Årsmelding for Åpen Kirkegruppe 2018
Generelt
2018 var et år hvor vi jobbet med å konsolidere oss. Vi har arbeidet med å øke antallet
styremedlemmer og frivillige. Vi har også jobbet en del med messene, og prøvd ut litt nye
ting. Den vesentligste endringen er at vi fra høsten av har hatt en kort samtale med kveldens
prest før messen begynner og at vi etter jul har lagt noe mer vekt på allsang. Høydepunktet
ble, som ofte før, regnbuemessen i Oslo domkirke. Også i 2018 var den meget vellykket.

Styret:
Styret har bestått av
-

Åsmund Aksnes (leder)
Trond Laksaa (økonomiansvarlig)
Christine Iversen (bla ansvarlig for kontakt med Brønnøysundregistrene)
Og for en tid:
Per Winterstad
Jenny Westerberg

Vi har også fungert som gudstjenesteutvalg. På grunn av geografisk spredning får vi ikke
møtt hverandre fysisk så ofte. Men vi har jevnlig kontakt på telefon og e-post. Vi har også en
intern, lukket styregruppe på Facebook. Vi har jobbet en del med rekruttering til styret, og
det ser ut til at dette arbeidet skal bære frukter.

Internett:
Nettsidene oppdateres jevnlig. Per Winterstad har stått for oppdateringene. Det er vi svært
takknemlige for. Vi har jobbet en del med å få på plass nye nettsider. Nå ser det ut til at vi
skal lykkes med dette. Per har også de siste månedene sendt ut et lite nyhetsbrev til alle
interesserte pr. e-post i forkant av messene til de som har skrevet seg på «Jeg ønsker mer
informasjon»-liste.. Med nye nettsider håper vi å få en funksjonell løsning for å sende ut
nyhetsbrev en gang i måneden. I tillegg 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 Roma i Italia. Til stede var Aasmund
Robert Vik, Frode Kinserdal og Gunhild Etterstøl. Aasmund Robert Vik og Frode Kinserdal
hadde stemmerett på vegne av ÅK.

Oslo Pride:
Åpen Kirkegruppe hadde stand sammen med Kirken på Pride i Spikersuppa. Det var mange
besøkende, og folk er stor sett positive og nysgjerrige. Vi hadde også denne gangen et
«bønnetre» hvor folk kunne henge opp sine bønner eller tanker på en lapp. Det er et meget
populært innslag. Det var også mulig å tenne lys og snakke med prest, diakon og andre
frivillige. Det har vært en god del forskjellig informasjonsmateriale å dele ut fra standen. Vi
gjør oss noen tanker om det kan være mulig å samle informasjonen i en, eventuelt to
trykksaker. Så blir det ikke så mye forskjellig vi skal stå og dele ut. En stor takk til alle som
stilte opp, både i forkant og på selve standen.
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. Det var strålende sommervær og stor deltakelse. Mange av oss deltok på frokost
sammen med Skeiv verden i Grønland kirke før paraden.
Hovedarrangementet vårt var som tidligere, Regnbuemessen i Oslo domkirke.
Planleggingskomiteen besto av leder Åsmund Aksnes, domkirkeprest Valborg Orset Stene,
Petter Normann Dille og Per Winterstad. Det var preken ved Petter Normann Dille, kapellan
i Skårer kirke i Lørenskog. Domkirkeprest Valborg Orset Stene, Petter Norman Dille, diakon
Maria Halldén, Signe Fyhn og Halvor Moxnes var liturger. Åsmund Aksnes var tekstleser og
nattverdmedhjelper. Medlemmer av Oslo domkor, Bertine Zetlitz og Jonas Lie Theis bidro
med musikalske innslag. Marcus André Berg spilte orgel. Det var appell ved Thee Yezen Al
Obaide fra Salaam, en organisasjon for skeive muslimer, Per Winterstad fra Åpen
Kirkegruppe og en representant fra Skeiv ungdom. Til tross for flott sommervær og at
messen var en fredag ettermiddag, var gudstjenesten svært godt besøkt (ca. 440 deltok).
Etter messen var det kirkekaffe i Domkirkens krypt. En stor takk til Domkirkens folk. Vi setter
stor pris på samarbeidet. Kollekten gikk til Åpen Kirkegruppes arbeid.

Messer forøvrig:
Utenom regnbuemessen har vi hatt 9 messer Prester har vært Gunnar Farsund, Tor Berger
Jørgensen, Anne Berger Jørgensen, Valborg Orset Stene, Ellen Aasland Reinertsen, Morten
Andreas Carlmark, Halvor Moxnes og Åsmund Aksnes. Haakon Omejer Sørlie har også i år
vært fast organist. I september begynte vi å ha en samtale med kveldens prest før messen
begynte. Det har fungert bra og tilbakemeldingene har vært jevnt gode. Imidlertid har det
kanskje blitt litt sent før vi har kommet til kirkekaffen. Muligens kan det la seg løse ved at vi
begynner 19.00 i stedet for 19.30. Vi er godt fornøyde med å kunne feire gudstjenester i
kapellet i Frogner kirke. Samarbeidet med menigheten er godt og vi føler oss velkomne. I
desember hadde vi julemiddag på Schafteløkken. Vi må jobbe med å promotere dette
arrangementet bedre. Det er en riktig koselig samling.

Media:
Leder har vært i kontakt med NRK og Vårt Land. 2018 har først og fremst vært et
konsolideringsår. Nå må vi jobbe med å bli mer synlige. Leder svarer på en del henvendelser
til ledermailen rundt kristendom og homofili og informerer om Åpen Kirkegruppes arbeid. Vi
har jobbet en del med å få oss nye og mer funksjonelle nettsider.

Konsolidering:
Vi har i lengre tid slitt med rekrutteringen til styret og til annet frivillig arbeid. I 2018 har det
løsnet. Det har kommet til flere nye som har bidratt rundt messene. Vi har jobbet målbevisst
med å få flere med i styret og til frivillige oppgaver. Vi ser at Åpen Kirkegruppe fortsatt betyr
mye for mange. Utfordringen er å gjøre tilbudet vårt kjent.

For styret i Åpen Kirkegruppe:
Åsmund Aksnes, leder

