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                                                                               09.10.20 

 
 
Referat fra menighetsrådsmøte Paulus og Sofienberg menighet 5. oktober i 
Sofienberg menighetshus 
 
Tilstede: Kristin Skjøtskift (møteleder), Arne Jor (sokneprest), Oddrun Remvik (MR-leder), Marit 
Byfuglien, Jan Bengt Solberg, Maria Henningsen, Andreas Koschinski Kvisgaard, Knut Anders Sørum, 
Helge Gjertveit (vara), Oddvar Kolset (vara), Helge Jordheim (vara), Eva Annie Bjørgen (vara), Anders 
Huuse Kartzow (Daglig leder og referent). 
 
Forfall: Anne Sofie Stumo (vara) 

 
 
Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 27/20 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 15. juni 
Vedtak: Referatet godkjennes (Anders retter opp feil i sak 21/20. Det skal stå «Marit tar over som 
vara for Oddrun i Fellesrådet») 
 
Sak 28/20 Om å være en politisk kirke – hva betyr dette for Paulus og Sofienberg menighet? 
Bakgrunn: 
Menighetsrådet var invitert til en samtale om hva og hvordan Paulus og Sofienberg menighet kan 
være en politisk meningsbærer i bydelen og i Oslokirka. Saken hadde sin bakgrunn i initiativet om å 
henge opp et banner foran kirka med budskapet «50 er ikke nok. Evakuer Moria nå!».  
 
Maria Henningsen og Helge Jordheim innledet til samtalen. Det ble ikke fattet vedtak i saken. Under 
følger noen stikkord fra samtalen. 
 
Stikkord fra samtalen om å være en politisk kirke: 

- Politkk handler om det som er felles – det vi deler. Det å drive med det som er felles er en fin 
ambisjon for kirka.  

- Det humanitære er også politisk. Kan  
- Viktig å ikke gå seg bort i en diskusjon om hva man skal mene, men hva man gjør som en 

politisk kirke 
- Fins det noe beste praksis for hvordan man forvalter politikk i kirka?  
- Er det egentlig mulig å lage retningslinjer/prinsipper? 
- Er det noe skille mellom verdier og politikk? Verdier er også politikk! 
- MR er et kirkepolitisk organ. Vi har mandat til å noe om politikk! 
- Kanskje vi skal legge bort politikkbegrepet, for da er det enklere å komme forbi spørsmålet 

om hva og hvordan man skal være politisk.  
- Prideflagget som henger fra tårnet i Paulus er et symbol på at det er plass til alle.  
- Det er viktig at folk kjenner seg igjen i kirka – som folkekirke. Folkekirka skal være et sted 

som ivaretar livsfaseriter.  
- Jeg liker forsamlinger der alle er uenige! 
- Det å være taus om samfunnsspørsmål er også å være politisk. 
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- En teologisk begrunnelse for å være politisk, fordi Gud ble inkarnert. Politikk er derfor en 
nødvendig del av den teologiske samtalen om hva er fellesskapet (innafor/utafor) 

- Det er en sterk ytring å bruke kirkebygget. Vi blir sett av hele bydelen.  
- Vi kan ikke lene oss tilbake. Regjeringen har vist at de kan snu seg rundt (les korona). MORIA 

handler om menneskeliv. 
- Vi skal gjøre dette (være politiske), ingen motforestillnger! På 80-90 tallet tok vi stilling, om 

for eksempel å «La løkka leve». (red. anm. Kampanje mot å legge ned industriarbeidsplasser) 
- Vi må synliggjøre en kirke som står opp for andre. Vi er et av verdens rikeste og land og vi kan 

dele…  
- Hva gjorde MR tidligere, når det var uenighet om hva man skulle mene noe om? 
- Paulus som et meningsfellesskap. Uheldig! 
- Vi må dyrke uenighetsfellesskapet. Hvordan kan vi lage fellesskap selv om vi er uenige? 
- Vi henger opp et banner og det er det. Hvordan begrunner vi aksjonen og fortsetter samtalen 

om det vi mener! 
- Sofienberg har ikke hatt tradisjon for regnbueflagg eller bannere, men Åpen kirkegruppe har 

hatt møter hos oss. 
- Stab har frihet til å mene noe. Trenger ikke nødvendigvis å søke avklaring fra MR hele tiden. 
- Men kan være viktig å forankre dette i MR, sånn at ikke stab står alene. 

 
Sak 29/20 Mobilisering av frivillige til gjennomføring av juleaftengudstjenester i menigheten 
 
Arne og Anders orienterte om gjennomføring av julaftengudstjenstene (to i Paulus og to i 
Sofienberg), og behovet for flere frivillige som bakkemannskap til gjennomføring av gudstjenestene 
(som kirkeverter og for å gjennomføre smittevask i etterkant).  
 
MR ble spurt om de hadde mulighet til å stille opp. Noen meldte seg på møtet og navn er notert. Stab 
sender ut oppfordring i flere kanaler om mannskap til juleaften. 
 
 
Sak 30/20 Videreføring av stilling som frivillighetskoordinator 
Det ble gjort rede for bakgrunn for saken og begrunnelse for videreføring av stillingen. MR sluttet seg 
til forslag til vedtak. Arne og Anders kommenterte saken og spørsmål om blant annet finansiering.  
 
Det kom innspill på at det er viktig å utvikle noen kriterier for en vellykket frivillighetssatsning, som 
kan være et utgangspunkt for evaluering av arbeidet på feltet (les frivillighetsplan med kriterier for 
gjennomføring/evaluering)  
 
Vedtak:  
MR gir sin tilslutning til at stillingen som frivillighetskoordinator 30% forlenges for ett (1) år. 
Inndekningen for frivillighetskoordinator hentes for 2021/22 (ut april 2021) fra ubundne midler 
(sparemidler). Fremover vil det også arbeides med å finne ekstern finansiering av deler eller hele 
stillingen . 
 
Sak 31/20 Justert ordning for hovedgudstjenesten i Paulus og Sofienberg menighet (valg av 
liturgiske ledd og liturgisk musikk) 
Arne innledet kort om hvordan prester og kantor tenker rundt det foreslåtte materialet. Arne ba om 
tilbakemelding fra MR på de punktene (særlig to) i ordningen som det er aktuelt å gå imot det som er 
bestemt i kirkemøtet. Det vil fattes endelig vedtak i denne saken senere. 
 
Nytt liturgisk ledd med «Halleluja» foran og bak evangelielesning.  
Prester og kantor ønsker ikke dette. Fordi: Kan være et mer fremmedgjørende liturgiske element (for 
mange). Jo flere av disse, jo vanskeligere er det å delta (for nye kirkegjengere). Dessuten. Det 



3 
 

fungerer ikke alltid. Det er dager i kirkeåret med tekster som ikke innbyr til «Halleluja» (les bots- og 
bededag). 
MR gav sin tilslutning til dette.  
 
Samlingsbønn eller syndsbekjennelse eller begge ved inngangen til gudstjenesten og i så fall 
hvilken samlingsbønn.  
MR ønsker å beholde den nåværende samlingsbønnen, og flytte syndsbekjennelsen til etter preike, 
rundt forbønn og nattverd, fordi vi ønsker at innledningsdelen først og fremst skal uttrykke 

forventning og glede.  Å flytte syndsbekjennelsen ikke er et forsøk på å svekke den, men et 
resultat av at man vil skape et rom der alle føler seg sett, favnet og tålt og hvor man kan legge 
fra seg det som er vanskelig og vondt. Syndsbekjennelsen på begynnelsen av gudstjenesten kan 
bli et hinder for de som sliter med livet til å bli en del av gudstjenestens  ”vi”.  MR gav 
tilbakemelding om at de foretrakk samlingsbønn, men uten klar tilslutning til hvilken av de ulike 
samlingsbønnene som er best, og ber prester og kantor komme med et forslag til diskusjon og 
behandling.  
 
 
 
 
Sak 32/20  Orienteringssaker 

 Nytt fra Kirkelig fellesråd i Oslo 
Oddrun orienterer fra KFIO 
 

 Nytt fra Oslo bispedømmeråd 
Kristin Skjøtskift orienterte fra møtet i OBR. 
 
    

 Møteplan videre høsten 2020 
11. oktober, kl. 12.00: Årsmøte i Paulus kirke for Paulus og Sofienberg menighet (etter 
Gudstjenesten i Paulus kirke)  
20. oktober, kl. 16.00-19.30: Seminar om trosopplæring i Paulus og Sofienberg menighet i 
Paulus kirke. Hvordan kan vi drive trosopplæring i kirka! 
Maria Henningsen har meldt seg på…. 
2. november, kl. 18.00 – 21.00: Felles stab og MR-møte. 18-21.00. Vi spiser sammen først! 
10. desember: MR-møte 

 Referat fra AU-møte 24. september 
                     
                        
Sak 33/20  Eventuelt 
Andreas hadde en eventuelt sak. Det gjaldt en forespørsel fra Løkka-bohemen om å leie kirka til et 
kunst/kulturevent. MR delegerte ansvaret videre til stab/AU om å følge opp denne saken. 
  


