DEN NORSKEKIRKE
Olsvik menighet

Dato:

03.10.2019

Vår ref:

19/00259-10

Deres ref:

Olsvik - Protokoll fra menighetsrådsmøte 07/2019 - 3.10.2019
Møtedato:
Møtested:

3.10.19
Olsvik menighet, møterom

Disse møtte:

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

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

Møtetid: 20.00 –21.45
Saksnr.: 057/19 –063/19

Bjarne B L Andersen
Arthur M Pilskog
Åpning ved Yngve, bevertning ved Ingelin

Med vennlig hilsen

Arthur M Pilskog
Menighetsrådsleder

Bjarne B L Andersen
Administrasjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Saksnr.
057/19
Sak nr.

Sakstittel:
Godkjenning av innkalling og sakliste
057/19 Olsvik menighetsråd 3.10.2019 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.

058/19

Godkjenning av protokoll nr. 06/2019, menighetsrådsmøte 12.9.2019
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 06/19 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 12.9.2019.
058/19 Olsvik menighetsråd 3.10.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Postadresse:

E-post:
Web: www.olsvik-kirke.no/
Org.nr.: 970558 780

Telefon:

Saksbehandler
Bjarne Andersen
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059/19

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 17.9.2019
059/19 Olsvik menighetsråd 3.10.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

060/19

Plan for bruk av sosiale medier
En plan for menighetens bruk av sosiale medier ble etterlyst før sommerferien.
Christer van der Meeren og Øyvind S Stokke-Zahl har snakket sammen og
Øyvind har arbeidet fram et utkast som ble sendt ut før møtet.
Øyvind innledet.
Det er viktig å ha på plass en overordnet visjon og ressursbruk er diskutert og
avklart. Dette bør stab og menighetsråd gjøre sammen. Kanskje det også
burde utnevnes en kommunikasjonsansvarlig (primært med stabstilknytning
grunnet arbeidsmengde og tilgang til informasjon), som i tillegg til å ha et
overordnet ansvar for all kommunikasjon, er en ressurs på fagfeltet? Videre bør
kommunikasjonsarbeidet være et fast punkt på møteagendaen til både
menighetsråd og stab. Alle trenger et eierskap til dette!
Forslag til vedtak:
Menighetsråd og stab bør sammen finne ut en overordnet visjon for
kommunikasjonen i Olsvik kirke. Dette vil være tema på strategisamling.
060/19 Olsvik menighetsråd 3.10.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

061/19

Tertialrapport
Tertialrapport for andre tertial er mottatt fra regnskapsfører.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd tar tertialrapporten for andre tertial 2019 til etterretning.
061/19 Olsvik menighetsråd 3.10.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

062/19

Mål og tiltaksplan, evaluering
Det er på tide å evaluere menighetsrådets mål- og tiltaksplan for perioden.
Planen som ble vedtatt for menighetsrådsperioden lå vedlagt innkallingen.
Under samtalen kom følgende fram:
Diakoni:
 Diakon er ansatt
 Plan er på plass
 Besøkstjenesten er styrket, stor takk til Bjørg Karin. Vi trenger fortsatt
flere menn. Vi har fått til mye, men må stadig fortsette å rekruttere
besøksvenner.
 Vi tar aktivt del i arbeidet i DUA og har leder der for tiden.
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Arbeid med innvandrere har vi i liten grad kommet i gang med. Det har
vært gjort noen fremstøt i forhold til åpen barnehage og internasjonal
middag.
Engasjementet rundt våre diakonale/misjonerende prosjekter: Vi har
hatt ofringer og noe i menighetsbladet, men arbeidet med øket
engasjement har stått stille. Det har vært arrangert menighetstur til
Japan.
Den siste listen med forslag til tiltak har det vært gjort lite med (retreat
m.m.)

Forkynnelse:
 Vi er ikke kommet i gang med systematisk registrering av forkynnelse.
 Forkynnelsestema er ikke definert.
 Alfakurs ble videreført
 Andakter på menighetens hjemmeside er ikke satt i gang, ei heller kurs.
Menighetens hjemmeside har imidlertid fast bibelord daglig.
 De åpne andaktssamlingene er ikke blitt bedre kjent.
 Bønneliste er fast i menighetsbladet.
 Det kan virke som om det er blitt en større bevissthet på forkynnelse i
ulike råd, utvalg og grupper og andre arenaer.
Musikk:
 En forbilledlig plan for musikkarbeidet er på plass og er blitt lagt godt
merke til utenfor menigheten.
 Kirkemusikkutvalgets mandat har vi sett på, men det er ikke blitt
rekruttert flere medlemmer.
 Et bredt kortilbud er blitt etablert.
 Det har vært vanskelig å rekruttere til Shine, særlig i Alvøen og
Kjøkkelvik.
 Samarbeid med kulturskole er innledet sammen med KFUK/M
 Det har vært forsangere på noen familiegudstjenester
 Lunsjkonserter er ikke på plass.
 Vi har hatt en rekke salmekvelder om enn ikke så mye som planen
ønsker.
 Det har vært en del andre musikkuttrykk, særlig i forbindelse med
familiegudstjenester.
 Det er ikke gjort innkjøp av instrumenter.
 Kantor og sokneprest arbeider bevisst med å utnytte bredden i
salmeboken.
063/19

Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menighetsbladet
Det skjer i Olsvik menighet …
Kulturfest
Sorg – tilbud til etterlatte
Barnekor
Givertjeneste
Basar
Møte om samordnet ledelse
Promotering av åpen barnehage

