DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL - OLSVIK MENIGHETSRÅDSMØTE 02/20
MØTE NR. 02/20
Dato:

13.02.2020

Vår ref:

Click here to enter
text.

Møtedato
Sted

13.02.20

Disse møtte

Bodil Angelvik; Torhild Andersen; Aina S. van der Meeren; Christer van der
Meeren; Sølvi Mostraum Krabbedal; Øyvind Hovden; Arthur Pilskog; Gunnar
Kolaas; Anette Fjæra Hermansen; Yngve Jørgensen; Ingelin Hoff-Larsen;
Mette Myklebust.
Brith Sissel Barsnes Bjordal
Jon F. Nævdal (adm.leder-vikar) og Rune Johnsen Klevberg i sak 011/20
Arthur Pilskog

Meldt forfall
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

Arthur Pilskog
Menighetsrådsleder

19.00
008/20 -015/20

Jon Funder Nævdal
Administrasjonsleder

Saker til behandling:
008/20

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 02/20 den
13.02.20.

009/20

Godkjenning protokoll møte 01/20
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner protokoll 01/20 fra møte den 16.01.20

010/20

Referat fra AU 29.01.20
Vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner referat fra AU møte den 29.01.20

011/20

Samtale med Rune Johnsen Klevberg.
Rune delte noen av sine tanker omkring musikkarbeidet i Olsvik, etterfulgt av
spørsmål og samtale.
Tema som kom frem var bl.a.
-

Postadresse:
Olsvikåsen 109
5183 OLSVIK

Ny liturgibok kommer i løpet av 2020. Det strammes inn i forhold til
hvordan praksisen har vært. Kirkerådet har tatt tilbake noe av friheten
menighetene har hatt til egne uttrykk i liturgien. Den nye ordningen vil gå
mer tilbake til det gamle. Men det vil også være noe nytt.
Dette vil vi ta opp i MR i samarbeid med Gudstjenesteutvalget
Rune nevnte ønsket om en forsangergruppe. Colla Voce planlegger å
danne en forsangergruppe.
E-post:
olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Web:
Org.nr.:970 558 780

Telefon: +47 55593200

Saksbehandler

Telefaks:

Jon Funder Nævdal
+47 55593200
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-

-

Konserter en gang i måneden i forbindelse med åpen cafe.
Konsert søndag 15. mars kl.19.00. Johan Sebastian Blum og Cecilie
Leganger.
Fastekonsert skjærtorsdag.
Olsvik har en ambisiøs musikkplan: Lyden av Olsvik. Hva legger vi opp til i
den? Det dreier seg om konserter, formiddagskonserter og andre ting som
kan være behov for å ta frem og drøfte i menighetsrådet på nytt.
Rune: Det er vanskelig å gjennomføre alt som står i planene våre.
Planen er omfangsrik og ambisiøs. Det må gjennomgås hva en skal ta
vare på og ta videre og hva som kan forlates.

Orientering: Det er kommet brev fra BKF ang. behov for en kulturkontakt i
menigheten. AU vil ta dette videre.
012/20

Bispevisitasen i Olsvik menighet.

Menighetsrådet samtalte om visitasen. Visitasforedraget og talen søndag ligger på
nettsiden til Bjørgvin bispedømme. https://kirken.no/nbNO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/visitas%20olsvik/

Fra samtalen i rådet:
-

-

-

-

Inspirasjonsforedraget på medarbeiderfesten var veldig bra. Positivt at
besøket også var av prosten og representanter fra BKF.
Opplegget så greit ut. Det virker som om biskopen koste seg i møte med
menigheten.
Positivt med biskopens møte med lærere fra skoler i Olsvik (kirke-skole
samarbeidet). Det er ikke selvsagt at skoler stiller opp på besøk fra biskop
og kirke. Dette handler om kirkens omdømme og tilstedeværelse.
Det hadde vært en fordel om det forut for visitasen kom noen
oppfordringer på hva biskopen ville hatt svar på fra menigheten og hva han
ville høre om fra arbeidet her. Litt vanskelig å vite hvor mye informasjon
han ville ha om f.eks. Tensing arbeidet. Det ble likevel bra fordi vi hadde
hatt et forberedende møte der vi tenkte igjennom hva vi ønsket å formidle.
Men det opplevdes litt tilfeldig at vi hadde fått til dette.
Potensialet av bispevisitasen ligger i forberedelsene, planleggingen og
etterarbeidet. Rom for forbedring ved en tidligere dialog om hva som
forventes og hva han ville ha svar på fra menigheten. Det hadde vært fint
om vi hadde blitt utfordret mer konkret som del av våre forberedelser.
Noen av oss liker å jobbe i prosesser, men det ble ikke så mye av det. Det
ble mer samtaleform.
Olsvik var heldig på den måten at vi fikk tilpasset besøket til når det passet
for enkelte enheter å delta.

Oppsummering: Olsvik menighetsråd takker Bjørgvin biskop for visitasen og tar
visitasforedraget til Olsvik menighet til etterretning. Vi har hatt gode samtaler. Det
har vært til impuls og oppmuntring.
013/20

Strategisamlingen – 13. og 14. mars på Alver hotell.
Rådet samtalte om tema som kunne være aktuelle å ta for seg på
strategisamlingen. Som grunnlag ble det henvist til Sakene 060/19 og 062/19;
Signatur menighetsrådsleder:
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kjøreplanen fra Panorama i 2016 og biskopens oppsummering av visitasen i
februar.
Som Programkomite med ansvar for den praktiske tilrettelegging av programmet
stiller Mette Myklebust og Anette Fjæra Hermansen fra MR og Hans-Petter Dahl
og Øyvind S. Stokke-Zahl fra staben. Adm.leder stiller seg tilgjengelig om det
ønskes. Programkomiteen tenker på tema sammen med AU.
IKU og sosiale medier er tidligere foreslått og vil være med i planleggingen,
sammen med tema som gudstjenesten, forkynnelse, diakoniarbeidet,
besøkstjeneste, menighetsblad, givertjeneste og musikk.
014/20

Eventuelt.
A. Økonomi årsrapport kunne ikke legges frem da status for fond i Gjensidige
ikke kunne rapporteres. Rapporten vil bli lagt fram på neste møte. Et
foreløpig overblikk viser imidlertid et underskudd på litt under 300.000,B. Basar 21.11. netto inntekt 45.000,- Konkurrerer med lysfesten i byen.
Annonsere etter gevinster i menighetsbladet.
- Ikke lett å øke fortjenesten på åresalget (såfremt vi ikke får
flere inn). Får vi inn et kor, vil det også trekke folk.
- 6. – 7. 11. tilstede på Vestkanten.
- Manual for basar. Ang. retningslinjer, Jon hører med
Bjarne.
- Behov for å kjøpe inn 6 – 10 Bord.
- Være tydelig på hva inntekten på basaren går til.

015/20

Orienteringssaker.

1. Søkere til administrasjonslederstillingen.
2. Grønn menighet. Kirkevergen inviterer til 11. mars.
3. Menighetsbladet – Redaktørsituasjonen.
a. Redaksjonen i dag består av Christer van der Meeren, Øyvind S.
Stokke-Zahl, Mette Myklebust og Nobukazu Imazu.
b. Christer vil undersøke om det er mulig å finne en midlertidig
løsning sammen med den nåværende redaksjonskomiteen.
c. Christer tar på seg redaktør-rolle midlertidig.
4. Utlysning soknepreststilling
AU har behandlet sokneprestens forslag til utlysningstekst. Den ble
tatt til etterretning med noen kommentarer. Forslaget er allerede
sendt videre av domprosten til bispedømmekontoret. Dette fordi
den måtte sendes videre før Menighetsrådet møte 13. februar. Den
ble først sendt til medlemmene for kommentarer.
5. Brev fra kirkevergen om oppnevning av kulturkontakt i
menigheten. (vedlegg) Oversendes AU.

Signatur menighetsrådsleder:

