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ÅRSMELDING FOR OLSVIK MENIGHETSRÅD, 2018
FRA MENIGHETSRÅDET
Vi vil gjerne fremheve noen av de sakene som Olsvik
menighetsråd (MR) har behandlet i løpet av året:
Kirketomten. Bergen kommune har kommet med
forslag til grenseoppgang for hjemmelsoverføring.
Olsvik menighetsråd har takket ja til den løsning som
er bestemt. Dette er en sak som har tatt lang tid. Sent
i 2018 skjedde det en positivutvikling i saken.
Drop-in-dåp. (sak 63/18) En forsøksordning som
søker å nå de som av en eller annen grunn ikke har
meldt seg eller sine barn til dåp på vanlig måte.
Erfaring fra andre steder i landet viser at det er noen
som vil bli døpt, men må ha en spesiell invitasjon for
å la det skje. Drop-in betyr ikke at man kommer og
blir døpt uten videre. Det er samtale og avklaring av
alle papirer og andre forhold som må være i
overenstemmelse med vanlig praksis.
Domprost. Olsvik Menighetsråd var representert
ved intervjuene i forbindelse med ansettelse av ny
domprost da Brith Barsnes Bjordal ble valgt til å
delta som representant for et menighetsråd utenom
Domkirkens menighetsråd. Vi takker for hennes
innsats.
Høring om kirkeordning. I november og desember
arbeidet vi med høring for ny kirkeordning. Dette er
forslag til Den norske kirkes «grunnlov.» Det er
kirkehistorie i dette.
Søndagsskole. I løpet av høsten 2018 har flere av de
ansatte vekslet på å ha søndagsskole under
gudstjenestene. Er dette riktig prioritering av våre
ressurser? Menighetsrådet drøftet saken og
administrasjonsleder tok med seg synspunktene
tilbake til staben. Menighetsrådet oppfordrer staben
til å prioritere arbeidet med å rekruttere frivillige.
Virksomhetsgjennomgang. En annen viktig høring
var Virksomhetsgjennomgangen. Dette har vært et
arbeid som begynte tidlig, allerede i januarmøtet.
Kirkevergens høring foreslo ulike løsninger for
hvordan man kunne slå sammen stillinger i to eller
flere sokn for å få mer ut av de midler man
disponerer. Kirkevergen ba KA (Kirkens
arbeidsgiver organisasjon) gi sin kommentar til
svarene som ble levert inn av de ulike menighetene i

Bergen. Bakgrunnen for høringen er fordi man
regner med at støtten fra stat og kommune neppe vil
øke fremover. Å slå sammen stillinger over
soknegrensen er et forslag. Ja, også det å slå sammen
administrasjonen i to eller flere sokn er også en
tanke. Etter at KA la frem sitt svar fremmet
kirkevergen en ny høring. Kirkevergen spurte på nytt
om de ulike sokn ville slå sammen med andre sokn.
For Olsvik for eksempel med Loddefjord, men også
om vi så andre muligheter. På november møtet sa vi
nei sammenslåing. Men vi synes det er fint å kunne
vise til at vi har et forholdsvis omfattende samarbeid
med Loddefjord menighet allerede.
Menighetsbladet
Vi har fremdeles ikke en egen redaktør for bladet. Vi
takker Bjarne Andersen for at han har i praksis har
vært redaktør i denne tiden.

ØKONOMI
Olsvik menighet har fortsatt en god og solid
økonomi. Årsregnskap for 2018 ble lagt fram med et
underskudd på kr. 148 900.- som er nokså nøyaktig
det menighetsrådet budsjetterte med. Det har vært
god kontroll over utgifter og inntekter.
Menigheten har i løpet av 2018 (og på tampen av
2017) fått flere nye faste givere, i alt seks stykker) og
antall givere er nå fjorten Vi har imidlertid fortsatt
mye å gå på her. Faste givere gir en forutsigbarhet i
økonomien som er nødvendig, ikke minst siden
menigheten lønner flere stillinger.
Ved årsskiftet har menigheten bankinnskudd på i alt
kr. 2 726 544.- hvorav ca. 350 000.- er penger samlet
inn av Kunst- og kulturkomiteen. I tillegg står det kr.
346 901.- i Gjensidige pengemarkedsfond.

MISJONSAVTALE
Olsvik menighet har misjonsavtale med
Det norske misjonsselskap (NMS). Fokus for avtalen
er forbønn og støtte for arbeidet i Thailand. Olsvik
menighet har i denne sammenheng hatt spesielt
fokus på arbeidet som drives på Nådehjemmet, blant
annet i samarbeid med den lutherske kirken i
Thailand. Informasjon finnes på menighetens
hjemmeside og i menighetsbladet. Vi har vanligvis
satt av tre ofringer hvert år til prosjektet.
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GUDSTJENESTELIVET
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.
Gudstjenestene følger kirkeåret og menighetens
årshjul med tiltaksplan for dåps-/ trosopplæring som
livslang læring for alle. Innenfor Olsvik sokn bor ca.
12.500 mennesker hvorav 9091 personer er kirkemedlemmer i Dnk, filial Olsvik sokn av Guds Rike.
«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».
Gudstjenestene i Olsvik kirke feires av en deltakende
menighet og betjenes av prest, kantor, kirketjener,
medliturg, nattverdutdeler, kirkeverter, kirkekaffeansvarlige og menighetens kor. Menighetsråd og
stab arbeider nært sammen for å skape større
engasjement, deltakelse og tilhørighet til kirke og
gudstjeneste hos menneskene som bor her, samt
senke tersklene inn til i kirkens liv.
Føringer for Gudstjenesteplanen i Olsvik kirke de
fire søndagene hver måned i kirkeåret er: én
familiegudstjeneste med dåp eller nattverd, to
gudstjenester med dåp og nattverd, én gudstjeneste
med dåp uten nattverd og én gudstjeneste med
nattverd uten dåpshandling i gudstjenesten.
I løpet av året 2018 feiret vi 75 gudstjenester; 57
avholdt på søn- og helligdager og 18 utenom.
Vi var 6293 personer som deltok på søn- og
helligdagene, et snitt på 110 deltakere. I Olsvik feiret
vi: 26 gudstjenester med dåp og tok imot 87 døpte,
42 gudstjenester med nattverd hvor gjennomsnittlig
39 personer tok imot nattverd på disse søndagene. Vi
var tilstede totalt 10 021 personer til stede på alle
gudstjenestene, et snitt på 134 personer pr.
gudstjeneste.
Olsvik MR vedtok ny lokal ordning for
hovedgudstjeneste i 2012, og har, etter forslag fra
gudstjenesteutvalget, også vedtatt ny liturgi for
familiegudstjenesten. Jfr Olsvik MR 03.11. 2016,
sak 072/16.
Ny liturgi er implementert og anvendt i alle
familiegudstjenester siden 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.
Gudstjenesteutvalget (GU) er satt i funksjon av
Olsvik Menighetsråd og arbeider for større
engasjement, deltakelse, rekruttering og tilhørighet
gjennom gudstjenestene i Olsvik sokn.
GU har fulgt opp Menighetsrådets strategidokument
og spesielt arbeidet med:
1. Sommeråpningsgudstjenesten med deltakelse av
«Alle korene», grilling med måltidsfellesskap
før folket drar på ulike sommerferier.
2. Samlingsgudstjenesten, med deltakelse fra de
ulike enhetene i Olsvik sokn, når folket er
tilbake fra ferie og skolene har startet i slutten av
august.
GU har hatt følgende sammensetning i 2018:
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.

DIAKONIEN
Diakoni har vært et av menighetens satsingsområder
i denne valgperioden. Vi ser nå stadig mer av
resultatene av denne satsingen. Menigheten lønner
Heidi Merete Baird som diakon i 50 % stilling. Siden
september har hun vikariert for kapellanen i
halvparten av denne stillingen og menighetsrådet
ansatte derfor
Bjørg Karin Husa som
diakonimedarbeider i 25 % stilling. Dette kommer til
å vare ut mai 2019.
I 2018 har diakonen i tillegg til arbeidet sammen med
diakoniutvalget deltatt på formiddagstreff og
arrangert Åpen kafé. Hun har besøkt mennesker i
hjemmet
og
hatt
flere
soknebud
og
sjelesorgsamtaler. Hun og diakonimedarbeideren har
gitt et tilbud på Frida Fasmer med besøksrunder og
nattverdgudstjenester og hyggetreff, og i samarbeid
med Gunnar Kolaas hatt sorggruppe. Kirkebenken
har også gitt muligheter for å komme i kontakt med
folk.
Besøkstjenesten skjøt fart mot slutten av 2018 da
flere nye besøksvenner meldte seg. Bjørg Karin Husa
hadde ansvar for tjenesten fra september.
4

Diakoniutvalget

Formiddagstreffene

Olsvik menighet har et eget diakoniutvalg som i
tillegg til de ansatte består av Ingelin Hoff Larsen,
Nadia Johnson og Janet Brunborg. Totalt sett
fokuserte utvalget på mennesker i sorg og med
sykdom i året som gikk. Å hjelpe dem som ønsker
mer fellesskap var også viktig for dem.
Diakoniutvalget har stått for blomsterlevering til
dem som har mistet noen det siste året. Samtidig
formidlet de gjerne informasjon om menighetens
sorggruppe. Utvalget bidro med boller til
konfirmantenes fasteaksjon og samarbeidet med
åpen barnehage om internasjonal middag.
På diakoniens dag ble det arrangert gudstjeneste med
fokus å leve med sykdom. Diakoniutvalget stod da
for kirkekaffen.
Alle helgens dag markeres i Olsvik menighet ved at
diakoniutvalget er med og leser navn og tenner lys
på kveldsgudstjenesten. Slik minnes vi de døde for
året som gikk.

Formiddagstreffene i Olsvik menighet har også i
2018 hatt et år med mange flotte gjester og timer med
god mat, utlodninger og fine andaktsholdere.

Diakonalt Ungdomsarbeid i Bergen Vest
(DUA)
Olsvik menighet deltar også i Diakonalt
Ungdomsarbeid i Bergen Vest (DUA) sammen med
Loddefjord menighet.
Arbeidet har to ansatte, ungdomsdiakon Eli
Skimmeland, i 50% stilling t.o.m. 15 mai, da gikk
hun opp i 70%, og diakonimedarbeider Lars Håberg
Ottesen i 50 % stilling.
DUA’s styringsgruppe (SG) vedtar visjon, mål og
strategidokument, etter drøfting i menighetsrådene.
De har ansvaret for arbeidets økonomi, framdrift og
innhold og vedtar stillingsinstruks for de ansatte i
arbeidet og budsjett. Medlemmer i SG fra Olsvik er
Yngve Jørgensen som overtok som leder av
styringsgruppen i 2018, Arthur Pilskog (vara) i
tillegg til administrasjonsleder og sokneprest.
DUA sine prosjekt 13-20 samtaletilbud, og
Forandringshuset Loddefjord samarbeider sømløst
om diakonalt ungdomsarbeid på Elvetun
ungdomshus. Her har man samtaler med ungdom,
tyverisamtaler (i samarbeid med Vestkanten og
politiet), helge- og ferietilbud, jentearbeidet United
Sisters, ledertrening og ulike events for ungdom. Alt
er gratis. Det brukes også en del tid på
nettverksmøter med ulike samarbeidsparter som
politi, Vestkanten, kulturkontoret, samt de fleste som
jobber med ungdom i Loddefjorddalen. I tillegg
samarbeides det tett med Forandringshuset Norge,
og 13-20 i Bærum.

Året startet med julefest for voksne. Det er
formiddagstreffene som står for dette på vegne av
hele menigheten.
Festen ble ledet av TRIADE og det var besøk av
Colla Voce og menighetsrådsleder Arthur Pilskog og
Liv Berit Pilskog som fortalte om sine år som
misjonærer.
Gjestene på formiddagstreffene i 2018 har gitt oss
fine musikalske opplevelser, teater og gode
foredragsholdere.
Primus motor for formiddagstreffene har vært Brith
B Bjordal. Hun er tydelig på at: «Det blir ingen treff
hvis ikke jeg har de gode frivillige hjelperne med
meg som lagspillere. Det gjelder også staben med
Diakon Heidi Merete og kantor Rune som trofast
deltar. Alle fra staben som holder andakt i løpet av
året og de som hjelper til med det tekniske når det
trengs.»
Vårturen i år var til Telavåg og Nordsjøfartmuseet.
En flott dag med blå himmel var nesten 50 glade
pensjonister med i bussen. Første stopp var Fjell
festning hvor vi stoppet og serverte litt medbrakt
kaffe. Fine timer og sterke inntrykk på museet var og
da var det godt å dele et måltid og litt prat. Dagen ble
avsluttet med en gudstjeneste i Klausland kirke.
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TROSOPPLÆRING 0 – 18 ÅR I
OLSVIK
Olsvik menighet har en stabil og meget kompetent
stab med én kateket, Hans-Petter Dahl i full stilling,
en kateket, Sven-Ove Rostrup i 70 % stilling (20 %
av disse er frikjøpt til fagforeningsarbeid). Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl vikarierer i de frikjøpte 20 %.

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.
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
gjennom utdeling av gaver, og deler ut bøker til 4åringene og 6-åringene. 2. og 3. klasse inviteres til
Tårnagenthelg, og 6. og 7. klasse inviteres til
overnatting i kirken på LysVåken. Vi har jevnlige
familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester i
kirken.

Dåpssamlinger
På dåpssamlingene 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 70 barn døpt i 2018.

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 god om
dette tiltaket. Totalt var 45 babyer innom minst tre
ganger, noe som utgjør 64 % av årskullet. I tillegg
var det over 80 barn som var innom færre enn tre
ganger.

Min Kirkebok 4
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 21 jenter og
seks gutter.

Helt Førsteklasses!
Det ble arrangert Helt førsteklasses! for 6-åringer.
Dette tiltaket besto av tre samlinger og en
avsluttende familiegudstjeneste. I tillegg ble de
invitert til å motta bok på familiegudstjeneste i
august. Totalt deltok ni jenter og seks gutter.

LysVåken
LysVåken ble arrangert første helgen i advent. Dette
er et opplegg for 11- og 12-åringer der vi vil formidle
hvor viktig det er å være lys våken overfor Gud, og
overfor alt som skjer rundt oss i samfunnet. Vi vil få
fram at Gud alltid er lys våken for oss. Deltakerne
skal også bli kjent i kirken, slik at de kan føle at den
er litt deres. Lørdagen var fylt av lek og moro,
korøvelse, gudstjenesteverksted, god mat og kos på
kvelden. Deler av opplegget var en test av nytt
innhold, laget av NMSU. Det var et bra opplegg som
fungerte godt i dennes sammenhengen. Deltakerne
overnattet i kirkerommet og var delaktige på
gudstjenesten på søndagen. Det var en gutt og 16
jenter som deltok på arrangementet. Det tilsvarer 7
% av årskullene.
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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: Multikulturell gruppe,
TenSing, Mediegruppe, 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 93 %.

Søndagsskolen
Menighetsrådet ser på søndagsskolen som et svært
viktig tilbud. Det brukes derfor en del
ansatteressurser på dette tiltaket. I 2018 har det vært
søndagsskole ca. annenhver søndag, bortsett fra
skoleferier og familiegudstjenester. Målgruppen er
barn fra ca. 3-10 år. Deltakerne på søndagsskolen har
vært noen få faste barn (4-5 stk.) samt barn som er
mer tilfeldig i kirken, ved f.eks. barnedåp. Vi ønsker
å legge til rette for at flere barnefamilier kan delta
jevnlig på gudstjenester og det er også viktig at barna
får forkynnelse som er tilpasset for dem. Opplegget
for søndagsskolen varierer noe fra gang til gang,
avhengig av alderen på barna og hvor mange de er,
men en del faste elementer pleier å være med:
Lystenning, enkle barnesanger med bevegelser,
bibelfortelling og enkle formingsaktiviteter.
Søndagsskolen avsluttes med at vi sender rundt et
gripekors. Barna som holder korset, ber en enkel
bønn. Til slutt synger vi velsignelsen sammen.
Ledere for søndagsskolen 2018 har vært Hans-Petter

Dahl og Øyvind Sundfør Stokke-Zahl. Det arbeides
med å skaffe frivillige ledere til søndagsskolen.

TROSOPPLÆRING FOR VOKSNE I
OLSVIK
I løpet av 2018 har Olsvik menighet hatt flere tiltak
rettet mot voksne:

Alphakurs
Olsvik menighet startet opp med et Alphakurs høsten
2017. Kurset ble avsluttet i februar 2018 med god
hjelp fra Normisjon. Kurset som ble fyldig omtalt i
årsmeldingen 2017 hadde over tjue deltagere og førte
til at det ble startet én ny bibelgruppe som etter hvert
ble delt i to som har fungert godt i 2018. I tillegg er
det minst to andre bibelgrupper med løs tilknytning
til menigheten.

Temasamlinger
Etter at Alphakurset var
ferdig
har
igjen
undervisningsutvalget
arrangert
temasamlinger i Olsvik.
Temasamlingene har i
år vært lagt til torsdager
siden
Alphakurset
benyttet denne uke
dagen.
Utvalget som har lagt til rette for temakveldene
består av: Arthur Pilskog, Torill Andersen, Oddlaug
Alnes og Anne Britt Eide.
Målsettingen er å samle mennesker i menigheten til
et fellesskap om Guds ord, der vi kan lytte, samtale
og stille spørsmål, vokse i Guds ord. Gjennomsnittlig
har det møtt fram atten personer på samlingene.
Program 2018:
Juni: "Ole Hallesby - åndelig veileder" ved
kapellan Nobu Imazu
September: "Et tydelig lekfolk i Guds
vingård" ved sokneprest Gunnar Kolaas
Oktober: "Den Hellige Gud i vår hverdag"
ved Karl Johan Hallaråker
November: "Bønn og meditasjon i kirkens
historie og i dag" ved diakon Heidi Merete
Baird.
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ÅPEN BARNEHAGE

SANG OG MUSIKK
Olsvik menighet har et
aktivt og variert musikkliv
med gudstjenester, kor,
konserter og mye mer.

Åpen barnehage er for alle barn under skolealder
som kommer sammen med omsorgsperson.
Barnehagen holder åpent mandag, onsdag og fredag.
I 2018 har staben i barnehagen bestått av Michelle
Breivik (pedagogisk leder i 50%), Jannicke Eriksen
(pedagog 35%), Gerd Gauteplass (assistent 50%) og
Jan Frode Sandvik (styrer 10%). Kjøkkenteamet har
også dette året har vært Margith Johnsen, Grete
Rosenberg og Inger Vaagenes. I tillegg har Marta
Sandtorv hjulpet til ved behov. Vi vil også gjerne
takke stab og frivillige som er med å utfylle
programmet vi tilbyr som menighet på en god måte.
Nå gleder vi oss til 2019 og oppstart av
Familiemiddager hver onsdag kl. 15-17. Dette er et
samarbeid med barnekorene.
Åpen barnehage i Olsvik er en av få som har egen
lekeplass. Denne ble oppgradert i 2018. Ny båt, bil
og disse har gitt oss følelsen av å være underveis. I
tillegg har pedagogene rengjort og malt. Ny
fallsikker grus (som ikke fryser og blir hard) er også
på plass rundt apparatene. Flott ble det!
I løpet av våren hadde barnehagen et snitt på 28 barn.
Totalt var 1531 barn/familier innom lokalene våre
2018. Totalt antall ulike barn våren 2018 er 174.
Høsten 2018 hadde barnehagen et snitt på 24,4 barn.
Totalt var 1314 barn/familier innom lokalene høsten
2018. Totalt antall ulike barn høsten 2018 er 175.
Nettverk for Åpne barnehager i Bergen og omegn
(NÅBO) har gjennomført en Turdag på Fløien i juni
og en Fagdag i mars og november for ansatte med
fokus på førstehjelp og veiledning.
I 2017 startet barnehagen et utviklingsarbeid. Dette
skjedde i regi av UDIR og ble gjennomført av SIK
(Senter for Interkulturell Forståelse, Stavanger). I
januar 2018 deltok staben på den nasjonal
konferansen for Åpne barnehager ved Gardermoen.
Kompetanseheving for Åpne barnehager (KOMÅP)
rører fortsatt på seg og skal ha en samling for alle
ansatte i februar 2019. Dette har vært kompetente og
inspirerende Fagdager.

Musikken er et viktig og
bærende element i enhver
gudstjeneste. I løpet av et år
synger menigheten et meget
bredt utvalg av salmer i
tillegg til preludium og
postludium. På høytidsdagene har det vært leid inn
ekstra musikere på trompet eller saksofon. På
familiegudstjenestene har vi satt sammen eget band
med musikere fra stab og frivillige.

Konserter
Olsvik menighet har i løpet av 2018 har kantor Rune
J Klevberg i samarbeid med frivillige arrangert en
rekke konserter. Noen av dem var bedre besøkt enn
andre.
Februar: konsert sammen med Goldlog og
korgruppen 21 stemmer.
Skjærtorsdag: Pasjonskonsert med kantor og
Johann Sebastian Blum.
Påskekonsert i april sammen med Anders J
Hellesund, Osterøykoret, Fana Mannskor og
Brith B Bjordal.
I juni gikk de fleste gruppene i menigheten
sammen om en sommerkonsert før ferien
begynte.
September: Høstkonsert med Torgeir Kinne
Solsvik, Ytre Arna Vokal og Triade.
På den tradisjonelle julekonserten i desember
bidro i tillegg til kantor også Colla Voce,
Nybø Brass, Fana mannskor, Triade og
Smilkollektivet
I tillegg var kirken
musikkarrangementer.

utleid

til

flere

andre

Korarbeid
Som et resultat av satsingen fra menighetsrådet er
Olsvik menighet i ferd med å bygge opp et
omfattende korarbeid for alle aldre. Menighetsrådet
har ansatt Sven-Ove Rostrup i en 30 % stilling for å
se til at korvirksomheten vokser. Vi har fått på plass
mange dyktige frivillige som driver korene.
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Superonsdag

Olsvik Tweenies

Onsdagene er dagen for barnekorene som har et
spennende samarbeid der noe av øvingstiden er
felles. Vi kaller disse samlingene for «Superonsdag».
Her møtes Småbarnssang, Minising og Shine.

Olsvik Tweenies er en gruppe for dem som er 10-13 år
og som har en interesse for musikk, dans og drama.
Gruppen startet opp høsten 2017 og har siden da hatt
ulike sangoppdrag og vært med som deltakere på
diverse arrangementer. Koret øver på tirsdager før
tensing og et er Marita Hansen som står som ansvarlig
leder.

SMÅBARNSSANG
Menigheten tilbyr en sangstund for små barn. I vår
ble dette gjennomført i kirkerommet, men fra høsten
ble det flyttet til menighetssalen i kjelleren. Dette ble
gjort for at man skulle kunne samle alle barnekorene
på samme tid. I høst ble det ikke et stabilt tilbud, på
grunn av utfordringer med de som skulle lede det.
Opplegget er ment som en samlingsstund med sang
og litt fortellinger fra Bibelen. De kjente gode
barnesangene med bevegelser, regler og
barnesalmer. Det var rundt ti barn med i vår, sammen
med foreldrene. Hovedansvarlig har vært Brith B
Bjordal.
OLSVIK MINISING
Koret hadde 15 medlemmer i 2018. På våren hadde
de øvelsene sine i menighetssalen, og på høsten ble
øvelsen flyttet opp i kirkerommet. Der øver de
sammen med Shine, og etter øvelsen er de nede i
menighetssalen og leker. På våren hadde de med seg
noen flinke konfirmanter som medhjelpere. Koret
har deltatt på gudstjenester i Olsvik kirke,
julesanggudstjeneste med Christine Sandtorv i
Nykirken, var med på teaterforestilling under årets
Kulturfest, og vært med å synge sammen med Colla
Voce og Shine på julaften. Hovedansvarlig har vært
Hildegunn Lie og Brith B Bjordal.
BARNEKORET SHINE
I vår hadde koret øvelser kl. 16.30-17.15 i
kirkerommet, og fra høsten, da de slo sammen
øvingstiden for alle barnekorene, øvde de i
kirkerommet fra kl. 17.30-18.30. Det var ni
medlemmer i koret i 2018. Koret har deltatt på
gudstjenester som kor og forsangergruppe. I vår var
vi med på Storkonsert i Grieghallen og arrangerte
konsert i Olsvik kirke sammen med Good Time
Charlie. På høsten var vi med på teaterforestilling
under Kulturfest, GLORIA-helg i St. Jakob kirke,
julesanggudstjeneste med Christine Sandtorv i
Nykirken og julaften sang vi på første gudstjenesten
sammen med MiniSing og Colla Voce. Brith B
Bjordal har vært dirigent og hovedansvarlig.

I 2018 var Olsvik Tweenies med på storkonsert i
Grieghallen, kirkebasaren og på Gloria musikalhelg i
regi av KFUK-KFUM. De deltok også på konserten
med Good Time Charlie og barnekorene og har vært
med på flere gudstjenester.

Olsvik TenSing
I Olsvik TenSing har menigheten et
meget aktiv og flott kor og
ungdomsmiljø med god kontinuitet.
Koret driver et selvstendig og variert
arbeid der unge får lederansvar og
opplæring. Korets dirigent gjennom
nesten tjue år, fikk i 2018 Fyllingsdalens og Laksevåg
bydels kulturpris, en honnør til henne og en
anerkjennelse av hele Olsvik Tensing!
Olsvik TenSing kan se tilbake på et travelt år. Blant mye
annet har koret deltatt på Vinterfestivalen sammen med
kor og grupper fra hele Bjørgvin krets av Norges
KFUK-KFUM
der
både
festivalsjefen
og
Globalansvarlig på festivalen fra Olsvik TenSing.
Tradisjonen tro har koret også i 2018 arrangert
sommerkonserter på Vestkanten i juni og intimkonserter
i menighetssalen i kirken i november. Under Kulturfest
i Olsvik kirke i oktober fikk Olsvik TenSing synge
sammen med Samuel Ljungblahd. På konserten koret
alle på «Greater» og «Praise you», og minikoret fikk
kore på sangen «Take me by the hand».
Koret har deltatt på og hatt ansvar for eller deltatt på
flere gudstjenester (Ung messe) og på lysmessen samt
julaften og en av konfirmasjonsgudstjenestene. De har
også vært deltatt på eller vært leid inn til sangoppdrag
til julefest på Vadmyra, hos Odd Fellow og
sanitetsforeningen i Brønndalen.
Det kan også legges til at koret har arrangert flere
øvingshelger og turer samt dugnader og sosiale
tilstelninger.
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Smilkollektivet
Mot slutten av 2018 dukket det opp
en gruppe som tok navnet
«Smilkollektivet».

Colla Voce
Colla Voce er koret 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 sang. Koret anser seg som en del av Olsvik
menighets tilbud. Vi er en egen finansiell enhet, men
bruker kirkerommet i Olsvik kirke som fast
øvingslokale, og deltar innimellom på menighetens
ulike arrangementer.
Colla Voce gikk i 2018 inn i sitt andre år i ordinær
drift som fast kortilbud i Olsvik kirke, og oppleves
som et veletablert kor med full fart fremover. Det har
vært et spennende år, med korets første
egenarrangerte korkafé, et stort samarbeidsprosjekt
med Garness, julestemning på Vestkanten, og mange
andre små og store arrangementer.
Medlemmene var naturligvis glad for å få tilbake vår
faste dirigent fra høstsemesteret, og takker
vikardirigent Synnøve Haaland for å ha loset oss
trygt gjennom vårsemesteret.
Colla Voce hadde i 2018 13 opptredener inklusiv
flere gudstjenester.
Av disse er det ett arrangement koret arrangerte selv,
seks øvrige konserter, og seks opptredener på andre
arrangementer. I tillegg deltok en gruppe fra koret på
fire konfirmasjonsgudstjenester.
Konserten med Garness var et naturlig høydepunkt
for koret i 2018. Det er ikke ofte en får være med på
en så profesjonell produksjon. I år som i fjor har vi
fått mye god skryt for opptredenene våre, fra både
ansatte i menigheten, arrangører, og ikke minst
publikum. Koret settes pris på og skaper glede hos
publikum.
Koret hadde 39 registrerte medlemmer
31.12.2018, hvorav ca. 30 aktive.
Styremedlemmer i 2018 har vært:
• Christer van der Meeren – leder
• Maren T. Hovden – kasserer
• Elisabeth Eide – styremedlem
• Torbjørn Andersen – styremedlem
• Anja Solheim – styremedlem

per

Foreningen SMIL-kollektivet har som
formål å være et kulturkollektiv som produserer
kunst og kultur primært til kirken i Bergen. Formålet
oppnås gjennom å produsere eller støtte opp under
konserter, kunst- og kultureventer. Foreninger er
knyttet til Olsvik kirke. I 2018 produserte foreningen
én konsert; VinterSMIL 2018, støttet av Bergen
kommune. Konserten ble holdt i Olsvik kirke 29.
desember og var etter hva vi har hørt en stor suksess.
Konsertens inneholdt julejazz, poesi, kakao og
hyggelig stemning. Følgende var med i kollektivet på
denne konserten:
Lars Kristian Stendahl Gjervik på flygel,
trampeorgel og regnstav, Sven-Ove Rostrup, flygel,
hammondorgel og trampeorgel, Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl på kontrabass, Martine Bjordal, sang,
Jan Ove Epland Holgersen, trommer, Gustav
Høyland, marimba og klokkespill, Eirik Olavsson
Haslum, gitarer, Frøy Montezino, slampoesi.
Styret i SMIL-kollektivet består av stifterne;
Lars Kristian Stendahl Gjervik – styreleder
Sven-Ove Rostrup – styremedlem
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl – styremedlem

LODDEFJORD I. KFUK/KFUMSPEIDERE
Loddefjord 1. KFUK/KFUM-speidere er en flott
speidergruppe som har ukentlige samlinger i og
omkring Speiderhuset. Foruten tradisjonelt arbeid
med merker er gruppen aktivt på en rekke turer og
arrangementer. De har vært på kanotur til
Gullaksdalen,
førpåskeleir
og høsttur
til
Eksingedalen og ikke minst landsleir i Trøndelag i
juli der det deltok 13. speidere fra troppen.
I tillegg har man deltatt på årets Globalaksjon,
Vestlandsmesterskapet i speiding, Kretsenes
Bymanøver i oktober og PEFTIVAL (festival for
patruljeførere på Nordtangen, Gran på Hadeland). 1.
Loddefjord KFUK/KFUM har også besøkt Frieda
Fasmer både i mai og adventstiden. Speiderne var
også med på høsttakkefesten i kirken
Hovedleder Margith Johnsen melder også om at de
ved nyttårsskiftet har tatt imot 7 nye medlemmer.
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BASARKOMITEEN

KUNST- OG KULTURKOMITEEN

Årets basar gikk av stabelen lørdag 24. november.
Her var det fullt hus og stor stemning med innslag
både av Olsvik Tweenies og av Colla Voce i tillegg
til tradisjonelt åresalg, barnebord, salg av
håndarbeider, kafé og hovedlotteri. Netto kom det
inn nærmer 45 000,- kroner.
Bak dette arrangementet står det en godt arbeidende
komité bestående av Tove G. Stokke (leder), Arne
Tandberg, Gjertrud Saltnes, Vivian Grønhaug,
Jannicke Foss Fagerbakke, Svein Zahl og Kari
Willassen. I tillegg til komitemøter ble det brukt to
dager til pakking og organisering av gevinster i
tillegg til at man satt to dager og solgte lodd på
Vestkanten.
Inntekten er litt mindre enn fjoråret og komiteen
skulle gjerne sett at enda flere av menighetens
medlemmer hjalp til med salg av loddbøker.

I løpet av sine sju møter i 2018 har kunst- og
kulturkomiteen under ledelse av Reidun Oanæs
Andersen brukt mye tid på en ny struktur på arbeidet.
Komiteen har i praksis tatt på seg hele ansvaret for
selve Olsvikutstillingen også i år og dette har lagt
beslag på det meste av tiden. Øvrige
komitemedlemmer var Brith B Bjordal, Bodil
Angelvik og Bjarne B L Andersen.
Det arbeides imidlertid nå aktivt med en plan for
utsmykking av kirken. Komiteen var representert på
landsmøtet i Norske Kirkeakademier.

KULTURFEST
Kunst- og kulturuken i Olsvik fikk i 2018 nytt navn
og ny logo. En bredt sammensatt komité, der
Olsvikutstillingen utgjorde én del, arbeidet med å
arrangere årets kulturuke. Leder for komiteen,
Yngve Jørgensen hadde med seg Reidun O
Andersen, Karoline Rossgård Salhus, Øyvind S
Stokke-Zahl, Sven-Ove Rostrup og Bjarne B L
Andersen. Resultatet ble en spennende og variert
uke. Hordaland teater la urpremieren på Ragnhild
Gudbrandsens soloforestilling «Babettes Gjestebud»
til Olsvik kirke. Kulturfesten kunne by på to større
konserter, med henholdsvis Garness og Samuel
Ljungblahd. På disse konsertene deltok også
menighetens egne kor Colla Voce og Olsvik
TenSing. Uken kunne også by på lyrikk ved Bente
Bratlund, barneteater, flere kunstforedrag, klassisk
musikk og ikke minst en kveld der unge talenter på
høyt nivå fikk vise seg fram. Mange av
arrangementene var godt besøkt, men ikke de to
største, noe som førte til et underskudd for uken.
Kulturfest 2018 engasjerte en meget stort antall
frivillige.
Salgsutstillingen rommet i år fjorten ulike kunstnere
som blant annet Marianne Heske, Åse Ljones og
Ingun Dahlin.

KOMMUNIKASJON
Olsvik menighetsråd har foreløpig ikke laget noen
enhetlig plan for kommunikasjon. Menigheten har
imidlertid en betydelig og kommunikasjon på ulike
plattformer. Vi har et informasjons- og
kommunikasjonsutvalg som består av to personer,
Christer van der Meeren og Øyvind S Stokke-Zahl.
De har som mål å:
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.
I løpet av 2018 har dette resultert i at menighetsrådet
vedtok ny logo for Olsvik kirke (se forsiden). Det ble
utviklet ny logo for Kulturfest/Olsvikutstillingen og
ny nettside for Kulturfest: kulturfest.no Vi fikk også
egen Facebookside og Instagramprofil for
Kulturfest.
I løpet av 2018 ble det også inngått avtale om
billettsystem med forhåndssalg og dørsalg via
TicketCo
Olsvik menighet har en helt egen hjemmeside. De
øvrige menighetene i Bergen har gått inn på en felles
løsning for hjemmesider, men Olsvik har foreløpig
valgt å stå utenfor denne løsningen. Det er imidlertid
foretatt en grundig evaluering og testing av ny
nettsideløsning for menighetene i Den norske kirke.
Ellers er Olsvik menighet til stede både på Facebook
(nyheter, statusoppdateringer, annonsering av
arrangementer, osv.) og på Instagram.
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MENIGHETSBLADET
Menighetsbladets redaktør de siste årene har trukket
seg og administrasjonsleder har tatt på seg
redaktøransvaret inntil videre. Ellers har Christer van
der Meeren, Randi Magnussen og Øyvind S StokkeZahl utgjort redaksjonen.
Menighetsbladet kom ut med fire utgaver. Bladet har
vært distribuert av Schibsted Distribusjon Vest AS.
Det har dessverre vært noen som ikke har fått bladet
til sin postkasse og det vurderes å gå over til
distribusjon via posten.

Olsvik 21. 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
Brith Barsnes Bjordal, nestleder
Lars Kristian Stendahl Gjervik, representant i BKF
Yngve Jørgensen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Anette Fjæra Hermansen
Ida Doksæter
Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Gunnar Kolaas, AU-medlem
Varamedlemmer:
Bodil I Angelvik
Annie O Schaug
Bjarte Husa
Arne Tandberg
Victoria Larsen (permisjon)
Administrasjonsleder 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 (25 % studiepermisjon fra og med september)
Heidi Merete Baird vikar i 25 % for kapellan fra og med september
Rune J Klevberg, kantor
Hans-Petter Dahl, kateket I
Sven-Ove Rostrup. Kateket II (70 % i trosopplæring hvorav 20 % nå er frikjøpt til arbeid som tillitsvalgt og 30 %
betalt av menighetsrådet for å arbeide med kor.)
Bjørg Karin Husa, kirketjener (50 %)
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl frivillighetskoordinator (35 %) og vikar for kateket II (20 %)
Bjarne B L Andersen, administrasjonsleder, 90 % og kirketjeneroppgaver 10 %

Menighetens egne ansatte:
Heidi Merete Baird, diakon (50 %, 25 % fra og med september)
Bjørg Karin Husa, diakonimedarbeider (25 % som vikar for diakonen fra slutten av september)
Jan Frode Sandvik, styrer i åpen barnehage (10 %)
Gerd Gauteplass, assistent i åpen barnehage (50 %)
Michelle Breivik, pedagogisk leder i åpen barnehage (50 %)
Jannicke Eriksen barnehagelærer (35 %)
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NØKKELTALL FOR MENIGHETEN
Antall medlemmer pr. 31/12: 9091 samt 293 tilhørende

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Innmeldt i Den
norske kirke

2

5

8

2

3

1

2

3

1

1

0

2

0

Utmeldt av
Den norske
kirke

32

32

81

36

18

11

14

15

13

36

19

14

7

Dåp utført i
soknet

56

62

77

67

69

68

75

118

72

82

93

96

88

Døpte bosatt i
soknet

87

70

98

87

91

92

111

108

105

138

92

87

79

Vigsler utført i
soknet

1

2

7

3

8

2

2

4

2

8

1

3

3

Begravelser

66

46

41

41

70

53

38

39

36

49

42

51

43

Konfirmanter

130

101

111

129

123

137

135

124

127

137

137

124

118

Gudstjenester
søn/helligdager

57

57

58

57

57

54

64

57

56

58

58

63

55

Deltagere

6293

7568

8012

8256

7215

7227

7074

7834

7634

8416

8071

8837

7645

Andre
gudstjenester

18

17

21

20

18

24

12

23

20

37

25

14

32

Deltagere

3728

1805

3210

2429

2083

3394

2712

2938

2616

3929

4037

1107

3670

Gudstjenester
med nattverd

42

38

43

46

38

41

34

37

39

32

37

32

27

1779

2007

2149

1651

1891

1562

1463

1801

1561

1771

1764

1496

Nattverdgjester 1636
Gjennomsnitt:
Gj.snitt
deltagelse,
gudstjeneste

110

132

138

145

126

133

110

137

136

145

139

140

139

Gjennomsnitt.
nattverdsbesøk

39

47

47

47

43

46

46

40

46

49

48

55

55
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Olsvik sokn
Olsvikåsen 109
5183 Olsvik
55 30 81 70
olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Org.nr. 970 558 780
Hjemmeside: olsvik-kirke.no
www.facebook.com/olsvikkirke/

olsvikkirke
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