Årsmelding for Åpen kirkegruppe 2016/17

Generelt
2016 var på alle måter et spesielt år for Åpen kirkegruppe. Vi feiret vårt 40-årsjubileum. Selve
jubileumshelga var i begynnelsen av februar 1976. Da var det nøyaktig 40 år siden Åpen
kirkegruppe ble stiftet. Lørdag 6. februar var det stor jubileumsmiddag i Speilsalen på Grand
hotell. Søndag 7. februar feiret vi så jubileumsgudstjeneste i Oslo domkirke med flere lesbiske
og homofile prester og andre kirkelige medarbeidere. Begge arrangementene var meget
vellykkede og også godt besøkt. Vi ga også ut jubileumsbok. En stor og rikt illustrert bok som
på en glimrende måte gjør rede for historien til organisasjonen og de mange som ha vært
engasjert i arbeidet. Ellers har vi lagt vekt på å hjulene i gang. Det vil si at vi har arrangert
messe en gang i måneden, minus juli og august. Dette har vært nok, i og med at styret består
av bare 3 medlemmer og også har fungert som gudstjenesteutvalg. I mars 2016 flyttet vi vår
virksomhet til Frogner kirke etter mange år i Capella Johannea i Majorstuen kirke. Noe som
var vemodig, den første messen i Åpen kirkegruppes historie ble holdt der. Samtidig er vi
meget godt fornøyde med å være i Frogner, og vi registrerer en viss økning i antallet
deltakere. Nevnes må det også at vi var til stede ved det historiske Kirkemøtet i Trondheim i
januar. Der ble det endelig vedtatt en vigselsliturgi som også kan brukes av likekjønnede par.

Styret:
Som nevnt består styret 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. Siden Trond Laksaa bor i Narvik er det vanskelig
å samle styret ofte. Vi har likevel hatt til sammen fire styremøter etter årsmøtet i april 2016.
Ellers konsulterer vi hverandre jevnlig pr telefon og e-post.

Nettsidene:
Vi har fått til å oppdatere nettsidene jevnlig det siste året. Dette kan vi i høyes grad takke Per
Wintestad for. Han har hatt hovedansvaret for nettsidene det siste året og sørget for jevnlige
og gode oppdateringer.
For øvrig er den løsningen vi har fra leverandøren, Noop, noe tungrodd og vanskelig å
manøvrere i. Vi ser oss om etter alternativer.

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. I Göteborg i fjor var vi godt representert med fem deltakere. Disse var Frode
Kinserdal, Hilde Raastad, Randi Solberg, Eli Ragna Tærum, Gunhild Ettestøl, Julie Haas
Aasmund Robert Vik og Karen Onshuus. På grunn av medlemsøkning hadde vi tre
stemmeberettigede i fjor. Disse var Frode Kinserdal, Hilde Raastad og Randi Solberg. Vi var
også representert med stand. I tillegg var Frode Kinserdal ansvarlig for mennenes
prekonferanse.

Oslo Pride:
Åpen kirkegruppe hadde ikke egen stand i Pride Park. Derimot var vi til stede på Kirken på
Pride sin stand. Dette fungerte godt og det var mange besøkende. Imidlertid skulle vi nok hatt
en brosjyre for Åpen kirkegruppe å dele ut. Dette må vi se på i år. I paraden gikk vi sammen
med Åpen folkekirke og Kirken på Pride. Det var stor deltakelse. I forkant av paraden var vi
med på å arrangere frokost i Grønland kirke sammen med Skeiv verden. En suksess som vi
håper kan gjentas.
Hovedarrangementet vårt var som tidligere regnbuemessen i Oslo domkirke.
Planleggingskomiteen besto av leder Åsmund Aksnes, Hilde Raastad, domkirkeprest Valborg
Orset Stene og diakon Maria Halldén. Hilde Raastad hadde preken. Det var også deltakelse av
blant annet Andreas Ihlang Berg og Odd Bjarne Sødal fra Fri. Leder for Fri Oslo og Akershus,
Hans Heen Sikkeland, hadde hilsen i forbindelse med at vi var 40 år. Gudstjenesten var godt
besøkt. Etterpå var det kirkekaffe i krypten.

Gudstjenester:
Siden vi flyttet til Frogner kirke i fjor har vi hatt tolv gudstjenester, medregnet regnbuemessen
i Domkirken. Prester har vært Hanne Frostlid, Odd Bjarne Sødal, Tor Berger Jørgensen,
Karen Onshuus, Andreas Ihlang Berg, Gunnar Farsund, Kari Veiteberg og Åsmund Aksnes.
Haakon Omejer Sørli har vært fast organist. Vi har sett en positiv utvikling i antallet
oppmøtte. På det meste har vi vært ca 30. 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 også hatt
kirkekaffe i den lyse og fine kirkestuen. Styremedlem Christine Iversen har ofte bidratt med
gode kaker til kirkekaffen. Messen i desember gikk ut og ble erstattet av juletallerken på
Schafteløkken. Ca 15 deltok her. En koselig kveld. Vi tar sikte på å fortsette med messe hver
første fredag i måneden kl 19.30.

Media:
Leder har vært i kontakt med NRK, Vårt Land, TV2 og Blikk. De fleste henvendelsene
gjelder striden rundt den nye vigselsliturgien. Vi har fått flere henvendelser om vi kjenner par
som planlegger å gifte seg i kirken. Her har vi ikke hatt noen sentral oversikt, så det har vært
vanskelig å svare på. Christine Iversen ble intervjuet i VG og deltok sammen med Gunnar
Farsund på «Nyhetslunsj» på NRK P2 i slutten av januar. Trond Laksaa har vært i mediene

lokalt i Narvik og det har vært en sak med ham på Gaysir i forbindelse med boka. Leder har
også svart på spørsmål fra en mastergradsstudent som skriver oppgave om den nye liturgien. I
tillegg svarer vi jevnlig på henvendelser på Facebook og på leder@apenkirkegruppe.org. Det
dreier seg mest om henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker svar på spørsmål rundt
Kristendom og homofili og informasjon om tilbudet vårt.

Foreldreutvalget:
Foreldreutvalget la ned sin virksomhet i 2016 grunnet manglende rekruttering.

ÅkNorge:
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 Dandaker 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
gjort 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. I
forbindelse med utnevnelse av ny biskop i Stavanger i desember oppleve vi også dette. Noen
blandet de to organisasjonene sammen slik at Åk fikk noe av «skylden» for utnevnelsen. Dette
foranlediget at leder sendte et innlegg til diverse aviser for å forsøke å oppklare.
SOSH-dagene:
Christine Iversen deltok på SOSH-dagene i Halden i oktober i fjor og holdt foredrag om Åpen
kirkegruppe. SOSH står for «Seksualopplysning og seksuell helse». De mottar støtte fra blant
annet Helsedirektoratet. Mer om deres arbeid kan man lese på http://www.soshdagene.no/.
Tema i fjor høst var seksuell helse.

Kirkemøtet:
Leder Åsmund Aksnes og Gunnar Farsund var på kirkemøtet i Trondheim i januar i år. 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

