OLSVIK KIRKE
MÅL OG TILTAK

2016
ARBEIDSDOKUMENT

Olsvik menighet har et omfattende planarbeid. Målet med planarbeidet er å skape en felles forståelse og en plattform for hva vi sammen skal jobbe med og prioritere. De ulike
arbeidsgrenene har sine planer. f.eks. trosopplæringsplan, diakoniplan, årsplan for åpenbarnehage og gudstjenesteplan. I tillegg vedtar menighetsrådet hvert år, en felles mål og
tiltaksplan med tre fokusområder. Dette er det vi velger å prioritere høyest nå. Planen er forpliktende for stab og menighetsråd samt utvalg og komiteer under menighetsrådet.
Grunnlaget for dette dokumentet er arbeidet som ble gjort av stab og menighetsråd på strategisamlingen på Panorama 8. og 9. januar 2016.

1.

DIAKONI

Mål

Tiltak

Hovedansvarlig

Tidsplan

(den/de hovedansvarlige kan/bør selvfølgelig
involvere/delegere til andre)

Styrke menighetens diakonale
arbeid.

Ansette ny diakon

Menighetsrådet

Gjennomført

Tydeliggjøre forventninger og
avklare ansvarsområder

Revidere stillingsinstruks for diakon

Administrasjonsleder Menighetsrådet

Høst 2016

Styrke menighetens diakonale
arbeid, gjennom å enes om en
tydelig plan på hva vi ønsker

Vedta en helhetlig plan for diakoni.
Etter modell fra lokal plan for diakoni.
1. Bli kjent med menigheten og arbeide med
planen
2. Drøfte utkast i menighetsrådet
3. Vedta planen i menighetsrådet

Utvide og styrke besøkstjenesten
- flere besøkere (også menn)

Utvikle DUA arbeidet

Styrke vårt arbeid for og med
innvandrere med tanke på
inkludering/integrering

Inspirere og skape nytt
engasjement rundt våre
diakonale/misjonerende

- være mer aktiv på å fortelle om besøkstjenesten,
på nett, menighetsblad, formiddagstreff etc.
- bruke allerede etablerte grupper som
rekrutteringsarena.
- årlige kurs for besøkere og potensielle besøkere i
samarbeid med Loddefjord og Laksevåg
frivillighetssentral.
- være en aktiv aktør inn i DUAs styringsgruppen og
det strategiske arbeid.




Kartlegge behov og utfordringer i Olsvik
sokn.
Foreslå tiltak
Starte opp tiltak ev. I samarbeid med
naturlige samarbeidspartnere.

Nådehjemmet i Thailand
Okaldunga
Himalpartner
 Starte misjon og solidaritetsutvalg

1 og 2 vår og høst 2016
Diakoniutvalg og diakon med støtte
fra sokneprest.
3. høst 2016

Diakoniutvalg og diakon

Nestleder og leder, i menighetsrådet.
Administrasjonsleder og Sokneprest

Diakon og menighetsråd

Ressurspersoner: Arthur, Gunnar,
Arne, Nobu, Bjarne ++
Kople på Diakonigruppe
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støtteprosjekter i utlandet.

Tiltak som bør vurderes i løpet av
fire årsperioden:

 Mulige tiltak kan være;
Utenlandstur for å besøke arbeidet.
Arbeid for å spre informasjon.
Arbeid for å samle inn mer penger enn i dag.
 Vennskapsmenighet i nærheten
 Temakvelder seminar om sorg (Eidnes)
 Retreatarbeid
 Diakonigruppe for konfirmanter
 Menighetstur dit folk reiser (privat) gjøre det
om til en menighetstur slik at flere kan være
med
 Matkveld, med og fra verdens kjøkken, nye
matkulturer, – familie middag
 Flyktninger – samarbeid/inspirasjon/
kunnskap med/fra andre organisasjoner
 Enkel plan for arbeid med innvandrere
 etablere kontakt med Leirvikflaten.
 Arrangere Pilegrimstur (langs en
pilegrimsled/destinasjon) miljø i Bergen?
 Tiltak i forhold til de sosiale problemene
fattigdom og arbeidsledighet.

konfirmanter?
diakon og menighetsråd
egen turkomite
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FORKYNNELSE
Mål

Tiltak

Hovedansvarlig

Tidsplan

(den/de hovedansvarlige kan/bør selvfølgelig
involvere/delegere til andre)

Sikre mer systematisk forkynnelse
og øke bevissthet omkring det vi
formidler og formidlingens plass

Kartlegge og drøfte forkynnelsen på de ulike
arenaene i menigheten. Kartlegging bør gjøres
systematisk over en lengre periode der vi
undersøker både omfang, innhold og metode. Det
bør kartlegges i alle grupper, råd, komiteer og
aktiviteter.

AU

Høsten 2016/våren 2017

Øke kunnskapen om kirkens
budskap.

 Velge ett forkynnelsestema hvert halvår i
perioden 2016-19. Tenkt brukt på andre arenaer
som menighetsbladet, nettside, temasamlinger,
formiddagstreff osv. osv. osv. Målet er å øke
kunnskapen om kirkens budskap. Tema for første
halvår 2017: Luther. Andre forslag til tema:
Dåpen, kirkeåret.

MR

Årlig



Alfakurset videreføres

 Få på plass ukentlige andakter på menighetens
hjemmeside. Utfordre en gruppe andaktsskrivere
som kan levere ukentlige andakter til
menighetens nettside. Gruppen tilbys kurs.
 Arrangere lese- og skrivekurs. Tekstleserkurs og
skrivekurs for andaktsskrivere eller skribenter til
menighetsbladet.
Økt oppslutning om
morgenandakter

MR

Våren 2017
Frivillighetskoordinator/vevsnekker/re
daktør

Frivillighetskoordinator/vevsnekker/re
daktør

Høsten 2016

Våren 2017

Morgensamling om onsdag må gjøres bedre kjent.
Dette er åpne samlinger som få kjenner til
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Oppmuntre til bønn

Bønneliste på hjemmeside og /eller menighetsblad

Finne nye arenaer for forkynnelse

Vi må lete opp og benytte nye arenaer for
forkynnelsen. Ikke bare på nett og i blad, men foran
konserter eller i andre sammenhenger.

Diakon/diakoniutvalg/Christer/preste

Høsten 2017
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MUSIKK
Mål

Tiltak

Hovedansvarlig

Tidsplan

(den/de hovedansvarlige kan/bør selvfølgelig
involvere/delegere til andre også)

Styrke musikklivet i kirken
(System)
Styrke kirkemusikkutvalget

Vedta en helhetlig plan for musikk i kirken.
Etter modell fra lokal plan for kirkemusikk.
1. Sette ned en ad hoc gruppe.
2. Drøfte utkast i menighetsrådet
3. Vedta planen
1. Revisjon av mandatet
2. Rekruttere flere medlemmer i utvalget

(System)

Bygge opp et bredt kortilbud i kirken
(Kor)

Videreutvikle arbeidet med
barnekoret Shine
(Kor)
Styrke salmesangen på
Gudstjenesten
(Kor)

Gi et økt konserttilbud/fellesskap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Babysang 0 – 1 år (er etablert, tiltak i trosoppl.)
Knøttsing ca. 1 – 3 år (er etablert, i åpen bhg.)
Knøttesang 1-3 år (ikke etablert, øvrig tiltak)
Minising 3 – 6 år (ikke etablert, øvrig tiltak)
Shine 7 – 10 år (1-4 klasse) er godt etablert
Tweensing 10 – 14 (5 – 7 klasse) (ikke etablert)
TenSing 14 – 19 (8 – vgs.) (25 år)
Voksenkor (20 + ) (under etablering)
vurdere samarbeid med kulturskole,
musikklærer etc. for å rekruttere musikere og
finansiering.
2. gi tilbud til Alvøen og Kjøkkelvik
3. vurdere å etablere foreldregruppe/styre
1. Etablere/organisere forsangertjeneste.

Menighetsrådet etter forslag fra ad hoc
gruppen.

1. Menighetsrådet
2. Menighetsråd og stab
For tiden består utvalget av Brith og
Rune, og de jobber videre med
konserter og arrangement som før.
Brith, Sven-Ove, Hans Petter, Rune,
Anette

1. Mai møte
2. sep/okt møtet
3. Innen 2016
Etter at ny plan er vedtatt
Etter at ny plan er vedtatt

Brith og Sven-Ove

1. Kantor Rune og Sven Ove
Søke å etablere en samarbeidsavtale med
voksenkoret/TenSing ev. mot betaling/honorar til
korene. Ev. Andre kor. Utforske ideen med
forsangertjeneste for konfirmanter
1. Lunsjkonsert/orgelkonsert i forkant av
formiddagstreff/åpen kafe. (10 – 20 min)

1. Kantor Rune

ex. at formiddagstreffet kan
utfordre Rune på hva de
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ønsker å høre neste gang?.

(Konsert)
(halvårsprogram)

Mer varierte musikkuttrykk i
gudstjenesten.
Etablere og drive kortreist
musikkskole
MÅL:
1. Rekruttere organister til den
norske kirke.
2. Rekruttere musikere til vårt
eget musikkarbeid.
3. Være en arena for utøvelse
4. Tilby musikkskole vesentlig
billigere enn Bergen
kommune, for
- sosioøkonomisk utjevning
- inkludering av innvandrere

2. Kveldskonsert i Olsvik kirke. Månedlig
kveld/ettermiddag. (samarbeid med
musikkmiljø i nærområdet).
3- 4 kvelder på høsten, 3 - 4 kvelder på våren. ex.
Onsdagskonserten i Olsvik kirke.
3. Salmekveld i Olsvik kirke, ex. To - fire
salmekvelder i semesteret. (onsdager?)
Økt bruk av ulike typer musikere, profesjonelle og
amatører. Benytte bredden i den nye salmeboken.
Flerkulturelle ressurser inn i musikkarbeidet.
1. kartlegge muligheten for å starte opp orgelklubb for
barn i Olsvik kirke.
2. kartlegge muligheten for å etablere instrument
opplæring/musikk skole i Olsvik kikre. Ønskede
instrumenter er; sang, messingblås (ex.
Trompet/flygelhorn), piano/flygel, gitar.

2. arr komite

3. arr komite, videreføring av det
gode vi har startet med.
Kantor og kirkemusikkutvalget

1. kantor Rune

1. høst 2016

2. Sven-Ove

2. høst 2016

Aktuelle momenter i en kartlegging:
finansieringsmuligheter, resurspersoner/pedagoger,
rom kapasitet i kirken, samarbeidspartnere. Erfaringer
fra andre menigheter.
Se til: Orgelklubben Ferdinand i Bergen, Orgelklubben
Fritjov i Bodø. Nittedal Orgelklubb, Stavanger kirkelige
fellesråd – orgelklubb. Bodø miljøet. .
3. Ta en beslutning om oppstart.

3. Menighetsrådet

4. Kjøpe inn aktuelle instrumenter. (Flygelhorn, gitar,
forsterker etc.)

4. Menighetsrådet
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