
                                                                                

 
 

Referat fra menighetsrådsmøte 26.jan. i Sofienberg menighetshus kl.19 
 
Til stede: Oddrun Remvik, Oddvar Kolset, Jan Bengt Solberg, Marie Skåland, Arne Jor, Kristin 
Skjøtskift, Jor Hjultvedt og Frederik Barth   
Andre til stede: Eleni Maria Stene 
Ikke til stede: Rigmor Langemyr  
 
Åpning ved Eleni Maria Stene som leste diktet «Snu jorda» av Ann Karin Fonneland 

 
Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
                   Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 2/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 14.des. 
                    Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Sak 3/18 Teaterprosjekt i Paulus kirke 

Forespørsel fra skuepiller Juni Dahr og kulturrådgiver Knut Erik Tveit om å sette 
opp Jeane D´arc for ungdomskolelever og videregående elever i nov. Ønske om å 
låne kirken gratis og invitere inn ungdom fra våre nærområder.  
Vedtak: Teaterprosjektet godkjennes for oppføring i Paulus kirke i begynnelsen av 
nov.    

 

Sak 4 /18 «Ringer i vann» - skoleforestilling i Sofienberg kirke 
Forespørsel om økonomisk støtte til å sette opp skoleforestillingen «Ringer i    
vann» for 5-klassinger i bydelen vår.  

                    Vedtak: MR bevilger kr 14.000 til prosjektet    
 
Sak 5/18 Budsjett 2018  
                  Forslag sendt ut før jul.  

Nytt innspill fra kantorer om å øke budsjettet til kirkemusikk fra 50.000 til 65.000    
Vedtak: Vi øker budsjettet til musikk fra 50.000 til 65.000 med ønske om et enda 
mer variert musikalsk utrykk på gudstjenester og arrangementer. Videre plusse det 
på 30.000 på budsjettet i utleieinntekter for budsjettbalanse.  
 

Sak 6/18 Dåpsliturgi. 
                 Prestene har jobbet med forslag til ny dåpsliturgi. 
                 Sogneprest Arne Jor presenterte liturgien på MR-møtet.    

    Vedtak: Det settes ned en gruppe av prester, MR.repr som lager en dåpsworkshop      
og jobber videre med liturgien. Sogneprest tar dette videre.      

 
 
 



Sak 7/18 Forslag til nytt navn på Nordre Aker prosti 
Vedtak: Fire forslag fra MR: Østkanten prosti, Akerselva prosti, Grünerløkka prosti 
og Torshovdalen prosti   

 
 
Sak 8/18 Orientering om «Kirke for alle» 

Kristin Skjøtskift orienterte om satsingen på 18-30 prosjektet i OBDR Alle prosti skal 
sette av    midler til satsingen. 25% presteressurs i hvert prosti skal jobbe med dette. 
Man beholder fire studentpreststillinger. Majorstua+ tilholdssted flyttes innen 1.april. 
Sofienberg kirke kan være et aktuelt sted å flytte.  
Lokalt avventer vi prostens innspill og i forhold til å gå videre på lokal prosjektstilling i 
«Kirke for alle». Det må søkes om midler til en eventuell stilling eksternt f.eks. 
gjennom OBDR og gjennom stiftelser og legat.        

              
Sak 9/18 Orientering om diakonansettelsen  

Fire kandidater har vært til intervju. Tre aktuelle kandidater. KFIO jobber videre 
med referansesjekk.                        

    
Sak 10/18 Orientering om kollekt 
                   Kirkelig dialogsenter får en kollekt som i 2017.    
 
Sak  11/18 Orienteringssaker  

Første URO arrangeres 1.febr. i Paulus kirke med psykolog Sissel Gran. Videre satsing 
på prosjektet forankres i MR og AU.  
Nye flotte kirkeputer på plass i Paulus kirke plass sydd av Marie Skåland Eriksen       
Nytt fra OBDR: Det utarbeides en klarere bestilling ved tilsetting av prester         
bispedømmmet- Mål om standarisert mal som MR skal fylle ut.  
 18.des møte med ny biskop Kari Veiteberg 
Nytt fra KFIO: KfiO ønsker at Majorstua + flyttes til en egen menighet som    tar    det    
inn i sitt arbeid.  
N orges kreative fagskole ønsker å låne kirke til prosjekt i høst 
Solidaritetskonsert for Palestina – Arne Jor er i dialog med unge som ønsker     
konsert                                             

  
 
Sak 12/18 Eventuelt 
                    Møteplan:   
                     AU 28.febr. – MR 12. mars       
                       AU 4.april   - MR – og stabssam12.april 
                       AU 4.juni  - MR 14.juni 
 


