Mål- og tiltaksplan 2021–2023

Hensikten med Olsvik menighets planarbeid er å skape en felles forståelse og plattform for hva vi skal
jobbe med og prioritere.
Mål- og tiltaksplanen viser og utdyper satsningsområdene som prioriteres høyest i menighetsrådsperioden.
Planen er basert på arbeidet gjort under felles strategisamling for menighetsråd og stab 24. april 2021, og
legger føringer for arbeidet utført av stab, menighetsråd, utvalg og komiteer.
Planen er et arbeids- og idédokument. Målene er ikke nødvendigvis oppnådd dersom de oppførte tiltakene
gjennomføres. Flere tiltak kan gjennomføres ved behov, og det er ikke gitt at alle tiltakene blir
gjennomført.
For de tre satsningsområdene i denne planen må det nevnes at det er noe overlapp. Noen punkter kan
passe under flere satsningsområder.
Oppgitt tidsplan er veiledende. Hovedansvarlig kan/bør så klart delegere videre til andre.

Fellesskap
Mål
Involvere nye og de som er
«innom»

Skape uformelle sosiale arenaer

Bevisstgjøring av fellesskapet
Lære av hverandre
Bli kjent på tvers av fellesskap

Styrke eierskap til kirken
Øke ansvar for fellesskap

Tiltak
Styrke kirkevert-rollen:
• Flere kirkeverter
• Se etter de som er nye, innom og utenfor
• Småprate
• Gjerne introdusere dem til «klikkene»
• Ved anledning informere/invitere til ting som skjer i kirken
• Bevisstgjøring/kursing av kirkeverter (v/ Åpen barnehage?
Diakon?)
Tilrettelegge for at folk som ikke er faste kirkegjengere blir
fanget opp under kirkekaffen, slik at de blir inkludert og det
blir enklere/naturligere for dem å delta i samtalene under
kirkekaffen
MR og stab drar på sosiale turer, f.eks. årlig
Menighetstur/weekend
Bevisstgjøring av aktiviteter i menigheten ved å høre fra en
som er med, f.eks. på gudstjenester
Invitere noen fra Åpen barnehage til MR for å fortelle om
hvordan de jobber med inkludering
Musikk på tvers av generasjoner (eks. fra Fana)
Initiativtaker for å invitere et stort fellesskap, minifestival,
korps, idrettslag, osv.
Generasjonsmøter som bringer sammen unge og eldre
Kveldsgudstjenester oftere og sammen med f.eks. Colla Voce,
TenSing
Kursing på hvordan vi møter mennesker
Kursing/bevisstgjøring av ordbruk og språk om diakoni og
frivillige

Hovedansvarlig
Menighetsråd

Tidsplan Status
2022

Diakoniutvalg

2021

Menighetsråd
Diakoniutvalg eller
frivillighetsutvalg
Menighetsråd/sokneprest

2022
2022

Brith

2021

Rune? Kateket II?
Menighetsråd

2022
2021

Diakoniutvalget
Gudstjenesteutvalg

2021
2021

Diakon
Diakon

2021
2021

2021

Senke terskel for å komme seg
inn i kirken

Tilbud for unge voksne (18–35)
som ikke har studentfellesskap
eller barn
Tilbud for barnefamilier
Styrke samarbeid med andre
organisasjoner

Bygge ned fordommer om kirken

Fortsette med kirkebenk i Alvøskogen og/eller på Vestkanten
Fortsette med Kulturfest
Øke deltakelse på «hundegruppe»
Starte opp en turgruppe
Finne/skape tiltak

Prestene og diakon
Kulturfeststyret
Menighetsråd
Menighetsråd
Menighetsråd

2021
2021
2021
2021
2021

Finne/skape tiltak
Friluftsgudstjeneste med idrettslag
Kajakk-tur med idrettslag
Stor konsert arrangert sammen med Odd Fellow, for å bli litt
kjent med dem
Vise frem mangfoldet i kirken i en Facebook-kampanje (bilder
osv.)

Menighetsråd
Sokneprest/gudstjenesteutvalg
Nobu
Rune, Brith

2021
2022
2022
2022

Menighetsråd

2022

Frivillighet
Mål
Inkludere familien til
konfirmantene
Ivareta en overordnet strategi for
frivillighet

Senke terskel for at frivillige kan
foreslå nye idéer og tiltak
Involvere frivillige musikkrefter på
gudstjenester
Ivareta fellesskap av frivillige
De ansatte må kjenne til de
frivillige og deres kompetanse
Ivareta fellesskap mellom stab og
frivillige

Tiltak
Konfirmantforeldre deltar på kirkekaffen
Utfordre med minst to ting knyttet mot konfirmanttiden
Lage et Frivillighetsutvalg
Omstrukturering av det frivillige arbeidet
Lage prosjekter for å begynne samarbeidet med
frivillighetskonsulentene i BKF
Kurs i hvordan man rekrutterer og ivaretar frivillige og
bygger nettverk
Utruste de ansatte til å overlate ansvaret til de frivillige etter
at prosjektet er etablert
Delta på Frivillighetens år 2022
Markere frivillighetens dag hver 5. desember
Ansatte lager og aktivt bruker et register over alle frivillige
og hvor de ønsker å delta
Legge ut en oppfordring på nettside og Facebook
Lage en idépostkasse
Legge ut noe på frivillig.no
Jazzmesse
Lage arena hvor frivillige og evt. stab kan møtes uten
agenda, bare sosialt
Lage en rutine for å vedlikeholde informasjonen som ligger i
registeret (i kommunikasjon med de frivillige)
De ansatte fordeler bursdagstelefoner til frivillige

Hovedansvarlig
Kateket I
Kateket I
Menighetsråd
Menighetsråd
Menighetsråd

Tidsplan Status
2021
2021
2021
2021
2021

Menighetsråd
(frivillighetskonsulentene)
Adm.leder
(frivillighetskonsulentene)
Menighetsråd
Menighetsråd
(frivillighetsutvalg)
Stab

2021

Nettsideansvarlig
Frivillighetskoordinator
Frivillighetskoordinator
Kateket II

2021
2021
2021
2022

Menighetsråd

2022

Adm.leder/sokneprest

2021

Stab

2021

2021
2022
2021
2021

Involvere foreldre mer

Rekruttere flere frivillige

Gjør det enklere for frivillige å
rekruttere frivillige

Rekruttere en som kan ta over
lederansvar for Olsvikutstillingen
Få jevnlige tilbakemeldinger fra de
frivillige

Opprette foreldrestyre i relevante aktiviteter for barn
(Tweenies, Åpen barnehage, annet arbeid som startes opp
igjen)
Invitere de som allerede er involvert i menigheten (f.eks.
medlemmer på Alpha-kurs) til å bli frivillig
Invitere en aktiv frivillig til ulike tiltak (f.eks. Alpha-kurs) som
kan fortelle om frivillighet i menigheten
Send ut SMS til de frivillige når menigheten trenger noe
spesielt
Gjøre frivillige oppmerksom på frivillighetssituasjonen i
Olsvik (f.eks. gi tilgang til register)
Oppfordre frivillige til mer aktivt å bruke Facebook-gruppen
«Frivillige i Olsvik kirke»
Lage et nyhetsbrev om frivillighetssituasjonen i Olsvik som
sendes ut til de frivillige regelmessig (f.eks. 4x i året)
Sende direkte beskjed til frivillige som har meldt seg til å
drive med rekruttering
Utlysning på frivillig.no
Direkte kontakt med mulige kandidater
Lage oversikt over arbeidsoppgaver
Spørreundersøkelse (f.eks. årlig)

De aktuelle ledergruppene

2022

Frivillighetsutvalg

2022

Frivillighetsutvalg

2022

Stab (adm.leder er redaktør)

2021

Frivillighetsutvalg

2022

Frivillighetsutvalg

2022

Frivillighetsutvalg

2022

Frivillighetsutvalg/stab/
menighetsråd
Kulturfeststyret
Kulturfeststyret
Reidun
Frivillighetsutvalg

2022
2021
2021
2021
2022

Diakoni
Mål
Skape inkluderende fellesskap på
tvers av økonomiske forutsetninger

Øke diakonale tilbud

Styrke tiltak vi har hatt

Bygge opp nettverk med andre
samfunnsaktører/ideelle
virksomheter
Øke bevissthet om sammenhengen
mellom misjon og diakoni
Synliggjøre sorggruppe
Utvide sorggruppetilbudet
Synliggjøre Kirkebenken

Tiltak
Middagstilbud
Være en del av ALLEMED-dugnaden
(allemed.no)
Arbeid med innvandrere
Arbeid med psykisk utviklingshemmede

Hovedansvarlig
Adm.leder
Menighetsråd

Tidsplan Status
2021
2021
2021
2021

Få totalt 100% menighetsdiakon

Kapellan
Diakon (Samarbeid
med Loddefjord)
Menighetsråd

Styrke diakoniutvalget

Menighetsråd

2021

Sorggruppe for unge
En gruppe i konfirmanttiden som heter
«Sammen for andre»
Bygge opp telefon-/samtale-tjeneste
Bygge opp besøkstjenesten i samarbeid
med Røde kors og Bergen kommune
Fortsette med Kirkeskyss til gudstjenester
Undersøke om det er interesserte
samarbeidspartnere i nærmiljøet, f.eks.
Røde kors, Forandringshuset
Temagudstjeneste med kobling mellom
misjon og diakoni
Promotere i menighetsblad, på nettside
Gi sørgende mulighet for en-til-en-samtaler
med frivillige
Reklamere for kirkebenken i Sydvesten/BT
(med Loddefjord)

DUA
Kateket I / diakon

2021
2021

Diakon
Diakon

2021
2022

Menighetsråd
Diakon

2021
2021

Sokneprest/diakon

2021

Diakon/prest
Diakon

2021
2021

Prestene og diakon

2021

2022

Nevnes regelmessig for BKF
via budsjettinnspill
Ses i lys av
satsningsområdet
«Frivillighet» og arbeid der

