårdshus og en
liten kafé.
En flott dag hvor noen kunne nyte en fin turløype rundt Lysøen og noen koste seg på benkene
utenfor villaen og kafeen. Inger Carter holdt et fantastisk foredrag om Ole Bulls liv og om
Lysøen.
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Før vi returnerte til bussen fikk vi servert en velsmakende lunsj som var laget klar på tallerken
til oss. En liten sjarmerende kafe med bord både inne og ute.
På turen hjem stoppet vi på Lysekloster hvor Inger Carter formidlet historien til Lysekloster.
Før vi kjørte holdt Heidi Merethe en andakt hvor hun snakket om farger og inntrykk fra livene
våre og fra dagens tur. En god avslutning på en felles reise og hun ba oss bruke bussturen
hjem til å tenke litt på dette.
For oss som driver formiddagstreffene er vi alltid spent på hva brukerne synes, men med årets
oppsummering og tilbakemeldinger tror jeg vi kan klappe oss selv på skuldrene å være
fornøyd.
All frivillighet er viktig og for meg er det viktig at det er bra nok det som vi tilbyr. Derfor
jobber jeg mye med å få gjester som kan engasjere. Huske på at ingen av brukerne er like i
smak. Derfor grubler jeg og leter hele tiden etter å få treffene til å være varierte, men med
faste innhold som andakt, utlodning og servering.
Jeg har med meg noen STÅ PÅ! mennesker som ikke kan takkes nok. Kjøkken «damene» og
de som hjelper meg inne med servering, loddsalg og gevinster. De tar imot alle som kommer i
døren og hilser på hver og en. Noe som er veldig viktig. For det er mange som kommer alene,
kanskje for første gang eller at de kommer av og til! Så har jeg våre faste sjåfører, Jan Lygre
og Olav Solvang de stiller opp med egne biler og tar seg rundene sine for å hente og bringe.
Kan ikke de, blir det ofte jeg tar tlf til Arne Tandberg. Hans Petter (kateket) er heller ikke
vanskelig å be.
Min bekymring er hva vi skal gjøre når ikke jeg har alle de frivillige med meg lenger. Kan vi
fortsette med formiddagstreff? Blir det plutselig til noe annet eller finnes det yngre
hjemmeværende rundt om som kunne tenke seg frivillighet rundt de eldre? Jeg håper det.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal (leder)
Frivillige: Marit Kleppe, Karina Solvang, Turid Johanessen, Margith Johnsen, Martha
Sandtorv, Grethe Undstad Rosenberg, Jan Lygre og Olav Solvang

BARNEKORET SHINE
Shine hadde øvelser hver onsdag kl. 13.45-14.30 i samarbeid med SFO på Olsvik skole, våren
2016. Det var Brith B. Bjordal som hadde det musikalske ansvaret, og Sven-Ove Rostrup var
med på piano.
Onsdag 13. april hadde koret konsert i Nygård kirke, sammen med Solstrålene, Nygård kirke
sitt barnekor, og Tore Thomassen. Onsdagen etter var det konsert i Olsvik kirke med samme
program, også da sammen med Solstrålene, men uten Thomassen.
Målgruppen for Shine var barn i 1.-5. klasse, og det var ca. 30 barn tilstede på hver øvelse. På
opptredener var det vanskelig å få med så mange, så da var det cirka halvparten tilstede.
Utfordringer i samarbeidet med skolen/SFO har gjort at koret nå har en annen
organiseringsmodell. Det er synd at det gode samarbeidet stoppet opp, og at det ble slutt på et
så flott kor som Shine var. Øving i SFO-tiden var perfekt, både for oss og barna. I stedet ser vi
fremover og satser på å etablere barnekor senere på ettermiddagen.
Brith B. Bjordal og Sven-Ove Rostrup
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OLSVIK MINISING
MiniSing hadde oppstart 24.08.16. Øvelsene tok sted hver onsdag kl. 1730-1815. I
begynnelsen var det Sven-Ove som var hovedleder og Marte Bach som fungerende dirigent.
Vi fikk hjelp av Brith i begynnelsen for å komme skikkelig i gang. Vi hadde rundt 18 barn
som deltok på hver øvelse samt 5 ledere i alderen 15-24. Målgruppen for medlemmer var barn
fra 3-5 år. I oppstarten var også endel barn fra Shine med på øvelsene. Utover på høsten
overtok Lene Refsdahl som hovedleder, og Marte Bach fortsatte som musikalsk ansvarlig.
19.november var vi med å opptrådte på Olsvik kirkes årlige basar, 10.desember var vi med på
juleverksted på ynglingen hvor vi opptrådte med julesanger. Vi har hatt litt problemer med å
opprettholde gode ledere, og må jobbe mer med det i tiden fremover. Vi har også hatt god
hjelp i Sven-Ove, som har støttet oss når vi trengte hjelp.

COLLA VOCE
Koret Colla Voce ble formelt opprettet på stiftelsesmøte og årsmøte som ble avholdt 15.
august 2016.
Til styre ble følgende valgt:
Styreleder – Jeanette Krabbedal-Mathisen, valgt fram til neste årsmøte. Medlem – Ingelin
Hatletveit, valgt fram til neste årsmøte. Medlem – Vibeke Gjervik, valgt fram til neste
årsmøte. Medlem – Sven-Ove Rostrup, valgt fram til neste årsmøte.
Møter
Det ble avholdt 4 møter i forkant av stiftelsen av koret.
Øvelser
Koret øver i Olsvik kirke mandager fra 19.30 – 21.30, og er åpent for alle sangglade
mennesker fra 20 år og oppover. Repetoaret er allsidig, med utgangspunkt i , men ikke
begrenset til, a capella.
Koret ledes av dirigent og sangpedagog Angela Vågenes.
Koret hadde første øvelse 29.august, og hadde en prosjektperiode frem til 22.oktober der det
var gratis medlemskap. Prosjektperioden ble avsluttet med felles konsert med de andre korene
i Olsvik menighet i forbindelse med Kunst- og kulturuken.
Medlemmer
Koret hadde 24 registrerte medlemmer ved slutten av 2016. Rekrutteringen har vært jevn og
stigende. Koret har reklamert på nettsidene til Olsvik menighet, via Facebook-annonse,
arrangement på Facebook og ved å henge opp plakater på steder i nærmiljøet.
Konserter
Koret har deltatt på 2 konserter; 22.oktober sammen med andre kor i menigheten, samt
julekonsert 4.desember. I tillegg arrangerte koret felles sangstund / «Hele menigheten synger»
på øvelse 5. desember. Koret deltok på julegudstjeneste julaften, og bidro i tillegg med
forsangere på gudstjeneste første juledag.
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LODDEFJORD I. KFUK- SPEIDERE
Året 2015 – har så absolutt vært et aktivt år for de 32 medlemmene i
gruppen. Foruten de ukentlige samlingene som foregår i og omkring
Speiderhuset – eller i Kanadaskogen – der det arbeides med diverse
aktivitetsmerker, - - er der klart noen opplevelser som skiller seg ut:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

9. februar – 16 deltok i Globalaksjon – i løpet av 1 time samlet de inn 5.700
Førpåskeleir - 18. – 22. mars i Eksingedalen med aktiviteter inne og ute.
Vårturen til Frieda Fasmer – sammen med Nybø Brass og diakon Merete Baird
Også i år deltok gruppen i Vestlandsmesterskapet i Speiding – Kollevåg i Askøy.
Vårsemesteret ble avsluttet med kanotur på Alvøvannet – og grilling i Gulaksdalen –
sammen med mange foreldre.
Årets store begivenhet var så klart kretsleiren på Ænes – selv om det ble en heller
fuktig uke – ble det en minnerik uke. Stor stas ble det jo når gruppen fikk premie for
beste gruppeområde (orden i teltene, kjøkkenteltet, ildsted, sortering av avfall) På
markedsdagen der man samlet inn penger til Globalaksjonen – var det faktisk vår
gruppe som samlet inn mest penger av alle gruppene. Det var stas!
Høstturen 30. sept.-2. okt. – var også denne gang vellykket med mange aktiviteter i det
fine høstværet.
18. september deltok vi ved høsttakkefest i Olsvik kirke.
22. oktober deltok 2 patruljer i kretsens Bymanøver – og gjorde det riktig godt.
Vi følger opp tradisjonen –lillejulaften – og besøker Frieda Fasmer sammen med
Nybø Brass og sokneprest Gunnar Kolaas.

•

4 av våre medlemmer har deltatt på kretsens patruljeførerkurs.

•

Økonomi – foruten medlemmenes årlige kontingent til gruppe, krets og forbund på kr.
850 – har vi kakelotteri 2 ganger i året, søker legater, banker og kommune om
tilskudd. I 2015 var vi så heldige å få stort nok tilskudd – så vi kunne kjøpe 5 kanoer.
Olsvik – februar 2017
Margith Johnsen
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OLSVIK TENSING
06.01 - Juletrefest i Vadmyra
Onsdag 6. Januar ble Olsvik TenSing innleid til å holde juletrefest for 1-4 klasse på Vadmyra
skole. Kledd som Norske fjøsnisser gjennomførte vi et gøyalt program for barna med sang,
dans, drama, pepperkakepynting og konkurranser. Vi gikk rundt juletreet sammen og på
slutten fikk de en liten overraskelse.
12.01 - TenTing
Denne tirsdagen holdt vi Olsvik TenSing sitt årsmøte. Her gikk vi igjennom og godkjente
saker som regnskap, årsmelding og retningslinjer. Det ble også valg av styreleder og
styremedlemmer. Marita Hansen ble sittende som styreleder. Andrea, Anne og Marte D ble
valgt for 2 år, Jonas for 1 år og Marte B ble valgt som vara. Dette ble da det nye styret
sammen med Linn og Malene F som allerede var valgt for ett år til.
15-17.01 - Tunseter
Denne vinteren gikk lederturen til Kjøkkelvik barnehage. Vi hadde en ny leder med oss denne
gangen som var Malene A. Temaet for denne helgen var Gudstjenester, dette temaet
reflekterte vi over gjennom hele turen. Helgen besto av aktiviteter, ledertrening, sosialt
samvær og planlegging av det kommende halvåret. Søndagen dro vi på gudstjeneste i Olsvik
kirke. Styret konstituerte seg, Andrea ble kasserer, Marte D ble nestleder og Anne ble
sekretær. Resten ble sittende som vanlige styremedlemmer.
5-7.02 - Vinterfestivalen 2016
Første helgen i Februar var det KFUK-KFUM sin årlige vinterfestival på Voss. En stor gjeng
fra Olsvik TenSing tok turen til Voss for å delta. Dette var en helg full av både show,
konkurranser, seminarer og globalaksjoner. På fredagen var det kanonballturnering med
heiagjengkonkurranse, vi kom helt til finalen i turneringen og var kjempe fornøyde med
andreplass. Som heiagjeng var temaet 80´talls aerobic og full av farger og godt humør viste vi
fram gøye heiarop laget av koreografikomiteen. På lørdagen var det forskjellige seminarer, et
stort kveldsshow med konsert og globalaksjoner. Olsvik TenSing sang sangen “Love Runs
Out” sammen med Laxing og det ble samlet inn masse penger til globalaksjonen ved både
auksjon og globalløp. Vi er stolt over at Olsvik TenSing var den gruppen som hadde flest
deltakere med i globalløpet dette året.
28.02 - Ung Messe
Vårens Ung Messe ble godt gjennomført i samarbeid med Olsvik TenSing. Dramagruppen
framførte et flott dramastykke om drømmetolkeren Josef fra Bibelen, vi sang sangen
“Forgiven” av Sanctus Real og danserne framførte en flott dans til trosbekjennelsen, de brukte
sangen “This I Believe” av Hillsong. Til slutt sang minikoret velsignelsen “May The Road”.
01.03 - Bingo og kakeauksjon
Denne tirsdagen var det duket for Olsvik TenSings Bingo og Amerikansk kakeauksjon.
Medlemmer og ledere inviterte med seg venner og familie til en koselig kveld i kirkekjelleren.
Det ble kakeauksjon der vi auksjonerte ut kaker, vi hadde to runder bingo og en liten
utlodding av noen premier på slutten. All inntekten fra kvelden gikk til Olsvik TenSing sitt
arbeid.
04-05.03 - Ball
Denne fredagskvelden ble det arrangert ball for alle i Olsvik TenSing i kirkekjelleren. De som
ville kunne overnatte i kirken til lørdagen. Årets tema var vårball og kvelden var fullstappet
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av mat, leker, dans, taler og moro. Nok en gang hadde Olsvik TenSings ballkomité
gjennomført et vellykket ball for både medlemmer og ledere.
11.03 - Puslespillet
Denne fredags ettermiddagen deltok Olsvik TenSing på arrangementet Puslespillet i St. Jakob
kirke. Puslespillet er en kveldsgudstjeneste som finner sted i denne kirken en gang i måneden.
Den er laget av og for ungdom. Temaet for gudstjenesten var Forandring/forvandling, og
Olsvik Tensing framførte sangen “Alt er Forandret” av Radiate, en gruppe danset
maskedansen og minikoret sang velsignelsen på slutten.
23.03 - Frieda Fasmers minne
Denne påsken ble Olsvik TenSing leid inn til å opptre på Frieda Fasmers minne med en
blanding av fine påskesanger og andre sanger på repertoaret. Dette ble godt tatt imot av både
de gamle og arbeiderne på sykehjemmet.
10-12.06 - Sommerkonsert 2016
Etter flere måneder med forberedelser, en gruppeøvingshelg og en øvingshelg, var det klart
for årets sommerkonsert i Kultursalen på Vestkanten. Denne gangen var tittelen på konserten
“Vi skurker oss så stilt på tå, dømt til godhet”, og den handlet om dømte skurker som ble
sendt til et rehabiliteringssenter for å bli gode. Helt uvitende for skurkene, var de ansatte på
denne rehaben superhelter, skurkenes verste fiender. Konserten var fullspekket av drama,
humor, dans, teknikk og ikke minst musikk og sang. Vi ble veldig fornøyd med
gjennomføringen av konsertene, og fikk mange gode tilbakemeldinger og masse skryt.
14.06 - Grillavslutning
Denne siste TenSing øvelsen før ferien avsluttet vi med en koselig grilling utenfor
kirkekjelleren og filmvisning av årets sommerkonsert.
24-28.06 – Spekter
Dette året var det klart for en splitter ny KFUK-KFUM festival på Kalvøya, i Bærum
kommune. En gruppe fra Olsvik TenSing dro på festivalen og fikk oppleve masse gøyale ting
som seminarer, foredrag, show og konserter. Det var fullpakket program fra morgen til kveld,
både med humor, globalaksjoner, musikk og masse mer.
25-31.07 TenSing seminar
Denne uken reiste Jonas, Thale, Marte B og Marita til Ulsteinvik på TenSing seminar hvor de
fikk utvikle sine ferdigheter innenfor teknikk, direksjon og samfunnsengasjement. Det var en
uke med et tett program fylt med sosiale og lærerike poster. Gjengen sitter igjen med
erfaringer de videre vil dele med resten av gruppen.
19-21.08 Tunseter
Denne helgen dro alle lederne i Olsvik TenSing på ledertur til RAN-seilforenings hytte på
Sotra. Turen besto av både psykiske og fysiske utfordringer og alle lederne ble utfordret i nye
situasjoner og roller. TenSing-året ble planlagt og vi kom med gode ideer til intimkonserten.
Vi hadde med oss en ny leder denne gangen, Theo.
04.09 Presentasjonsgudstjeneste
Et nytt konfirmant år var i gang, og etter bare to øvelser var det klart for TenSing
konfirmantenes første opptreden. Denne fant sted på presentasjonsgudstjenesten der alle årets
konfirmanter ble presentert og fikk utdelt konfirmantbibel. TenSing opptrådte med sangen
“Hold you up” av Shane Harper.
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07-09.10 Dyrkolbotn
Første helgen i høstferien dro Olsvik TenSing på sin årlige tur til Dyrkolbotn Fjellstove. Dette
var konfirmantenes obligatoriske konfirmanttur. Helgen var full av de tradisjonelle postene
som mysteriet, snik, kostymeparty og mange gøye seminarer. Andre ting som hemmelig venn,
bibeltime og gudstjeneste var selvfølgelig også en del av turen. Denne gøye og lærerike turen
gjorde at både gamle og nye medlemmer ble bedre kjent med hverandre.
23.10 Ung Messe
Temaet til høstens Ung Messe var døden og livet etter døden. Dette ble reflektert gjennom
fine musikkinnslag, dramastykke og dans fra Olsvik TenSing. Dramagruppen framførte et fint
dramastykke om en syk ungdom som følte seg trygg på døden gjennom sin tro. Dansegruppen
danset en fin dans til sangen “Who Am I” av Casting Crowns, vi sang sangen “Death Has
Lost Its Way” av Carrollton, og minikoret framførte velsignelsen.
23.10 Korkveld
Som en start på Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke ble det arrangert en korkveld der alle
korene i menigheten skulle opptre. Dette ble den første konserten til menighetens nye
voksenkor, Colla Voce. I tillegg til voksenkoret var også Minising, Shine og TenSing
representert. Alle korene framførte noen av sine egne sanger. Sammen med de andre korene
framførte vi sangene “Siyahamba”, “Vitae Lux” og “Abide with me”. I tillegg til dette
framførte Olsvik TenSing tre sanger alene.
11-13.11 Intimkonsert
Etter masse forberedning og en lang øvingshelg var det nå duket for årets intimkonsert.
Temaet for årets intimkonsert var “For og Mot”. Sketchene, dansene og sangene var bygget
opp ved bruk av dette temaet. Arrangement ble laget på facebook og plakater hengt opp
overalt. Det ble en vellykket konsert med mye publikum og gode tilbakemeldinger. Pengene
som ble inntjent på konserten gikk til TenSing-kassen.
15.11 Bingo og amerikansk kakeauksjon
I tradisjonens tro, var det i høst også klart for bingo og amerikansk kakeauksjon. Vi inviterte
familie og venner, og flotte kaker ble bakt av medlemmene. Etter en auksjon, to bingo runder
og loddtrekning hadde vi tjent inn en del penger til TenSing-kassen. Dette ble en vellykket,
koselig kveld i kirkekjelleren med mye moro.
27.11 Saniteten og Brønndalen
Det var nå 1. søndag i advent og vi dro som vanlig til Saniteten og Brønndalen for å synge
fine julesanger og framføre andre sketcher og danser. Utkledd som fjøsnisser dro vi først til
Godvik barnehage og sang fine julesanger og framførte dansen “Who am I” og sketchen
“døvetolken” for Saniteten. Deretter dro vi til Brønndalen og møtte fakkeltoget med fine
julesanger både før og etter julegrantenningen. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra
begge opptredende og var godt fornøyde selv.
11.12 Lysmesse
3. søndag i advent var det klart for kveldsgudstjeneste i kirken ved Gunnar Kolaas og Olsvik
TenSing. Temaet for årets Lysmesse var “Stallen der Jesus ble født”. Temaet ble reflektert
gjennom drama, dans og musikk. Vi sang sangene “Eit ord vart lys” av D.D.E. og “The
Greatest Story Told” av Frode Ljones. Minikoret sang velsignelsen “May the road”. Det ble
en stemningsfull og fin lysmesse som vi ble godt fornøyde med og fikk mange gode
tilbakemeldinger på.
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24.12 Julaften
Tradisjonen tro sang Olsvik TenSing på den siste gudstjenesten på julaften, klokken 16:00. I
år sang vi den vanlige “Candelight Carol” og “Eit Ord Vart Lys” av D.D.E.

DIAKONALT UNGDOMSARBEID (DUA)
Diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjord og Olsvik menighet (DUA) – har fått tre nye ansatte fra 18 mai
2016: Eli Skimmeland (50%), Celine Guntveit Svartvasmo (25%) og Lars Håberg Ottesen (25%). Vi
tre som er ansatt samarbeider godt, og har like tanker og ideer om hvordan vi ønsker å drive arbeidet
videre. Tanken om å drive et behovsorientert diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjord og Olsvik
engasjerer og motiverer oss! Vi er godt i gang med et spennende arbeid.
Etter Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for bydelene kommer Laksevåg bydel dårligere ut enn
både lands- og kommunegjennomsnittet når det gjelder psykisk helse blant unge, arbeidsledighet blant
unge, barn av enslige forsørgere, barn i lavinntektshusstander og frafall fra videregående skole. I en
kartlegging av ungdomsskoleelever gjennomført av DUA på Olsvik Ungdomsskole ble det funnet at
svært få oppholder seg på Vestkanten storsenter, det er lite rus og kriminalitet, men mange føler seg
ensomme og tilbringer mye tid på internett og sosiale medier. Ungdommen rapporterer selv at de har
behov for voksne med tid til dem.
DUA’s målgruppe har endret seg og vi tenker at det derfor er viktig med fleksibilitet og nytenkning.
Møtepunktene i det tidligere arbeidet ble ofte korte og flyktige på Vestkanten, og vi ser behovet både
for å kunne møte ungdommene der de er, samt kunne invitere til noe trygt og etablert. Derfor har vi
hentet inspirasjon fra prosjektet 13-20 i Bærum og fra «Forandringshuset» på Grønland, Oslo. Høsten
har gått med på å jobbe for å etablere disse prosjektene i Loddefjord og Olsvik. Siden vi begynte 18
mai har vi brukt tiden til å bli kjent med menighetene, området og nettverksbygging. Hoveddelen av
tiden vår har gått med til prosjektplanlegging, møtevirksomhet, nettverksbygging og seminarer.
Det er to store prosjekt vi har satt i gang, og vi trenger større stillinger for å gjennomføre disse. Vi har
derfor i samarbeid med KFUK-KFUM nasjonalt søkt om fattigdomsmidler fra Buf.Dir. Mens vi venter
på svar på denne søknaden (april 2017) jobber vi med full kapasitet, i samarbeid med 13-20 Bærum
for å starte 13-20 Bergen.
Presentasjon av 13-20
«13-20» er et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år. 13-20 Bærum mottok den europeiske
diakoniprisen i 2014 for sitt nyskapende arbeid for ungdom. Fokuset er å være en støtte for ungdom og
deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves krevende for mange. Tilbudet
bidrar til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er. 13-20 veileder ungdom og bidrar til
problemløsning på et tidlig stadium. Det er et breddetilbud åpent for alle ungdommer og det de er
opptatt av. Temaer i samtaler med ungdom kan være konflikter i vennegjengen, skilsmisse, ensomhet,
spiseforstyrrelse, seksuelle overgrep, rus og suicidalitet. 13-20 Bergen har som målsetting å bli en
etablert del av det øvrige hjelpeapparatet for ungdom i Loddefjord og Olsvik og stå sammen med de
ulike hjelpeinstansene for å ivareta ungdommers behov. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for
tilbudet og inkluderer også stabene i menighetene i Loddefjord og Olsvik.
13-20 og Forandringshusets viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge
kan være seg selv, og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi vil være i kontinuerlig forandring
for å sikre at det vi gjør hele tiden svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli
bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.
Februar 17 – Eli Skimmeland, ungdomsdiakon
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Internett: olsvik-kirke.no
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