02.02.21

Referat fra menighetsrådsmøte Paulus og Sofienberg menighet 1. februar på
Teams
Til stede: Oddrun Remvik (leder), Arne Jor (sokneprest), Marit Byfuglien, Maria Henningsen, Andreas
Koschinski Kvisgaard, Knut Anders Sørum, Helge Gjertveit (1.vara), Anne Sofie Stumo (2. vara),
Oddvar Kolset (3. vara), Eva Annie Bjørgen (5. vara), Anders Huuse Kartzow (Daglig leder og referent).
Forfall: Kristin Skjøtskift, Jan Bengt Solberg, Helge Jordheim (4. vara)
Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
Rettelse i referat: Vi nummerer sakene fra en i et nytt år. Sak 45/21 i dagsorden er 1/21 i referat.
Sak 2/21 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 10. desember.
Vedtak: Referat godkjent.
Referent skriver heretter til stede i to ord, og ikke i ett😊!
Sak 3/21 Endringer i Menighetsrådet i Paulus og Sofienberg menighet
Bakgrunn:
Kristin har søkt om permisjon fra 21.01.21 til 01.08.21. Søknaden ble sendt AU. AU innstilte på å
innvilge permisjon.
Maria Henningsen har fått ny jobb i Trondheim og flytter etter møtet vårt i mars.
Vedtak:
Krisin Skjøtskift innvilges permisjon fra 21.01.21 til 01.08.21.
Maria Henningsen takkes av som menighetsrådsrepresentant etter møtet 4. mars.
Når Maria Henningsen slutter som MR-representant, går 1. vara Helge Gjertveit inn som fast
representant.
Sak 4/21 Paulusfestival sensommeren 2021
Bakgrunn:
Helge Gjertveit innledet til samtale om Paulusfestival sensommeren 2021. Her følger stikkord fra
samtalen.
- Skape magiske opplevelser i Paulus.
- Gjøre noe utradisjonelt
- Tørre/våge ta plass i bydelen. Bruke arrangement til å samle inn penger til en god sak i
bydelen (les barnefattigdom)
- En festival som gir rom til alle. Lavterskel
- Opptreden for barn og unge.
- Bruke anledning til å gjøre kirka kjent for barn
- Lage fortellinger av og med barn og ungdom. Sette opp teater for og med barn
- Koble festival til åpen kirke. Vise oss frem og hva vi er.
- Tørre å snakke om barnefamilier og barnefattigdom
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Viktig å ha en tydelig profil., hvem skal vi nå.
Invitere ulike aktører, lokale lag, foreninger etc. til å gjøre festival.
Er det for tidlig, vi vet for like om koronasituasjonen, kanskje tidligst i september?
Miljømarked/byttemarked
Løkkabohemen – se tv-serie prosjektkollektivet i Paulus sykehjem – kunne vært en del av
festivalen
Helge og Anne Sofie meldte seg på i det videre arbeidet.

Innspillene tas til orientering og så involveres stab om hvordan vi arbeider videre med dette.
Sak 5/21
Oppsummering av julefeiring i Sofienberg kirke og Paulus kirke
MR tok en runde på julefering i Sofienberg og Paulus kirker. Ca 60 personer var innom i Sofienberg og
250 i Paulus
- De som deltok som frivillig eller besøkende opplevde det som et fint tilbud på juleaften. God
høytidssteming, og opplevelse av å bli tatt godt imot som frivillige og som besøkende
- Innspill på at det gjerne kan være en kombinasjon av gudstjeneste og åpen kirke på juleaften
eller andre høytidsdager.
Sak 6/21 Orienteringssaker
 Nytt fra personal Paulus og Sofienberg menighet
DL orienterte om personal i Paulus og Sofienberg menighet
 Nytt om åpen kirke i Paulus og Sofienberg menighet
DL orienterte kort om arbeidet med åpen kirke i Paulus og Sofienberg menighet
 Nytt fra Kirkelig fellesråd i Oslo
Nytt møte 20 februar. Ellers intet å rapportere
 Nytt fra Oslo bispedømmeråd
Intet nytt.
 Referat fra AU-møte 21.januar
Referatet var vedlagt sakspapirene.
Sak 7/21 Eventuelt
Anders orienterte om KNs fasteaksjon. Fasteaksjonen starter 17. februar. Oppfordring til
menighetsrådet om å bidra med å spre oppfordringen om å gi digitalt gjennom SoMe.
Knut Anders Sørum og Andreas Koschinski Kvisgaard sa seg villig til å bidra til å spre budskapet om
fasteaksjonen gjennom digitale aksjoner eller lignende

Påminning. Møteplan Paulus og Sofienberg menighetsråd:
Torsdag 4. mars. Kl. 17.00-20.30 (felles møte med stab)
Mandag 12. april kl. 17.00-19.00
Torsdag 27. mai kl 17.00 -19.00
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