
 
 
 
ÅPEN FOLKEKIRKE HAMAR  
Styremøte 06.01.2017 kl.15.15-16.45  
Sted: Høgskolen i Innlandet (HINN), Hamar.  
Til stede: Sevat, Finn (via Skype), Sveinung, Gunhild (referent) 
 
12/17:   Referat fra møtet 16. februar 2017 godkjent 
13/17:   Omstillingsvedtaket i BDR 
 Finn og Gunhild orienterte om vedtaket i omstillingssaken. Protokollen fra møtet ligger 
 offentlig på bispedømmerådets sider: 
 https://kirken.no/globalassets/bispedommer/hamar/dokumenter/bispedommeradet/2017-
 sakslister-og-protokoller/protokoll---mote-i-hamar-bispedommerad-7.6.pdf  
14/17:  Status i arbeidet med å opprette regionlag i bispedømmene 

Det opprettes stadig flere regionlag. Noen bispedømmer strever imidlertid noe, men det er 
prosesser i gang i de fleste bispedømmer. 
Regionlagenes nettsider: Sveinung presenterte Åpen Folkekirke Hamars nettside, som ligger 
under ÅFs nettsider:http://apenfolkekirke.org/hamar-bispedomme/ , samt nettsidens 
funksjonalitet, herunder mulighetene for å melde seg inn som medlem i Åpen folkekirke og 
mulighetene for å synliggjøre arrangement og aktiviteter.  
Sveinung ber hovedredaktørene om å gi Gunhild redigeringstilgang.  

15/17:   Informasjonsarbeid om ÅF i Hamar bispedømme  
               Vår neste sentrale sak blir «folkekirka». Vi vil arbeide aktivt for å bli mer synlig i media, noe 
 vi håper kan bidra til å opprettholde interessen for ÅF og rekruttere flere medlemmer. Vi 
 setter oss som mål å lage en serie aktiviteter som kan bidra til informasjonsarbeid internt for 
 medlemmer og eksternt:  

- Kronikk om vigselssaken (ansvar: Gunhild/før sommeren) 
- intervju med prest og likekjønnet par som skal vies (Elverum/Biri), til nettsider og 

til Facebook 
- brev til nåværende medlemmer (ansvar: Sevat) 
- kronikk om kirken som folkekirke (ansvar: Finn/september)  
- kronikk om kirkevalg  
- generelt: dele andre regionlags saker på FB med jevne mellomrom (ansvar: 

Sveinung) 
16/17    Medlemsverving 
 Sak 15/17 handler om synliggjøring og har blant annet som mål å kunne rekruttere flere 
 medlemmer.  
 Regionvise møter om «folkekirke», og gjerne begynne i områder der vi fikk god 
 valgoppslutning. Her kan vi utfordre lokale krefter til å innlede rundt folkekirketematikk. 
 Dette er aktuelt fra oktober og utover. Til høsten tar vi stilling til hvilke steder som er 
 aktuelle.  
17/17    Eventuelt 
 Gunhild tar kontakt med Gard vedr. deltakelse i Oslo Pride i juli. 
 Neste styremøte blir 22. august kl. 15.00, Hamar.  
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