DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL FOR MENIGHETSRÅDSMØTET 04/21 - 15.04.2021
MØTE NR. 04/21
Dato:

30.04.2021

Vår ref:

21/00170-8

Møtedato
Sted

15.04.2021
Teams

Disse møtte

Aina van der Meeren, Anette Fjæra Hermansen, Bodil I. Angelvik, Brith
Barsnes Bjordal, Christer van der Meeren, Martin Hunsager, Sølvi
Mostraum Krabbedal, Torill Andersen, Yngve Jørgensen, Øivind Hovden,
Mette Myklebust
Arthur M. Pilskog
-

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

Arthur M. Pilskog
Menighetsrådsleder

Kl. 19 – 23
029-034

Jessica Kerr
Administrasjonsleder

Saker til behandling
029/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
030/21 Godkjenning AU referat 04/21
031/21 Godkjenning protokoll møte 03/21
032/21 Vedtak for den nye liturgien
033/21 Orienteringssaker
034/21 Eventuelt

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:
029/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

030/21

Vedtak:
Sakslisten ble utvidet med sak 034/21 Eventuelt. Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning AU referat 04/21

031/21

Vedtak:
Vedtak i AU fremheves i orienteringssakene til menighetsrådet. Referatet ble
godkjent.
Godkjenning protokoll møte 03/21

032/21

Vedtak:
Det ble presisert at alle punktene ble enstemmig vedtatt i sak 025/21. Protokollen
ble godkjent.
Vedtak for den nye liturgien
Det ble sendt ut to dokumenter på forhånd. Dokumentet med navn «Innføring-avrevidert gudstjenesteliturgi---forslag fra gudstjenesteutvalget.doc» inneholdte de
18. punktene menighetsrådet ble oppfordret å ta stilling til. Punkt 1 handlet om
den nye liturgien, punkt 2-18 ble ikke forandret på utenom forbønnssvaret.
Lederen for gudstjenesteutvalget forklarte fremgangsmåten i saken og åpnet
samtalen.
Momenter under samtalen:









Årsmøtet viste en sterk tendens til å søke dispensasjon eller «Serie 1».
En taler fremhevet at det ble gjort godt arbeid da den nåværende liturgien
ble laget. Derfor burde det søkes dispensasjon. Flere av medlemmene
var enig i dette
En annen taler syntes at det var bra at «Serie 1» var gjenkjennelig, men
dispensasjon hadde vært det beste.
En annen taler syntes at der burde velge «Serie 2», dersom vi ikke får
dispensasjon, siden vi ikke burde gå tilbake i tid. Flere medlemmer var
enige i dette.
En annen taler syntes at den tradisjonelle liturgien i «Serie 1» er ikke
nødvendigvis å gå tilbake i tid, siden mange unge uansett ikke kjenner til
den. Rent musikalsk liker taleren «Serie 1» bedre enn «Serie 2».
En annen taler syntes «Serie 2» er veldig frisk og har mye energi i seg.
En annen taler er ikke for å søke dispensasjon på grunn av følgebrevet til
biskopen. Forskjeller i musikk i kirken ønskes redusert fordi liturgien skal
være gjenkjennelig for gjester og andre.
En annen taler syntes at noe av sjarmen ved å gå ut til andre kirker er å
høre hva de andre holder på med, og er dermed for å søke dispensasjon.

Vedtak 1 - Punkt 1 i dokumentet «Innføring-av-revidert gudstjenesteliturgi--forslag fra gudstjenesteutvalget.doc» - Liturgisk musikk
Menighetsrådet i Olsvik menighet vedtar å søke Biskopen om dispensasjon til å
kunne beholde den nåværende liturgien. (8 av 9 har stemt for vedtaket. 1 har
stemt mot.)

Signatur menighetsrådsleder:
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Vedtak 2 – Punkt 2–18 i dokumentet «Innføring-av-revidert
gudstjenesteliturgi---forslag fra gudstjenesteutvalget.doc»
MR vedtar enstemmig gudstjenesteutvalgets forslag for punkt 2-18.
033/21

Orienteringssaker






034/21

1. tertialrapport
Referat fra Årsmøtet
Svar på spørsmålet angående de omtrent 400.000,- som menigheten har
mindre i banken. Hvorfor er det, siden vi har gått med overskudd? Det
som står i banken er mindre enn i 2019, fordi omløpsmidlene ble brukt for
å betale gjelden. Gjelden bestod av ubetalte fakturaer. Olsvik menighet er
nå nesten gjeldfri.
Om Kulturfeststyret
Sven-Ove har gjort AU oppmerksom på at hele Kulturfeststyret sitter med
programansvaret. Det er derfor ikke riktig å legge dette til én rolle. Uansett
skal en arbeidsgruppe jobbe med programmet og forberede forslag til
styret. Han foreslår at vi endrer formuleringen fra «Booking- og
programansvarlig» til «Bookingansvarlig» og «Arbeidsgruppe Booking og
Program» til «Arbeidsgruppe program» for å unngå misforståelser i
fremtiden. AU og menighetsrådet er enig i endringen.

Eventuelt







Oppnevnelse av styrets medlemmer: Kulturfestutvalget foreslår at
Kulturfeststyret som er nå, holder på ut november og så oppnevner
menighetsrådet det nye styret i september som tiltrer 1. desember.
Kulturutvalget ønsker å få en avklaring på ordet «arbeidsgruppe», siden
Kulturfeststyret var usikker på det. Menighetsrådet forklarer at ordet
«arbeidsgruppe» inkluderer de som jobber nærmest sammen med den
ansvarlige i styret, ikke hele frivillighetsbasen som deltar på
arrangementet.
Kulturfestutvalget vil komme med et nytt forslag for avsnitt 2 i «Forankring
og eierskap» for Kulturfeststyrets mandat.
Det er Kulturskolebesøk i kirken neste torsdag kl. 12.30–14:00, Yngve er
interessert i å være med.
Det er et ønske i menighetsrådet om å få mer opplæring innen økonomi.

Signatur menighetsrådsleder:

