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1 Innledning 
Etter at Ulrike Lunde var ønsket hjertelig velkommen som ny sokneprest i 

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker i januar, ble strategiarbeidet i 

menigheten tatt opp igjen. Menighetsrådet har vært preg av dette arbeidet i 2018. 

Arbeidet har tatt litt tid, strategien ble først formelt vedtatt i mars 2019, men de 

fem satsningsområdene gudstjenester, dåp, frivillighet, barn og unge og 

synlighet og samarbeid (informasjon) har allerede begynt å prege tankegangen 

og arbeidsmåtene i råd og stab. I 2019 skal vi bruke strategien aktivt og 

involvere hele menigheten for å komme videre.  

 

Forslaget om å ta Bakkehaugen kirke hel ut av bruk for menigheten og leie den 

ut, som kom fra styringsgruppa for Kirkebruksplanen i Oslo våren 2018, har tatt 

mye av oppmerksomheten både til rådet og flere av menighetsmedlemmene 

dette året. Menigheten leverte innspill hvor vi gikk inn for å kunne beholde 

kirken til menighetsaktivitet på torsdager og annenhver søndag. Vedtakene i 

Fellesrådet og Bispedømmerådet, som ble fattet i desember, slo fast at det skal 

holdes én forordnet gudstjeneste per måned og at menigheten ellers kan bruke 

kirka «etter oppsatt plan». Vi er glade for fortsatt å kunne samles i 

Bakkehaugen, og håper vi kan finne gode ordninger for deling av kirka med 

andre.  

 

Vi skrev i årsmeldingen i fjor at vi gjerne ville snu tendensen med fallende 

kirkebesøk. Det har vi greid i år! I 2018 har gudstjenestebesøket økt med 5 %, 

selv om antallet gudstjenester har sunket med 14 %: Til totalt 92 gudstjenester 

har det kommet 10.182 mennesker (jf. pkt. 4.1). Dette er gledelig! Vi vil sette 

inn kreftene for at denne tendensen skal fortsette og forsterkes. Vi har plass til 

enda flere på gudstjenestene. 

 

Arbeidet i forbindelse med kirkebruksplanen og strategiprosessen har gitt oss 

utfordringer i forhold til samarbeid og kommunikasjon. Det er krevende å leve 

med usikkerhet rundt trusler om nedleggelse. Vi har litt forskjellige meninger, 

reagerer ulikt og følelser settes i sving. Sånn skal det også være, «menighet» er 

ikke det samme som «enighet»! Vi ønsker mangfold og bredde. 

Menighetsrådet vil rette en stor takk til alle som har deltatt i arbeidet i 

menigheten på ulike områder dette året: Takk til dere som har vært spesielt 

engasjert i arbeidet rundt kirkebruk, takk til dere som har deltatt i 

strategiarbeidet, og – ikke minst – takk til alle som har holdt hjulene i gang med 

alle aktivitetene i menighetene. Velkommen til å være med videre! Vi trenger 

hverandre. Og så har vi en kilde å øse av, slik salmisten sier: 

 

Hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys! Salme 36,10. 
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2 Kirkelig administrasjon og ledelse 

2.1 Ansatte 
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2018 hatt 

følgende sammensetning:  

 
Ansatte i Kirkelig fellesråd  

Kantor: Marianne R. Eriksen (51,2 % stilling, hvorav 9 % lønnet av menigheten) 

til 30.11.2018 

Kantor: Karstein Ærø (100 % stilling, hvorav 17 % lønnet av menigheten)  

Daglig leder: Ingeborg Hjertaker (100 % stilling)  

Menighetskonsulent: Villa Wahl Stranger 60 % (40% stilling fra 28.04.2018) 

Trosopplæringsleder: J.S (100 % stilling) 

 

Kirketjenere (timelønnet)  

Cecilie Trogstad Johnsen  

Edvard Egil Taugbøl Hasseldal  

Eirik Holmedal  

Remi Aleksander Hoven 

 
Ansatte i Oslo bispedømmeråd 

Sokneprest: Ulrike Eva Lunde (100% stilling) 

Seniorprest: Hjalmar Kjelsvik (100% stilling) 

Kapellan: Christoffer Tjelle (100 % stilling) 80% permisjon fra august - 

desember 

 
Ansatte lønnet av BMVA  

Trosopplæringsmedarbeider Silje Marie Andersen (30 % stilling) 

Barne- og ungdomsarbeider: Kristine Kilvik (10 % stilling)  

Booking ansvarlig menighetshuset: Kristine Kilvik (10% stilling) 

 

Vaktmestere på menighetshuset i 12,2 % stilling hver: Tor Inge Flotve 

Birkeland, Bjørg Torhild Grotbæk til 30.11.2018, Hanna Grotbæk til 

31.05.2018. Ole Bendik Rørstad ny vaktmester fra 01.08.2018.  

 

Leder for babysang i Vestre Aker og Ullevål Soul Kids: Kristine Kilvik. Hanna 

Elise Andersen har vært innleid som medarbeidere på supermiddagene på 

timesbasis. 
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2.2 Menighetsrådet  
I 2018 har menighetsrådet bestått av: 

Rigmor Smith-Gahrsen (leder), Merete Hallen (nestleder), Einar Hjorth Høivik 

(nestleder), Rolf Benjamin Wegner, Bjørghild Kjelsvik, Solvår Hardeng, Per 

Christian Jacobsen og sokneprest Ulrike Lunde. Gry Friis Eriksen hadde 

permisjon fra april 2018 og fratrådt rådet i løpet av høsten pga flytting.  

Varamedlem: Kjell Erik Grønner.  

 

Daglig leder er saksbehandler og sekretær for menighetsrådet. 

Menighetsrådet har hatt 12 møter i 2018. 100 saker er behandlet.  

3 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet og komiteer.  

3.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget (AU) har i 2018 bestått av menighetsrådsleder Rigmor Smith-

Gahrsen og de to nestlederne Merete Hallen og Einar Høivik, samt sokneprest 

og daglig leder. AU har hatt møter i forkant av alle menighetsrådsmøter for å 

planlegge disse. AU tar enkelte avgjørelser, som det siden orienteres om til 

menighetsrådet. Det føres ikke protokoll fra møtene i AU, men innkalling til MR 

fremstår i praksis som protokoll.  

 

3.2 Gudstjenesteutvalg  
Gudstjenesteutvalget (GUV) har ikke hatt møter i 2018. Utvalget består av 

Sigurd Høye, Rigmor Smith-Gahrsen, kantor Karstein Ærø og sokneprest. 

 

3.3 Kveldsmesseutvalg  
Utvalget har ikke hatt møter i 2018. Men utvalgets medlemmer har vært aktive 

på kveldsmessene i løpet av året som blant annet medliturger. Utvalget består av 

seniorprest, kantor Karstein Ærø, Anne Seierstad Falkenberg, Arnbjørn 

Jakobsen og Elisabeth Aurlie.  

3.4 Trosopplæringsutvalg 
Utvalget har i 2018 bestått av: Åse Marit Tveiten, Torunn Landrø, Kaja Breivik 

Furuseth, Torill Riborg, kapellan (til juli 2018), Gunnar Vatnar (fra mars 2018) 

og trosopplæringsleder. Utvalget har hatt 5 møter og en trosopplæringssamling 

med stab og menighetsråd.  

 

Utvalget har fullført arbeidet med å lage en lokal trosopplæringsplan for 

menigheten. Planen ble forelagt menighetsrådet og endelig godkjent av 

bispedømmet i oktober 2018. Målet er at planen skal være en bruksplan og at 

den evalueres med jevne mellomrom. Menigheten inviterer barn og unge til 

trosopplæringstiltak for de fleste aldersgrupper mellom 0-18 år, og målet er et 
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tilbud til alle aldersgrupper. Trosopplæringsutvalget ønsker at det skal være godt 

samspill mellom breddetiltak og kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid. 

 

 

 

 
  Kirkerottene kommer til Vestre Aker kirke i 2019 

 

Etter å ha slitt litt med oppslutningen på noen av breddetiltakene i 2017 har det 

vært god oppslutning i 2018, med unntak av Lys våken, som måtte avlyses på 

grunn av lav oppslutning. I september arrangerte trosopplæringsleder og 

frivillige fra menigheten Kirkerotteteater sammen med Fagerborg og 

Uranienborg menigheter. Det samlet ca. 70 barn med foresatte i Fagerborg kirke. 

Samarbeidet fortsetter og planen er at dette arrangeres i Vestre Aker kirke i 

september i 2019. Målgruppen er 4-5 åringer.  

 

For de ulike familiegudstjenestene med trosopplæringstiltak se punkt 6.2. 

I 2017 arrangerte utvalget en T-dag for fire årskull. I 2018 ble det til 

høsttakkefest med samling på Supertorsdag med en smalere målgruppe.  

 

http://www.vivo.no/bm/comp/bokogmedia/content/mma/products/03/337/33756/gwi600x1000/9788282490146.jpg
http://www.bokogmedia.no/bokogmedia/content/mma/products/06/660/66006/gwi600x1000/9788282490801.jpg
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Små og litt større barn laget en flott høstutstilling til høsttakkefesten. 

3.5 Informasjonsutvalg - informasjonsarbeid 
Det har ikke vært et formelt oppnevnt informasjonsutvalg for menigheten i 

2018, se mer info i kapittel 9.  

 

3.6 Voksenutvalget  
Voksenutvalget, som sammenfaller med temakveld gruppen, har i 2018 bestått 

av: Solveig Strand, Marit Weibye, Ingvild Bryn og Kirsti Svidal. Utvalget har 

arrangert temakvelder i Vestre Aker menighetshus, se punkt 10.2. 

 

3.7 Tro- og tankeutvalg  
Tro- og tankeutvalget har i 2018 bestått av Unni Eriksen og Marianne 

Marstrand. Sokneprest har også vært involvert i arrangementene. Utvalget har 

arrangert tro- og tankekvelder i Vestre Aker menighetshus, se punkt 10.2. 
 

3.8 Driftskomité for Vestre Aker menighetshus  
Driftskomiteen (DK) for Vester Aker menighetshus har i 2018 bestått av: 

Morten Strand, Kristen Erik Thorp, Karl A. Bertheussen samt MR medlem 

Merete Hallen i starten av året. I tillegg er de tre vaktmestrene for menighets-

huset del av komiteen. Driftskomiteen er fortsatt sårbar i bemanningen og 

ønsker gjerne enda et kvinnelig medlem velkommen, som vil bidra til bedre 

kjønnsbalanse. Komitéen har hatt et par møter og arrangert vår- og høstdugnad. 

Se også punkt 11.3. 
 

3.9 Driftskomité for Bakkehaugen kirke 
Driftskomitéen i Bakkehaugen har bestått av: Eirik Vethe, Semund Haukland, 

Einar Hjorth Høivik, Jan-Erik Kihlgren, Solvår Hardeng og Bjørghild Kjelsvik. 
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Komiteen har hatt jevnlige møter og stått for rydding, reparasjons- og 

vedlikeholdsarbeid gjennom hele året, samt gjennomføring av dugnad. Se også 

punkt 11.1. 
 

3.10 Eiendomsutvalget  
Eiendomsutvalget har bestått av Terje Nybøe, Einar Hjorth Høivik og daglig 

leder. Utvalget har fordelt oppgaver per e-post og hatt et par møter, samt ett 

møte sammen med økonomiutvalgets Lars Hansson.  Det har vært noe 

oppfølgning av leiligheter, barnehagelokaler og kontakt med Utleiemegleren. Se 

også pkt 11.4 

 

3.11 Globalt utvalg  
Globalt utvalg hadde i 2018 følgende medlemmer til 31.august: kapellan, Knut 

Hallen og Sissel Halden. Fra 1.september trådte soknepresten inn for kapellanen 

som er i permisjon. Utvalget hadde fem utvalgsmøter i 2018. Se pkt 8.1  

 

3.12 Økonomiutvalg  
Menighetsrådet utpekte i 2017 Terje Nybøe og Lars Hansson til å danne 

økonomiutvalg sammen med daglig leder. Utvalget har i 2018 hatt 3 møter inkl 

et møte sammen med Einar Hjorth Høivik i eiendomsutvalget. Det har vært 

innhentet råd om mulige investeringer for menighetens reserver for å oppnå noe 

bedre avkastning. Etter vedtak i MR har 1,5 millioner blitt plassert i rentefond 

og i 240.000 kr i aksjefond. Garasjeplassen på Marienlyst ble solgt ved hjelp av 

Terje Nybøe i eiendomsutvalget for 280.000 kr. 

3.13 Redaksjon for menighetsbladet «På kirkebakken»  
Sigurd Høye, Brynjulf Jung Tjønn Lindland og kapellan var redaksjon for blad 

nr 1-2018. Bjørghild Kjelsvik gikk inn i stedet for kapellan for blad nr 2-2018. 

Redaksjonen har også hatt møte med sokneprest og trosopplæringsleder. 

Utvalgsmøter holdes i forkant av utgivelsene. Se punkt 9.3. 

4 Gudstjenester og kirkelige handlinger  

4.1 Gudstjenester  

Forordnede gudstjenester (gudstjenester på søn- og helligdager)  

Det er holdt formiddagsgudstjenester i Vestre Aker kirke og Bakkehaugen kirke. 

Kveldsmesser er feiret første søndag i måneden i Vestre Aker kirke. 

Menigheten har samlet seg til fellesgudstjenester to ganger per måned. Første 

søndag i måneden er det som regel fellesgudstjeneste i Bakkehaugen og siste 

søndag i måneden fellesgudstjeneste i Vestre Aker.  
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Det ble feiret 92 gudstjenester på søn- og helligdager i BMVA i 2018. Til 

sammen 7238 personer har deltatt. Gjennomsnittsbesøk er 79, en oppgang etter 

reviderte tall fra 2017 hvor tallet var 69.  

 

Det ble holdt 15 gudstjenester utenom søn- og helligdager. Disse hadde 2944 

deltakere. På de 107 gudstjenestene var det altså totalt 10182 deltakere.   

 

Menighetsråd og stab har jobbet med å finne en god løsning på fordeling og 

opplegg for familiegudstjenester. Det var 10 familiegudstjenester i 2018. Totalt 

ble det holdt 5 skolegudstjenester og en barnehagegudstjeneste før jul. En av 

skolegudstjenestene, som i 2017 ble holdt i Majorstuen kirke, ble flyttet til 

Skøyen kirke i 2018. Sokneprest og organist fulgte med, men gudstjenesten 

inngår i statistikken for Skøyen kirke. Det ble også holdt gudstjeneste på 

institusjoner, både før høytidene og månedlig. På julaften ble det til sammen 

holdt 5 gudstjenester i menigheten. Vestre Aker kirke var åpen fra formiddags-

gudstjenesten til kveldsmessen på allehelgensdag. Vel 120 personer var innom 

kirken for lystenning og stillhet.  

 
Nattverdgjester  

87 av gudstjenestene i 2018 hadde nattverd. Det ble registrert til sammen 3294 

nattverdgjester.   
 
Skriftemålsgudstjeneste 

Menigheten gjenopptok tradisjonen fra tidligere år, og feiret en skriftemåls- 

gudstjeneste i løpet av året. I 2018 ble den holdt askeonsdag med 9 som gikk til 

skriftemål. 

Ungdomsgudstjeneste 

 Menigheten har feiret to gudstjeneste spesielt tilrettelagt for 

ungdommer/konfirmanter. 106 ungdommer deltok i de to gudstjenestene. 
 
Statistikk 2018 sammenlignet med 2017  
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Gudstjenester 

Menigheten feiret 107 gudstjenester i 2018 med 10182 deltagere. (I 2017 ble det 

holdt 125 gudstjenester med 9689 deltagere). For søn- og helligdager er tallene 

slik: 

2017 gudstjenester: 101 deltakere: 6979 

2018 gudstjenester: 92 deltakere: 7238 

 

Til tross for at soknet har hatt færre antall gudstjenester, har deltakertallet steget 

både totalt og i gjennomsnittet. Dette er en positiv utvikling.  

Fra 2017 med 69 gjennomsnittlig deltagere i våre kirker gikk gjennomsnitts - 

deltagelsen i 2018 opp til 79 deltagere på gudstjeneste, på søn- og helligdager.  

Gudstjeneste med dåp og familiegudstjenester har holdt seg stabil med omtrent 

samme deltakelsen. Deltagere som går til nattverd har økt fra 33 deltagere i 2017 

til 38 deltagere i 2018, i gjennomsnitt pr gudstjeneste.  

 

Gjennomsnittlig deltagelse har også steget i våre vielser (fra 73 til 102), 

julegudstjenester (263 til 331) og skolegudstjenester (257 til 340). 

Statistikken viser at vi har en økning på våre vanlige høymesser. 

4.2 Kirkelige handlinger  

Dåp  

Ifølge årsstatistikken var det 31 gudstjenester med dåp i Bakkehaugen og Vestre 

Aker kirker. 45 dåp ble utført i våre kirker, derav 26 i Vestre Aker Kirke og 19 i 

Bakkehaugen. 25 av disse var soknets barn, de andre kom fra andre menigheter. 

Av de 19 dåp i Bakkehaugen var det 5 i OIC sine gudstjenester. Det har ikke 

vært dåp i Majorstuen. 

 

73 av våre soknebarn ble døpt i 2018, 25 av dem i soknets egne kirker, 48 av 

dem i andre kirker.   
 

 
Konfirmasjon  

46 ungdommer ble konfirmert i menigheten i 2018. 20 ble konfirmert i 

Bakkehaugen kirke og 38 i Vestre Aker kirke. Konfirmanttallet de siste årene 

har vært 68 (2013), 55 (2014), 44 (2015), 66 (2016), 53 (2017).   

 
Vielse  

12 vielser ble gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker i 2018 (mot 9 i 

2017) 

 
Gravferd  

Det ble ifølge statistikken foretatt 82 (91 i 2017) gravferder eller jordpåkastelser 

i soknet, hvorav 19 (23 i 2017) fra soknets kirker. 
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Inn- og utmelding  

Det ble registrert 7 (2 i 2017) innmeldinger og 94 (4 i 2017 og 52 i 2016) 

utmeldinger fra Den norske kirke i soknet i 2018. 

 

 

4.3 Prestetjenesten  
Menighetens tre prester har vekslet på å lede gudstjenestene i Vestre Aker og 

Bakkehaugen kirke. Prestene deler på vielser og gravferder og tilbyr sjelesorg, 

samtaler og personlig skriftemål til den som søker dette. Kapellanen har færre 

gravferder enn de andre to prestene i perioder med konfirmantarbeid. 

Soknepresten sitter i menighetsrådet, AU, gudstjenesteutvalget, og har møtt i 

arrangementskomité for tro- og tanke-kveldene og temakveldene. Etter at 

kapellan fikk innvilget permisjon (august 2018 til 30.6.19) gikk soknepresten 

inn i globalt utvalg.  

Kapellanen har ansvar for konfirmantarbeidet. Han sitter i trosopplærings-

utvalget, globalt utvalg og i menighetsbladredaksjonen. Kapellanen har ansvar 

for kontakten med barnehager og for Ullevål og Marienlyst skoler.  

Seniorpresten har ansvar for Berg skole og barnehagene i Bakkehaugen. Han har 

også ansvar for menighetens institusjoner for eldre.   

I høstsemesteret ble det i kapellanens permisjon (80 % permisjon) satt inn vikar 

til noen gudstjenester og bisettelser. 

Trosopplæringsleder og sokneprest gikk inn i arbeidet rettet mot konfirmanter, 

mens kapellan satt igjen med 20% stilling til administrative oppgaver knyttet til 

konfirmanter.  

 

4.4 Frivillig tjeneste  
Medvirkning av frivillige er en forutsetning for gjennomføring av enhver 

gudstjeneste. Vi har ca. 35 dyktige og trofaste medarbeidere til gudstjenester i 

Bakkehaugen og Vestre Aker, men antallet er redusert av ulike årsaker, ikke 

minst grunnet høy alder.  
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Totalt antall personer som er innom og gjør en eller annen slags frivillig tjeneste 

for menigheten i løpet i året anslås til å være godt over 100. Da er komitearbeid, 

kor, julemarkeder, dugnader, arbeid med konserter og kakebaking med. En stor 

TAKK til alle som gjør en flott innsats i menigheten vår. 

5 Kirkemusikk  
Musikken er en viktig del av gudstjenestelivet. Alle kor tilknyttet menigheten er 

med på å berike gudstjenestene.  

 

Menigheten gikk fra to til en kantor i løpet av høsten 2018. Marianne R. Eriksen 

stod for flotte gudstjenester i Bakkehaugen kirke før hun sluttet, blant annet 

skjærtorsdagsgudstjeneste, blomstermessen og høsttakkefest.  Dirigent for 

Vestre Aker kammerkor og kantor i Vestre Aker kirke Karstein Ærø hadde 25 

års jubileum som ansatt i menigheten i 2018. Dette ble markert på 

familiegudstjeneste i Vestre Aker kirke i november.  

 

Det har vært innleid trompetister og sangere til gudstjenestene i høytiden. Det 

har vært innleid flere musikere til band, i forbindelse med noen av 

familiegudstjenestene. I Vestre Aker kirke var det orgelresitasjon før 

gudstjenesten langfredag og på allehelgensdag.  

 

5.1 Vestre Aker kammerkor  
Vestre Aker kammerkor feiret sitt 25-årsjubileum dette året med store konserter 

både i vår- og høstsemesteret. Sommerkonsert ble avholdt 7. juni i kirken med 

bl.a. Griegs 4 Salmer. Solist var Eirik Krokfjord. Høstkonserter og 

jubileumshelg var helgen 20. og 21. oktober. «Gamle» sangere ble invitert med 

til å fremføre Brahms «Ein deutsches Requiem» på konsert både lørdag og 

søndag.  Etter konserten lørdag var det jubileumsfest i menighetshuset. 

Julekonserten «Hellige natt» ble avholdt 15. og 16. desember. En gruppe fra 

koret deltar jevnlig på gudstjenester i Vestre Aker kirke. Hele koret deltok på 

gudstjenesten på festivalgudstjenesten 4.mars som var en del av Oslo 

kirkemusikkfestival samt på allehelgensdag 4.november 2018.  

5.2 Bakkehaugen prosjektkor  
Bakkehaugen prosjektkor består av ei gruppe med 8-10 sangere ledet av Inger 

Elise Reitan. Koret har som mål å medvirke ved to gudstjenester pr. semester. 

Koret har ikke faste øvelser, men øver tre til fire ganger før deltakelse på 

gudstjenester. I 2018 sang prosjektkoret i gudstjenestene i Bakkehaugen 4. 

februar, 6. mai, 16. september og 4.november (allehelgensdag). 
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6 Barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring 

6.1 Kontinuerlige tilbud og grupper  

Babysang  
Det har vært arrangert babysang i Vestre Aker menighetshus ukentlig gjennom 

hele året. De har byttet dag fra tirsdag til mandag. Det har vært godt oppmøte. 

Kristine Kilvik har ledet sangstunden før det serveres lunsj. Fra 2019 er det også 

babysang i Bakkehaugen kirke hver torsdag i skoleåret. 

 

Supertorsdag og Superonsdag 

BMVA tilbyr felles middag i Bakkehaugen kirke annenhver torsdag og i Vestre 

Aker menighetshus annenhver onsdag. Middagen er for mennesker i alle 

livsfaser, med og uten barn. Det serveres middag og kaffe og holdes andakt. 

Etter middagsserveringen er det aktiviteter for barna. På Superonsdag går de 

fleste av barna til korøvinger. Noe av målsettingen med tilbudet er at det skal bli 

et møtepunkt for menigheten og lokalmiljøet. I 2018 er det arbeidet med å få 

flere frivillige til å være med å ordne i stand, lage mat eller rydde, og nå er det 

flere frivillige involvert i matlagingen.  

 

 
 

 

Eikeskogen familiespeiding KFUK/KFUM 

Familiespeiding startet i 2015. Målgruppa har vært familier som har barn i 

alderen 3-6 år, men også andre kan delta. Gruppa har hatt samlinger i 

forbindelse med familiegudstjenester, særlig i Bakkehaugen. Etter gudstjenesten 

har det vært tur med bål, matlaging og enkle speideraktiviteter. Våren ble 

avsluttet med teltovernatting i Nordmarka. Høsten 2018 ble det besluttet å legge 

ned Eikeskogen familiespeiding.  
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Alfa minigospel  

Alfa minigospel er et kor for barn 4 år til 2. klasse, som har hatt 25 medlemmer i 

2018. Koret øver de fleste onsdager i skoleåret. Koret er medlem i Ung 

kirkesang. I 2018 var Kristin Minde pianist. Korledere var Torill Riborg og 

Tone Tønsberg. 

Det er middagsservering for barn, foreldre/følgesvenner og ledere som ønsker 

det i forkant av hver øvelse. På Alfas vårkonsert ble det samlet inn penger til 

misjonsprosjektet i Vietnam (Misjonsalliansen) og Organisasjonen Verdens 

Barn. Høstkonsertens inntekt gikk til Fokus Thailand, menighetens 

misjonsprosjekt. Koret deltok på julemarked og juletrefest i Vestre Aker 

menighetshus og på to familiegudstjenester i Vestre Aker kirke. 

 

 
 

 
Ullevål Pre Soul Children – Ullevål Soul Kids 

Ullevål Pre Soul Children er et kor for barn fra 3.-7. klasse som ble startet 

høsten 2015. Kristine Kilvik har vært dirigent. Koret har hatt øvelse hver onsdag 

i skoleåret siden oppstart og har deltatt på to familiegudstjenester i halvåret. 

Koret hadde i 2018 i underkant av 10 medlemmer, og det jobbes med å 

rekruttere flere korister. Koret byttet navn til Ullevål Soul Kids i 2018. 

  
Fresco kor og dans  

Fresco vart avviklet som kor med en flott konsert våren 2018 sammen med de to 

andre barnekorene.  Korjentene og lederne har fortsatt kontakt, og hadde i 

september pizza- og filmkveld. Mange av jentene i koret skal konfirmeres i 

Vestre Aker kirke i 2019. 
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Majorstuen Barne- og Ungdomskor  

Majorstuen barne- og ungdomskor øver tirsdager fra kl. 16 - 19 i Vestre Aker 

menighetshus. Koret har plass til flere medlemmer og er åpent for gutter og 

jenter fra 3. klasse og oppover. Korets medlemmer er fra 8 til 16 år. Koret har 

for tiden 40 medlemmer fordelt på aspirantkor og hovedkor. Koret synger 

klassisk musikk, folketoner og moderne musikk. Koret har sunget konserter 

sammen med Bislett Guttekor, og med sanger og låtskriver Jenny Augusta. 

Koret var på tur til Gøteborg i juni 2018 og sang på gudstjeneste i Gøteborg 

domkirke.   I 2018 deltok koret på 4 gudstjenester i menigheten vår. Koret har 

sunget flere konserter på sykehjem og eldresenter i nærområdet. I 2019 skal 

koret holde flere konserter sammen med Bislett Guttekor og Edvard Munch 

Videregående skole blant annet. I august får de besøk av barne- og ungdomskor 

fra Palafrugell i Katalonia. Korets dirigenter er Julie Kleive og Sindre 

Beitohaugen. 

 
Konfirmantarbeidet  

I 2018 var det 46 konfirmanter i BMVA. Det utgjør 64% av de døpte.  

Kapellan Christoffer Tjelle har hatt ansvaret for konfirmantarbeidet. Høsten 

2018 var han i permisjon og sokneprest og trosopplæringsleder tok over en del 

av oppgavene. De andre prestene deltok på enkelte samlinger. 

Trosopplæringsleder deltok på noen av samlingene på våren og på 

konfirmantleiren konfAction.  

Til sammen 10 frivillige konfirmantledere i alderen 20 – 30 år har deltatt, i 

tillegg har også en av konfirmantene fra 2016 vært med som leder. 

 

Konfirmantarbeidet bestod i 2018 av flere lørdagssamlinger, fasteaksjon, 

smågruppesamlinger og 4-dagers konfirmantleir «KonfAction» i Bø i Telemark 

i juni (KRIK).  I 2018 deltok omtrent 650 konfirmanter fra prostiet på en 

samling i Domkirken i forkant fasteaksjonen.  

Alle konfirmantene er medhjelpere under en gudstjeneste, og deltok på to andre 

gudstjenester i tillegg til de fem obligatoriske: lysmesse, presentasjons-

gudstjeneste, solidaritetsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjons-

gudstjenesten.  

 

Alle konfirmantene har også vært med i smågrupper: studiegruppe, sang og kor-

gruppe, kunst og kultur-gruppe og diakonigruppe. Gruppene har hatt mellom 

seks og åtte samlinger i løpet av våren. 

 

KonfAction var et høydepunkt. Det var omtrent 1000 konfirmanter fra hele 

landet tilstede. Vi hadde vår egen «camp» og alle sov i telt. Vi var med på fine 

fellessamlinger med musikk og andakter, spennende aktiviteter og egne 

samlinger for BMVA-konfirmantene.  
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Det ble arrangert reunion for 2018-konfirmantene i november. Det ble en fin 

samling og hvor rundt 20 av konfirmantkullet møtte.  

 

Det er omtrent 50 konfirmanter innmeldt i 2019-kullet. Disse hadde bli kjent-tur 

til Nordmarkskapellet i oktober, men det meste av opplegget for dem foregår i 

2019. 

 

Speiderne i Bakkehaugen/Tåsen speidergruppe: 

Speiderne møtes i Bakkehaugen onsdager fra kl. 18-19.30. Ved årsslutt 2018 

hadde gruppen 48 medlemmer fra 7 år og oppover. Ledere har vært Ingvild 

Kihlgren Mandt, Dag Backer, Ulrik Schjelderup, Asbjørn Aursjø, Per Olav 

Gundersen og Jan-Erik Kihlgren. Ulrik Schjelderup har vært gruppeleder. 

Ingvild Hardeng har vært gruppens kasserer. 

 

Det er stor aktivitet i speidergruppen som er blant de ti største i kretsen 

Oslospeiderne. I løpet av våren og høsten var flokken og troppen på flere dags- 

og overnattingsturer til gruppens hytte ved Nordmarkskapellet og andre steder. 

10 speidere og ledere var med på sommerens kanotur gjennom Nordmarka. 

Turen startet fra Mylla 1. juli og endte ved Skar i Maridalen 7. juli. Turen ble en 

minnerik opplevelse i det fine været. 

 

Søndag 22. april markerte speidergruppen St. Georgsdagen med gudstjeneste i 

Bakkehaugen kirke. Søndag 9. desember deltok speidergruppen på lysmessen i 

Bakkehaugen kirke. Speiderne tente lysgloben og adventslys med flammen fra 

fredslyset som var hentet fra Jesu fødselsgrotte. 

 

6.2 Barne- og ungdomsarbeid  
 
Dåpsinvitasjon/dåpssamtale 

Nyfødte barn av foreldre som er medlemmer av kirken mottar brev med 

invitasjon til dåp. Invitasjonen er utformet av menigheten, men sendes ut av 



19 

 

Kirketorget. Alle foreldre får en individuell samtale med en av prestene i forkant 

av dåpen. I 2018 ble gjennomført 73 dåpssamtaler. Samtalen skjer enten i kirken 

eller i form av hjemmebesøk. Det blir snakket om dåp, dåpsgudstjenesten og 

trosopplæringstilbudet i menigheten. Det blir også invitert til babysang. Alle 

foreldre får dåpsboka Arvegull i gave. 

 

Familiegudstjenester 

I 2018 hadde BMVA til sammen 10 familiegudstjenester (6 i Bakkehaugen og 4 

i Vestre Aker). Gudstjenestene holdes i tilknytning til et trosopplæringstiltak 

eller de har besøk av kor eller grupper. Vi ønsker at familiegudstjenestene skal 

være fulle av liv! 

 
Det ble arrangert gudstjeneste med tårnagenter, karnevals-gudstjeneste, 

påskegudstjeneste, «Førsteklasses» (skolestartgudstjeneste) og gudstjeneste med 

utdeling av 4-årsbok, høsttakkefest og gudstjeneste med julemarked.  
 
 
 

Samarbeid med skoler og barnehager  

Prestene har ansvar for samarbeid med skoler og barnehager. Prestene har 

fordelt ansvaret for skolene mellom seg. Det ble i 2018 startet et arbeid med en 

egen plan for skole- kirkesamarbeidet. Dette arbeidet vil fortsette når fast 

kapellan er på plass. Også i 2018 var det barnehager og forskjellige klassetrinn 

på besøk i begge kirker og det ble arrangert skolegudstjenester se pkt 4.1 

Gudstjenester. Det ble også gjennomført julevandringer for barnehagebarn i 

Vestre Aker kirke og en barnehagegudstjeneste i Bakkehaugen kirke.  

7 Diakoni 
Menigheten ønsker å ivareta det diakonale aspekt i hele sin virksomhet, fra 

kirkekaffe til konfirmantundervisning. Men, menigheten har ingen ansatt 

diakon. Menighetens prester er tilgjengelige for samtaler og hjemmebesøk.  



20 

 

7.1 Tacotirsdag – for ungdom – i Vestre Aker menighetshus 

Høsten 2018 ble det invitert til tre tacotirsdager hvor fjorårskonfirmanter ble 

spesielt invitert til gratis mat og sosialt samvær sammen med frivillige 

ungdomsledere i menighetshuset etter skoletid. Dette er et opplegg som gjerne 

kan fortsette også for årets konfirmanter. Meningen er å lage et lavterskeltilbud 

når konfirmasjonstiden er over, og at det kan være et utgangspunkt for annet 

ungdomsarbeid i menigheten.  

 
7.2 Eugene Hanssen aldershjem  

Det ble holdt musikkandakt en gang i måneden i vårhalvåret på Eugene Hanssen 

aldershjem, inklusiv nattverdgudstjeneste på Skjærtorsdag.  I 2018 var det 

seniorprest og kantor Karstein Ærø som gjennomførte besøkene. Sokneprest 

hadde gudstjenesten skjærtorsdag. Pga avvikling av aldershjemmet sommeren 

2018 er denne tjenesten nå avsluttet.  

 
7.3 Menighetsforeningen – Hyggetreff i Bakkehaugen kirke  

Menighetsforeningen i Bakkehaugen har holdt åpne møter, kalt hyggetreff, hver 

andre mandag i måneden kl. 12-14 (unntak for sommermånedene) Ca. 10 

kvinner, som også ønsker nye medlemmer velkomne, møtes. Møtene får besøk 

blant annet av prestene eller andre i menigheten. Program består ellers av 

opplesning, sosialt samvær, utlodning og bevertning som noen av deltakerne 

selv står for. Det er en uformell atmosføre og lett å bli kjent for nye. 

Kontaktperson er Ragna Lier. 

 

 
7.4 Majorstutunet bo- og behandlingssenter  

Seniorprest har hatt ansvaret for månedlige musikkandakter/ nattverd-

gudstjenester på Majorstutunet bo- og behandlingssenter. Disse holdes sammen 

med kantor Karstein Ærø. Seniorprest har også ansvar for samtale og sjelesorg 

for senterets beboere. På julaftens formiddag ble det holdt gudstjeneste med ca 

70 frammøtte beboere og pårørende.  

 

7.5 Ullevål Hageby Seniorsenter  

har hatt ett besøk av soknepresten før jul på menighetens vegne. 

 

7.6 Majorstuen seniorsenter  

Driften av Majorstuen seniorsenter i Slemdalsveien 3A opphørte formelt 

1.februar 2018. Menigheten stod sammen med Norske Kvinners Sanitets-

forening (NKS) Oslo Fylke som eiere/driftere av virksomheten. Som følge av 

nedleggelsen ble det også søkt om avvikling av stiftelsen knyttet til senteret. 

NKS og menigheten ble tilgodesett med hver sin halvpart (vel kr 120.000) av de 

resterende midler (til diakoni).  I godt samarbeid med NKS Oslo Fylke ble de 

siste regnskapsmessige oppgaver fullført våren 2018 og styret bestående av 
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frivillige fra menigheten og NKS samt brukerrepresentanter fra senteret, ble 

takket av med en samling i Vestre Aker menighetshus med kantor og sokneprest 

tilstede. Samlingen i menighetshuset gav mersmak og det blir i 2019 arrangert 

månedlige musikkandakter i Vestre Aker på oppfordring fra blant annet disse 

frivillige fra Majorstuen området.  

8 Misjon 

8.1 Misjonsprosjekter 
Like før årsskiftet i 2017 vedtok menighetsrådet forslag fra globalt utvalg nye 

misjonsprosjekter: Én avtale med Misjonsalliansen og fokus på Vietnam og én 

avtale med NMS med fokus på Estland.  

 

Ny misjonsavtale med Misjonsalliansen (MA) ble undertegnet under 

gudstjenesten i Bakkehaugen kirke søndag 16. januar. Sverre Vik fra 

Misjonsalliansen bidro med en presentasjon av prosjektet i Vietnam. Søndag 6. 

mai ble ny misjons-avtale undertegnet med Det norske Misjonsselskap (NMS) 

om støtte til menighets-bygging i Estland. Magne Mølster, NMS’ representant i 

Estland deltok med informasjon om kirken i landet. Globalt utvalg arrangerte et 

temamøte 23. april «Miljø og kirkens globale ansvar» i menighetshuset, og alle 

menighetene i prostiet ble invitert. Foruten misjonsrådgiver Knut Hallen bidro 

miljørådgiver i Kirkerådet Per Ivar Våje med klimafaglig oppdatering og 

Sunniva Gylver med appell.  

 

I november møtte utvalget MA’s representant i Vietnam Jon Ragne Bolstad på 

MAs kontor og deltok også på Rettferdskonferansen som MA arrangerte.  

I menighetsblad, på familiegudstjenester og i andre sammenhenger har utvalget 

forsøkt å rette fokus på menighetens misjonsprosjekter. Menigheten har 

forpliktet seg til å gi en årlig på sum på min. kr 30.000 til hver prosjekt. For 

2018 ble det samlet inn mellom kr 10.-15.000 til hvert prosjekt og det resterende 

midler for å nå målet kr 30.000 ble ytt som bidrag. 

 

Det er åpent for grupper i menigheten til fortsatt å støtte de tidligere 

misjonsprosjektene som var i Thailand og Kamerun. 

 

8.2 Misjonsforeninger 
Prestegårdens misjonsforening  

Prestegårdens misjonsforening har støttet menighetens tidligere misjonsprosjekt 

i Thailand. Møter har vært holdt første tirsdag i måneden, og møtes stort sett 

hjemme hos medlemmene. Misjonsforeningen inviterer forskjellige talere på 

møtene eller samtaler om en bibeltekst. Møtene er åpne for alle og det er rom for 

sosialt samvær rundt kaffebordet. I 2018 samlet foreningen inn totalt kr 12700,- 
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som ble sendt direkte til NMS. Ta kontakt med Turid Hallen for mer 

informasjon på tlf 481 88 861. 

9 Informasjon og kommunikasjon  

9.1 BMVAs informasjonsarbeid 
BMVAs informasjonsarbeid foregår på egne nettsider, på Facebook og i 

menighetsblad. I tillegg kommer oppslag av plakater ved kirkene, og egen 

brosjyre for desember programmet i begge kirker. For arrangement med mer 

avgrensa målgrupper i trosopplæringen blir det sendt ut brev til aktuelle 

deltakere.  
 

9.2 Nettsidene:https/kirken.no/bmv og facebook sider. 
Alle gudstjenesteopplysninger overføres automatisk fra planleggingsverktøyet 

Kardinal til nettsidenes kalender, andre arrangement må legges ut manuelt. Dette 

gjøres delvis av staben og delvis av rådsmedlem og frivillig Bjørghild Kjelsvik. 

Nyhetsdelen inneholder små og store artikler om kommende arrangement og 

hendelser. Det er egne sider for konfirmanter og andre arbeidsgrener i 

menigheten, samt kontaktinformasjon til staben. Menigheten har flere facebook 

sider som det bør lages en strategi for framover, i forhold til bruk og evt 

forenkling.  
  

9.3 Menighetsbladet «På kirkebakken» 
Menighetsbladet På kirkebakken hadde to nummer, vår og høst 2018. Sigurd 

Høye, Brynjulf Jung Tjønn Lindland og kapellan satt i redaksjonen for blad nr 1, 

mens Bjørghild Kjelsvik trådte inn i redaksjonen for kapellanen for blad nr 2. 

Opplaget er på 13.500, og sidetallet 28. Bladet inneholder gudstjenesteliste og 

oversikt over ulike faste arrangement i Bakkehaugen og Vestre Aker, i tillegg til 

redaksjonelt stoff med artikler av mer allmenn interesse. Bladet blir distribuert 

til alle husstander i menigheten, mest gjennom posten, resten ved hjelp av 

frivillige til husstander som faller utenfor postens distribusjonsområder.  

 

I 2018 var de redaksjonelle temaene bøker/litteratur i vårnummeret og kirkebygg 

i høstnummeret. Redaksjonen gjør det meste av layout og annonsesalg selv, i 

tillegg til å skrive en del saker. De ansatte bidrar også med stoff, i tillegg til at 

redaksjonen inviterer utvalgte personer til å skrive. Frivillige i menigheten har 

bidratt med annonsesalg, foto m.m. og distribusjon. 
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10 Andre menighetstiltak  

10.1 Juletrefester  
 

Juletrefesten i Bakkehaugen ble arrangert for barn i alle aldre den første søndags 

ettermiddagen i januar. Komiteen bestående av frivillige, hadde ansvar for en 

fest som gikk på tradisjonelt vis, og en vandring gjennom julefortellingen ledet 

av kapellanen, servering av kaker og kaffe, gang rundt juletreet og besøk av de 

tre vise menn til slutt. Oppslutningen var flott, ca 80 mennesker fant veien til 

festen. 

 

Tradisjonen tro ble det også arrangert juletrefest for barn og voksne den første 

onsdagen i januar i Vestre Aker menighetshus med omtrent samme oppslutning 

som i Bakkehaugen. Medarbeidere fra trosopplæringen og flere frivillige hjalp 

til. Det ble en vandring gjennom julefortellingen ledet av kapellanen ved hjelp 

av korbarn og en ganske nyfødt lillebror som fikk rollen som Jesus-barnet. I 

tillegg til opptreden av korene, ble det servert kaker og saft. Det var besøk av de 

tre vise menn, og det var gang rundt juletreet.  

 

10.2 Mandagskvelder i Vestre Aker menighetshus 

Temakvelder 2018 

De som har stått for temakvelder i 2018 har vært Ingvild Bryn, Solveig Strand 

Marit Weiby og Kristi Svidal.  Det har vært arrangert to kvelder på våren og to 

på høsten. Først ut var tema «Døden- livets følgesvenn» med forfatter og lektor 

ved Nansen skolen Inge Eidsvåg. I mars kom artisten Kari Iveland på besøk til 

sang og samtale. Forfatter Asbjørn Bakke var gjest på temakveld i september om 

Erik Bye i ord og toner. Siste temakveld for året var i november med besøk av 

avtroppende prost i Vestre Aker Trond Bakkevig. Kveldene samler fra 40-80 

personer og det serveres kveldsmat og det tas inngangspenger kr 50 til 

arrangementsutgifter.  

 
Tro- og tankekvelder  

Det har vært arrangert fem Tro- og tankekvelder i løpet av 2018. De som har 

stått for arrangementene har vært Unni Eriksen og Marianne Marstrander. 

Pensjonert lærer Anne Helene Moksnes talte om Frans av Assisi på kvelden 

februar. I mars ble det arrangert filmkveld med visning av «Matteusevangeliet» 

av Pier Paolo Pasolini. I april arrangerte gruppen en Petter Dass kveld hvor 

biskop emeritus Øystein Larsen og Karstein Ærø var gjester. I anledning Vestre 

Aker kammerkor sin høstkonsert hadde kantor og dirigent Karstein en innføring 

av Ein deutches requiem av Brahms. Siste tro og tankekveld for året var i 

november med Marius Timmann Mjaaland om «En verden uten Gud?» På Tro- 

og tankekveldene er det servering av rundstykker og kaffe/te. Det møter 20-40 
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mennesker eller flere. Arrangementet er gratis, men med mulighet for å gi en 

gave/kollekt. 

 

10.3 Kirkekaffe  
Det innbys til kirkekaffe etter de fleste gudstjenestene både i Vestre Aker og 

Bakkehaugen kirker. I Vestre Aker brukes oftest menighetshuset ved siden av 

kirken, men enkelte ganger serveres det kirkekaffe bak i kirken. I Bakkehaugen 

kirke brukes menighetssalen. Frivillige i menigheten står for dette. Kirkekaffe er 

noe mange setter pris på og kan være et sted å treffe kjente og nye ansikter. 

Noen ganger er det fest med store kakebord, fastelavnsboller o.l., andre ganger 

er det enklere servering. I Bakkehaugen har en brukt knekkebrød, smør, ost i 

skiver og syltetøy som variant til søte kjøpekjeks, det har vært godt mottatt. 

 

10.4 Hobby- og strikkekafe  
Hver siste tirsdag i måneden fra kl. 19.30 har ei gruppe på 5-10 damer møttes i 

peisestuen i Bakkehaugen kirke. En kveld kom også en ung mann medbringende 

strikketøy. Fokus er sosialt samvær og samtale om kirkens aktivitet. I løpet av 

høstsemesteret ble julemarkedet planlagt. Gruppen er åpen for alle, med og uten 

håndarbeid.  

 

10.5 Tilbud om sang på norsk for flyktninger og innvandrere 
Sang på norsk er tilbudt en mandag i måneden fra februar til juni og fra august 

til desember i menighetssalen i Bakkehaugen kirke fra fem til halv sju. Tiltaket 

er et kombinert språklærings- og integreringstiltak. Oppmøtet er ikke veldig 

stort, men det er trivselsfremmede både for de som kommer og arrangørene Per 

Christian Jacobsen, Tito Guevara og Rigmor Smith-Gahrsen. Anne Dagny 

Skallerud har også være med enkelte ganger. 

 

10.6 Tilbud til frivillige  
Det ble arrangert frivilligfest i april 2018 hvor menighetens mange frivillige var 

innbudt. Det ble servert indisk gryte. Fra bispedømmetkontoret kom Tonje 

Kristoffersen og ledet en seanse om hva de frivillige og stab tenker om 

menigheten og videre strategiarbeid. Staben stod for tale og underholdning. 

11 Eiendom  

11.1 Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
Bakkehaugen kirke og menighetslokaler leies ut på fast basis til Oslo 

International Chuch som holder gudstjenester på engelsk klokka 16 søndager. 

Tre kor har dessuten kirken som sitt faste øvingslokale. Speiderne har, som de 

har hatt siden kirken var ny i 1959, sine møter i kirkens kjellerlokaler og bruker 
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ellers uteområdet flittig. Kirkerom og menighetssal leies ut til konserter, øvelser 

m.m. I tillegg brukes salen og peisestuen til små og store feiringer og samlinger. 

Bakkehaugen kirke fikk hjertestarter av Lions i 2018.  

 

Driftskomitéen (se punkt 3.9) har gjort vedlikeholds- og reparasjonsarbeid inne 

og ute. En viktig oppgave har vært å få bedre orden på plasseringen av 

gjenstander og inventar, med merking av hvor ulike ting skal være, for økt 

brukervennlighet og orden. Begge kjøkken har fått mye nytt utstyr og servise i 

2018. Komitéen arrangerte vårdugnad den 24. april slik at området er til størst 

mulig glede for alle som ferdes i og rundt kirken. 

 

 

 

11.2 Vestre Aker kirke  
Kirkens innvendige og utvendige vedlikehold ivaretas av Kirkelig fellesråd i 

Oslo (KfiO). På planen for 2018 fra menighetens side stod utredning av 

kostnader for reparasjon og vedlikehold på dører og gammel døpefont. Dette 

arbeidet har av ulike årsaker blitt utsatt til 2019.  Både Bakkehaugen og Vestre 

Aker kirker fikk håndlagde krakker i ulike høyder til barns deltakelse som 

medliturger i gudstjenestene. Krakkene er laget av Rolf B. Wegner. 

Menighetsrådet vedtok å bekoste tre utelys/veilys på kirkens område, opp til 

parkeringsplassen. Disse kom på plass like før jul, som et resultat av samarbeid 

med gravferdsetaten og KfiO.  
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11.3 Vestre Aker menighetshus   
Vestre Aker menighetshus brukes til menighetsarrangementer og leies ut til 

eksterne. Det er menigheten selv som eier huset og bekoster alt vedrørende drift 

og vedlikehold. Driftskomiteen har vært ansvarlig for gjennomføring av 

dugnader på vår og høst og er sammen med vaktmestrene ansvarlige for driften 

av huset. Det ble gjennomført boning av nesten alle gulv i huset på sommeren. 

Det har vært utført noen utbedringer og oppussing av blant annet talerstolen, 

som ble utført av Rolf B. Wegner.  Felles kjøkken på hyblene ble skiftet og 

oppgradert med oppvaskmaskin og en av hyblene fikk en tiltrengt oppussing 

etter langtidsutleie.  På slutten av året fikk menighetshuset en hjertestarter i gave 

av Lions. Den skal fungere både for kirken og menighetshuset. For 2019 er det 

planlagt oppgradering av badet på hyblene. 

 

 

 
 

11.4 Annen eiendom  
Menigheten leier ut lokaler i Stensgaten 45 til Amigos barnehage. Terje Nybøe i 

eiendomsutvalget er kontaktperson overfor barnehagen. Det ble prosjektert bytte 

av tak i Stensgaten 45 med iverksettelse i 2019 og Nybøe følger dette arbeidet 

som menighetens representant i sameiet der. Menigheten har engasjert 
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Utleiemegleren AS til å håndtere det meste av arbeidet knyttet til utleie av de to 

leilighetene menigheten eier på Majorstuen, i henholdsvis Frichs gate og 

Hertzberggate. Det planlegges noe oppgradering av leiligheten i Frichs gate i 

2019. Garasjeplassen på Marienlyst ble solgt på forsommeren i 2018. 

12 Inntektsbringende tiltak og forvaltning 

12.1 Utleievirksomhet menighetshus og kirker 
Vestre Aker menighetshus  

De faste leieinntektene i menighetshuset er fra utleie av fire hybler og 

vaktmesterleiligheten. I tillegg har det vært leid ut til noen faste grupper, blant 

annet til musikkundervisning og en AA-gruppe. Menigheten har også noen 

andre, mer eller mindre faste leietakere, som består av organisasjoner og 

kor/korps, og noe utleie til konserter. Det vil alltid være en grense for hvor mye 

det kan leies ut til andre når menighetens egne arrangementer har prioritet. Det 

har også vært sedvane å låne ut huset til Vestre Aker prosti sine arrangement og 

til MF og TF for undervisning av prestestudenter. Studiestedene har fått låne 

kirkene gratis, mens de betaler noe for bruk av menighetshuset. Utleie av huset 

går med overskudd, hvis man ser på alle leieinntekter samlet inkl hyblene og 

vaktmesterleilighet. Hvis man kun ser på driftsresultat for menighetslokaler, vil 

leieinntektene fra tilfeldig utleie normalt kun balansere mot driftsutgiftene. Dette 

siden driftskostnadene ikke er ubetydelige (dvs lønn til vaktmestere og booking 

ansvarlig, kommunale avgifter, vedlikeholdskostnader, strøm m.m,). Det er 

viktig at det fortsatt finnes en dedikert ressurs, enten ansatt eller frivillig, som 

kan håndtere alle henvendelsene til kontoret om utleie. Dette hjelper til med å 

frigjøre de andre ressursene på kontoret til menighetsrelatert arbeid.  MR vedtok 

derfor også å forlenge kontrakt til bookingsansvarlig i 2018. 

 

Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  

Den største leietakeren i Bakkehaugen de senere år har vært Oslo International 

Church på søndager. Annen utleie av kirkerom, menighetssal og peisestue har 

vært til ulike konserter og arrangementer, til minnesamvær, dåpsselskap og 

filminnspilling. 20 % av inntektene på utleie av kirkerom tilfaller fellesrådet. 

Menigheten har brukt av sin booking ressurs til å håndtere også noe av denne 

utleien i 2018. Her blir det endringer fra og med høsten 2019 hvor det ikke 

lenger er menigheten som skal stå ansvarlig for utleien. 

 

Vestre Aker kirke  

Vestre Aker kirke har gjennom året blitt leid ut til noen flere konserter enn 

tidligere år. Juniorsymfonikerne holdt konsert i oktober. Korene Con Spirito og 

Oslo Voices valgte kirken til sine julekonserter. Det samme gjorde Berg 

skolekor som med sine vel 100 sangere fylte kirken i desember, i tillegg til 
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Vestre Aker kammerkor. 20 % av leieinntektene fra eksterne konsertarrangører 

tilfaller KfiO.  

 

12.2 Stiftelser og fond  

Stiftelsen Klara Ravns minne 

I styret oppnevnt av MR sitter Eirik Vethe, Eivind Furuseth og Bjørghild 

Kjelsvik. Fondet er ikke registrert som en egen stiftelse. Midlene består av 

bankinnskudd på ca. kr 1,7 mill som ligger inn under menighetens regnskap. Det 

kan gis bidrag til barne- og eldrearbeid i menigheten. Det har ikke vært noen 

tildelinger i 2018. Midler tildeles etter søknad via leder Eivind Furuseth. 
 

Stiftelsen Gustav Jensens Minde  

Stiftelsen har som formål å drive eldreomsorg på Majorstuen. Stiftelsen eier 50 

omsorgsboliger i Slemdalsveien 3 og parkeringsplasser. Styret (valgt av MR) 

har i 2018 bestått av styreleder Arne Slettebø utnevnt for 2 år (på valg pr nov. 

2019), nestleder Terje Nybøe for 4 år (på valg 2021), styremedlem Eva Marie 

Didrichsen Myhre utnevnt for 2 år (på valg pr nov. 2019). Styremedlem er også  

soknepresten i kraft av sin stilling. 1.varamedlem Roger Slinning utnevnt for 2 

år (på valg pr nov. 2019) og 2. varamedlem Rolf B. Wegner utnevnt for 2 år (på 

valg pr nov. 2019). 

 
Stiftelsen Majorstuen kirke 3L 

Stiftelsen Majorstuen kirke 3L er satt sammen av tre tidligere legater på 

Majorstuen: Lege Ruth Rambergs legat, Fru Anna Collett Brørs legat og 

Stiftelsen Aldershjemforeningen. Disse sitter i styret: Roger Slinning (leder),  

Eva Marie Didrichsen Myhre, Hans Jacob Kinge, Sissel Halden og 

soknepresten. Stiftelsens midler utgjør vel 2 millioner. Styreleder har vært på 

besøk i menighetsrådet for å fortelle om styrearbeidet.  
 

Møller Gasmanns fond 

Det har vært delt ut ett mindre tilskudd fra renteinntekter fra Møller Gasmanns 

fond i 2018. Fondet er i underkant av kr 90.000 og har gitt liten avkastning pga 

lavt rentenivå.  

12.3 Annen forvaltning  
Menigheten har 800 aksjer i Mentor medier.  

12.4 Offerinntekter  
Offer ved gudstjenestene har en viktig funksjon for menigheten og gjør den i 

stand til å gi verdifulle økonomiske bidrag til en rekke organisasjoner.  Til 

sammen ble det samlet inn nesten kr. 274.000 i 2018. Av dette gikk vel kr 

187.000 videre til andre formål. Av dette utgjorde juleaftens offer til Kirkens 

Nødhjelp kr 58.600.   



29 

 

 

 

12.5 Julemarked  
Julemarked ble arrangert i Vestre Akers menighetshus søndag 25.11. og 

Bakkehaugen lørdag 8.12. Inntektene ble henholdsvis ca. kr 47.600 og drøyt kr 

42.000. Begge julemarked hadde en god økning i besøkende fra året før. Det 

nedlegges stor innsats fra en utvidet gruppe av frivillige i tiden fram mot disse 

arrangementene. Menighetsrådet håper på fortsatt engasjement for de tradisjons-

rike arrangementene og det solide økonomiske bidrag disse utgjør til menighets-

arbeidet!  

 

 

12.6 Givertjeneste  
Menigheten har noen faste givere som støtter menigheten med et månedlig 

beløp. Totalt innsamlet beløp i 2018 var på ca 37.000 kr. Det er allerede lagt til 

rette på hjemmesidene for digital påmelding til givertjeneste med bank ID, under 

«fast giver».  Her ligger også mulighet for å få skattefradrag for gaver for beløp 

over 500 kr. Man kan også ligger det melde seg som fast giver til menighetens to 
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nye misjonsprosjekter. Disse mulighetene kan markedsføres sammen med 

informasjon om menighetens egne prosjekter hvor det er behov for ekstra støtte. 

12.7 Tilhengerklubben  
Klubben har vært driftet av Paal Riborg og har tilbudt flere forskjellige former 

for medlemskap (alt etter hvor ofte man trenger tilhenger), og disponert mange 

tilhengere. Overskuddet fra klubben har gått til menigheten med særlig fokus på 

investeringer i Vestre Aker menighetshus og tiltak for barn og unge. For 2018 

utgjorde inntektene ca kr 50.000 inklusiv salg av en tilhenger. Det vurderes 

avvikling av tilhengerklubben i løpet av 2019 og salg av de fleste av hengerne 

pga utfordring med parkering og administrasjon/logistikk. For spørsmål om lån 

av hengere i 2019 kan man kontakte Paal Riborg; paal@riborg.no eller 

menighetskontoret.  

 

 

 

    Følg oss Facebook – Vestre Aker kirke og 
https://www.facebook.com/Superonsdag-bmv- 

 

 

 
 

Følg oss Facebook – Bakkehaugen kirke 
https://nb-no.facebook.com/Supermandag-bmv- 

 

 
 

mailto:paal@riborg.no
https://www.facebook.com/367657670043157/photos/367704420038482/


31 

 

Vedlegg: Årsregnskap 2018 
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