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                                                                               20.01.22 

 
 

Referat fra menighetsrådsmøte i Paulus og Sofienberg menighet  
 

Tid: 7. april, kl.17.00-19.00 

Sted: Sofienberg menighetshus 
  
Tilstede: Oddrun Remvik (leder), Kristin Skjøtskift (nestleder), Arne Jor (sokneprest), Helge 
Gjertveit, Knut Anders Sørum, Marit Byfuglien, Oddvar Kolset (2. vara), Anders Huuse Kartzow (Daglig 
leder - referent) 
  
Forfall: Andreas Koschinski Kvisgaard, Jan Bengt Solberg, Anne Sofie Stumo (1. vara), Helge Jordheim 
(3. vara), Eva Annie Bjørgen (4. vara) 
 
Sak 17/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 18/22 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 7.mars  
Forslag til vedtak: Referatet fra menighetsrådsmøte 7. mars godkjent. 
 
Sak 19/22 Presentasjon av SDS ved styreadvokat Morten Stang og styreleder Jan Helge Josefsen 
Morten Stang og Jan Helge Josefsen gav MR en orientering om bakgrunn for etablering av stiftelsen, 
om SDS sitt oppdrag/formål og forholdet mellom det diakonale arbeidet i menigheten og stiftelsen. 
Noen stikkord fra deres presentasjon: 
 

- Stiftelsen ble vedtatt etablert i 1994 og registrert i 1996. Tok over eiendommene som hadde 
vært eid/drevet av menigheten, ink. menighetens lån på disse 

- Stiftelsen forvalter bygg og økonomi knyttet til Helgesensgate 62 (sykehjem med mer).  
- Et aktivt styre, som kan gå inn i arbeidet med bakgrunn i deres kompetanse knyttet til 

drift/økonmi.  
- Ønsker styrerepresentanter som kan jobbe for stiftelsen og bidra ift til forvaltning/økonomi. 

Særlig byggteknisk 
- Stiftelsens diakonal virksomhet er knyttet til forvaltning/drift av eiendom. Eiendommene har 

diakonal verdi da det skal drives diakonal virksomhet fra disse (er nedfelt i festekontrakt). 
Ved nye leietakere vil det også være diakonale vurderinger knyttet til hvem man vil ha inn 
som drivere av sykehjem. 

- Stiftelsesloven setter et skarpt skille mellom oppretter og stifter. Kan ikke kunne tilgodese 
midler til oppretter (menigheten). Skal ikke gi gaver eller lignende til oppretter, men kan 
støtte diakonale prosjekter. Støtte til prosjekter er mulig innenfor rammen av vedtektene 

 
--------------- 
Til saken var følgende informasjon sendt ut til MR. 
 
Formålet (§2) til Sofienberg Diakonale stiftelse lyder: 
 



2 
 

«Sofienberg Diakonale Stiftelse har som formål å drive diakonal virksomhet i Sofienberg menighet 
basert på det verdigrunnlag som Sofienberg menighet bygger på, ved blant annet å utvikle, bygge ut, 
drive og eventuelt leie ut eiendommen i Helgesensgate 62 og leiligheter i Solhauggaten 2. Stiftelsen 
kan utvide sin virksomhet på det diakonale området såfremt dette ikke er i konflikt med de diakonale 
prioriteringer i Sofienberg menighet ved menighetsrådet.» 
 
Øvrige vedtekter her: 
https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/976268423.PDF?rand=412 
 
Sak 20/22 Diakoni og ny diakon 
Anne Elisabeth Lønningen, vår nye nabolagsdiakon, presenterte seg selv og innledet til samtale om 
arbeid med diakoni i vår menighet. For Anne Elisabeth var det viktig å løfte frem at det er behov for å 
bruke tid sammen med menigheten og de som bor i nabolaget om hva slags diakoni vi skal drive her. 
Her er noen stikkord: 
 

 Hva trenger bydelen/området, og hvor kan menigheten støtte opp om annet diakonalt 
arbeid, heller enn å drive det selv.  

 

 Selv om vi ikke har diakon, er diakoni allerede noe vi gjør mye av (les frivillighet og åpen 
kirke) og det skal vi fortsette med. Fortsettelsen av diakoniarbeid må også sees i 
sammenheng med arbeid med strategiplan. En diakoniplan kan komme ut av dette. 

 

 Hva kan et diakoniutvalget være: et utvalg som tenker sammen om de overordna strategiene 
for diakonalt arbeid i menigheten, eller som jobber med å virkeliggjøre konkrete prosjekter.  

 
Sak 21/22 Årsmøte i menigheten 15. mai 
Vedtak: Menighetsmøte avholdes 15. mai, etter gudstjenesten. Til menighetsmøte presenteres 
årsrapporten for menigheten, sammen med revisorgodkjent regnskap. Årsmøte må også godkjenne 
endringer i liturgi 
 
Sak 22/22 Orienteringssaker 
 

 Siste nytt om Paulusfestivalen 
o Diakon og DL presenterte siste nytt om paulusfestival. På neste møte presenterer vi 

planen i mer detalj og inviterer MRs representanter til å være med på ulike dager for 
å hjelpe til med ulike deler av gjennomføringen av programmet 

 Kunstinnstallasjon i Paulus kirke fra torsdag 21. april (i åpen kirke) 
o Arne orienterte dette 

 Nytt fra Kirkelig fellesråd i Oslo 

 Nytt fra Oslo bispedømmeråd 
 
Sak 23/22 Eventuelt 
 

 
Påminning: Neste rådsmøte 23. mai.  
.  
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