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Råd og tilsatte
Olsvik menighetsråd og frivillige medarbeidere
I Olsvik sokn har menighetsrådene hatt tro, visjoner, strategier, aktiv handling med ambisjoner om at kirken
skal være en nærværende, åpen og positiv identitetsbygger i Bergen vest.
MR 2015 - 2019: 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, sokneprest og AU-medlem
Varamedlemmer: Bodil I Angelvik, Annie O Schaug, Bjarte Husa, Arne Tandberg, Victoria Larsen (perm.)
Administrasjonsleder Bjarne B L Andersen har vært rådets sekretær og er medlem i AU.
MR har arbeidet godt i nært samarbeid med staben og 80 - 90 frivillige medarbeidere i soknet.
MR har fordelt de ulike arbeidsoppgavene med satsing gjennom AU, gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg, basarkomité (tefesten for kirken), undervisningskomite, trosopplæringsutvalg, kirkemusikalsk utvalg, Lindemannutvalget, innovasjonsutvalg, Kunst-& kulturkomité, Kulturfest-komité, kommunikasjon, SoMe, Hjemmeside,
Menighetsblad, Hus-& eiendomsutvalg.

Nytt MR fra nov. AD 2019 – 2023: Arthur M Pilskog leder 2020, Christer van der Meeren,nestleder,
Sølvi Mostraum Krabbedal, BKF repr., Mette Myklebust, Yngve Jørgensen, Anette Fjæra Hermansen,
Brith Barsnes Bjordal, Aina van der Meeren, og sokneprest Gunnar Kolaas
Vararepresentanter: Torill Andersen, Ingelin Margrethe Hoff-Larsen, Øivind Hovden, Bodil I Angelvik,
Randi Birkeli Mårtensson. Administrasjonsleder Bjarne B L Andersen er p.t. sekretær.

Tilsatte
➢ Gunnar Kolaas, sokneprest AD 2005 – d.d.
➢ Nobukazu Imazu, kapellan AD 2015 – d.d., Tilsatt kirkelig dialogsenter AD 2019 i 25 %
Ved ulike permisjoner / vakanser i kapellanstillingen ble Olsvik betjent av flg. Vikarprester:
➢ Leif Tore Michelsen i 25 % for Nobu som var i studiepermisjon.PPU og dialogprest høst 2019.
➢ Bjarne Bühring Langaard Andersen administrasjonsleder 2012 – d.d.
Virksomhetsledelsen i Olsvik er etter dette delt mellom leder for menighetsrådet, soknepresten og
administrasjonsleder gjennom samhandlet ledelse.
➢ Hans Petter Dahl, AD 2008- d.d.; kateket I fra 2015
➢ Sven-Ove Rostrup, AD 2015 – d.d. kateket II, tilsatt med trosopplæringsmidler (70 % i undervisning
hvorav 20 % nå er frikjøpt til arbeid som tillitsvalgt og 30 % betalt av menighetsrådet for å arbeide med
kor.)
➢ Øyvind s Stokke-Zahl, i 20 % stilling, AD 2018 – d.d, vikar for frikjøpt tillitsvalgt, SOR.
➢ Rune Johnsen Klevberg, kantor i tjenesten fra 20.01.1991 – d.d.
➢ Bjørg Karin Husa, kirketjener i 50 % stilling, AD 2008 – d.d.
➢ Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, frivillighetskoordinator i 35 % stilling, AD 2017 – d.d.
➢ Heidi-Merete Baird, soknediakon i 50 % stilling på givertjeneste, AD 2016 – d.d.
➢ Eli Skimmeland, leder DUA, 100% still. DUA AD 2018-d.d
➢ Lars Håberg Ottesen, diakonimedarbeider DUA i 25 % still. 2016 – 2019
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•
Åpen barnehage stillinger;
Olsvik sokn ved MR er styret og eier av Olsvik Åpen barnehage.
➢
Gerd Gauteplass, assistent i 50 % stilling AD 2003 – d.d.
➢
Jannicke Eriksen, barnehagelærer i 35 % stilling, AD 2015
– d.d.
➢
Styrer Jan Frode Sandvik, i 10 % stilling, AD 2017 – d.d.
➢
Michelle Breivik, pedagogisk leder i 50 % stilling AD 2017
– d.d.
➢
Maria Myksvoll, vikar for ped.leder i mamma-permisjon
AD 2019 –d.d
Olsvik Åpen barnehage har for tiden ikke en Styringsgruppe til
støtte for styrer og MR leder.

Menighetens liv – årsrapporter
Gudstjenestelivet – Statistikk
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 totalt 10 021 personer til stede
på alle gudstjenestene, et snitt på 134 personer pr. gudstjeneste.
Tallene for 2019 er ikke klare p.t.
Se ellers mer utfyllende under pkt «Gudstjenestelivet» i menighetens
årsrapport 2019 nedenfor.
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Nøkkeltall for menigheten
Antall medlemmer pr. 31.desember 2018: 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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Kirkelige handlinger – Statistikk
Antall døpte i soknet, dåpshandlinger, konfirmerte, vielser,
gravferder.
Av 13.400 innbygger er 9.174 medlemmer og tilhørende i
DnK. Det gir oss idag ca. 70% medlemmer av alle
innbyggerne i Olsvik. Jfr. Ved forrige visitas des. 2006 var
10.131 av 12.050 innbyggere medlemmer av Den norske
Kirke, altså ca.85% for 13 år siden.
Døpte. 68 barn bosatt i soknet ble i 2019 ble båret til dåp i
kirken. Til sammenligning: 87 (53 døpte i Olsvik kirke og
34 i andre kirker) av 75 fødte bosatte i Olsvik i 2018, 70
barn døpte i 2017, 98 barn døpte i 2016. Fødselstallene er
heller ikke like for hvert år. Siden vi ikke lenger har
fødselstall, beregner vi at ca.75 % av babyene fra Olsvik
sokn nå blir båret til dåp.
Konfirmerte. Mellom 90 – 95 % av de døpte 9.klassingene
bosatt i Olsvik har tradisjonelt valgt å konfirmere seg hos
oss. For konfirmasjonsåret 2018 – 2019 hadde vi 131
konfirmanter av 140 døpte i 2004, som gir 93%. For
konfirmasjonsåret 2019 – 2020 har vi p.t. 105 deltakende av
130 døpte født i 2005 til konfirmasjon i mai 2020, som gir
reduserende antall til 81 % av de døpte. Vi venter at tallene
kan endre seg og kanskje vil deltakelsen minke, slik som
tendensen er i byområdene ellers. Men ennå kan vi i
Olsvik presentere høye deltakerprosenter i kirkelivet.
Vielser. De fleste av vielsene fra Olsvik sokn er i andre kirker. Vi har hatt 6 vielser i Olsvik kirke i 2019, 1
vielse i 2018 og 2 vielser i 2017. Høyest antall var 8 vielser i Olsvik kirke i 2014
Gravferder. Vi har medio desember AD 2019 fra Olsvik sokn hatt 53 gravferder, 20 av disse gravferdene var
fra Olsvik kirke; til sammenligning totalt pr. år 66 gravferder AD 2018.
De fleste i vårt nærområde har et åpent, godt, om enn ikke tradisjonelt, forhold til Olsvik kirke. Trosopplæring
som livslang læring vil alltid være vesentlig her.

Menighetens årsmelding 2019 – litt fra alle enhetene i Olsvik sokn
Fra menighetsrådet
Vi vil gjerne fremheve noen av de sakene som Olsvik menighetsråd har behandlet i løpet av året:

Mål og tiltaksplan 2016 – 2019
Planen hadde satsingsområdene diakoni, forkynnelse og musikk med mål, tidsplan og fordeling av ansvar.
I løpet av menighetsrådets fireårsperiode har planen vært bakgrunn for flere av de tiltak og initiativ som er
kommet i løpet av disse årene. Den ble tatt opp til evaluering i sin fulle bredde på møtet i oktober 2019.
- Diakoni. Vi har ansatt en diakon i 50 % stilling, lønnet av menigheten. Vi håper at vi i fremtiden kan
ansette en i 100 % ved hjelp av midler BKF nå planlegger å fordele til menighetene i Bergen. Bergen
kommune har gitt positive signaler om dette. Diakoniplan er utarbeidet, besøkstjeneste i gang.
- Forkynnelse. Alle mål er ikke realisert. Men Alphakurs og temakvelder har betydd en del for generell
bibel- og teologikunnskap. Bibelgrupper er etablert.
- Musikk. Det er laget en egen omfattende plan for musikkarbeidet. Kortilbudet er utvidet.
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Andre saker i løpet av året:

Grønn menighet
I løpet av 2019 ble vi mer bevisste på at vi ønsker å være en grønn menighet. Det er ikke så overraskende med
tanke på det som har skjedd på dette området i resten av samfunnet. Olsvik menighet begynte med grønn
menighet da begrepet ble presentert for 10 år siden. Men etter en tid ble arbeidet liggende passivt inntil i år.

Sosiale medier
Et annet viktig tema er menighetens bruk av sosiale medier. Vi har et informasjons- og kommunikasjonsutvalg
(IKU) som allerede har levert en først betenking omkring temaet. Vi har allerede en brukbar hjemmeside og er
til stede på andre flater. Men de mange ulike sosialmedia vil nok bli enda viktigere i tiden fremover.
Samtidig konstaterer vi at vi har problemer med å rekruttere en fast redaktør for menighetsbladet. Det er en
mangel som må finne sin løsning. For vi regner med at menighetsbladet fortsatt vil være vår fremste utadvendte
informasjonskanal i overskuelig fremtid. Vi har redusert antall utgivelser til fire nummer i året.

DUA – Diakonalt ungdomsarbeid
Det er med glede vi takker for den positive utviklingen i DUA, vårt diakonale ungdomsarbeid, vi har sammen
med Loddefjord menighet. Det er en milepæl at Eli Skimmeland er ansatt i 100 % stilling. Se for øvrig egen
melding fra DUA.

Annet
Olsvik menighet blir Alphapartner. Nytt Alphakurs planlegges høsten 2020.
Hjemmelsoverføring. Etter mange års mangel på avklaring av grensene for Olsvik kirkes eiendom, er vi
takknemlige for at tomteeierne og kommunen kom fram til en endelig løsning i desember 2018.
Menighetsrådsvalget ble avholdt 9. september både i Alvøen skole og i Olsvikhallen. Det nye menighetsrådet
for perioden 2020 – 2023, ble konstituert 31. oktober 2019.

Økonomi
Olsvik menighet har fortsatt en god og solid økonomi. Årsregnskapet for 2019 er naturlig nok ikke klart ennå,
men regnskapet for 2018 ble lagt fram med et underskudd på kr. 148 900.- som er nokså nøyaktig det
menighetsrådet budsjetterte med. Også i 2019 og 2020 legges det opp til budsjetter med et underskudd. Det har
imidlertid vært god kontroll over utgifter og inntekter. Revidert budsjett for 2019 legger opp til et underskudd på
kr. 156 000.- Det ser ut til at vi skal klare oss innenfor dette.
Utfordringene på utgiftssiden er i første rekke stillinger som menigheten selv har ønsket å prioritere innen diakoni
og musikk. Det har vært arbeidet en del med å få på plass faste givere Vi har imidlertid fortsatt mye å gå på her
og ser med spenning fram mot å få del i de initiativer som nå tas fra kirkevergen. Faste givere gir en forutsigbarhet
i økonomien som er nødvendig, ikke minst siden menigheten lønner flere stillinger. Vi har også et håp om at noen
av de midlene som øremerkes til diakoner etter hvert vil gå til vår menighet som har bæret denne økonomiske
byrden i over ti år.
I begynnelsen av desember 2018 har menigheten bankinnskudd på i alt kr. 2 664 342.- hvorav mellom kr.350
000.- og kr.400 000.- er penger samlet inn av Kunst- og kulturkomiteen. I tillegg står det ca. kr. 350 000.- 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.
Det arbeides med å få på plass en ny misjonsavtale med Normisjon.
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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 p.t. ca. 13.400 mennesker hvorav 9873 personer er kirke-medlemmer
eller tilhørende 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, teknikere, kirkekaffe-ansvarlige og menighetens kor. Vi bruker powerpoint som følger liturgien og videokanon med lysbilder med hvit tekst og noter på sort bakgrunn, vist på
frontveggen ved alterteppet. 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 en
gudstjeneste med nattverd uten dåpshandling i gudstjenesten.
Olsvik menighetsråd 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.
Mandat for Gudstjenesteutvalget ble vedtatt i Menighetsrådet 11.06.2010.
GU har fulgt opp Menighetsrådets strategidokument og spesielt arbeidet med:
1. Ny ordning for gudstjenester og ny tekstbok, tatt i bruk fra 1. søndag i advent 2011.
2. Høytidsgudstjenestene
3. Sommeråpningsgudstjenesten med deltakelse ved «Alle korene», grilling med måltidsfellesskap før folket
drar på ulike sommerferier.
4. 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 perioden 2015 - 2019
Yngve Jørgensen, oppnevnt leder fra Olsvik menighetsråd
Britt Barsnes Bjordal, representant fra menighetsrådet
Rune J. Klevberg, kantor
Nobukazu Imazu, kapellan fra februar 2015
Eirik Lærk Thorsen, representant fra Ten Sing (2015)
Guttorm Midlang, representant fra Ten Sing (2015)
Gunnar Kolaas, sokneprest og referent.

Diakonien
Visjon: Arbeidet vårt drives under visjonen til den norske kirkes diakoniarbeid, «Guds kjærlighet til alle
mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste».
Vi har ulike fokus for dette arbeidet.
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Et fokus er sorgarbeid. Diakonen har hvert semester startet opp en sorggruppe sammen med sokneprest Gunnar
Kolaas. Sammen med de andre diakonene i byen ble det laget en felles brosjyre om sorgarbeid i Bergen, der
denne gruppen også ble presentert.
Allehelgensdag er sentral dag for sorgmarkering. Da inviteres alle som har mistet noen i Olsvik til
minnegudstjeneste med opplesning av navn. Denne gudstjenesten har diakoniutvalget i samarbeid med sokneprest
Gunnar Kolaas ansvaret for.
Diakoniutvalget (inkludert diakonen) deler også ut blomster til pårørende til sommer og jul, med kort med hilsen.
Diakonen deltar også på begravelsesseminaret for konfirmanter og forteller om sorg.
Et annet fokus er å skape fellesskap. Hver måned har diakonen åpen kafé i kjelleren, der vi møtes til samtale over
kaffe og kake. Hun deltar også i formiddagstreffet arrangeres hver måned.
Diakoniutvalget har også laget internasjonal middag i barnehagen, kveldsmat til gudstjeneste med retreatpreg, og
utvidet kirkekaffe til diakoniens dag.
I tillegg ønskes det å gi rom for den personlige samtalen. Dette har skjedd ved at diakonen deltar i kirkebenken
på Vestkanten sammen med prestene, og ved et par soknebud og besøk i hjemmet.
Diakonen har sammen med prestene fra Loddefjord hatt et særskilt ansvar for våre medlemmer som bor på Frieda
Fasmer. Her har hun gått besøksrunder, vært med på hyggetreff, og hatt en månedlig nattverdgudstjeneste. Det
har også vært samtale med pårørende.
Diakoniens dag satte i 2019 fokus på alderdom og ulike sider ved den, demens og debatt om dødshjelp, men også
økt mulighet for tjeneste og modning i troen. Diakonen hadde også en temakveld i menighet og var på skolebesøk
i rullering med resten av staben.
I 2019 ble kirkeskyss forsøkt forsiktig oppstartet, med for eksempel skyss på diakoniens dag. Det er viktig å
planlegge i tide og få ut i informasjon på forhånd. Besøkstjenesten hadde også en boost i starten av året. Dessverre
sluttet alle de nye besøksvennene utenom to, av årsaker som flytting, studieopphold i utlandet, sykdom, endret
familieforhold eller annet. Ved inngang 2020 er det 2 besøksvenner som er aktive, en på pause, og fem som
ønsker besøk. Diakonen besøker to av disse inntil frivillige funnet.
Også i 2019 var det samarbeid med Loddefjord på ulike områder. Vi ser frem til at den nye diakonen deres
kommer i gang og at vi sammen kan i enda større grad legge til rette for gode møter med mennesker, og med
Gud.
Diakoniutvalget har det siste året bestått av Ingelin Hoff-Larsen, Janet Brunborg, og Nadia Jonsson.
Heidi Merete Baird var diakon i 25 prosent ut mai og 50 prosent i høst. Bjørg Karin Husa var diakoniarbeider i
25 prosent ut mai.)

Diakonalt Ungdomsarbeid i Bergen Vest (DUA)
Olsvik menighet har i mange år vært en del av Diakonalt Ungdomsarbeid i Bergen Vest (DUA) sammen med
Loddefjord menighet.
Arbeidet har to ansatte, ungdomsdiakon Eli Skimmeland, i 100% stilling, og fram til sommeren Lars Håberg
Ottesen. Det er lyst ut etter en ny diakonimedarbeider i 50 % stilling.
DUA’s styringsgruppe består av frivillige og ansatte i de to menighetene og vedtar visjon, mål og
strategidokument, etter drøfting i menighetsrådene. De har ansvaret for arbeidets økonomi, framdrift og innhold
og samarbeidet tett med Bergen Kirkelige Fellesråd om lønns- og personalfeltet. Medlemmer i styringsgruppen
fra Olsvik menighet er Yngve Jørgensen som overtok som leder av styringsgruppen i 2018, Arthur Pilskog (vara)
- i tillegg til administrasjonsleder og sokneprest.
DUA samarbeider tett med Forandringshuset i Loddefjord (KFUK-KFUM) om diakonalt ungdomsarbeid på
Elvetun ungdomshus bak Vestkanten. Her har man samtaler med ungdom etter en modell og arbeidsmetode
inspirert av Bærum kommune som kalles 13-20, tyverisamtaler i samarbeid med Vestkanten og politiet, helgeog 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, og andre
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som jobber med ungdom i Loddefjorddalen. I tillegg samarbeides det godt med Forandringshuset Norge, og 1320 i Bærum.
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.
Internett: 13-20 har en webside, www.13-20.no, hvor ungdom får svar på anonyme spørsmål
Tyveri og hærverk samtaler: er et samarbeid mellom 13-20, Vestkanten Storsenter, og Politiet. Ungdom opp til
18 år som blir tatt i stjeling på Storsenteret får tilbud om tre samtaler med 13-20. Etter at samtalene med 13-20
er gjennomført, og ungdommen sammen med ungdomsdiakonen ber om unnskyldning til butikksjef og vekter,
ønskes ungdommen velkommen tilbake på Senteret. Målet med tilbudet er å hjelpe den unge til å forstå hvorfor
man har stjålet. Naskingen 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 tyverisamtalene er
fullført, hvis ungdommen ønsker det.
Jentegrupper: Et av høydepunktene fra arbeidet vårt i 2019 er United Sisters i Loddefjord. Dette er et av mange
konsept vi drifter i Forandringshuset. United Sisters er et nettverk av, for og med jenter, hvor man blir kjent med
hverandre på tvers av alder, etnisitet, religion og sosial status. I United Sisters kan man prate om og bli utfordret
på egne meninger, og ta opp vanskelig og hverdagslig tematikk rundt blant annet ung virkelighet, identitet og
samfunnsengasjement. United Sisters i Loddefjord arrangerer jentekvelder, jentegrupper, leirer, og turer av, for
og med jenter. Hver sommer arrangeres United Sisters Summercamp, som er for United Sisters grupper fra hele
landet. I sommer reiste 15 jenter fra United Sisters Loddefjord på leir.
«Grenser som skaper»: et tilbud 13-20 har igangsatt i samarbeid med Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep. Det skal bidra til at ansatte i Kirken som jobber med ungdom blir istandsatt til å undervise sine
konfirmant- og øvrige ungdomsledere innen temaet. En tilpasset versjon av kurset holdes også for konfirmanter.
Sammen med Vestkantsvømmerne har vi i høst et eget svømmekurs for jenter i alderen 15+.
Kurset går over 12 ganger og målet er å styrke svømmeferdighetene til deltagerne.
Denne høsten blir kurset kjørt som en pilot med begrenset antall plasser, men vi ser allerede at etterspørselen og
interessen er så stor at vi må gjøre dette til et permanent tilbud. Med på laget er også Vestkanten storsenter som
i samarbeid med Forandringshuset vil tilby de som fullfører kurset gratis billetter til Vannkanten etter endt kurs.
Vi har søkt og fått midler fra Sparebank1, så vi arrangerer nytt svømmekurs til våren.
Kurset holdes på Sandgotna skole og er gratis for medlemmer i Forandringshuset.
De to ansatte er også involverte i ungdomsarbeid/konfirmantarbeid i de to menighetene og tilstede på noen
stabsmøter i menighetene. DUA-arbeidet vårt er tydelig i arbeidet med ungdom i Bergen Vest og synlig også i
MOLA-samarbeidet i bydelen (Meningsfull oppvekst i Laksevåg).
For mer informasjon om arbeidet vårt se:
www.13-20.no
www.forandringshuset.no/loddefjord

Formiddagstreffene
Året 2019 har vært innholdsrikt med veldig fine formiddagstrefftreff. Det har vært opp mot 80-100 brukere på
noen av arrangementene og vi frivillige har travle torsdager. Formiddagstreffene er populære og brukerne trives.
Lederen bruker mye tid på å finne «gode og varierte treff» og 2019 ble et fantastisk år.
Menighetens vårtur som arrangeres av formiddagstreffet gikk i år til Utvandringssenteret på Radøy med Asgeir
Straume som god og kunnskapsrik guide.
Programmene fra året taler for seg. I tillegg til den årlige julefesten i januar kan vi rapportere om program med
følgende temaer:
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• «Fugleliv i hagen» ved Bjarne Andersen
• «Toner frå mor sin grammofon» v Marianne Juvik Sæbø, Elisabeth Vannebo og Vidar Eldholm
• Bymuseet i Bergen, «Alvøens historie fra 1940- til 80-tallet»
• Bergen Skala modelbåtklubb, «utstilling og historien til Fjordabåtene»
• Fana formiddagskor, dirigent Elisabeth Andersen
• «Sittedans» v Aktivitør Linda Syslak
• «Oppveksten i Laksevåg», Åge Nesbø
• Adventskonsert, Forum Mannskor og Bergen Senior kor
Primus motor for formiddagstreffene har vært Brith B Bjordal. Hun takker alle frivillige som er med og får det
hele til å gå rundt og ansatte som holder fine andakter og kantor Rune Klevberg som alltid deltar.

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 4-åringene og 6-åringene. 2. og 3. klasse inviteres til Tårnagenthelg, og 6. og 7.
klasse inviteres til overnatting i kirken på Lys Våken. 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
kun onsdager. 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.
38 babyer var innom minst tre ganger, noe som utgjør 73 % av årskullet. Totalt var det 79 barn som var innom
Babysang.

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 14 jenter og 8 gutter.
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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. Deltakerne
overnattet i kirkerommet og var delaktige på gudstjenesten på søndagen. Det var 6 gutter og 12 jenter som
deltok på arrangementet. Det tilsvarer 8 % av årskullene.

Superonsdag
Onsdagene er super i Olsvik kirke. Da starter dagen med Åpen barnehage, fortsetter med middag kl. 15.0017.00, og avsluttes med diverse aktiviteter fra 17.00-18.00. Aktivitetene var kor og legoklubb.

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 år har vi også hatt med en ekstra konfirmantlærer.
Etter mange år med stabil oppslutning opplevde vi i 2019 en nedgang. Men
det er fortsatt ca. 90 % av de døpte i årskullet som velger å konfirmere seg i
Olsvik kirke.

Søndagsskolen
Menighetsrådet ser på søndagsskolen som et svært viktig tilbud. Det brukes derfor en del ansatteressurser på
dette tiltaket. I 2019 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 2019
har vært Hans-Petter Dahl, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl og Johanna Husa. Det arbeides med å skaffe frivillige
ledere til søndagsskolen.

Helt førsteklasses
Det ble arrangert «Helt førsteklasses!» for 6-åringer i samarbeid med Loddefjord menighet. Dette tiltaket besto
av én samling i Loddefjord kirke, én samling i Olsvik kirke og avslutning med utdeling av bok på
utegudstjeneste i Alvøen. Totalt deltok åtte barn på tiltaket. I tillegg ble 6-åringene invitert til å motta bok på
samlings- og familiegudstjeneste 1. september.

Legoklubb
På Superonsdagene dette året har det vært fast Legoklubb for barn i første til fjerde klasse. Vårsemesteret var
klubben veldig lite besøkt, men på høsten var det rundt tre faste med store deler av halvåret. Da fikk vi bygget
både Skapelsen og Babels tårn, og stilte dette ut på avslutningen for Superonsdag 27. november.
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Trosopplæring for voksne i Olsvik
I løpet av 2018 har Olsvik menighet hatt flere tiltak rettet mot voksne:

Temasamlinger
Temakveldene samler et fast «knippe» menighetsmedlemmer, samtidig som vi
ser at nye kommer til. Vi har hatt et gjennomsnitt på 25 deltagere dette året. Vi
starter kvelden med gjennomgang av temaet, sitter i små grupper og diskuterer
tema, deretter spørsmål og diskusjon. Det er tydelig at vi etter hvert har fått en
mer ivrig og åpen diskusjon. Vi serverer et enkelt kveldsmåltid.
Temakveldene annonseres via menighetsblad, SMS, menighetens hjemmeside og
Facebook.
I 2019 har vi hatt 6 temakvelder med følgende tema:
• Sogneprest Gunnar Kolaas: «Kan Bibelen hjelpe når livet går imot»
• Diakon Heidi Merete Baird: «Litteratur i Bibelen. Bibelen i litteraturen»
• Kapellan Nobukazu Imazu: 1. Trosartikkel, med blikk på Den Allmektige Gud»
• Kapellan Nobukazu Imazu: «Luthersk Spiritualitet»
• Prest Arthur Pilskog: «3. trosartikkel»
• Sogneprest Gunnar Kolaas: «Lignelsen om de 10 brudepiker»
Ansvarlige medl. for Temakveldene er: Torill Andersen, Oddlaug Alnes, Arthur Pilskog og Anne Britt Eide

Åpen barnehage

Åpen barnehage er for alle barn under skolealder som kommer sammen med omsorgsperson.
Barnehagen holder åpent mandag, onsdag og fredag. I 2019 har staben i barnehagen bestått av Maria Myksvoll
Dagsland som vikar for pedagogisk leder i 50%, Michelle Breivik (morspermisjon) 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. Vi vil takke
stab, besøkende og frivillige som er med å utfylle programmet vi tilbyr som menighet på en fantastisk måte.
I 2019 samarbeidet barnehage og barnekor om oppstart av Superonsdag med en samkjøring rundt Barnekorene
og Familiemiddager. Dette foregår som en del av Åpen barnehage sin dermed utvidede åpningstid. Melder du
deg og dine på før kl. 12 en onsdag, så kan du spise middag en gang mellom kl. 15 og kl. 17. Fra kl. 17 kan
barn delta i ulike barnekor etter alder eller i Legoklubben.
Onsdag er den klart best besøkte åpningsdagen som en følge av dette. Babysang onsdager spiller også inn
positivt.
I løpet av våren hadde barnehagen et snitt på 32 barn. Totalt var 1738 barn/familier innom lokalene. Totalt
antall ulike barn våren 2019 er 234.
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I løpet av høsten 2019 hadde barnehagen et snitt på 20 barn. Totalt var 1040 barn/familier innom lokalene.
Totalt antall ulike barn høsten 2019 er 137.
Nettverk for Åpne barnehager i Bergen og omegn (NÅBO) gjennomførte en Turdag på Fløien i juni og en Fagdag
i februar (samarbeid med KOMÅP) og en i oktober for ansatte med fokus på ICDP som fokuserer på styrking av
de voksnes omsorgskompetanse.

Sang og musikk
Olsvik kyrkjelyd har eit aktivt og variert musikkliv med gudstenester, kor, konsertar og
mykje meir.
Musikken er eit berande element i alle gudstenester. I løpet av eit år syng kyrkjelyden
eit breidt utval av salmar i tillegg til preludium og postludium. På høgtidsdagane og på
konfirmasjonsgudstenestene har det vore leigd inn ekstra musikarar på trompet eller
saksofon. På familiegudstenestene har vi sett saman eige band med musikarar frå stab
og friviljuge.

Konsertar
Kantor Rune J Klevberg har i samarbeid med friviljuge arrangert ei rekkje konsertar. Mengda av tilhøyrarar har
variert ein del:
• Skjærtorsdag: Pasjonskonsert med kantor og Anders Hellesund på saksofon og kontrabass.
• Påskekonsert sundag 28. april saman med Pia-Camilla Tømmernes, saksofon, Brith Barsnes Bjordal,
song, Rune Johnsen Klevberg, orgel og Multa Paucis og Colla Voce.
• Haustkonsert 22. september med Vokalensemblet SKRIK, Johann Sebastian Blum, cello og Rune J
Klevberg, orgel.
• Konsert med Kristin Minde Shine/Tweenies og All stars 28. november
• Konsert med mannskoret Forum og Bergen Seniorkor torsdag 5.12 kl. 12.00
På den tradisjonelle julekonserten 8. desember medverka Nybø Brass, gruppa TRIADE, Bergen Vest unge
strykere, Cola Voce, Ytre Arna Vokal og kantor Rune J Klevberg. Ei gruppe frå Tweenies var med og kora på
to av songane til TRIADE.
I tillegg til dette var kyrkja leigd ut til fleire andre musikkarrangement. Olsvik menighet har et aktivt og variert
musikkliv med gudstjenester, kor, konserter og mye mer.

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.

Småbarnssang
Menigheten tilbyr en sangstund for små barn, i kjelleren, hver onsdag. 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 Renate Hansen Bønes. Det
har vært et stabilt tilbud, med stadig flere deltakere. Det er rundt 15 barn på hver samling.

Olsvik MiniSing og Barnekoret Shine
Olsvik MiniSing hadde 13 medlemmer, og Shine hadde 5 medlemmer, våren 2019. Barna har vært med på
gudstjenester i Olsvik kirke, sanggudstjeneste i Nygård, sammen med Christine Sandtorv, og i mai var de med
på Gloriamesse i St. Jakob. I høst slo vi sammen MiniSing og Shine til et kor. Vi hadde en fin konsert sammen
med «Naboen min» under årets Kulturfest i oktober. De var også med på konsert med Kristin Minde, og
menighetens julekonsert i november. I løpet av høsten har medlemstallet minket, og på avslutningen var det 8
barn igjen, i det nye koret, som heter Barnekoret Shine. Musikalsk ansvarlig var Brith B. Bjordal, som nå
avslutter sin gjerning i barnekoret. Elisabeth Eide overtar etter nyttår, og har vært med siste halvdel av høsten.
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Olsvik Tweenies
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 det er Marita Hansen som står som dirigent og ansvarlig leder. Sammen med
Jannicke, Maren, Hilde Terese, Thea leder hun et kor som i øyeblikket består av ca. ti sangere.
I 2019 var Tweenies med på en rekke konserter og arrangementer:
I april hadde koret sin første egne konsert. Konserten var fylt med alt fra musikk og dans til drama. Tematikken
på konserten var Min stemme. Dette ble en vellykket konsert.
Tweenies var i juni med på kirkens offisielle sommeråpning. Den ble feiret med en musikkgudstjeneste, hvor
Tweenies bidro med sangene «Vi tror» og «Verdens håp». Dessuten var de også med på den avsluttende
fellessangen.
Under Kulturfest deltok koret sammen med barnekoret, med å kore gruppen «Naboen Min».
I November fikk de så være med å kore sammen med barnekoret og en nydannet gruppe (Olsvik Allstars) på
adventskonserten til Kristin Minde. Dessuten var Tweenies med for å kore til gruppen Triade på menighetens
årlige julekonsert. I tillegg til alt dette skal koret være å synge en av sangene sammen med Olsvik TenSing på
en av Olsvik kirkes julegudstjenester.

Olsvik TenSing
I Olsvik TenSing har menigheten et usedvanlig aktivt og flott kor og et ungdomsmiljø
med god kontinuitet. Koret driver et selvstendig og variert arbeid der unge får
lederansvar og opplæring. Koret er en viktig del av menighetens konfirmantarbeid.
Olsvik TenSing kan se tilbake på nok 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, to showansvarlige på festivalen samt flere
bandmedlemmer og forsangere rekruttert fra Olsvik TenSing.
Også i 2019 ble det 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 Maria Haukås Mittet og Lars Bremnes som skrøt
av koret.
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, ledersamlinger og turer samt dugnader og sosiale
tilstelninger.

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 er nå inne i sitt fjerde år i ordinær drift som fast kortilbud i Olsvik kirke, og oppleves som et
veletablert kor med full fart fremover. Vi har snart lagt bak oss nok et spennende år. Vi har deltatt på
gudstjenester og sunget på institusjon. Vi har vært deltakere på fire konserter og har vært med som oppvarming
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for Maria Solheim under kulturfest i Olsvik kirke. Vi har spredt julestemning på Vestkanten i år også. I tillegg
har vi avholdt vår egne julekonsert i år, etter sterkt ønske fra våre medlemmer. Ett av våre høydepunkter i 2019
har vært å få synge i vielsen til to av våre kormedlemmer.
Colla Voce hadde i 2019 12 opptredener inklusiv flere gudstjenester. Av disse er det to arrangement koret
arrangerte selv, fire øvrige konserter, og seks opptredener på andre arrangementer. Vi får mange positive
tilbakemeldinger for våre opptredener, både fra ansatte i menigheten og ikke minst publikum.
Koret settes pris på og er med på å skape glede hos publikum.
Koret hadde 34 registrerte medlemmer per 31.12.2019, hvorav ca. 25 aktive.
Styremedlemmer i 2019 har vært:
Maren Terese Hovden – leder
Elisabeth Eide – styremedlem
Torbjørn Andersen – styremedlem
Anja Solheim – styremedlem

Smilkollektivet
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 2019 produserte
foreningen én konsert; VinterSMIL 2019, støttet av Bergen kommune. Konserten ble holdt i
Olsvik kirke 29. desember og var etter sigende en stor suksess. Konserten inneholdt julejazz,
poesi, kakao og hyggelig stemning. Følgende var med i kollektivet på denne konserten:
Lars Kristian Stendahl Gjervik på flygel, trampeorgel, Sven-Ove Rostrup, flygel, hammondorgel og trampeorgel,
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl på kontrabass, Martine Bjordal, sang, Jan Ove Epland Holgersen, trommer, Gustav
Høyland, marimba, Eirik Olavsson Haslum, gitarer, Eirik Minde flygel, Preben Thorsteinsson sang. I tillegg
deltok SMIL-kollektivet på konsert med Kristine Minde i november.
Styret i SMIL-kollektivet består av stifterne;
Lars Kristian Stendahl Gjervik – styreleder
Sven-Ove Rostrup – styremedlem
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl – styremedlem

Loddefjord I. KFUK/KFUM- speidere
Loddefjord 1 KFUK/KFUM-speidere har igjen lagt et meget aktivt år bak seg med stor aktivitet i og omkring
Speiderhuset hvor der har blitt jobbet med diverse aktivitetsmerker.
Utenom de faste ukentlige samlingene er det noen opplevelser som skiller seg ut:
Deltagelse på Globalaksjonen, vårtur til Frida Fasmer sammen med Nybø Brass. Vestlandsmesterskapet i
Speiding på Herdla – her deltar alle kretsenes grupper. De tre beste gruppene går videre til norgesmesterskapet
– og stor stas – én patrulje fra oss var blant dem – og reiste dermed til Skien 14. - 16. juni – og gjorde det veldig
godt der. Høsten bød blant annet på gruppetur til Eksingedalen og besøk på Laksevågbrannstasjon.
Speiderne har 2 kakelotteri i året for å klare utgiftene vår til materiell og tilskudd til tur og leir. I høst gjorde vi
en ekstra innsats – nemlig med salg av kakebokser – og det skal vi nok gjenta neste høst – for det var
innbringene.
I løpet av året er der noen som har flyttet og andre har valgt andre fritidsaktiviteter – men i høst har vi fått 10
nye 9-åringer og det lover jo godt.

Basarkomiteen
Den årlige kirkebasaren gikk av stabelen lørdag 23. november. Her var det som alltid stor stemning. I tillegg til
tradisjonelt åresalg, og hovedlotteri var det barnebord, salg av håndarbeider og kafé. Netto kom det inn nærmer
45 000,- kroner.
Bak dette arrangementet står det en utholdende og godt arbeidende komité bestående av Tove G. Stokke (leder),
Arne Tandberg, Gjertrud Saltnes, Vivian Grønhaug, Jannicke Foss Fagerbakke, Svein Zahl og Kari Willassen
med flere. I tillegg til planleggende komitemøter gjennom året blir det brukt to dager til pakking og organisering
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av gevinster i tillegg til at man sitter og selger lodd på Vestkanten. Basaren er både et glimrende sosialt tiltak og
en god inntektskilde for menigheten.

Kulturfest
Kulturfest 2019 var andre året med ny organisering av kulturuken i Olsvik menighet. Olsvikutstillingen
videreføres og holder åpent hver dag og det satses sterkere på ulike sceniske kulturuttrykk i uken. Profesjonelle
kunstnere inviteres både til Olsvikutstillingen og til arrangementene i kirkerommet. Menighetens ulike kor søkes
engasjert gjennom ulike mindre innslag i noen av konsertene. Dette kan gi både inspirasjon og nyttig erfaring.
Arrangementet krever en stor innsats av frivillige og det er en svært viktig del av arbeidet med kulturuken å
rekruttere og utvikle frivillige til en velfungerende arrangørstab! En av hovedutfordringene i uken, er å gjøre
arrangementene kjent og få folk til å besøke kulturuken. Vi er også avhengig av god støtte fra lokalt næringsliv
for å lage en bærekraftig kulturuke. Her lykkes vi et stykke på vei, men har fortsatt en vei å gå før vi har en trygg
basis for arrangementet.
Kulturfest 2019 kunne by på to større konserter, med henholdsvis Maria Solheim og Maria Haukås Mittet/Lars
Bremnes. På disse konsertene deltok også menighetens egne kor, henholdsvis Colla Voce og Olsvik TenSing.
Uken kunne også by på konsertforestilling med keramikk og musikk, rockekonsert for barn, ulike foredrag (om
ville orkideer, kunstformidling og den offentlige samtalens kollaps), jazz og dixiland-konserter, pop-up fiolinist
i kunstlokalet og ikke minst en kveld der unge talenter innen klassisk musikk fikk vise seg fram. Noen av
arrangementene var godt besøkt, men besøkstallet må opp hvis en slik uke skal kunne overleve på sikt.
Olsvikutstillingen rommet i år femten ulike kunstnere. Se nedenfor.
Komiteen for Kulturfest består av Reidun Oanes Andersen, Sven-Ove Rostrup, Øyvind S
Stokke-Zahl,
Lise Inde Zsak, Bjarne B L Andersen og Yngve Jørgensen.

Kunst- og kulturkomiteen
Kunst- og kulturkomitéen har eksistert i over 20 år. Den har spesielt ansvar for planlegging og gjennomføring av
Olsvikutstillingen og for andre oppgaver knyttet til kunsten og den kunstneriske utsmykkingen av Olsvik kirke.
Lederen for Kunst- og kulturkomiteen er medlem av hovedkomiteen for Kulturfest Olsvik.

Olsvikutstillingen 2019
Utstillingen ble arrangert i samme tidsrom som Kulturfest Olsvik, 13.-19. oktober, og er en del av denne. Utstillingen
ble som vanlig holdt i kirkens underetasje.
Seks billedkunstnere stilte ut i år: Sylvi Aambø, Volda, Kristian Finborud, Voss, Olga Nilsen, Flekkerøy, Anne
Kristine Thorsby, Lillehammer, Mia Gjerdrum Helgesen, Oslo og Lillian Presthus, Bergen.
Åtte kunsthåndverkere var representert: Reidun Breistig, Stord (smykker), Kazuri, Kenya (smykker), Aud Lavik,
Bergen (lærarbeid), Karoline Emmerhoff, Haugesund (keramikk), Janniche og Adam, Bergen (keramikk), Sarah
Reed, Bergen (keramikk), Asbjørn Pettersen, Grimstad (keramikk) og Elin Roti Bergen (silketrykk).
Olsvikutstillingen var ganske godt besøkt, spesielt lørdag og søndag da svært mange besøkende vandret rundt i
utstillingslokalene og tok seg tid til en kopp kaffe i den Den lille kafé. Komiteen fikk positive tilbakemeldinger for
sammensetningen av de ulike verkene. Utstillingen ble svært godt bekjentgjort, både på Facebook, i presse og på
internett. Det ble også laget egen brosjyre med presentasjon av alle utstillerne, sammen med programmet for de ulike
arrangementene under Kulturfest Olsvik.
Salget av bildende kunst er ikke så godt som tidligere år. Derimot var det bra salg av ulike former for keramikk,
smykker og vesker. Overskuddet går til videre utsmykking av Olsvik kirke.
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Plan for utsmykking
Menighetsrådet har bedt Kunst- og kulturkomiteen utarbeide en plan for videre utsmykking av kirkerommet.
Komiteens medlemmer føler seg ikke kompetente nok til å ta ansvar for en slik oppgave alene og har derfor søkt
faglig hjelp. Vi har hatt møte med tidligere rådgiver for kirkekunst hos Bjørgvin biskop, Ragnhild Tveit, og
planlegger møte med kunsthistorikeren Anne Marta Hoff og interiørarkitekt Siri Haugan hos Akasia/Kirkevergen i
Bergen.
Å gjennomføre en satsing som Olsvikutstillingen innebærer, er ikke mulig uten hjelp fra frivillige i menigheten.
Komiteen takker teknisk komite ved Øivind Eide, de frivillige i Den Lille Kafe og medhjelperne som hjalp til i
utstillingslokalet og som gjorde en stor innsats i forbindelse med ryddig og nedpakking. Kulturfest Olsvik er fra 2016
medlem i Norske Kirkeakademier. Det medfører bl.a. at det gis en støtte på kr 1500 til hvert arrangement, og at man
har rett på representasjon ved i årsmøtet til Norske Kirkeakademier.
Komiteen hadde i 2019 har det siste året hatt følgende sammensetning: Brith Barsnes Bjordal, Bjarne Andersen, Tone
Ekerhovd, Bodil Angelvik og Reidun Oanæs Andersen.
Eyolf Angelvik registrerte alle gjenstandene som kom inn til Olsvikutstillingen.

Menighetsbladet
Olsvik menighet har et flott menighetsblad som kommer ut fire ganger i året. I 2019 kom det dessuten ut et eget
valgnummer i forbindelse med kirkevalget. De øvrige numrene preges av utgivelsestidspunktet. Første nummer
kommer ut før påske og dekker i tillegg til påsken også fasteaksjon og konfirmasjoner. Sommernummeret
summerer opp konfirmasjonene og ser fram mot somme og høst. Det tredje nummeret kommer i forkant av
Kulturfest og Olsvikutstillingen og årets siste nummer distribueres foran advent og jul og ser ut over de første
månedene i et nytt år.
Bladet blir satt av Sven-Ove Rostrup og for det meste distribuert av posten. Nobu Imazu, Christer van der Meeren,
Randi Magnussen og Øyvind S Stokke-Zahl utgjorde redaksjonen sammen med administrasjonsleder Bjarne B L
Andersen som har fungert som redaktør.

Olsvik 20. desember 2019

Arthur M Pilskog (s)
Leder Olsvik menighetsråd

Gunnar Kolaas (s)
Sokneprest

Bjarne B L Andersen (s)
Administrasjonsleder
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Olsvik sokn, Kirke og gravplasser
Olsvik kirke – signalbygg, utsmykking, kultur
Olsvik kirke er skapt av arkitekt Aksel Fronth og innviet 11.11.1990
kl. 11 av Bjørgvin biskop, Per Lønning. Da var det et mer nøkternt
kirkerom med alter, døpefont og prekestol i furu. Kirken er konstruert
i en kvadratisk form (15 x 15 m) av betong med inntil 500
sitteplasser. Nord for kirke-bygget ligger en egen kontorfløy og en
kvadratisk klokkestøpul med firesidet pyramide formet tak.
I 1991 fikk kirken et 19 stemmers praktfullt orgel. Arne Mæland laget
så et altersmykke i bronse. Med iherdig god innsats fra den
nyopprettede Kunst – og kulturkomitéens Olsvik utstilling i 1998
kunne Olsvik MR i 1998 kjøpe et alterteppe, vevd av billedkunstner
Else Marie Jacobsen. Alterteppet er Y-formet (500x575 cm) med
Ordet fra Prologen, Joh. 1: «Ordet ble kjød». Kristus er stor og står
sentralt i teppet.
I 2009 kom englestigen av
kunsthåndverker/ skulptør Ingun Klakegg Dahlin på plass. I 2010
fulgte KK-komitéen opp med MR og vi fikk keramikkskulpturen med
«Kjærligheten» av Ingun Dahlin påskrevet bibeltekst av kalligrafen
Bas Vlam. I 2012 hevet vi ambisjonen igjen og MR kjøpte inn et
nydelig klangfullt August Förster flygel. Olsvik MR og KK-komitéen
satset sterkt i 2009, ba Reidun Oanæs Andersen ta frimodig kontakt
med Kjell Nupen. Vi bestilte glasskunst til kirken. BKF gav oss
kjempegod oppmuntring og støtte. Den gode glassmester Ole Richard
Lauritzen gjorde en kjempejobb i utførelsen av Nupens komposisjoner.
Påny var gleden stor i 2013 da Kjell Nupens glasskunst ble innviet på
plass i Olsvik kirke: 32 malte glass, montert i vinduene, går som en
lenke rundt kirkerommet, i hoveddøren med kunstglass inn til
kirkerommet, med glass over døren, i taket og i kuppelen.
I Olsvik sokn har vi ambisjoner om at kirken skal være en positiv identitetsbygger i Bergen vest.
Nupens glasskunst har spesielt åpnet opp en ny dimensjon i bruken av kirken. Alterteppet,
englestigen, skulpturene, glasset og lyset kan, sammen med musikken, åpne for en annen
kommunikasjon enn det verbale. Vi feirer ulike gudstjenester med god deltakelse på søndag.
Kirken er allerede mye brukt også utenom gudstjenestene. Vi tror utsmykkingen og de kulturelle
aktivitetene med konsertene og kunstutrykkene kan åpne opp for enda mer bruk av kirkerommet.
Olsvik menighet har fokus på at kirken skal være et samlende bygg. Det er godt og inviterende.
Olsvik kirke har universell utforming og er uten fysiske terskler. «På samme måte som du har
fyrtårn som du navigerer etter på sjøen, har du kirken som du navigerer etter på land», sa Kjell
Nupen. I Olsvik kirke er fyrtårnet blitt helt konkret. Vi mangler nå bare led-lys i den fargerike
glasspyramiden på toppen. Opplyst innenfra er tårnet på kirken synlig fra store deler av bydelen,
også fra luftrommet. Nupen så for seg et hellig rom med en blå diamant på toppen. Vi ber om at den
treenige Gud, som himmelens lysmester, senker sitt velsignende lys over kirken på Olsvikåsen.
Jfr. Visitas-rapporten fra BKF ad Olsvik kirke, kirketomten, energisparing og økonomi
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Olsvik kirke
Olsvik kirke ble innviet i november 1990. Arkitekt
Aksel Fronth. Kirken har 500 sitteplasser
Kirken ble «ferdigstilt» i 2013, da var et alterteppe
fra Else Marie Jakobsen, 32 glassmalerier fra Kjell
Nupen og ny belysning på plass i kirkerommet.
Med økt antall ansatte, ble det for liten plass i de
opprinnelige kontorene i kirken. Vi planla et tilbygg
til kirken med flere kontorer, men byggesaksmyndighetene sa nei til dette grunnet uklarheter i
tomtegrenseforhold. Derfor ble det i stedet gjort et tilbygg til kontorbygget. I tillegg til 4 nye
kontorer, fikk en da et funksjonelt og godt møterom/spiserom.
Samtidig med utvidelsen av kontorbygget, ble det også gjort en del endringer/tilpasninger i selve
kirkebygget.
Selv om det alltid er behov for tilpasninger/vedlikehold/små endringer, mener kirkevergen at
menigheten nå i hovedsak har et funksjonelt kirkebygg.
Menighetsrådet har i budsjettprosessen spilt inn ønske om nytt gulv og reparasjon/utskifting av
stoler, samt oppgradering av uteområdet. Dette er ikke prioritert i fellesrådets budsjett for 2020.
Nye snøfangere ble montert i høst, etter anmodning fra menigheten.
Det fellesrådet har prioritert for 2020, er tilpasning av universell tilkomst til hele bygget. I tillegg vil
vi i 2020 fullføre installasjon av styringsanlegg for energi, for å kunne spare energi.

Utvidelse av kontorene. Nytt inngangsparti
(over), møterom med nytt kjøkken (til høyre)
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Kirketomten
Fellesrådet har i mange år hatt en prosess
med overføring av grunnbokshjemmel for
alle kirkelige eiendommer fra Bergen
kommune til det enkelte sokn. Det er skrevet
avtale med kommunen for alle eiendommer.
Det faktiske arbeidet med å overføre
hjemlene og få utstedt nye skjøter er under
arbeid. For Olsvik er avtalen med
kommunen at tomtegrensene skal gå som
vist på figuren under. Uklarheter om gamle
eiendomsgrenser har gjort at prosessen med
selve hjemmelsoverføringen ikke er
gjennomført enda.

Energisparing
Bergen kirkelige fellesråd har vedtatt en plan for å redusere energiforbruket i kirkene våre. Når vi
ser alle kirkene samlet, var energiforbruket januar-oktober i år 9% lavere enn gjennomsnittet for
årene 2016-2018. For Olsvik kirke var den tilsvarende reduksjonen på 3%. Forhåpentligvis klarer
vi, når vi har fått fullført installasjonen av energistyringsanlegg i hele kirken, å redusere
energiforbruket i Olsvik kirke mer enn 3%.

Økonomi
KIRKEUTGIFTER
Drift og vedlikehold Olsvik kirke
Drift og vedlikehold Olsvik menighetskontor

2018
994 351
18 107

Hittil i år
(pr 10.12.19)
812 274
37 907

BKF's bruk av ressurser i Olsvik menighet i 2018 og hittil i år (pr 10.12.2019)

Netto lønn inkl sosiale utgifter og refusjoner
Netto administrative tilskudd og utgifter
Trosopplæringstilskudd
Drift og vedlikehold Olsvik kirke
Drift og vedlikehold Olsvik menighetskontor

2018
3 127 738
160 228
115 000
994 351
18 107

Hittil i år
(pr 10.12.19)
2 841 841
321 204
74 000
812 274
37 907

Sum driftsutgifter menighet, kirke og menighetskontor

4 415 423

4 087 226

BKF dekker lønn til kantor, kirketjener, frivillighetskoordinator og administrasjonsleder.
Vi lønner også kateket og kateket i trosopplæringsstilling. Disse utgiftene refunderes i all hovedsak
fra Den norske kirke v/Bjørgvin Bispedømme. BKF har også arbeidsgiveransvar for og utbetaler
lønn til diakon i 50 % stilling og kateket i 30 % trosopplæringsstilling. Dette er utgifter sin
refunderes i sin helhet fra menigheten.
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Netto administrative tilskudd og utgifter består blant annet av kontorhold inkl datautstyr og
nødvendig programvare for alle medarbeidere, også prestene.
En del kostnader som BKF dekker på vegne av alle menighetene i Bergen er ikke inkludert i
oppstillingen. Dette gjelder for eksempel utgifter til IKT, regnskapsførsel og revisjon, samt avgifter
til KA, Kopinor og TONO.
Utgifter til drift og vedlikehold av kirke og menighetskontor fremgår av egne linjer i oppstillingen.

Gravplassdel til visitasmelding for Olsvik menighet
Medlemmene i Olsvik menighet sokner naturlig til Loddefjord gravplass. Hittil i 2019 er alle
avdøde med seremoni i Olsvik kirke gravlagt på Loddefjord gravplass, med ett unntak hvor
gravplass foreløpig ikke er avklart. I 2018 er det registrert 23 gravferder fra Olsvik kirke. Av disse
er 18 gravlagt på Loddefjord gravplass, 1 på Åsane kirkegård, mens 4 urner er askespredd etter
tillatelse fra Fylkesmannen.
Av 23 gravferder i Olsvik kirke i 2018, var 17 bisettelser og 6 begravelser. I 2019 er det hittil
avholdt 15 bisettelsesseremonier og 8 begravelser.
Det er planlagt navnet minnelund på Loddefjord gravplass. I den langsiktige planleggingen av
gravplasser og gravkapasitet, må Gravplassmyndigheten tenke gravplassområder i større grad enn
gravplassene hver for seg. I gravplassområde Bergen vest, som tilsvarer Laksevåg bydel, er
kremasjonsandelen 70%, noe som gir press på urnegravene i området. Området omfatter Loddefjord
gravplass, Gravdalspollen gravplass og Nygård kirkegård. Den fremtidige gravplassen i Tennebekk
ligger også her. Etter åpning av nye urnegravfelt og navnet minnelund på Nygård kirkegård er
gravreserven for urnegraver i området på 2,5%. Reserven for kistegraver er imidlertid over 6%, slik
at området sett under ett er godt innenfor lovens krav om 3% gravreserve.
Med fremtidig utbygging av Tennebekk gravplass vil innbyggerne i Laksevåg bydel kunne tilbys
tjenlige graver og gravformer i fremtiden.
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Veien fremover, strategier og mål.
Olsvik sokn har valgt nytt menighetsråd for perioden 2019 – 2023. Sammen med staben i Olsvik
skal menighetsrådet ha Strategi-weekend 13.-14.mars 2020. Her vil visjon, strategi, mål og tiltak for
perioden bestemmes for videre arbeid. Olsvik sokn står foran et lederskifte; administrasjonsleder
bytter arbeidssted i januar og soknepresten blir pensjonist høsten 2020. Vi ønsker å samarbeide om
en snarlig utlysning og god overgang når meldingen er gitt i god tid. Olsvik sokn har de siste 12
årene hatt samordnet ledelse. MR-leder, administrasjonsleder og sokneprest har regelmessig møtt
hverandre til oppdatering, drøfting, rådslaging innimellom møtene i stab, MR med AU. Valg av
personer ved tilsetting av sokneprest og administrasjonsleder vil, i samordnet ledelse med MRleder, være avgjørende for hvordan soknet blir ledet åndelig, strategisk, administrativt, visjonært og
jordnært i fellesskapet.
Vi regner med foreløpig å følge opp vedtatte planer.
Fra MR og stab for årene 2011 – 2015 har vi hatt et arbeidsdokument hvor 3 områder er spesielt
prioritert: DIAKONI, TROSOPPLÆRING og MEDARBEIDERSKAP.
Fra MR og stab for årene 2016 -2019 har vi hatt et arbeidsdokument hvor 3 områder er spesielt
prioritert: DIAKONI, FORKYNNELSE og MUSIKK i kirkens liv

Diakoni
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrke menighetens diakonale arbeid. Bekrefte og gi støtte til diakonen, diakoniutvalget
og oppfølging av den helhetlige diakoniplanen vi har vedtatt fra 2016
Tydeliggjøre forventninger og avklare ansvarsområder, oppdatere stillingsinstruks for
diakon i 50% stilling
Arbeide for å få 100% diakonstilling, ved off. dekning 50% og givertjeneste 50%
Sikre, utvide og styrke besøkstjenesten med både kvinner og menn.
Være en aktiv aktør inn i DUAs styringsgruppen og det strategiske arbeidet i DUA
Styrke vårt arbeid for og med innvandrere med tanke på inkludering/integrering i soknet.
Matkveld, med og fra verdens kjøkken, nye matkulturer, – familie middag. Flyktninger –
samarbeid/inspirasjon/ kunnskap med/fra andre organisasjoner.
Inspirere og skape nytt engasjement rundt våre misjonsprosjekt med NMS på
Nådehjemmet, «House of grace» i Thailand og med Normisjon i Okhaldhunga Hospital i
Nepal.
Starte eget misjons- og solidaritetsutvalg slik at fokus blir mer konsentrert i menighetens liv.

Forkynnelse
•

•
•
•
•
•

Sikre mer systematisk forkynnelse og øke bevissthet omkring det vi formidler og
formidlingens plass. Kartlegge og drøfte forkynnelsen på de ulike arenaene i
menigheten. Kartlegging bør gjøres systematisk over en lengre periode der vi undersøker
både omfang, innhold og metode. Det bør kartlegges i alle grupper, råd, komiteer og
aktiviteter.
Øke kunnskapen om kirkens budskap. Velge ett forkynnelsestema hvert halvår i
perioden; f.eks. «Dåpens gave», som anbefalt fra Bispemøtet og Kirkerådet
Alfa kurs videreføres til høsten 2020. Oppfølging med satsing på bibel-/samtalegrupper.
Få på plass ukentlige andakter på menighetens hjemmeside.
Utfordre en gruppe andaktsskrivere som kan levere ukentlige andakter til menighetens
hjemmeside. Gruppen tilbys Tekstleser- og skrivekurs for andaktsskrivere eller
skribenter.
Oppmuntre til bønn og retreat
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•

Finne nye arenaer for forkynnelse; Ikke bare på nett og i blad, men foran konserter eller i
andre sammenhenger

Musikk i kirkens liv
• Styrke musikklivet i kirken gjennom oppfølging av vedtatte plan for kirkemusikk
•
•
•
•
•

Styrke kirkemusikkutvalget; revisjon av mandat og rekruttering av flere medlemmer.
Bygge opp igjen og vedlikeholde et bredt kortilbud i kirken
Samarbeide med kulturskolen, musikklærere etc. for å rekruttere musikere og finansiering.
Styrke salmesangen på Gudstjenesten; etablere samarbeidsavtale med Colla Voce / TenSing.
Gi et økt konserttilbud/fellesskap. Lunsjkonserter/ orgelkonsert i forkant av formiddagstreff.
Kveldskonsert i Olsvik kirke. Månedlig kveld/ettermiddag. (Samarbeid med musikkmiljø i
nærområdet).3- 4 kvelder på høsten, 3 - 4 kvelder på våren. Onsdagskonsert i Olsvik kirke.
Salmekveld i Olsvik kirke, ex. To - fire salmekvelder i semesteret. (Onsdager?)

I visitasmeldingen vil vi også i denne livsperioden være åpne for visjoner, ledelse og endringer i det
sceneskiftet Herrens år 2020 gir oss. Vi er innstilte på å ta imot, forholde oss til og ta bestemte valg
i forhold til de utfordringene som kommer.

Dåpens gave
I 2020 setter vi i vår kirke et særlig fokus på dåpen. Vi vil ta på alvor oppfordringen fra Bispemøtet
og Kirkerådet. Dåpens innhold, teologi, plassering i forordnede gudstjenester og drop-in-dåp vil
settes på sakskartet påny.

Deltagelse i trosopplæringstiltak
Vi vil arbeide for å få flere deltakere med i trosopplæringstiltakene, slik at flere kan bli møtt og
deltakerprosenten kan høynes. Vi snakker om livslang læring og møter med ulike medmennesker.

Givertjenesten
Olsvik sokn finansierer en egen diakon i 50% stilling og trenger en ny giv med øket innsats i
givertjenesten

Barnas beste
Olsvik sokn må fornye og styrke arbeidet blant og med barna og de unge.

Grønn menighet
Olsvik sokn må fornye vedtakene, rutinene som følge av avtalene vi gjorde i 2010 og styrke
arbeidet for en grønnere menighet.

Klima og miljøarbeid
Olsvik sokn må fornye og styrke arbeidet for et bærekraftig klima og et godt livsmiljø.

Frivillige medarbeidere
Olsvik sokn har mange fantastiske og trofaste medarbeidere som gir av sin tid, krefter og sine
ressurser. Mens vi fortsatt viser god omsorg, sørger for læring og trening med varm takk til dem
som er frivillige, trenger vi å rekruttere nye medarbeidere til ulike lag underveis.

Menighetsbladet
Vi vet at mange leser vårt utmerkede menighetsblad. Olsvik sokn trenger en ny redaktør til
redaksjonen av Olsvik menighetsblad.
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Nyorganisering i kirkens liv
Olsvik sokn må forholde seg til annonsert nyorganisering og planer for én arbeidsgiverlinje i Den
norske kirke

Konklusjon
Olsvik sokn består av et mangfold av trosutfoldelse og givende medarbeidere i en aktiv
kirkehverdag og helg i kirkens liv. Vi har et godt, sammensatt, nyvalgt menighetsråd, en faglig
kompetent og samarbeidende stab og er velsignet med mange frivillige medarbeidere i ulike
arbeidslag her i soknet. Kirkens liv vil på flere nivåer gå inn i en fremtid med store endringer.
Vi er et bekjennende, tjenende og misjonerende kirkesamfunn, lokalisert med Olsvik kirke for den
Jesus Kristi verdensvide Kirke. Kirkens nærvær og tilstedeværelse for folket i Olsvik sokn vil vi
sikre, arbeide med og utvikle oss i.
Vi vil fortsette med god gudstjenestefeiring og aktivt handlende hverdagsliv i vår trosutfoldelse.
Utfra og utover våre gitte rammer vil vi kjempe for at flere mennesker og ressurser kan finne sin
gode plass i kirkens liv. Universell tilgjengelighet og lave terskler er avgjørende for deltakelse i
Olsvik kirke.
Vi er et relasjonsskapende foretak innenfor Den norske folkekirke. Alt virkelig liv er et møte.
Her på berget, i vår teig av Herrens vingård, vil vi ære og tilbe den treenige Gud, søke Jesus
Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet.
Guds fred og velsignelse være med dere alle. Amen.
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Olsvik sokn
Org.nr. 970 558 780

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

olsvikkirke
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