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Årsberetning 2008-2009 
 

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til Pastoralrådsmøtet 23.-25. oktober 2009 for perioden 
oktober 2008 til oktober 2009. 
 
 
ARBEIDSUTVALGET 
PROs AU har i perioden oktober 2008-oktober 2009 fortsatt å ha følgende 
sammensetning: 
 
Maria Elizabeth Fongen  Askim   Ordfører 
Einar Nelson   Oslo, St. Olav Nestleder 
P. Frode Eikenes   Prestene   
Nikoline Myklevik   Lillehammer 
 
 
AU-MØTER 
AU har i perioden avholdt 8 ordinære møter med biskopen/generalvikar og 
kurialråd/kontorsjef à tre timers varighet (26.11.08, 
28.01.09,18.02.09,25.03.09,29.04.09,13.05.09, 09.09.09 og 21.10.09.), et arbeidsmøte 
26. februar (Einar og Maria) og ett 23. september, der Einar, Nikoline og Maria 
deltok. Den 4. juni reiste hele AU på invitasjon fra Nikoline sammen med 
biskopen, generalvikar Arne Marco Kirsebom SS.CC. og kurialråden til 
Lillehammer, fikk omvisning på Bjerkebæk, feiret messe i Mariakirkens kapell og 
spiste en meget hyggelig middag gjort i stand av menigheten.  
Mellom møtene har AU-medlemmene hatt kontakt med hverandre på e-post og telefon. Det 
har vært et par forfall i løpet av året og biskopen har måttet la seg representere av 
generalvikaren ved en anledning. 
 
ARBEIDSPROGRAMMET 
 
MÅ-punkter  
 
SAKRAMENTALT LIV 
Har ligget i bero, men PRO bes på dette møte vurdere hvordan markeringen av 
Prestenes År kan skje i menighetene. Fra AUs side foreslås opptrykking av pavens 
bønn for prestene sammen med den hl. Jean Marie d’Ars’ bønn, samt invitasjon til 
menighetene om å følge opp forslaget fra Kongregasjonen for Kleresiet om 
sakramentstilbedelse for prestekall og åndelig moderskap for kall. 
 
PROs STATUTTER OG ARBEIDSFORM 
Et lite hurtigarbeidende utvalg – Christine Behncke Thielemann og ordføreren – 
har, med bakgrunn i Kirkeretten, en skisse fra biskopens personlige sekretær, p. 
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Fredrik Hansen og tilsvarende statutter i andre lands bispedømmer laget et utkast 
til statutter som presenteres på høstens Pastoralrådsmøte. 
 
 
A-PUNKTER - Prioriterte punkter 
 
1. BARNE- OG UNGDOMSARBEID 
PROs arbeidsgruppe for barn og unge, ledet av p. Heinz-Josef Catrein SS.CC. har i 
samarbeid med NUK (Marta Bivand Erdal og Ståle Wilhelmsen) utarbeidet og 
fremlagt et omfattende forslag til pastoral plan for barne- og ungdomsarbeidet, som 
ble fremlagt ferdigstilt og godkjent av biskopen på Pastoralrådets vårmøte.  
 
 
2. INNVANDRERES PASTORALE BEHOV OG 

NASJONALSJELESORGEN 
Punktet har i praksis ligget hos biskopen og OKBs kontor for nasjonalsjelesorgen, 
som nå har trukket i gang en rekke initiativer særlig myntet på de polske 
arbeidsinnvandrerne.  
 
 
3.  HELG FOR MEDARBEIDERE I KIRKEN 
Frøydis Gustavsen og sr. Marie-Kristin Riosianu C.S.J. har utarbeidet et detaljert 
forslag til medarbeiderseminar, som planlegges gjennomført i løpet av vinteren.  
 
 
4.  PASTORAL OMSORG FOR KATOLIKKER SOM BOR LANGT 

FRA MENIGHETENS SENTRUM OG KAPELLDISTRIKTER OG 
SOGN 

Arbeidsgruppen for knoppskytingsprosjektet, ledet av Helge Gudheim (St. Thomas 
kapelldistrikt, Valdres), har kartlagt situasjonen for utkantkatolikker og 
messetilbudet i sognene. På denne bakgrunn er det utarbeidet et forslag til 
regioninndelingsplan for bispedømmet som på sikt søker å gi utkantkatolikker 
maksimum 50 kms avstand til messefeiring, samt en ”verktøykasse” for 
utkantkatolikkene med praktiske råd og tips som kan stimulere dem til lokal 
aktivitet. Det var meningen å avholde et utkantseminar den 22. august, men dette 
måtte avlyses pga uforutsette forhold. Det er et sterkt behov for å informere 
prestene om hva forslaget konkret går ut på; her virker det som om PROs rolle 
som utreder i pastorale anliggender ikke er forstått, og biskopen har foreslått at 
arbeidsgruppen, biskopen og noen prester sammen ferdigstiller forslaget, slik at 
prestene opplever eierskap til prosjektet. 

 

5.  KATEKETUTDANNELSE 
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KS ivaretar punktet på en meget tilfredsstillende måte, ved at det jevnlig tilbyr både 
dagsseminarer og mer langvarig kateketutdannelse i samarbeid med Maryvale i 
Birmingham. Punktet er således ute av PROs hender. 

 

6. EKTESKAP 

PRO har viet både høstens og vårens Pastoralrådsmøter til temaet ekteskap og 
familie, ved å invitere personer som har stått i fronten for å tale det kristne 
ekteskaps sak offentlig. Dette skjedde fordi Stortinget vedtok ”Felles ekteskapslov 
for likekjønnede og ulikekjønnede par”, gjeldende fra 01.01.09, som nå ikke lenger 
definerer ekteskapet som et forhold mellom én mann og én kvinne. Loven reiser 
meget alvorlige spørsmål om barns naturgitte rett til egne biologiske foreldre og 
setter langt på vei til side det biologiske foreldreskap. PRO har hatt besøk av Jan 
Harsem og Morten Dahle Andersen fra kampanjegruppen Nordisk Nettverk for 
ekteskapet på høstmøtet i fjor, og av Knut Alfsvåg (førsteamanuensis ved 
Misjonshøyskolen i Stavanger og initiativtaker til oppropet Carissimi) på vårmøtet i 
år. PRO vedtok enstemmig å gi biskopen råd om å gå inn for borgerlig vielse 
(implisitt frasi oss offentlig vigselsrett), ta spørsmålet opp med den nordiske 
bispekonferanse, få på plass et utvalg som kan utarbeide en pastoralplan for 
ekteskap og familie for bispedømmet, og styrke bemanningen på Familiesenteret.  

Ordføreren har i løpet av våren sittet i et arbeidsutvalg i det spontant opprettede 
Felleskirkelig Nettverk for ekteskapet, der medlemmer fra en rekke frikirker, 
MorFarBarn.no og Nordisk Nettverk for ekteskapet, samt enkeltpersoner fra Den 
norske Kirke har drøftet hvordan kirkene kan forholde seg i den nåværende 
situasjon. Biskopen har nå bedt professor Bernt Oftestad fra Den katolske kirke 
være med i en tverrkirkelig arbeidsgruppe som vil lage en utredning biskopen kan 
forelegge nuntius, den nordiske bispekonferanse og evt. brukes ved de nordiske 
biskopenes ad limina-besøk hos paven i mars 2010. 

På katolsk hold arrangeres en nordisk familiekongress i Jönköping 14.-16. mai 
2010, som katolikker i Norge oppfordres til å delta på. Innledere vil bl.a. være 
kardinal Angelo Scola, som er en av Kirkens fremste teologer på området, og 
hjelpebiskop William Kenney av Birmingham OKBs Familiesenter er med i en 
nordisk koordineringsgruppe, som bistår arrangøren, Katolska Utskottet för 
Äktenskap och Familj, med gjennomføringen av kongressen.  

 

B-PUNKTER  

B-punktene er punkter AU kan gjennomføre dersom det har tid og kapasitet. 

 

LIVSVERN 

Dette punktet forelegges PRO til en innledende diskusjon om behovet for tiltak og 
mulige veier å gå på inneværende møte. 
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FOREBYGGENDE ARBEID MOT SEKSUELLE OVERGREP 

Er i hendene på Fagetisk kommisjon.  

 

SAKRISTANUTDANNELSE 

Er i OKBs hender. 

 

KATOLSK INFO TIL SØKENDE 

Punktet ivaretas av OKBs Avdeling for media, informasjon og publikasjon. 

 

KATOLSK NETTAVIS 

Punktet ivaretas av OKBs Avdeling for media, informasjon og publikasjon. 

 

ØKT KIRKEBIDRAG 

Her har Einar Nelson deltatt i et Inntektsprosjekt sammen med økonom i 
bispedømmet, Thuan Cong Pham, Stig Arne Nilsen og Kristine Dingstad, som alle 
har nedlagt et stort arbeid i å lansere brosjyren for polsk registrering, det konkrete 
innsamlingsprosjektet Seminarets Venner og forenklet innbetalingsordningen for 
gaver til Kirken, som i øyeblikket står på stedet hvil pga. utviklingsproblemer hos 
produsenten.  

OBSERVASJONSSAKER – PRO observerer utviklingen  
  

• Menighetshåndboken 
Lederen for komitéen, Rønnaug Aaberg Andresen har bedt PRO om å bli fristilt fra 
arbeidet pga. stor arbeidsmengde i Tribunalet. Einar har gått inn i komitéen i 
hennes sted, og vil sørge for den videre fremdriften i revideringen av håndboken, 
og få inn en egen del om HMS (helse, miljø og sikkerhet). 
 
 
DIVERSE 
En liten sak som har tatt lang tid å avklare, har vært koordineringen av 
menighetsrådsvalg med PRO-valg. En forordning i fjor sommer fra biskopen om å 
avholde menighetsrådsvalg i partallsår, ble bare fulgt av 8 menigheter; dermed ble 
avviklingen av MR-valg, der valgene til PRO tradisjonelt har skjedd parallelt, 
fullstendig uoversiktlig. PRO avga derfor på vårmøtet råd til biskopen om at alle 
valgene på ny skulle gjennomføres i samme år og parallelt. I høst kom den endelige 
forordningen fra ham om dette. Som konsekvens blir PRO sittende et ekstra år og 
det avholdes ordinært valg til PRO neste år. 


