Kjære Olsvik menighet.
sin
Blanke ark?
Når vi leser alle de ulike årsmeldingene som
er inkludert i dette heftet, ser vi at mye har
skjedd i vår menighet i året 2021. Det er en
glede å se alle som bidrar. Ansatte og frivillige.
Det har vært avlysninger og utsettelser, men
dog, det har vært møter og treffpunkter i
ulike former. Det er grunn til takknemlighet
og håp.
Er det tid for nye blanke ark? Skal vi endelig få
legge bak oss alt det som hemmet i 2020 og
2021? Starten av 2022 holdt oss i spenning,
men nå går det kanskje bedre? La oss se
fremover! La oss holde blikket på ham som er
troens opphavsmann og fullender.
(Hebreerbrevet 12,2) Vi skal plante vårt
epletre. Gjøre vår jobb i vingården. Lite eller
stort. Det vi har krefter til. Det vi har begynt
på. La oss be og håpe at vi og enda flere, får
ta del i fellesskapet blant de troende. Ja,
oppleve felleskapet med folket i Olsvik. Og at
stab og frivillige må komme i godt gjenge
igjen. Kor og konfirmanter. Formiddagstreff
og babysang. Og mange flere.

Menighetsrådet 2021
Menighetsrådet avholdt 10
menighetsrådsmøter og arbeidsutvalget 11.
Det skjedde både over nettet og ved fysisk
fremmøte. Det ble behandlet og vedtatt 79
saker. Vi nevner her noen av de viktigste og
som tok mye av tiden for menighetsrådet.
Organisering av kunst og kultur i Olsvik
menighet
MR-møte mars sak 025/21 og september sak
057/21
I begynnelsen av året ble det arbeidet med
mandater og organisering av Kulturfest. Det
ble slått fast at Kunst og kulturuken skal hete
Kulturfest. Videre ble det vedtatt at en fast
del av overskuddet av salget av kunsten, skal
fordeles mellom fondet til utsmykning og
Kulturfest. Komiteen for Kunst og kulturuken
ble nedlagt idet, dens medlemmer avsluttet

innsats. Vi gjentar vår takk til komiteen for
deres årelange innsats. Viser til årsmeldingen
fra henholdsvis Kunst og kulturkomiteen og
Kulturfeststyret. Utsmykningskomiteen skal
også oppnevnes på ny. I september ble det
oppnevnt en gruppe for å organisere
Olsvikutstillingen.
Revisjon av liturgi fra Kirkerådet
MR-møte april sak 32/21
Årsmøtet 2021 drøftet: Dokumentet
«Innføring av revidert gudstjenesteliturgi»forslag fra gudstjenesteutvalget i
Kirkerådet.
Menighetsrådet bestemte på bakgrunn av
dette å gå inn for å søke Biskopen om
dispensasjon for å kunne beholde den
nåværende liturgien. Høsten 2021 henvendte
MR seg til bispekontoret, og fikk melding om
at det foreløpig ikke er tatt noen
bestemmelse i saken. Det er ikke noe nytt å
melde når denne årsmelding leveres.
Strategi og tiltaksplan 2021 – 2023
MR-møte 20.05.21 sak 038/21
Lørdag 24. april ble det etter mange
utsettelser, pga Corona, avholdt en
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strategisamling i kirkerommet inklusiv
videooverføring. Både staben og
menighetsrådet deltok. Satsningsområdene
som ble valgt er: · Frivillighet · Fellesskap ·
Diakoni
I og med at vi ikke lenger har vår egen
frivillighetskoordinator prioriterte
menighetsrådet i høst, arbeidet med strategi
for frivillighet i Olsvik. Og vedtok i junimøtet
«Prosjekt frivillighet». Det ble dannet en
gruppe som startet arbeidet for å legge til
rette for en ny giv i frivillighetsarbeidet i
Olsvik menighet. Arbeidet skal etter hvert
søke et samarbeid med de nye frivillighetskoordinatorene som BKF har ansatt. Gruppen
leverte en foreløpig rapport om dette
innledende arbeidet på menighetsrådsmøtet i
november. Dette vil bli fulgt opp på en
weekend for stab og MR i 29.-30. april 2022.
Høring om kirkeordning
MR-møte november sak 072/21
Kirkerådet sendte ut en høring om fremtidig
kirkeordning for Den Norske kirke. MR Olsvik
leverte et svar som ikke støttet
høringsforslaget om å danne prostifellesråd.
Det var et tidkrevende og omfattende arbeid.
Videre informasjon om høringen finnes på
hjemmesidene til kirkerådet.
Ny organisering av DUA
MR-møte november sak 073/21
Olsvik menighetsråd uttrykker stor
takknemlighet for det arbeidet som Diakonalt
Ungdomsarbeid, DUA, har utført i mange år.
Menighetsrådene både i Olsvik og Loddefjord
fremmet forslag til en omorganisering av
virksomheten og vedtok følgende forslag til
BKF i desember 2021: Forkortet her. Hele
vedtaket er gjengitt i den vedlagte
årsmeldingen fra Diakonalt Ungdomsarbeid,
Loddefjord Olsvik
A. Virksomhetsansvar: Virksomhetsansvaret
legges til BKF ved Kirkevergen,
C. Styringsgruppen: Styringsgruppe legges
ned, og det opprettes en ressursgruppe

D. Profil og identitet: Arbeidet skal fortsette
som et diakonalt tiltak under navnet 13-20
Loddefjord og Olsvik. DUA navnet avvikles,
og det inngås samarbeidsavtale med
Forandringshuset.
Samordning av stillinger i menighetene i
Bergen – MR-møte februar sak 016/21
BKF sendte i januar 2021 et lengre dokument:
‘Organisering etter nedbemanning’, til Olsvik
menighet. Det er en redegjørelse om
prosessen i BKF i forbindelse med at alle
frivillighets-koordinatorstillingene i Bergens
kirker ble inndratt i 2020. I brevet spør BKF
om hvordan Olsvik menighet nå vil organisere
frivilligheten i Olsvik. De nevner andre
muligheter for nedbemanning og at dette
også kan oppnås ved samordning av tjenester
mellom to eller flere menigheter. Dette som
et ledd i å minske lønnsutgifter, og for å
kunne gi større stillinger til de ansatte. Olsvik
menighetsråd leverte en lengre redegjørelse.
MR konkluderte med at samarbeid er viktig,
men samordning har også sine utfordringer.
Vi konstaterer at vi allerede samarbeider
positivt med Loddefjord på flere områder.
Svaret MR sendte kan fås ved henvendelse.
«Aksjon dåp» var en ressursgruppe
Domprosten og BKF opprettet sommeren
2021. Den ønsket å bevisstgjøre medlemmer
og ansatte i menighetene i Bergen deres rolle
for å øke antall dåp i sine respektive
menigheter. Dette fordi antall dåp har gått
drastisk ned i løpet av de siste 10 årene. Den
norske Kirke har som kjent ikke lov å sende ut
innbydelse til foreldre av nyfødte, slik det har
vært vanlig. Dette er en konstant utfordring til
menighetene, både for ansatte og
medlemmer. Hvordan når vi ut? Dessuten må
vi vise at vi setter pris på dem som kommer
med barna sine? Det ble utarbeidet flere
ressurser til hjelp i denne oppgaven. De er
lagt ut på BKFs og bispedømmets
internettsider.
Se Dåp - kommunikasjon - Ressursbanken,
Den norske kirke (kirken.no)
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Det ble avholdt 9 seminarer fordelt på tre
hele dager for alle prostiene i Bergen. Tre av
seminarene ble holdt i Olsvik kirke. Dessuten
en reklamekampanje på flere sosiale medier
og på kinoer i Bergen. «Drop in–dåp» også
kalt «åpen dåp», ble arrangert i flere kirker.
Arthur Pilskog var med i ressursgruppen.
Arthur Pilskog
Olsvik menighet mars 2022
Menighetsrådsleder i Olsvik

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 (BKFrepresentant), Mette Myklebust, Yngve Jørgensen, Anette Fjæra Hermansen, Brith Barsnes Bjordal,
Aina van der Meeren og sokneprest Martin A. Hunsager.
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, Basarkomiteen, Undervisningskomiteen, Trosopplæringsutvalget, Kirkemusikkutvalget, Kunst- og
kulturkomiteen, Hovedkomité for Kulturfest, Redaksjonen til menighetsbladet.

Tilsatte
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 III, 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 kor)
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.
Eva Stokke-Zahl, Kateket II, Vikar i 70% fra august -21 og til sommeren 2023
Eli Skimmeland, leder DUA 100%, delt mellom Loddefjord og Olsvik menighet, 2018 – d.d
Stine, diakonimedarbeider DUA 25 %, 2019 – d.d.
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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
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Menighetens liv – årsrapporter
Antall medlemmer pr. 31.desember 2020: 8 768 samt 211 tilhørende

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

2020

2021

Innmeldt i Den norske kirke

4

10

2

5

8

2

3

1

Utmeldt av Den norske kirke 37

27

39

32

32

81

36

18

11

Dåp utført i soknet

52

46

43

56

62

77

67

69

68

Vigsler utført i soknet

2

3

5

1

2

7

3

8

2

Begravelser

64

55

53

66

46

41

41

70

53

Konfirmanter

106

104

114

130

101

111

129

123

137

Gudstjenester
søn/helligdager

66

56

55

57

57

58

57

57

54

Deltagere

3850

3811

5469

6293

7568 8012

8256

7215

7227

Andre gudstjenester

5

9

19

18

17

20

18

24

Deltagere

4486

519

3301

3728

1805 3210

2429

2083

3394

Gudstjenester med nattverd

34

21

45

42

38

46

38

41

Nattverdgjester

883

911

1731

1636

1779 2007

2149

1651

1891

Gj.snitt deltagelse,
gudstjeneste

63

67

119

110

132

138

145

126

133

Gjennomsnitt.
nattverdsbesøk

26

43

38

39

47

47

47

43

46

21

43

Gjennomsnitt:
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Fra menighetsrådet
Strategi
12. og 13. februar 2021 var det planlagt en strategisamling for de ansatte i staben og hele
menighetsrådet. Men som så mye annet i 2021 ble denne utsatt, og er nå planlagt til 29. – 30. april.
Der vil vi drøfte hvilke satsningsområder menigheten skal konsentrere seg om de neste årene.

Økonomi
Årsregnskapet for 2021 blir fastsatt på menighetsrådsmøtet i mars. De foreløpige tallene viser et
regnskapsmessig merforbruk på ca. kr. 230.000.
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 fondsmidler fra tidligere år.
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.
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 olsvikkirke.no.
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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.
Året 2021 har også innebåret flere strenge restriksjoner som har gjort det vanskelig å samles til
gudstjeneste. Fra søndag 10. januar til søndag 21.februar kunne vi være maks 10 deltagere på
gudstjenester i kirkerommet siden vi ikke falt inn under definisjonen «fastmonterte seter». Fra 23.
februar ble covid-19-forskriften endret, slik at arrangører kunne samle opptil 100 deltakere i «faste,
tilviste plasser». Denne etterlengtede endringen gjorde det lettere å ha gudstjenester, men
fremdeles var det krav om å holde 2 meter avstand ved salmesang.
Da vi kom til påsken steg smitten på ny i Norge, og på nytt ble det en påske i Olsvik kirke uten
vanlige gudstjenester, men det var tilbud om åpen kirke på palmesøndag, langfredag og påskedag,
og på skjærtorsdag var det digital konsert ifra kirken. Selv om gudstjenestetilbudet var sterkt
redusert i løpet av årets første kvartal, ble det avholdt en del dåpshandlinger og noen egne
gudstjenester som var bare åpne for konfirmanter siden det var lettere restriksjoner for denne
aldersgruppen. På disse gudstjenestene var flere fra staben og en gruppe frivillige med som band og
forsangere.
Ifra slutten av mai gjaldt 2-meter ved allsang kun i kommuner med ekstra tiltak og dette gjorde det
da mulig å ha sommeråpningsgudstjeneste med kor og grilling etter gudstjenesten søndag 6. juni.
Senere i løpet av sommeren kom det nye lettelser, slik at vi på de to første søndagene i august var
151 og 109 mennesker til stede på gudstjeneste. De to siste helgene i august var i år
konfirmasjonshelger som var utsatt fra mai. I september startet vi med
semesteråpningsgudstjeneste med kordeltakelse, og videre utover høsten har vi hatt flere
gudstjenester som har vært preget av få eller ingen restriksjoner. I perioden 5.september til 12.
desember var snitt-tallet på gudstjenesteoppmøte i Olsvik 95 personer, og i denne perioden hadde
vi en tilnærmet normal periode med høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok, og diakoniens søndag
med påfølgende kirkekaffe.
I desember ble det på nytt innført strenge restriksjoner pga. omikron-varianten slik at vi bare kunne
være maks 50 personer på hver av de to julaftensgudstjenestene.
Gudstjenesteutvalget forberedte i løpet av våren 2021 et forslag til lokale grunnordning for
menigheten, og saken om liturgisk musikk ble viet spesiell oppmerksomhet på årsmøtet 21. mars.
Menighetsrådet vedtok senere å søke dispensasjon om å få beholde den liturgiske musikk som
menigheten har hatt de senere årene. I skrivende stund (januar 2022) er det ennå ikke kommet noe
svar på denne søknaden, og vi holder derfor fortsatt på den samme liturgiske musikken.
Martin Aalen Hunsager

Diakonien
Visjonen for diakonien er «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte». I år ble det også
skrevet ny diakoniplan med nye innspill fra strategiprosessen. Denne planen er foreløpig ikke
godkjent i menighetsrådet.
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Temaet for diakoniens dag var arbeid, og det å ikke være i arbeid. Hvordan preger dette livet vårt,
og hva slags menneskesyn kan vi møte i arbeidslivet?
Som i fjor markerte vi verdensdagen for psykisk helse. I år var temaet psykisk helse under og etter
pandemien, med slagord «Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp».
Diakonen deltok på en temakveld i menigheten, med fokus på det kristne fellesskapet.
Som tidligere har vi hatt en sorggruppe i vår og i høst, ledet av diakonen i Olsvik og soknepresten i
Loddefjord. Hver gruppe har hatt fire samlinger.
Allehelgens dag ble på samme måte som tidligere år markert i menigheten, der alle pårørende til
døde det siste året fikk brev med invitasjon. På gudstjenesten med fokus på sorg og håp, ble det lest
hvert enkelt navn og tent et lys. Dette var en kveldsgudstjeneste med pyntet kirke. Dette skjedde i
samarbeid med soknepresten og diakoniutvalget.
De pårørende fikk også blomster levert på døren med et kort og hilsen fra menigheten. Dette
skjedde i mai og i oktober. Målet er både å invitere til sorggruppe, formidle omsorg fra menigheten
og huske på dem som ble begravet herfra og deres familie.
Det har vært arrangert kirkekaffe noen ganger i menigheten, bla på diakoniens dag og frivillighetens
dag. Dette har tatt ulik form, fra å bli dekket på nede med meters avstand, til å at menigheten blir
servert oppe fra trillebord og så setter seg på samme plasser.
Noen andakter med diakonale tema ble også publisert på Facebook og hjemmesiden. En viktig
arena i menigheten er formiddagstreffet, og diakonen har deltatt der med andakter også i 2021.
Det har vært noen besøk i besøkstjenesten, i tillegg til at diakonen har hatt sjelesorgsamtaler på
kontoret og hatt telefonkontakt med noen.
Arbeidet vårt på Frida Fasmer har vært noe preget av koronapandemien. Likevel har vi hatt
hyggetreff og nattverdgudstjenester der i år.
Sammenlignet med fjoråret har vi hatt flere fysiske samlinger, dog perioder med hjemmekontor for
staben og pause i møtevirksomheten. Diakoniutvalget har bestått av Ingelin Hoff Larsen, Janet
Brunborg og Nadia Jonsson.

For diakoniutvalget, Heidi Merete Baird
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Diakonalt Ungdomsarbeid i Loddefjord og Olsvik menigheter (DUA)
I 2021 har DUA hatt to ansatte: Eli Skimmeland (100 %) og Stine Haugseng Smebye (50 %). Dagens
arbeid består av Samtaletilbudet 13-20, i tett samarbeid med KFUK-KFUM Forandringshuset og
Loddefjord og Olsvik menigheter.
2021 har vært preget av nedstenging og avlysninger, men heldigvis har barn og unge blitt prioritert
og vi har kunnet ha mye åpent. Det har vært mye fokus på unges psykiske helse under pandemien –
og vi håper og tror at våre tilbud er med å bidra til bedre psykisk helse hos unge gjennom
samtaletilbudet vårt, jentegrupper, sorggrupper og arrangement. Noen høydepunkt fra 2021:
-

-

-

United Sisters: vi har hatt mange
arrangement, samtalegrupper,
jentekvelder og t.o.m. en nasjonal
leir for United Sisters fra alle
Forandringshusene i Norge i
høstferien. Svømmekurset starter
opp igjen i løpet av våren.
I år som i fjor fikk Forandringshuset
ekstra midler til sommeraktivitet.
Det er gledelig å melde om at
samarbeidsklima blant de av oss som
jobber for barn og unge i Loddefjord
og Olsvik er godt om dagen. Sammen
med kommunen og MOLA stiftelsen
holdt vi Elvetun åpen hele
sommerferien. Fire ungdommer fikk jobb som ungdomscrew i Loddefjord i sommer. Vi har
bidratt med opplæring og oppfølging av disse både i forkant og etterkant. Ferieaktivitetene
har vært svært godt besøkt.
I samarbeid med diakonen i Fana og Ytrebygda har vi startet en by omfattende sorggruppe
for ungdom.
KFUK-KFUM Forandringshuset fortsetter å vokse. I sentrum er det nå fem ansatte, og i
desember ble det ansatt en ny koordinator for Loddefjord i 100 % stilling. Dette vil gjøre at
vi sammen kan gjøre enda mer for ungdom i Loddefjord og Olsvik. Et av målene vi har er at
det skal være åpent på Elvetun hver dag.

9

Vi får stadig henvist ungdommer
til samtale både fra politi,
kriseteam, Forandringshuset og
menighetene. Eksempel på
problematikk i samtaler og
oppfølging av ungdom er: sosial
kontroll, rus, vennskap,
familierelasjoner, rasisme,
seksuelle overgrep, deling av
bilder på nett, skilsmisse, sorg, og
eksistensielle spørsmål og tanker.
I forbindelse med oppfølging av
enkeltungdom har vi vært i løpet
av året vært i kontakt med bl.a.
politi, skole, barneverntjenesten, barnevernvakta, RVTS, foreldre og lærere.
Ny organisering av DUA.
Styringsgruppen, Kirkeverge, og nåværende ansatte, har i en tid diskutert endringer i måten
arbeidet er organisert og styres. Menighetsrådene i Loddefjord og Olsvik vedtok før jul følgende
ønske for fremtidig organisering av DUA:
A. Virksomhetsansvar: Virksomhetsansvaret legges til BKF ved Kirkevergen, under forutsetning av at
arbeidet har en tydelig tilknytning til områdene Olsvik og Loddefjord (Bergen Vest).
B. Ledelse: Ledelsen flyttes fra menighetsnivå til BKF ved Kirkevergen
C. Styringsgruppen: Ordningen med styringsgruppe legges ned, og det opprettes en ressursgruppe
der sammensetningen er slik at representanter fra Olsvik og Loddefjord menigheter møter sammen
med andre strategiske representanter og ressurspersoner.
D. Profil og identitet: Arbeidet skal fortsette som et diakonalt tiltak under navnet 13-20 Loddefjord
og Olsvik. DUA navnet avvikles, og det inngås samarbeidsavtale med Forandringshuset.
For mer informasjon om arbeidet se:
www.13-20.no og www.forandringshuset.no

For Dua, 23.01.22
Eli Skimmeland
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Formiddagstreffene
2. Januar: Vi startet året med julefesten for voksne. Ledet av TRIADE og hovedgjest var presten Thor
Haavik «Farmenpresten» og Nybø brass. Det var tydelig at det var populært og vi måtte lage
ventelister.
En flott lørdags formiddag med sang av TRIADE, flott musikk av Nybø brass og hovedgjesten Thor
som holdt en flott andakt og fortalte litt om veien fra fotballspilleren Thor til presten Thor. Ingen
juletregang pga CV 19, men vi avsluttet stående hvor alle holdt tente lys i en mørk sal, mens vi
avsluttet med «Deilig er jorden».
4. Februar møte måtte dessverre avlyses, men heldigvis kunne neste gjest besøke oss i mars.
11. Mars: og nesten vår. Vi laget i stand oppe i kirkerommet for treff og gjesten vår Marte Valle,
musiker og sykepleier. Hun holdt et flott innlegg om flyktningkrisen. Hun har flere ggr vært frivillig i
Hellas hvor hun kunne bidra som sykepleier. Marte fremførte vakre sanger som var skrevet etter
hjemkomsten fra oppholdet i flyktningeleiren.
11. April: måtte vi nok engang stenge
6. Mai: Da hadde vi allsang, ledet av Geir Barsnes og utlodning. Vi var nesten tilbake til normal drift,
men fortsatt holdt vi treffet i kirkerommet. Det var ikke lov å servere mat som vi laget selv og det
ble dyrere å drifte fordi vi måtte bestille fra Safari.
3. Juni og endelig åpnet opp. En flott formiddag med Tor Engevik, sykepleier og leder i Bergen
styrkeløft klubb. Han har laget et konsept som han underviser studenter og reiser rundt fra Nord til
Sør og holder foredrag om eldre, trening og aktivitet. Innlegget var morsomt og lærerikt. I følge
med han var Norgesmester i styrkeløft. Unni Olsen 75 år og beinskjør. Tor hadde trening og alle var
med. Musikk på kasettspiller treningsstrikk til alle og med morsomme historier og vitser innimellom
øvelsene var det kun smil å glede å se hos alle. Vi skulle hatt de på blå resept noen ggr i året og fått
opp humøret innimellom.

Høsten og treffene fra september:
2. sep. Denne dagen var det Jan Spurkeland som var gjest. Han kom med foredraget
«Strilehumoristen» Ivar Medaas. Historien om hans venn Ivar, musiker venn Ivar og menneske Ivar.
En fin start på høstens treff.
7. okt: Fikk vi besøk av Normisjon, ekteparet Dørdal og Liv Berit Pilskog.
Tittelen» Kvinne – og barnearbeid» et strikkeprosjekt som flere er engasjert i. Babytepper strikkes
og leveres inn til Dørdal som sender det til sykehuset i Okhaldunga.
5.nov: Aktivitør og frivillighetskoordinator, Linda Syslak som hadde med seg en frivillig fra Ask bo og
s. Linda har under en studie laget noe som heter «Alternativ rute». Det å få de eldre med på å
engasjere seg, våge å mene og å prate. Et stort maleri ble satt opp og vi ble delt inn i grupper hvor
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vi skulle fortelle hva vi så på bilde og hvorfor vi trodde akkurat det var malt. Her ble det mange
ideer og synsing. Linda noterte ned det vedkommende så og til slutt ble det til en historie. Nok en
vellykket formiddag med latter og glede.
5.nov. Tradisjonen tro fikk vi besøk av dirigent Bjørn Bergmann med Forum Mannskor og Bergen
seniorkor. De holdt en fin julekonsert i kirkerommet og etterpå serverte vi risengrynsgrøt til 90 stk.
Jeg har med meg noen fantastiske damer og menn som står på fra tidlig formiddag til sein
ettermiddag. Dette er frivillighet som er helt uunnværlige. Jeg kunne ikke drevet dette uten deres
deltakelse og det er alltid litt redsel for at de skal synes det blir for slitsomt, men det jeg ser er at
etter mange år er dette er et veldig, veldig viktig arbeid.
Jeg står for invitasjon av gjester, handle gevinster, mat, gaver og få tak i andaktsholder, lage
plakater og kjøre rundt med plakater. De frivillige er på kjøkkenet og forbereder mat, tar imot
brukerne, selger lodd, serverer og rydder. 3 sjåfører henter brukere som er avhengig av hjelp,
hjelper til å bære tyngre løft, rydder og hjelper det det trengs.
Etter så mange år og pga corona er det vanskeligere å finne dyktige gjester som ikke koster for mye,
men de fleste er profesjonelle og ønsker sitt honorar. Våre inntekter er loddsalg på treffene, men i
denne coronatid har det vært noen treff hvor det ikke var lov og vi oppfordret til å gi kollekt.
I løpet av året, selger vi lodd for 60-70000. Utgifter er mat, gevinster og honorarer. Jeg prøver å
leite etter gjester som noen ggr har minste sats som musiker, foredragsholder, historiker og annet.
Et honorar kommer fort opp i 4000(som er minstesats), men noen ggr finner jeg heldigvis gjester
som har dette som en del av arbeidet sitt og tar kun for reise + et mindre beløp.
TAKK FOR 2021. Nok et flott år!
Brith Barsnes Bjordal
leder

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, og er kjøpt ut i 50% til en stilling i BKF. Eva Stokke-Zahl kom inn som vikar sommeren
2021.

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.
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Kontinuerlig tilbud
Olsvik menighet har i dag kontinuerlige tiltak for mange aldersgrupper. Vi har Åpen barnehage,
Tweenies, TenSing og Speider. I tillegg har vi et tilbud for småbarnsfamilier på onsdager. Vi
markerer de tre første dåpsdagene gjennom utdeling av gaver, og deler ut bøker til 4-åringene og 6åringene. 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
velkomne i kirken. Alle som skal ha dåp kalles inn. I Olsvik ble 67 barn døpt i 2020.

Babysang
Babysang ble arrangert i samarbeid med Åpen barnehage hver onsdag. 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. 2021 har vært et år preget av mye
sykdom, oppslutningen har derfor vært varierende. 23 babyer var innom minst tre ganger, noe som
utgjør 33 % av årskullet. Totalt var det 58 barn som var innom Babysang.

Min kirkebok 4
På grunn av koronarestriksjoner ble tiltaket endret. Boken ble delt ut på et rebusløp i
vårsemesteret. Dette var lagt opp som et familiearrangement der de ble spesielt invitert. Da deltok
21 barn i målgruppen. Vi hadde også utdeling på en gudstjeneste i høstsemesteret, men da kom det
bare 3 stk. disse var også med på to samlinger i forkant, sammen med superonsdag. 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 utsatt til 2022. 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.

Superonsdag
I høstsemesteret har det vært arrangert samlinger for småbarnsfamilier hver onsdags ettermiddag.
Samlingene bygger på tidligere Superonsdag. Samlingene har hatt samme form hver gang;
sangstund, aktiviteter og lek. Det har blitt avsluttet med felles enkel kvelds, og en kveldsavslutning.
Kateket II og Kateket III har vært involvert sammen med frivillige, Espen Furdal og Renate Hansen
Bønes. Trosopplæringstiltak for dem som faller inn under målgruppen har også vært invitert til
SuperOnsdag (4-årsbok/Høsttakkefest, samt adventsamling for 3-åringene i desember).
Konfirmanter
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
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store valg i livet. Opplegget er basert på interessegrupper, og vi har hatt følgende grupper: TenSing,
KRIK, Ungdomsalpha og Sjømannskirken. I tillegg har vi et samarbeid med Loddefjord menighet som
innebærer at våre konfirmanter kan delta på Sleng. Kateket I har hatt hovedansvaret for
konfirmantopplegget. I tillegg har kapellanen hatt en konfirmantgruppe. Kateket II har hatt ansvar
for nettleksjonene.

Søndagsskolen
I 2021 har det dessverre ikke vært søndagsskole.

Førsteklasses
Det ble arrangert «Helt førsteklasses!» for 6-åringer i samarbeid med Loddefjord menighet. Dette
tiltaket besto av én samling i forkant og avslutning med utdeling av bok på utegudstjeneste i
Alvøen.

Trosopplæring for voksne i Olsvik
Temasamlinger
I 2021 hadde vi tre temakvelder på torsdager kl. 19.00 til kl. 21.00 i menighetssalen.
I vårsemesteret valgte vi å ikke gjennomføre samlinger.
Høsten hadde vi tre samlinger med følgende tema:
02. september «Johannes døperen, hans liv og vitnesbyrd». Ved sokneprest Martin Aalen Hunsager
28. oktober «Trenger vi det kristne fellesskapet?» Ved Diakon Heidi Merete Baird
25. november «Kan et Guds barn bli voksen?» Døveprest Asgeir Straume
Komiteen for temakvelden: Anne Britt Eide, Torill Andersen, Oddlaug Alnes og Arthur Pilskog.
Programmet består av en tale over et valgt tema, og samtale rundt småbord. En enkel servering.
Det var i gjennomsnitt 20 personer til stede hver kveld.
Temakveldene annonseres via menighetsblad, SMS, menighetens hjemmeside og Facebook.

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.
Enda et spesielt år er avsluttet. Det nærmer seg to år med trafikklys, karantener, hurtigtester,
håndvask, munnbind, vaksiner og restriksjoner på både oppmøte, servering og kos med med de
aller minste. Vi vil takke alle gjestene våre for et godt samarbeid gjennom året. Vi har heldigvis igjen
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klart å holde smittetrykket lavt, mye grunnet godt smittevern i barnehagene og med svært god
hjelp fra de som har benyttet seg av tilbudet.
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%), 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
også dette året bestått av Margith Johnsen, Grete Rosenberg og Inger Vaagenes samt Tove G
Stokke som vikar i høst. Dessverre ble det få ganger vi kunne servere lunsj.
Barnehagen har forsøkt i størst mulig grad å legge til rette slik at de med behov for å møtes har
kunnet gjøre dette i større eller mindre grad. Vi har uke for uke vurdert smittetrykket og forsøkt å
tilpasse tilbudet best mulig:
•

egen smitteveileder, samt opphenging av informasjonsmateriell og mengder med
antibac.
• innført påmelding til hver åpningsdag med begrensede plasser. Dette har variert
mellom 5 og 25 barn.
• åpningstiden har tidvis vært noe redusert. Èn uke var helt stengt i februar.
• 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.
• som oftest ikke smørelunsj, bare egen matpakke. Staben serverer te og kaffe.
Samlet åpningstid er 16 timer per uke (mandag og fredag kl 09-14 og onsdag kl 09-15). Lokalene er
godkjent for inntil 50 barn. I løpet av 2021 har 179 ulike barn vært innom barnehagen. Totalt antall
besøkende, inkludert foresatte, har vært 1740 personer.
Takk

Til tross for nok et unntaksår vil staben i barnehagen benytte anledningen til å takke gode
mennesker som vi har samarbeidet med. Det være seg foreldre, frivillige, barn samt menigheten
ellers, som har stått på for at Åpen barnehage kan være en viktig møteplass for barnefamilier i
Olsvik kirke.

Mer informasjon finner du på olsvik-kirke.no/barnehage
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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.
Som i 2020 vart også 2021 prega av koronapandemien. Både gudstenester og konsertar vart
avlyste eller flytta.
På grunn av nedstenging vart påska gjennomført med digitalkonsert og andakt på skjærtorsdag
medan det på langfredag og påskedag var open kyrkje med orgelmusikk, men utan song.
På familiegudstenester og Ung messe er det med band og forsongarar/TenSing
På høgtidsdagane vert det vanlegvis leigd inn ein instrumentalist. 1. juledag 2021 var Tor Jaran
Apold med på fiolin.

Konsertar
Fylgjande konsertar vart gjennomførte (Utanom kulturveka)
Pasjonskonsert skjærtorsdag kl. 18.00 med Rune J Kleverg og Johann Sebastian Blum var ein rein
digitalkonsert med andakt ved soknepresten.
Haustkonsert 19. september med Brith Barsnes Bjordal, Rune J Kleverg, Torgeir K Solsvik og Simon
Stenersen.
Salmekveld med Eyvind Skeie sundag 24. oktober kl. 19.00
Korkonsert 2. desember kl. 12.00 med Mannskoret Forum og Bergen Seniorkor
Julekonsert 5. desember kl. 19.00 med Colla Voce, YA vokal, Tor Jaran Apold, TRIADE, Nybø Brass og
kantor Rune J Klevberg

Kirkemusikalsk utvalg
Året 2021 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 mer oversiktlig.
Leder: Brith Barsnes Bjordal
Medlem: Kantor Rune J. Klevberg
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Olsvik Tweenies
Dette året har vært et rolig år for gruppen, dette på grunn av lavt medlemstall. Øvelsene har
inneholdt sang, lek og sosialisering.
Siden vi har et lavt medlemstall har lederne jobbet jevnt over med å finne gode måter å rekruttere
nye medlemmer på, slik at vi får bygget opp medlemstallet. Vi har satt oss et mål om at koret skal
kunne delta på arrangementer og holde en egen intern konsert, når medlemstallet har steget nok.
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.
22.-24.01 – Tunseter
Ledergruppen tilbrakte helgen i kirken for vårens
ledertrening, denne gang uten overnatting.
Helgens tema var «Fellesskap». Vi diskuterte hva dette
innebar og hvordan vi kan inkludere medlemmene og
konfirmantene mer i avgjørelsene som blir tatt i løpet av
TenSing-året.
Denne gangen hadde vi ingen nye lederkandidater. Turen
inneholdt ledertrening, oppgaver, sosialt samvær og
planlegging av det første halvåret i TenSing.
02.02 – TenTing
Årets TenTing ble gjennomført på femte ordinære øvelse etter juleferien. Årsmelding og regnskap
ble godkjent. Dette året ble Signe Duus valgt inn som styreleder, Hennie Husa som nestleder og
Anette Hermansen som kasserer. Johanna Husa, Adine Jacobsen, Victoria Mehus Berger, Mathias
Johnsen Moi og Hilde Terese Hovden ble valgt inn som styremedlemmer.
21.03 – UngMesse
Tematikken på vårens UngMesse var «Maria budskapsdag». Vi illustrerte temaet gjennom drama,
hvor Maria fikk budskapet fra en engel. Dansegruppen danset til «What a beautiful name» og koret
sang «God so loved». Det ble en fin og vellykket gudstjeneste.
09.04 – TenSing-galla
Denne kvelden arrangerte vi, internt i gruppen, TenSing-galla. Kvelden inneholdt sosialisering, kake
og snacks, gøye innslag og prisutdelinger innenfor en rekke kategorier. Det ble en koselig og kjekk
kveld sammen med gjengen i koret.
04.05 - Bingo
Vårens bingo ble noe utenom det vanlige. Denne gangen holdt vi det internt i gruppen, uten familie
og venner. Vi droppet kakeauksjonen i år.
04.-06.06 – Øvingshelg + samlingsgudstjeneste
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Etter et år uten konserter og øvingshelger, var det endelig øvingshelg igjen for koret. Med lange
dager, jobbet og øvde vi til konserten som ville finne sted en uke etter. I tillegg til øvingshelg, deltok
vi på kirkens samlingsgudstjeneste. Vi sang sangene «Control» og «Together».
10.-13.06 – Konserthelg
Uten mulighet for å kunne holde konsert foran et publikum på et år, fikk vi endelig muligheten til å
opptre igjen med publikum til stede. Til tross for covid-situasjonen, ble konserten mer enn
vellykket. Sommerkonserten ble i år avholdt i kirkekjelleren. Vi hadde et variert repertoar av sanger,
sketsjer og danser. Det var deilig å endelig få opptre igjen.
15.06 – Sommeravslutning
Denne kvelden hadde vi en fin avslutning for semesteret. Kvelden inneholdt grilling, gode samtaler,
latter og ikke minst visningen av årets sommerkonsert. Det ble en fin avslutning på et unormalt
semester.
20.-22.08 – Tunseter
Tunseter ble avholdt i kirken. Helgens tema var «Mangfold». Vi pratet om og diskuterte rundt hva
dette vil innebære og på hvilken måte TenSing har et godt mangfold. Et annet spørsmål som ble tatt
opp var «Har Gud skapt oss mangfoldig?»
Denne gangen ble Rebecca Juvik og Elise Duus med som nye ledere.
05.09 – Samlingsgudstjeneste + presentasjon av konfirmantene
Denne dagen deltok vi på kirkens samlingsgudstjeneste. Vi opptrådte med sangen «My feet are on
the rock». Denne dagen ble også konfirmantene våre presentert. Det ble en fin gudstjeneste.

28.09 - Bingo
På høstens bingo fikk vi mulighet til å invitere med oss våre foreldre, besteforeldre og venner. Det
var en kjekk og vellykket kveld.
08.-10.10 - Dyrkolbotn
Tiden var inne for den årlige turen til Dyrkolbotn Fjellstove. I programmet i år sto aktiviteter som
party, mysteriet, bibeltime, snik, seminarer og andre kjekke aktiviteter. Prat og latter fylte leirstedet
med god energi og humøret til gruppen var på topp. Det ble en lang, men vellykket helg.
24.10 – UngMesse
Temaet på høstens UngMesse var «Den barmhjertige samaritan». Koret sang «You are the light of
the world», dramagruppen dramatiserte rundt temaet og dansegruppen danset til «Great light of
the world». Det ble en fin og vellykket gudstjeneste.
29.10 – Gospelnight
Denne kvelden samlet kirkens kor seg sammen for en kjekk og innholdsrik kveld. Vi opptrådte med
sangene «Jesus is» og «You are the light». Sammen med de andre korene framførte vi sangen
«Psalm 24». TenSing hadde ansvaret for Kahoot på kirkekaffen etterpå. Det ble en utrolig gøyal
kveld.
05.-07.11 – Øvingshelg
Vi hadde øvingshelg i kirken. Det ble en veldig effektiv helg.
12.-14.11 – Intimkonsert
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Endelig var tiden inne for årets intimkonsert. Intimkonserten ble avholdt på vanlig måte med
sketsjer, musikk og dans. Vi tok hensyn til gjeldende restriksjoner.

02.12 – Sangoppdrag Odd Fellow
Endelig fikk vi muligheten til å ha et sangoppdrag utenfor kirkens vegger. Vi besøkte en av gruppene
hos Odd Fellow. Her opptrådte vi med sangene «Mary’s story», «Høyt under himmelens stjerner»
og «Hellige natt».
12.12 - LysMesse
På årets LysMesse var temaet «De tre vise menn». Dette ble illustrert gjennom et dramastykke hvor
tre personer pratet om de tre vise menn. Dansegruppen danset til «The first noël». Koret sang
sangene «Born on christmas day» og «Glory hallelujah». Det ble en fin og vellykket messe.
24.12 - Julaften
I år ble julegudstjenesten noe annerledes enn tidligere år. Restriksjonene tillot bare 50 besøkende.
Vi sang som vanlig «Candlelight Carol» og i tillegg til den sang vi «Star over Bethlehem».

Avlyste øvelser/arrangementer
På grunn av stor spredningsfare av Corona-viruset har både regjeringen og Norges KFUK-KFUM satt
inn retningslinjer for hvordan grupper skal håndtere situasjonen. Med dette ble en del aktivitet
avlyst eller utsatt for å dempe risikoen for smitte. Deriblant:
• Juletrefest på Vadmyra skole
• Vinterfestivalen på Voss
• Konsert med Knut Anders Sørum
Gjennom året gjennomførte vi dugnader til både felleskassen og turkassen. Disse inngår ikke i
årsmeldingen. Dette gjelder også møter arrangert av styret eller ulike komiteer, samt ledermøtene
«Hjemmehos». Fra styremøter og Hjemmehos-møter fins egne referater.
Mer informasjon finner du på olsvik-kirke.no/tensing og facebook.com/OlsvikTS

Colla Voce
Styreleder: Torbjørn Andersen
Kasserer: Renate Bønes Sekretær:
Magnus Kluck
Styremedlemmer: Ragnhild
Oterhals (til og med våren 2021),
Svein Zahl (vara våren 2021,
ordinært styremedlem høsten
2021)
Varamedlem: Elisabeth Eide Dirigent: Angela Vågenes
Det er avholdt åtte styremøter i tillegg til løpende kontakt via telefon og Messenger. Styret og
øvrige medlemmer bruker korets Facebook gruppe til informasjon og kommunikasjon.
Viktig informasjon sendes i tillegg ut på epost.
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Koronapandemien har sitt preg også på 2021, riktignok i varierende grad. Januar-april ble det
mange digitale øvelser, og vi hadde også utendørs øvelse og i garasjen (!) til Olsvik vgs. Mot slutten
av vårsemesteret kunne vi øve inne, men med antallsbegrensninger på hhv. 10 og 20 sangere.
Høstsemesteret har vi gjennomført mandagsøvelser stort sett som vanlig, men med avstand.
Christer har noen mandager hatt separate stemmeøvelser med herrene, og dette har fungert godt.
Frammøtet har vært varierende. I løpet av høsten hadde vi endelig noen øvelser med over 20
sangere før smittetiltakene igjen ble strammet inn oppunder jul.
Styret håper at 2022 vil bli et mer normalt år der vi forhåpentligvis også får rekruttert nye
medlemmer.
Til tross for covid 19 har vi likevel opptrådt ved en del anledninger, jf. oversikt nedenfor.
Nyttårskonserten til Korforbundet ble etter flere utsettelser til slutt en høstkonsert i Knarvik kyrkje.
Timingen var maksimalt uheldig, og vi kunne bare mønstre 9 sangere. Imidlertid fikk vi vist oss fra
en bedre side på salmekvelden med Eivind Skeie under høstens kulturfest. Der sang vi tre av hans
salmer. Vi bidro også med tre sanger på menighetens julekonsert.
Dessverre ble vår egen julekonsert ikke noe av pga. korona.
Nytt av året var høstens «gospelnight» sammen med Ten Sing og Ten Sing-veteranene
«Allstars». Menigheten ønsker at dette blir en tradisjon, noe styret ser positivt på. Et lignende
arrangement er planlagt også våren 2022. For koret er dette både en musikalsk og
motivasjonsmessig innsprøytning der vi får synge med band og flere sangere.
Korets økonomi er stabil. Ved utgangen av 2021 har koret 79 790 kr på konto, elleve tusen mer enn
ved inngangen av året. I tillegg til en varetelling i høst på Coop Extra i Olsvik har vi før jul solgt
pakker med bambusstrømper. Til sammen har dugnadene innbragt ca. 28 000 kr (netto). I tillegg
har vi som vanlig søkt om kommunal driftsstøtte og mottatt 10 000 kr fra Bergen kommune. Vi fikk
også 10 000 kr i «jubelmidler» fra OBOS.
Styret ser per i dag ikke behov for å heve kontingenten så lenge vi klarer å få inn dugnadsmidler.
Koret hadde 23 betalende medlemmer både våren 2021 og høsten 2021.
Like før jul mottok vi dessverre Angela Vågenes’ oppsigelse som dirigent. Styret beklager
dette, men har forståelse for at andre ting må prioriteres i en travel hverdag. Angela har
oppsigelsestid frem til 15. mars. En viktig jobb for styret blir dermed å finne en ny dirigent.
Dirigentstillingen ble utlyst på kor.no i julen, men styret tok også på eget initiativ kontakt med to
potensielle kandidater med tanke på intervju og prøvedireksjon i januar 2022.
Styret har lenge ønsket at koret kunne reise og delta på et sangerstevne el.l. litt utenfor vårt
nedslagsområde, for eksempel Korforbundets kortreff i Ulvik 1. mai-helgen 2022. På grunn av
usikkerhet med hensyn til korona og dirigentsituasjonen, har vi derfor ikke meldt oss på.
Forhåpentligvis vil ting bli avklart slik at det snart kan bli aktuelt med kortur.
Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp i løpet av året og bidratt på øvelser, konserter og
dugnad. Christer har utarbeidet noter i Musescore, en viktig ressurs for oss. Anja har holdt orden i
notearkene våre, og hun har også fungert som notekomite med støtte av Torill, Anette H. og
Maren. Vi er dessuten svært takknemlig for at David Vågenes har spilt piano for oss ved flere
anledninger, og at Anette H. har steppet inn som dirigent ved behov.
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Opptredener 2021 (gjennomførte og avlyste)
17. januar Nyttårskonsert i Grieghallen (Utsatt til våren, deretter til 12.9.)
11. april Påskekonsert, Olsvik kirke
6. juni «Sommeråpning», Olsvik kirke
5. september Samlingsgudstjeneste, Olsvik kirke
In This Very Room, Må din vei komme deg i møte
12. september «Korgilde», Knarvik kyrkje (Korforbundets utsatte nyttårs-/vårkonsert)
Blå salme, Stand by Me, In This Very Room
24. oktober Salmekveld med Eivind Skeie, Kulturfest i Olsvik kirke
Skapt til å speile, Alltid var sangen der, Deres føtter som forkynner fred
29. oktober Gospelnight, Olsvik kirke
Joyful, Joyful; Psalm 34, Alltid var sangen der
20. november Basar, Olsvik kirke
5. desember Menighetens julekonsert, Olsvik kirke
Lys i mørket, Christmas Time; Still, Still, Still
13. desember Colla Voces julekonsert for store og små
24. desember Gudstjeneste, Olsvik kirke
Lys i mørket; Still, Still, Still; O helga natt
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 kultureventer. Foreningen er
knyttet til Olsvik kirke. I Covid19 året 2021 ble den årlige romjulskonserten
dessverre avlyst. Kollektivet har øvd, men ikke holdt konserter.
Kollektivet tok ansvar for årets juletreprosjekt hvor klima og bærekraft var tema. Dette ble illustrert
med en hånd som hold en jordklode.
Følgende var med i kollektivet 2021
Lars Kristian Stendahl Gjervik, flygel; Sven-Ove 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
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Loddefjord I. KFUK/KFUM-speidere
Året 2021 ble også et år med restriksjoner som gikk utover en del av programmet vårt – spesielt vår
programmet. Vi gjorde vårt beste for å holde hjulene i gang – med samlinger i og omkring
Speiderhuset – der det ble jobbet med diverse aktivitetsmerker.
Semesteret ble avsluttet med en svært så vellykket helgetur i juni til Eksingedalen.
Fra høstsemesteret ble det straks større aktiviteter - Igjen kunne vi dra på helgetur til Eksingedalen
Stor stas for patruljen som deltok i kretsens Bymanøver og ble nr. 9 av 40 patruljer.
Menighetens høsttakkefest deltok vi i.
Som «grønn speider» er vi opptatt å ta vare på naturen bl.a. Derfor var det stor stas å få besøk av
BIR – en lærerik og veldig interessant samling
Kanopadling på Tennebekktjernet – føyer seg inn i minneboken
Årets siste arrangement vi fikk med oss var 1. s. I advent med å bære Fredslyset inn i kirken – og å
tenne adventslyset.
Ved start i januar 2022 – har vi gleden av å ta imot 6 nye åtte åringer - stor stas!
Olsvik 14. januar 2022
Margith Johnsen
Mer informasjon finner du på loddefjord1.kmspeider.no.

Basarkomiteen
Basarkomiteen er en stabil gruppe, bestående av Tove G. Stokke (leder), Jannicke F. Fagerbakke,
Vivian Grønhaug, Kari Willassen, Gjertrud Saltnes, Arne Tandberg og Svein Zahl. Øyvind Hovden
møter fast som menighetsrådets representant. Ingelin Hoff Larsen er pt.ute i permisjon.
Komiteen har i år hatt 4 møter. I tillegg var vi tilstede to dager på Vestkanten, for å selge lodd på
hovedutlodningen. Vi hadde også da med kakeutlodning.
På grunn av økende smitte av Covid-19 ble basaren som var opprinnelig planlagt 20.november,
utsatt til mars 22. Hovedutlodningen ble trukket til avtalt tid (20.11.21)
Sum brutto (hovedutlodning og kakelotteri Vestkanten) ble kr. 26.239,Basarkomiteen har hatt problemer med å få ut informasjon angående basaren. Dette skyldes nok at
det er få menighetsblad og at ikke alle har digital tilknytning.
Brønndalsåsen, 05.01.22
Tove Gjellereide Stokke.
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Kulturfest
Kulturfest 2021 ble – som Kulturfest 2020 – preget av
pandemien. Vi valgte å legge opp til et fullt program for
uka. Det ble adgangsbegrensninger på arrangementene,
men likevel fullt mulig å gjennomføre det varierte
programmet vi hadde lagt opp til. Det ble både
humorkveld, ulike foredrag, konserter, familieforestilling
og salmekveld. I tillegg til et vorspiel i september – en
musikalsk poetisk reise om St. Sunniva – som ble avlyst i
Kulturfest 2020. Olsvikutstillingen ble gjennomført etter planen med 12 kunstnere og varierte
uttrykk i lokalene i kjelleretasjen. Denne delen av Kulturfest er gjort fyldig rede for i årsmeldingen til
kunst- og kulturkomiteen.
Kulturfest 2021 var, etter vår mening, ei uke preget av kunst og kultur av høy kvalitet. Et tilstrekkelig
antall engasjerte frivillige gjør en solid jobb gjennom uken og tilbakemeldingene er gode, både fra
artister, kunstnere og publikum. Trass i omfattende markedsføring, var imidlertid besøket på de
enkelte arrangementene skuffende lite. Selv med de antallsbegrensningene smitteverntiltakene
inneholdt, var det rikelig plass til flere besøkende. Omsetningen i Olsvikutstillingen var innenfor det
vi kunne forvente, mens billettinntektene på arrangementene var langt under det vi hadde regnet
med i et nøkternt budsjett. Budsjettet bygger ellers på stønader og sponsormidler, men disse var
ikke store nok til å kunne redde Kulturfest 2021 fra et betydelig underskudd. Konsekvensene av
dette, er at vi for fremtidige Kulturfest må gjøre et enda bedre markedsførings- og budsjettarbeid
og vurdere innhold og kvalitet nøyere i forhold til forventede inntekter.
Kulturfest vil takke kunst- og kulturkomiteen ved Reidun Oanes Andersen, Bodil Angelvik og Brith
Barsnes Bjordal for ypperlig arbeid med Olsvikutstillingen gjennom alle år! Disse gir seg nå med
arbeidet i den rollen – og det blir en stor utfordring å føre det arbeidet videre uten dem!
Kulturfest
v/ Yngve Jørgensen

Kunst- og kulturkomiteen og Olsvikutstillingen.
Arbeidet i Kunst- og kulturkomiteen (KK-komiteen) var også i 2021 preget av Corona-epidemien.
Det gjordeførte både planlegging og møtevirksomhet mer krevende. At det ikke ble satt inn vikar for
administrasjonslederen da hun var i permisjon store deler av året, skapte visse praktiske problemer.
Men Olsvikutstillingen ble gjennomført, og mange fikk oppleve god kunst og godt kunsthåndverk.
Styret i Kulturfest besluttet at de kulturelle arrangementene som var planlagt for kulturuken, skulle
gjennomføres i den grad det var mulig, men at Olsvikutstillingen skulle arrangeres. som vanlig. KKkomiteen sluttet seg til dette. Arbeidet med å skaffe informasjon om kunstnere, få kontakt og inngå
avtaler foregikk fortløpende gjennom hele vårsemesteret. Arbeidet med ny dåpsmugge og videre
plan for utsmykkingen av kirkerommet har måttet ligge på vent dette året.
Kulturfest og Olsvikutstillingen ble åpnet lørdag 16.oktober av påtroppende ordfører Rune Bakervik.
Det var musikk ved duoen Dyngeland og Haukaas og kantor Rune Klevberg. Menighetsrådets
formann Arthur Pilskog takket Kunst- og kulturkomiteen v/ leder Reidun Oanæs Andersen, for
innsatsen gjennom 24 år og overrakte blomster og gave.
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12 kunstnere var representert ved Olsviktstillingen 2021 som ble montert i kirkens underetasje. Av
disse var det fem bildende kunstnere: Gunn Vottestad, Oslo, Annette Bryne, Stavanger, Mari Natalia
Skjeseth, Hamar, Oddvar Torsheim, Førde og Kai Wilhelm Nessler, Mandal.
7 kunsthåndverkere stilte ut. Av disse var fire fra Bergen: Ziva Jelnikar, gullsmed, Gro Aakenes
Sævig, tekstilkunstner og keramikerne Kjersti Olsen og Harald Myklebust. Mette Paalgard, Geilo og
Irene Harvik, Sandefjord var begge glasskunstnere, mens keramikeren Gro Kjellnes Løvik kom fra
Aukra.
En stor gruppe frivillige tok på seg ulike praktiske oppgaver. Teknisk komite (Øyvind Eide og Kjell
Sørheim) brukte en hel dag på å montere bildene i utstillingen. Eyolf Angelvik la ned et stort arbeid
ved å registrere alle gjenstandene i datafiler. En gruppe damer var verter i utstillingen. De sørget for
at smitterestriksjonene ble overholdt og hjalp med rydding og innpakking. Komiteen takker med
dette alle medhjelperne. Olsvikutstillingen hadde ikke kunnet la seg gjennomføre uten denne
frivillige innsatsen.
«Den lille kafé» ble flyttet fra utstillingslokalene til et tilstøtende rom.
Olsvikutstillingen ble jevnt godt besøkt. Noen dager, særlig i helgene, var det ganske fullt i lokalene.
Salget av bildende kunst var ikke så godt som tidligere år. Derimot var det stor interesse for
kunsthåndverk i form av keramikk, tekstiltrykk, smykker og glass. Bruttosalget ble kr. 138.454, Av dette går 35% til Olsvik kirke.
Kulturfest og Olsvikutstillingen ble gjort kjent på mange ulike måter: Gjennom egen brosjyre,
plakater, via internett, fb og presse. Kulturfest og Olsvikutstillingen er medlem av Norske
Kirkeakademier og en representant deltar vanligvis på årsmøtet. I 2021 ble årsmøtet avlyst pga
Corona.
Komiteen gjennomførte 6 møter i 2020. I tillegg ble det holdt en del uformelle møter via nett og
mobil.
Komiteen hadde følgende sammensetning: Brith Barsnes Bjordal, Bodil Angelvik og Reidun Oanæs
Andersen, leder. Sistnevnte satt også i styret for Kulturfest som representant KK-komiteen.
Høsten 2021 bestemte de tre medlemmene seg for å gå ut av KK-komiteen. Noe som betyr at det
må velges nytt mannskap. Det er gitt skriftlig beskjed om dette til Menighetsrådets formann.
Komiteens medlemmer har hatt ansvar for kulturarrangementer og Olsvikutstillingen i mange år og
har lagt ned et betydelig arbeid. Medlemmene har hatt glede av å kunne spre kunnskap om kunst
og kultur i kirken, og av å se at det er økende interesse for arrangementer og utstilling både i
lokalmiljøet og i StorBergen,. Det har også vært motiverende at deler av overskuddet fra
kunstsalget går til kunstutsmykking av kirkerommet i Olsvik.
Vi takker Olsvik menighet for den tilliten som er vist oss og ønsker menigheten lykke til med videre
arbeid innenfor kunst og kultur i kirken.
Godvik i februar 2022
Reidun Oanæs Andersen
leder

24

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, og inneholder også konfirmantbildene fra årets konfirmasjoner. 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.
Utenom faste årlige innslag er dette sakene som fikk mest plass i 2020:
•
•
•
•
•

Bli kjent med vår nye administrasjonsleder Jessica Kerr (nr. 1)
Sykehuset i Okhaldhunga, et av våre misjonsprosjekt (nr. 1)
Å være kirke i pandemitiden (nr. 2)
Flue på veggen under en TenSing-øvelse (nr. 2)
Intervju med forfatteren Renate Nedregård om samfunnets berøringsangst for religion (nr.

2)
•

Intervju med vår tidligere frivillighetskoordinator Øyvind S. Stokke-Zahl om frivillighet i
kirkene i Bergen (nr. 3)
• Prosjekt givertjeneste (nr. 3 og 4)
• Gospelnight (nr. 4)
• Bli kjent med vår nye kateketvikar Eva G. Stokke-Zahl (nr. 4)
Bladet blir satt av Sven-Ove Rostrup og blir for det meste distribuert av Posten. Utgivelsene blir også gjort
tilgjengelig på nettsiden. Redaksjonen har vært Mette Myklebust, Nobukazu Imazu, Randi Magnussen, GroRenate Rostrup og Christer van der Meeren (redaktør).
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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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