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Kjære Olsvik menighet
Menighetsrådet ønsker å takke alle som
er engasjerte i arbeidet i Olsvik menighet,
både ansatte og frivillige, for forbønner og
for alt dere har bidratt med i menigheten, i
løpet av dette merkelige året 2020.
Vi er mange som var bekymret for alt det
pandemien kunne føre til for kirken vår. Vi
måtte finne oss i å begrense oss på de aller
fleste områder. Alle som har hjerte for menigheten kjenner på dette, ikke bare fordi
en selv savner det kristne fellesskapet og
gudstjenestenes velsignelse, men også fordi vi har medfølelse med alle dem som lider
under dette.
De ansatte og menighetsrådet har hele tiden vært klare på at de måtte følge myndighetenes anbefalinger og instruksjoner
vedrørende offentlige samlinger. Dette
førte til gudstjenester uten nattverd, egne
gudstjenester for dåp, begravelsene ble
også pålagt et begrenset antall deltakere,
salmesang ble ikke mulig å gjennomføre,
antall tillatte deltakere ble stadig endret og
påmelding ble nødvendig. Dette var tungt,
men vi ga oss ikke og prøvde å tilrettelegge
best muligst innenfor de gitte rammene.
Konfirmasjonen ble fordelt på tre dager
med fire gudstjenester hver pluss én gudstjeneste for en enkelt konfirmant. Julaften
ble det gjennomført tre gudstjenester med
50 tillatte på hver. Kapellan Nobu inviterte til åpen kirke og nattverd når dette var
mulig. Vi bygget opp noen digitale tilbud,
f.eks. hadde diakonen andakter på nettet
og noen gudstjenester ble streamet.
Både menighetsrådet og staben har arbeidet ut fra tanken på at dette går over.
Vi står i en slitsom midlertidighet, men
det ble etter hvert klart at dette vil ta sin
tid og vi i måtte finne nye måter å arbeide
og fungere på. Flere gode ideer og innslag
dukket opp allerede i mars og april, selv om
staben hele tiden arbeidet under press for
å opprettholde de mange pålagte forholdsreglene.
Menighetsrådet er takknemlig for god innsats. Det ble en helt spesiell begynnelse i
tjenesten for vår nye administrasjonsleder
Jessica Ann Kerr og sokneprest Martin Aalen Hunsager.
Menighetsrådet ønsker å understreke for
alle at dette som skjer er langt utenfor vår
kontroll. Til dere som opplever byrden i det
daglige arbeidet vil vi si: Vi står sammen om
dette. Ingen skal bære dette alene på sine
skuldre. Måten vi feirer gudstjeneste og

samles om Guds ord og sakramenter kan
variere, slik den har gjort gjennom hele kirkens historie. Olsvik menighet har mange
ressurser som ikke er blitt borte, og dette
er vår glede og oppmuntring i denne vanskelige tiden. Menigheten blir ikke avlyst.

gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og
motløshet.» Joh. 14, 27.

Jesus kom til jordens mørke for å bringe lys
og håp! I denne situasjonen, som oppleves
så overveldende, får vi, og forhåpentligvis
mange flere i Norge, øynene opp for hva
kirken handler om. Vi har en veldig trøst i
troen på en levende Gud.
Jesus sier: «Fred etterlater jeg dere. Min
fred gir jeg dere, ikke den fred som verden

Hilsen fra Arthur M. Pilskog
Leder for menighetsrådet i Olsvik kirke
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Råd og tilsatte
MR 2019-2023: Faste medlemmer
i menighetsrådet valgt fra og med
november 2019

Arthur M. Pilskog (leder), Christer van
der Meeren (nestleder), Sølvi Mostraum
Krabbedal (BKF-representant), Mette
Myklebust, Yngve Jørgensen, Anette Fjæra
Hermansen, Brith Barsnes Bjordal, Aina
van der Meeren og sokneprest Martin A.
Hunsager.

Tilsatte
•
•
•
•
•

Vararepresentanter: Torill Andersen, Ingelin Margrethe Hoff-Larsen, Øivind Hovden,
Bodil Angelvik,
Randi Birkeli Mårtensson.
•

Administrasjonsleder Jessica Ann Kerr er
p.t. sekretær.

•

Menighetsrådet har arbeidet godt i nært
samarbeid med staben og 80–90 frivillige
medarbeidere i soknet.
Menigheten har i 2020 hatt følgende
komiteer: AU, Gudstjenesteutvalget, Diakoniutvalget, Basar-komiteen, Undervisnings-komiteen, Trosopplærings-utvalget,
Kirkemusikkutvalget, Kunst- og kulturkomiteen, Hovedkomité for Kulturfest, Redaksjonen til menighetsbladet.

•

•
•
•

Martin Aalen Hunsager, sokneprest,
2020 – d.d.
Nobukazu Imazu, kapellan,
2015 – d.d., tilsatt kirkelig dialogsenter 2019 i 25 %
Jessica Ann Kerr, administrasjonsleder,
2020 – d.d.
Hans Petter Dahl, kateket I,
2008 – d.d.
Sven-Ove Rostrup, kateket II,
2015 – d.d., tilsatt med trosopplæringsmidler (70 % i undervisning hvorav 20 % nå er frikjøpt til arbeid som
tillitsvalgt; 30 % betalt av menighetsrådet for å arbeide med musikk)
Rune Johnsen Klevberg, kantor,
1991 – d.d.
Bjørg Karin Husa, kirketjener 50 %,
2008 – d.d.
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, frivillighetskoordinator 35 %,
2017 – d.d.; i 20 % stilling vikar for
frikjøpt tillitsvalgt, 2018 – d.d,
Heidi-Merete Baird, diakon 50 %,
tilsatt med midler fra givertjeneste,
2016 – d.d.
Eli Skimmeland, leder DUA 100%, delt
mellom Loddefjord og Olsvik menighet, 2018 – d.d
Stine, diakonimedarbeider DUA 25 %,
2019 – d.d.

Avgang

Gunnar Kolaas, sokneprest, 2005 – 2020.
Bjarne Bühring Langaard Andersen, administrasjonsleder, 2012 – 2020.
Olsvik sokn ved menighetsrådet er styret i
og eier av Olsvik Åpen barnehage i samarbeid med KFUK/KFUM.

Tilsatte Åpen barnehage

Gerd Gauteplass, assistent 50 %,
2003 – d.d.
Jannicke Eriksen, barnehagelærer 35 %,
2015 – d.d.
Jan Frode Sandvik, styrer, 10 % stilling,
2017 – d.d.
Michelle Breivik, pedagogisk leder 50 %,
2017 – d.d. (permisjon t.o.m. mai)
Maria Myksvoll, vikar for pedagogisk leder
50% 2019 – 2020

Menighetens liv – årsrapporter
Innmeldt i Den norske kirke
Utmeldt av Den norske kirke
Dåp utført i soknet
Vigsler utført i soknet
Begravelser
Konfirmanter
Gudstjenester søn/helligdager
Deltagere
Andre gudstjenester
Deltagere
Gudstjenester med nattverd
Nattverdgjester
Gjennomsnitt:
Gj.snitt deltagelse, gudstjeneste
Gjennomsnitt. nattverdsbesøk
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2020
4
27
46
3
55
104
56
3811
9
519
21
911

2019
10
39
43
5
53
114
55
5469
19
3301
45
1731

2018
2
32
56
1
66
130
57
6293
18
3728
42
1636

2017
5
32
62
2
46
101
57
7568
17
1805
38
1779

2016
8
81
77
7
41
111
58
8012
21
3210
43
2007

2015
2
36
67
3
41
129
57
8256
20
2429
46
2149

2014
3
18
69
8
70
123
57
7215
18
2083
38
1651

2013
1
11
68
2
53
137
54
7227
24
3394
41
1891

2012
2
14
75
2
38
135
64
7074
12
2712
34
1562

2011
3
15
118
4
39
124
57
7834
23
2938
37
1463

2010
1
13
72
2
36
127
56
7634
20
2616
39
1801

2009
1
36
82
8
49
137
58
8416
37
3929
32
1561

2008
0
19
93
1
42
137
58
8071
25
4037
37
1771

67
43

119
38

110
39

132
47

138
47

145
47

126
43

133
46

110
46

137
40

136
46

145
49

139
48

Fra menighetsrådet
Bispevisitas

I januar hadde Olsvik menighet den tredje bispevisitasen etter at kirken ble innviet
for 30 år siden. Olsvik menighetsråd takker
Bjørgvin biskop for visitasen.
Biskopen tok seg tid til samtale med alle
ansatte og mange av de frivillige. Han ga
uttrykk for glede og optimisme, og poeng-terte og poengterte i sin tale til menigheten søndag 02.02.2020. blant annet:
• Forkynnelsen er viktig – både i gudstjenestene og i andre sammenhenger
og det er viktig å oppmuntre til deltakelse i søndagenes gudstjenester.
• Behovet for flere frivillige besøksvenner i vårt diakonale arbeid.
• Viktigheten av å opprettholde menighetsbladet.
• Oppmuntret til fast givertjeneste. Det
er en måte alle kan delta i fellesskapet
på.
Visitasmeldingen og hele biskopens foredrag (menighetsblad nr. 2 2020) er tilgjengelige på olsvik-kirke.no. Vi viser også til
biskopens tale til menigheten søndag 2.
februar som er tilgjengelig på kirken.no.

Strategi

13.–14. mars 2020 var det planlagt en strategisamling for de ansatte i staben og hele
menighetsrådet. Men som så mye annet
i 2020 ble denne utsatt, og er nå planlagt
til 12. og 13. februar 2021. Der vil vi drøfte
hvilke satsningsområder menigheten skal
konsentrere seg om de neste årene.

Soknepreststillingen

Etter 15 år som sokneprest meldte Gunnar
Kolaas, tidlig i 2020, at han planla å fratre
sin stilling. Han ble varmt takket av for sin
gode tjeneste på avslutningsgudstjenesten
30. august. Martin Aalen Hunsager ble ansatt som sokneprest i Olsvik sokn på Bjørgvin bispedømmeråds møte 29. mai 2020.
Han begynte sin tjeneste i vår menighet 1.
september. Søndag 20. september ble han
høytidelig innsatt av domprost Gudmund
Waaler, som overrakte ham og menigheten
biskopens innsettelsesbrev.

Administrasjonslederstilling

Bjarne Andersen sluttet i februar som administrasjonsleder i Olsvik etter 11 år. Han
ble varmt takket for sin gode tjeneste i Olsvik menighet på avskjedsmarkering søndag
12. januar.
Jessica Ann Kerr ble ansatt som ny adminis-

trasjonsleder i Olsvik med planlagt oppstart
1. mai. På grunn av koronasituasjonen ble
dette utsatt til 17. august. Hun ble presentert for menigheten i gudstjenesten 23.
august.
Jon Funder Nævland var vikarierende administrasjonsleder frem til Jessica Ann Kerr
begynte. Vi takker ham for hans viktige arbeid i den uforutsigbare situasjonen.

Liturgi fra Kirkerådet

Kantor Rune Johnsen Klevberg meldte tidlig i 2020 at Kirkerådet ville komme med
en ny liturgibok. Kirkemøtet 2019 vedtok
en revisjon av gudstjenesteordningen. Den
var planlagt å gjelde fra første søndag i advent 2020, men dette ble utsatt. Den nye
ordningen vil gå mer tilbake til det gamle,
dvs. at Kirkerådet tar tilbake noe av friheten menighetene har hatt til egne uttrykk
i liturgien, men det vil også være noe nytt.
Gudstjenesteutvalget i Olsvik går igjennom
alternativene fra Kirkerådet. Menighetsrådet vil deretter fremme sitt forslag på
menighetsmøtet 21. mars 2021.

Ved årsavslutning har menigheten en likviditet på totalt kr. 2.013.201,94.

Misjonsavtale

Olsvik menighet har to misjonsavtaler
innenfor Den norske kirkes ‘Samarbeid
Menighet og Misjon’ (SMM). En med Det
norske misjonsselskap (NMS) ved Nådehjemmet i Thailand og med Normisjon ved
sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Fokus for
avtalene er forbønn og støtte for arbeidet
i Thailand og Nepal. Vi har satt av tre ofringer hvert år til begge. Informasjon finnes
på olsvik-kirke.no.

Økonomi

Årsregnskapet for 2020 blir fastsatt på menigehtsrådsmøtet i februar. De forventede
tallene viser et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr. 184.000,-, som står i stor
kontrast til budsjettet for 2020 som hadde
anslått det regnskapsmessige forbruket til
kr. 0.
Det er flere momenter som må betraktes
for å kunne forstå avviket. Det budsjetterte driftsresultatet for 2020 var anslått med
et underskudd på rundt kr. 185.000. Dette
først og fremst fordi menigheten selv betaler for to stillinger (et resultat av at diakoni
og undervisning ble prioritert). Menighetsrådet dekker underskuddet på avdeling for
Diakoni og avdeling for Undervisning med
en del fondsmidler oppspart fra tidligere år.
I 2020 ble mye av den planlagte aktiviteten
i menigheten redusert, grunnet pandemien. Derfor endte vi opp med et underskudd
i driftsresultatet på ca. 360,-, og sammen
med den planlagte overføringen fra disposisjonsfondet ble resultatet et regnskapsmessig mindreforbruk, som nevnt ovenfor.
Menighetsrådet har jobbet med å få til en
stabil givertjeneste for å ha økonomi til stillingene på lang sikt. Olsvik er nå en del av
«Prosjekt Givertjeneste», et prosjekt for
alle kirker i Bergen.
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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.
I februar hadde menigheten en flott visitasgudstjeneste med over 200 deltakere.
De første ti søndagsgudstjenestene hadde
en gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse
på 103 deltakere, og 16 barn ble døpt på
disse gudstjenestene. I tillegg var det fastegudstjenester på to onsdager, før den nasjonale nedstengningen fra 12. mars tredde i kraft og førte til flere søndager uten
gudstjeneste.
Etter at pandemien kom til landet har det
vært en utfordring å være det vi ønsker å
være: Et synlig felleskap som samles rundt
nådemidlene. Noen alternative måter å
ha gudstjeneste på har blitt forsøkt for
første gang. I påsken var det digitale gudstjenester (live strømming) på Skjærtorsdag
og Langfredag. 1. påskedag ble det drive-in
gudstjeneste på parkeringsplassen utenfor kirken, Siste søndag i april ble det også
holdt en digital gudstjeneste.
10. mai ble det igjen invitert til nattverd,

men da utenom en normal gudstjeneste.
24. mai var første gang menigheten igjen
kunne samles til en normal gudstjeneste
med både dåp og nattverd, men med ekstra smitteverntiltak.
21. juni ble det sommeråpningsgudstjeneste på ettermiddagen med menighetens kor, og siste søndag i august ble det
avholdt stor avskjedgudstjeneste for sokneprest Gunnar Kolaas.
Konfirmasjonsgudstjenestene som hadde
blitt utsatt fra de to første helgene i mai, ble
i stedet avholdt de to første helgene i september og spredt ut over 13 gudstjenester.
I oktober ble det avholdt innsettelses-gudstjeneste for ny sokneprest Martin Aalen
Hunsager. I november ble tre gudstjenester
avlyst iht. smittevernsrestriksjoner.
Fra 1. søndag i advent har vi hatt gudstjenester igjen, denne gang med maks 50
personer, to meter avstand ved salmesang,
ingen åpning for å feire nattverd og digital
påmelding til gudstjenesten. Julaften ble
det tre gudstjenester.

og strenge smittevernsrestriksjoner, har
menigheten likevel fått til mye på dette
området også etter 12. mars. 26 barn har
blitt døpt etter 12. mars (46 dåpsbarn totalt
i 2020). Brith Barsnes Bjordal har bidratt
med flott solosang til flere av de enkeltstående dåpshandlingene. Olsvik TenSing
har sunget hele tre ganger i løpet av høsten – på Ung Messe, Lysmesse og julaften.
Speiderne har medvirket på høsttakkefest,
og flere frivillige har vært medliturger og
kirkeverter og registrert gudstjenestedeltakere i våpenhuset. Det har også blitt arrangert åpen kirke og invitasjon til soknebudsnattverd. Noen barnehager har også
deltatt på julevandringer.
På tross av smittesituasjonen har flere i menigheten deltatt aktivt og i trofast i gudstjenestelivet, og håpet er at flere har opplevd at det bli truffet av Guds kjærlighet og
nåde gjennom sitt besøk i Olsvik kirke også
i 2020.

Selv om situasjonen så klart har lagt
begrensninger på det normale gudstjeneste-livet, med 13 avlyste gudstjenester

Diakonien
Visjonen for diakoni i den norske kirke er
«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt
det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste». Vi har valgt å konkretisere visjonen
i ulike underpunkt i diakoniplanen som er
tilgjengelig på olsvik-kirke.no.
Temaet for diakonien i Olsvik i 2020 var
psykisk helse. Dette ble tematisert på ulike måter. Diakoniens dag tok opp temaet,
og diakoniutvalget knyttet seg til Verdensdagen for psykisk helse, med slagordet
«Spør mer». Det ble også lagt ut innslag
på sosiale medier rundt temaet. Temakvelden i samarbeid med Loddefjord ble gjort
digitalt. Diakonen har også oppdatert seg
faglig innenfor temaet ved å lese nyere
faglitteratur.

Sorgarbeid

Vi har som tidligere hatt en sorggruppe for
pårørende i Olsvik og Loddefjord menigheter. Denne tar opp temaer rundt sorgar6

beid, sorg i familien, dødsfallet, og veien
videre. I vår ble denne ledet av diakonen og
soknepresten i Olsvik. I høst var det ingen
sorggruppe grunnet restriksjonene. I løpet
av januar starter vi opp en ny gruppe, ledet
av soknepresten i Loddefjord og diakonen
i Olsvik.
Allehelgensdag er en viktig dag for sorgmarkering, i samfunnet rundt oss og i kirken. I år var det særskilt viktig siden begravelsene hadde til dels hatt andre rammer
enn vanlig. Vi inviterte pårørende til sørgegudstjeneste på kvelden, der navn på
de døde ble lest opp og lys ble tent. Dette
skjedde i samarbeid mellom soknepresten
og diakoniutvalget. De pårørende som bor i
nærområdet fikk også blomst på døren, levert av diakoniutvalget eller diakonen i mai
og rundt Allehelgensdag.

Fellesskap

Fellesskap er et annet fokusområde i diako-

niarbeidet. I starten av året hadde vi åpen
kafe, månedlig treff med samtale over kaffe
og kake. Diakonen deltok på Kirkebenken
på Vestkanten, der vi deler ut vafler og kaffe og inviterer til samtale. Frivillige i menigheten arrangerer formiddagstreff, et viktig
møtested for godt voksne i menigheten
hvor diakonen prioriterer å være til stede.
(Se egen rubrikk om formiddagstreff senere i årsmeldingen.)
Både Åpen kafé, Kirkebenken og Formiddagstreffet har hatt pause store deler av
2020. Det har blitt nødvendig å tenke gjennom hvordan vi kan være fellesskap når vi
ikke kan møtes. Dessverre er det ikke alle
som kan benytte seg av digitale tilbud. Det
som har blitt gjennomført av gudstjenester
o.l. har vært svært viktig for fellesskapet.
Likevel var det rammer som var negative
for fellesskapsopplevelsen, som opphør av
kirkekaffe eller å måtte sitte på avstand fra
venner og naboer. Diakonen har hatt kon-

takt med enkeltpersoner på telefon, men
dette er så klart ingen erstatning for opplevelsen av å være i et fellesskap.
Jo lenger man er borte fra et fellesskap, jo
vanskeligere er det å komme tilbake. Om
2021 tillater det, vil derfor det å bygge opp
igjen fellesskap være et hovedmoment i diakonien.

Sjelesorg

Til vanlig pleier sjelesorg å ivaretas gjennom diakonens besøk i hjemmet, evt. på
kontoret. Et par besøk ble gjennomført da
dette var mulig, ellers tok samtaler sted ute
eller over telefon, evt. i kontorbygget.

Besøkstjeneste

Besøkstjenesten har stort sett dette året
vært telefontjeneste. Den har vært ivaretatt av diakonen og en telefonvenn i diakoniutvalget. Når det blir mulig med fysiske
besøk, ønsker vi å finne frivillige som kan
gå på besøk og gå turer med dem som ønsker det.

Frieda Fasmers Minne

Arbeidet på Frieda Fasmers Minne har
vært preget av restriksjoner. På sykehjemmet bor det mennesker fra både Olsvik og
Loddefjord menigheter, og vi har i årevis
samarbeidet med prestene i Loddefjord og
organistene i Olsvik og Loddefjord om hyggetreff, nattverdgudstjenester, sangstund
og besøksrunder. Før mars gikk arbeidet
som normalt. Etter mars har sykehjemmet
vært mye stengt. Olsvik har gjennomført en
nattverdgudstjeneste og et hyggetreff, og
Loddefjord har også vært noe til stede. Vi
håper å kunne komme dit oftere i 2021.
I 2021 skal diakonene og diakoniarbeidere
i Bjørgvin samles på fagdager om den nye
reviderte planen for diakoni og frivillighet
i Den norske kirke. Det vil gi impulser og
kunnskap til å løfte opp diakonien i Olsvik
menighet i årene som kommer.

blomsterutlevering for å tilpasse oss smittetall, og det var vanskelig for besøkstjenesten å gjøre besøk i hjemmet. Til tross
for dette fikk vi gjennomført mye av våre
faste aktiviteter. Vi delte ut blomster til
pårørende i nærmiljøet etter begravelser i
menigheten. Vi arrangerte Diakoniens dag
med gudstjeneste og kirkekaffe. På Allehelgensdag samarbeidet vi med soknepresten
om kveldsgudstjeneste med opplesing av
navn på de som var døde siste året. Her
var pårørende spesielt invitert. På disse
gudstjenestene bidro vi med praktiske oppgaver, deltakelse i liturgi og preken. Dem vi
har på listen som ønsker besøksvenn holdt
vi kontakt med via telefon, kort og meldinger. Dette skjedde ved diakonen og ved
noen i utvalget.
Vi har også fått et nytt medlem i løpet av
året og håper at det nye året vil gi mange
muligheter til å være sammen i menigheten igjen!

Diakoniutvalget

Som i kirken ellers var diakoniutvalgets arbeid preget av koronaen. Flere møter ble
utsatt eller tatt på epost, vi måtte utsette

Diakonalt Ungdomsarbeid i
Bergen Vest (DUA)
Olsvik menighet har siden 2010 vært en del
av Diakonalt Ungdomsarbeid i Bergen Vest
(DUA) sammen med Loddefjord menighet.
Arbeidet har p.t. to ansatte: ungdomsdiakon Eli Skimmeland i 100% stilling, og fra
03.02.2020 diakonimedarbeider Stine
Haugseng Smebye i 50% stilling. Stine er
utdannet sosionom og familieterapeut og
har en allsidig arbeidserfaring fra bl.a. barnevernstjenesten.
DUAs styringsgruppe består av frivillige og
ansatte i de to menighetene og vedtar visjon, mål og strategidokumenter etter drøfting i menighetsrådene. De har ansvaret for
arbeidets økonomi, framdrift og innhold,
og samarbeider tett med Bergen Kirkelige Fellesråd om lønns- og personalfeltet.
Medlemmer i styringsgruppen fra Olsvik
menighet er Yngve Jørgenssen (leder siden
2018), Arthur Pilskog (vara), administrasjonsleder og sokneprest.
Styringsgruppen er godt fornøyd med samarbeidet mellom de to menighetene og er
stolte av og glade for det flotte arbeidet
som de to medarbeiderne utøver. Menig7

hetene våre er en synlig aktør i ungdomsarbeidet i Bergen vest.
DUA startet KFUK-KFUM Forandringshuset
i Loddefjord i 2017, og samarbeider tett
med dem om diakonalt ungdomsarbeid på
Elvetun ungdomshus bak Vestkanten. Siden Forandringshuset begynner å bli godt
etablert fokuserer vi mer på samtaletilbudet vårt, 13-20. Det er et lavterskel samtaletilbud som også inkluderer tyverisamtaler
i samarbeid med politiet og Vestkanten kjøpesenter.
2020 ble ikke helt som planlagt for noen av
oss, vi har en spesiell tid bak oss nå, men
det er en glede å informere om at vi i DUA
har jobbet godt også dette året. Det har
vært mange omstillinger, og vi har måttet
tilpasse tilbudet vårt gjennom året. I stedet
for samtaler på Elvetun har diakonene fulgt
opp ungdommer via telefon samtaler, chat,
og mange turer (med god avstand).
Vår digitale tilstedeværelse er blitt intensivert, og vi har ukentlig hatt nasjonale og
lokale videomøter med Forandringshuset
og 13-20 nasjonalt. 13-20 var tidlig ute
med å tenke nytt om hvordan være til stede
for sårbar ungdom i denne perioden, og vi
opprettet en felles nasjonal turnus for tilgjengelighet på telefon og chat via vår felles Instagram-profil. Forandringshuset har
gjennomført mange digitale arrangement
og også arrangert smittevennlige helge- og
ferieaktiviteter. På alle aktiviteter har vi hatt
sterkt fokus på smittevern. Det har vært
god informasjonsflyt til ungdommene både
på sosiale medier (Instagram og Snapchat)
samt plakater på dørene om smittevern og
hvilke regler som gjelder, og anitbac og renhold har stått høyt i kurs.
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Sammen med Forandringshuset Loddefjord har vi driftet ferietilbudet på Elvetun.
I år fikk Forandringshuset bevilget ekstra
midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å kunne tilby gode sommeraktivteter til barn og unge, dermed
kunne Elvetun holde åpent hele fem uker
i skoleferien. Stine og Eli har sammen med
Forandringshuset lyst ut stillinger som ungdomscrew, og ansatt fire flotte ungdommer
som fikk sommerjobb på Elvetun i sommer.
Vi gjennomførte over 20 jobbintervjuer
for at flest mulig ungdommer skulle få en
positiv jobbintervju-erfaring. Over 50 ungdommer søkte på ungdomscrew-stillingene på Elvetun. Ungdomscrewet har fått
opplæring, oppfølging og ledelse av Eli og
Stine, samt Maria Espelid og Jakob Holst
som jobbet for Forandringshuset i sommer. Sommerferietilbudet på Elvetun var
et svært godt besøkt tilbud, med mange
barn og unge fra Loddefjorddalen som var
innom hver dag, samt ungdommer fra bydelen og omegn. Med nyrenovert uteplass
har området fått en «ny vår» og barn og
unge koste seg på trampolinen, basketballbanen og i hengekøyen utenfor hver dag.
Aktiviteter som kan nevnes på Elvetun i
sommer er: kreativt verksted, hiphop-dansekurs, utflukt til tivoli, Strutsefarmen,
klatrepark, badeland, bowling, minigolf,
kino og spill-turneringer. I samarbeid med
Møhlenpris idrettslag hadde vi også fotballturnering, og på Elvetun hadde vi flere
basketturneringer og fotballturneringer. Vi
fikk mange gode tilbakemeldinger fra både
barn og foreldre som var takknemlige og
glade for tilbudet på Elvetun.
United Sisters skulle ha dratt på nasjonal
leir på Strandheim leirsted i sommer, som

tidligere, men denne avlyst. Vi her i Vest
gjennomførte likevel en fantastisk jenteleir,
hvor 30 jenter fikk dra på tre forskjellige
leirer i vakre Øygarden, i samarbeid med
Papillion og The Dale Oen Experience. Her
var fokuset mestring, samhold, mot, og nye
opplevelser i vann. Jentene fikk bade, stå
på vannski, kjøre Rib-båt, kjøre tube-ring,
klatre og mye mer.
De to ansatte i DUA er også involverte i
ungdomsarbeid/konfirmantarbeid i de to
menighetene og til stede 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).
2020 har vist oss en praktisk utfordring
med å finne egnede lokaler i nærmiljøet
vårt. Elvetun er et lite lokale med mange
interessenter, og særlig byr mangelen på et
egnet samtalerom på problemer. Forandringshuset (som er et arbeid i regi av KFUK/
KFUM) har de samme utfordringene mht.
lokaler, og det henger tett sammen med
vårt arbeid ettersom Forandringshuset er
vår arena for mye av arbeidet. Det er også
en pågående diskusjon med Kirkevergen
om organisering, samarbeid og forankring.
For mer informasjon om arbeidet vårt, se
13-20.no og forandringshuset.no/loddefjord.

Formiddagstreffene
Program og Foredragsholdere i 2020:
• Domprost Gudmund Waaler: «Mine
år i forsvaret»
• Rune Alver og Eilif B. Løtveit: «Svaret
er Bjørnson»
• Øistein Paulsen: «Oppveksten i Loddefjord» fra Breivik til Loddefjord
• Bjørn Sæle: «Elias Blix – liv og diktning» og kåsør
• Duoen Bøen og Fiskaaen: «En musikalsk reise med fløyte og gitar»
• Harald Myklebust om Per Sivle: «Hans
liv mellom tru og tvil»
• Veslemøy Fluge Berg og med Wedberg trio: Konsert
• Dirigent Bjørn Bergmann med FORUM
sangforening: Adventskonsert
Formiddagstreffene startet opp i med menighetens julefest i januar som vi pleier.
Årets julefest var over 60 påmeldt og hovedgjest var domprost Gudmund Waaler.
Han fortalte om sine år i forsvaret med artikler og bøker han har skrevet om soldaters liv under og etter medvirkning i krig i
utenlandstjeneste. Et spennende foredrag
med en fin andakt som avslutning.

Vi hadde to fine treff hvor vi dekket til mer
enn 60 fornøyde brukere. Lederen Brith
Barsnes Bjordal bruker mye tid på å finne
frem til gode gjester om det skal være foredrag, trim eller musikalske innslag og dette
er en medvirkende grunn for at så mange
finner veien til treffene.
Brith vil spesielt i 2020 takke og skryte av
de frivillige som er en fin gruppe, der alle
trives i sammen og alle gjør en kjempeinnsats. I tillegg sier hun takk til diakon Heidi
Merete, som alltid prøver å være med og
holder varme, fine andakter. Takk til kateket Hans Petter som alltid takker ja hvis vi
spør om deltakelse og ikke minst til kantor
Rune som kommer og spiller.

med et flott program om Elias Blix. I oktober besøkte Harald Myklebust oss med
program om Per Sivle. Veslemøy Fluge Berg
og Weberg trio stilte på kort varsel i november, som ble til en flott dag med allsang, og
vakker sang vi kunne lytte til. Høstens treff
ble holdt i kirkerommet for å kunne holde avstand. Servering klarte vi å få til ved
hjelp av Safari Catering, som pakket maten
i kuverter. Alt i alt var det en fin høst, hvor
mange våget seg på formiddagstreff.

Vårturen skulle i 2020 gå til Bekkjarvik. Alt
var bestilt og fulltegnet turbuss, men måtte
avlyses. Turen kom i stand med god hjelp
av Olav Solvang som ordnet med bestilling
og buss.

Vårt ønske for 2021 er likt alle andres, og vi
håper dette viktige diakonale arbeidet kan
fortsette. Det er mange eldre som trenger akkurat slike treff, hvor de kan få prate
sammen og lytte til gode program med god
mat og fine andakter. Vi håper de frivillige vil være med nok et år og at noen flere
kjenner gleden i å være med og hjelpe. Det
finnes sikkert mange der ute som kan tenke
seg å enten delta som besøkende eller som
frivillig. Spre ordet og hjelp å finne dem
som trenger tilbud som dette!

Vi startet opp igjen i høst, og Bjørn Sæle,
som skulle vært i april, kom i september

Mer info og kontakt finner du på olsvik-kirke.no/formiddagstreff.

Trosopplæring 0-18 år i Olsvik
Olsvik menighet har en stabil og meget kompetent stab med to kateketer,
Hans-Petter Dahl og Sven-Ove Rostrup i
hhv. 100 % og 70% stilling i trosopplæringen. Rostrup er frikjøpt 20 % til arbeid som
tillitsvalgt, med Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
som vikar.

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.

Kontinuerlig tilbud

Olsvik menighet hadde i 2020 følgende faste tiltak for barn og unge: Åpen barnehage,
Tweenies, TenSing og Speider. Vi markerer
de tre første dåpsdagene gjennom utdeling
av gaver. 2. og 3. klasse ble invitert til Tårnagenthelg. Vi har også hatt familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester.

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 velkomne i kirken.
Alle som skal ha dåp kalles inn til dåpssamling.

Babysang

På grunn av smitteverntiltak ble Babysang
bare sporadisk gjennomført våren 2020,
med moderat oppmøte. Som en alternative tilbydde vi «Sangstund fra hjemmekontor» (se under).

Min kirkebok 4

4-årsboken ble kun delt ut på våren, med
to samlinger i forkant. 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.

LysVåken

LysVåken ble dessverre avlyst på grunn av

smitteverntiltak.

Sangstund fra hjemmekontoret

Laksevåg/Nygård var raskt ute med et digitalt tilbud som skulle videreføre aktivitetene babysang og småbarnssang under
nedstengingen i mars. Sendingene foregikk
i stuen til menighetspedagog i Laksevåg/
Nygård og menighetsarbeider Øyvind, som
var inkludert i prosjektet. Siden Øyvind jobber både i Olsvik og Laksevåg/Nygård og i
tillegg er gift med menighetspedagogen i
Laksevåg/Nygård, ble det naturlig å ha et
samarbeid.
Sangstundene ble sendt direkte i en lukket
Facebook-gruppe tre ganger i uken frem til
påsken, hvor programmet ble tilpasset sangønsker fra seerne. I påsken ble det laget
en påskesending. Da barnehagene åpnet
igjen, ble det spilt inn ukentlige sangstunder en stund frem mot sommeren.
Det var en god del som fulgte direkte-sendingene, og det var også mange som så
sendingene i etterkant. På den måten kunne det tilpasses hver families dagsrytme.
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Konfirmanter

I Olsvik menighets trosopplæringsplan står
følgende om konfirmasjonstiden: «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 at konfirmantene
velger ulike interessegrupper. I tillegg har
vi noen felles seminarer og nettundervisning, hvor vi bruker Sjømannskirkens opplegg. I 2020 hadde var interessegruppene
TenSing, KRIK, lederkonfirmanter og to Sjømannskirkegrupper (London og Hamburg).
Vi har innledet et formelt samarbeid med
Loddefjord menighet. Deres konfirmanter
kan delta på TenSing, og konfirmantene fra
Olsvik kan delta på konfirmantklubb i Loddefjord kirke. På grunn av nedstengingen i
mars ble det en spesiell avslutning på konfirmantåret. Turene til Hamburg og London
ble avlyst og konfirmasjonsgudstjenestene
ble flyttet til september. I løpet av de to
første helgene ble 104 ungdommer konfirmert fordelt på 13 konfirmasjonsgudstjenester. Etter mange år med stabil oppslutning har det vært en nedgang de siste
årene. Men det er fortsatt ca. 80 % av de
døpte i årskullet som velger å konfirmere

seg i Olsvik kirke.

Loddefjord og Olsvik.

Søndagsskolen

Beslutningen om å gjennomføre tiltaket
digitalt i påsken ble tatt noe tett opp mot
gjennomføringstidspunkt. Det var en noe
spontan avgjørelse, både for å kunne legge
programmet opp mot innholdet i boken,
påskeuken, og omstendighetene rundt
påsken 2020: Barnehagene var stengt, så
det var lite som skjedde for disse barna på
dagtid; det var hytte- og reiseforbud i påsken, så vi antok at mange var hjemme; og
det ble antatt at det var mulig for barna å
få hjelp av de voksne hjemme med antatt
roligere dager på hjemmekontor. Det ble
derfor ikke sendt noe invitasjon per post,
da vi ikke hadde tid til normal postgang. Vi
benyttet derfor e-postlister, sosiale medier samt nettside for å nå målgruppen. Det
er mulig at det hadde vært flere påmeldte
dersom vi med sikkerhet kunne visst at påmeldingene nådde alle, slik man kan med
posten.

I 2020 har det vært søndagsskole ca. annenhver søndag fram til mars. Målgruppen
er barn fra ca. 3 til 10 år. Deltakerne på søndagsskolen har vært noen få faste barn (4–5
stk.) samt barn som er innom mer tilfeldig,
f.eks. ved 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 2020 har vært Hans-Petter
Dahl og Johanna Husa. Det arbeides med å
skaffe flere frivillige ledere til søndagsskolen.

Førsteklasses

Førsteklasses er et breddetiltak for 6-åringer i forkant av skolestart. Tidligere har dette vært et samarbeid med Loddefjord som
har vært lagt opp mot pinsen. I år ble den
gjennomført digitalt, og var et samarbeid
mellom Laksevåg/Nygård (initiativtaker),

Det ble gjennomført tre digitale samlinger i
påsken: 6., 7. og 8. april. Bøker (lesebok og
oppgavebok) ble levert ut til de som var påmeldt i forkant av de digitale samlingene.
Hver av menighetene hadde ansvar for én
av de tre direktesendingene, som ble sendt
i en lukket gruppe på Facebook. Olsvik sin
sending ble sendt fra hjemmekontoret til
menighetsarbeider Øyvind, med videoinnslag fra kirken hvor sokneprest Gunnar
fortalte om kirken og lysgloben.

Trosopplæring for voksne i Olsvik
Temasamlinger

I 2019 samlet temakveldene et fast «knippe» menighetsmedlemmer og har hatt et
gjennomsnitt på 25 deltagere.
I 2019 har vi hatt seks temakvelder med
følgende tema:
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»
Gunnar Kolaas: «Lignelsen om de 10
brudepiker»
I år ble kveldene avlyst på grunn av situasjonen, men vi ser frem til å starte opp
igjen i 2021. Temakveldene annonseres via
menighetsblad, SMS, menighetens hjemmeside og Facebook.
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Alpha-kurs

Menigheten arrangerte høsten 2020 Alpha-kurs for tredje gang. Alpha-kurs er
et undervisningsopplegg som tar for seg
grunnleggende temaer i den kristne troen og man legger stor vekt på det sosiale.
Hver kveld starter med et felles måltid før
det er sang, undervisning og gruppesamtaler. Som mange andre aktiviteter var
det vanskelig å gjennomføre som planlagt.
Serveringen ble svært enkel og flere samlinger ble enten gjennomført digitalt eller
utsatt. De fem siste samlingene er flyttet til
våren 2021. Kurset arrangeres i samarbeid
med Normisjon, som stilte med dyktige
talere. Det var 23 deltakere på Alpha-kurset. Kurset ble ledet av Liv-Berit Pilskog og
Hans-Petter Dahl.

Åpen barnehage
Åpen barnehage er for alle barn under
skolealder som kommer sammen med
omsorgsperson. Barnehagen holder åpent
mandag, onsdag og fredag. I 2020 har
staben i barnehagen bestått av Michelle
Breivik (pedagogisk leder i 50%, permisjon t.o.m. mai), Maria Myksvoll (vikar for
pedagogisk leder i 50%), Jannicke Eriksen
(pedagog 35%), Gerd Gauteplass (assistent
51%) og Jan Frode Sandvik (styrer 10%).
Olga Maxymovych har bidratt fysisk og digitalt med Baby-yoga (foreldretrim). Brith
Barsnes Bjordal bidrar med sangstunder.
Kjøkkenteamet har som tidligere bestått
av Margith Johnsen, Grete Rosenberg og
Inger Vaagenes.
Vi har i stort mulig grad forsøkt å legge til
rette for at de med behov for å møtes har
kunnet gjøre dette i større eller mindre
grad. Barnehagen har uke for uke vurdert
smittetrykket og forsøkt å tilpasse tilbudet
best mulig ved de følgende stegene:
•

Utarbeidelse av egen smittevernveileder, samt opphenging av infor-

•

•
•

•
•

masjonsmateriell og god
tilgang på håndsprit.
Innført påmelding til hver
åpningsdag med begrensede plasser. Dette har variert
mellom 5 og 10 barn.
Åpningstiden ble redusert.
Oppfordring om å holde avstand til
andre voksne og andres barn. De
ansatte kan heller ikke være like tett
på som vanlig.
I enkelte perioder har vi hatt tilbud
ute på lekeplass eller trilletur og noen
ganger begge deler.
Ingen smørelunsj, bare egen matpakke. Staben serverer te og kaffe.

Oppmøte

Før 12. mars hadde barnehagen et snitt
27,5 barn. Det beste oppmøte er vanligvis
senere på våren, hvor snittet ligger på over
30 barn. Vinterens tall førte til et noe lavere
tilskudd for høsten 2020, da dette er basert
på vårens gjennomsnitt.

Økonomi

Bergen kommune sitt byråd foreslo å kutte tilskuddet til Åpne barnehager med 3,2
millioner. Etter solid innsats fra Nettverk
for Åpen barnehage ble kuttet redusert til
2,2 millioner etter forhandlinger med SP og
SV. For vår barnehage betyr det like fullt et
nedtrekk på rundt 140.000 for 2021.
Til tross for unntaksåret 2020 vil staben i
barnehagen benytte anledningen til å takke gode mennesker som vi har samarbeidet med dette året, fra foreldre og barn til
menigheten ellers, som har stått på for at
Åpen barnehage kan være en viktig del av
Olsvik kirke.
Mer informasjon finner du på olsvik-kirke.
no/barnehage

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 breitt 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

Nokre planlagde arrangement måtte diverre avlysast:
• Lunch-konsertar i samarbeid med
Åpen kafé
• Påskekonsert under Påskefest 2020
Like fullt vart det fleire arrangement som
vert avvikla med nokre endringar:
• Skjærtorsdagskonserten vart sendt
digitalt.
• Konserten med Johann Sebastian
Blum og Cecilie Lenganger planlagt
15. mars vart utsett til 24. august, og
vert avvikla med Lykke Kristine Moen i
staden for Leganger. Det vart ein flott

•

konsert med eit publikum på om lag
30 personar.
Julekonserten vart utsett frå 6.
desember til 17. desember og med
færre artistar. Medverkande var Nybø
Brass, Triade, Tor Jaran Apold (fiolin),
og Rune J. Klevberg (orgel og klavér).
Det var få i publikum, men ein flott
konsert, og dei frammøtte sette stor
pris på konserten.

Kirkemusikalsk utvalg

Året 2020 har leder og kantor hatt et godt
samarbeid, men utvalget mangler medlemmer. Lederen har etterlyst dette og
spurt flere, om det kan være verv noen
kunne tenkt seg.
Denne gangen utvalget ble dannet var det
fem medlemmer, noen sluttet fordi dette
var et nybrottsarbeid og arbeidsoppgavene
ikke var klare nok, andre flyttet fra menigheten. De siste årene ble det jobbet hardt
med å få inn nye. Menighetsrådet jobber
med en sak som kommer til å gjøre oppgavene og rollene oversiktligere.
Leder: Brith Barsnes Bjordal

Medlem: Kantor Rune J. Klevberg

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 er dirigent og ansvarlig leder.
Sammen med Jannicke, Maren, Hilde Terese og Thea leder hun et kor som i øyeblikket består av ca. ti sangere.
I 2020 var Tweenies med på disse arrangementene:
21.06 – Sommeråpning
Denne dagen var vi med på kirkens tradisjonelle sommeråpning. Dette ble feiret med
en musikkgudstjeneste hvor vi bidro med
sangen «True Colors». Etter endt gudstjeneste ble det mulighet å spise sammen
for de som ønsket og hadde med seg mat.
30.08 – Avskjedsgudstjeneste for Sokneprest Gunnar Kolaas
11

Denne dagen hadde vi sammen med de
andre korene et overraskelsesnummer for
Gunnar. Alle korene sang en medley av
kjente sanger med tekst om Gunnar. Etter
gudstjeneste var det kirkekaffe og taler til
pensjonisten.
Mer informasjon finner du på olsvik-kirke.
no/tweenies.

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.
Aktiviteter i 2020:
• 08.01 – Juletrefest på Vadmyra skole
• 14.01 – TenTing
• 17.-19.01 – Tunseter
• 07.-09.02 – Vinterfestivalen
• 18.02 – Bingo og kakeauksjon
• 21.-23.08 Tunseter
• 30.08 – Samlingsgudstjeneste
• 02.-04.10 – Tur til Dyrkolbotn
• 18.10 – UngMesse og presentasjonsgudstjeneste
• 13.12 - Lysmesse
• 24.12 – Julaften
Avlyste øvelser/arrangementer
På grunn av stor spredningsfare av Corona-viruset har både regjeringen og Norges
KFUK-KFUM satt inn retningslinjer på hvordan grupper skal håndtere situasjonen.
Med dette ble en del aktivitet avlyst eller
utsatt for å dempe risikoen for smitte. Deriblant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sangoppdrag hos Odd fellow (utsatt)
UngMesse i mars (avlyst)
Konsert med Knut Anders Sørum
(utsatt)
Jubileumsfest (utsatt)
Gruppeøvingshelg (avlyst)
Øvingshelg (avlyst)
Sommerkonsert (avlyst)
Grillavslutning (avlyst)
Øvingshelg (utsatt)
Konserthelg (utsatt)
Sangoppdrag i Saniteten og Brønndalen (Avlyst)

Mer informasjon finner du på olsvik-kirke.
no/tensing og facebook.com/OlsvikTS

Colla Voce

Colla Voce er et kor som er åpent for alle
som er 20 år eller eldre, uansett tidligere
erfaring med kor. Repertoaret er allsidig og
består både av salmer og ikke-religiøse sanger, med hovedvekt på a cappella. Koret ble
startet i 2016 og er formelt sett uavhengig
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av menigheten, men deltar ofte på menighetens ulike arrangementer og bruker kirkerommet i Olsvik kirke som fast øvingslokale hver mandag kl. 19.30–21.30.
Som for de fleste andre har 2020 vært et
spesielt og krevende år for koret, der det
har vært vanskelig å få samlet koret til fysiske fellesøvelser. Vi har heldigvis ikke
opplevd smitte knyttet til korets aktivitet i
året som gikk, men en del medlemmer har
forståelig nok valgt å trappe ned aktiviteten
for å redusere smitterisikoen. Mange arrangementer har blitt avlyst, og ved inngangen
til 2021 er det usikkert hvor mye som kan
gjennomføres i tiden som kommer. I perioder med nedstenging har vi hatt digitale
øvelser ledet av vår utmerkede dirigent,
Angela Vågenes. Når vi har kunnet øve
sammen, har vi gjort det med stor glede
og avstand mellom sangerne. Selv om oppslutningen naturlig nok har vært lavere enn
vanlig, har det vært viktig for oss å opprettholde et meningsfullt tilbud i en spesiell tid.
Nyttårskonserten i Fjell kirke i januar må
sies å være det musikalske høydepunktet.
Vi var også med under bispevisitasen i februar og i avskjedsgudstjenesten til Gunnar
Kolaas i august, og vi sang på åpningen til
Alphakurset i september.
Styremedlemmer i 2020: Maren Terese
Hovden (leder), Torbjørn Andersen (kasserer), Elisabeth Eide og Anja Solheim.
Mer informasjon finner du på collavoce.no
og facebook.com/collavoceolsvik.

SMIL-kollektivet

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 kultur-eventer. Foreningen er
knyttet til Olsvik kirke. Den årlige romjulskonserten ble dessverre avlyst, men som
et plaster på såret, produserte kollektivet
en musikkvideo med sangen «This is Our
Home» av a-ha.
I tillegg produserte kollektivet en musikkvideo til Bergen kirkelige fellesråd sin sommerfest for ansatte, som i år ble en blanding av fysisk og digital sommerfest i Forum
kino. Dette var sangen «Neste sommer» av
deLillos med ny tekst for anledningen av
Hilde Trætteberg Serkland. Her bidro både
kirkevergen og biskopen til en fin og morsom video. Begge musikkvideoene kan du
finne på adressene under. Kollektivet tok
også ansvar for årets juletreprosjekt, som
i 2021 har 10-årsjubileum.

Følgende var med i kollektivet 2021
Lars Kristian Stendahl Gjervik, flygel; SvenOve Rostrup, div. tangenter og trampeorgel samt lydproduksjon; Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl, bass; Martine Bjordal, sang;
Jan Ove Epland Holgernes, trommer; Eirik
Olavsson Husum, gitarer; Preben Thorsteinsson, sang; Gro Renate Rostrup, kameraarbeid.
Styret i SMIL-kollektivet består av stifterne
Lars Kristian Stendahl Gjervik, styreleder
Sven-Ove Rostrup, styremedlem
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, styremedlem
Lenke til video «This is Our Home»:
https://youtu.be/UMDkZuSKJgM
Lenke til video av «Neste sommer»:
https://youtu.be/p4shs-_9CTQ

Loddefjord I. KFUK-KFUM-speidere
Året 2020 ble for oss som for de fleste fritidsaktiviteter veldig spesielt. Det begynte
helt normalt og aktivt. Globalaksjonen i januar ble som alltid vellykket, og på vel en
time ble det samlet inn kr. 5000 i bøsser
og Vipps. I februar klarte vi å gjennomføre
kakelotteriet hos Rema 1000 der resultatet
ble kr. 9.900.
Vi måtte avlyse Vinterhelg i Eksingedalen,
Vårturen til Frieda Fasmer, Kretsens vårma-

nøver, Kretsleir, Peff.kurs og kakelotteriet,
men det meste fortsatte digitalt. I juni samlet vi flokken for å avslutte vårsemesteret.

lemmer og mistet gamle. Vi er spent på hva
det nye året bringer. Et aktivt program for
våren er planlagt.

Tradisjonen tro ble det både juleverksted
og juleavslutning med julegrøt, opptagelse
og merkeutleveringer, men for første gang
i gruppens historie ble det dessverre ikke
lillejulaften på Frieda Fasmer.

Mer informasjon finner du på loddefjord1.
kmspeider.no.

I løpet av 2020 har vi både fått nye med-

Basarkomiteen
Året 2020 ble et annerledes år også for
planleggingen av basaren. Vi måtte avlyse
basaren, men vi klarte likevel å foreta salg
av loddbøker. Inntektene fra loddsalget ble
kr. 27500 brutto. Vi er takknemlige over
alle som kjøpte lodd.

Basarkomiteen består av Tove G. Stokke
(leder), Gjertrud Saltnes, Vivian Grønhaug,
Jannicke F. Fagerbakke, Kari Willassen,
Svein Zahl og Arne Tandberg. Øivind Hovden er menighetsrådets representant.

Kunst og kultur
Komiteen for Kulturfest 2020 var godt i gang
med planleggingen, og til sommeren var
skissen til fullt program for Kulturfest 2020
klar. Høsten viste derimot at det ikke ville
være publikumspotensial til en økonomisk
forsvarlig gjennomføring av fullt program.
Det hele endte med at vi gjennomførte Kulturfest 2020 med Olsvikutstillingen i vanlig
format med god og variert kunst fra i alt
13 kunstnere. I tillegg satset vi på en åpningsforestilling «Musikalsk poetisk reise»
med Ragnhild Gudbrandsen og Laila Kolve.
Denne forestillingen måtte imidlertid utgå
på grunn av sykdomsforfall. To foredrag, et
om ikoner ved Rigmor Hasle Amundsen og
et om moderne kirkearkitektur ved Gunnar Danbolt, ble gjennomført etter planen
med god oppslutning. Under åpningen av
Kulturfest arrangerte vi en omvisning i kirkerommet med Kunsthistorikeren Hjørdis
Danbolt, der hun kommenterte kunsten og
kunstnerne som finnes der.
Dette annerledesåret gav oss få sammenlignbare erfaringer i arbeidet med å sikre
en god økonomi i Kulturfest mtp. sponsormarkedet og publikumsresponsen. Men
responsen blant menighetens frivillige var
absolutt god nok til å gjennomføre Kulturfest 2020 på en god og forsvarlig måte. Det
er inspirerende å være arrangements-ko-

mite og kjenne på
slik respons og på
det gode samarbeidet i Kulturfest. Tusen takk til alle som
bidro!
Komiteen for Kulturfest 2020 bestod av Reidun
Oanes Andersen,
Sven-Ove Rostrup, Øyvind Stokke-Zahl, Lise
Inde Zsak, Gro Rostrup og Yngve Jørgensen.
Arbeidet i Kunst- og kulturkomiteen (KK-komiteen) ble i 2020 preget av to hendelser.
Den ene var så klart pandemien, som førte
til at det lenge var usikkert om hvorvidt Olsvikutstillingen 2020, den 23. i rekken, kunne arrangeres. Den andre hendelsen var at
to medlemmer gikk ut av komiteen. Tidligere administrasjonsleder Bjarne Andersen,
som hadde vært et svært viktig medlem av
komiteen i mange år, gikk over i ny stilling.
Et nyere medlem, Tone Ekerhovd, måtte
slutte på grunn av flytting. Vi takker begge
to for stort engasjement og arbeidsinnsats.
Arbeidet med ny dåpsmugge og videre
plan for utsmykkingen av kirkerommet
har måttet ligge på vent dette året. Styret

i Kulturfest besluttet til slutt at Olsvikutstillingen skulle arrangeres som vanlig. KK-komiteen sluttet seg til dette. Arbeidet med
å skaffe informasjon om kunstnere, få kontakt og inngå avtaler foregikk fortløpende
gjennom året.
Kulturfest og Olsvikutstillingen ble åpnet
lørdag 10. oktober av leder for Vestnorsk
Teater, Solrun Toft Iversen. Da «Den lille
kafé» ikke kunne arrangeres i utstillingslokalene, fikk Øyvind Stokke-Zahl i stand en
kafé i et tilstøtende lokale. 13 kunstnere
stilte ut i kirkens underetasje.

Bildende kunst

Olaf Storø, Åse Berit Skeie Ulltang, Arne
Åmland, Gro Mukta Holter, Erlend Berge og
Rigmor Hasle Amundsen.
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Kunsthåndverkere

Gro Aakenes Sævig, Kristi Nilsen, Ingun
Dahlin, Linda Lid, Beda Maria Johanson,
Benarik Art og Liv Sundal.
Teknisk komite (Øyvind Eide og Kjell Sørheim) sørget som tidligere år for opphenging av bildene. I år var dette et spesielt
krevende arbeid, fordi det var noen svært
store og tunge bilder. En rekke frivillige var
verter i utstillingen, og sørget for at smitterestriksjonene ble overholdt og hjalp
med rydding og innpakking. Eyolf Angelvik
registrerte alle kunstgjenstandene digitalt,
og registrerte også salget. Komiteen takker

med dette alle medhjelperne. Olsvikutstillingen hadde ikke kunnet la seg gjennomføre uten denne frivillige innsatsen.

av Norske kirkeakademier og en representant deltar vanligvis på årsmøtet, men i
2020 ble årsmøtet avlyst.

Olsvikutstillingen ble jevnt godt besøkt, og
noen dager var besøket svært godt. Salget
av bildende kunst var ikke så godt som tidligere år. Derimot var det stor interesse for
kunsthåndverk i form av keramikk, tekstiltrykk, strikk, smykker og glass. Bruttosalget
ble i overkant av kr 179 000. Av dette går
rundt 35% til Olsvik kirke.
Kulturfest og Olsvikutstillingen ble gjort
kjent på mange ulike måter: Egen brosjyre,
plakater, nettsiden, Facebook og presse.
Kulturfest og Olsvikutstillingen er medlem

Komiteen gjennomførte sju møter i 2020
og hadde følgende sammensetning: Brith
Barsnes Bjordal, Bodil Angelvik og Reidun
Oanæs Andersen. Sistnevnte satt også i styret for Kulturfest som representant KK-komiteen.

Menighetsbladet
Olsvik menighet har et flott menighetsblad
som kommer ut fire ganger i året. Numrene preges av utgivelsestidspunktet. Første
nummer kommer ut før påske og dekker i
tillegg til påsken også fasteaksjonen. Normalt inneholder dette nummeret også
oversikt over konfirmasjonene, dog utgikk
dette i år da konfirmasjonene ble utsatt
til høsten. Sommernummeret kommer ut
medio juni og ser fram mot sommer og
høst. Her er normalt også konfirmantbildene, som i år kom i nr. 4. Det tredje nummeret kommer i forkant av Kulturfest og Olsvikutstillingen og har dette som et naturlig
fokus, og årets siste nummer distribueres
foran advent og jul og ser ut over de første
månedene i et nytt år.
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Utenom faste årlige innslag er
dette sakene som fikk mest plass
i 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olsvik TenSing 30 år (nr. 1)
Biskopens visitasforedrag (nr. 1)
Takk fra og til tidligere sokneprest
Gunnar Kolaas (nr. 2)
Alpha-kurs (nr. 2)
Hvor er Gud i koronaens tid? (nr. 2)
Bibel- og bønnegrupper i Olsvik (nr. 3)
Bli kjent med vår nye sokneprest Martin Aalen Hunsager (nr. 4)
Rapport fra Kulturfest (nr. 4)

Bladet blir satt av Sven-Ove Rostrup og blir
distribuert via posten, direkte sendinger og
utlevering av frivillige. Utgivelsene blir også
gjort tilgjengelig på nettsiden. Christer van
der Meeren trådte inn som redaktør etter
Bjarne B. L. Andersens fratreden i starten
av 2020. De øvrige redaksjonsmedlemmene har i 2020 vært Øyvind S. Stokke-Zahl,
Mette Myklebust, Randi Magnussen og Nobukazu Imazu. Etter siste utgivelse i 2020
trådte Øyvind ut av redaksjonen. Vi takker
Øyvind for viktig og god innsats gjennom
mange år i redaksjonen.

Tjen Herren med glede!

Men Gud være takk som gir oss seier ved
vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine kjære
søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust
og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.
Kor 15,57-58
Olsvik 2021
Arthur M. Pilskog (s)			
Leder Olsvik menighetsråd		

Martin A. Hunsager (s)			
Sokneprest					

Jessica A. Kerr (s)
Administrasjonsleder
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Lik oss på
Sett inn logo her

@olsvikkirke

AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine. Med
denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.
Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende
tekst på kontoutskriften.
Legg til Olsvik
kirke som
kontakt

Med vennlig hilsen
<Organisasjonens navn>
Fyll ut svarkupongen nedenfor.

AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automafra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får
tisk
betaling
av
regningene
sine.
Med
denne
løsningen
varsel
minst 7 for
dager
forfall,
og kvittering
medendringer.
forklaPS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per
trekkmåned,
å ta før
høyde
for eventuelle
fremtidige
Du vil uansett
aldridirekte
bli trukket forrende
mer enn
det avtalte
beløpet.
besørger banken at de faste regningene
betales
tekst
på kontoutskriften.

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
" JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles

inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1 000,- per trekkmåned. DU vil
uansett ikke bli trukket mer enn avtalt beløp.

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Olsvik menighet

5081.08.11363

Kr. …...……………

Jeg ønsker å gi:

# Kr 100,-

# Kr 200,-

Jeg ønsker å støtte: # menighetsarbeidet

# Kr 500,-

# Annet beløp Kr: …………….

# diakoniarbeidet

# Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen

Belast mitt konto nr.
KID-nr.

Pers.nr.

# barne- og ungdomsarbeidet

(KID-fylles ut av betalingsmottaker)
(må fylles ut om du ønsker skattefradrag)

Navn: ……………………………………………………….…..
Adresse: …………………………………………………….….
Post nr/sted: ……………………………………………………
Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..…………………………
Send svarkupongen til: Olsvik menighet, p.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen
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