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MØTE NR.09/20
Dato:

02.12.2020

Vår ref:

20/00201-18

Møtedato
Sted

02.12.2020
Teams

Disse møtte

Arthur M. Pilskog, Mette Myklebust, Øyvind Hovden, Aina van der Meeren,
Christer van der Meeren, Yngve Jørgensen, Brith
Barsnes Bjordal, Bodil Angelvik, Torill Andersen, Martin Aalen Hunsager,
Anette Hermansen, Jessica Ann Kerr, Sølvi M. Krabbedal
Ingelin Hoff-Larsen
Arthur M. Pilskog
-

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

Arthur M. Pilskog
Menighetsrådsleder

19:00 – 21:00
061/2020 – 067/2020

Jessica Kerr
Administrasjonsleder

Saker til behandling
061/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
062/20 MR-møte 08/2020 avlyst
063/20 Godkjenning av AU referat 17.11.2020 (Teams)
064/20 Møtedatoer våren 2021 for Olsvik menighetsrådet
065/20 Budsjettforslag 2021
066/20 Drøfting av satsningsområder til strategisamling 2021
067/20 Orienteringssaker

Postadresse:
Olsvikåsen 109
5183 OLSVIK

E-post:
olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Web: https://olsvik-kirke.no/
Org.nr.:970 558 780

Telefon: +47 55308170

Saksbehandler

Telefaks:

Jessica Kerr
+47 55308138
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Saksnr. Sakstittel:
061/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent uten merknad.

062/20

MR-møte 08/2020 avlyst
På grunn av Bergen kommunes oppdatering som medførte strenge
smitteverntiltak ble menighetsrådsmøte avlyst.

063/20

Godkjenning av AU referat 17.11.2020 (Teams)
Vedtak:
Godkjent uten merknad.

064/20

Møtedatoer våren 2021 for Olsvik menighetsrådet







21. januar (AU 07.01.)
18. februar (AU 04.02.)
18. mars (AU 09.03.)
15. april (AU 06.04.)
20. mai (AU 06.05.)
17. juni (AU 03.06.)

Ordinær møtetid for menighetsrådsmøter i Olsvik menighetsrådet er 19:00-21:00,
AUs møtetid er 15:00-16:30.
Menighetsmøte: 21. mars etter gudstjenesten.
Vedtak:
Godkjent uten merknad.
065/20

Budsjettutkast 2021
Administrasjonslederen presenterer det nye budsjettet. Økonomiutvalget har
utarbeidet tiltak for å dekke Olsvik menighets årlige underskudd i driftsresultatet.
Menighetsrådet uttaler seg om tiltakene og vurderer disse.
Vedtak:
Budsjettutkastet for 2021 vedtas som driftsbudsjett for 2021.

066/20

Drøfting av satsningsområder til strategisamling 2021
Med innkallingen fikk menighetsrådet stabens diskusjon av satsningsområder
(04.11.2020) og powerpointpresentasjonen som AU lå fram på møtet. Christer
van der Meeren presenterte satsningsområdene.
Resultater fra drøftingen:





Frivillighet: Viktig i sammenheng med nedbemanning, mer en forutsetning
for andre satsningsområder og dermed veldig viktig å satse på.
Fellesskap: Mer en forutsetning for satsningsområdene og dermed veldig
viktig å satse på (eksempel: Fellesskaputvalg i Birkeland).
Gudtsjenesteliv: Kirkekyss, fellesskap, frivillighet. Hvorfor kommer folk på
gudstjenester og hvorfor kommer de ikke det?
Diakoni: Stillinger og midler er knyttet til DUA og diakonen i menigheten,
Heidi Merete er motivert for å forstette med diakonien som
satsningsområde.
Signatur menighetsrådsleder:
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Musikk, kunst og kultur: Vi må lande på noe med organiseringssaken i
Musikk, kunst og kultur. Staben ønsker at satsningsområdene gir en
tydelig retning på orientering for deres stillinger.
Ungdomsarbeid: Overlapping med område «fellesskap». Hvordan holder
vi på de som blir konfirmert? En stor del av konfirmantene forsvinner etter
konfirmasjonen.
Unge voksne: Overlapping med «barn- og barnefamilier». Hvem skal vi
satse på her? Er det noen ressurspersoner knyttet til dette område?
Barn og barnefamilier: Skal du få barn med i koret, så må man få foreldre
med. Utvide 4- og 6-års boken? Søndagsskole?
Kommunikasjon: Dette område ble viktigere de siste årene, spesielt under
COVID19-situasjonen og i sammenheng med unge mennesker. Øyvind og
Christer er engasjert i dette området og ønsker noen flere på plass som
kan forbedre kapasiteten.

Viktige poeng under uttalelsen:
Frivillighet er fundamentet for alt vi gjør. Fellesskap ivareta dette fundamentet.
Dette er noe vi må satse på.
Det er ikke enkelt å dele menigheten opp i forskjellige kategorier. Vi må bli enige
om hva som er viktig for oss.
Menighetsrådet må definere hva som gjør at et område er et satsningsområde.
Staben tenker at satsningsområdene skal gi en tydelig retning og menighetsrådet
skal ta ansvar for å rette blikket på det som rådet synes er viktig på lang sikt. I
tillegg er det nødvendig å planlegge hvem som skal gjøre hva, og finne ut hva vi
gjør hvis vi ikke har nødvendige ressurspersoner. Kompetanseinteresse er en
forutsetning for noen av områdene, for eksempel kommunikasjon.
067/20

Orienteringssaker


Prostisamling med AU fra alle menigheter i prostiet 17.11.2020



Menighetsrådets rolle i justeringen av ny lokal grunnordning for liturgier i
gudstjenestene i Olsvik menighet.
Tekst fra innkalling 08/2020:
Kirkemøtet vedtok i 2019 en revisjon i 2019 gudstjenesteordningen. På
grunn av for store variasjoner mellom menighetenes liturgiske musikk så
Kirkemøtet et stort behov for å øke gjenkjennelsen fra kirke til kirke og
besluttet dermed å redusere antall valgbare liturgiske serier til tre
allmenne serier, og to kirkeårsbestemte (en for kirkeårets festtid og en for
fastetiden). Menigheten kan velge en av disse som sin normalserie,
eventuelt søke om godkjenning av annen musikk. Den liturgiske musikken
som Olsvik menighet har per i dag er ikke innenfor de liturgiske seriene
som Kirkemøtet ønsker å videreføre.
Det oppfordres til at arbeidet med å revidere gudstjenesteordning og valg
av liturgiske musikk forberedes gjennom menighetens gudstjenesteutvalg.
Gudstjenesteutvalget bør i god tid før menighetsmøtet bli enig om hvordan
det er tjenlig at også den øvrige menigheten kan bli kjent med den
liturgiske musikken.
Olsvik menighet hadde for perioden 2015-2019 et eget
gudstjenesteutvalg. Medlemmene kan bes om å tiltre på nytt, eller nye
personer kan utfordres til være med eller eventuelt en kombinasjon, alt
etter hva MR beslutter. (Skrevet av Martin A. Hunsager)
Signatur menighetsrådsleder:
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Fristen for å fatte et vedtak om ny gudstjenesteordning og liturgisk musikk
som så sendes til biskopen for godkjenning er 16. april 2021. I tillegg til
vedtaket i menighetsrådet, er det også påkrevd at det er avholdt et
menighetsmøte med en egen uttalelse. Et slikt menighetsmøte kan
avholdes i forbindelse med menighetens årsmøte.

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

Signatur menighetsrådsleder:

