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Sak 1: Apning og velkommen ved biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg. og Pastoralrfldets leder
Maria E. Fongen
Maria E. Fongen snsket velkommen, og biskopen 6pnet mstet med vektlegging pi Pastoralridets
(heretter PRO) identitet og poengterte at vi er misjonen der vi bor, vi som bor i Norge bor midt pi
misjonsmarken til tross for sterke pAvirkninger fra sekter og ateistisk side i samfunnet. Gjor vi klokt i
6 overlate arenaen til disse sektene? De fleste massemedia i Norge preges av generell dirlig kunnskap
om kristendommen, og bortforklarer og trivialiserer Troen. Samarbeid er derfor viktig, og vi mA hele
tiden vrere vikne og pA vakt.

Sak 2: N: Nav
Fornavn Menishet Adresse Tlf.nr. Verv

Biskop Bernt I.
Eidsvie

Akersveien 5 0177 Oslo 23219500

Ulrik Sverdrup-
Thveeson

Akersveien 5 0177 Oslo 23219509 Kurialrid

Gunhild
Finseth-Ficarra

Akersveien 5 0177 Oslo 23219508 Sekretaer

Pham Cong
Thuan

Akersveien 5 0r77 Oslo 23219520 Okonom

Camilla
Cselenvi

Ansatte i OKB Akersveien 16 A 0177 Oslo 23219ssl Fast

Nebosja Praljak Arendal Bisrkeall6en 1l 4844 Arendal 45854454 Fast

Andreas
Christiansen

Bergen Ytre Markevei 5 5005 Bergen 97685503
Fast

Ellen Berle Bergen Helmersvei 5 5  163 Laksevig 55343579 Vara
Helga
lnsvaldsen

Drammen Dronningt.3 3 0 1 9 Drammen 3283s429 Fast

Maria Foneen Askim Pionerveien lT 1820 Spydeberg 23219545 Fast

Inger Th.
Sannes Miiller

Larvik Ulfsbakvn.40 3267 Larvik 33180163 Fast

Svein
Marcussen

Fredrikstad Knipleveien 6 1605 Fredrikstad 95798684
Fast

Ole Petter
Hauedal

Hamar Solhellinea 40 G 2315 Hamar 62532810 Fast

Ingvild Sjo Hausesund Storeaten 20 5528 Haugesund 9824206 Fast

Trygve
Stokkerud

Hsnefoss Solbakken 45 2770 Jaren 90704436 Fast

Thanh Huu
Nsuven

Jessheim Markveien 3l 2050 Jessheim 95102709 Fast

Tove A.
Haugen

Kristiansand Villandveien 3 4623 Kristiansand 97503413
Fast

Nikoline
Mvklevik

Lillehammer Gronstadgt.32 2609 Lillehammer 99260730
Fast

Eric Sundt-
Johannesen

Moss Desrveien 30 I  555 Son 64957487 Fast

Bodil Brogger NKKF Hammerstadsst.23 B 0363 Oslo 22567303 Fast

Heidi @yma NUK Vetlandsfaret 8 A 0684 Oslo 2227832s Yara

Kristina Voigt NUK Thorstadveien 9 2609 Lillehammer 98693055 Fast



sr. Marie-
Kristin
Riosianu

Ordensfolk Akersveien 6 0177 Oslo
97 574685

Fast

sr. Fauslyna
Walczak

Ordensfolk Munkerudveien 52 1 165 Oslo 41252226
Fast

p. Heinz Josef
Catrein

Prester/diakoner Kirkegaten 3 4060 Kristiansand 99152532 Fast

Froydis
Gustavsen

St. Hallvard, Oslo Grefsenkol lvn.  12 C,  L267 0490 Oslo 227 137 50 Fast

Vidar Blomdal Lillestrsm Finstadrabben 161 141 5 Finstadjordet 679',71865 Fast
Einar Dag
Nelson

St. Olav, Oslo Holmendammen Terr. l5 B 0773 Oslo 22921470 Fast

Helge Gudheim Valdres Vangsnes 29t8 Ulnes 61363184 Fast

Olaf Nigg
Biarkov

Kongsvinger Gr6spurvvegen 23 2209 Kongsvinger 4s056420 Observatsr

lsabel
Staneeland

Stavanger Tronesgeilen 10 43r7 Sandnes 51627273 Fast

Astri Blixhavn Tonsberg Anders Larsenssate 5 J I I I Tonsberg 333t3812 Fast

Henri Maatje Fredrikstad Edholmen I  680 Skjrerhallen 95184034 Yara

Forfall: Camilla Cselenyi

Sak 3: Valg av msteledelse, motesekretrr, tellekorps, protokollunderskrivere og
redaksjonskomit6
Msteledelse: Ingvild Sjo og HenriMaatje
Tellekorps: Einar Dag Nelson, Trygve Stokkerud
Protokollunderskrivere: Olaf Nigg Bjarkoy, Ole Petter Haugdal
Redaksjonskomit6: Maria E. Fongen, Ingvild Sjo, diakon Henrik von Achen
Mstesekretrr: Gunhild Finseth-Ficana

Sak 4: Godkjenning av innkallelsen
Godkjent

Sak 5: Godkjenning av dagsorden
Godkjent

Sak 6: Kort orientering om PRO
Maria E. Fongen informerte om hva PRO stAr for og er, og bekreftet at heretter kommer PRO-
representantene til 6 trekkes mere aktivt inn i saker og arbeidet med disse!

Sak 7: Kort presentasjon av PRO-representantene
Alle deltagerne presenterte seg selv

Sak 8: Arbeidsrapport fra avtroppende Arbeidsutvalg (heretter AU)
Maria E. Fongen redegjorde for PROs arbeid i siste periode, her gjengitt i stikkordsform;
-fornoyd med innsatsen
-skifte av sekretrer i juni 2007
-avholdt 1 I mster i perioden 06-07, dette er vel meget, og fungerer dessverre ikke optimalt
-biskop og kurialrid har vrrt til stede pi de fleste av AUs mster
-arbeidsprogrammet ble utvidet fra 10-12 punkter, nyevangelisering har vert en stor satsing, og en
suksess i menighetene
-sterk fokus pA barne- og ungdomsarbeid, samt barne- og ungdomskontakter, det er snskelig 6 fa til en
pastoralplan for barne- og ungdomsarbeidet
-har arrangert medarbeiderseminar for diverse grupper kirkelige medarbeidere
-ad beredskapsplan ved overgrep, et fagetisk rAd er utnevnt, som fortsetter Ajobbe med saken
-pastoral omsorg i utkantene, Valdres, Jessheim og Kongsvinger er kommet til



-utkantseminar avholdt hvor katolikker i dishiktene var spesielt invitert. Helge Gudheim foreleste om
hvordan Valdres kapelldistrikt ble bygget opp, og gav et glimrende grunnlag i startpakke
-innvandreres behov og sjelesorg; kartleggingsarbeid i alle menigheter ad forhold for alle innvandrere,
hvordan de blir tatt imot, etc.
-sakramentalt liv, biskopen snsker at vi fortsetter iherdig med dette
-PROs representativitet: man har utarbeidet modeller for hvordan representere sammensetningen av de
troende
-PROs skonomi er ni helt overlatt til Oslo Katolske Bispedomme (heretter OKB) ved egen skonom
-ad menighetshAndboken: Ronnaug Aaberg Andresen har pi oppdrag fra AU gjort en formidabel
innsats for A ajourfore menighetshindboken, vi har fhtt en flott revidert versjon av
menighetsh6ndboken, et oppslagsverk om alt i forbindelse med menighetsdrift

-samarbeid mellom Familiesenteret, Kateketisk Senter (heretter KS) og Norges Unge Katolikker
(heretter NUK)
-temaet katolske skoler har dessverre ikke AU rukket 6 engasjere seg i
-diverse: omlegging av menighetsridsregler, forslag sendt ut til alle menighetsridsledere og
sogneprester, forslag mottatt, en gruppe er opprettet som jobber med dette. Dette mi folges opp og
sluttfsres av AU in spe.
-Maria E. Fongen var tilstede i biskopene Gran og Eidsvigs prestejubil6er

Sak 9: Drofting av PROs rolle og arbeidsformer fremover, herunder forholdet mellom PRO og
biskopen, allmenn meningsutveksling

PROs rolle og arbeidsformer fremover
PROs statutter skal legges om for dermed i fi en bedre forst6else av hva Kirkeretten krever av
Pastoralridet. Dette er p.t. ikke innarbeidet i PRO. PRO skal vrere si representatiw som mulig. Virt
arbeidsfelt defineres til 6 gielde pastorale forhold, ikke skonomi og drift. Vi skal jobbe med i styrke
troslivet i menighetslivet og bygge Kirken, vurdere og foresli praktiske tiltak for biskopen.

Forholdet mellom PRO os biskopen
Vi er muligens litt forvirret over PROs rolle. Ansvaret i et bispedomme ligger hos biskopen, mens
ansvaret i et sogn ligger hos sognepresten. Biskopen skal dog pivirke s av kompetente personer i saker
som biskopen mi fa r6d om. PROs oppgave er systematisk A pivirke avgjorelsene i bispedommet
basert pi de enhetene man representerer (for eksempel prester/diakoner, ordensfolk, menigheter og
organisasjoner). PROs representanter har formelt sett ingen myndighet og ingen reell makt, men har
anledning til i pivirke av hjertens lyst og de behov man mitte syne. Hovedsaken er det pastorale, ikke
driften og okonomien, som igjen har sin egen r6dsstruktur basert pi okonomisk og jussrelatert
bakgrunn.

Plenumsdebatt

Tanker fra avtroppende AUs nestleder og fast representant for Haugesund, Ingvild Sjo;

o AU bestir av 3 representanter, hvorav 6n er prest. De bsr vrre bosatt i samme region

. AU har ansvar for 6 arrangere ett irlig PRO-mzrte, om hosten

o AU utnevner pA PRO-motet en komitd som 6rlig arrangerer virseminar med aktuelt tema for
menighetene, hvor PRO-medlemmer er spesielt inviterte. Virseminaret behsver ikke 6 finne
sted i Oslo.

o Ordet Arbeidsprogram gix ut, det samme gjelder kodenavn pA saker i Arbeidsprogrammet.
Dette skaper forvirring og avstand. Man kaller det PRO-saker, og gir de aktuelle saker navn
etter hva de er, samt tilfayer Arstall som indikerer nAr de er opprettet.
For eksempel:



PRO-sak 2006: HMS i Kirken
PRO-sak 2007: Msnster kirketekstiler.
PRO-sak 2008: Invitasjon paven

o Saker som er eldre enn fire ir gir ut og mi dermed bli tatt opp pe nytt dersom de skal pA
dagsorden igjen

. AU slutter i samle inn, og slutter A jobbe med generell informasjon i OKB

. AU avholder mater ved behov

. AU avgir taushetslsfte nAr nodvendig

. AU er biskopens beredskapstropp i konkrete pastorale saker/problemer i OKB

. AU delegerer oppgaver til egnede personer i menighetene

o AU er biskopens fortrolige horingsinstans i pastorale saker/problemer i OKB

r AU/PROs arbeid koordineres med PresterAdet. Disse rAdene utfuller hverandre, og kan ikke
jobbe p6 tvers av hverandre.

Tanker og satsingsomrider fra avtroppende AUs faste medlem og vararepresentant for NUK, Heidi
Ayma;

. AUs representativitet er pr. i dag en svakhet

o Oslo / periferi (hvordan el't. hindre total Oslo-dominans)

o AU - hvordan best mulig involvere alle representantene, pr. i dag har vi kontaktpersoner for
hver menighet, samt arbeidsgrupper

o Kontinuitet (gjenvalg, er valgordningen bra med tanke pA kontinuitet?) Hva jobber AU med?

o Koordinering og kommunikasjon
Presteridet, OKB-kontorer (eks. Familiesenteret, KS, NUK) og godt samarbeid disse imellom

. Praktisk organisering av AU (ansvarsomrider og arbeidsfordeling) bor bedre defineres

Biskopen foreslo et eksperiment best6ende av 3 AU-representanter primrert for en 2 irs periode,
hvorav 6n er geistlig. Der har vrert stor gjennomtrekk i AU i lopet av de siste to ar, og svart mange
forfall pi AU-motene i lopet av siste periode. Den24ll0l07 mstte kun to AU-representanter pi motet.
Strukturmessig kan man organisere ett 3-dagers mate i Aret, gjeme konsentrert om et tema, samt
avholde farre og lengre AU-moter. Biskopen understreket at dette var en id6 for forsamlingen, ikke et
diktat.

Kommentarer og replikker til biskopens forslag. her giengitt i stikkordsform:
-drastisk forslag, blir det ikke mye arbeide fordelt pi kun tre personer, tatt i betraktning at kun to er
legfolk, mens 6n er geistlig?
-dette forslaget farer til at AU delegerer jobbene ut i distriktene, og er sidan positiw
-periferi ikke bekymringsfult, det viktigste er at AU faktisk motes, og at PRO-representantene deltar
pA 6rsmotet(ene) slik at meninger utveksles
-man bor opprette ad hoc grupper for slik A kunne samle kompetanse



-selv om man er PRO-representant, skjonner noen ikke helt hva PRO egentlig er, det tar tid 6
innarbeide seg forstielse av rAdets struktur og arbeidsfelt
-det mitte v&re en lettelse for distriktskatolikker 6 slippe A mitte dra til Oslo pA AU-moter, ergo er
frerre AU-mster tL foretrekke
-dagens arbeidsprogram er for omfattende, man burde ha 2-3 kjernesaker som man konsentrerer seg
om fullt og helt, og fAr disse igjennom fra a til i
-PROs leder poengterte at arbeidsprogrammet aldri har vrert en byrde, det som trykker er selve
utarbeidelsen av sakene
-dagens irsmoter brerer preg av en forsamling som mener mangt om meget, presenterer siL sine
synspunkter, for si 6 forlate motet. Et AU bestflende av tre personer bevarer personligheten mellom
biskop og medlemmene, samt en tettere samarbeidsform.
-id6: kan AU mellom PRO-mstene sende ut saker pA horing til faste PRO-medlemmer?
-et AU-mote pf, dagens stsrrelse kan lett bli et "skravlemote"
-dagens AU-mster varer ca. 3 timer, hvorav t/ztime g&r med til en matbit, og ca. 1 time til informasjon
fra biskop og administrasjon. Det er forkastelig 6 reise lange avstander for kun 3 timer, ergo bor AU
ha heldagsmoter.
-replikk ad AU-mstenes varighet: informasjonen fra biskop og adrninistrasjon er viktig del av matet.
Dessuten har man et interneffforum hvor meninger utveksles
-det synes pr. i dag i vere en spenning mellom profesjonalitet og representativitet i AU
- -la oss velge et koordineringsutvalg for gjennomfaringav Arbeidsprogrammet

Det ble vedtatt i forsoke med et AU bestflende av fire AU-medlemmer, hvorav 6n er prest
Der hersket flertall for selvkonstituerins av AU

Sak 10: Utarbeidelse av nytt Arbeidsprogram for PRO
Kort innledning med presentasjon og forklaring av saken av Maria E. Fongen

2 timers gruppearbeid fordelt pi 5 grupper.

Plenumspresentasjoner basert pi gruppearbeidet;

Gruppe I
1 Hovedfokus pi katekese, samt barne- og ungdomsarbeid, samarbeide med NUK og skoler
2 Nasjonal innvandring og sjelesorg, utgi informasjon om Kirken pi ulike sprAk.
3 Gaver til Kirken: alle katolikkerbar gi l% av sin inntekt til Kirken. Gjennomfore
sporreundersskelse om hvor meget man er villig til i gi, samt informasjon om deffe pi ulike sprik.
4 Brukd nettet mer aktivt som informasjonskanal, produsere flere artikler for A se samfunnet med
katolske briller til andre medier
5 Knoppskytningsprosjekt, endringer av retningslinjer for messesteder og kapeller, dn person bor
arbeide mer fokusert pi medlemstall og registreringer
6 Medarbeidere i Kirken: fokus pA regionale tiltak
7 Ekteskap & familie: Familiesenteret bsr spille en storre rolle enn PRO pi denne arena

Gruppe 2
I Bame- og ungdomsarbeid: samarbeide med NUK, KS, Familiesenteret og nasjonale sjelesorgere
2 Livsverd: lage lettfatlig presentasjon av Evangelium Vitae, oppfordre katolikker til i melde seg inn i
"Menneskeverd"
3 Pastoral omsorg: katekese; arrangere seminarer
4 Innvandrere og sjelesorg: Informasjon om Kirkens tilbud til asylsokere
5 Arrangere helger for medarbeidere i Kirken, gjerne regionalt

Gruppe 3
I Lage et tema ved navn "Familie, ekteskap, barn og ungdom" hvor KS trekkes inn, serlig i
forbindelse med vanskeligstilte familier. Gjerne organisere en seminarhelg over dette tema



2 "Menighetsliv og trosliv i OKB i dag, kateketutdannelse. De facto slutter mange barn og unge 6 gA
Kirken etter endt katekese. Seminarhelg med dette som tema, samt det sakramenltale liv, Senke
terskelen for A gi til skrifte.

Gruppe 4
I PRos statutter og arbeidsform; sakene bsr fhn tidsfrist, maks 2 6r pr. sak
2 Arrangere helg for medarbeidere i Kirken, la det bli en irlis foreteelse
3 Barne- og ungdomsarbeid, dette bsr fortsette A vrre en gjenganger, og for i sikre kontinuitet, m6
barne- og ungdomskontakter bli en fast derav menigheters struktur
4 Innvandreres behov og nasjonalsjelesorg; bisti mer i distriktene, lage informasjonsbrosjyre forfattet
pi flere spr6k
5 Pastoral omsorg for utkantene: utbedre fiernundervisning
6 Sakristanutdanning i forbindelse med det nye presteseminaret, for eksempel kurs for legfolk
7 Produsere brosjyre om Den Katolske Kirke til sskende og sporrende mennesker

Gruppe 5
I Barne- og ungdomsarbeid; lage en liten bonnebok med norske bonner, srrlig til hjelp for
innvandrere som ikke kan norsk. opprette katolske studentlag ved alle univeriiteter og hoyskoler,
med tilbud til alle unge_voksne. Opplrering av kateketer, med ordentlig opplrringsmateriell.
Arrangere helg for kateketer, samarbeid med menigheter om kateketopphiing
2 Innvandreres pastorale og sosiale behov: sprAkkurs. Kirken bor samarbeide med myndighetene, og
sske ststte til prosjekter. Vektlegge behov for afrikanerne
3 Forebyggende arbeid ad seksuelle overgrep

Endelig arbeidsprogram vedtatt ved akkramasjon (se utfollende vedlegg)
l. Barne- og ungdomsarbeid
2. Innvandreres pastorale behov og nasjonalsjelesorgen
3. Helg for medarbeidere
4. Pastoral omsorg for utkantkatolikxene
5. Sakramentalt liv
6. Kateketutdannelse
7. Ekteskap og famile

B-punkter
Forebygging av seksuelle overgrep
Livsvern

Nye punkter
Sakristanutdannelse
Brosjyre for sskende ikke-katolikker
Katolsk nettavis
Kirkebidragsokning

Obligatorisk
PROs statutter

Sak 1l: Orientering om OKBs budsjett
Presentert av oKBs okonom, Thuan cong pham, her gjengitt i stikkordsform;
-statstilskuddet skte i 2007 grunnet flere registrerte midlemmer i Kirken
-Lsnnsokning i administrasjonen i OKB grunnet opprettelse av nye stillinger, samt liten
lonnsoppjustering for ikke 6 miste medarbeiderne
-Utgifter i Akersveien 5 og Akersvienl6, to nye hAndverkere er ansatt, vedlikehold av bygningene
krever meget
-Serdeles okning i drift og anskaffelse av eiendommer, srerlig i Akersveien 6 som koster meget 6
drifte og vedlikeholde



-Ingen markant okning i informasjon og publikasjoner. Informasjonstjenesten har dog oppgadert
www.katolsk.no
-Mariaholm skal pusses opp, slik kan stedet bli attraktivt og benyttes til utleie. Dette vil fordrsake en
kostbar post
-Utfordring i registrere medlemmer, saerlig pt smfl steder, for eksempel Valdres
-Vi mA bli mer bevisst pd A registrere medlemmer
-Posten "andre inntekter og gaver" viser tydelig hvor lite vi fAr i kirkebidrag, til tross for anbefalingen
om at alle katolikker bOr gi L% av sin inntekt til Kirken. Disse midlene skal fordeles pfl menigheter og
ungdomsarbeid.
-OKB har de facto en meget anstrengt Okonomi, pr. i dag 20 millioner i gjeld, denne vil Oke med 5
millioner for 6 kunne drifte bispedommet. Penger p6 fond er menighetenes, som vi forvalter for dem,
og ikke kan r1re. Vi mottar sm8 summer fra Alsgarswerk i Tyskland.
-Vi er i vekstfasen grunnet alle de nye innvandrerne, og vi beh6ver et lgft.

Sak 12: Andre saker meldt til PRO
Utgikk, ingen saker meldt

Sak 13: Eventuelt
Utgikk, ingen saker meldt

Sak 14: Valg av nytt AU
Kandidater
Andreas Christiansen
Maria E. Fongen
FrOydis Gustavsen
Nicoline Myklevik
Einar Dag Nelson
Thanh Huu Nguyen
sr. Marie-Kristin Riosianu
Eric Sundt-Johannesen
p. Frode Eikenes

Resultat etter votering
Maria E. Fongen
Nikoline Myklevik
Einar Dag Nelson
p. Frode Eikenes
Thanh Huu Nguyen (vara)
sr. Marie-Kristin Riosianu (vara)

Sak 15: Evaluering av mstet
o Meget god mgtestruktur og -deltagelse
o Mere tid pnskelig til saksbehandling
o Tett program, 0nskelig at motet starter fredag, med formell motestart l@rdag
r Iddkasting som programpost

Replikk: da mfl man melde saker!
. Mere og kortere gruppearbeid onskelig

Maria E. Fongen takket for et konstruktivt og godt samarbeid under motet, og ble takket for at hun
fortsetter i PRO pt en slik profesjonell og ryddig mite Biskop Eidsvig konkluderte med at PRO har
v&rt felles mil til gode, noe biskopen tydelig ser konturene av etter helgens m6te.

Referert av Gunhild Finseth-Ficarra

l(, StW **'nt,t
Ole Petter Haugdal
ProtokollunderskriverPro tokollunderskriver

Vedlegg Arbeidsprogram


