DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 09/2018
Vår ref.
18/559-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
13.12.2018

Møtedato:

Torsdag 13.12.2018

Møtetid:

Kl. 19.00-21.15

Møtested:

Hos Lars Kristian i Hallheimslien 27

Saksnr.:

073/18 – 080/18

Disse møtte:

Lars Kristian Stendahl Gjervik, Yngve Jørgensen, Ingelin Hoff-Larsen (fra
sak 78/18), Bodil I Angelvik, Bjarte Husa, Gunnar Kolaas
Arthur M Pilskog, Brith B Bjordal, Anette F Hermansen, Øyvind Sundfør
Stokke-Zahl, Ida Doksæter, Annie O Schaug,

Meldt forfall:
Møtte ikke:
Ellers møtte:
Møteleder:
Merknader:

Bjarne B. L. Andersen
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Åpning ved Gunnar, Bevertning ved vertskapet
Bergen
13.12.2018

Lars Kristian Stendahl Gjervik
møteleder

Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
073/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
073/18 Olsvik menighetsråd 13.12.2018 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
074/18

Godkjenning av møtebok nr. 08/2018, menighetsrådsmøte 15.11.2018
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 08/18 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 15.11.2018.
074/18 Olsvik menighetsråd 13.12.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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075/18

Arbeidsutvalget
Jf. Delegasjonsdokument § 2, b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal
protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møtet 27.11.2018
075/18 Olsvik menighetsråd 13.12.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

076/18

Høring om kirkeordning
Menighetsrådsleder hadde forberedt saken i samarbeid med flere i AU. Under
behandlingen ble det fremmet forslag til en kommentar til § 10 og en tilføyelse til
kommentaren til § 39 som ble innarbeidet i menighetsrådets forslag til høring.
Følgende forslag til vedtak ble da fremmet:
Olsvik menighetsråd, Bergen Domprosti, Bjørgvin, sier seg i hovedsak enig i
forslaget til kirkeordning.
Olsvik MR mener at det fremlagte forslaget ivaretar det viktigste av det som skal
gjelde som overordnede bestemmelser om Den norske kirke. MR anser forslaget
som et godt grunnlag for det videre arbeidet med lover og forskrifter i Den norske
kirke. Forslaget definerer Den norske kirke som et juridisk selvstendig
trossamfunn. Paragraf 16 i Norges grunnlov har slått fast at Den norske kirke skal
ha en særstilling i Norge. Dette ivaretar den historiske bakgrunn og begrunnelse
for fremdeles å benevne Den norske kirke som Norges folkekirke. Dette kommer
tydelig fram i det foreliggende forslag.
Ad § 6 og § 9
Vi er enige i den sterke understrekning av det enkelte sokns selvstendighet og
selvstyre. Det benevnes som en geografisk og selvstendig størrelse i kirken. Dette
er Den norske kirkes grunnlag. Alle råd i Den norske kirke dannes på grunn av
demokratiske valg i alle Den norske kirkes sokn.
Ad § 9 syvende ledd: Kirkemøtet fastsetter også særskilt ordning for
valgmenigheter.
Det er nødvendig at man har mulighet for å danne valgmenigheter i Den norske
kirke. Det er blant annet en måte å hindre utmeldelser på. Og en erkjennelse av at
de geografiske grenser mellom soknene ikke alltid svarer til de forhold som kan
oppstå lokalt.
Ad § 10
Olsvik menighetsråd reagerer på formuleringen «Kirkemøtet er Den norske kirkes
øverste representative og besluttende organ.» Dette representerer en stor endring i
forhold til nåværende lovverk og menighetsrådet ber om en utredning av dette.
Ad § 21 og § 22
Når paragrafene sier at sokneprest, prost og biskop kan møte på soknets
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menighetsmøte forstår vi det som en presisering av alle døptes rett til å delta i sin
menighets gjøren og laden.
§ 39: Om bispemøtet
MR oppfatter bispekollegiet først og fremst som Den norske kirkes lærenemnd.
Og at den enkelte biskop utfører sin tjeneste i overenstemmelse med sitt ansvar
som biskop i sitt bispedømme. Det er behov for utredning av hva som menes med
bispemøtets tilsyn og hva som er innholdet i begrepet «pastoralt lederskap.»
Forslag til vedtak 1:
Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til høringsuttalelse.
Forslag til vedtak 2:
Olsvik menighetsråd vedtar en høringsuttalelse med menighetsrådsleders
innledning samt kommentarene på §§ 10 og 39.
076/18 Olsvik menighetsråd 13.12.2018 Votering:
Det ble først stemt over forslag til vedtak 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt
Det ble dermed ikke stemt over forslag 1.

077/18

Offersøknader for 2019
Vedlagt innkallingen lå en liste over alle som har søkt om kirkeoffer for 2019 og
forslag til fordeling av offer for 2019.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til ofringer for 2019.
077/18 Olsvik menighetsråd 13.12.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

078/18

Søndagsskolen
Vi satser nå store ressurser på at ansatte skal drive søndagsskolen. Frammøtet er
ikke stort. Hvor lenge ønsker menighetsrådet å prioritere slik? Menighetsrådet
brukte tid på å diskutere saken. Søndagsskolen ansees som viktig for å gi
barnefamilier anledning til å gå i kirken. Det oppmuntres til å fortsatt lete etter
flere frivillige til å lede søndagsskolen.
Rådet ønsker at søndagsskolen må ha en plass og må prioriteres. Vi skal romme
alle, også barn og barnefamilier.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet drøftet saken og administrasjonsleder tar med seg synspunktene
tilbake til staben. Menighetsrådet oppfordrer staben til å prioritere arbeidet med å
rekruttere frivillige.
078/18 Olsvik menighetsråd 13.12.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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079/18

Budsjett 2019
Vedlagt innkallingen lå et første utkast til budsjett for 2019 med kommentarer.
Administrasjonsleder har bedt om innspill og det tas sikte på å vedta endelig
budsjett på møtet i januar.
Det foreløpige budsjettet har et underskudd på kr. 177 400.- Dette bør reduseres
betydelig.
Saken ble drøftet og flere innspill kom både i forhold til inntekter og utgifter.
Administrasjonsleder oppfordres til å arbeide videre med budsjettarbeidet med
tanke på å redusere underskuddet ned mot kr. 100 000.-

080/18

Orienteringssaker
1. Tilbakemeldinger fra barnehagen.
 Tilsetting av vikar for pedagogisk leder i barnehagen, Maria
Myksvoll.
2. Tilsetting av domprost, Gudmund Waaler, tiltrer 1. mars.
3. Kirkebasaren
4. Kulturfestkomiteen – vedlagt innkallingen
5. Kunst- og kulturkomiteen – vedlagt innkallingen
6. Diakoniutvalget – vedlagt innkallingen
7. Kirkevalg 2019
8. Menighetens årsmøte 17. mars
9. Strategisamling 12. januar.
10. Forslag til avtale om hjemmelsoverføring

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd
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