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1 Innledning 
 
I det dette skrives er det akkurat ett år siden Norge stengte ned på grunn av 
koronapandemien. Det fikk stor innvirkning også for kirka. Vi drev som normalt 
de tolv første ukene av året. Så ble mye endret… 
 
Menigheten hadde fra januar ansatt Kristine Eikeland som frivillighets-
koordinator og informasjonsansvarlig. Vi så fram til å kunne styrke satsnings-
området «synlighet og samarbeid» fra strategien ved å rekruttere flere frivillige 
til aktiviteter av ulike slag og å nå enda bedre ut gjennom nettsider, Facebook og 
Instagram. Menighetsbladets redaksjon ble også styrka. Vi skulle få mer og 
annerledes nytte av denne kompetansen enn vi hadde forestilt oss! Vi trengte 
den mer enn noen gang.  
 
Sokneprestvikar Nina Niestroj fikk i vårsemesteret helt andre utfordringer å bale 
med enn hun hadde tenkt seg. Helt ferske kapellan Linda Berntzen måtte drive 
konfirmantarbeidet på nye måter. Hele staben har måttet tenke nytt og 
annerledes.  
 
Det har vært feiret færre gudstjenester, med begrensninger på oppmøte. Ulike 
arrangementer har blitt avlyst, og det har blitt samlet inn færre kroner til 
arbeidet. Menighetshus og menighetssal har stått mye tomme.  
 
Men det er gjennomført walk and talk. Det har stått påskeliljer foran kirkedøra i 
høytida. Konfirmanter har hatt bo-hjemmeleir og barn har kunnet løse julerebus 
rundt kirkene. Det har blitt sendt ut postkort til eldre og bøker og annet materiale 
til barn i forbindelse med trosopplæring. Og det har blitt levert pakker på døra til 
både frivillige og konfirmanter. Frivillige har fått brev fra soknepresten. 
Dåpsfamilier har kjent seg godt mottatt. Mange fine ting!  
 
Men vi har kjent savnet. Vi lengter etter muligheten for å samles.  
 
Det har vært et utfordrende år. Og det har vært kjedelig. Men det skal ta slutt. Én 
måte å bruke kirkene på har gitt oss et stillferdig håp. Det skal vi på en særlig 
måte ta med oss: Åpen kirke. Å bruke kirkerommene til stille meditasjon og 
ettertanke, til en ordløs henvendelse uten å måtte prestere. Det har vi opplevd 
verdien av. Det skal vi ikke glemme. Sånn kan vi nærme oss Gud.  
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2 Kirkelig administrasjon og ledelse 

2.1 Ansatte 
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2020 hatt 
følgende sammensetning:  

Ansatte i Kirkelig fellesråd  
Kantor: Karstein Ærø 100 % stilling, hvorav 17 % lønnet av menigheten  
Menighetskonsulent: Villa Wahl Stranger 40% stilling 
Trosopplæringsleder: Elisabeth Moss-Fongen 80 % stilling (20 % permisjon) 
Daglig leder: Ingeborg Hjertaker 100 % stilling  
 
Kirketjenere (timelønnet)  
Edvard Egil Taugbøl Hasseldal  
Eirik Holmedal sluttet 30.01.2020 
Nora Marie Lia  
 
Ansatte i Oslo bispedømmeråd 
Sokneprest: Ulrike Eva Lunde, 100 % foreldrepermisjon våren 2020, tilbake i 
august 2020. 
Vikar-sokneprest: Nina Kristine Niestroj 90 % januar til august 2020 
Ny kapellan: Linda Berntzen, 100 % fra januar 2020. 
Seniorprest: Hjalmar Kjelsvik, tilbake i 100 % fra 20. april. 
Seniorprestvikar John Egil Rø fra prostiet til mai 2020. 
 
Ansatte lønnet av BMVA  
Nyopprettet stilling fra januar 2020: Informasjons- og frivilligkoordinator: 
Kristine Eikeland, 100 %. 
Bookingstilling: Kristine Kilvik, 10 % + kontorstilling 10 % fram til og med juli 
2020. 
Dirigent for Ullevål Soul Kids: Nora Marie Lia, 15 % stilling, + Kristoffer 
Hognestad på piano. 
 
Vaktmestere på menighetshuset i 12,2 % stilling hver:  
Ole Bendik Rørstad 
Jørgen Lauvsland  
Stian Mikalsen til 30.06.2020 
Kirubel Hailu fra 01.08.2020 
 
Leder for babysang og småbarnsang i Vestre Aker: Kristine Kilvik.  
Leder for babysang og småbarnsang i Bakkehaugen kirke: Hanna Nydal  
 
Anne Helén Houg var innleid i 15 % stilling som medarbeider på 
supermiddagene (kjøkkenet) høsten 2019, med kontrakt ut februar 2020.  
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2.2 Menighetsrådet  
Disse ble valgt inn i menighetsrådet ved kirkevalget 2019 for perioden 
november 2019 til oktober 2023:  
Torunn Landrø, Kaja Breivik Furuseth, Rigmor Smith-Gahrsen (leder), Inger-
Marie Schjønberg, Ann Elisabeth Johansen, Per Olav Gundersen (nestleder), 
Svein Homstvedt, Marianne Marstrand, Karl-Andreas Berteussen (varamedlem), 
Anne Dagny Skallerud (varamedlem), Anne S. Falkenberg (varamedlem). 
 
Menighetsrådet hadde 10 møter og behandlet 79 saker. I tillegg hadde rådet et 
fellesmøte med staben.  

Stabstur 
De ansatte i staben fikk i 2020 gjennomføre en etterlengtet stabstur. Den gikk til 
Norefjell konferansehotell. Ingeborg, Elisabeth, Kristine, Karstein, Hjalmar og 
Villa reiste søndag den 20. september etter gudstjenesten, mens Ulrike og Linda 
fulgte etter mandag morgen. Turen varte til tirsdag 22.9. klokka 16.00. Staben 
gikk gjennom tema «Dåp», planla julehøytiden under pandemien og hadde et 
frivillig-verksted. Dagene ga også rom for sosialt samvær og tur. Staben setter 
stor pris på midlene som ble gitt, slik at en kunne bli kjent med hverandre og 
arbeidsoppgavene til den enkelte. Staben ønsker seg flere slike turer! 
 

3 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet og komiteer. 

3.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget (AU) har i 2020 bestått av leder Rigmor Smith-Gahrsen og 
nestleder Per Olav Gundersen, sokneprestvikar Nina Niestroj til juni og 
sokneprest Ulrike Lunde fra august, i tillegg til daglig leder. AU har hatt møter i 
forkant av alle menighetsrådsmøter for å forberede disse. AU er også rådets 
personalutvalg. 

3.2 Gudstjenesteutvalg  
Gudstjenesteutvalget (GUV) hadde to møter i første halvdel av 2020. Sigurd 
Høye, Marianne Marstrand, Rigmor Smith-Gahrsen, kantor Karstein Ærø, 
kapellan Linda Berntzen og fungerende sokneprest Nina har vært medlemmer av 
utvalget. Utvalget så på familiegudstjenesteliturgien ut fra tidligere praksis og 
tilbakemeldinger fra biskop på søknad om liturgi. Det ble snakket om 
gudstjenestene generelt og hvordan en kan øke oppslutningen. 
 
Etter sommerferien ble utvalget utvidet med Ingrid Vad Nilsen og Hjalmar 
Kjelsvik for å arbeide målrettet med «revisjon av hovedgudstjenesten». Kapellan 
Linda kan møte ved behov, men blir ellers informert gjennom referater som 
resten av staben.  
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Den nye gudstjenesteordningen skal innføres i menigheten i løpet av 2021.  
Prosessen ledes av sokneprest Ulrike Lunde og referent er Rigmor Smith-
Gahrsen. Utvalget hadde fire møter i løp av høsten, hvor to av dem var digitale 
møter via Zoom. 

3.3 Kveldsmesseutvalg  
Utvalget har ikke hatt møter i 2020.  

3.4 Trosopplæringsutvalg 
Trosopplæringsleder leder utvalget. For øvrig har utvalget bestått av; kapellan 
Linda Berntzen, Torunn Landrø, Torill Riborg, Kaja Breivik Furuseth, Anna 
Katharina Litzen Jørstad og Anne Raustøl. 
 
Det ble holdt 4 møter i 2020. Saker som ble tatt opp var blant annet 
budsjett/regnskap, planer for semestrene, samt at nye og allerede eksisterende 
tiltak ble drøftet. I 2020 handlet det også mye om hvordan vi kunne tenke 
alternativt under koronaepidemien når vi ikke kunne gjennomføre 
breddearrangementer. Utvalget tok også initiativ til, og gjennomførte 
Luciafeiring. 

3.5 Informasjonsutvalg - informasjonsarbeid 
Det har ikke vært et formelt oppnevnt informasjonsutvalg for menigheten i 
2020. Se mer info i kapittel 9.  

3.6 Voksenutvalget  
I utvalget som arrangerer temakveldene er disse med: Kristi Svidal, Marit 
Weiby, Solveig Strand og Ingvild Bryn. Utvalget har arrangert temakvelder i 
Vestre Aker menighetshus. Se punkt 10.2. 

3.7 Tro- og tankeutvalg  
Medlemmer i utvalget er sokneprest (første halvår vikar Nina K. Niestroj, siste 
halvår Ulrike Lunde), Hallvard Beck, Unni Eriksen, Elisabeth Aurlie og 
Marianne Marstrand. Utvalget arrangerte tre tro- og tankekvelder i 2020 og 
hadde 4-5 utvalgsmøter Se punkt 10.2. 

3.8 Driftskomité for Vestre Aker menighetshus  
Driftskomiteen (DK) for Vestre Aker menighetshus har i 2020 bestått av: 
Morten Strand (gikk ut av komiteen høsten 2020), Kristen Erik Thorp, Svein 
Homstvedt og Rigmor Smith-Gahrsen. I tillegg er husets vaktmestrene en del av 
komiteen. Nytt medlem i komiteen fra 2020 er Lovise Mæhle. Komiteen har hatt 
flere møter og arrangert vår- og høstdugnad. Se også punkt 11.3.  

3.9 Driftskomité for Bakkehaugen kirke 
Driftskomiteen i Bakkehaugen har bestått av: Eirik Vethe, Semund Haukland, 
Einar Hjorth Høivik, Jan-Erik Kihlgren, Solvår Hardeng og Bjørghild Kjelsvik. 
Komiteen har hatt jevnlig kontakt gjennom hele året og har stått for rydding, 



10 
 
 

reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det har ikke vært gjennomført dugnad 
grunnet smittevern - se 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 digitale møter. Det 
har vært noe oppfølgning av leilighetene, barnehagelokaler og kontakt med 
Utleiemegleren. Utvalget hadde også møte med økonomiutvalget på høsten. Se 
også punkt 11.4. 

3.11 Globalt utvalg  
Utvalget bestod av Knut Hallen, Sissel Halden og sokneprest (i første halvdel av 
året Nina Niestroj, i høstsemesteret Ulrike Lunde). Utvalget hadde to møter før 
sommeren og to i løpet av høsten. Se punkt 8.1. 

3.12 Økonomiutvalg  
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene i 2020: Lars Hansson, Per Olav 
Gundersen, Ingar Seierstad og daglig leder. Terje Nybø trådte ut av utvalget i 
mai 2020. Utvalget har hatt fire møter (inkl. digitale) og deltatt på MR møtet i 
desember i forbindelse med budsjettet for 2021.  

3.13 Redaksjon for menighetsbladet «På kirkebakken»  
Sigurd Høye, Brynjulf Jung Tjønn Lindland, Bjørghild Kjelsvik og Kristine 
Eikeland har hatt ansvar for arbeidet med menighetsbladet. Utvalgsmøter holdes 
i forkant av utgivelsene. Se punkt 9.6. 

4 Gudstjenester og kirkelige handlinger  

4.1 Gudstjenester  

Forordnede gudstjenester (gudstjenester på søn- og helligdager)  
I utgangspunktet hadde menigheten også i 2020 planlagt å holde gudstjeneste i 
Vestre Aker kirke hver søndag kl. 11. Kveldsmesser ble satt opp første søndag i 
måneden kl. 19. Tredje søndag i måneden har det vært forordnet gudstjeneste i 
Bakkehaugen kirke. I tillegg ble det første søndag i måneden planlagt 
nærmiljøgudstjenester i Bakkehaugen. Disse er ikke forordnede, men de er med 
i statistikken som gudstjenester på søn- og helligdager. 
  
Menigheten fikk ikke gjennomført alle sine oppsatte gudstjenester grunnet 
pandemien. 32 gudstjenester ble avlyst. 
 
Det ble feiret 76 gudstjenester på søn- og helligdager i BMVA i 2020, hvorav 24 
(16 i 2019) i Bakkehaugen – av disse var 9 dåpsgudstjenester med kun familie 
og faddere tilstede. Til sammen 3444 personer har deltatt. Gjennomsnittsbesøket 
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er 50. Det ble holdt 8 gudstjenester utenom søn- og helligdager. Disse hadde 648 
deltakere. På de 84 gudstjenestene var det altså totalt 4092deltakere.  
  
8 av gudstjenestene har vært særlig tilrettelagt for barn. Det ble ikke holdt 
skolegudstjenester eller barnehagegudstjeneste før jul. Det ble holdt en 
gudstjeneste/andakt på Majorstutunet bo- og rehabiliteringssenter i februar, før 
det ikke lenger var lov å besøke sykehjemmene.  

Allehelgen 
Vestre Aker kirke var åpen fra etter formiddagsgudstjenesten til 
orgelresitasjonen var over på allehelgensdag. Mange var innom kirken for 
lystenning og stillhet, samt for å høre fin orgelmusikk ved kantor.  

Julehøytid 
Julaften ble begge kirkene holdt åpen for besøkende. Til Bakkehaugen kirke 
kom 170 besøkende og juleevangeliet ble lest i veksel med musikk fra galleriet.  
 
Vestre Aker hadde over 300 besøkende. Også her ble det framført musikk, 
orgelet, trompet og en frivillig sang spontant julesanger. Tilbakemeldingene fra 
begge steder var meget positive. Julaften stilte også flere nye frivillige.  

1. juledag 
I Bakkehaugen kirke kom rundt 50 besøkende – dagens tekst ble lest og tekst-
meditasjon ble delt ut. I Vestre Aker kirke ble også teksten lest og 
tekstmeditasjon delt ut. 15 mennesker var innom.  
 
Tallene er interessante for menigheten. Vi har tolket det slik at Bakkehaugen 
setter pris på en åpen kirke i nærmiljøet. Menigheten kommer innom, tenner lys, 
sitter i benken på vei til/fra tur eller julebesøk. Vi noterer oss at åpen kirke 
fungerer fint for behovet i området.  
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2. juledag: 
Vestre Aker kirke: 20 besøkende innom, god stemning og vellykket med sang 
fra noen i Vestre Aker Kammerkor.  
 
I tillegg til åpen kirke for besøkende ble en digital julaftensgudstjeneste lagt ut 
på vår nettside. Filmen ble lastet opp 585 ganger og det var 429 som så på 
filmen mer enn tre sekunder. Hvor mange som da satt sammen foran hver 
skjerm vet vi ikke. I etterkant ser vi at vi burde latt filmen ligge tilgjengelig hele 
julehøytiden og ikke tatt den ned natten til første juledag.  

Nærmiljøgudstjenester i Bakkehaugen 
På samme måte som i 2019 har det i 2020 vært holdt såkalte 
«nærmiljøgudstjenester» i Bakkehaugen kirke den første søndagen i måneden. 
Disse gudstjenestene er helt og holdent drevet av frivillige som viser et 
imponerende engasjement. Ingen medvirkende er lønnet. 7 
nærmiljøgudstjenester var mulig å feire i 2020 med et gjennomsnittsantall på 45 
besøkende. Gudstjenestene har hatt fra 38 til 71 deltakere. Til sammen har det 
vært 317 deltakere på disse gudstjenestene. Det har vært utført dåp på enkelte av 
dem og til hver gang har det vært invitert en gjest som har bidratt i 
gudstjenesten.  
 

 

Nattverdgjester  
43 av gudstjenestene i 2020 hadde nattverd. Det ble registrert til sammen 1622 
nattverdgjester.  

Skriftemålsgudstjeneste 
Menigheten innbød ikke til skriftemålsgudstjeneste i løpet av året.  

Ungdomsgudstjenester 
Menigheten har feiret to gudstjenester spesielt tilrettelagt for 
ungdom/konfirmanter. 101 ungdommer var med på de to gudstjenestene. 
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Gudstjenestestatistikk 2020 sammenlignet med 2017, 2018 og 2019 
Menigheten feiret totalt 84 gudstjenester i 2020. I 2019 var det 101 
gudstjenester. I 2018 var det 107.  
For søn- og helligdager er tallene slik: 
2017  gudstjenester: 101deltakere: 6979 
2018  gudstjenester: 92  deltakere: 7238 
2019  gudstjenester: 88  deltakere: 6993 
2020  gudstjenester: 76  deltakere: 3444 
 
Vi har opplevd en oppgang i gudstjenestedeltakelse de siste årene, også i forhold 
til nattverd. 2020 viser at tallene er tydelig preget av pandemien og mange har 
holdt seg hjemme. Året 2020 kan ikke sammenlignes med årene før, men vi kan 
dra nyttig erfaring av noen tiltak som ble gjennomført med gode 
tilbakemeldinger. 
Åpen kirke, spesielt med kantor/organist tilstede, har trukket mange nye 
mennesker.  

4.2 Kirkelige handlinger  

Dåp  
31 gudstjenester hadde dåp i 2020. 14 av disse var egne dåpsgudstjenester, hvor 
bare familien og faddere var tilstede.  
  
Totalt dåpstall for 2020 fra vår egen menighet: 60 (2019: 76).  
30 dåp ble utført i våre kirker (46 i 2019), derav 19 (33 i 2019) i Vestre Aker 
kirke og 11 (13 i 2019) i Bakkehaugen. Det er kun de fra vår menighet som ble 
regnet med her.  
32 av våre soknebarn ble døpt i andre kirker – her er et påfallende antall 
utenbys. Av barn som ikke bor i vår menighet ble 8 døpt i våre kirker.  
  
Noen erfaringer må vi nevne og ta med oss videre: Dåpsgudstjenester med kun 
den nærmeste familien tilstede har fått gode tilbakemeldinger, ble opplevd 
personlig og familien har kommentert at de følte seg ivaretatt og imøtekommet i 
en krevende situasjon.  

Konfirmasjon 
50 ungdommer ble konfirmert i menigheten i 2020. På grunn av smittevern 
gjennomførte vi hele 7 konfirmasjonsgudstjenester. I Bakkehaugen ble det 
konfirmert 12 ungdommer og i Vestre Aker kirke 38.  
I 2019 ble 51 ungdommer konfirmert i menigheten fordelt på 4 gudstjenester. 
Bare 2 av konfirmantene valgte da å bli konfirmert i Bakkehaugen. 
Konfirmanttallet har variert mellom 44 og 69 fra 2013 til 2018: 68 (2013), 55 
(2014), 44 (2015), 66 (2016), 53 (2017) og 45 (2018). 
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Vielse  
7 vielser ble gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker i 2020.  

Gravferd  
Det ble ifølge statistikken foretatt 88 (89) gravferder eller jordpåkastelser i 
soknet, hvorav 23 fra soknets kirker. (I 2019 var tallet 20). 

Inn- og utmelding  
Det ble registrert 10 innmeldinger (12 i 2019) og 67 utmeldinger (111 i 2019) 
fra Den norske kirke i soknet i løpet av året.  

4.3 Prestetjenesten  
2. januar begynte menighetens nye kapellan, Linda Berntzen. Linda ble ordinert 
den 02.02.20 i Oslo domkirke. Hennes innsettelsesgudstjeneste ble holdt i 
familiegudstjenesten sammen med Alfa minigospel og Elisabeth Moss-Fongen 
på Såmannssøndag den 9.2.2020. 
 

 
 
Seniorprest Hjalmar Kjelsvik var tilbake i arbeid 3.2.2020. Han avviklet ferie til 
påske og var tilbake i vanlig tjeneste etter påske 20. april. 
 
Prostiprest John Egil Rø har hatt fem gudstjenester for menigheten i perioden 
fram til påske og har også gått inn i turnusen for bisettelser i første kvartal 2020. 
  
Fram til juli 2020 fungerte Nina Kristine Niestroj fra Søndre Aker prosti som 
sokneprest i menigheten. Hun har gått inn som stedfortreder i menighetsrådet, 
globalt utvalg og tro- og tankekveldgruppen i tillegg til å lede prestetjenesten og 
være en del av gudstjenesteturnusen. 
  
Menighetens faste sokneprest Ulrike Lunde kom tilbake fra permisjonstiden sin 
27.7.2020.  
  
Menighetens prester veksler fortsatt på å lede gudstjenestene i Vestre Aker og 
Bakkehaugen kirker, og deler på vielser og gravferder. Prestene tilbyr dessuten 
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sjelesorg, samtaler og personlig skriftemål til den som søker dette. I 2020 startet 
prestene tilbud om «Walk and talk», et samtaletilbud utendørs for å minske 
smittefaren. 
  
Mange dåpssamtaler, gravferds- og gudstjenesteforberedelser ble gjennomført 
på telefon eller Teams, tilpasset smittevernregler. Annet arbeide i staben har 
også foregått under nye rammebetingelser og alle har måttet omstille seg og 
planlegge nytt. Dette har tatt mye tankekraft og tid. Mye av det som ble planlagt 
kunne ikke gjennomføres. Året har også gitt oss nye erfaringer og gode møter 
med enkeltpersoner og familier. 

4.4 Frivillig tjeneste  
Medvirkning av frivillige er en forutsetning for gjennomføring av enhver 
gudstjeneste og de fleste av menighetens andre arrangementer. Vi er svært 
takknemlige for at så mange velger å gi av sin tid! I 2020 hadde vi 15 
gudstjenestemedhjelpere i Bakkehaugen kirke og 11 i Vestre Aker kirke. Dette 
inkluderer kirkeverter og medliturger/tekstlesere (for kirkekaffe, se kap. 10.3). 
Vi jobber med å rekruttere flere, og i løpet av 2020 ble tre nye frivillige 
medhjelpere en del av gudstjenestearbeidet i Vestre Aker kirke, hvor behovet for 
nye frivillige var størst. 

5 Kirkemusikk  

5.1 Vestre Aker kammerkor og Vestre Aker kirke  
Også kirkemusikken har hatt vanskelige kår under Covid 19-pandemien i 2020. 
12. mars stoppet alle korøvelser opp og dermed også muligheter for konserter. I 
noen gudstjenester har Vestre Aker kammerkor stilt opp med små, grupper alt 
etter gjeldende smittevernregler. Når gudstjenester ikke har vært tillatt, har det 
noen søndager vært åpen kirke hvor kantor Karstein Ærø har spilt orgel til glede 
for de som har kommet innom. Han har også spilt inn noen små videoer som har 
vært mulig å høre via kirkens Facebook-side. 
 
Konserter som var planlagt på vårsemesteret, ble flyttet til høsten med håp om 
lettelser på smitteverntiltak. Koret og dirigent Karstein rakk akkurat å avholde 
sin planlagte høstkonsert med engelsk kirkemusikk søndag 25. oktober i Vestre 
Aker kirke med 100 tilhørere (maks lovlig antall) før det igjen ble stengt for 
fysiske korøvelser. 
 
Til jul spilte en liten korgruppe fra VAK + kantor inn en julegudstjeneste som 
ble mulig å se for alle på julaften. Filmen ble profesjonelt laget av Jølstad 
begravelsesbyrå. Ellers på julaften ble det holdt åpen kirke fra kl. 13 til kl. 16. 
Kantor Karstein Ærø og trompetist Tormod Åsgård spilte julemusikk i 
åpningstiden. Juledagene var en liten korgruppe med og sang under åpen kirke. 
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5.2 Bakkehaugen prosjektkor og Bakkehaugen kirke  
Bakkehaugen prosjektkor er et blandet kor for voksne som øver i forkant av 
opptreden. Koret har sunget på fire gudstjenester i 2020. Koret ledes av Inger 
Elise Reitan. 
 

 
 
Bakkehaugen kirke har en av sine mest trofaste medspillere og orgelspillere i 
vikarorganist Per Christian Jacobsen. Han har også bidratt mye på gudstjenester 
i 2020 som frivillig og innleid vikar og med musikk under åpen kirke. Han er 
også frivillig vedlikeholder av orgelet i Bakkehaugen og har bidratt med 
nødvendig kommunikasjon med Fellesrådet om dette, sammen med Karstein 
Ærø.  
Julaften og juledagene fikk vi høre Ole Kristian Kogstad og Arild Stav, på 
henholdsvis orgel og flere ulike blåseinstrumenter, all musikk arrangert av Ole 
Kristian Kogstad for anledningen.  

6 Barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring 

6.1 Kontinuerlige tilbud og grupper  

Babysang – en del av trosopplæringen 
Målet med tilbudet babysang er at foreldre skal bli motivert til å bruke sanger og 
bønner i hjemmet, samt bli klar over at kirken har et trosopplæringstilbud også 
etter babysang.  
Det anslås at mellom 50 og 60 personer har vært innom i 2020. Noen går mange 
ganger, andre er bare innom en eller noen få ganger. Det var lagt opp til ukentlig 
babysang i begge kirker gjennom skoleåret. Pga. nedstengningen ble noe av 
tilbudet gjort digitalt og noe bortfalt på slutten av vårsemesteret. Det ble et kort 
høstsemester pga. nedstengning igjen i november.  
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Superonsdag og nærmiljømiddager 
Menighetens stab og frivillige har i 2020 invitert til familiemiddag i Vestre Aker 
menighetshus 7 onsdager. Det har vært 4 nærmiljømiddager i Bakkehaugen 
kirke. Prester og trosopplæringsleder har bidratt med bibelhistorier eller 
andakter og skapt kontakt med nye deltakerne. De frivillige har også bidratt med 
vertskapsfunksjoner, matlaging og smitteverntiltak slik at disse middagene lot 
seg gjennomføre. Aktiviteter etter middagene har variert; med småbarnsang, 
utelek eller formingsaktiviteter. I Vestre Aker har barna også hatt korøvelser og 
snekkerklubb å gå til. Takk til nye og gamle frivillige som har bidratt til at 
middagene kunne gjennomføres på en trygg måte i et annerledes år! 
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Nytt tilbud – snekkerklubb  
Snekkerklubben er et tilbud til gutter og jenter i alderen 6 - 12 år. Klubben 
startet opp høsten 2020 og hadde samlinger i forlengelsen av supermiddagene. 
Svein Homstvedt har ledet arbeidet, sammen med Rolf B. Wegner, Maja 
Langeland, Julie Otterdal og Hani Gamil. Klubben legger til rette for at barn og 
foreldre kan lage enkle treprodukter, som biler, båter, fuglebrett osv. Verktøy og 
materialer er innkjøpt eller samlet inn fra frivillige. På møtene har det vært stor 
entusiasme blant de drøyt 10 deltakerne som har deltatt så langt. Klubben rakk å 
ha tre samlinger før koronaen satte en stopper for videre aktivitet. 
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Alfa minigospel  
Alfa hadde 27 barn innskrevet i 2020. Barna møtte trofast opp til de øvelsene 
som kunne holdes dette året. Det ble gjennomført 9 øvelser i vårsemesteret og 9 
i høstsemesteret. Fremmøtet var ca. 20 barn per øvelse + 4 ledere. Foreldre og 
følgesvenner måtte fra mars kun levere og hente ved inngangsdøren grunnet 
Covid19-restriksjoner. 
 
Alfa sang på familiegudstjeneste i Vestre Aker kirke søndag 11. oktober.  
Onsdag den 28. oktober hadde Alfa konsert i kirken med ca. 50 tilhørere. Både 
sommer- og juleavslutning ble holdt ute på kirkebakken med sang og utdeling av 
gaver til korbarna. I tillegg ble det sendt en gavehilsen hjem til alle korbarna til 
påske.  
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Ullevål barnegospel 
Ullevål Barnegospel er et kor for barn fra 3. 
til 7. klasse. Koret ble startet høsten 2015 
under navnet Ullevål Pre Soul Children. Det 
siste året har Nora Marie Lia vært dirigent 
og Kristoffer Hognestad pianist. Koret har i 
2020 hatt en trofast medlemsgruppe på 6-7 
korister. Koret hadde 12 øvelser i 
vårsemesteret, derav 4 digitale, og 14 
øvelser i høstsemesteret. I tillegg deltok 
koret på én gudstjeneste hvert semester, 
inviterte til høstkonsert i november og 
deltok på Lucia-feiring utenfor kirken i 
desember. Koret var også på utflukt til 
Fangene på fortet på «ØveRRASKElsen» 7. 
oktober, noe som var et høydepunkt for koristene.  

 

Konfirmantarbeidet – del av trosopplæringen 
I 2020 var det 50 konfirmanter i BMVA. Kapellan Linda Berntzen hadde 
ansvaret for konfirmantarbeidet i samarbeid med trosopplæringsleder Elisabeth 
Moss-Fongen.  
 
Konfirmantarbeidet startet med kick-off tredje helgen i januar, hvor vi fikk 
mulighet til å bli litt bedre kjent og de fikk undervisning i ulike grupper om 
gudstjeneste, bønn og nattverd. Helgen ble avsluttet med presentasjons-
gudstjeneste og konfirmantforeldremøte. Vi hadde tre samlinger før Norge ble 
stengt ned i mars på grunn av korona. Under nedstengningen hadde vi kontakt 
med konfirmantene blant annet på Snapchat. Under nedstengningen ble det 
avholdt digital fasteaksjon. Vi oppfordret konfirmantene til å engasjere seg i 
fasteaksjonen ved å svare på et spørsmålsark om fasteaksjonen, i tillegg til å 
finne kreative måter å samle inn penger på. Vi opplevde at konfirmantene tok 
dette på alvor og flere samlet inn penger ved å ta kontakt med familie og venner, 
noen samlet inn penger ved å gjøre husarbeid eller pante flasker. Så fort vi 
hadde mulighet til å samles igjen, delte vi konfirmantene inn i mindre grupper 
slik at vi kunne fortsette undervisningen.  
Til sammen deltok 8 frivillige konfirmantledere i alderen 20-30 år på 
konfirmantsamlingene og på bo-hjemme leir. 
 
Noen av konfirmantene gjennomførte ministranttjeneste og deltagelse på 
gudstjenester før nedstengingen. Da det åpnet igjen valgte vi å ikke videreføre 
denne deltagelsen da vi så at det ble vanskelig å gjennomføre i henhold til 
smittevernreglene, og med et krav om begrenset antall deltagere på 
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gudstjenestene. Konfirmantene deltok på presentasjonsgudstjeneste, 
samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenesten.  
 
Konfirmantleiren, slik den var planlagt på Sjøglimt leirsted, ble dessverre avlyst. 
I stedet arrangerte vi bo-hjemmeleir fra søndag til torsdag i slutten av juni. 
Leiren startet med gudstjeneste og underholdning søndag kveld. Mandag og 
onsdag var undervisningsdager hvor vi blant annet hadde besøk av Jølstad, 
sykehjemsprest Yvonne Andresen, psykiater Torunn Landrø og teolog Andreas 
Ihlang Berg som alle underviste i ulike temaer for konfirmantene. Flere i staben 
stilte seg også tilgjengelig denne uken.  
Tirsdag gikk vi pilegrimstur fra Bakkehaugen kirke, via Nordberg kirke, til 
kirkeruinene i Maridalen hvor vi feiret gudstjeneste og nattverd sammen. På 
turen hadde vi lagt inn ulike øvelser underveis. Vi avsluttet kvelden med grilling 
og leker utenfor Maridalen kirke. Bo-hjemme leiren ble avsluttet med Mesternes 
Mester på Ullevålseter ledet av Pål Anders Ullevålseter. Til tross for at vi ikke 
fikk mulighet til å reise bort på leir opplevde vi at konfirmantene hadde en 
morsom leiruke, og at det var et godt felleskap for konfirmantene å være i. 
Konfirmantene gav inntrykk av at det ble en fin leir med et variert innhold.  
 

 
 

Lederkurs  
Høsten 2020 startet Linda opp lederkurs for de som var konfirmanter i 2020. Per 
nå er det 6 av ungdommer som har vært med på lederkurs. Vi har hatt to 
kurskvelder. Og en lørdagssamling hvor vi startet med kurs og deretter dro på 
Escape room og avsluttet kvelden med å spise pizza sammen. Vi hadde óg en 
juleavslutning utendørs hvor vi tente opp i bålpannen og hygget oss. Lederkurset 
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er ment å være et tilbud til ungdommene etter avsluttet konfirmanttid. Og vi 
håper at dette kan være med på å bygge opp et ungdomsmiljø i BMVA på sikt. 
Målet med kurset er at lederne skal kunne bidra inn i konfirmantsamlingene og 
være med som ledere på konfirmantleiren for konfirmantkullet 2021.  
 

 

Speiderne i Bakkehaugen/Tåsen speidergruppe: 
Speiderne møtes normalt i Bakkehaugen kirke onsdager kl. 1800-1930. Ved 
årsslutt 2020 hadde speidergruppen 48 registrerte medlemmer fra 7 år og 
oppover, hvorav 43 under 26 år. Ulrik Schjelderup har vært gruppeleder, og 
andre ledere har vært Asbjørn Aursjø, Jan-Erik Kihlgren og Per Olav 
Gundersen. Ingvild Hardeng har vært gruppens kasserer. Det er stor aktivitet i 
speidergruppen som er blant de ti største i kretsen Oslospeiderne. På grunn av 
smittevern har det vært dårlig med overnattingsturer til gruppens hytte ved 
Nordmarkskapellet og andre steder i løpet av 2020. Som en erstatning har det 
blitt arrangert flere dagsturer for troppen enn i et normalt år, og hele høsten var 
det kun utemøter ved Bakkehaugen kirke og ved Sognsvann. Søndag 20. 
desember deltok speiderne på den tradisjonelle lysmessen i Bakkehaugen kirke, 
som av smittevernhensyn ble arrangert utenfor kirken. Speiderne leste tekst og 
tente adventslys med flammen fra fredslyset hentet fra Jesu fødselsgrotte. 
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Figur 1Fra lysmessen utenfor Bakkehaugen 

6.2 Trosopplæring - breddetiltak 

Dåpssamtale 
Dåpen og dåpssamtaler er en del av trosopplæringsarbeidet. 57 barn ble døpt inn 
i menigheten i 2020. Dette inkluderer både de som ble døpt i kirkene våre, og 
medlemmer som ble døpt i andre kirker. I 2020 ble det forsøkt med 
dåpssamlinger i forkant av superonsdager, men dette opphørte på grunn av 
smittevernrestriksjoner. Dette skal vi evaluere og se om vi skal fortsette med. 
 
Alle dåpsbarn som hører til soknet, også de som døpes i andre sokn, får tilbud 
om dåpssamtale med prestene.  

Babysang 
Se punkt 6.1. 

Utsending av 2-årsbok 
Målet med tiltaket er at 2-åringen med familie skal motta 
en hilsen fra menigheten og lære mer om hvorfor vi feirer 
jul. Boken ble sent ut til alle 2-åringer i menigheten (62 
personer, alle døpte i årskullet 2018). 

Krølletreff  
Målet er å bygge relasjon mellom familie og menighet 
Barn og foresatte skal oppleve tilhørighet til Gud, Jesus, 
kirken og menigheten og menigheten skal få synliggjøre 
menighetens tilbud til de minste barna - og familiene deres. 
Barna får lære å kjenne bibelfortellingen om Den bortkomne 

sauen. Det ble arrangert krølletreff en lørdag i januar med 
samling i kirken og menighetshuset. 15 % av årskullet 
deltok (9 + personer av 2017 kullet) 
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Utdeling av 4-årsbok  
Målet med tiltaket er at 4-åringene skal få høre bibelfor- 
tellinger om Jesus, samt bli klar over muligheten til å bli med 
i Alfa minigospel og bli invitert med på en øvelse. Pga. 
smittevernhensyn ble ikke barna invitert med på øvelse med 
Alfakoret, men 4-åringene ble invitert til gudstjeneste for å få 
boken utdelt, en gudstjeneste i hver kirke. (15 barn mottok 
bok. Det er 28 % av årskullet.)  
 

 
 

Kirkerotteteater 
Målet med tiltaket er å ri rom for undring basert på 
kristen etikk og få kjennskap til kirkerommet. Det er også 
et mål å bli kjent med en Jesus-fortelling. Aldersgruppen 
for dette tiltaket er 4-6 åringer, disse aldersgruppene fikk 
invitasjon til kirkerottefest og teater i Bakkehaugen kirke. 
51 barn møtte i tillegg til foreldre, 25 % av årskullene. 
Tiltaket fikk støtte av Klara Ravn minnefond.  
 

Skolestartgudstjeneste 
Hovedmålet er å lære barna om bønn. Barna ble 
bedt for når de skulle begynne på skolen og 
inn i en ny livsfase under gudstjenesten i 
Bakkehaugen i august. De fikk utdelt boken Tre i et 

tre. Det ble utdelt 13 bøker til 6 åringer, som er 17 
% av årskullet.  
 

Tårnagenter 
Målet med tiltaket er at barna blir kjent og trygg i kirken. De skal 
lære om kirken som et hellig rom og få innsikt i 
treenighetsmysteriet, samt relevante bibelfortellinger. Politiet er 
invitert med for å vise barna hvordan man finner ut av mysterier 
og følger spor som finnes. Dette ble gjennomført en lørdag i 
februar og deltakelse på gudstjeneste søndag. 9 barn deltok,  
11% av årskullet.  
 



25 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Gratulerer med dåpen – koronautgave 
Målet er at barna reflekterer og lærer om dåpen og 
hva det betyr å være døpt. De blir minnet på at det er 
rundt 10 år siden de selv ble døpt. Man ønsker også at 
de skal lære om julens symboler.  
Den aktuelle aldersgruppen fikk invitasjon i posten til  
å motta en aktivitetspakke på døra, til bruk hjemme,  
på grunn av gjeldende smittevernregler. 19 deltakere 
mottok pakke. Det er 19% av årskullet.  
 

 

Lys Våken – koronautgave 
Barna lærer om hva det vil si at Jesus er verdens lys og 
hvorfor vi feirer advent. Pga. smitteverntiltak ble det 
ikke fellessamling eller overnatting i kirken, men det ble 
sendt ut brev til alle medlemmer i årskullet med 
honning-lys de kunne lage selv og Lys Våken-refleks. 
105 pakker ble sendt ut.  

 
 

Konfirmasjon 
Målet er at ungdommene blir kjent med Bibelen, kirken og hva man tror på.  
Opplæringen fokuserer på sentrale elementer i kristen tro og deltakelse i 
gudstjenester, samt refleksjon rundt livsvalg og etiske problemstillinger. Dette 
gjøres via samlinger, gudstjenester, leir og avsluttes med konfirmasjons-
gudstjeneste. Antall i 2020 var 50 personer som var 51 % av årskullet.  
Se mer om konfirmantarbeidet punkt 6.1. 
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Konfirmant-reunion 
Det uttalte målet er å dele minner fra konfirmanttiden, et kristent fellesskap og 
oppmuntre til fortsatt å delta på tilbud i kirken. Arrangementet i høst var en 
kveldssamling hvor 25 av 50 møtte opp.  

Ledertrening  
Målet er å lære ungdommene lederskap og mer om kristen tro. Samlinger over 
tid, undervisning i kombinasjon med sosiale treff og tiltak.  
6 ungdommer startet på ledertrening høsten 2020.  

Luciafeiring 
I år falt Lucia på en søndag. I Oslo var det på grunn av arrangementsforbud ikke 
lov å holde gudstjeneste. På initiativ fra trosopplæringsutvalget ble det arrangert 
en Luciafeiring for familier. Ullevål barnegospel hadde Luciatog og sang noen 
sanger, det var fellessang og en kort andakt om Lucia. Etterpå ble det servert 
lussekatter og varm saft. Godt oppmøte med 50-60 personer. 

Utsending av postkort til alle tilhørende 
Det ble sendt ut informasjon fra menigheten om hva endringene i medlems-
registeret innebærer, for dem som fram til 31.12.2020 har stått som «tilhørende» 
og således kunne motta informasjon om tilbud fra menigheten selv uten å være 
døpt. Tilhørende har vært barn under 15 år som ikke var døpt, men hvor minst 
en av foreldrene var døpt. Den norske kirkes menigheter har kunnet sende info 
til denne gruppen, men fra nyttår opphørte denne statusen i medlemsregisteret. 
Foresatte til disse barna må nå selv gå inn og registrere at de ønsker informasjon. 

Samarbeid med skoler og barnehager  
Menigheten har hatt god kontakt med skolene i nærområdet: Ullevål, Berg og 
Marienlyst. På grunn av koronasituasjonen var det enighet om at skoleguds-
tjenestene ikke lot seg gjennomføre. Som et alternativ til skolegudstjenestene 
laget staben en julevandring som klassene kunne gjennomføre hver for seg. 
Skolene fikk tilsendt et lærerhefte med beskrivelse av hvordan vandringen 
kunne gjennomføres, og rundt begge kirkene ble det hengt opp plakater med 
poster som inneholdt ulike tekster og QR-koder med blant annet musikk til 
forskjellige julesalmer. 
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Julevandring med 
barnehager 
Det ble gjennomført 
julevandringer med 
barnehager også i 2020. 
Dette er en lang tradisjon i 
menigheten. I år var vi ute. 
Barna fikk møte keiser 
Augustus, vertshusverten 
og engelen Gabriel. De 
fikk også være gjetere på 
Betlehemsmarken rundt 
bålet, og vi fant 
Jesusbarnet. Til slutt 
kunne vi ta en snartur inn i 
kirken og der møtte de en 
spillende engel. Dette er et 
utrolig fint møtepunkt og 
sammen med gode, 
engasjerte kolleger blir 
dette et førjulshøydepunkt 
i kirken. I år var det litt færre barn. Det deltok totalt 7 barnehager med 
tilsammen 110 påmeldte barn på barnehagevandringene rundt Vestre Aker kirke. 
Det var ingen påmeldte til opplegget i Bakkehaugen kirke. 

7 Diakoni 
Menigheten ønsker å ivareta et diakonalt aspekt i hele sin virksomhet, fra 
kirkekaffe til konfirmantundervisning. Men, menigheten har ingen ansatt 
diakon. Menighetens prester er tilgjengelige for samtaler og hjemmebesøk.   
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7.1 Menighetsforeningen – Hyggetreff i Bakkehaugen kirke  
Menighetsforeningen i Bakkehaugen 
kirke har holdt åpne møter, kalt 
Hyggetreff, hver andre mandag i 
måneden kl. 12-14 (med unntak for 
sommermånedene og perioder med 
forbud mot arrangementer). På hvert 
møte spiser ca. ti personer lunsj 
sammen. I tillegg får de besøk av en 
prest eller andre i staben som holder 
en kort andakt/innlegg. Høsten 2020 
gikk Ragna Lier av som leder. Menigheten er svært takknemlig for den 
verdifulle jobben hun har gjort. Ragna har opp gjennom årene fått god hjelp av 
Sigvor Vethe som også har avsluttet sitt frivillige engasjement i 
menighetsforeningen. Staben har overtatt ansvaret for å arrangere hyggetreffene 
inntil nye frivillige er på plass.  

7.2 Majorstutunet bo- og behandlingssenter  
Tidligere har menighetens seniorprest og kantor hatt ansvar for de månedlige 
andaktene på denne institusjonen. Etter hvert har sykehjemsprest Yvonne 
Andersen tatt over disse andaktene og pga. nedstengning rakk kantor kun å bidra 
på én av disse i løpet av hele 2020. 

7.3 Musikkandakter 
Det ble avholdt 4 musikkandakter i Vestre Aker menighetshus, 2 på våren før 
nedstengningen og 2 på høsten før ny nedstengning. Våren var det kantor og 
seniorprest Rø fra prostiet som stod for disse. På høsten var det seniorprest 
Kjelsvik som deltok i tillegg til kantor. Komponister de var innom var Schubert, 
Bach, Mozart og Grieg. Oppmøte har vært godt, og det har vært en økende 
oppslutning med over 20 tilstede. Dette har så langt vært et gratis arrangement 
på dagtid med bevertning og andakt i tillegg til musikk og er spesielt innrettet 
mot pensjonister. Man kan sette seg opp på e-postliste for å motta informasjon 
om nye arrangement.  

7.4 Åpen kirke 
Høsten 2020 startet menigheten med åpen kirke på ukentlig basis. Totalt har vi 
hatt åpen kirke 22 dager fordelt på både Bakkehaugen kirke og Vestre Aker 
kirke. Dette inkluderer også åpen kirke på Allehelgensdag, i jula (se kapittel 4) 
og ved enkelte andre anledninger. 
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Åpningstidene har variert gjennom høsten, men ved utgangen av 2020 var faste 
åpningstider for 
Bakkehaugen kirke på 
plass: torsdager fra kl. 18-
21. Sju frivillige byttet på 
å holde kirka åpen, med to 
frivillige per vakt/kveld. 
Bakkehaugen var også 
åpen enkelte søndager fra 
kl. 12-15, noen ganger 
bemannet av prest og 
kirketjener, andre ganger 
av frivillige. Karstein Ærø 
og Per Christian Jacobsen 
har bidratt med orgelspill i begge kirker. 
 
Vestre Aker kirke har primært vært åpen på søndager med prest og kirketjener 
til stede (da det ikke har vært mulig å ha gudstjenester). Frivillige har også vært 
med som kirkeverter flere søndager. Ved utgangen av 2020 hadde vi totalt to 
faste frivillige i Vestre Aker. Frivilligkoordinator Kristine Eikeland jobber 
videre med rekruttering av flere frivillige til begge kirker, samt med promotering 
av åpen kirke. Menigheten har fått tildelt kr. 10 000 fra Oslo bispedømme til 
bruk i dette arbeidet i 2021. 
Besøkstallene på søndager har for begge kirker variert mellom 20 og 50 
personer. Generelt har Bakkehaugen kirke hatt litt flere besøkende enn Vestre 
Aker. På torsdager i Bakkehaugen kirke har anslagsvis ti personer vært innom i 
snitt per gang. 

7.5 Walk and talk  
Grunnet pandemien, hadde ikke prestene anledning til å ta imot til samtale på 
kontoret. Det ble derfor etablert et tilbud vi kalte Walk and talk, hvor man kunne 
avtale tid for en utendørs samtale med prest mens man gikk en tur sammen. 
Dette ble godt mottatt av publikum, og vår seniorprest gjennomførte 58 slike 
samtaler. Tilbudet opprettholdes under hele pandemien. Deretter evalueres 
ordningen med tanke på om man skal videreføre den.  

7.6 Telefonliste  
Staben har fordelt mellom seg oppgaven med å ringe til 

menighetsmedlemmer for å høre hvordan det står til. Svært mange har fått 
en telefon og dette har blitt høyt verdsatt. 
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8 Misjon 

8.1 Misjonsprosjekter  
Menigheten har siden 2018 støttet to misjonsprosjekter, det ene i Vietnam 
gjennom Misjonsalliansen (MA) og det andre i Estland gjennom Det norske 
Misjonsselskap (NMS). Prosjektet i Vietnam bistår landsbyer i Mekongdeltaet 
som opplever endringer i livsvilkårene grunnet klimaendringer. Prosjektet i 
Estland dreier seg om støtte til menighetsbygging både bokstavelig og åndelig 
etter mange års kommuniststyre. BMVA har lovet å støtte begge prosjektene 
med kr 30 000 pr år. 
 
Globalt utvalg har kontakt med misjonsorganisasjonene og bidrar med 
informasjon til menigheten om prosjektenes utvikling. Utvalget hadde et 
planleggingsmøte 15.4. og flere korte møter i løpet av året. Også arbeidet i 
Globalt utvalg ble preget av smittevernrestriksjoner med avlyste møter og 
arrangementer.   
 
Det norske misjonsselskap, NMS  
2. januar feiret SMM (Samarbeid menighet og misjon) sitt 25 års jubileum med 
gudstjeneste og kirkekaffe i Vestre Aker kirke og menighetshus. Daglig leder i 
SMM, Knut Hallen, prekte, og under kirkekaffen ble det fokusert på kirkens 
situasjon og menighetsbygging i Estland. Arvid Kopperdal fra NMS bidro med 
informasjon. Mange fra menigheten deltok og viste stor interesse for våre to 
søstermenigheter i øst. Blant annet ble Globalt utvalg oppfordret til å undersøke 
mulighetene for å arrangere menighetstur til Estland.  
 
8. november var det misjonsgudstjeneste i Vestre Aker, hvor Arvid Kopperdal 
igjen kom og orienterte. Vi hadde håpet at prest Tina Klement fra Estland også 
kunne vært sammen med oss denne søndagen. Men på grunn av 
smittevernreglene kunne hun ikke komme. Videre ble antall deltakere på 
gudstjenesten begrenset, og kirkekaffen ble avlyst. 

Misjonsalliansen, MA 
7. juni, på Skaperverkets dag, ble det orientert om misjonsprosjektet i Vietnam 
både i Bakkehaugen og Vestre Aker.  
 
6. desember var det planlagt nærmiljøgudstjeneste i Bakkehaugen med fokus på 
MA og prosjektet i Vietnam. Det var lagt opp til intervju med MAs 
generalsekretær og film om prosjektet. Alt måtte avlyses på grunn av 
smittevernregler. 

Aksjoner  
Etter møtet 15. april sendte Globalt utvalg en anbefaling til menighetsrådet om 
at BMVA burde delta i «Solidaritetsaksjonen», som SMM stod bak. Aksjonen 
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tok sikte på å samle inn penger til våre misjonsorganisasjoner for å nå dem som 
var hardest rammet av korona. 
BMVA ble med på aksjonen for å bidra til våre to misjonsprosjekter, og 
informasjon ble lagt ut på Facebook og menighetens hjemmeside. Midlene som 
ble samlet inn, i alt kr. 14.500, ble delt mellom prosjektene.  
For å få inn mer penger ble Globalt utvalg oppfordret i november/desember til å 
sette i gang en lokal Adventsaksjon. Vi tok utfordringen, men nådde nok ikke 
mange utover menighetens trofaste støttespillere. Men de som kom til «Åpen 
kirke» fikk noe informasjon i tillegg til det som ble lagt ut på Facebook. 
Innsamlingen brakte inn kr. 13.830 som ble delt mellom prosjektene. 
Det ble i 2020 arrangert offer til prosjektene sju søndager. I forbindelse med 
høstkonserten i oktober samlet Alfa minigospel inn penger til misjonsprosjektet i 
Estland. 
 
Totalt fikk menigheten inn kr. 24.203 til misjonsprosjektet i Vietnam og kr 
27.280 til misjonsprosjektet i Estland. Dette betyr at det ved årets slutt manglet 
kr. 5.797 til Vietnam og kr. 2.720 til Estland for å nå måltallene på kr 30.000 til 
hver.  
Til sammenligning ble det i 2019 overført kr 10.787 til prosjektet i Vietnam og 
kr 13.174 til misjonsprosjektet i Estland som tilskudd fra menigheten, for å nå 
måltallene. 
Globalt utvalg ser frem til nye og bedre muligheter i 2021 til formidling av 
informasjon og innsamling til våre misjonsprosjekter. 

8.2 Misjonsforeninger 
Prestegårdens misjonsforening  
Foreningen har 7 medlemmer. Den har vært ledet av en gruppe på tre 
medlemmer: Turid Hallen, Berit Kolflaath Larsen og Kari Slyngstad. 
Kontaktperson er Turid Hallen. Møtene har til vanlig vært holdt første tirsdag i 
måneden klokken 12 i Vestre Aker menighetshus, men sommeravslutningen ble 
i år lagt til kolonihagen på Sogn og arrangert som friluftsmøte. Vårsemesteret 
ble preget av koronapandemien. Vi rakk å ha to møter, februar- og marsmøtet. 
De to neste møtene ble avlyst, mens junimøtet altså foregikk utendørs med tre 
medlemmer til stede. I høstsemesteret hadde vi fire møter som gikk som 
normalt. På møtene har ulike misjonstema vært tatt opp, men vi har også samtalt 
om kommende søndags prekentekst. Foreningen støtter menighetens tidligere 
misjonsprosjekt i Thailand. I løpet av 2020 har det vært samlet inn kr 7450 til 
dette formålet. 
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9 Informasjon og kommunikasjon  

9.1 BMVAs informasjonsarbeid 
Formålet med BMVAs informasjonsarbeid er å informere om hvem vi er og hva 
vi gjør, samt rekruttere flere deltakere og frivillige til de ulike delene av 
menighetsarbeidet. I 2020 har vi pga. koronasituasjonen også hatt fokus på 
digitale felleskap, og publisert prekener, refleksjoner, salmesang og lignende 
som tidligere har vært forbeholdt kirkerommene. Flere ansatte og frivillige har 
blitt inkludert i innholdsproduksjonen, noe som har gitt gode resultater.  

9.2 Nettsidene: https/kirken.no/bmv 
Nettsiden inneholder informasjon om menigheten, kirkelige handlinger og alle 
arrangementer, aktiviteter og andre tilbud. Informasjon om menighetsarbeidet 
finnes hovedsakelig i en kalender med tid og sted for hvert enkelt arrangement, 
og i en generell oversikt hvor man kan lese mer om de ulike aktivitetene. 
I tillegg har vi en seksjon med nyhetsartikler. Denne har vi i 2020 også brukt til 
å informere om endringer i menighetsarbeidet som følge av koronasituasjonen, 
og prestene har bidratt med prekener o.l. som vi har publisert på nyhetssiden når 
det ikke har vært gudstjenester.  
Informasjonsmedarbeider Kristine Eikeland har hovedansvar for nettsiden, og 
hun har i 2020 oppdatert eldre tekster og lagt inn nytt innhold. Et mål for det 
videre arbeidet med nettsiden er å øke antall nyhetsartikler og reportasjer som 
gir et dypere innblikk i menighetsarbeidet.  

9.3 Sosiale medier 
Menigheten har to Facebook-sider; én for hver kirke. Innholdet på sidene er ofte 
det samme, med unntak av de dagene hvor vi har parallelle tilbud/aktiviteter i 
kirkene. Rekkevidden til Bakkehaugens Facebook-side har i 2020 gått opp med 
187,2 prosent (rekkevidde = antall 
personer som har sett noe innhold 
fra eller om siden). Vestre Akers 
rekkevidde har gått opp med 2,3 
prosent. 
 
I 2020 fikk menigheten også en 
Instagram-konto. Målgruppen for 
denne er unge foreldre i alderen 
29-34 år – en gruppe vi har flere 
tilbud til, som f.eks. babysang, 
men som vi i liten grad når ut til 
via Facebook.  
 
I tillegg til dette har kapellan Linda Berntzen i noen grad kommunisert med 
konfirmantene på Snapchat i 2020. 
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9.4 Mediedekning og annonser 
Nordre Aker budstikke har i 2020 publisert to nyhetsartikler om menighetens 
arbeid skrevet av informasjonsmedarbeider Kristine Eikeland. Frivillig fotograf 
Erik Hardeng har bidratt med bilder. 
BMVA har kjøpt én annonse på nab.no for å informere om juleprogrammet 
2020. Vi har også annonsert/betalt for å fremme innlegg på Facebook og 
Instagram med den hensikt å promotere arrangementer og rekruttere frivillige. I 
2020 fremmet vi til sammen 28 innlegg fordelt på begge Facebook-sidene og 
Instagram-kontoen. 

9.5 E-postlister og Facebook-grupper 
Det var i 2020 mulig å motta jevnlig informasjon om følgende aktiviteter på  
e-post: Tro og tanke-/Temakveldene, tilbud til frivillige, snekkerklubben, Alfa 
minigospel, og musikkandaktene. Ullevål barnegospel og babysanglederne deler 
relevant informasjon med sine deltakere i lukkede Facebook-grupper. Det finnes 
også en Facebook-gruppe for menighetens frivillige.  

9.6 Menighetsbladet «På kirkebakken» 
På kirkebakken hadde to utgaver: vår og høst 2020. Sigurd Høye, Brynjulf Jung 
Tjønn Lindland og Bjørghild Kjelsvik satt i redaksjonen. Opplaget varierer noe, 
men er på ca.13.500, og sidetallet er 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 2020 var det redaksjonelle temaet «gudstjeneste» i vårnummeret, og «dåp» i 
høstnummeret. Redaksjonen gjør det meste av layout og annonsesalg selv, i 
tillegg til å skrive artikler. De ansatte bidrar også med ulike tekster, i tillegg til at 
redaksjonen inviterer utvalgte personer til å skrive. Andre frivillige i menigheten 
har bidratt med foto, distribusjon, korte tekster om aktiviteter/arrangementer 
m.m. 

9.7 Informasjon i posten/informasjonsmateriell 
Julebrosjyrene ble i år ikke sendt ut pga. usikkerhet rundt juleprogrammet.  
Vi har sendt postkort til alle menighetens medlemmer over 80 år i to runder. 
Den første med ønske om en god påske og informasjon om menighetens tilbud i 
koronatiden. Den andre i desember med informasjon om menighetens tilbud 
advent og jul 2020.  
For arrangementer med mer avgrensede målgrupper i trosopplæringen blir det 
sendt ut brev til aktuelle deltakere. I tillegg kommer oppslag av plakater ved 
kirkene og i nærområdet, brosjyrer og flyers til utdeling.  
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10 Andre menighetstiltak  

10.1 Juletrefester  
Juletrefesten i Bakkehaugen ble arrangert torsdag 9. januar (nærmiljømiddag). 
Den ble arrangert av trosopplæringsleder i samarbeid med vår nye kapellan 
Linda og mange frivillige. Som i 2019 ble det servert pølser i tillegg til kaffe og 
kaker siden de fleste kom rett fra barnehage, skole eller jobb. Rundt 70 store og 
små hadde en hyggelig og tradisjonell fest med mat og gang rundt juletreet etter 
at kapellan Linda hadde fortalt om de tre vise menn. De kom heldigvis også på 
besøk til slutt!  
 

 

 
 
Tradisjonen tro ble det også arrangert juletrefest i Vestre Aker menighetshus, for 
barn og voksne den første onsdagen i januar, med 117 barn og voksne. 
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Medarbeidere fra stab og flere frivillige hjalp til. Det ble servert pølser, kaker og 
kaffe og fungerende sokneprest Nina hadde andakt. Etter mat og andakt var det 
juletregang. De tre vise menn kom også på besøk her og hadde med seg gaver til 
alle barna.  

10.2 Mandagskvelder i Vestre Aker menighetshus 

Temakvelder  
I 2020 ble det arrangert tre temakvelder. I februar var journalist og forfatter Olav 
Solvang gjest. Han fortalte om boka han har gitt ut, Rytmer rett i hjertet, og 
spilte musikalske eksempler på kristen popmusikk gjennom flere tiår. Vi hadde 
allsang og det var et stort publikum som hadde møtt fram. 
I mars var forfatteren Håvard Rem gjest. Han leste dikt og fortalte om livet sitt i 
samtale med Ingvild Bryn. Også denne kvelden var det musikalske innslag og 
godt oppmøte. 
I oktober hadde vi lyrikk-kveld. Ingebjørg Sæbu leste dikt. Det musikalske sto 
den unge cellisten Åshild Brunvoll for. Denne kvelden var det et litt mindre 
publikum, og det var nok på grunn av koronasituasjonen.  

Tro- og tankekvelder  
Det har vært arrangert tre tro- og tankekvelder i løpet av 2020. Arrangørene 
ønsker å lage kvelder med miljø for refleksjon og samtale rundt tro, og samler 
rundt 20 personer pr kveld i gjennomsnitt. Det har vært gratis inngang og enkel 
servering. Tema for kveldene i 2020 var: «Hvem har skylda? Om synd, skyld og 
skam». Nevropsykolog Hilde Bergersen var invitert. Selv om hun ikke kunne 
komme, ble det en spennende kveld, med mange innspill fra de som var tilstede. 
En kveld satte fokus på dåp. Gjest var professor Harald Hegstad. Han hadde 
med sin bok om dåpens teologi. En fin kveld med innspill fra de fremmøtte.  
Kvelden med tema «Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?» i november ble også 
gjennomført før ny nedstengning. Pensjonert prest Kjell Arne Norum hadde 
innledning og med sin bok om samme tema. Én tro- og tankekveld måtte 
avlyses.  

10.3 Kirkekaffe  
Frivillige i menigheten serverer vanligvis kirkekaffe etter gudstjenestene. I 
Vestre Aker brukes oftest menighetshuset, men noen ganger serveres det 
kirkekaffe bak i kirka. I Bakkehaugen kirke brukes menighetssalen. I store deler 
av 2020 har det imidlertid ikke vært mulig å servere kirkekaffe av hensyn til 
smittevern. I enkelte perioder har frivillige servert enkel kirkekaffe enten bak i 
kirka eller utendørs. Antall frivillige Bakkehaugen kirke: ansvaret rullerer blant 
de 15 gudstjenestemedhjelperne. Antall frivillige Vestre Aker kirke: 6 (én ny 
frivillig i 2020). Kirkekaffe er et tiltak mange setter pris på, og et sted å treffe 
kjente og ukjente kirkegjengere.  
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Nedenfor er bilder fra kirkekaffe ute etter skolestartgudstjeneste i Bakkehaugen og etter 
avskjedsgudstjeneste med vikar for sokneprest Nina Niestroj i Vestre Aker.  
 

  

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. Fokus er sosialt samvær og samtale om kirkas 
aktivitet. I starten av høstsemesteret ble man etter en grundig vurdering enige 
om at det planlagte julemarkedet ikke kunne arrangeres grunnet smittevern-
reglene. Gruppen er åpen for alle, med og uten håndarbeid.  
 

10.5 Miljøgruppe med humleprosjekt  
Det ble etablert ei miljøgruppe i tilknytning til Bakkehaugen da Oslo var 
miljøhovedstad i 2019. Et humleprosjekt ble gjennomført det året. Gruppa har 
ikke stått for noen arrangementet i 2020, men anlegg av en enkel kjøkkenhage 
og blomstereng utenfor kirka er fulgt opp. 

10.6 Tekstleserverksted 
Det ble tilbudt to ganger tekstleserverksted i Bakkehaugen kirke i 2020. 
Verkstedet 14. mai måtte avlyses, men stemmepedagog Hilde Guttormsen bidro 
med gode råd til de 10 som var samlet fra klokka 19 til 21 den 29. oktober.  

10.7 Tilbud til frivillige  
I 2020 bidro totalt ca. 80 personer i menighetsarbeidet. Noen på fast basis, andre 
en gang iblant. Uten hver enkelt av disse hadde ikke menighetsarbeidet gått 
rundt. I januar 2020 tiltrådte Kristine Eikeland i stillingen som frivillig-
koordinator og informasjonsmedarbeider. Hun har, sammen med resten av 
staben, arbeidet for å skape økt trivsel blant frivillige, bl.a. gjennom å skape 



37 
 
 

flere sosiale møteplasser og forbedre 
rutiner. I februar 2020 arrangerte vi en 
miniretreat for alle frivillige med lunsj, 
meditasjon og hvile i Vestre Aker kirke 
(15 deltakere i tillegg til arrangørene). I 
Vestre Aker menighetshus fant det sted en 
middag for gudstjenestemedhjelpere i juni 
(15 deltakere) og et åpent smittevernmøte 
for alle frivillige i oktober (17 deltakere 
ekskl. arrangører).  
 
En større frivilligfest i Bakkehaugen kirke, 
et matlagingskurs og en juleavslutning 
måtte avlyses pga. koronasituasjonen. I 
desember kjørte staben rundt med 
julegaver/oppmuntringspakker til alle 
frivillige. Frivilligkoordinator har også hatt 
møter, samtaler og opplæring med 
enkeltpersoner/mindre grupper av frivillige 
i de periodene hvor det har vært mulig. 

10.8 Kulturkveld i Bakkehaugen kirke  
Torsdag 10. september hadde vi ny kulturkveld i Bakkehaugen. Det var god 
oppslutning, og mange lovord, både om kirken og programmet. Einar Hjorth 
Høivik og Ingar Seierstad holdt innlegg om arkitektur og kirkeliv, og Erik 
Hardeng viste bilder fra gamle og nyere dager. Innleggene ble delt opp av 
musikalske godbiter fremført av Henrik Hannisdal og Inger Elise Reitan 
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10.9 Julestemning utenfor kirkene 
Selv om det ikke ble julemarked i noen av kirkene, fikk Bakkehaugen kirke 
likevel hjelp til å sette opp julegran utenfor kirka, slik tradisjonen har vært i mer 
enn 60 år. I 2020 ble det hengt opp julestjerner med gode ønsker av skoleklasser 
fra Berg skole. Med julekrybben på plass i vinduet i menighetssalen ble det fin 
stemning selv om det meste ellers var avlyst.  
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Også i Vestre Aker ble julekrybben satt i vinduet på utstilling, der i 
menighetshuset, og det ble satt opp juletre utenfor kirkedøren. Utenfor begge 
kirker ble det hengt opp julerebus som skolene ble oppfordret til å besøke og 
henge stjerner i juletrærne. 
 

 

  

11 Eiendom  

11.1 Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
Driftskomiteen har gjort vedlikeholds- og reparasjonsarbeid inne og ute. 
Vestibylen i kjelleretasjen har fått nye takplater. Dårlig økonomi hos Kirkelig 
fellesråd har vært et hinder for å få skadene fra været i 2019 utbedret før man i 
mai endelig kunne få gravd opp de ødelagte drensrørene. Denne gravingen på 
vestsiden av kirken ga anledning til å lage en blomstereng med villblomster som 
en oppfølging av humleprosjektet fra 2019. I stedet for å fylle tilbake jord og så 



40 
 
 

gress slik det var tidligere, ble enda en del jord til fjernet og grov sand ble fylt på 
i 20-30 cm dybde. Frø fra villblomster i nærområdet ble samlet inn og sådd. I 
tillegg ble en del morplanter flyttet slik at det blir en litt kjappere start på 
blomsterengen når våren og sommeren kommer. Skjønt her må man ha 
tålmodighet - det vil ta flere år å få etablert en slik eng. 
 

 

  

Nasjonalmuseets Viksjø-rebus 
Bakkehaugen kirke er én av fem bygninger i Nasjonalmuseets nye rebusløype. 
Nordre Aker budstikke skrev i 2020 om dette tiltaket fra Nasjonalmuseet: «Jeg 
mener personlig at Bakkehaugen kirke er et av Erling Viksjøs flotteste bygg. 
Arkitekten Viksjø var også selv veldig fornøyd med dette bygget, forteller 
Karianne Ommundsen, formidlingskurator for Nasjonalmuseet». 
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11.2 Vestre Aker kirke  
Kirkas innvendige og utvendige vedlikehold ivaretas av Kirkelig fellesråd 
(KfiO). Den økonomiske situasjonen i Fellesrådet påvirker oppfølgning av 
kirkene. Nødvendig vedlikehold må noen ganger vente. Menigheten har i 
enkelte tilfeller selv gått inn med midler og arbeidstid. Noen tiltak som stod på 
menighetens plan for 2020 ble utsatt som følge av nedstengning og 
omprioriteringer. Arkivrom i kjelleren ble etablert med materiale fra de tre 
historiske soknene. Hjertestarter fra Berg Lions ble montert i kirken i 2020. 
Kirken ble også rigget for at alle kunne holde nødvendig avstand og følge 
smittevernreglene. Annenhver benk ble avsperret med tau. Det ble også innkjøpt 
antibac-dispensere til begge kirker.  
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11.3 Vestre Aker menighetshus  
Menighetshuset brukes til menighetsarrangementer og leies også ut eksternt. 
Menigheten eier huset og står for all drift. Utviklingen når det gjelder 
utleievolum har vært positivt de siste årene, men pandemien medførte betydelige 
endringer. Kostnadene er likevel stabile slik at driften har gått i minus. 
Driftskomiteen utarbeider og følger opp årsplan/årshjul for vedlikehold. Det var 
planlagt oppgradering av felles bad på hyblene i 2020, men dette ble ikke 
gjennomført pga. manglende kapasitet. Det er både økonomisk og menneskelig 
ressurskrevende å følge opp slikt arbeid. Det skal jobbes videre med dette og 
annet oppgraderingsarbeid i 2021. Driftskomiteen har nå funnet en egnet 
arbeidsform, men også for dette arbeidet har pandemien bremset aktiviteten. 
Driftskomiteen har flere prosjekter som står på arbeidsplanen og tar gjerne imot 
nye deltakere eller personer som kan tenke seg å fungere som prosjektledere – 
fortrinnsvis noen som har erfaring med byggrelaterte prosjekter. Det ble 
gjennomført to dugnader i 2020, én i juni og én i oktober, den siste med god 
hjelp fra Majorstuen barne- og ungdomskor. 
 

 
 

11.4 Annen eiendom  
Menigheten leier ut lokaler i Stensgaten 45 til Amigos barnehage.  
Selv om Utleiemegleren bistår i utleie av menighetens leiligheter i Frichs gate 
og Hertzbergs gate, gir dette merarbeid som tas av menighetens samlede 
kontorressurser.  

12 Inntektsbringende tiltak og forvaltning 

12.1 Utleievirksomhet menighetshus og kirker 
Vestre Aker menighetshus  
De faste leieinntektene fra menighetshuset kommer fra utleie av fire hybler og 
vaktmesterleiligheten. Det ble gjennomført radonmålinger på hyblene 
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senvinteren 2020 som gjorde at den ene hybelen ble stående tom deler av høsten, 
mens man foretok flere målinger og vurderte tiltak. Ny leieboer flyttet inn i 
desember. På grunn av nedstengning har en del av de ellers kjente leietakerne i 
menighetssalen vært fraværende i store deler av 2020. Noen nye leietakere kom 
til etter den første nedstengningen ettersom deres opprinnelige lokaler enda ikke 
hadde åpnet for utleie m.m. Det har vært en del ekstra tiltak /nye rutiner på huset 
som følge av strenge smittevernregler. Stor honnør til frivillige og ansatte som 
har tilpasset seg en annerledes bruk av huset. Resultatmessig ligger det an til at 
tilfeldige leieinntekter sammenlignet med 2019 ble redusert med ca kr 200.000 
pga nedstengning;  fra kr 500.000 i 2019 til 320.000 i 2020.  

Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
Menigheten har disponert kirken torsdager og den 3. søndagen i måneden etter 
avtale med KfiO. I tillegg har nærmiljøgudstjenestene den 1. søndag i måneden 
blitt gjennomført også i 2020 foruten i nedstengningsperiodene. Speiderne, som 
har brukt kirka siden den var ny, bruker fortsatt Bakkehaugen.  
Oslo International Chuch, som har leid kirken i en årrekke på søndags etter-
middager, inngikk leieavtale med nyoppussede Hasle kirke fra oktober 2020 og 
flyttet dermed ut. KfiO leide kirken ut til Jølstad begravelsesbyrå for seremonier 
fra og med den første nedstengningsperioden, i tillegg til andre leietakere/ 
enkeltstående arrangement som har leid kirken av dem. I 2021 vil Nordberg 
kirke låne kirken på de søndager menigheten ikke bruker den, da Nordberg kirke 
pusses opp og er stengt. Det er KfiO som har overtatt ansvaret for all utleie av 
kirkens lokaler med tilhørende inntekter.  

Vestre Aker kirke  
Vestre Aker kirke egner seg til ulike typer konserter og leies gjerne ut til 
konsert. Fellesrådet økte prosentsats som skulle tilfalle dem (fra 2019) men gikk 
pga. pandemi tilbake på dette for 2020, slik at menigheten vil også for 2020 
beholde 80 % av leieinntekter ved konserter i kirkene. Det har vært svært 
begrensede inntekter på denne utleien som følge av smittevern-restriksjonene. 

12.2 Stiftelser og legat 

Klara Ravns legat 
I styret oppnevnt av MR sitter Eirik Vethe, Eivind Furuseth og Bjørghild 
Kjelsvik. Legatet er ikke registrert som en egen stiftelse, og midlene ligger inne 
som en del av menighetens regnskap. Midlene består av bankinnskudd på ca. kr 
1,7 mill. Det kan gis bidrag til barne-, ungdoms- og eldrearbeid i menigheten. 
Det ble gitt en tildeling til arrangementet Kirkerotte-teater i 2020 i Bakkehaugen 
kirke. Midler tildeles etter søknad til leder Eivind Furuseth. Ellers dekker legatet 
også utgifter til gravstedet til Klara Ravn på Vestre Aker kirkegård.  
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Stiftelsen Gustav Jensens Minde 
Stiftelsens opprinnelige formål er å bygge og drive aldersboliger, servicehjem 
og eldresenter på Majorstuen, samt å drive annen aktiv eldreomsorg innen 
Majorstuen menighet. Stiftelsen eier driftsbygningen i Slemdalsveien 3A og B 
som i sin helhet er stilt til disposisjon til bydel Frogner som har ca. 50 
omsorgsboliger i bygget. I bygget er det også parkeringsplasser som driftes av 
Aker P-drift AS. Stiftelsen har et styre bestående av Terje Nybøe (leder), Arne 
Slettebøe (nestleder), Lisbet Andersen og soknepresten i kraft av sin stilling. Det 
er oppnevnt to varamedlemmer, Rolf B. Wegner og Roger Slinning.  
 
Koronapandemien har satt sitt preg på styrets arbeid. Vi har likevel gjennomført 
tre møter i løpet av 2020, herunder blant annet på digital plattform. Styrets leder 
og Lisbet Andersen har i tillegg hatt separate møter med representanter fra 
boligkontoret (24. august) som drifter boligene og Aker-P drift (16. november). 
Tema for møtet med representantene fra boligkontoret (bydelen) var blant annet 
å finne grensesnittet hva gjelder løpende utgifter, konkret hva som dekkes av 
stiftelsen og hva som dekkes av kommunen. Det var også et tema at kontrakten 
mellom stiftelsen og kommunen fra 1985 er svært moden for revisjon. 
Wegner/Slettebøe/Nybøe har særlig ansvar for dette. Bydelen meddelte før jul at 
de ikke hadde kommet i gang med dette arbeidet. Heller ikke vi fra vår side har 
det, men arbeidet må påbegynnes i løpet av våren 2021.  
 
Terje Nybøe og Lisbeth Andersens ovennevnte særmøte med Aker P-drift var 
nyttig. Våre parkeringsplasser benyttes ikke optimalt og Andersen/Slinning har 
særlig oppmerksomhet mot å øke våre inntekter her, og arbeider med dette. Det 
er kun 8 av våre 30 plasser som leies ut. Akkurat nå er det ellers en lekkasje i 
parkeringsanlegget og vi må ha snarlig møte med bydelen om dette.  
 
Det må erkjennes at arbeidet med stiftelsen er krevende ved siden av full jobb, 
ikke minst hvis det skal tas på det alvor det krever. Ovennevnte arbeidsdeling er 
i så måte hensiktsmessig. Det må også tilføyes at en rekke praktiske forhold ved 
eiendommen også tar tid, herunder kontakt med vår utmerkede 
regnskapskonsulent. Dagfrid Skogen som er stiftelsens frivillige «daglige leder» 
gjør en utmerket jobb. Fra henne fikk styrets leder oversendt en rekke 
julehilsener hvor de satte stor pris på julemiddag stiftelsen står for.  
 
Det er styrets ambisjon at styrearbeidet skal intensiveres når koronapandemien 
er over. 

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), 
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Lars Hansson, Eva Marie Didrichsen Myhre, Hans Jacob Kinge, Sissel Halden 
og soknepresten. Stiftelsen er registrert med mellom 2-3 millioner i kapital og 
avkastning kan gå til diakonale tiltak for beboere i Majorstuen området og i 
menigheten. Menigheten ønsker å komme med søknader til noen prosjekter så 
fort situasjonen tillater det.  

Møller Gasmanns fond 
Fondet er i underkant av kr 90 000 og har gitt liten avkastning pga. lavt 
rentenivå. Det er fra givers side tenkt at man kan søke om tilskudd til julefeiring 
om man er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det ble i alt utdelt kr 6000,- fra 
fondet i 2020. AU tar stilling til søknader som er sendt inn til daglig leder.  

12.3 Annen forvaltning  
Menighetsrådet har vedtatt å selge sine 800 aksjer i Mentor medier, og dette står 
på planen for 2021. Ligningsverdien er satt til ca kr 26.000. Menigheten har to 
aksjefond og midler i et rentefond også, med verdi vel kr 1,9 millioner.  

12.4 Offerinntekter  
Offer ved gudstjenestene har hatt en viktig funksjon for menigheten og har gjort 
den i stand til å gi verdifulle økonomiske bidrag til en rekke organisasjoner. I 
2020 ble det samlet inn til sammen kr 136 700 (mot kr 259 000 i 2019 og kr 274 
000 i 2018.) Av dette gikk vel kr 75 000 videre til andre formål (mot kr 193 000 
i 2019 og kr 187 000 i 2018). Se også resultat for innsamlinger og offer til 
misjonsprosjektene. Julaftens offer til Kirkens Nødhjelp ble på vel kr 4000 (mot 
kr 55 000 i 2019 og kr 58 600 i 2018). 

12.5 Julemarked. 
Julemarkedene i våre to kirker ble avlyst 2020 pga. pandemi. For 2019 stod 
disse for nærmere kr 100.000 i inntekter til menighetens arbeid. 

12.6 Givertjeneste 
Menighetens givertjeneste har de siste årene ligget stabilt på ca kr 40.000 til 
menighetens arbeid. Vi har hatt til nå noen få faste medlemmer som støtter 
menigheten med et månedlig beløp. Slike gaver gir skattefritak. I tillegg gir noen 
fast til menighetens misjonsprosjekter som også gir skattefritak. Dette kan også 
gjøres via menighetens givertjeneste. Man blir fast giver ved å gå inn via 
menighetens hjemmesider og registrere seg selv, eller ber menighetskontoret om 
hjelp. Man kan også få skattefritak på gaver/offer som gis via Vipps – hvis man 
opplyser om sitt personnummer til menighetskontoret for dette formål innen 
utgangen av året.  
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Vedlegg: Driftsregnskap 2020 
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Vedlegg: Strategi for BMVA  
 

 
 

 

Visjon:  
BMVA - møtested i 

Guds lys 

 
 

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet 

–  et sted hvor vi møter Gud og ser hverandre. 
 
Menighetsfelleskapet får retning gjennom Jesus. Han er verdens lys. Menighetens oppdrag er 
å være lys og salt i verden. 
 

Menighetsfelleskapet vil gi styrke i troen, livsmot og glede, trøst og utfordring. 
Menighetsfelleskapet vil oppmuntre til deltakelse og tjeneste.  
 

Guds lys skinner i våre liv. Det kan skinne strålende og fargerikt, dempet eller svakt, skinne 
sterkt og avslørende.  
 

I Guds lys kan vi møtes og se hvert eneste menneske som skapt og elsket. Vi kan se våre 
ulikheter og anerkjenne disse som en styrke i felleskapet.  
 

Møtestedene 
Menigheten har to møtesteder: Vestre Aker kirke og menighetshus på Kalvehaugen og 
Bakkehaugen kirke på Bakkehaugen. Vestre Aker kirke er soknekirke. Vestre Aker kirke og 
menighetshus disponeres i sin helhet av menigheten. I Bakkehaugen forordnes det én 
gudstjeneste per måned. Menighetsaktiviteten på hverdager er samlet på torsdager.  
 

I perioden 2019-2021 er det særlig viktig å arbeide for å finne en god måte å drive 
menighetsarbeidet med utgangspunkt i de to møteplassene. Vi vil utvikle en god 
aktivtetsfordeling og ha spesielt fokus på å finne ut hvordan samspill mellom de to kirkene 
kan tjene menigheten. Det er viktig å styrke samarbeidet med – og forankringen – i 
lokalmiljøene rundt møtestedene våre. 
 

De strategiske fokusområdene 
I perioden 2019-2021 vil vi fokusere spesielt på gudstjenestene, rekruttering til dåp og 
trosopplæring og arbeid for og med barn og ungdom.  
Vi vil også ha et særlig fokus på synlighet og samarbeid (informasjon) og frivillighet.  
 
Gudstjenester 
Begrunnelse: Gudstjenestene, samling rundt ordet og sakramentene, er kirkas viktigste 
møtepunkt og det som knytter oss sammen lokalt og globalt. Vi vil utforske 
gudstjenestemangfoldet, og ønsker kompetanseheving for alle som er med i arbeidet med 
gudstjenestene.  



52 
 
 

 

Overordnet mål: Gudstjenestelivet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker skal være 
variert, engasjerende, involverende og oppbyggende.  
 
Dåp 
Begrunnelse: Dåpen lar oss bli en del av Guds rike. Vi ønsker å rekruttere både barn, unge og 
voksne til dåp og medlemskap og følge opp med trosopplæring. Dåpen er en inngang til 
menighetsbygging, en mulighet til å få med både barn og foreldre. 
 

Overordnet mål: Økt dåpssøking og styrket oppfølging av de døpte i området vårt. 
 
Frivillighet 
Begrunnelse: Medvirkning gir mening. Frivillige nettverk skaper tilhørighet og styrker 
menigheten. Gud har skapt oss til felleskap. Menigheten ønsker å være et naturlig felleskap 
hvor vi finner sammen, møter Gud og ser hverandre.  
 

Overordnet mål: Det er attraktivt og meningsfullt å være frivillig i Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vester Aker.  
 
Barn og unge 
Begrunnelse: Vi vil lage et menighetsfellesskap barn og unge kjenner tilhørighet til. 
Tiltakene som allerede eksisterer i menigheten, skal støttes. Vi ønsker at barn og unge skal 
være mer delaktige i gudstjeneste- og menighetslivet enn de er i dag. Kirka kan være et 
alternativ til miljøer hvor man må prestere.  
 

Overordne mål: Det drives levedyktige og attraktive barne- og ungdomstilbud i BMVA.  
 
Synlighet og samarbeid (informasjon) 
Begrunnelse: Synlighet er avgjørende. Vi ønsker å nå ut og være i kommunikasjon med 
lokalsamfunnet. Det skjer mye fint i BMVA som for få vet om. Informasjon skaper lyst til å 
delta. Det skal være enkelt å vite når det skjer noe hvor.  
 

Overordnet mål: Det som skjer i BMVA menighet ønskes kunngjort og tilgjengelig for 
aktuelle målgrupper til rett tid. Menighetens aktiviteter skal være kjent av medlemmene i 
området.  

 
 
 
 


