Årsmelding for Åpen Kirkegruppe 2017

Generelt
Etter det store jubileumsåret i 2016, ble 2017 et roligere år. Men vi begynte med «et smell»
med Kirkemøtet i Trondheim i slutten av januar. Her ble vi vitne til historie da det ble vedtatt
en felles vigselsliturgi som også kan benyttes av likekjønnede par. Dermed hadde Åpen
Kirkegruppe nådd et av sine store mål. Selve vedtaket ble fattet mandag 30. januar. Den
andre virkelig store begivenheten i fjor, var at den tradisjonelle regnbuemessen i Domkirken
under Oslo Pride ble tatt opp og sendt på radio på NRK. Nytt av året var det også at messen
ble arrangert en fredag i stedet for en søndag. Også i 2017 arrangerte vi messe i Frogner
kirkes kapell hver første fredag i måneden, med unntak av juli og august. Antallet besøkende
har i snitt økt noe etter at vi flyttet til Frogner i 2016.

Styret:
Styret består for tiden av tre medlemmer. Disse er:
-

Åsmund Aksnes (leder)
Trond Laksaa (økonomiansvarlig)
Christine Iversen (bla ansvarlig for kontakt med Brønnøysundregistrene)

Vi har også fungert som gudstjenesteutvalg. På grunn av geografisk spredning får vi ikke
holdt så mange styremøter. I alt to i 2017. Ellers konsulterer vi hverandre jevnlig pr. telefon
og e-post. Vi har også en intern styregruppe på Facebook. Det vil være ønskelig med en viss
utvidelse av styret. 3 medlemmer er et absolutt minimum.

Internett:
Nettsidene oppdateres jevnlig. Per Winterstad har tatt på seg dette ansvaret. Det er vi svært
takknemlige for. Vi har ikke kommet nærmere noen ny løsning for nettsidene våre. Men i
tillegg til dem, bruker vi Facebook og Gaysir til å oppdatere medlemmer og andre
interesserte.

Internasjonalt:
Vi finner internasjonal solidaritet viktig. Ikke minst i en tid hvor vi blant annet ser en negativ
utvikling i situasjonen for LHBT i deler av Øst-Europa. Vi er stadig medlem av Europeisk
forum. Vi var representert også på fjorårets Forum i Gdansk i Polen. Til stede var Aasmund
Robert Vik, Hilde Raastad, Julie Hass og Gunhild Ettestøl. For tiden har vi tre
stemmeberettigede.

Oslo Pride:
Åpen Kirkegruppe hadde stand sammen med Kirken på Pride i Spikersuppa også i 2017.
Dette fungerte godt, og det var mange besøkende. Blant annet hadde vi et eget «bønnetre»
hvor folk kunne henge opp sine bønner eller tanker på en lapp. Innslaget var meget populært.
Det var også mulig å tenne lys og snakke med prest, diakon og andre frivillige. En stor takk til
alle som stilte opp, både i forkant og på selve standen. Åsmund Aksnes deltok i
planleggingskomiteen for Åpen Kirkegruppe. For å reise penger til standen, ble det blant
annet arrangert fest med auksjon av diverse fine gevinster hos Studentforbundet i
Universitetsgata.
Vi fikk trykket opp et kort med info om ÅK. I tillegg kunne vi selge boken vår, «Jeg slipper
deg ikke før du velsigner meg». I paraden gikk vi sammen med Åpen folkekirke og Kirken på
Pride. En flott opplevelse hvor vi opplevde å bli «heiet fram». Også i år var det frokost
sammen med Skeiv verden i Grønland kirke i forkant av paraden.
Hovedarrangementet vårt var som tidligere, regnbuemessen i Oslo domkirke.
Planleggingskomiteen besto av leder Åsmund Aksnes, domkirkeprest Valborg Orset Stene og
Petter Norman Dille, prest i Skårer i Lørenskog. Det var preken ved prost i Lofoten og leder
for Mellomkirkelig råd, Kristine Sandmæl. Domkirkeprest Valborg Orset Stene, Elisabeth
Moss Fongen, Petter Norman Dille, diakon Kristin Müller-Nilssen, Kristine Johansen, Jan
Bjarne Sødal og Åsmund Aksnes deltok også. Det var musikalske innslag ved medlemmer av
Oslo domkor og Andreas Utnem, Marthe Wang og Markus Lillehaug Johnsen. Marcus André
Berg spilte orgel. Det var appell ved Hans Heen Sikkeland, leder i Fri Oslo og Akershus.
Etterpå var det kirkekaffe. Til tross for flott sommervær og at messen var en fredag
ettermiddag var det ca. 200 til stede. Etter messen var det kirkekaffe i Domkirkens krypt.
Regien var ekstra streng i år, fordi NRK tok opp messen for å sende den på radio påfølgende
søndag. Derfor var det nødvendig med ekstra god planlegging. En stor takk til Domkirkens
folk, som gjorde det mulig. Kollekten gikk i to like store deler til Åpen Kirkegruppe og til
Europeisk forum.

Messer forøvrig:
Utenom regnbuemessen har vi hatt 11 messer/samlinger. Messene i mars og mai måtte
avlyses på grunn av sykdomsforfall på kort varsel. Men vi hadde likevel en samling begge
gangene. Prester har vært Gunnar Farsund, Tor Berger Jørgensen, Karen Onshuus, Gaute
Granlund, Halvor Moxnes og Åsmund Aksnes. Haakon Omejer Sørli har også i år vært fast
organist. Vi har sett en positiv utvikling i antall oppmøtte. Fra ca. 10 opp til ca. 30. Særlig
stort oppmøte var det på den første messen etter Kirkemøtets vigselsvedtak. Vi er godt
fornøyde med å kunne feire gudstjenester i kapellet i Frogner kirke. Det er vakkert og passe
stort for vårt behov. Vi har kirkekaffe i den lyse og fine kirkestuen. Styremedlem Christine
Iversen har ofte bidratt med gode kaker til kirkekaffen. I tillegg arrangerte vi også i 2017
julemiddag på Schafteløkken. Vi var ca. 15 til bords fredag 15. desember.

Media:
Leder har vært i kontakt med NRK, Vårt Land, Blikk, Sandnesposten, Stavanger Aftenblad og
Vi over 60. Trond Laksaa har vært i mediene lokalt i Narvik, og det har vært en sak med ham
på Gaysir. Leder svarer på en del henvendelser til ledermailen rundt kristendom og homofili
og informerer om Åpen Kirkegruppes arbeid.

ÅK Norge:
ÅK Norge har bestått av gruppene i Oslo og Trondheim. Vi tar sikte på å få til et møte med
ÅK Trondheim for å avklare den videre skjebnen for ÅK Norge.

Åpen folkekirke:
Denne organisasjonen som ble dannet etter kirkemøtet i 2014, har betydd mye for å få
fortgang i arbeidet med ny vigselsliturgi. Tidligere leder i ÅK, Gard Sandaker Nielsen, er
leder for Åpen folkekirke. Vi har hatt et godt samarbeid, blant annet i forbindelse med Oslo
Pride. Det er likevel viktig å understreke at det langsiktige og til tider tunge arbeidet som ÅK
har stått for i løpet av over 40 år, har vært helt avgjørende for at vi nå har kommet så langt. På
grunn av navnelikheten opplever vi en del forvirring ute blant folk, ikke minst blant
journalister.

Kirkemøtet:
Leder Åsmund Aksnes og Gunnar Farsund var på kirkemøtet i Trondheim i januar 2017.
Trond Laksaa deltok også ett døgn. Vi hadde egen stand hvor vi presenterte oss selv og
jubileumsboka. Etter vigselsvedtaket mandag 30. januar feiret vi med marsipankake og
offisiell lansering av boka. Svært mange kom innom og fikk et kakestykke.
Tilbakemeldingene var gode. Også personer som i utgangspunktet var mot den nye liturgien,
sa at de opplevde det som en positiv og inkluderende feiring. Vi oppleve deltakelsen i
Trondheim som alt overveiende positiv og følte at vi fikk være med og skrive kirkehistorie.
Konferansehotellet tok godt imot oss og la til rette for oss.

Utfordring framover:
Vi har i lengre tid slitt med rekrutteringen til styret og til annet frivillig arbeid. Vi er som
nevnt, bare tre personer i styret, og dette gjør arbeidet sårbart. Det er sterkt ønskelig at
arbeidet fortsetter. I jubileumsåret 2016 så vi at Åpen Kirkegruppe stadig betyr mye for
mange. Men skal arbeidet kunne opprettholdes på nåværende nivå, eventuelt utvides, er vi
helt avhengige av å øke rekrutteringen til frivillig arbeid. Vi har kommet til et vendepunkt
hvor vi må se på hvilken form Åpen Kirkegruppe skal ha i årene framover.

For styret i Åpen kirkegruppe: Åsmund Aksnes, leder

