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ÅRSMELDING FOR OLSVIK MENIGHETSRÅD, 2018
Anno 2017 har vært et jevnt godt arbeidsår, med utfordringer og gleder.
Menighetsrådet hadde i 2017 åtte møter og behandlet 78 saker. Referat fra alle møtene ligger på kirkens
nettside. http://www.olsvik-kirke.no/dokumentarkiv
Vedrørende rådets sammensetning og statistikk for gudstjenester og andre kirkelige tjenester viser vi til vedlagt
oversikt.
Dødsfall
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Roald Øvrebø døde 7. juli. Han hadde da vært sykemeldt en
tid. Roald var ansatt hos oss i Olsvik som frivillighetskoordinator fra 2013. Vi minnes Roald med vemod og
takknemlighet.
Olsvik Menighet – Åpen barnehage
I juni sa Nina Angeltveit opp sin stilling som styrer i Olsvik Åpne barnehage. Samtidig sluttet også Carly Ann
Bowerman. Menighetsrådet takker dem begge for alt de bidro med i sitt mangeårige arbeid for Olsvik menighet.
Som nye ansatte er Michelle Breivik ansatt i 50 % stilling som pedagogisk leder og Jannicke Eriksen 35 % som
barnehagelærer. Jan Frode Sandvik ble ansatt i 10 % stilling som styrer. Gerd Gauteplass fortsatte som assistent
51 %. Overgangen med ny ledelse har gått bra og det er mange barn som kommer til barnehagen.
Reformasjonsjubileet i 2017
ble feiret og markert i hele Bergen og satte også sitt preg på Olsvik menighet.
I løpet av høsten ble reformasjonens hovedtanker markert ved fire gudstjenester:
27. august 2017: Nåden alene, 17. september 2017: Skaperverket er ikke til salgs,
15. oktober 2017: Frelsa er ikke til salgs 19. november 2017: Tema: Menneske er ikke til salgs
Olsvik menighetsråd var representert på Kirkerådets store samling 5. mars på Terminus.
Menighetsbladet Nr. 1 /2017 var en egen reformasjonsutgave.
Olsvik Kunst og kulturuke i 2017 ble den20. i rekken. Det var en innholdsrik og vellykket uke. Samtidig var
dette jubileet en anledning til å se fremover.
Alphakurs
I september startet det første Alphakurset som Olsvik menighet har arrangerte alene. Det har vært en interessant
nysatsing i menigheten. Se egen rapport.
Menighetsbladet
Vi skiftet distributør av bladene. Men vi er ikke førnøyde med avtalen, i det vi fremdeles ikke når ut til alle
adressene. Dette arbeides det med.
Øyvind S Stokke-Zahl har bedt om å bli fritatt som bladets redaktør. Vi takker ham for hans innsats og håper at
vi får en ny inn i hans viktige jobb.
Ledermøte;
Etter initiativ fra Nygård menighet i samarbeid med prosten i Bergen domkirkeprosti, ble det foreslått å
arrangere et såkalt ledermøte. Fra menighetene i Nygård, Laksevåg, Loddefjord og Olsvik møtte
menighetsrådslederne, administrasjonslederne, sokneprestene sammen med prosten for Bergen Domkirkeprosti,
kirkevergen og andre representanter fra BKF. Ledermøtets hensikt er å styrke samarbeidet mellom disse fire
menighetene. Dette har blant annet ført til at man markere bibeldagen sammen i Nygård kirke. Det er referater
fra disse møtene.
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Høringer:
Menighetsrådet har uttalt seg i forbindelser med høringer til flere store dokumenter. Dette er et tidkrevende
arbeid.
Blant annet fra:
•
•
•
•
•
•
•

Kirkerådet:
«Ny ordning for utpeking av biskoper.» Menighetsrådet i februar sak 6/17
«Høring om forslag til nye regler ved valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet.»
Menighetsrådet 1. juni
Departementet:
Høring om «Ny lov om tros- og livssynssamfunn.» MR 30. nov. sak 77/17.
Menighetsrådets utvalg: Kirkemusikalsk plan: «Lindemannutvalget» Den er sendt til biskopen til
godkjennelse.
BKF: om Akasia styringsstruktur og forslag til verdier i BKF
Gudstjeneste utvalget. Det er verdt å nevne at vi har innført en endring i dåpsritualet se ellers vedlagt
referat.

Diverse:
• Nye ledlys rundt glassene i de små vinduene er installert utvendig.
• Grenselinjene for tomten rundt kirken er uklar. Det har vært befaring på tomten, men det er likevel ikke
fastslått hvordan grensen er opptrukket. Dette er viktig for hva vi kan eventuelt gjøre med tomten
omkring kirkebygget når og hvis det blir aktuelt. Blant annet med tanke på barnehagens areal.
• Dåpslysestaken Kunst og kultur komiteen arbeider med saken. MR i mai sak 042/17.
• Menighetsalen og speilsalen i underetasjen er blitt pusset opp. Lokalene er blitt malt, lamper er skiftet
og i taket har en lagt inn plater som gjør gjenlyden mindre enn tidligere.
• DUA – Diakonalt Ungdomsarbeid i Loddefjorddalen.
Menighetsrådet er glad for utviklingen i løpet av året. DUAs rapport er vedlagt.
Referat om besøk av DUA i MR 20. april sak 039/17
• Misjonsavtalen Nådehjemmet i Bangkok er Olsvik menighets giverprosjekt.
Regnskap og økonomi:
Olsvik menighet har en god og solid økonomi. Årsregnskap for 2017 ble lagt fram med et overskudd på kr.
92 995.- som er bedre enn forventet. Budsjettet la opp til et underskudd på ca. kr. 151 000.-. Mindre forbruk i
barnehagen kombinert med permisjoner og frikjøp av ansatte til fagforeningsarbeid, er de viktigste
forklaringene. Ved årsskiftet har menigheten bankinnskudd på kr. 3 007 990.- hvorav ca. 321 000.- er penger
samlet inn av Kunst- og kulturkomiteen. I tillegg står det kr. 343 099.- i Gjensidige pengemarkedsfond.
Menigheten ved kateket Hans-Petter Dahl og ungdommer fra tensingmiljøet deltok på et prosjekt innen
ungdomsutvekslingsprogrammet Erasmus. Tilskudd og utgifter til prosjektene (som går i balanse) har vært ført
i menighetens regnskap. Postene «diverse tur- og leirutgifter» og «tilskudd fra andre» er derfor betydelig høyere
enn budsjettert.

Olsvik 22. februar 2018

Arthur M Pilskog (s)
Leder Olsvik menighetsråd

Bjarne B L Andersen (s)
Administrasjonsleder
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SAMMENSETNING AV MENIGHETSRÅD OG STAB:
Faste medlemmer i menighetsrådet valgt fra og med november 2015, leder, nestleder og AU velges i
januar for ett år om gangen:
Arthur M Pilskog, leder
Lars Kristian Stendahl Gjervik, representant i BKF
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
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
Ida Doksæter (permisjon i 2017)
Victoria Larsen (permisjon)
Menighetskonsulent Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær og er medlem i AU
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 % i trosopplæring og 30 % betalt av menighetsrådet for å arbeide med kor.)
Bjørg Karin Husa, kirketjener (50 %)
Roald Øvrebø, Frivillighetskoordinator (35 %) Døde sommeren 2017 etter kort tids sykeleie.
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl vikar for frivillighetskoordinator
Bjarne B L Andersen, administrasjonsleder, 90 % og kirketjeneroppgaver 10 %
Menighetens egne ansatte:
Heidi Merete Baird, diakon (50 %)
Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage ut juni 2017 (60 %)
Gerd Gauteplass, assistent i åpen barnehage (50 %)
Carly Ann Bowermann, barnehagelærer ut juni 2017 (50 %)
Michelle Breivik, pedagogisk leder i åpen barnehage fra 1. august 2017 (50 %)
Jannicke Eriksen barnehagelærer fra 1. august (35 %)
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NØKKELTALL FOR MENIGHETEN
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Innmeldt i Den
norske kirke

5

8

2

3

1

2

3

1

1

0

2

0

Utmeldt av Den
norske kirke

32

81

36

18

11

14

15

13

36

19

14

7

Dåp utført i soknet

62

77

67

69

68

75

118

72

82

93

96

88

Døpte bosatt i
soknet

70

98

87

91

92

111

108

105

138

92

87

79

Vigsler utført i
soknet

2

7

3

8

2

2

4

2

8

1

3

3

Begravelser

46

41

41

70

53

38

39

36

49

42

51

43

Konfirmanter

101

111

129

123

137

135

124

127

137

137

124

118

58

57

57

54

64

57

56

58

58

63

55

Hovedgudstjenester 57
(søn/helligdager)
Deltagere

7568 8012 8256 7215 7227 7074 7834 7634 8416 8071 8837 7645

Andre
gudstjenester

17

Deltagere

1805 3210 2429 2083 3394 2712 2938 2616 3929 4037 1107 3670

Gudstjenester med
nattverd

38

Nattverdsgjester

1779 2007 2149 1651 1891 1562 1463 1801 1561 1771 1764 1496

21

43

20

46

18

38

24

41

12

34

23

37

20

39

37

32

25

37

14

32

32

27

Gjennomsnittstall:
Gj.snitt deltagelse,
hovedgudstjeneste

132

138

145

126

133

110

137

136

145

139

140

139

Gjennomsnittlig
nattverdsbesøk

47

47

47

43

46

46

40

46

49

48

55

55
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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
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

Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Ingelin Hoff Larsen

Trosopplærings
-utvalg 0 - 18 år
Mandat vedtatt 11.3.10
Er i drift.
Øyvind S. Stokke-Zahl

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

Styringsgruppe
Diakoniarbeidet i
Lod.fjord /Olsvik

Informasjon og
kommunikasjons
utvalg

Mandat vedtatt 24.2.11
Arthur Pilskog

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

Bergen kirkelige
fellesråd.
Med kirkevergens administrasjon
Vår Representant:

Lars Kristian S.
Gjervik

Kirkens SOS
Hordaland
Representant i
representantskapet:

Christer van der
Meeren

Menighetsrådets
økonomiutvalg
For tiden
arbeidsutvalget.

Kunst og
kulturkomité

Kirkemusikk utvalg
Mandat vedtatt 08.4.10
Er i drift
Brith Barsnes Bjordal

Mandat vedtatt:
Er i drift.
Reidun O. Andersen,
Bodil Angelvik og Brith
B Bjordahl

Misjon og
solidaritetsutvalg

Program og
arr.komité
formiddagstreff
Retningslinjer vedtatt.
Er i drift
Brith B Bjordal

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

Julefestkomité
Basarkomité
Ikke vedtatt mandat

Ikke vedtatt mandat
Er ikke restartet

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

Kirkens
sosialtjeneste
Diakonal stiftelse med
17 virksomheter innen
helse- og sosialfeltet

Er i drift.

Ikke vedtatt mandat

Tove Stokke

Se form.treff

Kirkens Bymisjon

Det Norske
Misjonsselskap

Bibelkontakt

Diakonale tiltak i
byen siden 1850

Kontaktperson i
menigheten:

Kontaktperson i
menigheten:

Arne Tandberg

Arne Tandberg

Kontaktperson:

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 tiltak rettet mot barn og unge, 0-18 år, i menigheten:
Olsvik menighet har i dag kontinuerlige tiltak for alle aldersgrupper. Vi har Åpen barnehage,
Småbarnssang, MiniSing, Shine, Tweenies, TenSing og Speider. Vi markerer de tre første
dåpsdagene og deler ut bøker til 4-åringene og 6-åringene. Vi har jevnlige familiegudstjenester og
ungdomsgudstjenester i kirken.
Tiltak i 2017:

BABYSANG
Babysang ble arrangert i samarbeid med Åpen barnehage hver mandag og onsdag på våren, og på
høsten byttet vi til onsdag 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 9 babyer på hver samling. Totalt var 67 babyer innom minst
tre ganger, noe som utgjør 96 % av årskullet.

DÅPSSAMTALE
På dåpssamtalene ønsker vi å gi informasjon om dåp, praktisk gjennomføring, teologi og
trosopplæringstiltak. 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 ble 78 barn døpt i 2017.
4-ÅRSBOK
4-årsboken ble delt ut to ganger; på fastelavnssøndag og høsttakkefest, med to samlinger i forkant,
sammen med MiniSing. På disse samlingen ønsker vi å gi barna nok et konkret holdepunkt i
kristendomsundervisningen, og gjøre barna kjent med kirkerommet. Vi ønsker å følge opp
dåpsgavene og kontakten med kirken. Totalt deltok 12 jenter og ti gutter.

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

TÅRNAGENTHELG
Tårnagenthelg ble arrangert siste helgen i 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 åtte 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:
SammenFORandre, TenSing, Multimedia, KRIK, Lederkonfirmanter og to sjømannskirkegrupper.
Kateket I har hatt hovedansvaret for konfirmantopplegget. I tillegg har kateket II og kapellan hatt
konfirmantgrupper. I høst har vi også hatt med en ekstra konfirmantlærer. Oppslutningen var på
80 %.

ANSATTE
Kateket I er hovedansvarlig for gjennomføring av tiltakene i trosopplæringsplanen for barn og
unge, 0-18 år, som gjennomføres i samarbeid med kateket II. Resten av staben bidrar også i
arbeidet.

OLSVIK MENIGHETS ÅPEN BARNEHAGE
Åpen barnehage er for alle barn under skolealder som kommer sammen med omsorgsperson.
Barnehagen holder åpent mandag, onsdag og fredag. I 2017 har det vært store endringer i
staben. Styrer og pedagogisk leder gjennom mange år, Nina Angeltveit sa opp for å bli
student. Samtidig valgte Carly Ann Bowerman å slutte i barnehagen. Jan Frode Sandvik ble
engasjert som styrer (10%) og etter intervjuer ble Michelle Breivik ansatt som pedagogisk
leder i 50% og Jannicke Eriksen som pedagog (35%). Heldigvis fortsatte Gerd Gauteplass
som kontinuitetsbærer (50%). Vårt gode kjøkkenteam har også dette året har vært Margith
Johnsen, Grete Rosenberg, Anita Johannessen og Inger Vaagenes. I tillegg har Marta
Sandtorv hjulpet til ved behov. Vi vil også takke stab og frivillige som er med å utfylle
programmet vi tilbyr som menighet på en god måte. KnøttSing (Brith B Bjordal), Babysang
og Minigudstjenester er flotte tiltak som viser noe av oppdriften i Olsvik menighet.
I løpet av året er styringsgruppens til barnehagen nedlagt. I stedet rapporterer styrer og
pedagogisk leder til menighetsråd som barnehagens styre. Lokalene til barnehagen har i 2017
fått en oppgradering hva himling, belysning og maling angår. En del av arbeidet skjedde i
høstferien, da vi likevel gjorde et forsøk på å holde åpent. Sammen med den tradisjonsrike
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Kulturuken, gjorde det til at vi var uten lokaler i to uker og dermed hadde ulikt turprogram
gående. Disse to ukene var det lavt oppmøte, så vi vil se på videre kabal med tanke på å ha et
godt og, ikke minst åpent tilbud til barnefamilien i området, sett i lys av måloppnåelse og
ressursbruk. I og med at telling til kommunen skjer om våren, er det rom for å forsøke nye
tiltak om høsten, samtidig som jobber med å etablere grunnfjellet gjennom langsiktig
promotering. I løpet av høsten har barnehagen hatt et snitt på 19 barn. Totalt antall ulike barn
høsten 2017 er 164. Våren er som regel bedre besøkt - her var det ca. 35 barn i snitt.
I 2017 deltok vi i et utviklingsarbeid for Åpne barnehager. Dette skjedde i regi av UDIR og
ble gjennomført av SIK (Senter for Interkulturell Forståelse, Stavanger). Kompetanseheving
for Åpne barnehager (KOMÅP) gjennomførte totalt fire regionale Fagsamling over seks
dager, i tillegg til to kvelder på NLA Breistein. I tillegg har vi vært i kontakt med egen mentor
for prosjektet. Tema for vår barnehage var Samlingsstunden. Det har vært både lærerikt å
treffe kolleger fra andre Åpne barnehager i miljø hvor man kan reflektere rundt egen praksis.
Påfyll er viktig i en travel barnehagehverdag.

RÅD, UTVALG, KOMITÉER OG STYRINGSGRUPPER:
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 og arbeider for større
engasjement, deltakelse og tilhørighet gjennom gudstjenestene i Olsvik sokn.
Mandat for Gudstjenesteutvalget ble vedtatt i Menighetsrådet 11.06.2010.
Olsvik MR vedtok ny lokal ordning for hovedgudstjeneste i 2012, og har, etter forslag fra GU,
også vedtatt ny liturgi for familiegudstjenesten. Jfr Olsvik MR 03.11. 2016, sak 072/16.
Ny liturgi er implementert, innovd og anvendt i alle familiegudstjenester i 2017.
Ny ordning for dåp i hovedgudstjenesten ble fastsatt av Kirkemøtet 31.januar 2017
og valgte alternative tekster ble tatt i bruk ved gudstjenester i Olsvik kirke fra høsten 2017.
GU har fulgt opp Menighetsrådets strategidokument og i 2017 spesielt arbeidet med:
1. Liturgisk musikk, alternativer til hovedgudstjeneste, for festtidene og fastetiden.
2. Friluftsgudstjenesten, som er felle for Bergen vest, 2.pinsedag, Alvøen hovedgård.
3. Sommeråpningsgustjenesten 11.juni, etter med konsert ved «Bækkalokket» og grilling
med måltidsfellesskap før gudstjenesten.
4. Samlingsgudsyjenesten 20.august, med deltakelse fra de ulike enhetene i Olsvik sokn.
5. Rekruttering til gudstjenestene og til 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».
GU har hatt 4 møter med følgende sammensetning i 2017:
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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
GU søker rekruttering fra gudstjenestedeltakere, bl.a. fra TenSing/ungdomsarbeidet.
Olsvik sokn, datert 16.februar 2018
Yngve Jørgensen, sign
Leder for GU

Gunnar Kolaas, sign
sokneprest og sekretær for GU

UNDERVISNINGSUTVALGET
Våren 2017 har vi hatt 3 temakvelder.
Følgende temaer har vi hatt:
• 13. februar: Egil Reindal fra NLA: «Å leve som
Jesus etterfølger»
• 27. mars: Karl Johan Hallaråker: «Hva
særpreger Luthersk trosliv»
• 29. mai: Karl Johan Hallaråker: «Likkledet i
Torino Hva vet vi – hva formidler det?»
Temakveldene samler et fast «knippe» menighetsmedlemmer. Vi er gjennomsnittlig 15 - 20
personer hver gang. Vi starter kvelden med gjennomgang av temaet, sitter i små grupper og
diskuterer temaet og der er mulighet for spørsmål.
Vi serverer et enkelt kveldsmåltid.
Der annonseres via menighetsblad, SMS, plakater, menighetens hjemmeside og Facebook.
Takk til Øyvind SSZ, Christer og Bjarne for god hjelp til annonsering.
I høst har det blitt arrangert Alphakurs i menigheten og da har vi ikke gjennomført
temakvelder. Noen medlemmer av gruppen har vært behjelpelig under kurset.
Vi starter opp igjen med temakvelder i 2018.
Ansvarlige medlemmer for Temakveldene er:
Torill Andersen
Oddlaug Alnes
Arthur Pilskog
Anne Britt Eide.
Olsvik 4. februar 2018
Anne Britt Eide

ALPHAKURS
Våren 2017 startet planlegging av ALPHA kurs i Olsvik menighet med oppstart ca 1.09.2017.
Ansvarlige for planlegging og gjennomføring har vært kateket Hans Petter Dahl og frivillig
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Liv Berit Pilskog. Begge hadde deltatt på ALPHA kurs tidligere, og hadde et sterkt ønske om
at det kunne arrangeres et kurs i Olsvik.Menighetsrådet ga sin tilslutning til tiltaket og
bevilget midler til gjennomføring.
Alpha er et konsept, som gir mulighet for åpent fellesskap om viktige livsspørsmål, der vi
sammen kan bli kjent med Bibelen som Guds ord. Pioneren bak ALPHA konseptet er juristen
og teologen Nicky Gumbel og undervisningen bygger på boken «Livets spørsmål» som han
har skrevet.
Vi fikk en avtale med Normisjon Region Hordaland vedrørende undervisning. Vi visste de
hadde god erfaring med gjennomføring av ALPHA kurs, så vi kjente oss trygge på at dette
skulle bli bra. Svein Høysæter og Kari og Svein Inge Myhr har representert Normisjon og i
tillegg har Annie Schaug og Arthur Pilskog deltatt med undervisning.
Vi gikk ut med informasjon om kurset før sommeren, med påmelding og oppstart 1.
september. Invitasjonen gikk også til menighetene i Laksevåg bydel. Gjennom ALPHA Norge
fikk flere høre om kurset, og på infosamlingen, som ALPHA Norge hadde ansvar for, kom det
folk fra flere menigheter i Bergen og nærliggende kommuner.
Torsdag 7. 09.17 startet vi med en åpen introduksjonssamling med middag. Koret Colla Voce
deltok sammen med oss på denne samlingen. Før kvelden var omme hadde 24 stykker meldt
seg på.
Kurset har gått over 12 torsdagskvelder og 1 lørdag fra 07.09.17 – 15.02.18. Kurskveldene
har startet med felles kveldsmat, lovsangstund, undervisning og gruppesamlinger med felles
avslutning i kirkerommet.
Gjennomgående har 22 personer gjennomført kurset. I tillegg har noen deltatt på enkelt
samlinger. Deltakerne har representert følgende menigheter Olsvik, Loddefjord, Strusshamn,
Pionerkirken og Betlehem.
Vi har hatt 2 faste grupper der henholdsvis Eli Marit Hansen og Sonja Solheim og Jon Arne
Solheim og Arthur Pilskog har vært gruppeledere. I tillegg har vi hatt en åpen gruppe der
Miriam Melhus (Pionerkirken) og Hans Petter Dahl har vært gruppeledere.
Vi kan se tilbake på en fin tid, der vi har fått spennende undervisning og ny kjennskap til
Guds ords betydning for oss. Vi har fått kjenne på et fellesskap med nye mennesker, som har
gitt oss ny giv, både som enkeltmennesker, men og som menighet.
Kurset vil bli fulgt opp med oppstart av nye bibelgrupper. Her vil det være åpen invitasjon til
andre om å delta.
Vi tror det vil være positivt om en kan sette bibelgruppene inn i en ramme med bibeltimer/
temakvelder. For eksempel at en har et opplegg for bibelgrupper over to ganger, som følges
opp med en bibeltime, som underviser i forhold til spørsmål en har arbeidet med i gruppene.
Bergen, 12.02.2018

Hans Petter Dahl (s)

Liv Berit Pilskog (s)

BØNNEGRUPPEN
Leder: Eli Marit Hansen
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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.
Vi har samlinger ca. hver 3.uke. Høsten 2017 har vi hatt et opphold for å delta på Alfa-kurset
som ble arrangert av Olsvik menighet.
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 2017: 0
Antall medlemmer/deltakere: 2
Oppsummering av aktiviteten i 2017. (spes. arrangementer, programposter, eller annet dere
ønsker skal komme med i årsmeldingen):

Utvalget har ikke hatt møter i 2017. Utvalgets medlemmer har gjennom sine dobbeltroller
som hhv. nettansvarlig og redaktør i menighetsbladet arbeidet med å drive kirkens
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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
Diakoniutvalget har i 2017 bestått av;
Ingelin M Hoff Larsen
leder
Janet Brunborg
Nadia Jonsson
permisjon til mai
Heidi Merete Baird, diakon
faglig, meget aktivt konsulent/medlem
Utvalget har hatt 5 møter.
Aktiviteter:
Fordi vi er så få, og det ikke har lyktes oss å få flere medlemmer, har vi måttet innrette
aktivitetsnivået etter hva vi kunne makte.
Fasteaksjonen
Sammen med konfirmantforeldre bakte vi skillingsboller
Blomsterutdeling til etterlatte.
Dette ble gjort i juni og desember.
Diakonigudstjenesten
Til denne har vi tidligere kunnet dekke alle pliktene til gudstjenestemedhjelperne, men dette
året måtte vi ha hjelp fra andre frivillige.
Allehelgensgudstjenesten
Denne avviklet vi sammen med prest og andre ansatte.
Besøkstjenesten
Diakoniutvalget har i 2017 utført 60 besøk, til 3 besøksvenner, utført av 3 besøkere. 1
besøksvenn falt fra i løpet av året.
Vi har også en telefonvenn som har hatt samtaler med en venn.
I tillegg har diakonen og andre i menigheten besøkt flere medlemmer av menigheten, men
disse regnes ikke/ ønsker ikke å regnes til besøkstjenesten.
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Diakonen har flere personer som ønsker besøk/ annen hjelp «på venteliste», men slik som
situasjonen er i dag, makter ikke diakoniutvalget å hjelpe disse.
Olsvik den 23/2-18
For diakoniutvalget
Ingelin M Hoff Larsen

KUNST- OG KULTURKOMITEEN
Olsvikutstillingen og Kulturuken, 21.- 29. okt., 2017, ble
en markering av at det var tyve år siden den første
Olsvikutstillingen ble arrangert. Utvalget av kunstnere og
det rikholdige kulturelle programmet preget
jubileumsfeiringen. Kunst- og kulturkomiteen ønsket
spesielt å hedre de kunstnerne som har levert
hovedutsmykking til kirkerommet og som ikke lever
lenger: Billedveversken Else Marie Jakobsen og
glasskunstneren Kjell Nupen. Den tredje kunstneren,
Ingun Dahlin, er fremdeles i full virksomhet, men hadde
ikke anledning til å komme.
Olsvikutstillingen omfattet seks billedkunstnere: Magne Furuholmen, Kjell Nupen, Kari
Rindahl Endresen, Ellen Kalvig, Åke Berg og Kjell Torjussen. I tillegg var
kunsthåndverkerne Elisa Helland-Hansen (keramikk), Knapstad Glass, Hjørdis Danbolt
(tekstiltrykk og skinntrykk), Linda Mowinkel Nilsen (kopper) og Kazuri (smykker)
representert.
Henning Warloe, nestleder i komité for barnehage, skole og idrett, åpnet Kulturuken og
Olsvikutstillingen lørdag 21. oktober Det var musikalske innslag og opptreden ved
dramagruppen i Olsvik TenSing.
Ung messe, søndag, var ved Olsvik TenSing og sokneprest Kolaas. Om ettermiddagen ble det
arrangert Sang og salmestafett der tre aktive kor: Colla Voce, Olsvik menighet, Sund blanda
kor og Biskopshavn vokal, fremførte eget program og ledet allsangen.
Forestillingen «Jakob den lange veien hjem» ved fortelleren Helga Samset og musikeren
Jonas Kilmork Vemøy, ble tilbudt de to skolene på Olsvikhøyden som formiddagsforestilling,
men disse takket nei. Et ganske stort publikum, pluss konfirmantene, fikk en sterk og
dramatisk opplevelse av fortellingen om Jakob fra Det Gamle Testamentet mandag kveld. En
minikonsert ved den bergenske vokalisten og musikeren Marte Wang inngikk også i
mandagsprogrammet.
Tirsdag ettermiddag ble det invitert til familieforestillingen «Matpakken – mat for hjertet»
ved klovnene Tipp og Topp (kunstnernavn for søstrene Trætteberg) Barnekorene Minising og
Shine deltok med fin sang.
Kunst- og kulturkomiteen hadde lenge ønsket å arrangere et dagsseminar om kunst og kultur i
kirken. Det ble realisert onsdag 25 oktober i samarbeid med Bjørgvin Kirkeakademi.
Prosjektleder for kirkens kulturmelding og sokneprest Margunn Sandal holdt
åpningsforedraget. Hjørdis Danbolt kåserte om Else Marie Jakobsen billedtepper og Magne
Furuholmen fortalte om sitt samarbeid med Kjell Nupen i en samtale med professor Gunnar
Side 15 av 28

Danbolt. Etter lunsj var der paneldebatt der skuespilleren Ragnhild Gudbrandsen, forfatter
Jan H Landro, Fellesrådsleder Lars Kristin S Gjervik og Margunn Sandal deltok, Det var også
musikalske innslag og opplesning.
«Vår eldste og vår nyeste kirke» var tittelen på et busstur-program til Mariakirken, der
professor Danbolt holdt foredrag, og til den nye Knarvik kirke der det var omvisning og lunsj.
Fredag kveld fremførte Sotra Reviderte og Sotra Storband Duke Ellingtons Sacred Concert
for en nesten fullsatt kirke.
Olsvikutstillingen ble jevnt godt besøkt. Salget av bildende kunst var ikke så godt som året
før, derimot var det stor interesse for brukskeramikk, tekstiltrykk, skinntrykk, smykker og
glass. Samlet salg: kr. 149 490.- På grunn av det rikholdige programmet ble utgiftene til
aktører større enn vanlig. Det ble likevel et godt overskudd som går til kirkens
utsmykkingsfond.
Komiteen og medhjelpere gjorde et betydelig arbeid med bekjentgjøring av Kulturuken og
Olsvikutstillingen gjennom hand-out, brosjyre, Facebook og via SMS og e-post. Kulturuken
og Olsvikutstillingen fikk også flere presseoppslag både under og etter at uken var ferdig.
Arbeidet blir også gjort kjent gjennom Norske Kirkeakademier, der Kulturuken i Olsvik er
medlem. To medlemmer av komiteen deltok på Norske Kirkeakademiers årsmøte på Gran i
mars
Komiteen takker alle de frivillige som hjalp oss å gjennomføre kulturuken: arbeid med
utpakking, opphenging og rydding, ansvar for lys og lyd, kontakt med media og ansvar for
kafeen.
Vi takker for generøs økonomisk støtte fra Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg,
Hordaland Fylkeskommune, Lions Club Bergen Vest og Norske Kirkeakademier.
Komiteen hadde i 2017 åtte møter og hadde følgende sammensetning: Brith Barsnes Bjordal,
Bjarne Andersen, Bodil Angelvik og Reidun Oanæs Andersen.
Eyolf Angelvik registrerte alle gjenstandene som kom inn til Olsvikutstillingen.
Godvik i februar 2017
Reidun Oanæs Andersen

BASARKOMITEEN
I 2016 ble det avholdt 4 møter. I tillegg ble det brukt 2 dager til pakking og organisering av
gevinster.
Loddsalget 2. og 3. november på Vestkanten gav gode resultater, men vi skulle ønske at flere
fra menigheten hadde solgt loddbøker
Basaren, 25. november, gav flotte resultater.
Netto inntekt ble kr. 52 389.- penger som vil kunne brukes til fornyelse av kirkekjelleren.
Mini-Sing og Colla Voce underholdt og i år var det Nobu som holdt andakten.

Komiteen har bestått av
Tove G. Stokke leder
Arne Tandberg
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Gjertrud Saltnes
Vivian Grønhaug
Oddny Lærum
Svein Zahl
Jannicke Foss Fagerbakke
Brønndalsåsen, 9.1.2018
Tove Gjellereide Stokke.

MENIGHETSBLADET
Menighetsbladet kom i 2017 ut med fem utgaver på 16 sider. Opplaget er på ca. 5 200
eksemplarer. Bladet 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 2017 bestod av Øyvind Sundfør Stokke-Zahl (redaktør), Nobukazu Imazu og
Christer van der Meeren, med god hjelp fra administrasjonsleder Bjarne B. L. Andersen og andre
frivillige. Sven-Ove Rostrup har vært layoutansvarlig. Menighetsbladet ble trykket hos
Hurtigtrykk og distribueres av Schibsted. Det har vært en del som ikke har fått bladet i postkassen
i løpet av året, men det jobbes for en fullverdig distribusjon.
Menighetsbladet har hatt tre temanummer i 2017: Martin Luther/reformasjonsåret, diakoni og
kunst- og kulturuken.
Menighetsbladet går fortsatt med underskudd og det arbeides for å skaffe flere annonsører og
redusere utgiftene.
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FASTE GRUPPER/SAMLINGER
FORMIDDAGSTREFFENE
Formiddagstreffet har hatt 9 treff + vårturen i 2017!
Det vokser i antall for hvert år og vi er i gjennomsnitt 50-60 pensjonister som kommer for å
være på samlingene.
God mat, flotte gjester, utlodning og fine andakter fra stab er vel stort sett innholdet.
Året ble startet med en fin julefest for voksne i menigheten og det var over 50 påmeldte.
Denne gang fikk jeg kontakt med Camilla Grimsby fra kirkens bymisjon som fortalte om
arbeidet de gjør og spesielt i advent og til jul. Camilla har også en periode vært husmor i
sjømannskirken i New York og vi fikk fine historier fra de årene hun var der.
Julefesten ble ledet av undertegnede og trioen TRIADE. Vi ledet sang, juletregang og holdt en
liten minikonsert.
Våren og høsten bød på flotte gjester og dager i kirkekjelleren. Eilif Løtveit til fortalte om
komponisten Harald Sæverud. Det var besøk av Gabrielle Barth med teaterforestillingen
«Livet og kjærligheten». Thor Brekkeflat gav glimt fra sitt presteliv i Bergen og
Formiddagskoret fra Fana holdt konsert. Vi hadde besøk av sanger og musikkterapeut Fredrik
Elholm og Mette Cogorno fra fysioterapitjenesten. Bergen Vest Seniorteater fremførte
forestillingen «Dra te’ sjøs» før året ble avsluttet med konsert ved Forum mannskor.
Jeg jobber mye med å få gode gjester og godt innhold på dagen.
Vi avsluttet som vi pleier våren med tur i juni. For en dag og oppslutning. Ikke et ledig sete i
bussen som kjørte oss til Solsvik kai. Der lå gamle Vestgard og ventet for å ta oss med på en
rundtur rundt Øygarden. Skyfri himmel, glade pensjonister, kjekt mannskap og glade
historier. Det var mange som hadde sterk tilknytning til Øygarden og hadde stor forteller
glede til oss andre som fikk høre om gamle dager og fine historier.
Servering av kjøttsuppe og kaffe om bord. En strålende dag hvor vi hadde tid til å prate med
alle om bord.
Jeg vil takke stab som stiller opp og alle mine fantastiske hjelpere på kjøkkenet og i rommet
hvor alt foregår. Fra den som ønsker velkommen i døren til den som løper rundt med
gevinster på gulvet og sist men ikke minst til Jan Lygren og Olav Solvang som hver gang
henter og bringer de som ikke kan komme seg til kirken ved egen hjelp! Uten alle dere –
ingen treff.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal
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KORARBEID
SMÅBARNSSANG:
Nytt opplegg som ble startet våren 2017.
Vi inviterte småbarnsforeldre til barn mellom 1-3 år på ettermiddagssamling om onsdagen i
kirkerommet. Programmet for foreldre barn er en felles samlingsstund med sang og litt
fortellinger fra Bibelen. De kjente gode barnesangene med bevegelser, regler og barnesalmer.
Lystenning og en rolig avslutning rundt alteret.
Vi var ca 12 foreldre/barn om våren og ikke fullt så mange om høsten. Kursene går over 1012 samlinger.
Det ble ledet av undertegnede og med god hjelp av Øyvind Stokke Zahl på gitar og rytme.
Mvh
Brith Barsnes Bjordal

BARNEKORET SHINE
Shine er et kor for barn fra 1-5 klasse.
Vi har denne sesongen vært 10-12 jenter som har deltatt både på vår/høst semester.
Koret har deltatt på gudstjenester som kor og forsanger grupper. Vært med på en flott
jubileumskonsert under Godtfred Eriksen`s 90 årsmarkering.
Shine deltok på kunst- og kulturkomiteen sin barneteaterforestilling Tipp og Topp og de koret gruppen
TRIADE på menighetens julekonsert.
Julaften sang vi på første gudstjenesten sammen med Colla Voce.
Høstens store «happening» var konsert med «Seven jentene» hvor vi samarbeidet med koret i Nygård
kirke.
Shine øver onsdager fra 16.30-17.15
Det er en flott liten gruppe som er blitt til gode sangere, men flere jenter er jo et stort ønske.
Vi gleder oss til mange spennende ting i 2018.

Mvh
Brith Barsnes Bjordal

OLSVIK MINISING
Etter oppstarten i 2016 var 2017 det første hele året koret eksisterte. Ledersituasjonen har vært
litt ustabil, og vi har hatt mange flinke personer med oss i forskjellige perioder. Fra høsten
2017 fikk vi med oss en god gjeng med konfirmanter, som har valgt å være hjelpeledere i
MiniSing som en del av sin konfirmasjonstid. Det har vært litt færre medlemmer i 2017 enn
det var da koret startet opp. Koret har deltatt på gudstjenester, vært med å synge sammen med
Colla Voce og Shine på julaften, og var med på teaterforestilling under Kunst- og Kulturuken
i høst.
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Koret øver fremdeles hver onsdag kl. 17.30 til 18.15, i kjelleren i Olsvik kirke. Medlemmene i
koret er mellom 3 og 6 år.

OLSVIK TWEENIES
Olsvik Tweenies er et kor for alle mellom 10-13 år. Koret anser seg som en del av tilbudet til
Olsvik menighet.
Koret er nystartet høsten 2017 og hadde sin første øvelse 5. september.
I forkant av oppstart hadde ledergruppen tre møter. Det ble også gjennomført besøk på Olsvik
og Kjøkkelvik skole.
Ledergruppen består av Marita Hansen som er musikalsk ansvarlig, Jannicke F. Fagerbakke
og Maren Terese Hovden. I tillegg har ledergruppen med seg to ungdommer til støtte for
dirigenten, Maryann Eriksen og Hilde Terese Hovden.
Pr 31.12.17 hadde koret 5 medlemmer.
Olsvik Tweenies har hatt en aktivitet denne høsten, dette var deltakelse på julegudstjeneste
den 24. desember.
Godvik, 13.02.18
Maren Terese Hovden

COLLA VOCE
Colla Voce er et kor for alle som er 20 år eller eldre, uansett tidligere erfaring med kor.
Repertoaret er allsidig, med utgangspunkt i, men ikke begrenset til, a cappella. Koret anser
seg som en del av Olsvik menighets tilbud. Vi er en egen finansiell enhet, men får låne
kirkerommet i Olsvik kirke som fast øvingslokale, og deltar innimellom på menighetens ulike
arrangementer.
2017 var Colla Voces første år i ordinær drift som fast kortilbud i Olsvik kirke. Økonomisk
skal koret stå på egne ben, men siden koret ennå er relativt nyoppstartet og er i en sårbar
økonomisk posisjon, valgte vi å søke om 20 000 i driftsstøtte fra menighetsrådet. Vi var
heldig å få innvilget dette, og er svært takknemlig for denne drahjelpen.
I år opprettet vi også en egen Facebook-side, som vi har brukt til å reklamere for konserter og
invitere nye medlemmer.
Dirigent
Korets faste dirigent er Angela Vågenes. I april ble det klart at Angela skulle ut i
foreldrepermisjon fra høsten 2017 til sommeren 2018. Arbeidet med å skaffe vikardirigent
viste seg utfordrende og preget styrets oppgaver frem mot sommeren. Styret la ut utlysning på
Korforbundets hjemmesider, og spurte flere konkrete dirigenter.
Mot slutten av semesteret var det bare én dirigentkandidat som hadde svart på utlysningen.
Hun var på prøvedirigering før sommeren, men kunne senere ikke ta imot tilbudet da
kandidatens egne prosjekter kolliderte i for stor grad med korets semesterplan for høsten.
Koret gikk dermed inn i sommerferien uten dirigent til høsten – en lite fordelaktig posisjon da
vi hadde to opptredener like etter oppstart.
I løpet av sommerferien kom det heldigvis inn et konkret tips om en vi kunne spørre, og i
(relativt) god tid før semesterstart var Synnøve Haaland ansatt som vikardirigent i sesongen
2017–2018. Etter dette kom det inn enda to svar på utlysningen i løpet av sommeren; disse ble
ikke vurdert.
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Medlemmer
Koret hadde 37 registrerte medlemmer per 31.12.2017, hvorav 30 aktive. Dette er en fin
økning fra 24 registrerte medlemmer per 31.12.2016. Ifølge oppmøtelisten er det i
gjennomsnitt 24 medlemmer på hver øving.
Medlemsøkningen har vært i sopran- og altstemmene. I herrestemmer har det pga.
permisjoner vært en nedgang i aktive medlemmer, og per 31.12.2017 er det tre tenorer og tre
basser. Koret hadde hatt godt av om vi klarte å rekruttere flere herrestemmer slik at vi får en
litt jevnere stemmefordeling.
Møter
13. februar holdt koret sitt første ordinære årsmøte. Fornying av vedtektene var den største
saken på møtet. Det var også valg av styre, som konstituerte seg etter årsmøtet.
Styremedlemmer i 2017 har vært:
• Christer van der Meeren – leder
• Maren T. Hovden – kasserer
• Jeanette Krabbedal-Mathisen – styremedlem
• Vibeke Gjervik – styremedlem
• Elisabeth Eide – styremedlem
Styret har hatt en liten håndfull møter i 2017 og har ellers hatt løpende kommunikasjon på
Facebook.
Aktivitet
Colla Voce hadde i 2017 13 opptredener:
• Gudstjeneste 19. mars
• Korkveld på Vannkanten 20. mars
• Olsvik menighets påskekonsert 30. april
• Vielsen til Elisabeth 27. mai
• Korkafé på Sandgotna skole 29. mai
• Korets egen sommerkonsert 1. juni
• Opptreden på Festplassen 1. september
• Velkomstmiddagen til menighetens Alpha-kurs 7. september
• Salmestafett i kulturuken 22. oktober
• Jubileumskonserten til Nordlandskoret 4. november
• Menighetens basar 25. november
• Menighetens julekonsert 3. desember
• Julegudstjeneste 24. desember
Av disse er det én konsert koret arrangerte selv, seks øvrige konserter, og seks opptredener på
andre arrangementer. Ikke verst for et så ungt kor! I tillegg deltok en gruppe fra koret på seks
konfirmasjonsgudstjenester, og koret har bidratt med forsangere ved flere anledninger
gjennom året.
Sommerkonserten var et naturlig høydepunkt for koret, hvor vi fikk vist frem omtrent alt vi
hadde øvd på siden oppstarten. Vi hadde også invitert forfatter Agnethe Mikkelsen, som leste
egne dikt.
Syv av arrangementene i listen samt konfirmasjonsgudstjenestene var i regi av Olsvik
menighet. Responsen fra menigheten – både fra ansatte/arrangører og publikum – er
overveldende positiv. Gjennomgående respons gjennom året er at vi legges merke til, settes
pris på og løfter de anledninger vi opptrer i, enten vi synger på en av menighetens
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konserter, stiller med forsangere i en familiegudstjeneste, har innslag på Alpha-kurs eller
korer solist på O helga natt.
Vi ser dermed tilbake på 2017 som et innholdsrikt år med både gleder og utfordringer, men
mest gleder, og ser fram til fortsettelsen.
Styret
v/ leder Christer van der Meeren

LODDEFJORD I. KFUK- SPEIDERE
Til tross for at medlemstallet har gått litt ned – har året 2017 vært et
aktivt år i gruppen. (Håndball, fotball og TenSing har fått noen nye
medlemmer)
Foruten de ukentlige samlingene i og omkring Speiderhuset – der det
arbeides
med aktivitetsmerker - og forhånd oppgaver til landsleiren 2018 – er der klart noen
opplevelser som skiller seg ut.
Flere ganger har vi padlet kano i Alvøvannet – det er populært.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17. februar – deltok 12 i Globalaksjonen – og i løpet av 1 time samlet de inn 3.340
I forbindelse med merket – Menneskerettighet – hadde vi besøk fra Rafto stiftelsen –
og det var utrolig interessant – både for oss og hun som kom – det hadde aldri vært
forespørsel fra speidere før.
2 patruljer deltok på Vestlandsmesterskapet i speiding på Kollevåg – første helg i mai.
9. mai hadde vi den årlige turen til Frieda Fasmer – sammen med Nybø Brass og
andakt ved Arve Løvenholdt – og utdeling av blomster til alle de 60 beboere. Dette gir
gode opplevelser for oss alle.
24. september deltok vi ved Høsttakkefesten
29. sept. - 1. okt. - høstturen til Eksingedalen – var også denne gang svært vellykket –
med mange aktiviteter i det flotte høstværet.
28. oktober deltok 2 patruljer i kretsens Bymanøver – og de begge gjorde det godt.
Vi følger opp tradisjonen og besøker Frieda Fasmer lillejulaften – sammen med Nybø
Brass – og andakt ved Gunnar Kolaas
2 av våre medlemmer har deltatt på kretsens patruljeførerkurs

Olsvik – februar 2018
Margith Johnsen
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OLSVIK TENSING
04.01 – Juletrefest Vadmyra
Onsdag 04. 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.
10.01 – TenTing
Årets TenTing ble gjennomført første ordinære øvelse etter juleferien. Årsmelding, regnskap,
budsjett og retningslinjer ble godkjent. Marita Hansen og Jonas Duus stilte til valg som
styreleder. Resultatet basert på antall stemmer hver kandidat mottok, ble Marita Hansen
styreleder. Fredrik Jacobsen, Thale Bø og Malene Askeland ble valgt inn til styret i to år.
Jonas Duus og Sølvi Kvernøy ble valgt inn til ett år. Marte Johanne Dahl ble sittende fra i
fjor. Varamedlem ble Vilde Polden Rudshaug.
13-15.01 - Tunseter
Ledergruppen dro på tur til RAN Seilforening sin hytte på Sotra. Helgens tema var «energi».
Nye ledere som var med var Vilde, Sølvi og Marte K. Turen inneholdt ledertrening og
oppgaver, sosialt samvær og planlegging av første halvåret i TenSing. Konstituering av det
nye styret gikk som vanlig. Marita ble styreleder, Jonas ble nestleder, Marte D ble sekretær og
Fredrik ble kasserer. Styremedlemmer ble Malene A, Thale, Sølvi. Varamedlem ble Vilde.
10-12.02 – Vinterfestivalen 2017
Sammen med kor og grupper fra hele Bjørgvin krets deltok Olsvik TenSing på
Vinterfestivalen på Voss fra 10-12 februar. Det var en helg med tett program og sceneshow
morgen og kveld. Fredagen var det kanonballturnering med heiagjengkonkurranse. Lørdagen
fremførte alle korene en sang. OTS framførte sangen «Best fake smile» sammen med Laxing
TenSing. Vi deltok på Globalmarkedet for å samle inn penger til KFUK/KFUM Global som i
år hjelper mennesker i Sri-Lanka til å opprette spare og investerings- grupper. Tema for VF
var «Vær deg selv, stå opp for andre».
10-11.03– TenSing Ball m/overnatting
I tradisjonens tro ble det også ball med overnatting i kirkekjelleren for dem som ønsket dette.
Kvelden gikk til mat, taler, dans, musikk og underholdning. Ballet ble finansiert av
forhåndskjøpte inngangsbilletter og fra TenSingkassen.
14.03 – Bingo og kakeauksjon
Tirsdag 14. mars hadde vi vanlig korøvelse, etterfulgt av bingo og amerikansk kakeauksjon i
kirkekjelleren. Familie og venner dukket opp for å spille, og samtidig støtte Olsvik TenSing.
Inntektene ble fordelt på tur-kassen og TenSing-kassen. Arrangementet ble annonsert på
Facebook.
01- 02.04 – Ung Messe
Så var det tid for UngMesse igjen og vi opptrådte med sangene «This is amazing grace» og
«Jesus` blood» som vi også danset til, i tillegg hadde vi et dramastykke.
26-28.05 – Gruppeøvingshelg
Den siste helgen i mai hadde vi gruppeøvingshelg i kirkekjelleren for å forberede årets
sommerkonsert på Vannkanten Kultursal. Gruppene øvde for seg selv etter behov.
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02-04.06 – Øvingshelg
Den første helgen i juni hadde vi felles øvelse for hele koret. Helgen bestod av gruppeøvelse,
korøvelse og gjennomkjøring av konserten.
08-11.06 – Sommerkonsert 2017
Denne helgen var det klart for Olsvik TenSing sin årlige sommerkonsert i Kultursalen på
Vannkanten. Tittelen på konserten var «Logg på livet.no». Konserten handlet om
avhengigheten vår til sosiale medier. Ved å være for opphengt i mobiltelefonene «forsvant»
tre karakterer inn i Tven. Vi fulgte deres ferd gjennom ulike kjente tv-serier, som for
eksempel CSI Miami, Glee, Postmann Pat, Svenske hollywoodfruer og Greys Anatomy. Ved
å knuse telefonene sine, sprakk de boblen og kom tilbake til det virkelige livet. Moralen med
stykket var å se opp og å finne på mer ting sammen som ikke inneholder teknologiske
duppeditter.
13.06 – Grillavslutning
Den siste øvelsen før sommerferien ble avsluttet med grilling utenfor kirkekjelleren og
filmvisning av sommerkonserten.
23.06-28.06 – SPEKTER
I år dro dem som ønsket dette på SPEKTER festivalen slik som i fjor. Vi koste oss i fem
dager på Kalvøya. Her opptrådte kjente artister som for eksempel Kløver og Skarre R og
Depressno. Tensing Norway hadde også showet sitt. Ellers var det underholdning fra scenene
og god stemning opp til taket i sirkus-teltet.
18-20.08 - Tunseter
Ledergruppen dro igjen på tur til RAN Seilerforening sin hytte på Sotra. Helgens tema var
«gudsbilde». Sosialt samvær, ledertrening og ulike oppgaver stod på agendaen, samt
planlegging av siste halvår. Hennie var ny i ledergjengen denne gangen.
03.09 – 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 «Pass you by».
22.09 – Konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal
Vi ble spurt om å synge sammen med Maria Arredondo og Torstein Sødal. Vi sang en
Gospelmedley sammen med dem, deretter sang vi «Let love win» og «Hjerteslag» alene.
Minikoret sang «You’ll never walk alone» sammen med Maria Arredondo og Torstein Sødal.
Vi promoterte konserten ved å henge opp plakater rundt om i Bergen i tillegg til et
arrangement på facebook. Vi tjente inn penger i turkassen etter hvor mange billetter vi klarte å
selge.
01.10 50 årsjubileum Bergen TenSing.
Vi ble spurt om å synge på markeringen av Bergen Tensing sitt 50 årsjubileum. I Domkirken
sang vi den samme gospel-medleyen som vi fremførte på Maria Arredondo og Torstein Sødal
konserten.

06.-08.10 – Dyrkolbotn
Den første helgen i høstferien dro Olsvik TenSing på leir til Dyrkolbotn Fjellstove. For
konfirmantene var dette deres konfirmasjonstur. Faste programposter som mysteriet, snik,
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TV-kveld, tema-party lørdagskveld, rebusløp, gudstjeneste og bibeltime var med i år også.
Lørdagen var det seminarer som medlemmene hadde meldt seg på i forkant av turen, bla. tur,
baking, blacklight dans, film osv. Turen ble vellykket, med et tett program og mye gøy. Nye
og gamle medlemmer ble enda bedre kjent med hverandre.
21.10 UngMesse øving/ åpning av kunst og kulturuken
Vi var i kirken for å gjennomgå ungmesse gudstjenesten. Dansegruppen ble igjen for å danse
på åpningen av den årlige kunst og kulturuken. Vi danset til sangen «This I belive». Vi fikk
en liten sum for dette oppdraget fra kunst- og kultur komiteen.
22.10 UngMesse
Tema for høstens UngMesse var søskenkjærlighet. Sang og drama var inspirert av dette.
Minikor sang «Hjerteslag» som preludium. Koret sang sangen «Sisters and Brothers» og til
slutt avsluttet Minikoret med «Velsignelsen».
10.-12.11 Øvingshelg
Den andre helgen i november hadde vi øvingshelg i kirkekjelleren for å forberede oss til årets
Intimkonsert. Helgen bestod av gruppeøving, korøvelse og gjennomgang av konserten.
16.-19.11 Intimkonsert
Denne helgen var det klart for Olsvik TenSings årlige intimkonsert i kirkekjelleren.
Torsdagen ble det rigget til med lys, lyd og scene. Tema for årets intimkonsert var «Godt og
blandet». Sketsjene og dansing var sentret rundt temaet.
Arrangementet ble publisert på Facebook.
21.11 – Bingo og amerikansk kakeauksjon
Da var det tid for årets andre bingo og amerikanske kakeauksjon. Igjen stilte venner og
familie for å spille og støtte Olsvik TenSing. Pengene vi samlet inn gikk til drift av TenSing
og til turkassen.
03.12 Sanitetsforeningen
Også i år ble vi kontaktet av Sanitetsforeningen i Godvik for å synge julen inn. Vi fremførte et
lite program med sang, dans og drama på Sanitetsforeningens samling første søndag i advent.
Inntektene gikk til TenSing-kassen.
09.-10.12 – Lysmesse
Temaet for årets lysmesse var «Advent». Olsvik TenSing planla og gjennomførte Lysmessen.
Både sang, dans og drama var sentret rundt årets tema. Vi sang «Himmel kysset vår jord»
og Minikor sang «Tänd ett ljus» før de avsluttet med «Velsignelsen».
24.12 – Julegudstjeneste
Tradisjonen tro sang Olsvik TenSing på julegudstjenesten kl. 16:00 i Olsvik kirke. Vi sang
«Himmel kysset vår jord» sammen med tweensing og «Candlelight Carol» alene.
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.
Gjennom året gjennomførte vi også noen dugnader til både felleskassen og turkassen. Disse
inngår ikke i årsmeldingen. Dette gjelder også møter arrangert av styret eller ulike komiteer,
samt ledermøtene «Hjemmehos.» Fra styremøter og Hjemmehos-møter fins egne referater.
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DIAKONALT UNGDOMSARBEID (DUA)
2017 har vært et spennende år for oss i DUA. Vi har kommet i gang med de prosjektene vi
jobbet for i 2016. Ansatte i 2017 har vært Eli Skimmeland (50%), Celine Guntveit
Svartvasmo (25%) og Lars Håberg Ottesen (25%). I desember avsluttet Celine sin stilling, og
Lars har overtatt hennes 25 % fra Januar 2018, og har nå 50 % stilling. Bergen bystyre
bevilget i 2009 lønnsmidler til et diakonalt initiativ i Loddefjordområdet på permanent basis
som et av sine virkemidler for å bedre levekårene i Bergen Vest. Lønnsmidlene dekket en
75% stilling som disponeres av Bergen Kirkelige Fellesråd. Personalansvaret er lagt til BKF.
Det praktiske arbeidet ledes og tilrettelegges av Loddefjord og Olsvik menighetsråd, som
gjennom en felles styringsgruppe setter retning og mål for arbeidet. I 2016 ble
stillingsmidlene økt til 100 prosent, og disse prosentene deles på to 25 prosent stillinger og en
50 prosent stilling. Fra 2018 er det to stillinger på 50%.
Prosjekt DUA fase 2 ble igangsatt i 2016 som en måte å revidere det diakonale
ungdomsarbeidet. DUA fase 2 resulterte i et formalisert samarbeid med 13-20 i Bærum ved
årsskiftet 2016/2017. I praksis betyr dette samarbeidet at vi kan benytte oss av 13-20s design,
nettsider og konsepter, samtidig som vi forplikter oss til å utføre vårt arbeid på en måte som
samsvarer med 13-20s visjon, verdigrunnlag og metodikk. DUA, i samarbeid med KFUKKFUM nasjonalt, søkte om fattigdomsmidler fra Buf.Dir i desember 2016, vi ble tildelt midler
i april 2017, og da gikk Lars Håberg inn i en 50 % stilling som prosjektkoordinator for
Forandringshuset Loddefjord.
Kort om 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. 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
holder til på Elvetun ungdomshus.
13-20 møter ungdom gjennom:
Internett: 13-20 har en webside, www.13-20.no, hvor ungdom får svar på anonyme
spørsmål. På Facebooksiden 1320 Ungdom i Bergen blir det lagt ut relevante artikler om det å
være ung, samt informasjon om arrangementer og aktiviteter for ungdom i Bergen Vest.
Enkeltsamtaler: 13-20 tilbyr enkeltsamtaler om små og store temaer. Vi er voksne med tid,
hvor ungdom kan snakke om det de måtte ønske. Vi tilbyr samtaler for ungdom på bestilling
fra menighetene, det øvrige hjelpeapparat, eller når ungdom oppsøker oss. Samtalene skjer på
ungdommens premisser, hvor både møtested og tidspunkt er fleksibelt slik at det skal være
lett å få samtale etter behov. Tema i samtalene bestemmes av ungdommene og kan for
eksempel være skole, seksualitet, rus, suicidalitet, selvskading, spiseforstyrrelser, kjærester,
venner, mobbing, vanskelige følelser, tro og tvil eller stress.
«Tatt i tyveri eller hærverk – hva nå?»: er et samarbeid mellom 13-20, Vestkanten
Storsenter, og Politiet. Ungdom opp til 18 år som har stjålet eller gjort hærverk på
Storsenteret blir utestengt fra senteret, og får tilbud om tre samtaler med 13-20. Etter at
samtalene med 13-20 er gjennomført, og ungdommen sammen med ungdomsdiakonen har
sagt unnskyld til butikksjef ønskes ungdommen velkommen tilbake på Senteret, og de får en
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påtaleunnlatelse. Tyveri og hærverk kan være symptom på noe dypere og det vil kreve hjelp
fra trygge voksne samt tid for å bearbeide årsaken til ugjerningen. Det er mulig å fortsette
med samtaler hos 13-20 etter at samtalene er fullført, hvis ungdommen ønsker det.
United Sisters, jentearbeid: 13-20 samarbeider med Forandringshuset om oppstart av
jentegrupper. United Sisters er et nettverk av jenter i regi av Forandringshuset, hvor jenter kan
utvikle seg i møte med seg selv og andre. Sammen forandrer vi verden til det bedre, relasjon
for relasjon.

Forandringshuset
Forandringshuset Loddefjord er fra høstferien 2017 et kultur- og aktivitetstilbud for barn og
unge i Bergen Vest. Her kan ungdom komme å henge, spille spill, gjøre lekser, se Premier
League og spille biljard. Det er faste ukentlige aktiviteter som jentegrupper, musikkgrupper
og ulike kurs og workshops. Vi holder til på Elvetun ungdomshus hver helg og i noen
ukedager. Forandringshusets visjon er å gi rom for unge menneskers liv og engasjement.
Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre
verden!

Februar 2017, Eli Skimmeland
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Internett: olsvik-kirke.no
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