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1 Innledning  
 
Enda et år med korona ligger bak oss. Pandemien har gitt perioder med 
nedstenging, begrensninger og usikkerhet som har prega kirkelivet i BMVA 
sterkt også i 2021.  
 
Likevel har bibeltekster blitt lest, det har blitt preket og bedt. Vi har sunget 
sammen. Barn har blitt døpt og nattverd delt ut. Det har blitt samtalt og vi har 
kunnet tenne lys og sitte stille i åpne kirker. Andre arrangementer har blitt 
planlagt og gjennomført, på tross av usikkerhet, enkelte ganger har det vært 
nødvendig med avlysninger på kort varsel. Årsmeldingen gir et fyldig bilde av 
aktiviteten for barn og unge, voksne og eldre. 
 
Vi har ikke kunnet møte til gudstjenester jevnt gjennom hele året og det har vært 
antallsbegrensing når vi har hatt mulighet. I Vestre Aker kirke forordnes det 
fortsatt gudstjenester hver søndag formiddag og én kveld i måneden, mens det i 
Bakkehaugen feires én forordnet BMVA-gudstjeneste i måneden. I det meste av 
2021 har Nordberg menighet brukt Bakkehaugen fordi kirka på Nordberg har 
vært under oppussing. Av den grunn har nærmiljøgudstjenestene, som frivillige 
fra Bakkehaugenområdet har arrangert, hatt en pause. Det er holdt en rekke egne 
dåpsgudstjenester på grunn av pandemien. Disse har fått fine tilbakemeldinger 
fra familiene. Menigheten har også åpent for drop-in dåp. Erfaringene er gode, 
så dette kommer vi til å fortsette med. 
 
Menighetsrådet har hatt de fleste av de månedlige møtene digitalt. Menighetens 
årsmøte ble også gjennomført digitalt den 21. april. Det ble også holdt et 
ekstraordinært menighetsmøte 21. september for å vedta gudstjenesteordning i 
tråd med nye nasjonale føringer. Et utvida gudstjenesteutvalg arbeida med 
revisjon av ordningen. Som hovedordning skal vi framover bruke 1977-
liturgien, alternativ 1 fra Kirkerådet, søknad om å få bruke Karstein Ærøs 
musikk enkelte søndager ble innvilga. På grunn av noen mindre deler som ikke 
er avklart, implementerte ikke menigheten ny ordning per advent 2021, dette vil 
bli fullført våren 2022. Det arbeides også videre med ordningen for 
gudstjenestene for store og små (familiegudstjenester).  
 
Det er store endringer på gang i Den norske kirke. Kirkerådet har hatt høring om 
ny kirkelig organisering ute store deler av året. MR diskuterte saken i flere 
møter og nedsatte ei egen gruppe som arbeida med saken. Saken var også med 
på menighetsmøtet i september. Resultatet ble at menighetsrådet ga sin 
tilslutning til Oslo bispedømmes høringsuttalelse.  
 
Tro- og tankekvelder har vært arrangert, mens temakveldene hadde pause det 
meste av året. Hans Nielsen Hauges fødsel for 250 år siden ble markert i 
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Bakkehaugen 4. november med temakveld. Julemarkedene, som ble avlyst i 
2020, kunne gjennomføres i 2021 like før omikron sørga for ny nedstengning 
like før jul. 
 
Sokneprest Ulrike Lunde var tilbake fra sin permisjon alt høsten 2020, mens 
kapellan Linda Berntzen gikk ut i barselpermisjon fra høsten 2021. Når 
permisjonen er over, blir Linda prost i Oslo døveprosti. Vi ønsker Linda lykke 
til! Anders Hove gjorde en flott jobb som kapellanvikar i deler av høst-
semesteret. Vi fikk også ansettelsesprosess for ny kapellan som starta ved nyttår 
2022. Menigheten lønner en frivilligkoordinator /informasjonsmedarbeider og 
vedtok i 2021 også å forsøke å satse mer på unge fram mot 
konfirmasjonsalderen. For å få dette til ønskes en deltidsstilling. Styrking av 
givertjenesten må til for å få dette til. Det ble gjennom 2021 arbeida for å 
utforme en brosjyre for å rekruttere flere faste givere. Dette håper vi skal gi 
resultater i 2022. Om du vil bli fast giver, kan du se hvordan her. På den 
økonomiske siden kan det også nevnes at menigheten solgte leiligheten i Frichs 
gate i 2021. Overdragelse og oppgjør var i januar 2022. Det betyr at 
leieinntekter har falt bort og at inntektene fra salget må forvaltes langsiktig. 
 
Menigheten lever på nettsider og Facebook. Pandemitida har gjort disse 
kanalene viktigere enn tidligere, men det er også andre, «gammeldagse» ting 
som vi i denne perioden har lært er viktige. Staben snakket om dette på seminar i 
høst. Stikkord er «walk and talk» (samtale med en prest mens man går på tur), 
sneglepost (utsendinger via posten til forbindelse med trosopplæring og 
konfirmasjonstid) og åpen kirke. Du kan lese om dette og annet her. 
Takk til alle som har bidratt, som har vært til stede, og til alle som ber og støtter 
menigheten økonomisk så den kan fortsette å være et møtested i Guds lys, et 
sted som gir styrke til troen, livsmot og glede, trøst og utfordringer, og som 
oppmuntrer til deltagelse og tjeneste.  
 
Rigmor Smith-Gahrsen 05.04.2022 
MR-leder 

2 Kirkelig administrasjon og ledelse  

2.1 Ansatte 
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2021 hatt 
følgende sammensetning:  

Ansatte i Kirkelig fellesråd  
Kantor: Karstein Ærø 100 % stilling, hvorav 17 % lønnet av menigheten  
Trosopplæringsleder: Elisabeth Moss-Fongen 80 % stilling (20 % permisjon) 
Daglig leder: Ingeborg Hjertaker 100 % stilling 
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Menighetskonsulent: Villa Wahl Stranger 40 % stilling til 31.01.2021 
 
Kirketjenere (timelønnet)  
Edvard Taugbøl Hasseldal  
Tomasz Biarda fra 01.01.2021 
Nora Marie Lia til 21.11.2021 
Villa Wahl Stranger, vikar ved behov 
 
Ansatte i Oslo bispedømmeråd 
Sokneprest: Ulrike Eva Lunde, 100 %  
Kapellan: Linda Berntzen, 100 % til 31.10.2021 
Seniorprest: Hjalmar Kjelsvik, 100 %  
Kapellanvikar: Anders Hove, 100 % fra 20.9.2021 til 31.12.21  
 
Ansatte lønnet av BMVA   
Informasjons- og frivilligkoordinator: Kristine Eikeland, 100 %. 
Booking/utleiemedarbeider: Kristine Kilvik, 10 % til 31.05.2021 
Dirigent Ullevål Barnegospel: Nora Marie Lia, 15 % våren 2021  
Leder for babysang i Bakkehaugen kirke: Randi Synnøve Røsaak (timelønnet) 
 
Vaktmestere på menighetshuset i 12,2 % stilling hver:  
Ole Bendik Rørstad til 30.06.21 
Jørgen Lauvsland  
Kirubel Hailu  
Håkon Vatnar Olsen fra 01.08.2021 
 

Oppdragstakere lønnet av BMVA  
Dirigent Nora Marie Lia oppdragstaker fra 01.08.2021. 
Kristoffer Hognestad, pianist vår 2021 
Harald Egeland, pianist høst 2021 
  

Stabsdag 

 



9 
 
 

Staben fikk høsten 2021 mulighet til å samles en hel dag, for å snakke om 
erfaringene den har gjort seg under pandemien. Med hjelp av midler fra Oslo 
bispedømme, tilbrakte de en dag på Lysebu hotell. Sammen kom de fram til tre 
tiltak de iverksatte i løpet av pandemien, som de ønsker å ha et spesielt fokus på 
også i tiden framover: “Walk and talk”, åpen kirke og utsending av brev, 
aktivitetspakker og lignende. Staben vil undersøke hvordan den kan 
videreutvikle disse tiltakene i samarbeid med menighetsrådet. Les gjerne mer i 
nyhetsartikkelen “Det vi lærte av pandemien” som ligger på nettsiden 
kirken.no/bmv. 
 
 

2.2 Menighetsrådet  
Disse er valgt inn i menighetsrådet for perioden november 2019 til oktober 
2023:  
Torunn Landrø, Kaja Breivik Furuseth, Rigmor Smith-Gahrsen (leder), Per Olav 
Gundersen (nestleder), Ann Elisabeth Johansen (permisjon fra mars til august), 
Svein Homstvedt, Marianne Marstrand, Karl-Andreas Berteussen, Anne Dagny 
Skallerud (varamedlem). 
 
Inger-Marie Schjønberg trådte ut av rådet pga flytting og Karl- Andreas 
Berteussen trådte inn som fast medlem fra august 2021. 
Menighetsrådet hadde 11 møter og behandlet 70 saker.  

3 Utvalg og komiteer oppnevnt av menighetsrådet 

3.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget (AU) har i 2021 bestått av MR-leder, nestleder og sokneprest, 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) har fram til menighetsmøte 12.9.2021 bestått av 
følgende medlemmer: Sigurd Høye, Marianne Marstrand, Rigmor Smith-
Gahrsen, Ingrid Vad Nilsen, kantor Karstein Ærø, sokneprest Ulrike Lunde og 
seniorprest Hjalmar Kjelsvik.  
Utvalget hadde fram til menighetsmøte fire møter for å ferdigstille justert 
grunnordning for menighetens hovedgudstjeneste. Flere av møtene ble 
gjennomført på Zoom. 
 
Etter menighetsmøte gikk Ingrid Vad Nilsen ut av utvalget. I løp av høsten 
hadde utvalget et møte for å snakke om ordningen for små og store.  
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3.3 Trosopplæringsutvalg 
Trosopplæringsleder Elisabeth Moss-Fongen 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 3 møter i 2021. Saker som ble tatt opp var blant annet 
budsjett/regnskap, planer for semestrene, samt at nye og allerede eksisterende 
tiltak ble drøftet. Det ble også drøftet og formulert en sak til menighetsrådet med 
ønske om en ny stilling i barne- og ungdomsarbeidet. I tillegg til saker om nytt 
mandat og hvordan vi kunne bruke erfaringer fra pandemien inn i det videre 
arbeidet. 

3.4 Voksenutvalg 
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. 

3.5 Tro- og tankeutvalg  
Tro- og tankeutvalget har i 2021 bestått av: Elisabeth Aurlie, Hallvard Beck, 
Unni Eriksen, Marianne Marstrand og sokneprest Ulrike Lunde. Pga. 
koronasituasjonen ble det holdt få komitemøter i 2021, men utvalget har holdt 
løpende kontakt på e-post. Se også punkt 10.2. 

3.6 Driftskomité for Vestre Aker menighetshus –  
Driftskomiteen (DK) for Vestre Aker menighetshus har i 2021 bestått av: 
Kristen Erik Thorp, Svein Homstvedt, Lovise Mæhle og Rigmor Smith-Gahrsen. 
I tillegg er husets vaktmestrene en del av komiteen. Komiteen har hatt flere 
møter og arrangert vår- og høstdugnad. Se også punkt 11.3.  

3.7 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, 
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det ble avholdt flere dugnader på 
uteområdet fordi det ikke hadde vært gjennomført dugnad året før grunnet 
smittevern. Se punkt 11.1. 

3.8 Eiendomsutvalget  
Eiendomsutvalget har bestått av Terje Nybøe, Einar Hjorth Høivik og daglig 
leder Ingeborg Hjertaker. Utvalget har fordelt oppgaver per e-post. Det har vært 
noe oppfølgning av leilighetene, barnehagelokaler og kontakt med 
Utleiemegleren. Einar Hjorth Høivik hadde også møte med økonomiutvalget i 
forbindelse med vurderinger av leilighetssalg. Daglig leder ble delegert ansvaret 
for salg av leilighet i Frichs gate via megler.  Se også punkt 11.4. 
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3.9 Globalt utvalg  
Utvalget bestod av Knut Hallen, Sissel Halden og sokneprest Ulrike Lunde. I 
løpet av året hadde utvalget bare tre møter, da smittevernrestriksjoner også i 
2021 gjorde arbeidet vanskelig. Arrangementer ble avlyst eller fant sted med et 
begrenset antall deltakere. Se punkt 8.1 om misjonsprosjektene. 

3.10 Økonomiutvalg 
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene: Lars Hansson, Ingar Seierstad, fra 
MR: Per Olav Gundersen og daglig leder. Ingar Seierstad har de facto fungert som 
leder av utvalget dette året. Utvalget har hatt møte med Einar Hjorth Høivik fra 
eiendomsutvalget i forbindelse med spørsmål om salg av leiligheten i Frichs gate. 
Utvalget tilrådde også at eksisterende fondsplassering endres slik at det blir en økt 
andel av kapitalen i indeksfond. Høsten 2021 ble det flyttet fondsmidler til fond i 
KLP. Utvalget behandlet i desember MRs forslag til budsjett for 2022.  

3.11 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)  
Gudstjenester i vår menighet er menighetens hjerteslag. Gudstjenestefelleskap 
skal gi utgangspunkt for felleskapet i menigheten. Det feires hver søndag 
gudstjeneste i menigheten, søndag etter søndag. Hver gudstjeneste hviler på en 
lang tradisjon, har fast liturgi og gir dermed en forutsigbar rytme til livet som 
forandres og leves. Samtidig er gudstjenesten alltid en unik hendelse, skapt i den 
lokale kirke akkurat den helligdagen med det felleskapet som er til stede der og 
da.  
Også for gudstjenestelivet har 2021 vært et spesielt år med nedstenging og store 
begrensninger hele året. I utgangspunktet hadde menigheten 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. 
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Menigheten fikk ikke gjennomført alle sine oppsatte gudstjenester grunnet 
pandemien. 42 (tall i parentes vil være fra 2020 – 32) gudstjenester ble avlyst. 

 
Det ble feiret 48 (76) gudstjenester på søn- og helligdager i BMVA i 2021, 
hvorav 9 (24) i Bakkehaugen – av disse var 2 dåpsgudstjenester med kun familie 
og faddere til stede. Til sammen 2440 
(3444) personer har deltatt. Det ble holdt 
12 (8) gudstjenester utenom søn- og 
helligdager. Disse hadde 778 (648) 
deltakere. På de 60 (84) gudstjenestene 
var det altså totalt 3218 (4092) deltakere.   
  
Nedgang i antall gudstjenester la seg 
forklare med lengere perioder med 
nedstenging og uten gudstjenester. Da 
Nordberg menighet fikk feire sine 
gudstjenester i Bakkehaugen kirke ble 
ikke nærmiljøgudstjenester feiret i 
Bakkehaugen. Så selv om flere 
gudstjenester ble holdt i Bakkehaugen 
kirke, vises det ikke i vår statistikk.  
 
5 (8) av gudstjenestene har vært særlig tilrettelagt for barn, to av disse ble feiret 
på Teams. Det ble ikke holdt skolegudstjenester før jul. I 2021 fikk skolene 
tilbud om klasse- eller trinnvise besøk i førjulstiden eller tilpassede ute-opplegg. 
Restriksjonene og høye smittetall i desember førte til at alle skolene i vår 

Blomstermesse utenfor Bakkehaugen kirke. Foto: Erik 

Hardeng 
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menighet avlyste. Det ble holdt en julegudstjeneste/andakt på Majorstuhjemmet 
i desember. Sykehjemmet er flyttet midlertidig til Økern.  

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 og første juledag ble begge kirkene holdt 
åpen for besøkende. De frivillige gjorde en 
formidabel innsats, både ved inn- og utgang og 
oppe på galleriet med sang. Vi hadde mange 
musikere med oss. Slik ble det nydelige musikkbidrag, både av frivillige og 
profesjonelle musikere. Med kun 20 personer samtidig tillatt i kirkebygget ble 
det naturlig nok litt kø, men det ble håndtert bra. Deltagende observerte at åpen 
kirke betydde mye for de som kom.  

  
Frivillige og ansatte etter en vel gjennomført juledag med åpen kirke. Foto: BMVA 

    
Julaften, Vestre Aker kirke kl 13-16  

o Antall besøkende: ca. 244 
o Første time (13-14): fine, rørende og verdsatte bidrag fra 2 

barnefamilier. 
o God tilbakemelding på tekstlesning (som vi ikke hadde i fjor). 

1.juledag, Vestre Aker kirke kl 11-13 
o Antall besøkende: 26  

2.juledag, Vestre Aker kirke kl 11-13 

Foto: BMVA 
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o Startet med dåp. Antall besøkende: 24 
o Antall besøkende under åpen kirke: 15 

Julaften, Bakkehaugen kirke kl 14-16 
o Antall besøkende: 95 
o Regelmessig tekstlesing, som i fjor 

1. juledag, Bakkehaugen kirke kl 11-13 
o Antall besøkende: 22 

Nærmiljøgudstjenester i Bakkehaugen 
Da Nordberg menighet lånte Bakkehaugen kirke til sine gudstjenester alle 
søndager bortsett fra den 3. søndag i måneden, ble det et naturlig opphold i 
menighetens nærmiljøgudstjenester. Disse har blitt holdt på imponerende måte 
kun av frivillige i 2019 og 2020.  

Nattverdgjester  
35 (43) av gudstjenestene i 2021 hadde nattverd. Det ble registrert til sammen 
1126 (1622) nattverdgjester.  

Skriftemålsgudstjeneste 
Menigheten innbød ikke til skriftemålsgudstjeneste i løpet av året.  

Ungdomsgudstjenester 
Menigheten har feiret 
en gudstjenester 
spesielt tilrettelagt for 
ungdom/konfirmanter. 
102 deltok i 
gudstjenestene. 
 
Vi har opplevd en 
oppgang i gudstjenestedeltakelse de 
siste årene, også for nattverd. 2020 og 
2021 viser at tallene er tydelig preget 
av pandemien og mange har holdt seg 
hjemme. Vi kan dra nyttig erfaring av noen tiltak som ble gjennomført med gode 
tilbakemeldinger. 
Åpen kirke, spesielt med kantor/organist til stede, har også i år 2021 blitt godt 
mottatt. 
  
 

Forberedelser til konfirmantenes temagudstjeneste.  

Foto: BMVA 
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4.2 Kirkelige handlinger  

Dåp  
30 (31) gudstjenester hadde dåp i 2021. 13 (14) av disse var egne 
dåpsgudstjenester, hvor bare familien og faddere var til stede.  
  
Totalt dåpstall for 2021 fra vår egen menighet er 59 (2020: 60, 2019: 76). 42 
dåpshandlinger ble utført i våre kirker (2020: 30, 2019: 46), derav 26 (2020: 33, 
2019: 33) i Vestre Aker kirke og 16 (2020: 11, 2019: 13) i Bakkehaugen. Det er 
kun de fra vår menighet som ble regnet med her.  
Det ble døpt 63 barn i våre kirker. Det betyr at flere kommer til våre kirker fra 
andre menigheter for å la sine barn døpe. 
 
21 (32) av våre soknebarn ble døpt i andre kirker. Av disse er et påfallende 
antall dåp utført utenbys. Av barn som ikke bor i vår menighet ble 22 (8) døpt i 
våre kirker.  
  
Noen erfaringer må vi nevne og ta med oss videre: Dåpsgudstjenester med kun 
den nærmeste familien til stede har fått gode tilbakemeldinger, ble opplevd 
personlig og familien har kommentert at de følte seg ivaretatt og imøtekommet i 
en krevende situasjon.  

Konfirmasjon  
47 ungdommer ble konfirmert i menigheten i 2021. På 
grunn av smittevern gjennomførte vi 6 konfirmasjons-
gudstjenester. I Bakkehaugen ble det konfirmert 10 
ungdommer og i Vestre Aker kirke 37.  
Konfirmanttallet har variert mellom 44 og 66 fra 2013 
til 2020. 

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  
Menighetens sokneprest er Ulrike Lunde. Seniorprest er Hjalmar Kjelsvik. Vår 
kapellan Linda Berntzen gikk ut i foreldrepermisjon i september 2021. Hun vil 
etter endt foreldrepermisjon begynne i ny stilling som prost for døveprostiet.  
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Anders Hove tiltrådte som hennes vikar 26.09.21 og vikarierte ut året til han 
1.1.2022 begynte i fast stilling i Bekkelaget og Ormøy menighet.  
 
Vi takker begge kapellanene for god og inspirerende tjeneste i vår menighet. 
 

 
Foto: Erik Hardeng 

 
Menighetens prester veksler på å lede gudstjenestene i Vestre Aker og 
Bakkehaugen kirker, og deler på vielser og gravferder. Prestene tilbyr dessuten 
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, dette har prestene videreført i 2021. 
  
Flere samtaler, både før dåp og gravferd, ble gjennomført på menighetshuset. 
Annet arbeide i staben har foregått under nye rammebetingelser med 
hjemmekontor 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. Vi er svært takknemlige for at så mange velger å gi av sin tid! I 
løpet av 2021 fikk vi et par nye gudstjenestemedhjelpere, men noen var også 
nødt til å avslutte sitt frivillige engasjement. Antallet frivillige holdt seg derfor 
relativt stabilt med 13 faste frivillige i Bakkehaugen kirke og 11 i Vestre Aker 
kirke. Dette inkluderer kirkeverter og medliturger/tekstlesere som var frivillige 
minst én gang i løpet av 2021, eller skulle ha vært det dersom koronasituasjonen 
ikke hadde forhindret det (for kirkekaffe, se kap. 10.3). I tillegg til disse, har vi 
også flere kor, sangere og andre grupper som gir av sin tid og talent for å skape 
gode opplevelser for kirkegjengerne. 



17 
 
 

5 Kirkemusikk  

5.1 Vestre Aker kammerkor (VAK) og Vestre Aker kirke  
Kirkemusikken har også i 2021 hatt 
vanskelige kår pga. Covid 19-
pandemien. I store deler av året var 
det ikke tillatt med fysiske korøvelser 
og dermed også ingen mulighet for 
konserter. Bach-konserten som var 
planlagt i juni ble flyttet til 
høstsemesteret som ga koret mulighet 
til å gjennomføre fysiske korøvelser 
fra august fram til konsertene helgen 
23. og 24.oktober under ledelse av 
dirigent og kantor Karstein Ærø. 
Korsangerne ble fristilt også med 
hensyn til å delta på de planlagte 
julekonsertene i desember. Gruppen 
av sangere ble akkurat passe stor til å kunne gjennomføre julekonsertene med to 
konserter 12. des. kl. 17 og 19.  
Også dette året har Vestre Aker kammerkor stilt med sanggrupper til noen 
gudstjenester, 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. 
Julen ble også gjennomført med åpen kirke. Sangere fra VAK var med sammen 
med Tormod Åsgård på trompet og kantor Karstein Ærø på orgel. 
 
 

5.2 Bakkehaugen prosjektkor og Bakkehaugen kirke  
Prosjektkoret har hatt en pause i hele 2021. Men ved gudstjenestene har 
medlemmer av koret medvirket som forsangere og beriket gudstjenestene på den 
måten. 
 

 

Foto: Tone Tønsberg 
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Bakkehaugen kirke har en av sine mest trofaste medspillere og orgelspillere i 
vikarorganist Per Christian Jacobsen. Han har også bidratt mye på gudstjenester 
i 2021 som 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. Korona preget 
babysang våren 2021. Det ble 
laget en pakke, som ble kalt 
“babysang-hjemme”. Her ble 
det sendt ut noen sangtekster, 
qr-kode til en 
instruksjonsvideo, en myk bok 
til barnet og et rytmeegg. Ca. 
20 pakker ble sendt ut. 
Babysang med fysisk oppmøte kom i gang i mai, da utenfor Bakkehaugen kirke. 
Høsten 2021 gikk babysang som normalt, med noe begrensning på antall 
deltakere. På grunn av personalsituasjonen og usikkerhet om når vi kunne starte 
opp var det kun babysang i Bakkehaugen kirke i 2021. 
 

Nærmiljømiddager 
Menighetens stab og frivillige har i 2021 invitert til nærmiljømiddager i Vestre 
Aker menighetshus og Bakkehaugen kirke. Det har vært 3 nærmiljømiddager i 
Bakkehaugen kirke og 3 middager i Vestre Aker menighetshus. 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 

Foto: Erik Hardeng 
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trosopplæringstiltak, Gymba eller formingsaktiviteter. Takk til nye og gamle 
frivillige som har bidratt til at middagene kunne gjennomføres på en trygg måte 
i et annerledes år! 
 

 
Foto: Erik Hardeng/Kristine Eikeland 

Snekkerklubb  
På grunn av pandemien og smitteverntiltak ble det ikke gjennomført noen 
samlinger med Snekkerklubben i 2021. 

Alfa minigospel  
Alfa hadde 29 barn innskrevet i 2021. Barna møtte trofast opp til de øvelsene 
som kunne holdes dette året. Det ble gjennomført 4 øvelser i vårsemesteret og 
15 i høstsemesteret. Fremmøtet var ca.18 barn per øvelse + 5 ledere. Foreldre og 
følgesvenner måtte fra mars kun levere og hente ved inngangsdøren grunnet 
korona-restriksjoner.  
 
Alfa sang påskesanger utenfor kirken 24. mars. De frammøtte utgjorde ca. 40 
personer i øsende regnvær. Glade barn og takknemlige foreldre vandret hjem til 
påskefeiring med påskegaver. 
 
Høsten 2021 har vært helt vanlig selv om det var koronatider. Alfa sang på 
familiegudstjeneste i Vestre Aker kirke søndag 17. oktober med ca. 70 
mennesker på kirkekaffen. Onsdag den 27. oktober hadde Alfa konsert i 
menighetshuset med ca. 80 tilhørere. 21. november sang Alfa på gudstjenesten 
og på menighetshuset på julemarkedet. Dette ble en fest og 150 - 200 kom på 
åpningen av markedet. Barna kunne være med på juleverksted. Alfa minigospel 
og Ullevål barnegospel hadde en kjempefin juleavslutning for ca. 100 
fremmøtte. Det har vært et veldig fint år med mye sangglede for Alfa til tross for 
mye nedstengning. 

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 Harald Egeland pianist. Koret har i 2021 hatt mellom 7 og 9 
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medlemmer. Koret hadde 14 øvelser i vårsemesteret og 13 øvelser i 
høstsemesteret. I tillegg hadde UBG høstkonsert i november, 
juleavslutningskonsert med Alfa og deltok på to gudstjenester i Vestre Aker 
kirke i høsthalvåret. Koret hadde også mange fine «Øverraskelser» (øvelse med 
en overraskelse) der de fikk være kreative og sosiale på andre måter. 

Konfirmantarbeidet  
Pandemien preget også konfirmantarbeidet i 2021. Oppstartshelgen kunne ikke 
gjennomføres som planlagt. Konfirmantene fikk komme innom kirken og hente 
en pakke med en hilsen fra ansvarlige, samt konfirmantbibelen. Det ble også tent 
lys for konfirmantene. I begynnelsen ble konfirmantundervisningen gjennomført 
på Zoom. Etter hvert møtes konfirmantene i små grupper utendørs, avhengig av 
antallsbegrensingene på det gjeldende tidspunkt. Til stor glede kunne vi 
gjennomføre konfirmantleir i juni. Da ble gruppen delt opp i to, og hver gruppe 
hadde to døgn på leirstedet Sjøglimt i Ørje. Dette ble svært vellykket og 
konfirmantene satte stor pris på å kunne samles, være sosiale og få leirfølelsen. I 
august arrangerte vi temagudstjeneste, hvor konfirmantene selv laget 
gudstjenestene. Dette var siste samling før konfirmasjonsgudstjenestene. 

 
 

 

Lederkurs 
Høsten 2021 startet trosopplæringsleder Elisabeth Moss-Fongen og 
kapellanvikar Anders Hove opp lederkurs for de som ble konfirmert høsten 
2021. Til sammen 9 konfirmanter har deltatt på lederkurset – og dette er rekord 

Gudstjeneste på konfirmantleir. Foto: BMVA 
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for menigheten. Ungdommene læres opp i hva det vil si å være ledere, samt 
opplever sosialt felleskap i kirken. Opplegget MiLk (minilederkurs) fra KFUK-
KFUM er opplegget som følges. I november var det felles tur til Trondheim, 
hvor det var noe kursing, omvisning i Nidarosdomen, escape-room og mye 
sosialt. Ungdomslederne hadde en fin tur og er fornøyd med lederkurset, noe de 
selv har skrevet en artikkel om i menighetsbladet nr. 1/22. 
 

Speiderne i Bakkehaugen – Tåsen speidergruppe 
Speiderne møtes hver onsdag kl. 1800-1930 i Bakkehaugen kirke, foruten den 
første onsdagen i hver måned da det er turmøte ved Sognsvann. Ved årsslutt 
2021 hadde speidergruppen 43 registrerte medlemmer fra 7 år og oppover, 
hvorav 37 under 26 år. Per Olav Gundersen overtok i juni for Ulrik Schjelderup 
som gruppeleder, og andre ledere er Asbjørn Aursjø og Jan-Erik Kihlgren. 
Ingvild Hardeng er gruppens kasserer. Det er stor aktivitet i speidergruppen som 
er blant de ti største i Oslospeiderne krets. På grunn av pandemien og smittevern 
har det vært redusert antall overnattingsturer til gruppens hytte ved Nordmarks- 
kapellet og andre steder i løpet av 2021, men fra september har det vært 
tilnærmet normal drift i speidergruppa med ukentlige møter og to 
overnattingsturer i henholdsvis oktober og november. Hele våren var det kun 
utemøter ved Bakkehaugen kirke og nær Sognsvann. Av personlige grunner hos 
lederne kunne dessverre ikke speiderne delta på den tradisjonelle lysmessen i 
Bakkehaugen kirke. 
 

6.2 Trosopplæring - breddetiltak 

Dåp og dåpssamtale 
Dåpen er en del av trosopplæringsarbeidet. 66 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. 

Babysang 
Hovedmål:  

• Bli motivert å bruke sanger og bønner i hjemmet 
• Bli klar over at kirken har et trosopplæringstilbud også etter babysang

   
Type tiltak: Ukentlig tilbud i skoleåret i begge kirker 0-åringer.  
Antall fremmøtte: 80 barn innom. Noen går mange ganger, andre kommer 
igjen mange ganger 
  
Grunnet ressurser på babysangledersiden har det kun vært babysang i 
Bakkehaugen kirke i 2021. Også mange færre ganger pga. covid-19. 
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Samling med dåpsduesanking 
Hovedmål: 

• Hente dåpsduen. Minne barn og foreldre om at de er en del av kirken og 
menigheten 

Type tiltak: Samling for 1-åringer og utdeling av due og bok tilpasset 
aldersgruppen. 
Antall fremmøte 5 barn fikk tilsendt dåpsdue + bok. Alle påmeldte ble syke 
kort tid i forveien, og den fysiske samlingen ble avlyst. 

Krølletreff 
Hovedmål:  
- Bygge relasjon mellom familie og menighet 
- Barn og foresatte skal oppleve tilhørighet til Gud, Jesus, kirken og menigheten  
- Synliggjøre menighetens tilbud til de minste barna - og familiene deres 
-Lære bibelfortellingen om 
Den bortkomne sauen 

Type tiltak: Breddetiltak for 
2-åringer. Ble arrangert i 
forbindelse med 
nærmiljømiddagen i 
Bakkehaugen. 
Antall deltakere: 5 barn + 
foreldre - 13 % av årskullet. 
 
 

3-årsmatboks 
Hovedmål: Barna skal bli 
minnet på at de er en del av menigheten, selv om vi ikke kan møtes fysisk.  Lære 
å takke for maten og skaperverket. 
Type tiltak: Invitasjon til å motta matboks i postkassen. Utsending i samarbeid 
med IKO. 
Antall deltakere: 21 barn - 35 % av årskullet 
  

4-årsbok 
Hovedmål:  

• Høre bibelfortellinger om Jesus 
• Få muligheten til å være med i barnekoret Alfa minigospel 

Type tiltak: Gudstjeneste med utdeling av bok i Vestre Aker kirke, Samling i 
forbindelse med nærmiljømiddag i Bakkehaugen kirke 
Antall deltakere: Totalt 15 barn – 25 % av årskullet. 

Foto: BMVA 
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Utsending av 5-årsbok 
Hovedmål: Lære om påsken. Føle seg som en del av menigheten selv om vi 
ikke kan møtes fysisk. 
Type tiltak: Utsending av boken «Sara og farmor feirer påske» og kode til 
lydbok med Kirkerottene. 
Antall deltakere: Hele kullet; 53 barn fikk tilsendt bok. 

Kirkerotter  
Hovedmål:  

• Gi rom for undring basert på̊ kristen etikk - Få kjennskap til kirkerommet 
• Lære Jesusfortellinger 

Type tiltak: 4-5 åringene fikk invitasjon til kirkerottefest og teater i 
Bakkehaugen kirke 
Antall deltakere: 41 barn – 38 % av årskullene  

Førjulsteater 
Hovedmål:  

• Lære om en av 
kirkens viktigste 
høytider; julen 

Type tiltak: 3-5-
åringene fikk invitasjon 
til nærmiljømiddag 
med grøt og figurteater 
Antall deltakere: 40 
barn – 23 % av 
årskullene 
  

Skolestartgudstjeneste 
Hovedmål:  

• Lære om bønn 
• Bli bedt for når de skal begynne på skolen og inn i en ny livsfase 

Type tiltak: Gudstjeneste for 6-åringene med bokutdeling (Tre i et tre) i august 
Antall deltakere: 15 barn – 22 % av årskullet 

Tårnagenter 
Hovedmål:  

• Bli kjent og trygg i kirken og lære om kirken som et hellig rom - Få 
innsikt i treenighetsmysteriet 

• Bli kjent med bibelfortellinger som oppleves relevante 
Type tiltak: Samling lørdag og gudstjeneste søndag for 9-åringene. Ble 
arrangert i februar. 
Antall deltakere: 31 barn – 33 % av årskullet 

Foto: Toril Riborg 
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Gratulerer med dåpen  
Hovedmål:  

• Barna har reflektert og lært om dåp og hva det betyr å være døpt.  
• Bli minnet om at det er rundt 10 år siden de ble døpt.  
• Lære om kristne symboler og spesielt om julens symboler. 

Type tiltak: Invitasjon i posten til å motta en aktivitetspakke enten før eller på 
selve gudstjenesten – i Bakkehaugen kirke 
Antall deltakere: 9 barn – 12 % av årskullet 

Konfirmasjon 
Hovedmål:  

• Bli kjent med Bibelen, kirken og hva vi tror på 
• Opplæring i sentrale elementer i kristen tro og deltakelse i gudstjenester  
• Refleksjons rundt livsvalg og etiske problemstillinger 

Type tiltak: Samlinger, gudstjenester, leir, avsluttende 
konfirmasjonsgudstjeneste for 15-åringene. 
Antall deltakere: 45 ungdommer – 46 % av årskullet 

Konfirmantreunion 
Hovedmål:  

• Dele minner, opplevelser og kristent fellesskap  
• Bli invitert til kontinuerlige tiltak 

Type tiltak: En kveldssamling 
Antall deltakere: 10 barn - 22 % av de konfirmerte 
  

Digital påskevandring 
Påskevandring ble hengt opp rundt begge kirker. Der var det bibeltekster, rebus 
og qr-koder til filmer med innslag fra menighetens ansatte, kor og frivillige. 
Filmene ble også lagt ut på Facebook. Konfirmantene skulle delta. Deltakere 
fikk tilsendt en liten hilsen fra menigheten i etterkant. Vi har ikke total oversikt 
over antall deltakere. 
 

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. Sokneprest hadde møte med rektor på 
Marienlyst skole om skole – kirkesamarbeidet.  

Julevandring med barnehager  
Det deltok totalt 9 barnehageavdelinger med til sammen 102 påmeldte barn og 
27 voksne på barnehagevandringene rundt Vestre Aker kirke. Det var ingen 
påmeldte til opplegget i Bakkehaugen kirke. Vandringen startet i våpenhuset. 
Barna fikk møtte fortelleren (Ulrike) og keiser Augustus (Anders). Gruppene 
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gikk fra flere herberger (hvor de møtte verten Elisabeth) ut til Betlehems marken 
hvor de fant bål og saueskinn. Her hørte de om hyrdene og gikk så for å finne 
dem. I kirkerommet hørte de englesang fra Gabriel (Karstein på orgelgalleriet) 
og fant Maria og Josef (Elisabeth og Anders). Samlingen ble avsluttet med 
salmen Deilig er jorden. Vi opplevde også i år at barna blir veldig engasjerte av 
det de opplever og ser.  

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.   

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). I 2021 har 
oppmøtet vært lavere enn før, grunnet 
sykdom og nedstenging. Staben har 
overtatt ansvaret for å arrangere 
hyggetreffene inntil nye frivillige er 
på plass og er i dialog med foreningen 
om mulige løsninger.   

7.2 Majorstuhjemmet  
Majorstuhjemmet (tidligere Majorstutunet bo- og behandlingssenter) har flyttet 
midlertidig til et avlastningssykehjem på Økern. Bakgrunnen er at institusjonen 
skal rives og det skal bygges et moderne langtidshjem på tomta. Beboerne og 
medarbeiderne flyttet til Økern i månedsskifte mai/juni 2021. Nytt 
sykehjemsbygg planlegges ferdigstilt i slutten av 2023. Grunnet restriksjonene 
og sykdom har Majorstuhjemmet hatt kun ett besøk i jula av prest Ingrid Rian. 

7.3 Ullevål seniorsenter 
Årets påskebesøk måtte dessverre utgå grunnet restriksjonene, men to dager før 
jul var sokneprest Ulrike Lunde på besøk til julegrøt, sang og andakt. 
Juleevangeliet ble lest av et barn, noe som fikk gode tilbakemeldinger. 

7.4 Tåsen seniorsenter 
Uken før jul fikk Tåsen seniorsenter besøk av sokneprest Ulrike Lunde for 
andakt, sang og en sosial prat.  
 

Foto: BMVA 
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7.5 Musikkandakter 2021 
Det ble avholdt 3 musikkandakter i Vestre Aker kirke med kaffe og mat etterpå i 
peisestuen i menighetshuset. Alle 3 musikkandaktene ble gjennomført i 
høstsemesteret pga. nedstengningen ellers i året. Musikken var ved vår kantor 
Karstein Ærø og andaktene ble holdt av seniorprest Hjalmar Kjelsvik. På tross 
av usikker smittesituasjon i samfunnet har oppslutningen om musikkandaktene 
vært god. Så langt har dette vært et gratis arrangement på dagtid spesielt 
innrettet for pensjonister og andre som har tid på dagtid. Man kan sette seg opp 
på e-postliste for å motta informasjon om musikkandaktene.  

7.6 Åpen kirke  
Høsten 2020 startet menigheten med åpen kirke på ukentlig basis, og dette 
fortsatte vi med i 2021. Totalt har vi hatt åpen kirke hele 63 dager i 2021 fordelt 
på både Bakkehaugen og Vestre Aker (medregnet Allehelgensdag og 
påskedagene, ikke medregnet julen, se kap. 4).  
 

   
Foto: BMVA 

Besøkstall 2021 – Åpen kirke i Bakkehaugen kirke 
Gjennomsnittlig antall besøkende (ikke medregnet åpen kirke i jula): 
Torsdager kl. 18-21 på ukentlig basis: 7,3 
Søndager kl. 12-15 én gang i måneden eller sjeldnere (flertallet av disse på 
vårsemesteret, to i løpet av høsten): 31,4 
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Besøkstall 2021 – Åpen kirke i Vestre Aker kirke 

Gjennomsnitt (ikke medregnet Allehelgensdag, 109 personer, og jul) søndager 
kl. 11/12-14/15 (på ukentlig basis i perioden med nedstenging/avlyste 
gudstjenester, etter dette de søndagene vi hadde nok frivillige): 23,2 

  
Antall frivillige i åpen kirke 
Antall frivillige ved slutten av 2021 i Vestre Aker kirke: 5 
Antall frivillige ved slutten av 2021 i Bakkehaugen kirke: 10 

 
I løpet av 2021 steg antall frivillige i åpen kirke fra totalt ni personer til 15. I 
perioder med avlyste gudstjenester var også prest, kirketjener og organist til 
stede i åpen kirke.  
 
Menigheten fikk tildelt kr. 10 000 fra Oslo bispedømme til bruk i arbeidet med 
åpen kirke i 2021. Disse ble brukt til innkjøp av nye plakatbukker (totalt fire 
stk.) til begge kirker, slik at informasjon om åpningstidene er lett tilgjengelig for 
forbipasserende ved kirkene. Litt av midlene ble også brukt til annonsering av 
åpningstidene i sosiale medier, og noe skulle brukes til en samling for frivillige, 
men denne måtte avlyses pga. høyt smittetrykk. 

7.7 Samtaler 
Prestene har opplevd en oppgang i etterspørsel etter enkeltsamtaler, som ble 
både gjennomført på telefon, møter i egnete rom og utendørs.  

7.8 «Walk and talk» 
Tilbudet for utendørs samtaler, kalt “walk and talk” ble også i 2021 videreført. 
Flest samtaler kunne derimot foregå igjen innendørs. Ordningen har vist seg å 
gjøre det enklere for noen å be om samtale, når disse foregår gående ute, slik at 
ordningen vil videreføres også etter pandemien.  

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 forverrete livsvilkår grunnet klimaendringer. Prosjektet i Estland 
dreier seg om støtte til menighetsbygging både åndelig og materielt etter mange 
års kommunist-styre. BMVA har lovet å støtte begge prosjektene med kr 30.000 
pr. år. 
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Globalt utvalg (se også pkt 3.9) har kontakt med misjonsorganisasjonene og 
bidrar med informasjon til menigheten om prosjektenes utvikling.  
 
Til tross for restriksjoner og noen avlyste arrangement, løftet vi frem og ba for 
misjonsprosjektene og utsendingene fra Norge i alle søndagsgudstjenestene. I 
tillegg hadde vi offer til prosjektene ni søndager i 2021. Det var planlagt 10, 
men en av de ti gudstjenestene måtte avlyses. Alfa barnegospel samlet inn 
penger til kirkebygg i Estland under sin høstkonsert. 
 
Som tidligere arrangerte globalt utvalg gudstjenester med misjonsfokus. Det ble 
invitert til kirkekaffe med informasjon fra våre misjonsprosjekter så langt det lot 
seg gjøre innenfor rammen av smittevernregler.  
 
6. juni markerte vi 
skaperverkets dag. Vi rettet 
oppmerksomheten mot 
klimaendringer slik de hadde 
fått innflytelse på jordbruk og 
næringsliv i prosjektområdet i 
Vietnam. Til tross for den 
alvorlige problemstillingen 
ble det en fin søndag med 
friluftsgudstjeneste og 
kirkekaffe bak Vestre Aker 
kirke. Været var bra og 
fremmøtet godt. MAs 
representant orienterte og 
svarte på spørsmål. 
 
31. oktober hadde globalt utvalg også ansvar for gudstjeneste og kirkekaffe. Det 
var nylig åpnet for dåp etter koronarestriksjonene, og vi kunne feire fire 
dåpsbarn. Godt over 100 deltakere på gudstjenesten ble informert om 
utviklingen av menighetslivet i Saku i Estland og minnet om at vi er en del av 
den verdensvide kirken. Under kirkebønnen vendte vi oss alle etter tur mot de 
fire verdenshjørner samlet i bønn for underpriviligerte grupper og for våre 
kristne søsken. Sjelden har vi på en søndag nådd så mange og så bredt ut med 
informasjon om kirke og misjon. 
 
12. desember hadde vi igjen besøk fra MA. Vi fikk oppdatert informasjon fra 
Vietnam om hvordan korona-pandemien hadde virket inn på dagliglivet. På 

Foto: Erik Hardeng 
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grunn av reise-restriksjoner kunne ikke MAs prosjektansatte støtte og følge opp 
lokalt så godt som ønskelig. Samtidig ble handel med varer redusert og gjorde 
det nødvendig med ekstra hjelp til noen. På kirkekaffen stilte en engasjert 
gruppe mange spørsmål til MAs informasjonsmedarbeider, som svarte 
utfyllende og godt.  
 
De siste årene har «Samarbeid menighet og misjon» (SMM) i Kirkerådet satt i 
gang en nasjonal solidaritetsaksjon i juni hvor alle landets menigheter kan delta. 
Her gjøres det en ekstra innsats for å samle inn penger til menighetenes 
misjonsprosjekter. Årets aksjon rettet spesiell oppmerksomhet mot de som var 
hardest rammet av korona både helsemessig og økonomisk. BMVA deltok, og 
informasjon ble lagt ut på Facebook og på menighetens hjemmeside. Under 
aksjonen kom det inn kr 3.600, som ble delt likt mellom våre to 
misjonsprosjekter. 
 
I 2021 samlet menigheten totalt vel kr. 19.000 til hver av misjonsprosjektene 
For å nå kr. 30.000 til hvert av misjonsprosjektene gjenstod det følgelig ved 
årets slutt nærmere 11.000 til hvert prosjekt som menigheten måtte dekke av sitt 
budsjett. Til sammenlikning måtte menigheten i 2020 dekke kr. 5.797 til 
Vietnam og kr. 2.720 til Estland, og i 2019 kr. 10.787 til Vietnam og kr 13.174 
til Estland.  
 
Det er med andre ord en utfordring å få samlet inn nok penger til 
misjonsprosjektene, så vi slipper å belaste menighetens budsjett med restbeløp 
for å kunne bidra med kr. 30.000 til hver, slik vi har forpliktet oss til ifølge 
misjonsavtalene.  
Globalt utvalg håper 2022 vil gi bedre muligheter for å nå ut med informasjon 
og samle inn penger til våre venner i henholdsvis Vietnam og Estland. 

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 våre møter i april og mai. 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 2021 har det vært samlet inn kr 8500 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. Som følge av perioder med nedstengning i forbindelse med 
koronasituasjonen, har vi også i 2021 hatt fokus på digitale fellesskap og 
publisert tekstrefleksjoner, bønner, salmesang og lignende som tidligere har vært 
forbeholdt kirkerommene.  

9.2 Hjemmeside: https/kirken.no/bmv  
Hjemmesidene er godt besøkt og hadde 49 361 sidevisninger i 2021 (ikke unike 
visninger, antallet inkluderer alle gangene noen går inn på hovedsiden, 
kalenderen eller en av de andre sidene, selv om de går inn på samme side flere 
ganger). 
  
Nettsiden inneholder informasjon om menigheten, kirkelige handlinger og alle 
arrangementer, aktiviteter og andre tilbud. Informasjon om tid, sted og program 
for arrangementer og faste aktiviteter finnes hovedsakelig i kalenderen som 
oppdateres i starten av hvert semester og fortløpende ved endringer. Bortsett fra 
hovedsiden, er det kalenderen som har flest sidevisninger/som blir brukt oftest.  
  
I tillegg har vi en seksjon med nyhetsartikler. Ved hjelp av annonsering, ble 
artikler om årets juleprogram og oppstart av babysang de mest leste 
nyhetsartiklene på nettsiden. Artiklene som hadde flest sidevisninger uten å 
være knyttet til en annonse, handlet om bortgangen til Carl Høgseth, oppstart av 
gudstjenestene etter nedstengning og et intervju med en av menighetens 
frivillige. Informasjonsmedarbeider Kristine Eikeland har hovedansvar for 
nettsiden. 

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. Sidenes samlede rekkevidde har økt fra 2020 til 2021 (rekkevidde = 
antall personer som har sett innhold fra eller om siden).  
  
BMVA menighet har 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 mindre grad når ut til via Facebook.   

9.4 Mediedekning og annonser  
Nordre Aker budstikke har i 2021 publisert en nyhetsartikkel om menighetens 
tilbud om drop-in-dåp skrevet av informasjonsmedarbeider Kristine Eikeland. 
BMVA har kjøpt en annonse på nab.no for å informere om juleprogrammet for 
2021, samt en annonse i Hagebybladet for å informere om nærmiljømiddagene. 
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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 22 innlegg/arrangementer fordelt på begge Facebook-
sidene og Instagram-kontoen.  

9.5 E-postlister og Facebook-grupper  
Det var i 2021 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 to Facebook-grupper for menighetens frivillige. 

9.6 Menighetsbladet «På kirkebakken»  
På kirkebakken hadde to utgaver: vår og høst 2021.(se pkt 3.11 for redaksjon) 
Opplaget varierer noe fra år til år, men er på ca.13.500, og sidetallet er 28. 
Bladet inneholder gudstjenesteliste og oversikt over ulike faste arrangementer i 
Bakkehaugen og Vestre Aker, i tillegg til redaksjonelt stoff knyttet til utgavens 
tema og/eller menighetsarbeidet. Bladet blir distribuert til alle husstander i 
menigheten, hovedsakelig gjennom posten. Frivillige deler ut bladet til 
husstander som faller utenfor postens distribusjonsområder.   
  
I 2021 var det redaksjonelle temaet «Håp» i vårutgaven og «Språk» i 
høstutgaven. 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 og 
lignende. 

9.7 Informasjon i posten/informasjonsmateriell  
I forkant av fastetiden sendte vi ut et brev til menighetens frivillige. Denne 
gruppen ble valgt fordi disse har sagt ja til å motta informasjon og er registrert 
med kontaktinfo i vårt frivilligregister. Brevet inneholdt en tekst skrevet av 
soknepresten, samt inspirasjon til fastetiden og en oppfordring til å følge en 
videoserie, «Lørdagsritualer i fastetiden», som ble publisert på menighetens 
nettside og Facebook-sider. 
  
Våre frivillige og foreldre i Alfa minigospel distribuerte julebrosjyrer i 
menighetens nærområder. Brosjyren inneholdt program for advent og jul, men 
programmet måtte dessverre endres etter utdeling på grunn av nye 
koronarestriksjoner.  
  
Gjennom året sendte vi også ut brev/invitasjoner til 
trosopplæringsarrangementer med avgrensede målgrupper. 
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I tillegg kommer oppslag av plakater ved kirkene og i nærområdet, brosjyrer og 
flyers til utdeling.    

9.8. Podkast 
Gudstjenestene var avlyst som følge av koronarestriksjoner store deler av 
vårsemesteret. I den forbindelse laget prestene og informasjonsmedarbeider en 
podkast ved navnet «Ti minutters gudstjeneste». Episodene ble publisert på 
Spotify, menighetens nettside og i sosiale medier. 

10 Andre menighetstiltak  

10.1 Juletrefester  
Juletrefesten i Bakkehaugen og i Vestre Aker menighetshus, for barn og voksne 
den første uken i januar måtte grunnet restriksjonene avlyses.  

10.2 Mandagskvelder i Vestre Aker menighetshus  

Temakvelder 
På grunn av pandemien ble det bare arrangert en temakveld. Det var med 
Magnus Takvam 29.11.  
I samtale med Ingvild Bryn fortalte han om boken han har skrevet om sin mor, 
forfatteren Marie Takvam. Han fortalte også om sitt liv som politisk 
kommentator i NRK. Fløytisten Torun Torbo stod for det musikalske innsalget. 
Det kom svært mange folk og det måtte settes fram stadig flere stoler.  
 
Tro- og tankekvelder 
Koronasituasjonen gjorde at Tro- og 
tankekveldene satt opp for våren 
2021 ble utsatt til høsten 2021, men 
kirkegårdsvandringen på Vestre Aker 
kirkegård ble likevel gjennomført 
som planlagt 14. juni. Tro- og tanke-
kveldene holdes på mandager og 
starter kl. 19. Det settes frem en enkel 
servering. Folk kan forsyne seg både 
når de kommer og etter kveldens 
innledning/foredrag som er på ca. 45 
min. Vi åpner for samtale, spørsmål 
og diskusjon relatert til kveldens 
tema og har til slutt en kort liturgisk 
avslutning. Det er gratis inngang. 
Antall fremmøtte pr. gang er ca. 15-20 personer.  
 
Gjennomført program i 2021 ble som følger: 

Foto: Erik Hardeng 
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• 14.06.2021: «Kirkegårdsvandring – Vestre Aker kirkegård» v/ Ingar 
Seierstad, tidligere prest i Vestre Aker og Bakkehaugen.  

• 06.09.2021: «Den nye gudstjenesteordningen - hva betyr det? Hva er nytt 

og hva er gammelt?» Start: en felles gudstjeneste. 
• 11.10.2021: «Nattverden, et troens mysterium» v/ seniorprest Hjalmar 

Kjelsvik 
• 15.11.2021: «Kan Guds vei gå i mørke?» v/ Erling Rimehaug, journalist, 

forfatter og tidligere redaktør i Vårt Land.  
Vi fikk mange tilbakemeldinger med ønske om flere kirkegårdsvandringer og 
har derfor planlagt en gjentakelse 9. mai 2022. 

10.3 Kirkekaffe 
Frivillige i menigheten serverer kirkekaffe etter gudstjenestene. I Vestre Aker 
serveres kirkekaffen bak i kirka eller i menighetshuset. I Bakkehaugen kirke 
brukes menighetssalen. I lengre perioder i 2021 var det imidlertid ikke mulig å 
servere kirkekaffe av hensyn til smittevern/gudstjenestene var avlyst.  
 

• Antall frivillige i Bakkehaugen kirke: ansvaret rullerer blant alle 
gudstjenestemedhjelperne.  

• Antall kirkekaffe-frivillige Vestre Aker kirke: 6.  
Kirkekaffe er et tiltak mange setter pris på, og et sted å treffe kjente og ukjente 
kirkegjengere.  
 

  

10.4 Hobby- og strikkekafe  
Peisestua i Bakkehaugen kirke har også i 2021 blitt brukt til strikkekafe siste 
tirsdag i måneden. Når det har vært mulig, har det vært samling et par timer fra 
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kl. 19.30. Gruppen er åpen for alle, med og uten håndarbeid. Oppmøtet har 
variert fra 2 til 8. I høstsemesteret ble kafeene brukt til å planlegge julemarkedet 
som ble gjennomført lørdag 27. november. 

10.5 Miljøgruppe med humleprosjekt  
Miljøgruppa med tilknytning til Bakkehaugen kirke har ikke gjennomført 
spesielle arrangementer i 2021, men området med kjøkkenhage og blomstereng 
utenfor kirka følges fremdeles opp.  

10.6 Tekstleserverksted  
Det ble arrangert to tekstleserverksted med stemmepedagog Hilde Guttormsen i 
Bakkehaugen kirke i 2021 10. juni og 20. oktober. Samlingene varte fra klokka 
19 til 21. 
 

10.7 Tilbud til frivillige  

 
Søndag 19.9 feiret menigheten sin “Frivillighetsfest” i menighetssalen med fotografiene som rammen 
rundt. Foto: BMVA 
 
 
I 2021 bidro ca. 85 personer som frivillige i menighetsarbeidet (frivillige 
korister og musikanter kommer i tillegg). Noen på fast basis, andre en gang 
iblant. Uten hver enkelt av disse hadde ikke menighetsarbeidet gått rundt. Selv 
om også dette året ble preget av flere korona-avlysninger, hadde menigheten 
flere arrangementer og samlinger for frivillige: 



35 
 
 

 

- Brev/oppmuntring i posten til alle frivillige i februar/mars i forbindelse 
med fastetid og nedstengning 

- Sosialt kaffetreff utenfor begge kirker i mai da det ikke var lov å samles 
innendørs (ca. 14 personer totalt) 

- Matlagingskurs i august (fem personer). Dette var et tilbud både til faste 
frivillige og potensielle nye frivillige, spesielt med tanke på 
nærmiljømiddagene. 

- Høstfest i Bakkehaugen kirke i september for både frivillige og alle andre 
i menigheten (30 personer) 

- Lyttestasjon for gudstjenestemedhjelpere i oktober (sju personer). 
Samlingen hadde som mål å åpne for samtale rundt det å være frivillig på 
gudstjeneste. Stab følger opp forslag til endringer av rutiner og lignende i 
2022. 

- En planlagt lyttestasjon for frivillige i åpen kirke i desember ble avlyst 
pga. høyt smittetrykk. 

10.8 Fotoutstilling og konsert i Bakkehaugen kirke  
Fotograf Øystein Sandsdalen holdt en fotoutstilling han 
kalte Fotofabuleringer og Mennesker jeg møtte i menighetssalen og i peisestuen 
i Bakkehaugen kirke 17. – 21. september. Salg av bilder gikk til inntekt for 
menighetsarbeidet i kirken. 
 
Fiolinisten Henrik Hannisdal og pianisten Inger Elise Reitan holdt en konsert 
lørdag 18. september med musikk av bl.a. Halvorsen, Mozart og Grieg på 
programmet. Mellom 50 – 60 publikummere overvar konserten. 
Billettinntektene gikk i sin helhet til menighetsarbeidet i kirken. 
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10.9 Haugemarkering i Bakkehaugen kirke  
  

Torsdag 4. november ble 250-jubileum for 
Hans Nielsen Hauges fødsel markert i 
Bakkehaugen. Hauge bodde flere år på 
Bakkehaugen. Dette fikk vi blant annet høre 
fra Ingar Seierstad som snakket om Hans 

Nielsen Hauge på Bakkehaugen. Christian 
Anton Smedshaug foredro om Luther og 

Hauge - grunnlaget for protestantisk suksess 

og personlig frihet. Inger Elise Reitan spilte 
Grieg og akkompagnerte til salmen fra Norsk 
salmebok som Hauge har skrevet teksten til: 

Jeg er hos Gud i nåde. Serveringen bestod av kaffe og te og potetkaker – og 
noen hadde med strikketøy! 

10.10 Julemarked 
Julemarkedene i våre to kirker ble avholdt akkurat i tide før samfunnet igjen ble 
stengt ned før jul. Bakkehaugen hadde loddsalg til sitt årlige Bakkehaugenlotteri 
to lørdager på Tåsensenteret. Dette er en viktig markedsføring av menighetens 
arbeid og virksomheten i kirken. Julemarkedet ble avsluttet med den 
tradisjonelle tenningen av julegranen fra Bakkehaugen Vel utenfor kirken. 
Julekrybben i vinduet i menighetssalen var også på plass tradisjonen tro.  
 

     
Foto: Erik Hardeng 

 
Julemarkedet i Vestre Aker gikk av stabelen på kirkeårets siste søndag, og fylte 
huset med god stemning. En av markedets trofaste, Torill Riborg, fikk en ekstra 
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og velfortjent takk denne gangen. I tillegg til salg av hjemmelagede varer, 
juleverksted for barna, kafe og åresalg, var det også innslag fra nærmiljøets 
krefter i form av Hagebykoret, artist og pianist i Alfa minigospel Kristin Minde, 
sang ved barnekorene og spontane opptredener. Hovedgevinst på lotteriet var en 
blomsteroppsats laget av en invitert blomsterdekoratør. I alt ble det samlet inn 
over 50.000 kr denne dagen til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 
 

  
Foto: BMVA/Tone Tønsberg 

   

10.11 Søndagsskole for voksne 
Høsten 2021 fikk menigheten et nytt tilbud for voksne. Søndagsskole for voksne 
ved Trond Bakkevig ble gjennomført to ganger dette høstsemesteret: 

• 29. august kl. 12.15-13.00: Hva er tro?  
• 24. oktober kl. 12.15-13.00: «Skapt i Guds bilde» – hvem er vi, og hva er 

vår relasjon til resten av skaperverket?  
Det kom mellom 15 og 20 personer til hver av disse samlingene. Det er planlagt 
flere samlinger i 2022. 
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11 Eiendom  

11.1 Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
Driftskomiteen har gjort vedlikeholds- og reparasjonsarbeid inne og ute. 
Arbeidet med å lage en blomstereng med villblomster utenfor på vestsiden av 
kirken ble videreført som en oppfølging av menighetens humleprosjekt i 2019. I 
tillegg ble det utført mye luking og beskjæring av gamle områder med 
buskfuruer.  
Dessverre hadde 
alterringen tatt 
stor skade av de 
mange 
bisettelsene som 
var avholdt under 
nedstengningen 
både i 2020 og 
2021. 
Driftskomiteen 
sørget for at vår 
lokale 
møbeltapetserer 
på Bakkehaugen 
gård restaurerte 
treverket og sørget 
for nytt lær.    Foto: Erik Hardeng 

 
Kjelleren under kirkerommet ble tømt for presenninger, plakater og andre rester 
etter tidligere loppemarkeder. Dokumentene i det "historiske skapet" i kjelleren 
ble overført til et mer egnet arkivsted i Vestre Aker. 
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Det er også 
gjennomført mange 
omvisninger i kirken 
for de mange som er 
interessert (studenter, 
arkitekter og historisk 
interesserte) i kirkens 
arkitektur både 
innvendig og utvendig. 
Særlig etter at Y-
blokken ble revet har 
mange kommet for å se 
Viksjøs arkitektur og ta 
på den spesielle 
naturbetongen. Kai 
Fjelds og Carl Nesjars 
kunst vekker stadig 
stor interesse.  

11.2 Vestre Aker kirke  
Kirkas innvendige og utvendige vedlikehold ivaretas av Kirkelig fellesråd 
(KfiO). Deres økonomiske situasjon påvirker oppfølgning av kirkene. 
Nødvendig vedlikehold må noen ganger vente. Det er igangsatt arbeid med å 
installere trådløst internett i begge kirker i regi av KfiO. Samarbeid med 
Opplysningsvesenets fond (OVF) og Riksantikvaren for listeførte kirker (referert 
i media i desember 2021) vil kanskje øke sjansen for å få igangsatt nødvendig 
vedlikehold også i Vestre Aker kirke i tiden framover.  

 

               
Foto: BMVA 

      

Foto: Helga Lindland,KfiO 
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11.3 Vestre Aker menighetshus  
Menighetshuset brukes til menighetsarrangementer og leier også ut til eksterne. 
Menigheten eier huset og står for all drift. Utviklingen når det gjelder utleie-
volum har vært positivt de siste årene, men pandemien har også i år medførte 
betydelige endringer og reduksjon. Kostnadene forsvinner ikke, slik at driften 
har gått i minus. 
  
Driftskomiteen utarbeider og følger opp årsplan/årshjul for vedlikehold. Det har 
blitt gjennomført oppgradering av felles bad på hyblene i 2021. Videre har 
frivillige i driftskomiteen etablert nytt system for styring av oppvarming som det 
er håp om kan bidra til bedre kontroll med de høye strømutgiftene.   
  
Bygningen har nå kommet i en fase der alder påvirker vedlikeholdsbehovet som 
ventes å øke framover. Dette skal jobbes videre med i 2022. 
  
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 bygg-relaterte prosjekter. 
  
Det ble som sedvanlig gjennomført to dugnader i 2021, én i mai og én i oktober. 

11.4 Annen eiendom  
Menigheten leier ut lokaler i Stensgaten 45 til Amigos barnehage. I tillegg leier 
menigheten ut en stor leilighet (tidligere prestebolig) i Hertzberggate og fram til 
sommeren en liten leilighet i Frichs gate. Sistnevnte leilighet ble solgt i løpet av 
høsten 2021 med overdragelse i januar 2022. 

12 Inntektsbringende tiltak og forvaltning  

12.1 Utleievirksomhet menighetshus og kirker 
Vestre Aker menighetshus  
De faste leieinntektene fra menighetshuset kommer fra utleie av flere hybler og 
vaktmesterleiligheten. På grunn av nedstengning har en del av de ellers kjente 
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leietakerne i resten av husetvært fraværende i deler av året, og det har vært 
mindre etterspørsel etter hyblene. Resultatmessig ligger det an til at tilfeldige 
leieinntekter av menighetshuset sammenlignet med 2020 viser en mindre 
oppgang, fra ca 320.000 i 2020 til ca 350.000 i 2021. Før pandemien var utleien 
noe høyere, opp mot 0,5 mil. Resultat av hybelutleie føres på egen avdeling i 
regnskapet.  

Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
Menigheten har disponert kirken torsdager og den 3. søndagen i måneden etter 
avtale med KfiO. I 2021 var kirken brukt av Nordberg menighet de resterende 
søndager da deres kirke var under oppussing. Jølstad fortsatte også å leie kirken 
( av KfiO ) til seremonier, helt til antallsrestriksjonene ble opphevet. Rest-
kapasiteten på utleie er det KfiO som administrerer og mottar inntekter for. 
Menighetsrådet blir hørt vedr mulige nye, faste leietakere (menigheter eller 
organisasjoner som ønsker å leie kirken). 

Vestre Aker kirke  
Vestre Aker kirke var relativt mye brukt til korøvelser av eksterne kor høsten 
2021, samt til et økt antall konserter.  
 

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 noen tildelinger til arrangementet som Kirkerotte-teater i 2021 og 
tilskudd til bevertning på musikkandaktene i Vestre Aker. Midler tildeles etter 
søknad til leder Eivind Furuseth. Ellers dekker legatet også utgifter til gravstedet 
til Klara Ravn på Vestre Aker kirkegård.  

Stiftelsen Gustav Jensens Minne 
Styret, valgt av menighetsrådet, bestod i 2021 av leder Terje Nybø og 
styremedlemmer var Lisbet Grønning Andersen, Arne Slettebøe og Ulrike Eva 
Lunde. Rolf B. Wegner og Roger Slinning var varamedlemmer frem til 
31.8.2021.  Arne Slettebøe trakk seg som styremedlem, og Rolf B. Wegner og 
Roger Slinning ønsket ikke å fortsette som varamedlemmer. Menighetsrådet 
oppnevnte fra 1.9.21 Harald Assev som nytt styremedlem, og Sissel Halden som 
nytt varamedlem. Koronaepidemien satte sitt preg på styrets arbeid også i 2021, 
og det har vært lite aktivitet i form av formelle møter både digitalt og fysisk. Det 
foreligger referat fra to styremøter, og styremedlemmene har også hatt kontakt 
mellom møtene, se mer i vedlegget til årsmeldingen. 



42 
 
 

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. Styret har fra 26.8.2021 bestått av: Harald 
Assev (leder), Lars Hansson, Sissel Halden, Lisbeth Grønningen Andersen, 
Arnbjørn Jakobsen og soknepresten. Stiftelsen har en egenkapital på ca. 3 
millioner kroner. Avkastning skal ifølge vedtektene gå til eldreomsorg og 
diakonale tiltak for beboere i Majorstuen-området. Styret er i dialog med 
Stiftelsestilsynet med sikte på å utvide virkeområdet til å gjelde diakonalt arbeid 
for eldre, syke og andre utsatte grupper i hele menigheten. 

Møller Gasmanns fond  
Fondet er i underkant av kr 90 000 og har gitt liten avkastning pga. lavt 
rentenivå. Givers intensjon i testamentet er at avkastningen av gaven kan brukes 
til julegaver til trengende. Det ble i alt utdelt kr 3000,- fra fondet i 2021. 
Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU) tar stilling til søknader som er sendt inn til 
daglig leder.  

12.3 Annen forvaltning  
Menighetsrådet har fortsatt 800 aksjer i Mentor medier og kapital fordelt på to 
aksjefond og ett rentefond på til sammen ca 2 millioner, se årsregnskapet.  
Leiligheten i Frichs gate ble solgt for vel 3,9 millioner brutto. Råd om 
forvaltning av midlene kommer som sak til menighetsrådet i løpet av våren 
2022. 

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 
2021 ble det samlet inn til sammen 86 970 (mot kr 136 700 i 2020, kr 259 000 i 
2019 og kr 274 000 i 2018.) Av dette gikk vel kr 47 600 videre til andre formål 
(og av disse igjen ca kr 27 000 til misjonsprosjektene), mot kr 75 000 i 2020, kr 
193 000 i 2019 og kr 187 000 i 2018). Se også resultat for innsamlinger og offer 
til misjonsprosjektene. På julaften ble besøkende i åpen kirke oppfordret til å 
bruke Kirkens Nødhjelp sitt eget vippsnr. Det kom kun inn kr 1000 i kontanter. 
Tidligere år har juleoffer innsamlet via menigheten ligget på mellom 50-60.000 
kr. 

12.5 Julemarked 
Totalt innbrakte Bakkehaugenlotteriet og julemarkedet rundt 40.000 kr til 
arbeidet for barn og ungdom i området.  Julemarkedet i Vestre Aker innbrakte 
noe over 50.000 kr til samme formål.  

12.6 Givertjeneste  
Menighetens givertjeneste har fram til de siste par år ligget på rundt 40.000 kr.  
Det er et ønske fra menighetsrådet med fornyet innsats på dette området. For 
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2021 ble det via givertjenesten samlet inn vel 19.000 kr til menighetsarbeidet og 
en giver gir til ett av misjonsprosjektene i tillegg. Gaver til eller via menigheten 
gir mulighet for skattefradrag. Dette gjelder både fast givertjeneste og via gaver 
som gis på Vipps, så fremt man opplyser menighetskontoret om sitt fulle 
fødselsnummer og blir registrert i databasen Solidus.  Menigheten trenger nytt 
fokus på givertjenesten og lanserer ny givertjenestebrosjyre i 2022.  
 

 

Ny givertjenestebrosjyre fra 2022, laget av Kristine Eikeland 

Se www.kirken.no/bmv under fanen Bli med! for mer informasjon om 
givertjenesten.  
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Vedlegg: Driftsregnskap 2021 
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Vedlegg Balanse til driftsregnskap 2021 

 
 
 



46 
 
 

Vedlegg Noter til årsregnskap 2021 
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Vedlegg Årsstatistikk for DNK 2021 (SSB Kostra) 
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Vedlegg Gustav Jensens Minne årsrapport 2021  
 

STIFTELSEN GUSTAV JENSENS MINNE - ÅRSRAPPORT 2021  
Stiftelsens formål slik de er nedfelt i gjeldende vedtekter 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 3 A og B, som består av et eldresenter og 

omsorgsboliger.  Oslo kommune v/bydel Frogner står for driften av senteret inkludert 

generelt vedlikehold, og dekker alle finanskostnader og gjeldsavdrag. Kommunen har 

sikkerhet gjennom pant i eiendommen, men betaler ingen leie eller godtgjørelse til stiftelsen 

for å disponere bygget. Det er også et parkeringsanlegg i underetasjen i Slemdalsveien 3. 

Stiftelsens styre har satt bort driften av dette til Aker P.  
 

Styret bestod i 2021 av leder Terje Nybø og styremedlemmer var Lisbet Grønning Andersen, 

Arne Slettebøe og Ulrike Eva Lunde. Rolf B. Wegner og Roger Slinning var varamedlemmer 

frem til 31.8.2021.  Arne Slettebøe trakk seg som styremedlem, og Rolf B. Wegner og Roger 

Slinning ønsket ikke å fortsette som varamedlemmer. Menighetsrådet oppnevnte fra 1.9.21 

Harald Assev som nytt styremedlem, og Sissel Halden som nytt varamedlem.  
Fra 1.9.2021 bestod styret av: Terje Nybø, leder; Lisbet Grønning Andersen, nestleder;                                       

Harald Assev, styremedlem; Ulrike Eva Lunde, styremedlem; Arne Slettebøe, varamedlem og                                           

Sissel Halden, varamedlem.  
 

Koronaepidemien satte sitt preg på styrets arbeid også i 2021, og det har vært lite aktivitet i 

form av formelle møter både digitalt og fysisk. Det foreligger referat fra to styremøter, og 

styremedlemmene har også hatt kontakt mellom møtene. Styret har på sine møter diskutert 

stiftelsens fremtid: Hva vil vi med den og hvordan kan formålet best oppnås? Det er i hvert 

fall behov for en oppdatering av vedtektene, ikke minst da Majorstuen ikke lenger er en 

egen menighet. Styret vil komme tilbake til dette i 2022.  

 
Samarbeidet med kommunen er godt og basert på en avtale fra 1985. Styret ønsker likevel   

å fremforhandle en ny avtale som er mer oppdatert og gjenspeiler bedre den aktuelle 

situasjon. Slik det er nå, opplever styret at det er noe uklare ansvarsforhold.  Nærmere 

avgrensninger og presiseringer er nødvendige, da bygget snart vil ha behov for utbedringer 

og rehabilitering. Styret ved Terje Nybø og Harald Assev har vært i forbindelse med 

kommunen med sikte på å forberede ny avtale og fortsetter dette arbeidet i 2022. 
Lisbet Grønning Andersen har hatt kommunikasjonen med Aker P som gjelder 

parkeringsanlegget. Det ble i slutten av 2020 påvist vanninntrenging i anlegget, og dette ble 

utbedret i samarbeid med bydelen i 2021. Aker P har fortsatt ansvar for den daglige driften, 

og det er å håpe at det vil gi positive resultater i 2022. 
Dagfrid Skogen sørget i mange år for god kontakt mellom Stiftelsen og Majorstuen 

menighet, og hun sitter på mye kunnskap om bakgrunnen og utviklingen i samarbeidet med 

kommunen om Slemdalsveien 3. Også etter at Majorstuen menighet gikk inn i Bakkehaugen, 



56 
 
 

Majorstuen og Vestre Aker menighet, har hun fulgt godt med på driften helt til siste år. 

Hennes frivillige innsats savnes. 
På grunn av vannlekkasjen i parkeringsanlegget ble regnskapet avsluttet med et underskudd 

for 2021. De endelige tall og regnskap for 2021 foreligger ikke enda.  For 2020 var 

underskuddet kr. 34.724. 
Stiftelsens egenkapital er bokført med kr 7.126.247 (også tall fra 2020). 
  
9.3.2022    
Sissel Halden                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 


