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                                                                               27.01.22 (korrigert) 

 
 

Referat fra menighetsrådsmøte i Paulus og Sofienberg menighet  
 
Tid: 29. november, kl.17.00-19.00, 2022 
Sted: Sofienberg menighetshus 
 
Tilstede: Oddrun Remvik (leder), Kristin Skjøtskift (nestleder), Christine Henriksen Aarflot  
(fung.sokneprest), Helge Gjertveit,  Andreas Koschinski Kvisgaard, Knut Anders Sørum, Marit 
Byfuglien, Anne Sofie Stumo (1. vara), Oddvar Kolset (2. vara), Helge Jordheim (3. vara), Eva Annie 
Bjørgen (4. vara), Anders Huuse Kartzow (Daglig leder - referent),  
 
Forfall: Jan Bengt Solberg 
 
Sak 43/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 44/21 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 28.oktober  
Vedtak: Referat fra menighetsrådsmøte 28. oktober godkjent. 
 
Sak 45/21 Høringssvar om ny kirkelig organisering 
Høringssvaret var utsendt i forkant. Oddrun orienterte kort om forslaget til menighetsrådet svar på 
høringen. Det ble lagt til en merknad i høringssvarets 10a om viktigheten av samhandling mellom 
soknet og bispedømme (som erstatter prostifellesrådet), når det er direkte valg.  
 
Vedtak: Høringsuttalelsen godkjent. 
 
Sak 46/21 Utvikling av Sofienbergparken Øst og kirkeparken (Sofienberg kirke) 
Stian Schjelderup (arkitekt/nabolagsentrepenør/FAU-representant)  orienterte om arbeidet med 
utviklingen av Sofienbergparken Øst, og mulig samvirke/grenseflater med utviklingen av kirkeparken 
(parken som er gjerdet inn rundt Sofienberg kirke) som et hyggelig/bærekraftig sted for nabolaget. 
 
Innspill fra MR 

- Ta inn behov/ønsker knyttet til utviklingen av kirkeparken i forbindelse med mulighetsstudie 
- MRs representanter var positive til arbeidet og bidrar gjerne med å gi innspill til 

mulighetsstudie for Sofienbergparken Øst 
 
 
Sak 48/21 Arbeid med strategidokument for Paulus og Sofienberg menighet 
Anders og Christine innledet til samtale om dokumentet og videre prosess. I denne runden ble det 
fokusert på to av visjonene knyttet til gudstjenester og nabolagskirke og så fikk MR anledning til å 
kommentere disse to visjonene og mål/strategi under disse.  
 
Stikkord fra innspillene: 

- Trenger vi èn visjon som vi samler oss bak. For eksempel nabolagskirke? 
- Kan visjonen under nabolagskirke formuleres mer aktivt 
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- Veldig bra at man bruker hen! 
- Hvordan sørger vi for at folk kommer på gudstjenestene og aktivitetene våre 
- Gjøre mer ut av tekstlesningen 
- Lengden på Gudstjenestene.? 
- Mer kveldsåpen kirke 

 
Innspillene fra MR tas med i den videre prosessen med arbeidet med strategidokumentet i stab. Det 
tas sikte på å avslutte prosessen med strategidokument våren 2022.  
 
Sak 49/21 Årshjul for Paulus og Sofienberg menighetsråd  
DL orienterte kort om årshjulet for Paulus og Sofienberg menighetsråd 2022 
 
Sak 50/21 Orienteringssaker 
 

 Orientering om juledugnad 9. desember (14-17.00) 

 Orientering om advent i Paulus og juleaften, 1. og 2. juledag (frivillige trengs på juleaften!) 

 Ny diakon (Anne Elisabeth Lønningen) i Paulus og Sofienberg menighet! Hun begynner 1. 
mars. Hurra! 

 Nytt fra Kirkelig fellesråd i Oslo 

 Nytt fra Oslo bispedømmeråd 

 Referat fra AU-møte 22. november. 
o DL orienterte om referat og salget av leilighet, plassering av disse i fond og 

investeringsstrategi. 

 Liturgisk grunnordning er midlertidig godkjent. Biskopen vil ha en dialog med oss og et møte 
til våren 

 
Sak 51/21  Eventuelt 

 


