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Formalia
1. Velkommen ved PRO’s ordfører
Møtet ble åpnet av AU´s leder, Dag Albert Bårnes. Biskopen kom først på lørdag.
Dette var PRO sin første samling fysisk på to år!
2. Navneopprop og presentasjon.
Følgende menigheter var Ikke representert: Eikeli, Jessheim, Sandefjord, Lillestrøm,
Stavanger, Kongsvinger, Hønefoss og Valdres, samt representant for prestene (med unntak
av p. Oddvar Moi og msgr Torbjørn Olsen som møtte i andre funksjoner).
3. Valg av møteledelse: Møteleder – Dag Albert Bårnes; Møtesekretær – Helge Ottesen;
Tellekorps – velges dersom det ble behov; Protokollunderskrivere: Stephen Trotter og Jacob
Voigt, og Redaksjonskomite ; medlemmene i AU
4. Godkjenning av innkallingen - godkjent
5. Godkjenning av dagsorden – godkjent
6. Til eventuelt var det kommet inn et ønske om at Gunnar Markussen orienterte om
sammenslåingen av St Olav forlag og St Olav Bokhandel.

Orienteringssaker
7. Orientering fra Biskopen
Under pandemien ble biskopens årlige konfirmasjons-tur rundt i menighetene avlyst, og
fraværet av dette var et tap. Dette ble det kompensert noe for gjennom den rundturen han
gjorde i alle menighetene i OKB på forsommeren i år. Det var en veldig positiv opplevelse.
Biskopen berømmet særlig den omstillingsevne og -villighet han så at menighetene viste
under pandemien. Det ble fokusert mye på muligheter, og ikke så mye på tapet. Tapet for de
troende og for Kirken var tydelig nok som det var. Det var særlig tapet av feiringen av Jule- og
Påskehøytiden som var tung å bære for mange.
Biskopen gleder seg over at ingen har blitt smittet hverken under messefeiring eller katekese
i løpet av pandemien!
For tiden har OKB syv prestestudenter, men også flere lutherske prester ønsker å konvertere
og virke som prester i Den Katolske Kirke. Her må hver kandidat behandles individuelt, og
biskopen har spurt Troskongregasjonen om det er/ vil bli satt noe tak på hvor mange gifte
prester man kan ha i OKB / Den Katolske Kirke.
Det er kommet signaler fra den nye regjeringen om at alle kirkesamfunn og organisasjoner
som ønsker statsstøtte må ha et styre hvor det er en kjønnsbalanse på minimum 40% kvinner
/ menn. Siden vår kirke ikke har et demokratisk valgt styre så er det uklart hva dette vil ha å
si for oss framover, og det er også uavklart hva statsråden til sist ender opp med å kreve.
Medlemsveksten har flatet ut de siste par årene, men det er fortsatt et svak stigende
medlemstall. Pr. oktober i år var medlemstallet i OKB på ca 143 000, og i 2017 var tallet ca
138 000. Man vet at det relle tallet på katolikker i Norge er en del høyere. For eksempel vet
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man at det er både mange spansktalende og mange italienere som ikke er registrert som
katolikker i OKB. Bispedømmet har pr 1.11.2021 ansatt medarbeidere med kompetanse i
portugisisk, italiensk og fransk språk i Medlemssenteret.
Tiden med hjemmekontor er over. Den har for OKB sin administrasjon vart i mer enn ett år,
men nå er man tilbake til normal kontorhverdag.
På Kongsberg har man kjøpt metodistenes gamle kirke, og man er i gang med å sette den i
stand slik at den kan innvies til bruk for menigheten som er opprettet der. Menigheten ble
opprettet den 15. august, men dato for innvielse av kirken er ikke satt. Dette vil det bli
informert om på katolsk.no.
Eritreisk, litauisk og tamilsk sjelesorg vil bli styrket ved at det kommer nye prester til OKB.
8. Orientering fra bispedømmets administrasjon
v/økonom Sindre Jakob Bolstad og kansler Anne-Mette Ringdal
Fra og med regnskapsåret 2021 vil regnskapet for OKB med forklarende tekst bli lagt ut på
katolsk.no.
Resultatet for 2020 var rimelig godt, men det var en liten nedgang fra 2019.
Tilbakebetaling til staten er man nå ferdig med, og 2021 er det siste året med tilbakebetaling
til kommunene fra OKB sentralt. OKB sentralt betaler 60% av denne tilbakebetalingen, mens
menighetene betaler 40%. For å dempe konsekvensene for menighetene er tilbakebetalingen
for deres del forlenget med ett år, til 2022.
Økningen i antall medlemmer og økningen i tilskuddene fra det offentlige pr medlem er med
på å redusere konsekvensene av tilbakebetalingen for menighetene.
Tilskuddene fra det offentlige (ikke lenger separate tilskudd fra hhv stat og kommune, men
samlet offentlig tilskudd) vil i 2021 være på kr 1 310,- pr medlem. Når man i OKB sentralt
trekker fra lønn, pensjon og andre ytelser for prestene, utgifter til vedlikehold og
oppgradering av eiendomsmasse, drift av adm i OKB ++, så blir netto tilskudd til menighetene
på kr 297,- pr medlem (kan være små variasjoner mellom menigheter her). Dette utbetales
med 2/3 (kr 195) i disse dager, og endelig avregning med den siste 1/3 i februar neste år.
Man forventer tilskudd på samme nivå fra det offentlige i årene som kommer, men det er
ønskelig at man i OKB ser på muligheten av å bygge opp fond / egenkapital for å sikre en
større uavhengighet fra det offentlige.
Det er et stort etterslep på vedlikehold i OKB. I 2022 regner man med å bruke ca 30 mill på
vedlikehold. I tillegg kommer periodisk vedlikehold og uforutsette utgifter.
Prestelønningene har økt de siste årenen, blant annet ved at det man tidligere fikk som
´naturalia´ nå legges inn i lønnen. Dette vil få positive utslag for pensjonen for prestene.
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OKB er blitt medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, og det er for første gang
forhandlet fram en tarifavtale for de lek-ansatte i OKB, og det er gjennomført
lønnsforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonen Parat. Erfaringene med dette har vært
positive.
Det har vært gjennomgang av alle lønninger i OKB for å sikre at man ligger på et nivå som er
sammenlignbart med samfunnet forøvrig. Dette førte i noen tilfeller til at noen fikk økt lønn!
For øvrig personalnytt fra OKB viser vil til katolsk.no.
OKB har nå sammen med Trondheim og Tromsø sitft dannet en paraplyorganisasjon som
heter Den katolske Kirke i Norge. Den praktiske konsekvensen av dette for medlemmene er
at man slipper å «omregistrere seg» hvis man flytter fra et bispedømme til et annet.
9. Orientering fra Kateketisk senter
v/p. Oddvar Moi
P. Oddvar åpnet med å vise litt fra serien Sycamore som brukes til katekese, troskurs,
evangelisering osv. Link til serien finner man på katolsk.no og serien ligger på OKB sin
Youtube kanal. Anbefales!
P. Oddvar informerte om omorganiseringen av kateketisk senter som ble gjort av biskopen i
november 2020, og at han selv samtidig ble bedt om å bli leder av avdelingen. Siden den
gang er det også blitt ansatt to nye medarbeidere; en katesemedarbeider med solid
lærerutdannelse og -erfaring som begynte i juni og en videojournalist som begynte 1. august.
Avdelingen holder nå bl.a. på med å lage nytt materiale til konfirmantundervisningen, bygget
rundt den internasjonale YOUCat-serien.
Han tok også opp spørsmålet om prioriteringen av katekesen i menighetene. Pastoral
handlingsplan for OKB fra 2013 og Pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid fra 2009 setter
mål for katekesen, og delvis presiserer de hva som skal gjøres i menighetene. Hva har skjedd
med gjennomføringen av disse planene, og hvordan skal bestemmelsene forstås?
Noen menigheter har katekesekoordinatorer ansatt (med varierende stillingsbrøk), mens
andre ikke har dette. Alle våre menigheter har blitt en hel del større de siste 10-15 årene, og
behovet for ressurser i katekesen har økt kraftig, og menighetene har vel også større
inntekter. Hva bør dette bety for hvor store ressurser menighetene bør legge inn i
katekesen?
Biskopen(e) har i alle år sagt at konfirmasjonen skal forberedes over to år (men det er noen
få menigheter som ikke følger opp dette), mens det for førstekommunion vel ikke er like
tydelig at forberedelsen er to år. Bør det også gjøres klart at forberedelsen til
førstekommunion bør gå over to år?
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Han avsluttet med å si at han at han som leder av Kateketisk senter ønsker noe mer klarhet i
hva OKB må kunne forvente av menighetene på dette området, både når det gjelder
ressursbruk og innholdet i kateksen.
I samtalen kom det så frem at Kateketisk senter det siste året nok har sendt mye informasjon
ut til prestene og katekesekoordinatorene, men at mye har gått under radaren for
menighetsrådslederne.
For å styrke samarbeidet i menighetene ønsker PRO at all informasjon som er relevant for
menighetens liv og virke, inkl. info om katekese, også sendes til ledere i menighetsrådene.
Spørsmålet om bred informasjon til menighetene henger også sammen med hvordan man
prioriterer katekese. Har menighetene nok kateketer på de forskjellige språkene? Hvor
mange menigheter har betalte kateketer eller katekesekoordinatorer? (mange små
menigheter har ikke økonomi eller folk til dette!)
Økonomi er et spørsmål man ikke kommer forbi, men hvis man ser på hvilke muligheter man
har for å få tilskudd fra det offentlige så kan dette hjelpe noe på økonomien i små
menigheter. Man kan se på hvordan et samarbeid med NUK kan være til hjelp ved å sjekke ut
hvordan man oppretter lokallag i NUK – her kan det være litt økonomisk hjelp å hente.
Sjekk ut nuk.no/opprett-lokallag
10. Den Nye Normalen. Kirkelig arbeid Post Corona
Innlegg v/p. Josef Ottersen og msgr Torbjørn Olsen
P. Josef,
Pandemien ga oss store begrensninger, og satte vår kreativitet på prøve. Samtidig ga
pandemien oss mer innsikt i vår åndelige tørst.
Kirkene ble stengt, men Kirken forble åpen! Det at vi kunne streame messer til de troende
gjorde at Kirken på mange måter fortsatt var åpen. Som kirke og som prester gjorde vi oss
mange erfaringer som vi ønsker å ta med videre i tiden etter Corona. Vi så at mange nå
kunne delta i messen i hjemmene, dette var godt for mange og flere ble styrket i troen. Men
hvordan kan vi få til et personlig møte og en personlig deltakelse gjennom en skjerm?
På den ene siden så kan vi nå fram til gamle, syke og mennesker som bor langt borte når vi
streamer messene. På den annen side så er vi redde for at folk kan venne seg til at man får
messen servert hjem, og at de derfor ikke lenger kommer til kirke.
Msgr Torbjørn,
Tom kirke i påskehøytiden var det stusseligste han har opplevd som prest!!
Samtidig som pandemien satte begrensninger så utfordret den kreativiteten. For eksempel så
flyttet man i en periode messen utendørs i Hønefoss, og det å feire messe i -14 grader var en
ny erfaring.
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Både myndighetenes og Kirkens håndtering av pandemien bragte med seg sine utfordringer
og problemstillinger. Fra staten sin side så er kirken blitt behandlet som en kulturell
institusjon på linje med konsertaktører og sportsarenaer. Det er ikke uproblematisk.
I kirken så viste det seg å bli en utfordring om man skulle mota kommunionen i hånden eller i
munnen. Som et smitteverntiltak sa biskopen at kommunionen bare skulle gis i hånden. Det
viste det seg at dette var vanskelig «å svelge» både for en del prester og for en god del
troende.
Biskopen har oppfordret menighetene til å feire gjenåpningen av samfunnet med en
Requiemmesse for de som er døde i pandemien, og en fest for menigheten. Denne
oppfordringen tok man i Hønefoss, og etter messen så lagde de en fest i menigheten med
god mat, god vin og godt fellesskap!
Streamede messer er antagelig kommet for å bli, men det er verdt å merke seg at Vatikanet
sier at digitale messer må behandles som «ferskvare», dvs at de må sees i sanntid, og ikke
som opptak som om det var en vanlig konsert el.lign.
Bør digitale messer i framtiden bare sendes fra domkirken i Oslo, eller skal vi åpne for at man
sender messer fra enhver menighet som ønsker det? Hvor mye vil det bety for en menighets
medlemmer å følge messen fra sin egen menighet, og hvor mye vil dette kunne utfordre
andre områder som for eksempel personvernhensyn, jfr GDPR.
-

------

OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEIDET

1. Hva er status i menighetene etter pandemien, færre eller flere kirkegjengere og
aktiviteter enn før pandemien?
- Det ser ut til at messebesøk og øvrige aktiviteter er i ferd med å ta seg opp igjen. De
fleste steder er det ennå ikke på samme nivå som før pandemien, men det råder en
optimisme blant medlemmene i PRO om at dette vil «gå seg til» snart.
- Eksempler på at ting er i ferd med å normalisere seg er at for eksempel både
kirkekaffe og kor er på vei tilbake, katekesen er godt i gang og det skal velges nye
menighetsråd flere steder før jul
2. Hva kan gjøres for å samle flest mulig igjen? Hvordan få mennesker ut av
«hjemmekontor-tilværelsen»?
- Flere menigheter nevner at messeplikten bør gjeninnføres
- Personlig kontakt ble nevnt som en nøkkel av fler. Vi må tørre å bruke vårt personlig
venne- og kontaktnett i menigheten for at folk skal komme seg over dørstokken
hjemme
- Mange mener at når aktivitetene tar seg opp så vil folk komme
- Samtidig er det viktig at folk kan føle seg trygge når det kommer i kirken, jfr
smittevernreglene vi har levd med i halvannet år.
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3. Hvordan kan vi nå og/eller ta vare på de som ikke tør å komme?
- Som på spm 2 så svarer flere at den personlige kontakten er viktig
- Det er også viktig at forholdene ligger til rette for at folk skal kunne føle seg trygge på
å komme tilbake til Kirken. Trygghet gjør terskelen laver for å komme tilbake.
4. Hvordan fortsette med evangelisering blant våre egne, både voksne og unge?
- Her så folk for seg en kombinasjon av de digitale tilbudene som har vært og som er i
katekesen med den personlige kontakten og det personlige eksempel til etterfølgelse
5. Hvilke praktiske erfaringer fra pandemien ønsker man å fortsette med?
- Framfor alt mente man at vi må ta med den økte digitale kompetansen videre. Det vi
har lært av og om streaming må vi videreføre for eksempel når det gjelder overføring
av bryllup og dåp til familie og venner som ikke kan komme.
- Som flere nevnte under de andre spørsmålene så er det en forutsetning at folk kan
føle seg trygge før de kommer til kirken. Siden pandemien (dessverre) ikke er over så
er det viktig å ha tiltak som trygger folk i kirken. Derfor er det viktig å ta med oss
videre det vi har lært om smittevern

11. Kirken i Norges nye prosjekt for forebygging av seksuelle overgrep
v/prosjektleder Ewa Bivand
Ewa Bivand er ansatt som prosjektleder for et prosjekt som skal jobbe med forebygging av
seksuelle overgrep i Kirken. Prosjektet er et felles prosjekt for OKB samt Trondheim og
Tromsø stift.
Prosjektet har nå utarbeidet en folder «Om sunne grenser i kirkelig arbeid» som blant annet
inneholder grunnleggende rutiner for alle tre bispedømmene samt etiske retningslnjer i
samvær med barn, unge og sårbare voksne.
I tillegg har de utarbeidet et kurs om forebygging av seksuelle overgrep. Kurset skal holdes
for alle menighetene i landet i løpet av vinteren 2021/22, og det er allerede gjort avtaler med
mange menigheter om dato for kurs. Kurset vil også lages som et digitalt kurs.
Kurset er for prestene og voksne i menighetene som jobber med barn og unge både på norsk
og på andre språk. Det er de voksne som har et ansvar i dette, derfor er ikke kurset rettet
mot barn.
Som en forløper for kursene i menighetene reiser Ewa rundt på prestemøtene i de tre
bispedømmene for å informere om prosjektet.
I Norge har vi i meget stor grad vært forskånet for overgrepssaker, men det er en illusjon å
tro at de ikke kan forekomme her også. Dette prosjektet er derfor å sammenligne med en
brannøvelse. Vi øver primært for å forhindre brann, men hvis den skulle oppstå så må vi vite
hva vi skal gjøre!
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For mer informasjon og omtale om prosjektet viser vi til reportasje på katolsk.no.
12. Informasjon fra NUK
NUK opplever en medlemsøkning, men de har plass til mange fler! De oppfordrer PRO sine
medlemmer til å markedsføre NUK i sine egne menigheter. Det er viktig at NUK sitt arbeid og
NUK sine leire blir kjent i menighetene. Hvert år – til og med i Corona-året – holder NUK flere
leire både i øst, sør og vest i OKB. Leirene er en av bærebjelkene i NUK, og de betyr mye for
mange. De oppfordrer derfor oss ´godt voksne´ i PRO til å tegne støttemedlemskap i NUK.
Kontingenten fra et støttemedlemskap (kr. 400,-) går til et leirfond som skal hjelpe unge med
begrensede midler å komme på leir!
Sjekk forøvrig nuk.no, her er det masse info å hente.
13. Informasjon fra NEK
v/Gunnar Markussen.
Norges Eldre Katolikker – NEK – er for alle katolikker fra 55+!
NEK har ett arrangement i løpet av året, og det er en sommerleir. I 2020 ble den avlyst på
grunn av Corona, men i 2021 ble den arrangert på nytt. Leiren er fra mandag til torsdag en
gang i juli måned. Dato er ikke satt for leiren i 2022, men både det og påmeldingsfrist vil
komme på katolsk.no.
I tillegg til leir har man også hatt noen dugnader på Mariaholm.
14. Informasjon fra Caritas
v/Dag Albert Bårnes og sr Sr. M. Karolina Bogoczová
Veiledningstjenesten har nesten samme besøkstall som før åpandemien, men har under
pandimien nådd svært mange digetalt. En kombinasjon av å styrke frivillighet lokalt og
hybridveiledning (hvor sentral kompetanse hjelper lokale frivillige i veiledningen) blir en
modell for økt nasjonal satsing.
Familieveiledning og tiltak for eldre i tilknytning menigheter
Norskkurs – klippekortordning støttet av IMDi
Dialogprosjektet – tillite og kommunikasjon mellom innvandrere og barnevernet.
15. Eventuelt
v/Gunnar Markussen
St Olav Bokhandel og St Olav Forlag slås nå sammen til én virksomhet, og som leder for den
samlede virksomheten har man ansatt Kristine Dingstad. Ønsket er at det vil føre til
effektivisering og større slagkraft at disse to nært beslektede virksomheter samles til én.
Se forøvrig omtale om sammenslåingen på katolsk.no.
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16. Evaluering av møtet
Det ble ikke foretatt noen evaluering av møtet. PRO sin medlemmer oppfordres derfor til å
sende inn eventuelle kommentarer på mail til AU.

Ref. Helge Ottesen
Dato: 09.11.21
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