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                                                                               15.12.20 

 
 
Referat fra menighetsrådsmøte Paulus og Sofienberg menighet 10 desember 
på Teams 
 
Til stede: Oddrun Remvik (leder), Arne Jor (sokneprest), Kristin Skjøtskift, Marit Byfuglien, Maria 
Henningsen, Andreas Koschinski Kvisgaard, Knut Anders Sørum, Helge Gjertveit (1.vara), Anne Sofie 
Stumo (2. vara), Oddvar Kolset (3. vara), Helge Jordheim (4. vara), Eva Annie Bjørgen (5. vara), Anders 
Huuse Kartzow (Daglig leder og referent). 
 
Forfall: Jan Bengt Solberg 
 
 
Sak 34/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 35/20 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 5. oktober 
Vedtak: Referatet godkjennes. (Anders retter opp fører inn Marit Byfuglien som tilstede på møtet 5. 
oktober, og skriver inn hvem som er vara i referat (i riktig rekkefølge). 
 
Sak 36/20 Diakoni i Paulus og Sofienberg menighet. Samfunnsutfordringer og mulighet for diakoni 
Bakgrunn: 
Menighetrådet var invitert til en samtale om det diakonale arbeidet i Paulus og Sofienberg menighet.  
 
Ingun Yri Øystese innledet til samtale med å fortelle om hvordan menigheten kan arbeide med å 
utvikle det diakonale arbeidet, med særlig fokus på det lokale planarbeidet og metoden for dette (se-
bedømme-handle-se-bedømme-handle). 
 
Til samtale ble også MR utfordret på spørsmålet: 
 

- Hvilke samfunnsutfordringene (lokalt/globalt) berører oss som kirke i bydelen, og hvordan 
utfordrer dette til handling/engasjement?  

 
Noen stikkord fra samtalen: 

- Diakoni som samskaping. Vi skaper noe nytt sammen, stab-frivillige-mr-lokale aktører-etc 
- Hvem er utestengt? Viktig med en god analyse av konteksten vår, og denne analysen må skje 

med de involverte/berørte!. 
- Lager vi diakonale tiltak som folk trenger? 
- Hva sier kommuneplanen/analysene. Være i dialog med kommunale aktører (NAV, bydelen – 

bestillingskontoret i bydelen etc) om å dekke behov/fange behov som de ikke fanger opp. 
- Bruke åpen kirke som springbrett i det diakonale arbeidet 
- Hvordan går vi fra abstrakte/overordnede utfordringer til konkrete tiltak?  
- Diakonalt arbeid i menigheten handler også om å koble på menighetens ressurser i MR, 

andre organ, frivillige med flere. Det er ikke bare noe staben utretter. 
- Hvordan unngår vi at diakonalt arbeid blir for personavhengig. MR må ikke bare bli informert, 

men må kobles på.’ 
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- Viktig utfordring: «Løkka» post-korona. Hva kommer folk i bydelen ut til, hva har de behov 
for? Hvordan kan kirka være med å lage nye møteplasser/væresteder. Ta initiativ til at folk 
kan møtes igjen. 

- Kirketorget – et viktig sted å være! 
- Denne samtalen er en innledende samtale til arbeid med lokal diakoniplan. Vi vil koble på MR 

underveis i arbeidet med planen, når denne etter hvert konkretiseres. Så dette er ikke siste 
mulighet til å mene noe om det diakonale arbeidet i Paulus og Sofienberg menighet 

-  
Diskusjonen tas til orientering. 
 
Sak 37/20 Juleaftengudstjeneste i Paulus og Sofienberg kirke 
 
Arne og Anders orienterte kort om planene for juleaften i kirke våre (Paulus og Sofienberg). Vi 
inviterer til åpen kirke begge steder, med mulighet for lystenning, høre julevangeliet bli lest etc., og 
musikk for korister/orgel. Vi vet ikke hvor mange som kommer til åpen kirke, men vi vet at max antall 
i kirkerommet er 50 stykker. Vi vil dele ut en julepose, med julegodt, og julekort, til alle besøkende 
som en julehilsen. Det jobbes også med å sette opp et håpstre på Paulus plass, der folk kan henge 
opp håpsønsker (lapper).  
 
Oppfølging: 
MR kom med innspill til opplegget. Arne og Anders tar innspillene med seg i videre planlegging. 
Informasjon kommer ut på digitale flater (nettside og sosiale medier).  
 
Sak 38/20  
Endring av pris for utleie av Paulus kirke 
 
Bakgrunn: 
MR vedtok i november 2019 å justere utleieprisene for Paulus kirke og Menighetssalen (sak 63/19), 
blant annet med bakgrunn i at prisene ikke var justert på flere år og at kirkelig fellesråd har økt sin 
andel av utleieinntektene for kirken fra 20-30%.  
 
Grunnprisen ble i november for Paulus ble justert fra 7000 til 10000 fra januar til november og fra 
november til desember kroner 15 000 kroner og 15% av billettinntektene. 
 
Flere av våre faste leietakere har gitt beskjed om at de ikke kan betale pris som gjaldt fra januar 
2020. Noen har takket nei på grunn av prisøkning. For de gjennomførte konsertene i 2020 har vi 
forhandlet ned prisen (til gammel pris).  
 
Våre nabokirker i prostiet tar levere pris enn oss for utleie av kirka. Sagene og Iladalen har fastpris 
grunnpris på 7500 kroner og 3500 kroner for øvelse dagen før. Her betaler de også for brannvakt – 
kroner 350 i timen. Torshov og Lilleborg leier ut kirken for 7950 kroner. Her betales også kirketjener 
per time (305 el. 410) 
 
Vedtak:  
Fast pris for utleie av Paulus kirke settes til 8000 kroner. Brannvakt honoreres direkte av arrangør 
(750 kroner) for å være tilstede under konserten. Utleieprisene justeres ved behov årlig, etter vedtak 
i MR.  
 
For øving/generalprøve betaler leietaker 2000 kroner.  
 
Hvis bruttoinntekt ved billettsalg overstiger 50000 kroner, skal 10% av brutto billettinntekter gå til 
menigheten. 
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For lokale aktører eller leietakere med lang historie, spesiell tilknytning, kan det vurderes lavere leie. 
Dette avgjøres av Daglig leder i samarbeid med stab. 
 
Sak 39/20 Status regnskap for periode 1-11 og forslag til Budsjett 2021. 
 
Bakgrunn: Regnskapet for 1-11 viser et betydelig inntektstap (utleie) på grunn av nedstengning i vår, 
og nå før jul.  
 
Inntektstapet kompenseres noe av at vi har et mindreforbruk på de fleste poster i 2020 grunnet 
avlysninger/innstillinger på grunn av korona. Noen av de planlagte investeringene/utgiftene for 2020 
ble heller ikke gjennomført, som innkjøp ev el-sykkel, stabstur, økning til kirkemusikken med mer.  
 
Budsjettet for 2021 tar utgangspunkt i budsjett-tallene for 2020. Det betyr at vi budsjetterer omtrent 
på samme nivå. Vi håper også på ekstra tilskudd til åpen kirke, for å utvide satsningen på kveldsåpen 
kirke. 
 
Noen av budsjettpostene øremerket spesielle investeringene/aktiviteter i 2020, og som ikke ble 
brukt, ønsker Stab å videreføre. Dette er stabstur (30 000), noe økning til kirkemusikk, 
informasjonsbrosjyre, arrangement i forbindelse med verdensdag for psykisk helse, 
gudstjenesteutvikling. Så har vi også lagt inn litt kostnader på strømming av 
gudstjenester/arrangement. Andre investeringer – som el-sykkel – kutter vi ut. Se tall i vedlegg.  
 
Vi henter totalt 200 000 fra sparekasse (ubundne driftsfond) til å dekke lønn frivillighetskoordinator 
2021, og menighetskonsulent i 20% stilling (frem til juni). Vi styrer mot et overskudd på 25 000 med 
dette budsjettet. Det gir oss en liten buffer. 
 
Vedtak: 
Budsjett for 2021 godkjent av MR.  
 
Sak 40/20 Forvaltning av eiendom i Paulus og Sofienberg menigjhet 
Bakgrunn: 
Paulus og Sofienberg menighet eier to leiligheter i Oslo. Leiligheten på Sinsen er en treroms på 60 
kvm, som kostet oss 3.790 000 i november 2018. Leiligheten på Sandaker er noe større – ca 100 kvm. 
Denne ble kjøpt tidlige på 2000-tallet. Vi har samlet utleieinntekter på kroner 292 000 på de to 
leilighetene (ca 15 000 i utleieinntekter på hvert objekt). 
 
Å være utleier har vært ressurskrevende i 2020, blant annet tidsbruk knyttet til klager på leietakere 
og innkreving av husleie. Å være en god og profesjonell utleier – både i forhold til oppfølging av 
klager og innkreving av husleie, krever mer tidsbruk og kompetanse, enn det vi har i stab per nå. På 
lengre sikt er det også et spørsmål hvor mye vi skal binde opp administrative ressurser til å drive god 
utleie. AU vurderer derfor at det bør utredes nærmere om vi ønsker å fortsette å investere kapitalen 
vår i eiendom, og i så fall hvordan, eller om det vil være mer hensiktsmessig (les lønnsomt) å forvalte 
kapitalen gjennom fondsplassering eller lignende. 
 
I arbeidet med å utrede saken søkes det råd/tilbud fra relevante fondsforvaltere om våre muligheter 
til å plassere pengene på andre måter. En forutsetning for fondsforvaltning er at dette skjer gjennom 
fond som ivaretarer etiske forpliktelser knyttet til menneskerettigheter og bærekraft (se etisk 
bankfond). 
 
Hvis det er representanter i MR med særlig engasjement/kompetanse på plassering av 
penger/fondsforvaltning, er det fint å kunne bruke disse i utredningsfasen. 
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Vedtak:  
MR gir mandat til at stab kan utrede denne saken nærmere. 
 
Sak 41/20 Kollekt 2021 
Kollekforslag er vedlagt 
 
Vedtak: 
Kollektforslag ble vedtatt av MR 
 
Sak 42/20 Møteplan for 2021 
Mandag 1. februar. Kl 17.00-1900 
Torsdag 4. mars. Kl. 17.00-19.00 
Mandag 12. april kl. 17.00-19.00 
Torsdag 27. mai kl 17.00 -19.00 
 
Sak 43/20  Orienteringssaker 

 Nytt fra Kirkelig fellesråd i Oslo 

 Nytt fra Oslo bispedømmeråd    

 Referat fra AU-møte 19. november (se vedlagt e-post) 
                        
Sak 44/20  Eventuelt 
 
Søndagskvelder i Paulus 
I biskopens forordning (det er Oslo biskop som bestemmer hvor ofte den enkelte menighet har 
gudstjenester) heter det at Paulus og Sofienberg menighet skal ha gudstjeneste hver søndag 
formiddag, annen hver søndag kveld og i tillegg noen kveldsgudstjenester i løpet av semesteret.  
 
Vi har i noen år valgt å ha Gud på Løkka hver andre søndag i måneden (en invitert gjest kommer og 
har en innledning til samtale om et oppgitt tema, avsluttet med enkel kveldsmesse) og evensong (en 
sunget kveldsmesse etter anglikansk tradisjon.  
 
Fra 2021 går vi vekk fra «Gud på Løkka» og ønsker å lage en enkel kveldsmesse i stedet. Og vi vil 
invitere folk fra menigheten til å bidra. Enten å ha noen tanker for dagen, om et tema (tro – håp – 
kjærlighet), om en salme eller ett bibelsted de har et forhold til.  
Medlemmene i MR vil bli invitert til å bidra, alle vil får en henvendelse og tid til å tenke.  
 


