
Det nye menighetsrådet 
Valget til nytt menighetsråd ble avsluttet søndag 19. juni. Totalt har 697 personer stemt ved årets 
valg, mot 510 i 2014. Det er gledelig å se at flere deltok i år!   
I snitt har vi ca. 3000 som kommer til søndagsmessene i St. Olav og St. Joseph kirke hver søndag. Med 
det som utgangspunkt har vi hatt en valgdeltakelse på 23.2 %.  
Av de 697 stemmene måtte vi forkaste 102 stemmesedler fordi de manglet navn og/eller adresse. Av 
de godkjente stemmene har 352 kommet fra mennesker bosatt i menigheten, og 243 fra personer 
som bor i en av våre nabomenigheter. Først ble stemmene fra dem bosatt i menigheten talt opp,  
og de fem med flest stemmer kom automatisk inn i rådet. Da vi talte opp resten av stemmene så vi at 
det var samme fem som ville fått plass om alle stemmene hadde vært tellende.  
 
Som lovet tok jeg hensyn til alle avgitte stemmer da jeg utnevnte to ekstra kandidater. Meningen 
med denne ordningen er at jeg som sogneprest skal kunne sørge for at menighetsrådet blir så 
representativt som mulig, og jeg valgte da de to som kom på 6. og 7. plass i forhold til de avgitte 
stemmene.  
 
Med de to i tillegg til de fem, får vi et råd bestående av mennesker som går i syv ulike 
søndagsmesser, er født i fem forskjellige land, og hvor fire er kvinner og tre er menn. Stort mer 
representative enn det tror jeg ikke vi kan få et menighetsråd på syv personer! 
De fem som fikk flest stemmer er (i alfabetisk rekkefølge): Iwona Hansen, Rez Ong Esmena Koksvik, 
Huyen Nguyen, Anne Sofie Torp, og Pål de Vibe.   
 
Jeg benytter også anledningen til å takke det sittende menighetsrådet for godt arbeid! Det bestod av 
Liv Hegna (leder og PRO-representant, valgt 2014), Telesforo "Phil" Llanos (nestleder og vara i PRO, 
utnevnt av sognepresten 2014), Lilia Popil Grube, Anna Jablecka, Alf Modvar (R.I.P. 29.10.15) og Lisa 
Wade (valgt 2014); Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa, Anne-Mette Ringdal, Lars Blom, 
Monica Bastias Espinoza, Pedro Barrera og Wenche Heimholt Isachsen (valgt 2012)  
I denne perioden har rådet vært særlig viktige som hovedarrangør for kulturdagene og 
frivillighetsfestene, og det har også gjeninnført, og gjennomført, julefester for voksne som har blitt 
feiret på festen for Herrens åpenbaring 6. januar. I tillegg har menighetsrådet gjennomført telling av 
alle som går i søndagsmesser i St. Olav og St. Joseph, og det har bidratt med gode råd til meg og de 
andre prestene både når vi selv har bedt om det, og når medlemmene selv har ment at det har  
vært nødvendig.  
 
Det sittende rådet har også laget nye statutter for menighetsrådet som bl.a. har resultert i at antall 
medlemmer i rådet er nesten halvert, og også vært med i diskusjonen rundt opprettelsen av det nye 
pastorale domkirkerådet som består av ledere for grupper og aktiviteter tilknyttet domkirken. En 
særlig takk til Liv Hegna som har vært leder for menighetsrådet, og initiativtaker til de nye statuttene, 
og som også har vært menighetens representant i Pastoralrådet  
i Oslo katolske bispedømme.  
 
P. Pål Bratbak 
Sogneprest St. Olav domkirkemenighet 


