Referat PRO-møtet 21.03.15
Formalia:
1. Ordstyrer i AU Dag Albert Bårnes ønsket velkommen.
PRO: Noe endret agenda grunnet aktuell situasjon. Også endring av sted.
2. Navneopprop
Til stede: Se vedlegg (Alle med uthevet skrift)
Til stede var for øvrig var Lisa Wade, fungerende administrasjonssjef og økonom Thuan Cong
Pham
3. Valg av
møteledelse: Dag Albert Bårnes
møtesekretær: Gunnhild Bærø
tellekorps: Hans Kristian Jakobsen og Trong Dinh Tran
protokollunderskrivere: Emma Stafford og P. Pål Bratbak
4. Innkallingen ble godkjent.
5. Grunnet den aktuelle situasjonen ble dagsorden ikke klar før dagen før møtet.
Dagsorden ble godkjent.
Orienteringssaker:
6. Orientering v Biskopen
Generell orientering:
Det meste av aktuelle nyheter vil kunne leses på katolsk.no. Det arbeides med forflytninger.
Stavanger og Lillehammer presenteres i morgen. P Sigurd overtar i Stavanger 22.03. Innsettes
3. mai. Fra 1. august vil P Reidar overta på Lillehammer.
Kirkebygget på Jessheim er kommet ganske langt. Det er planlagt ferdig i mars 2016.
Tao Nguyen blir presteviet 20. juni 2015 på Bredtvedt.
Informasjonsavdelingen og St Olav forlag har redusert bemanning. En medarbeider tilbake i
halv stilling og en i 20%. St Olav er derfor ikke kommet ut. Pastoralavdelingen – der håper vi
på normal gjenge snart. Lisa Wade er fungerende administrasjonssjef.
Orientering om registreringssaken:
Biskopen orienterte om saken, og henviste til rapporten som er sendt Fylkesmannen.
Etter biskopens redegjørelse ble det åpnet for spørsmål hvor biskopen og Lisa Wade svarte.

7. Orientering om OKBs økonomi v Thuan Cong Pham
Vårmøtet kommer alltid litt for tidlig for revisjon. Regnskapet er ikke revidert, og vil sendes
ut når så er gjort.
Thuan forklarte også systemet med statlig og kommunalt tilskudd til trossamfunn, hvordan
disse beregnes og hvordan midlene fordeles mellom menighetene.

Arbeidsprogram:
8. Kirken som samfunnsaktør relatert til aktuell situasjon v Ingrid Joys
Ingrid holdt en innledning hvor hun fokuserte på at i enhver situasjon, også når det stormer
rundt kirken pga av overgrepssaker, økonomi eller annet, må vi gjøre det vi er kallet til å
gjøre – å være Kirke.
Kirken har vokst og har blitt et stort trossamfunn. Det forplikter og gir oss større mulighet til
å delta i samfunnet, samfunnets utvikling. Det er blitt et større fokus på religion i
samfunnsdebatten. Vi har eksempler på debatt om hijab/religiøse symboler, omskjæring etc.
Deltagelse i debatter om asylpolitikk, klima etc er også aktuelle ut fra religiøst ståsted.
Norge er blitt et mangfoldig samfunn. Vi har vært god på enhet. Ikke så god på mangfold.
Norske verdier er tradisjonelt protestantiske verdier. Vi er vant til likhet. Likhet er en sak,
men like rettigheter? Hva innebærer det? Religiøst, kulturelt, verdimessig?
Vi må være stolte av at vi er en kirke i vekst, en kirke med stort mangfold.
Katolske menigheter bør etter beste evne være aktiv i økumenisk sammenheng,
interreligiøse grupper, råd. Det er ønskelig og viktig. Hvordan leve sammen med det som
skiller oss? Verdiuenighet – vil finne sted framover. Det interreligiøse sporet – i menighetene.
Viktig.
Media – kommunikasjon – medlemssaken. Noen er kanskje kontaktet av media. Det vil være
hensiktsmessig med klare retningslinjer og hjelp vedr det som handler om kommunikasjon.
Vi bør egentlig lage en form for kommunikasjonspakke. Om det skulle bli en rettssak. Da er
det viktig å ha informasjon som er korrekt. En hjelp for menighetene. Vi ute i menighetene
må være tydelige på hva vi trenger. Hva er nyttig. Vi må kunne svare på spørsmål.
Hva kan vi gjøre?
Være kirke. Drive menigheten. Være glad og stolt over at vi er en kirke i vekst. Ikke mist
fokus.
9. Sammendrag av gruppearbeid
Hvilke råd ønsker vi å gi til bispedømmet sentralt? Hvordan skal vi komme oss videre, rette
ryggen?
- Viktig med informasjon som får fram sannheten. Vi må få et bilde av hva som har skjedd.
- Lag sammendrag av rapporten til Fylkesmannen. Oversett til flere språk. Fortløpende
informasjon som kunngjøringer i søndagsmessene. Samle menigheten til bønn og fellesskap.
Plenumsmøter for å forhindre spekulasjoner og splittelser.
- Vi må fortsette å arbeide med kjerneområdene i det å være Kirke. Ha ydmykhet. Sannhet er
det grunnleggende. Vi skal vise at katolsk hverdag er en blanding av forskjellige kulturer. Det
universelle, mangfoldet. Undersøkelse vil vise hva som har skjedd på feil måte. Det må vi

lære av.
- Caritas er og bør vær en synlig aktør. Vær mer ute i menigheten.
- Gå ut og forkynn evangeliet uavlatelig. Bruk ord om nødvendig. Forkynn ved eksempler.
Det skjer en vitalisering i Italia. Ny pave. Pavens eksempler, levesett. «Det som er til overs
etter at man har fått dekket sine rimelige behov tilhører de fattige.» Kommuniser de gode
eksempler og historier på katolsk.no.

10. Oppsummering i plenum
Det har vært en god avvikling av møtet. God møteplan. Det faglige godt ivaretatt.
Denne gangen var det hensiktsmessig å være i Oslo. Enkelt å komme til og møtet kunne
avvikles på kortere tid. At det også ble en økonomisk besparelse, er en gevinst.
På Mariaholm er det større mulighet til å bli kjent og knytte kontakter. Det er viktig og verd å
ta vare på.
Biskopen oppsummerte til slutt: Det vanlige og normale er å være på Mariaholm. For de
geistlige vil det være som regel være enklere med Akersveien. Det kan være opp til AU å
komme med anbefaling om sted når situasjonen tilsier det.
Takket for god samtale og meningsutveksling.
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