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1 Innledning 
2017 har vært et godt arbeidsår for Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 

menighet. Det er mange ting å glede seg over! Antallet gudstjenestedeltakere i 

kirkene våre er relativt høyt, og menighetsmedlemmene opplever gudstjenestene 

som innholdsrike og oppbyggelige. Menighetens økonomi er veldig god. 

 

Samtidig har vi utfordringer. Det er viktig for menighetsrådet ta tak i disse. Det 

samlede antallet kirkebesøkende gikk noe ned også i 2017. Tallet på 

nattverdgjester, døpte og konfirmerte viste også en fallende tendens. Disse 

tendensene vil vi gjerne snu. Vi ønsker også å utvikle et godt fungerende 

ungdomsarbeid og bedre tilbud til unge voksne, for eksempel i form av 

bibelgrupper. 

 

Menigheten har også i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå med mye variert innhold. 

Oppslutningen om de fleste aktivitetene er god. Det er vi glade for. Det er 

samtidig viktig huske at det er gudstjenestene som utgjør menighetens 

kraftsentrum.  

 

Sammenslåingen i 2015 har gitt menigheten en spesifikk utfordring: Å utvikle 

godt fellesskap og enhetsfølelse i stormenigheten. Menighetsrådet mener det er 

gjort framskritt i dette arbeidet i 2017, men vi må stadig ha fokus på dette. 

 

Det er etablert to viktige utvalg i 2017: Økonomiutvalg og Globalt utvalg. Det 

siste skal være pådriver i menighetens arbeid med misjon og globalt ansvar.  

 

Det er blitt tatt et kraftig løft i forhold til oppgradering og vedlikehold av 

eiendom dette året. Bakkehaugen har fått nytt kjøkken og nyoppusset 

menighetssal, mens det i Vestre Aker menighetshus er investert i badene i 

utleieenheten. Mye frivillig innsats er lagt ned for å få dette til. 

 

Sokneprest Hanne Elstrøm måtte etter få måneders verdifull innsats i 

menigheten trekke seg på grunn av sykdom. Mot slutten av året ble den dyktige 

og erfarne Ulrike Lunde utnevnt som ny sokneprest. Menighetsrådet håper at vi 

kan ha glede av hennes gode kvalifikasjoner i mange år! 

Det har også vært veldig betydningsfullt at vi i 2017 fikk ansatt den engasjerte 

og nytenkende J.S som trosopplæringsleder. 

 

Menighetsrådsmedlem Berit Phil Johansen døde fra oss tidlig i 2017. Tre andre 

MR-medlemmer har gått ut av rådet på grunn av utflytting fra menigheten. Dette 

er et følbart tap for rådet spesielt, og menigheten generelt. 

 

De frivillige er menighetens største ressurs. Frivillige har også i 2017 gjort en 

uvurderlig innsats for fellesskapet. Årsmeldingen beskriver i det videre mye av 
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det som er gjort. Menighetsrådet vil takke hver enkelt hjertelig for arbeidet som 

er nedlagt! 

 

Vi ber til slutt om Guds velsignelse over menighetsarbeidet i Bakkehaugen, 

Majorstuen og Vestre Aker menighet også i 2018. 

2 Kirkelig administrasjon og ledelse 

2.1 Ansatte 
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2017 hatt 

følgende sammensetning:  

 
Ansatte i Kirkelig fellesråd  

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

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

Daglig leder: Ingeborg Hjertaker (100 %)  

Menighetskonsulent: Villa Wahl Stranger (60%)  

Trosopplæringsleder: J.S (100 % fra 1.8.2017) 

 

Kirketjenere (timelønnet)  

Kaia Møen Lied (til og med juli) 

Edvard Egil Taugbøl Hasseldal  

Eirik Holmedal  

Remi Aleksander Hoven 

Cecilie Trogstad Johnsen  

 
Ansatte i Oslo bispedømmeråd 

Sokneprest: Hanne Elstrøm f.o.m januar t.o.m. 24.november  

Fungerende sokneprest fra 25.november - t.o.m. desember: Hjalmar Kjelsvik  

Menighetsprest: Hjalmar Kjelsvik (100%)  

Kapellan: Christoffer Tjelle (100 %)  

 
Ansatte lønnet av BMVA  

Trosopplæringsmedarbeider Silje Marie Andersen (30 %) 

Barne- og ungdomsarbeider: Kristine Kilvik (10 %)  

Booking ansvarlig menighetshuset: Kristine Kilvik (10%) 

 

Vaktmestere på menighetshuset: Bjørg Torhild Grotbæk (12,2 %), Tor Inge 

Flotve Birkeland (12,2 %) og Maria Svendsen (12,2 %). Fra august kom Hanna 

Grotbæk inn som vaktmester for Maria Svendsen som sluttet før sommerferien. 

 

Leder for babysang og småbarnssang på våren i Vestre Aker: Marianne 

Jørgensen. Kristine Kilvik hadde småbarnssang i Bakkehaugen på våren og 
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babysang i Vestre Aker høsten 2017. Mari Eriksen og Hanna Elise Andersen har 

vært innleid som medarbeidere på supermiddagene.  

 

2.2 Menighetsrådet  
I 2017 har menighetsrådet bestått av: 

Rigmor Smith-Gahrsen (leder), Hanne Kathrine Johnsen første nestleder, 

(fratrådte i november), Merete Hallen andre nestleder, Einar Hjorth Høivik 

(valgt til nestleder etter Hanne), Rolf Benjamin Wegner, Inger Synnøve 

Bredesen Barth (fratrådte i august), Øyvind Aleksander Schmidt (fratrådte i 

desember) Tidligere varamedlem Bjørghild Kjelsvik ble fast medlem fra februar. 

Solvår Hardeng ble fast medlem fra august. Gry Friis Eriksen ble fast medlem 

fra november og Per Christian Jacobsen ble fast medlem fra desember.  

Varamedlem: Kjell Erik Grønner. 

MR medlem Berit Pihl Johansen døde 19. januar 2017. 

Sokneprest Hanne Elstrøm har vært medlem til hun sluttet i november og etter 

det har fungerende sokneprest Hjalmar Kjelsvik vært medlem ut året. 

Daglig leder er saksbehandler og ekretær for menighetsrådet. 

 

Menighetsrådet har hatt 12 møter i 2017. 90 saker er behandlet.  

3 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet og komiteer.  

3.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget (AU) har i 2017 bestått av menighetsrådsleder Rigmor Smith-

Gahrsen og de to nestlederne, Hanne Johansen (til fratreden i november) og 

Merete Hallen, samt sokneprest og daglig leder. 

 

AU har hatt møter i forkant av menighetsrådsmøtene for å planlegge disse. AU 

tar enkelte avgjørelser, som det siden orienteres om til menighetsrådet. Det føres 

ikke protokoll fra AU-møtene, men innkalling til MR fremstår i praksis som 

protokoll.  

 

3.2 Gudstjenesteutvalg  
Gudstjenesteutvalget (GUV) har ikke hatt møter i 2017. Utvalget består av 

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

 

3.3 Kveldsmesseutvalg  
Utvalget har hatt ett møte i 2017.  Utvalget består av Hjalmar Kjelsvik, Karstein 

Ærø, Anne Seierstad Falkenberg, Arnbjørn Jakobsen og Elisabeth Aurlie. 

Deltakerne har også fungert som medliturger på messene.  
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3.4 Trosopplæringsutvalg 
Utvalget har i 2017 bestått av: Knut Hallen (fram til sommeren), Åse Marit 

Tveiten, Torunn Landrø, Christoffer Tjelle (fung. leder til august), Kaja Breivik 

Furuseth, Torill Riborg, Øyvind Aleksander Schmidt og J.S (fra august, leder). 

 

Utvalget har hatt 7 møter og et fellesmøte med menighetsrådet. I august tiltrådte  

J.S ansatt som trosopplæringsleder. Utvalget har arbeidet med lokal 

trosopplæringsplan som skal leveres i 2018. Eksisterende tiltak er vurdert, og 

nye vurdert. Målet er tilbud for alle aldersgrupper 0-18 år, og at det 

kontinuerlige arbeidet skal ha en viktig plass, og henge godt sammen med 

breddetiltakene. Fra høsten 2018 planlegges et opplegg etter skoletid for tweens 

(9-12 år). Utvalget har brukt tid på å videreutvikle Supermandag og 

Superonsdag som samlingspunkt for barne- og ungdomsarbeidet.  

 

Utvalget har arrangert to åpne inspirasjonssamlinger om trosopplæring. Utvalget 

håper enda flere kommer etter hvert som tilbudet fortsetter. 

 

T-dag (trosopplæringsdag) for barn i 2.-5. klasse ble arrangert for første gang i 

2017. Målgruppen blir spisset i 2018, og tidspunkt for samlingen revurderes. 

Flere fine trosopplæringshelger er arrangert sammen med stab og frivillige: 

Tårnagenter og Lys våken i Vestre Aker, utdeling av 4-årsbok i Bakkehaugen 

kirke og 6-årsbok i begge kirker. Flere av tiltakene hadde lav oppslutning. Det 

jobbes med å finne praktiske tidspunkt og måter å nå ut med informasjonen. Det 

er også viktig med godt innhold. 

 

Tårnagenter (3. klasse) 8 

Stabbemesse 1 

6-årsbok 7 

4-årsbok 7 (på gudstjenesten, 3 på senere 

tidspunkt) 

Høsttakkefest (2.-5. klasse) 10 

Lys våken 16 

 

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

2017, men informasjonsarbeidet har vært i fokus i 2017, se mer info i kapittel 9.  

 

3.6 Voksenutvalget  
Voksenutvalget, som sammenfaller med temakveld gruppen, har i 2017 bestått 

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

arrangert temakvelder i Vestre Aker menighetshus, se punkt 10.2. 
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3.7 Tro- og tankeutvalg  
Tro- og tankeutvalget har i 2017 bestått av Unni Eriksen, Marianne Marstrand 

og Hanne Elstrøm. Utvalget har arranger 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 2017 bestått av: 

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

Kathrine Johnsen. I tillegg er de tre vaktmestrene for menighetshuset del av 

komiteen. Driftskomiteen er fortsatt sårbar i bemanningen og ønsker gjerne et 

nytt medlem og om mulig en kvinne som også bidrar til større kjønnsbalanse. 

Komitéen har hatt tre møter og arrangert vår- og høstdugnad. Se også punkt 

11.3. 
 

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

Einar Hjorth Høivik, Solvår Hardeng og Bjørghild Kjelsvik. Komiteen har hatt 

jevnlige møter og stått for maling/oppgradering av menighetssalen, prosjektert 

og koordinert arbeidet med nytt kjøkken, samt gjennomføring av dugnader. 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. Det har vært noe utskiftning av 

leietakere i leilighetene og fullmakter til Utleiemegleren. Menighetsrådet har gitt 

utvalget fullmakt til å selge garasjeplass i Marienlyst garasjer i 2018. Det har 

også vært noe oppfølgning av lokalene til barnehagen. 

 

3.11 Globalt utvalg  
Globalt utvalg ble vedtatt opprettet av menighetsrådet i oktober 2017 etter 

initiativ fra Knut Hallen og Christoffer Tjelle. Globalt utvalg består av 

initiativtakerne, samt Sissel Halden. En hovedoppgave i startfasen har vært å 

bidra til nye misjonsavtaler. Utvalget hadde to møter i 2017. På det siste møtet 

deltok representanter fra NMS og NMS-U. To nye misjonsprosjekt ble vedtatt 

av menighetsrådet like før jul. Det ene er for Det norske misjonsselskap i 

Estland, det andre for Misjonsalliansen i Vietnam. Se punkt 8.1 for informasjon 

om gjeldende misjonsprosjekter som ble utfaset per 2017.  
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3.12 Økonomiutvalg  
Menighetsrådet utpekte i løpet av 2017 Terje Nybøe og Lars Hansson til å danne 

økonomiutvalg sammen med daglig leder. Utvalget har hatt et par møter og 

jobbet fram en foreløpig oversikt over menighetens verdier, samt fått fullmakter 

fra rådet til å plassere noen av menighetens midler for bedre avkastning.  

 

3.13 Redaksjon for menighetsbladet «På kirkebakken»  
Sigurd Høye, Brynjulf Jung Tjønn Lindland og Christoffer Tjelle har vært 

redaksjon for bladet. Utvalgsmøter holdes i forkant av utgivelsene. Se punkt 9.2. 

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 samles 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.  

 

Det ble feiret 103 gudstjenester på søn- og helligdager i BMVA i 2017. Til 

sammen 8472 personer har deltatt. Gjennomsnittsbesøk er 82/83, en nedgang fra 

2016 og 2015 hvor tallet var 87/88. Vestre Aker kirke har et snitt på 89 og 

Bakkehaugen 70/71. Dette er minimal oppgang for Vestre Aker og en liten 

nedgang for Bakkehaugen fra 2016. Bakkehaugen reduserte med 7 gudstjenester 

og Vestre Aker med 6 gudstjenester sammenlignet med 2016.  

Dersom de 8 største gudstjenestene i hver kirke i 2016 blir holdt utenfor var 

gjennomsnittet på ordinære gudstjenester i Bakkehaugen ca. 45 besøkende, og i 

Vestre Aker kirke 62/63. Holdes kveldsmessen utenfor er gjennomsnittet i 

Vestre Aker ca. 70. Kveldsmessen har hatt noenlunde likt oppmøte i 2016 og 

2017 med et snitt på 20 deltakere.  

 

Det ble holdt gudstjeneste 19 ganger utenom søn- og helligdager. Disse hadde 

2708 deltakere. På de 122 gudstjenestene var det altså totalt 11.180 deltakere.   

 

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

opplegg for familiegudstjenester. Det var 12 familiegudstjenester både i 2016 og 

2017. Totalt ble det holdt 6 skolegudstjenester og en barnehagegudstjeneste før 

jul, to av skolegudstjenestene i Majorstuen kirke. Det ble også holdt 

gudstjeneste på institusjoner, både før høytidene og månedlig. På julaften ble det 

til sammen holdt 6 gudstjenester i menigheten.  
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Vestre Aker kirke var åpen fra formiddagsgudstjenesten til kveldsmessen på 

allehelgensdag. Vel 120 personer var innom kirken for lystenning og stillhet.  

 
Nattverdgjester  

93 av gudstjenestene i 2017 hadde nattverd. Det ble registrert til sammen 3291 

nattverdgjester (mot 3788 i 2016 og 4159 i 2015).  

 

4.2 Kirkelige handlinger  
Dåp  

Ifølge årsstatistikken er det foretatt 52 dåp (74 i 2016 og 67 i 2015) i Vestre 

Aker og Bakkehaugen kirker. Det har ikke vært dåp i Majorstuen.  

 
Konfirmasjon  

58 ungdommer var konfirmanter i menigheten i 2017. 20 ble konfirmert i 

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

har vært 68 (2013), 55 (2014), 44 (2015) og 66 (2016).  Høsten 2017 meldte det 

seg 46 nye konfirmanter, hvorav 20 ønsker konfirmasjon i Bakkehaugen kirke 

og 26 i Vestre Aker kirke.    

 
Vielse  

9 vielser ble gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker i 2017 (mot 8 i 

2016, 12 i 2015 og 14 vigsler i 2013.)  

 
Gravferd  

Det ble ifølge statistikken foretatt 91 (78) gravferder eller jordpåkastelser i 

soknet, hvorav 23 fra soknets kirker. 

 
Inn- og utmelding  

Det ble registrert 2 (2) innmeldinger og 4 (52) utmeldinger fra Den norske kirke 

i soknet i 2017 (2016). 
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4.3 Prestetjenesten  
Menighetens tre prester har vekslet på å lede gudstjenestene i Vestre Aker og 

Bakkehaugen kirke. Prestene deler vielser og gravferder. Kapellanen har færre 

gravferder enn de andre to i perioder med konfirmantarbeid. Soknepresten møter 

i menighetsrådet, MRs arbeidsutvalg, gudstjenesteutvalget, og har møtt i 

arrangementskomité for tro- og tankekveldene.  

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.  

Menighetspresten har ansvar for Berg skole og barnehagene i Bakkehaugen. 

Han har også ansvar for menighetens institusjoner for eldre.  

I høstsemesteret var det vakanse i deler av soknepreststillingen og i påvente av 

ny sokneprest ble det satt inn vikar til noen gudstjenester. 

Prestene i menigheten tilbyr sjelesorg, samtaler og personlig skriftemål til den 

som søker dette. 

 

4.4 Frivillig tjeneste  
Medvirkning av frivillige 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. Derfor trengs det nye krefter! Er du en av dem som 

kunne tenke deg å bidra ved gudstjeneste en gang i blant?  

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, julelørdag/ julemarkeder, dugnader, arbeid med konserter og kakebaking 

med.  

5 Kirkemusikk  
Musikken er en viktig del av gudstjenestelivet. Menighetens to kantorer bidrar 

med kreativitet og stor musikalitet gjennom hele kirkeåret, og fargesetter de 

ulike høytidene. Barnekorene setter også preg på det kirkemusikalske uttrykket. 

Begge kirker har sine tradisjoner.  

I Vestre Aker var det orgelresitasjon både før gudstjenestene skjærtorsdag og 

langfredag. 2. pinsedag spilte Marianne Reidarsdatter Eriksen på prosti-

gudstjenesten i Maridalen. Blomstermessen samla mange unge talenter i 

Bakkehaugen før sommeren. Ved reformasjonsgudstjenesten 29. oktober i 

Vestre Aker deltok begge kantorene med hvert sitt egenkomponerte verk for kor. 

Luciamessen i Bakkehaugen 13. desember med eget prosjektkor håper vi er 

kommet for å bli.  

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

Kantor Karstein Ærø spilte også orgelresitasjon på kveldsmessen 
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Allehelgensdag. Noen familiegudstjenester har også hatt bandmusikere med. 

Dette har blitt godt mottatt av menigheten. 

 

5.1 Vestre Aker kammerkor  
Vestre Aker kammerkor (VAK) har i 2017 hatt en stabil medlemsmasse på ca. 

40 sangere. VAK har øvelser torsdag kveld i Vestre Aker menighetshus. 

Dirigent er kantor Karstein Ærø. 

Koret hadde vårkonsert 7. mai og høstkonsert med fransk kormusikk av Poulenc 

og Messiaen samt Duruflès Requiem 21. og 22. oktober. Tradisjonen tro ble 

julekonserten «Hellige natt» avholdt 9. og 10. desember. Koret deltok også ved 

en rekke gudstjenester og kveldsmesser.  

 

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 3-4 ganger før deltakelse på 

gudstjenester.  

 

6 Barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring 

6.1 Kontinuerlige tilbud og grupper  

Babysang og småbarnssang 

Det har vært arrangert babysang i Vestre Aker menighetshus på tirsdager 

gjennom hele året. Oppmøte var godt i vårsemesteret og mindre på høsten, noe 

som ikke er unormalt. Kristine Kilvik leder sangstunden før en enkel lunsj.  

Vi har også hatt småbarnsang i tilknytning til Supermandag og Superonsdag. De 

som har deltatt har uttrykt at de er glade for tilbudet, men det er dessverre få 

som har benyttet seg av det. Det ble derfor besluttet å sette dette tilbudet på 

pause.  

 

Supermandag og Superonsdag 

BMVA tilbyr felles middag i Bakkehaugen kirke annenhver mandag 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. 

Både Supermandag og Superonsdag var godt besøkt i 2017, med oppgang på 

Supermandag og noe nedgang på Superonsdag. 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 2017 er det arbeidet med å få flere frivillige til å være med å 

ordne i stand, lage mat eller rydde. Det jobbes videre med dette i 2018. 
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Superonsdag i Vestre Aker menighetshus 

Eikeskogen familiespeiding KFUK/KFUM 

Familiespeiding startet i 2015. Målgruppa er familier som har barn i alderen 3-6 

år, men også andre kan delta. Gruppa har møter i forbindelse med 

familiegudstjenester, særlig i Bakkehaugen. Etter gudstjenesten er det tur med 

bål, matlaging og enkle speideraktiviteter. Våren ble avsluttet med 

teltovernatting i Nordmarka. 

Familiespeidingen fungerer fint som det er nå, men det er plass til flere! 

Informasjon er gitt særlig i menighetsbladet og på egen Facebookside. 

Bakkehaugen kirke har også informert på sin Facebookside. Lederne setter pris 

på støtten fra menigheten og ønsker seg et enda tettere samarbeid for 

planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid framover.  

 
Alfa minigospel  

Alfa minigospel er et kor for barn 3-7 år, som har hatt 32 medlemmer i 2017. 

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

I 2017 var Hanne Kristin Sørlid pianist. Korledere var Tone Tønsberg, Silje 

Romedal og Torill Riborg. Fra høsten ble Kristin Minde med som leder. 

Det er middagsservering for barn, foreldre og ledere som ønsker det i forkant av 

hver øvelse.  

På Alfas vårkonsert, ble det samlet inn penger til NMS-prosjektet blant barn i 

Bangkok, som menigheten har hatt som et av sine misjonsprosjekt. 

Årets store happening for Alfa var 25-årsjubilieet som ble feiret i november med 

stor fest der barna var i fokus. Koret deltok på juletrefest i Vestre Aker 

menighetshus og på fire familiegudstjenester i Vestre Aker kirke og hadde to 

opptredener på Eugene Hanssens aldershjem.  

 
Ullevål Pre Soul Children  

Ullevål Pre Soul Children er et kor for barn fra 7 til 10 år som ble startet høsten 

2015. Koret synger en annen type sanger enn de andre korene. Kristine Kilvik er 

dirigent, Silje Andersen er medleder og Ole Kristian Kogstad pianist. Koret har 

hatt øvelse hver onsdag i skoleåret siden oppstart og har deltatt på to 

familiegudstjenester i halvåret. Koret har i underkant av 10 medlemmer. 
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Fresco kor og dans  

Fresco er et kor som har fulgt medlemmene sine heller enn å holde seg til en fast 

aldersgruppe, de er en sammensveiset gjeng som har sunget sammen i mange år. 

Fresco hadde en musikalforestilling våren 2017 som samlet fullt hus, og i 

desember sang koret sammen med Helene Bøksle på hennes to julekonserter i 

Vestre Aker kirke. Koret har også deltatt på gudstjenester og sunget på 100-års 

jubileet til Ullevål hageby. Tale Bryn Teigene og Ingvild Bryn er korets ledere. 

 

Bakkehaugen jentekor  

Koret har gjennomført ukentlige øvelser torsdag ettermiddag i Bakkehaugen 

kirke og har hatt 5 medlemmer våren 2017. Koret sang på blomstermessen i 

juni. I tillegg medvirket de sammen med Majorstuen barne- og ungdomskor på 

konsert i Majorstuen kirke i mai. Høsten 2017 har koret fungert som prosjektkor 

frem mot Luciamesse 13. desember. Koret øvde i Bakkehaugen kirke sammen 

med Røa jentekor og Oslo katedralskoles kor hver lørdag fra oktober til 

desember.  

 

Orgelbrus 

I mars 2017 arrangerte Marianne orgelundervisning i Bakkehaugen kirke for 

barn og unge. Arrangementet varte i to timer en lørdag og 5 barn møtte. To av 

deltakerne spilte på gudstjenesten dagen etter. Det ble også orgelbrus på 

Trosopplæringsdagen i Bakkehaugen kirke i oktober. Flere barn fikk prøve seg 

på orgelkrakken. 

 
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 30 medlemmer fordelt på aspirantkor og hovedkor. Koret synger 

klassisk musikk, folketoner og moderne musikk. Koret samarbeider med andre 

kor, også profesjonelle. Koret vil være musikalsk utfordrende og inspirerende, 

inkluderende og vennlig. Korets dirigenter er Julie Kleive og Sindre 

Beitohaugen.  

I 2017 deltok koret på 4 gudstjenester. Koret sang også Haydns Årstidene i 

norsk oversettelse sammen med Det norske solistkor og Ensemble Allegria. De 

hadde julekonsert sammen med Kammerkoret Nova. Koret drar på turer, i 2018 

skal de både til Gøteborg og til Nordmarkskapellet, og de synger også på 

aldershjem og skal synge i Tøyen- kirken våren 2018. 

 
Konfirmantarbeidet  

I 2017 var det 58 konfirmanter i BMVA. Det utgjør 64% av de døpte. En 
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vesentlig endring i de siste årene er at flere velger å ha konfirmasjonsdagen i 

Bakkehaugen kirke og færre i Vestre Aker.  

Kapellan Christoffer Tjelle har ansvaret for konfirmantarbeidet. De andre 

prestene deltok på enkelte samlinger. Trosopplæringsmedarbeider Silje 

Andersen deltok som leder for en av gruppene «Ungdom møter eldre» og barne- 

og ungdomsarbeider Kristine Kilvik deltok på konfirmantleiren.  

Til sammen 12 frivillige konfirmantledere i alderen 20 – 30 år har deltatt, i 

tillegg til at to leirledere. I 2017 var også noen tidligere konfirmanter fra 

nærområdet med som ledere, og også enkelte fjorårskonfirmanter.   

 

Konfirmantarbeidet består av undervisningssamlinger på tirsdager, 4-dagers 

konfirmantleir i Sauevika i mai, fasteaksjon, 2 «superfredager» og en heldags 

lørdagssamling. I 2017 deltok 650 konfirmanter fra prostiet på en samling i 

Domkirken i forkant fasteaksjonen.  

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

tillegg til de 5 obligatoriske: lysmesse, presentasjonsgudstjeneste, 

solidaritetsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenesten.  

 

Alle konfirmantene deltar i et valgfritt opplegg: 1) Ekskursjon til Tøyenkirken 

og Kirkens Bymisjons arbeid. 2) Pilgrimsvandring med pilegrimsprest og 

gateprest for ungdom fra Ruinparken i Gamlebyen og til Gamle Aker kirke. 3) 

Besøk i St. Dominikus kloster. 4) «Unge møter eldre», hvor konfirmanter og 

medarbeidere fra menigheten tok medansvar for pårørendekafeen på Majorstuen 

Bo- og behandlingssenter fem søndager. I det siste prosjektet deltok 

konfirmantene praktisk og diakonalt. Tiltaket ble vurdert som vellykket. Det ble 

søkt om egne midler til prosjektet fra Bispedømmekontoret og dette gikk til å 

dekke lønnskostnadene til de tre medarbeiderne.  

 

Det ble arrangert reunion for 2017-konfirmantene i september. Det ble en fin 

samling og hvor rundt 20 av konfirmantkullet møtte.  

Høsten 2017 ble det innskrevet 46 konfirmanter. Det er en liten gruppe 

sammenlignet med de siste årene, med unntak av 2015 hvor det var 42.  

Våren 2017 vedtok menighetsrådet at konfirmantarbeidet legges noe om. Det ble 

derfor færre samlinger for de nye konfirmantene på høsten 2017, og flere 

samlinger i 2018 med sommerleir og høstkonfirmasjon.  
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Konfirmanter på leir  

Ledertrening  

Høsten 2017 var tre av konfirmantene med på ledertreningskurs i prostiet, 

sammen med Grefsen og Nordberg. Per samling har det vært 20-25 ungdommer. 

En av samlingene var i Bakkehaugen. Temaer for samlingene har vært identitet, 

ledelse og makt. Mot slutten av hver samling har det vært en samling med 

andakt og lystenning. Arbeidet skal evalueres for å finne ut hvordan menigheten 

kan skape et godt lokalt ungdomsmiljø for flere. 

 

Speiderne i Bakkehaugen/Tåsen speidergruppe: 

Speiderne møtes i Bakkehaugen onsdager fra kl. 18-19.30. Ved årsslutt 2017 

hadde gruppen 51 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 nå 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. 

Over halvparten av medlemmene deltok på landsleir i Bodø, og flere var verter 

for 11 australske speidere i forkant av leiren. 

 

Søndag 23. april markerte speidergruppen St. Georgsdagen med gudstjeneste i 

Bakkehaugen kirke. 4. desember deltok speidergruppen på lysmesse. 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 

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

av dåpen. Samtalen skjer for det meste i form av hjemmebesøk. Det blir snakket 

https://www.facebook.com/vestreakerkirke/photos/a.687392881279767.1073741839.566434210042302/1544064572279256/?type=3
https://www.facebook.com/vestreakerkirke/photos/a.687392881279767.1073741839.566434210042302/1544064585612588/?type=3
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om dåp, dåpsgudstjenesten og trosopplæringstilbudet i menigheten. Det blir også 

invitert til babysang. Alle foreldre får dåpsboka Arvegull i gave.  

 

Familiegudstjenester 

I 2017 hadde BMVA til sammen 12 familiegudstjenester (6 i Bakkehaugen og 6 

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 stabbemesse, gudstjeneste med tårnagenter, karnevals-

gudstjeneste, utdeling av 6-årsbok og 4-årsbok, høsttakkefest, bursdagsfeiring 

for Alfa minigospel (se over) og gudstjeneste med Lys våken.  

Tårnagenthelg ble gjennomført med åtte tredjeklassinger tidlig på året. Lys 

Våken ble et innholdsrikt døgn med 15 deltakende 6. og 7. klassinger. Nytt av 

året var at det ble invitert til et trosopplæringsarrangement for 2.-5. klasse i 

forbindelse med høsttakkefesten. Dette skal videreutvikles. 

 
Tårnagenter 2017 i klokketårnet i Vestre Aker kirke 

Samarbeid med skoler og barnehager  

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

fordelt ansvaret for skolene mellom seg: Soknepresten har Majorstuen skole, 

menighetspresten har Berg og kapellanen har Marienlyst og Ullevål.  

I 2018 vil det bli laget en egen plan for skole-kirkesamarbeidet. I 2017 har det 

vært møter med lærerne med Marienlyst skole om tilbud og samarbeid. Arbeidet 

omfatter 1) Invitasjon til gudstjenester og høytidsvandringer på kirkens 

premisser, i nært samarbeid med skoler og barnehager. 2) Tilbud om hjelp til å 

formidle kunnskap om kristendom og kirketradisjoner i tilknytning til ulike fag i 

skolen, med klassebesøk i kirkene. I 2017 var flere klassetrinn på besøk i Vestre 

Aker kirke.  

Det ble arrangert til sammen 6 skolegudstjenester, se punkt 4.1. Gudstjenestene 

er like godt besøkt som tidligere, selv om elevene må foreta aktiv påmelding.  

For barnehagene ble det arrangert åtte julevandringer som samlet mange barn i 

midten av desember. Tiltaket ble gjennomført av kapellanen i samarbeid med to 

andre prester fra prostiet. I tillegg inviterte menighetsprest og kantor til 
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tradisjonell julegudstjeneste for barnehager i Bakkehaugen kirke, med over 50 

tilstede.  

7 Diakoni 
Menigheten har ingen ansatt som spesielt ivaretar diakonifeltet. Menighetens 

prester er tilgjengelige for samtaler og hjemmebesøk. Menigheten ønsker å 

ivareta det diakonale aspekt i hele sin virksomhet, fra kirkekaffe til 

konfirmantundervisning.  

«Unge møter eldre» 

Noen unge medarbeidere fra menigheten, sammen med noen konfirmanter, ble 

med på prosjektet «Unge møter eldre» våren 2017 med treffpunkt på 

Majorstutunet bo- og behandlingssenter, se avsnittet om konfirmantarbeid. 

Målet for prosjektet var å skape kontakt på tvers av generasjoner. Dette fungerte 

veldig bra med gode tilbakemeldinger og evaluering fra deltakerne. Opplegget 

bidro til økt trivsel både blant de eldre og konfirmantene, samt at det skapte et 

engasjement for andre menneskers behov i lokalmiljøet. Ved å dele historier fra 

livet, fikk konfirmantene innsikt i den eldre generasjonen og kafeen som de 

møttes i, ble fylt med god stemning og latter.  

 

For 2018 planlegges oppstart av diakonale tiltak for barn og ungdom etter 

skoletid. 

 
Eugene Hanssen aldershjem  

Det har vært holdt musikkandakt en gang i måneden på Eugene Hanssen 

aldershjem. Det var også nattverdgudstjeneste på skjærtorsdag og gudstjeneste 

julaften. I 2017 var det menighetsprest og kantor Karstein Ærø som 

gjennomførte besøkene. 

 
Menighetsforeningen 

Menighetsforeningen i Bakkehaugen holder åpne møter hver andre mandag i 

måneden kl. 12-14 (unntak for sommermånedene) Foreningen hadde i løpet av 

året til sammen 8 sammenkomster. 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. Ansvarlige for 2017 har vært Bodil Kimsås, 

Sigvor Vethe og Ragna Lier. 

 
Majorstutunet bo- og behandlingssenter  

Menighetsprest Hjalmar Kjelsvik har hatt ansvaret for månedlige musikk-

andakter/nattverdgudstjenester på Majorstutunet. Disse holdes sammen med 
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kantor Karstein Ærø. Menighetsprest har også ansvar for samtale og sjelesorg 

for senterets beboere. 

 

Ullevål Hageby Seniorsenter  

har hatt to besøk av menighetsprest. Prosten i Vestre Aker prosti var også innom 

før jul på menighetens vegne.  

 

Majorstuen seniorsenter  

i Slemdalsveien 3A fikk ikke forlenget sin driftsavtale med bydelen og Oslo 

kommune og gikk inn i en avslutningsfase høsten 2017. Driften opphørte 

formelt 1.2.2018. To ansatte er sagt opp. Menigheten har sammen med Norske 

Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke stått som eiere/driftere av denne 

virksomheten og ble i løpet av høsten involvert i prosessen med nedleggelsen. 

Det er formelt styret for senteret som har forestått avviklingen sammen med de 

ansatte. Som en del av dette mottok menigheten flygelet deres. Dette var i sin tid 

en gave til senteret fra Majorstuen menighets aldersforening. Flygelet eies av 

menigheten og er plassert i Vestre Aker kirke.  

 

8 Misjon 

8.1 Misjonsprosjekter 
To misjonsprosjekt, med fokus på arbeid i Thailand og Kamerun ble avsluttet i 

løpet av 2017. Mot slutten av året vedtok menighetsrådet forslag fra globalt 

utvalg til nye samarbeidspartnere: Én avtale med Misjonsalliansen og fokus på 

Vietnam og én avtale med NMS med fokus på Estland. Det er åpent for grupper 

i menigheten til fortsatt å støtte de tidligere misjonsprosjektene.  

 

8.2 Misjonsforeninger 
Prestegårdens misjonsforening  

Prestegårdens misjonsforening har støttet menighetens misjonsprosjekt i 

Thailand. Møter har vært holdt første onsdag i måneden i Vestre Aker 

menighetshus kl. 12-14 (unntatt i sommermånedene). Misjonsforeningen 

inviterer forskjellige talere på møtene. Møtene er åpne for alle og det er rom for 

sosialt samvær rundt kaffebordet. I 2017 samlet foreningen inn totalt kr 12890,- 

som ble sendt direkte til NMS. For våren 2018 har foreningen flyttet møtene til 

tirsdager og møtes nå privat, men er fortsatt åpen for alle. Ta kontakt med Turid 

Hallen for mer informasjon på tlf 481 88 861. 

 
Santabakva  
Misjonsforeningen Santabakva har vært tilknyttet Normisjon. (Navnet 

Santabakva er satt sammen av Santalmisjon, Bakkehaugen og Vestre Aker.)  
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Foreningen bestemte seg for å avslutte møtene i 2017 og hadde sitt siste møte 

den 14. november hjemme hos Ragna Lier. Knud Jørgensen, Gro Kvalheim og 

flere av medlemmene oppsummerte historien til foreningen og misjonens 

utvikling i samme periode. Flere av medlemmene har pga. høy alder og 

helseutfordringer ikke sett seg i stand til å samles til faste tider. Engasjementet 

for misjonen vil fortsette på andre måter. Menigheten takker for all innsats og 

engasjement for misjonen i årenes løp og for påminnelse om misjonsfokus i sitt 

arbeid. 

 

9 Informasjon og kommunikasjon  

9.1 BMVAs informasjonsarbeid 
Stab og frivillige har fått bistand fra rådsmedlem og frivillig Bjørghild Kjelsvik 

til publisering av arrangement på hjemmesidene. I løpet av året kom det på plass 

en automatisk overføring av gudstjenesteopplysninger fra planleggingsverktøyet 

Kardinal til hjemmesidene. Dette har forenklet informasjonsarbeidet betraktelig. 

Staben har også fått kurs i redigering av hjemmesidene via Fellesrådet. 

Facebooksidene har vært brukt av staben til å promotere særlig gudstjenester og 

familiemiddager. Menighetsbladets redaksjon har samarbeidet med stab og 

frivillige om informasjon om menighetens arrangement i bladet. Det ble laget 

egen brosjyre med advent- og juleprogram som ble delt ut i Bakkehaugen- 

området av frivillige, og i Vestre Aker kirke og menighetshus på diverse 

arrangement.   
 

9.2 Menighetsblad  
Menighetsbladet På kirkebakken ble startet opp høsten 2015, og har siden da 

kommet med to utgivelser årlig. Sigurd Høye, Brynjulf Jung Tjønn Lindland og 

Christoffer Tjelle har vært redaksjon for bladet. I 2017 økte opplaget til 13.500, 

og sidetallet fra 24 til 28. Gudstjenestelisten har fått ny layout, og bladet fått en 

barneside med stoff fra Søndagsskoleforbundet, og to faste sider med notiser fra 

menigheten. Bladet blir distribuert til alle husstander i menigheten, for det meste 

gjennom posten. I tillegg har frivillige tatt ansvar for distribusjon til husstander 

som faller utenfor postens distribusjonsområder.  

 

Redaksjonen legger opp til et tema for hvert nummer. I 2017 var temaene 

nattverd og lokalmiljø. 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. I 2017 ble et designbyrå benyttet til et 

lite layout-oppdrag.  
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9.3 Facebook (FB) 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har flere grupper og sider 

på Facebook. De to kirkene har hver sine sider. Begge sidene har flere 

administratorer som kan legge ut stoff. Sidene har stadig økende oppslutning. 

Særlig takk til Erik Hardeng og andre for kontinuerlig publisering av bilder. Det 

har vært forsøkt også i 2017 med betalt annonsering for enkeltarrangement for å 

nå ut bredere i vårt området. Dette arbeidet vil fortsette i 2018 i mer strukturerte 

former. Mange ulike aktiviteter og arbeidsgrener har egne Facebook-grupper. 

Det vil kanskje være mulig å samordne/slå sammen noen av disse etter hvert.  

 

10 Andre menighetstiltak  

10.1 Juletrefester  
Juletrefesten i Bakkehaugen ble arrangert for barn i alle aldre den andre 

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

som gikk på tradisjonelt vis, fortelling lest av skuespiller Paul Ottar Haga, 

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. Medarbeider i trosopplæringen, Silje Andersen, var 

juletrefestarrangør sammen med sine hjelpere. Andakt var ved Kristine Kilvik 

Lederne fra barnekorene ble takket for fjorårets innsats. I tillegg til opptreden av 

korene, ble det servert boller og saft. Det var besøk av de tre vise menn, og det 

var gang rundt juletreet.  

10.2 Mandagskvelder i Vestre Aker menighetshus 

Temakvelder 2017  

Dette året var det 10 år siden det første gang ble arrangerte Temakveld i Vestre 

Aker menighetshus. Det ble holdt to Temakvelder i 2017. I januar var frisør 

Svein Bakke gjest, en populær frisør i nærmiljøet med flere tiårs praksis.  

I oktober ble Ullevål hagebys 100-årsjubileum feiret med brask og bram. Mange 

lokale krefter deltok, blant andre Helene Bøksle. Den nye hagebyboka ble 

lansert og det ble servert marsipankake for å markere både hagebyens 100 års 

jubileum og Temakveldenes 10 års jubileum. De som har stått for temakveldene 

er Marit Weiby, Solveig Strand, Kristi Svidal og Ingvild Bryn. 
 



23 

 

  
Mandagskveld i Vestre Aker menighetshus 

Tro- og tankekvelder  

Tro- og tanke kveldene arrangeres på mandager.  

30. januar kl. 20: Hvorfor synge salmer? Inspirasjonen fra Martin Luther v/ 

teolog og forfatter Eivind Skeie 

13. mars kl. 20: Reformasjonen 500 år – noe å feire? v/ pilegrimsprest dr. theol. 

Roger Jensen 

24. april kl. 20: Den norske kirke 2017 – utfordringer v/ prost Trond Bakkevig 

18. september kl. 19: Biskop Ole Chr. Kvarme fortalte om sitt arbeid borte og 

hjemme, om gledene og utfordringene. Intervju ved Hanne Elstrøm 

13. november kl. 19: Bibelens Gudsbilde - spenninger og motsetninger v/ prof. 

em. Karl William Weyde 

 

På Tro- og tankekveldene er det servering av rundstykker og kaffe/te. Det møter 

20-30 mennesker eller flere. Inngangspenger kr 50. 

Tro- og tankegruppen ønsker seg framover enda bedre rutiner for publisering av 

arrangementene og har vært i kontakt med staben om dette.  

 

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 ol., andre ganger er 

det enklere servering.  

 

10.4 Hobby- og strikkekafe  
Hver siste tirsdag i måneden møtes en gruppe med damer fra kl. 19.30 i 

peisestuen i Bakkehaugen kirke. Fokus er sosialt samvær og på høsten også 

forberedelser til julelørdag (julemarked) i kirken andre helg i desember. 

Gruppen er åpen for alle, med og uten håndarbeid.  

https://www.facebook.com/566434210042302/photos/?tab=album&album_id=687392881279767
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10.5 Tilbud om sang på norsk for flyktninger og innvandrere 
En mandag i måneden gjennom hele 2017 har det vært tilbudt sang på norsk for 

flyktninger og tilflyttede i menighetssalen i Bakkehaugen kirke. Tiltaket er et 

kombinert språklærings- og integreringstiltak. Det har blitt sunget fra klokka 

fem til halv sju. Det har kommet fra 1 til 8 tilflyttede for å synge sammen med 

Per Christian Jacobsen, Anne Dagny Skallerud, Tito Guevara og Rigmor Smith-

Gahrsen. 

 

10.6 Tilbud til frivillige  
Det ble arrangert frivilligfest i april 2017 hvor menighetens mange frivillige var 

innbudt. Det ble servert tapas og staben stod for underholdning. Menighetsrådet 

hadde planer om å tilby konsertbilletter til høstkonserten til Vestre Aker 

kammerkor, men av ulike grunner rakk man ikke det. 

 

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. 

Flere kor har dessuten kirken som sitt faste øvingslokale. Kirkerom og 

menighetssal leies ut til konserter, øvelser m.m. I tillegg brukes salen og 

peisestuen til små og store feiringer og samlinger.  

 

Driftskomiteen i Bakkehaugen har i løpet av 2017 stått for utvendig og 

innvendig vedlikehold og oppgradering i kirken. Komiteen har bestått av: Solvår 

Hardeng, Semund Haukland, Einar Hjorth Høivik, Jan-Erik Kihlgren, Bjørghild 

Kjelsvik og Eirik Vethe og Villa Wahl Stranger fra staben. 

 

Driftskomiteen pusset opp kjøkkenet i samråd med fellesrådet og eksterne 

leverandører. Nytt kjøkken ble tatt i bruk i september. Menighetssalen ble pusset 

opp på dugnad. Fellesrådet betalte utskiftning av ovner i menighetssalen og 

vinduer på kjøkkenet, ellers dekket menighets kostnadene.  

 

Det er også gjort en jobb i forhold til å innføre rutiner som forenkler utleie. Det 

er satt av midler i budsjettet for 2018 til ekstra renhold som også vil øke trivsel 

for brukere. Dette vil kunne øke utleiemuligheter. På planen for 2018 står rom i 

kjelleretasjen for tur. 

 

I tillegg til vedlikehold fra driftskomiteen på uteområdet, hjalp fellesrådet til 

med utbedring av skade på klokketårnet.  
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Supermandag i Bakkehaugen kirke for store og små. 

 

11.2 Vestre Aker kirke  
Kirkens innvendige og utvendige vedlikehold ivaretas av fellesrådet. Den største 

oppgraderingen i 2017 var utskiftning av benkevarmerne i kirkerommet. Kirken 

ble stengt et par uker i februar/mars, og riksantikvaren ble rådspurt i forhold til å 

bevare det opprinnelig utseende på benkene best mulig. Godt samarbeid og 

fleksibilitet fra alle involverte parter har gitt et flott resultat. For 2018 skal det 

utredes kostnader av nødvendig reparasjon/vedlikehold av dører, benker og 

gammel døpefont. 

 

11.3 Vestre Aker menighetshus  
Vestre Aker menighetshus brukes til menighetsarrangementer og leies ut til 

eksterne. Vaktmestere i 2017 har vært Maria Svendsen (til sommeren), Bjørg 

Torhild Grotbæk og Thor Inge Birkeland og Hanne Grotbæk (fra august). 

Driftskomiteen har vært ansvarlig for gjennomføring av dugnader, hvor man i 

2017 forsøkte å involvere flere av de faste brukerne. Badet i 

vaktmesterleiligheten er renovert og har nå 2017-standard. For 2018 er det 

planlagt mindre prosjekt for å sikre framtidig trygg drift. Tilstanden anses ellers 

som normalt bra for et bygg av denne karakteren med mye bruk.  

Hyblene har hatt noen utskiftninger i 2017. I den anledning ble det påbegynt noe 

vedlikehold/oppgradering som vil fortsette inn i 2018. Paal Riborg er ansvarlig 

for oppfølgning av hyblene på vegne av driftskomiteen.  

 

11.4 Annen eiendom  
Menigheten leier ut lokaler i Stensgaten 45 til en barnehage. Menigheten har 

engasjert Utleiemegleren AS til å håndtere det meste av arbeidet knyttet til utleie 

av de to leilighetene menigheten eier på Majorstuen. Barnehagelokalene 
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håndteres av Terje Nybøe i eiendomsutvalget. Menigheten sitter igjen med kr 

460.000 på disse eiendommene totalt i 2017. Garasjeplassen hos Marienlyst 

garasjer ble leid ut i 2017, men har ikke generert noe særlig overskudd og er 

bestemt solgt i 2018. 

 

12 Inntektsbringende tiltak og forvaltning 

12.1 Utleievirksomhet menighetshus og kirker 
Vestre Aker menighetshus  

Leieinntekter i menighetshuset samlet inkl vaktmesterleilighet har ligget på ca kr 

650.000 brutto i 2017. Av disse inntektene utgjør utleie av hyblene i nærheten 

av kr 250.000. Utgifter til menighetshuset er lønnsutgifter til vaktmestere, 

vedlikehold og strøm, og hjelp til booking for utleierom. I 2017 går også utgifter 

til baderoms rehabilitering, vel kr 250.000, til fradrag.  

 

Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  

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

Church som betaler kr 60.000 på årsbasis. Annen utleie av kirkerom, 

menighetssal og peisestue ligger på rundt kr 120.000. Potensialet for utleie antas 

å øke når det nå er foretatt oppgraderinger. Det vil måtte beregnes noen flere 

utgifter til renhold med økt utleie og bruk. De 20 % av inntektene på utleie av 

kirkerom skal tilfalle fellesrådet.  

 

Vestre Aker kirke  

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

tidligere år. Helen Bøksle med sine musikere holdt en minnerik julekonsert med 

fullsatt kirke like før jul. I tillegg har andre både lokale og mer kommersielle 

aktører leid kirken. 20 % av leieinntektene tilfaller fellesrådet. Noen av disse 

inntektene kommer først på regnskapsåret 2018. 

 

12.2 Stiftelser og fond  

Stiftelsen Klara Ravns minne  

Et eget styret oppnevnt av menighetsrådet disponerer midler som Klara Ravn i 

sin tid testamenterte til menigheten. Høsten 2016 utpekte menighetsrådet Eivind 

Furuseth som nytt medlem av styret. I 2017 ble Eirik Vethe utpekt som tredje 

medlem av styret. Bjørghild Kjelsvik er sekretær. 

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

på ca. kr 1,7 mill. Det kan gis bidrag til barne- og eldrearbeid i menigheten. I 

løpet av 2017 tok menigheten inn midlene i sine regnskaper, og kasserer har 

sammen med daglig leder nettbanktilgang. I 2017 bevilget styret midler til 
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oppgraderingen av kjøkkenet i Bakkehaugen kirke med kr 51.000,-. Midler 

tildeles etter søknad til leder Eivind Furuseth. 
 

Stiftelsen Gustav Jensens Minde 

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

driver 50 omsorgsboliger i Slemdalsveien 3. Menigheten har hatt tidligere hatt to 

representanter i styret; sokneprest og et medlem til, samt to vararepresentanter. I 

løpet av høsten ble menighetsrådet minnet på vedtektene som sier at 

menighetsrådet skal velge hele styret: I november valgte menighetsrådet 

følgende styre:  

-Styreleder Arne Slettebø utnevnt for 2 år 

-Nestleder Terje Nybøe for 4 år 

-Styremedlem Eva Marie Didrichsen Myhre utnevnt for 2 år 

-Styremedlem sokneprest Hanne Elstrøm pr november for 4 år (ny sokneprest 

går inn for henne)  

-1.varamedlem Roger Slinning 2 år 

-2. varamedlem Rolf B. Wegner 2 år 

 
Stiftelsen Majorstuen kirke 3L 

Stiftelsen Gustav Jensens minne tilhørte før sammenslåingen Majorstuen 

menighet. Det samme gjorde følgende legater og stiftelser: Lege Ruth Rambergs 

legat, Fru Anna Collett Brørs legat og Stiftelsen Aldershjemforeningen. Disse 

ble på slutten av året 2016 slått sammen i det som nå heter Stiftelsen Majorstuen 

kirke 3L (979856857). På slutten av 2017 valgte menighetsrådet følgende styre: 

Roger Slinning, Eva Marie Didrichsen Myhre, Hans Jacob Kinge, Sissel Halden 

og sokneprest i BMVA menighet. Stiftelsens midler utgjør vel 2 millioner. 
 

Møller Gasmanns fond 

Det har ikke vært delt ut midler fra Møller Gasmanns fond i 2017 pga. lave 

renter og for liten avkastning. Fondet er i underkant av kr 90.000. 

 

12.3 Annen forvaltning  
Menigheten har 800 aksjer i Mentor medier.  

 

12.4 Offerinntekter  
Offer ved gudstjenestene er en viktig inntektskilde for menigheten. Det samles 

også inn til eksterne formål, blant annet misjonsprosjekter. Til sammen ble det 

samlet inn kr. 273.234 i 2017. Av dette gikk kr 188.000 videre til andre formål 

menighetsrådet hadde vedtatt å støtte. Av dette utgjorde juleaftens offer til 

Kirkens Nødhjelp over 70.000 kr.   
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12.5 Julemarked  
Julemarked ble arrangert i Vestre Akers menighetshus søndag 3.12. og 

Bakkehaugen lørdag 9.12. Inntektene ble henholdsvis ca. kr 40.000 og drøyt kr 

30.000. Det nedlegges stor innsats fra en utvidet gruppe av frivillige i tiden fram 

mot disse arrangementene, mange arbeidstimer og mye hygge for de som deltar. 

Vi håper på fortsatt engasjement for disse tradisjonsrike arrangementene og det 

solide økonomiske bidrag disse utgjør til menighetsarbeidet!  

 
Fra julelørdag i Bakkehaugen kirke 

12.6 Givertjeneste  
Menigheten har noen givere som støtter menigheten med et fast beløp. Totalt 

innsamlet beløp i 2017 var vel 38.000 kr. I løpet av året har man digitalisert 

selve påmeldingen til givertjeneste som kan gjøres av den enkelte via 

menighetens hjemmeside og bankID, se etter «fast giver». Her ligger også 

mulighet for å få skattefradrag for gaver man gir, for beløp over 500 kr. Denne 

muligheten må markedsføres sammen med informasjon om menighetens behov 

for økonomisk støtte, særlig til trosopplæringsarbeidet. Menigheten har fått økte 

kostnader som følge av at man ansatte en trosopplæringsleder i 100% stilling. 

 

12.7 Tilhengerklubben  
Klubben driftes av Paal Riborg og tilbyr flere forskjellige former for 

medlemskap (alt etter hvor ofte man trenger tilhenger), og disponerer ni 

tilhengere. Overskuddet fra klubben går til menigheten med særlig fokus på 

investeringer i Vestre Aker menighetshus og tiltak for barn og unge. For 2017 

utgjorde inntektene kr 47.000 og omtrent samme beløp står som overskudd. Det 

er plass til nye medlemmer også i året som kommer. For info om medlemskap 

kan man kontakte menighetskontoret eller Paal Riborg; paal@riborg.no  

 

 

Vedlegg: Regnskapsdokumenter 2017 

 

 

 

mailto:paal@riborg.no
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Følg oss Facebook – Vestre Aker kirke og  
https://www.facebook.com/Superonsdag-bmv- 
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Følg oss Facebook – Bakkehaugen kirke 
https://nb-no.facebook.com/Supermandag-bmv- 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/367657670043157/photos/367704420038482/
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Til egne notater og ønsker for menigheten  
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Til egne notater og ønsker for menigheten  

 

 

 


