Årsmelding for styret i Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile Oslo

Generelt
Mye av styrets arbeid har handlet om å holde hjulene i gang i ÅK Oslo. Samtidig har mye
spennende både i mediebildet, i kirken og i vår organisasjon. Vi fikk også i år mye fokus på
prestelista, og kirkevalget medførte ekstra mye oppmerksomhet. Vi var også i år invitert til
Kirkenøtets åpning, men valgte å ikke prioritere dette siden sakene i all hovedsak dreide seg
om ny ordning for gudstjenesten.
Styrearbeid
Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet i februar 2011:
Leder
Geir Wiknes
Nestleder
Frode Kinserdal
Økonomiansvarlig Sara Elisabeth Moss
Medlem
Tor Arne Bjerketvedt (fra august)
Styret har også fungert som gudstjenesteutvalg hele året. Det har heller ikke vært
resurskomite dette året.
Styret har hatt 10 møter igjennom året, og behandlet saker fortløpende.

Nettsider
I noveber ble omsider de nyenettsidene lansert. Et arbeid som har pågått siden forige årsmøte,
da vår trofaste Webredaktør takket for seg. På grunn av systemet som de gamle nettsidene
trengte for å virke og oppdateres så styret det som ndvendig å fornye en av våre viktigste
informasjonskanaler ut til medlemmer og andre venner.
Redigering av de nye sidene fordrer ikke en spesiell datamaskin, og kan gjøres av alle med
internettilgang.
Kirkemøtet
Åpen kirkegruppe var også i år invitert til Kirkemøtets åpningsdag, og Sara deltok fra styyret.
Heller ikke i år kom saker som er oss relevante på dagsoren under KM.
Internasjonalt

Se bl.a. rapprort fra vår tilstedeværelse under Kirkens verdensråd på Jamaica. ÅK var også i
år representert i Europeisk forum ved bl.a. Frode fra styret, Gard var med på Øst-Europeisk
Forum og på en samling i St.Petersburg som var støttet av ÅK. Nils holdt et foredrag under
EuroPride i Roma og fikk reisestøtte til dette. Vi støttet også i år flere delegater fra bl.a.
Moldova og Kirgisistan
OsloHimmel
ÅK var representert under OsloHimmel, so arrangeres annethvert år i Oslo Sentrum i regi av
Oslokirken og en rekke organisajsoner. Vi blir synlige på en god måte og vi er en viktig del av
kirkevirkeligheten i Oslo og Norge.
SkeivDager2011
Heller ikke i år hadde ÅK stand i PridePark under SkeiveDager i Oslo. Vi har hjertlig til stede
i paraden, med ny banner og 700 flyers. Regnbuemessa ble holt på tradisjonelt vis i Oslo
Domkirke, med kirkekaffe i bakhagen etter messa. Både messa og kirkekaffen ble i år som
tidlilgere, en stor suksess, mye takket være Bettina og Elisabeth Thorsen, i tillegg til Anne
Borckgrevink og Gunnar Farsund.
RausFolkekirke
ÅK var med på dannelsen av RausFolkekirke som en er en sammenslutning av organisasjonene Norskes kristelige studentforbund, Skeiv Ungdom, Kristne Arbeidere, TeoLOgene og ÅK.
RausFolkekirke ble godt lagt merke til og bidro til et noe bredere bilde i kirkevalgkampen.
Liturgi
Bispemøtet har netsatt et "samlivsetisk utvalg" som skal utrede kirkens generelle ofisielle syn
på mange typer samilv, bl.a. også homoiflt samliv. Vi har svart på en henvendelse fra utvalget,
og har stilt oss ytterligere til disposisjon om ønskellig. De hadde frist i oktober 2011, men
denne er utsatt med omlag et halvt år.
Gudstjenester
Etter årsmøtet 2011 hadde ikke ÅK lenger et gidstjenesteutvalget, og oppgaven falt på styret.
Det ble prioritert å holde frekvensen med messe hver 1. og 3. fredag i måneden ut vårsemesteret. Dette var tungt, men gikk pga. to lekmannsmesser og mye arbeid særlig fra leder.
På ett medlemsmøte i mai 2011 ble det bestemt å prøve med kun ett arrangement pr. måned.
Det ble to kulturkvelder, med stor suksess, og to messer med markant større deltakelse enn
mange av vårens messer. Messa i desember hadde omlag 30 deltakere, og mange var nye. Det
har vist seg at to messer pr. semester er for lite, og våren 2012 prøver vi å ha messe hver
måned, og å kombinere disse med evt. kulturkveldaspekter og kvelsmat etc. for å gjøre
kvelden best mulig for flest mulig.

Media
Leder har hatt gjevn kontakt med media i gjennom året. Enkelte saker har vært forberedt, men
mye har vært å kommentere og svare på saker som kommer opp. Vi har også i år hatt forkus
på prestelista, og vært deltaktig i nyhetssaker eller blitt sitert i aviser og andre medier spredt
over hele landet.

Freldreutvalget
Se egen årsmelding fra foreldregruppa.
ÅK-Ung
Har formelt ikke hatt aktivitet i 2011, men hatt en profil på Gaysir.no med noe besøk og henve
ndelser.
ÅK-Norge
Ble konstituert, med enighet fra begge gruppene som er representert om at man avventer ÅKNorge arbeid til man ser hva som kan gjøres under den fanen. Vi har en hjemmeside som
fronter alle gruppenes aktivitet, men har tyngde på Oslo, siden det er den største gruppen.

Februar 2012
For styret i ÅK Oslo
Geir Wiknes

