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Referat fra menighetsrådsmøte tors. 14. juni i Sofienberg menighetshus 
kl.19.00-21.00. 
Tilstede: Oddrun Remvik, Oddvar Kolset, Jan Bengt Solberg, Marie Skåland Eriksen, Jor 

Hjultvedt, Kristin Skjølskift, Arne Jor, Ole- Jørgen Andersen og Rigmor Langemyr. 
Ikke tilstede: Fredrik Barth 

 
 
Åpning ved: Oddrun Remvik 
 
Sak 24/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
                   Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 25/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 19. april 
                    Vedtak: Referatet godkjent 
 
Sak 26/18 Åpen kirke 

Diakon Ole-Jørgen Andersen  presenterte forslag om konkret innhold i Åpen kirke, 
som språkkafé, i samarbeid med bydelen, samarbeid med Blå kors og arbeid mot 
fattigdom, matlagings kurs, Pauluskafé, åpen kirke etc.   
 
Vedtak:   Åpen Kirke er en prioritert aktivitet og vi skal prøve å unngå å avlyse fast 
åpningstid. 
Erfarne kirkeverter som opplever det trygt og kan være på vakt alene, slik at vi kan holde 
åpent på søndager. 
Diakon har åpen kirke alene på hverdager, men samarbeider med flere i deler av 
åpningstiden.     
Diakon forsøker å videreføre URO i Paulus og\ eller andre arrangementer med 20-40 
gruppen som målgruppe i samarbeid med staben. 
Diakon viderefører grønn dag i Paulus med klesbytte, redesign osv. 
Språkkafe etableres som fast tilbud på tirsdager fra høsten. MR setter av noen midler til 
gratis suppe for deltakerne. 
 
                                                   

                      Vedtak: MR går inn for å etablere en ungdomsklubb i samarbeid med Blå Kors.  
                      Klubben kan disponere menighetssalen to ganger pr. Uke uten husleie. 
                      Det søkes Sofienberg diakonale stiftelse om midler til å etablere klubben og eventuelt gi                             
godtgjøring til unge voksne hjelpere. 
                      Diakon går inn i styret for Blå Kors Ung Oslo. 
                      Det oppnevnes en arbeidsgruppe med sogneprest og diakon som kan jobbe raskt, og ha  

     Myndighet til å ta fortløpende avgjørelser i forhold til å etablere   
     Ungdomsklubben i samarbeid med Blå Kors og Bydelen. 
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Sak 27/18 Lys og lyd i Paulus kirke. 
Menigheten har bedt om tilbud om forbedret lysanlegg til Paulus kirke, tilbudet     
på til sammen 20.763,-  Vi trenger en mixer for å få et mer fleksibel bruk 
nåværende lys, så vi kan variere mellom farget eller hvitt lys. I tilbudet ligger det 
også spotter, stativ etc.  

 
Vi har også fått tilbud på håndholdte mikrofoner, stativ og kabler for bruk ved 
konserter og lignende.  
 
Vedtak: Vi går for tilbudet med lys og lydanlegg 
 

 
Sak 28/18 Orienteringssaker  
                  Oddvar refererte fra møte i KfiO 
        Kristin orienterte Oslo bispedømmeråd, og søkeprosessen, ny kapellan. 
                     Arne orienterte om støtten  på 35.000 til «Kirke for alle» fra Jacob                                     
menighetspleies diakonale legat.   
 
 
Sak 29/18  Eventuelt 
                 Det er kommet inn to søknader på vikarstilling som trosopplærer. 

 
 

Forslag til møteplan høsten 2018 
 
                     30 august 
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                            03 Desember 

                            


