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OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 
PASTORALRÅDET 
 
 
MØTE PÅ MARIAHOLM 26. og 27. mars 
 
 
LØRDAG 26.MARS.: 
 
Kl.11.15 
 
Formalia: 
 

• Arbeidsutvalgets leder Andreas Christiansen ønsket deltakerne velkommen, og 
informerte om AU’s oppgaver basert på de prioriteringer som ble lagt ved høstmøtet i 
PRO. Formannen orienterte også om programmet lørdag og søndag, og gjorde rede for 
tema og innledere slik det fremkom i innkallingen til møtet. 

 
• Det ble foretatt navneopprop, og det ble registrert 25 deltakere 

 
• Til leder for møtet ble enstemmig valgt Andreas Christiansen 

 
• I mangel av sekretær påtok Arbeidsutvalget seg å føre referat fra møtet 

 
• Til tellekorps ble valgt Egil Guneriussen og Tadeusz Zboch 

 
• Til å underskrive protokollen ble valgt sr. Marie-Kristin Riosianu og Aino Walbom 

 
SAK 4: GODKJENNING AV INNKALLING:  

• Ingen innvendinger til innkallingen 
 
SAK 5: GODKJENNING AV DAGSORDEN:  

• Spørsmål om dagsorden bygger på en arbeidsplan for AU. 2 pkt nå og 2 til høsten. 
Formannen redegjorde for dette, og viste til at to av punktene blir behandlet nå, og to 
til høsten. Sakene skal behandles i et to-års perspektiv 

• Spørsmål om referat på nett. Formannen redegjorde for hvorfor AU ikke hadde 
benyttet denne muligheten. Det er et flertall som av forskjellige grunner ønsker referat 
tilsendt i skriftlig form. Enighet også om at referatene ikke bør sendes som mail. 
Kortere meldinger av forskjellig slag vil derimot være egnet til mail. 

SAK 6: BISKOPENS ORIENTERING: 
• Antall katolikker i OKB, inkludert utenlandskatolikker er nå ca 80000 (73000 +6200) 
• Trondheim har ca 8200, mens Tromsø ca 3600 
• Til sammen er vi nå ca 91000, en vekst på noe over 17% 
• Administrasjonen må bygges ut i tråd med denne veksten 
• 8 – 9% av Groruddalens befolkning er katolikker; og mangler kirke 
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• Det forhandles om kjøp av tomt til bygging av ny kirke på Mortensrud  
• Det arbeides med å etablere et kapell på Voss 
• Biskopen orienterte om budsjettoptimisme, takket være bl.a. god økonomistyring 
• Det er underskudd på prestekall, 3 ordinasjoner i fjor, i år er det 4 studenter på 

presteseminaret. Diakonembetet er tatt opp av konsilet som del av det 3-delte embete, 
og initiativet vil kunne bedre situasjonen noe. 

• Noen nye prester er kommet, men da utenfra. 
• 6 vietnamesiske søstre er kommet til Bergen.  
• Biskopens orientering om prestekall førte til en engasjert samtale om mulige tiltak for 

å rekruttere.  
• Den nye nettsiden er etter biskopens mening en klar forbedring, og pastoralrådet 

ønsket også på sin side å gi uttrykk for ros til nettredaksjonen.  
• Kirkens tilstedeværelse i samfunn og samfunnsdebatten er en to-sidig sak. Dels er det 

et sentralt, dels et lokalt/individuelt ansvar. Også innvandrergruppene har et ansvar. 

 
SAK 8: FORHOLDET LEGFOLK OG PRESTER 
 
Helge Gudheim innledet til samtale om temaet: 
 

• Innlederen etterlyste felles kjøreregler for menighetene om legfolkets oppgaver og 
ansvar i menighetene 

• Det ble videre fokusert på hvilken vekt biskop og prest legger på utredninger og 
prioriteringer i PRO. Hva er PROs faktiske betydning? 

• Knoppskytingsgruppe for utkantkatolikker har fått blandet mottagelse fra presterådet 
som ikke har tatt i mot noen invitasjon til et møte med gruppen. 

• Etterlyser en åpen samtale mellom presteskap og legfolk, og viser til det faktum at 
prestene ikke prioriterer møtene i PRO. En nærliggende årsak er møtetidspunkt, og 
innlederen antydet en mulig bedring ved å invitere prestene til lørdagen 

• Helge aksentuerte særlig utkantenes behov for forening/kapelldistrikt, og peker på 
behovet for strukturelle endringer, blant annet ved å ta i bruk den 
organisasjonsmodellen kirken allerede har i form av kirkeforeninger og kapelldistrikt. 

• Vil ikke prestene ha kapelldistrikt i sine utkantsogn? Nesodden blir nevnt som et 
eksempel på at kirkeforening blir lagt ned når det kommer ny sogneprest. 

• Jenter eller ikke jenter som ministranter i menigheten; er det rimelig at spørsmålet 
overlates til den enkelte prest? 

• Bør det ikke være like eller tilnærmet like kjøreregler fra menighet til menighet i 
spørsmål som angår disse temaene? 

 
SAMTALEN ETTER INNLEDNING: 

• Biskopen ser spørsmålet om lokale kirkeforeninger for utkantkatolikker som et 
praktisk og et psykologisk problem. Der hvor det finnes et solid initiativ, vil biskopen 
støtte et slikt foreningstiltak.  
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• Biskopen understreker dessuten betydningen av de rådgivende råd. Dette er nedfelt i 
”instruksen” for alle prester. Klerikalisme og antiklerikalisme er uheldig uansett. 
Poengterer videre at kirkeretten trekker grenser, og kanskje har det i postkonsiliær tid 
skjedd en viss tilstramming. Samtaler foregår i presterådet om dette temaet. OKB 
planlegger for øvrig kurs i økonomi og ledelse for prestene 

• Pater Ragnar synes innlederen har fokusert på viktige tema, og har ingen 
motforestillinger til Helges anliggende 

• Innledningen skapte engasjement, og her er noen innspill i samtalen: 
1. Er det ikke uttrykk for en konservativ trend at sognepresten alltid har det 

avgjørende ordet. Foregår også denne diskusjonen om prest/legfolk prestene i 
mellom? Det handler om dialog, og basis for en slik dialog er kanskje en 
kulturell oppdatering 

2. Det er behov for tilpasningsdyktighet både hos prest og legfolk ved skifte av 
prest 

3. Det er viktig å huske at vi er en kirke; vi må ikke skape fiendebilder og fronter, 
og heller ikke trekke med oss de sekulære strukturene inn i menighetene 

4. Et godt initiativ har vist seg å være invitasjon til utenlandske prester til å 
fortelle i menighetsrådet om sine oppgaver og sitt arbeid 

5. Flere understreket betydningen av de felles trafikkregler 
6. En representant undret seg over hvorfor vi fortsatt diskuterer dette som vi har 

tatt opp så ofte 
7. Muligheten for å bruke videokonferanse som et ledd i arbeidet med å få 

prestene i tale ble luftet. 
 
Avslutningsvis ba innlederen biskopen vurdere å oppnevne et utvalg for utarbeide et 
sett rimelige felles regler. Biskopen svarte at han ville gi pater Fredrik i oppdrag å 
vurdere dette. 

 
FRØYDIS GUSTAVSEN orienterte om Tallinn og Birgittasøstrene. Venneforening er 
etablert. En avklaring av behov som søstrene måtte ha, peker på følgende:  

• Økonomisk bidrag til klosterets vedlikehold og restaurering 
• En ønsket økning av gjesteantallet 
• Forutsigelighet gjennom faste, månedlige bidrag 
• Frøydis kommer gjerne til andre menigheter for å orientere 
• Reisen til Tallinn går som planlagt, og det er 18 deltakere i denne første besøksrunden 
• Frøydis delte ut informasjon om tiltak og ønsker, bl.a. kto.nr for støtte: 3000.25.03235 
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SØNDAG 27.MARS: 
 
KL.10.00: 
 
SAK 9: PASTORALPLANEN FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID 
 
Sunniva Vang Kristiansen  
Orienterte om arbeidet med OKB’s pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid, med bakgrunn 
i at hun er tilsatt i et 2-års engasjement som barnekonsulent, i samarbeid med NUK 
 

• Åpner med en barnesang; - ”her er mitt øre, ..”, og pekte på mulighetene som ligger i 
alle de gode, kristne barnesangene. De kan lett trekkes inn i en ordinær messe, og på 
den måten inkludere barna på en bedre måte 

• I egenskap av stillingen som barnekonsulent skal hun være med i den oppnevnte 
kommisjonen for pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid. Kommisjonen ble 
oppnevnt i mars 2011. 

• Innlederen pekte på betydningen av den store avkristningen, og de utfordringer vi som 
kirke står overfor i den sammenhengen 

• Nye religioner driver i dag evangelisering, og innlederen pekte på et helt ferskt 
eksempel fra samme dags togreise, der hun møtte islamsk ”evangelisering” på Oslo S. 

• Forteller om en svært positiv opplevelse med 70 deltagere på aksjonen ”Gå på vannet” 
på Mariaholm i august 2010 

• Sunniva pekte på det hun kalt Ubåtalderen mellom 1.kommunion og ferming. 
Uttrykket forteller om en fase der barnet i en periode er usynlig i/for kirken 

• I forbindelse med iverksettingen av pastoralplanen ble det sendt spørreskjema til 
menigheten for å kartlegge situasjonen for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. 
Det understrekes at tilbakemeldingene fra menigheten ikke er ment som kontroll 

• 16 menigheter har rapportert, og meldingene er oftest utfylt av sognepresten  
• Et utarbeidet Opplegg for Ordets liturgi kan også brukes i katekesen 
• Sunniva understreket flere ganger hvor viktig fellesskapet er, og kanskje særlig for  

aldersgruppen Ten-åringer 

Sunniva pekte på noen utfordringer: 
• Nasjonal/etnisk fragmentering 
• Behovet for egnede lokaler 
• Rekruttering av ledere, kateketer, ressurspersoner 
• Problemet med store geografiske sogn med flere messesteder og bare en prest 

Høydepunkter 
• Helgearrangementene 
• Adventsaksjonen 
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Noen tanker om arbeidet for de minste: 
• Sofia Cavalettis ”Den gode hyrde og barnet”  og ”Barnets religiøse potensiale”. Maria 

Montessoris pedagogikk ligger til grunn for bøkene. Montessori var selv katolikk, og 
det er kjærligheten og tryggheten som er et bærende trekk ved denne katekesen 

• Det er et uttalt ønske å starte dette opplegget i flere, helst mange menigheter. Arendal 
er i gang med dette, og kurs avholdes.  

• Menighetene kan henvende seg til Sunniva dersom de ønsker besøk eller kort kurs  
• En CD er laget med de mest kjente barnesangene laget av kor i St.Olav/NUK. CD’en 

kan bestilles ved henvendelse til NUK.  

Følgende refleksjoner kan være nødvendige når vi ønsker et mer planmessig arbeide med 
barn- og ungdom:  

• Hvorfor vil vi ha barna med i messen? 
• Hvorfor liker/ liker ikke barna å gå i messen? 
• Hvilke fellesopplevelse får barna i katekesen? 
• Er barnemessene og familiemessene tilpasset barna og familien? 
• Kan vi arrangere mer regelmessig kurs av typen ”Gå på vannet” 

 
SAK 10: PASTORALPLAN FOR BISPEDØMMET  
Orientering ved Maria Junttila Sammu: 

• Maria er engasjert for å skrive en pastoralplan for OKB; en totalplan for det pastorale 
arbeid 

• Pavens dokument NOVO MILLENNIO inneholder et fremsynsperspektiv, og i 
dokumentet ligger en oppfordring til å utforme lokale pastoralplaner ut fra nedfelte 
knagger, ” Guidelines for Action”  i 7 punkter: 
1. hellighet,  
2. bønn som samtale med Kristus,  
3. feiring av messen,  
4. forsoningens sakrament,  
5. fokus på den kristne nåde,  
6. å lytte til Guds ord,  
7. forkynne Guds ord 

• En viktig forutsetning for å lykkes er en oppriktig kartlegging av nå-situasjonen 
• Det pastorale arbeidet må legge til rette for at mennesker kan leve, fordype seg i og 

erfare og dele sin tro 
• Pastoralplanen skal ikke være en plan med de store ord 
• Spørsmål til prestene: Hva er den største pastorale utfordringen i din menighet? 
• Det vil være nødvendig å snakke med mange aktører i menighetenes strukturer 
• Målet er ut fra komponenter lokalt å oppsummere i et dokument, en pastoralvisjon for 

bispedømmet 
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Maria utfordrer PRO på disse to spørsmålene: 
 

1. Hva er de største utfordringene? 
2. Hvordan kan disse utfordringene møtes? 

Maria kan kontaktes via mailadressen: maria.jsammu@katolsk.no 
 
 
SAK 7: ORIENTERING OM OKB’s ØKONOMI 
 
Thuan Cong Pham  

• gjorde rede for hovedlinjer i OKBs øknomi, og kunne peke på en positiv utvikling 
med hensyn til inntekts- og kostnadssiden. 

• Generelt kan det sies at antall er den viktigste faktor for inntektssiden p.g.a. offentlige 
tilskudd 

 
REGNSKAPET FOR 2010 viser:  
 

• Et driftsresultat på  kr.  5.212.514 
• Et årsresultat på  kr. 15.757.183 
• Ved siden av driften er renteutgiftene den store finansielle ugiftsposten, og 

gaver fra Tyskland den største posten utenom driften 
 
INNTEKTSIDEN I REGNSKAPET; de største postene: 
 
Statstilskudd:     kr. 22.571.345 
Støtte fra Tyskland til prestelønn: kr. 1.900.000 
Annen offentlig støtte:    kr. 1.000.000 
Gaver:      kr.786.313 
Bonifatiuswerk:     kr 279.802 
 
KOSTNADSIDENS største poster er: 
 

• Personalkostnader 
• Drift av bygninger og kontorer 
• Informasjon og media 
• Pastoralt arbeid 
• Prester 
• Nasjonal sjelesorg 
• Administrasjon 
• En oppgradering av Akersveien 5 med kr. 2.000.000 
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DISPONERINGER: 
 

• Av driftsresultatet på kr. 5.200.000 er kr. 3.900.000 avsatt til byggefond 
• Langsiktig gjeld er videre redusert med kr. 11.300.000 
 

Regnskapet er ikke revidert 

 
SAK 11: EVENTUELT 

1. Bodil Brøgger informerer om prosjekt bofelleskap, med hvert sitt private hjem, og for 
øvrig fellesrom og fellestjenester 

• Arbeider med et tilbud i Oslo i første rekke; en gruppe er i gang 
• Botilbudet vil være basert på privat økonomi; enkel standard 
• Man tenker seg en ombygging av ledig privat sykehjem i umiddelbar nærhet til kirken 

på Stabekk. 
• Elisabeth Solberg og Bodil Brøgger kan kontaktes 

2. En representant etterlyste oppfølging av initiativet fra høstmøtet om konvertittene. 
Leder opplyser at dette vil komme i forbindelse med behandlingen av pastoralplanene 
fremover 

 
 
EVALUERING: 

• Enighet om at det alt i alt er best med Mariaholm ved begge de årlige møtene 
• Romslig med tid. Men ikke tid nok på Helges tema. Det er behov for tydeligere 

konkretiseringer. Kanskje nødvendig med større fordypning 
• Flere representanter savner en tydelig sammenheng mellom møtene; ”en rød tråd”. 

 
Neste PRO er 28. – 30. oktober 

 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _________________________ 
Sr. Marie-Kristin Riosianu     Aino Walbom 


