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EN STYRKET 
FOLKEKIRKE
På kirkebakken ønsker å bidra til å styrke kontakten 
mellom lokalkirken og medlemmene. Det tror vi at vi 
har lykkes med. Takk for den gode responsen vi har fått, 
det motiverer! 

I denne utgaven har vi spesielt tatt for oss kirkens 
trosopplæring. Skal kirken også i fremtiden være en 
folkekirke, må den ta et større ansvar for å formidle hva 
det innebærer å være døpt og å være en del av kirken. 
Skolen gir mye kunnskap om kristendom, men kris-
ten tro er mer enn kunnskap. Det handler ikke minst 
om fellesskap og det å erfare kristen tro i praksis. De 
kirkelige ansatte har en viktig rolle i dette arbeidet, 
sammen med utallige frivillige. I denne utgaven av På 
kirkebakken møter vi noen av dem. 

Den selvvalgte ambisjonen om å være folkekirke 
innebærer også at folket har reell innflytelse over 
kirken – om ikke hele folket, så i hvert fall de 75 % som 
er medlemmer. Etter tidenes kirkevalg, med rekor-
doppslutning både lokalt og i byen vår, ble kirken styr-
ket som folkekirke. På kirkebakken gir deg informasjon 
og kommentarer om valget. Vi gratulerer også nyvalgt 
menighetsrådsleder Rigmor Smith-Gahrsen og de andre 
medlemmene, og ønsker lykke til i en spennende tid for 
menigheten. 

Kirkedemokratiet innebærer imidlertid ikke at 
menighetsrådets ønsker alltid blir tatt hensyn til. 
Da våre tre menigheter ble slått sammen, stod det i 
Bispedømmerådets vedtak at Bakkehaugen og Vestre 
Aker skulle være soknekirker for det sammenslåtte 
soknet, og at Majorstuen kirke fortsatt kunne benyttes 
av menigheten etter avtale med Kirkelig fellesråd. Alt 
i det første året ble dette vedtaket uthulet ved at flere 
aktiviteter ble skjøvet ut, og fra og med 2016 ble det 
stopp for kveldsgudstjenestene som tidligere har blitt 
feiret hver fjortende dag i det vakre Capella Johannea. 
Menigheten har dermed måttet flytte kveldsmessene 
til Vestre Aker kirke. Menighetsrådet tenker at det 
kanskje i framtiden vil være mulig å starte aktivteter 
som vil kunne få plass i denne sentralt plasserte kirken. 
På kirkebakken formidler informasjon om noe av det 
kirkelige arbeidet som skjer i Majorstuen kirke, hvor 
det først og fremst satses på unge mellom 18 og 30. Vi 
håper at vi fortsatt kan beholde et nært forhold også til 
denne kirken i menigheten vår. 

Redaksjonen



Av Anne Grete Listrøm, sogneprest i Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vestre Aker menighet

HAN ER ÅTTE ÅR og ser på meg med fast blikk. Vi har 
vært sammen både lørdag og søndag, på Tårnagenthelg 
i Vestre Aker kirke. Nå er gudstjenesten slutt, og han 
skal hjem. Det har vært to fine dager, med kodeknek-
king på høyt nivå (Hva er dette? Et kors. Hvorfor er det 
her? Hva betyr det?), besøk av en politimann som kom i 
uniform og fortalte om hvordan man knekker koder og 
leter etter spor, leking og tur opp i klokketårnet. Vi har 
bakt nattverdsbrød og laget symbolbok. For alt betyr jo 
noe i kirken! Nesten alt vi finner og lurer på leder fram 
til en fortelling, som etterpå blir fortalt mens vi sitter i 
ring. Fortellingen om Jesus på korset, fortellingen om 
klokkene som sier at nå skjer det noe i kirken, så nå 
må vi komme! Og fortellingen om nattverdsbrødene, 
de som vi får i nattverden, bare at da er de ikke bare 
brød lenger, men Jesu kropp. I nattverden får vi Jesus i 
magen, på en måte, var det ikke sånn det var? 

HAN HAR VÆRT HØYT OG LAVT hele helgen, spurt 
og lurt, sett og hørt, tent lys og bedt kveldsbønn, og nå 
er det slutt. Vi har feiret nattverd, vi har gått inn i pros-
esjon, vist fram det vi har laget til de andre som også er 
på gudstjenesten, og vi har hørt enda en fortelling fra 
Bibelen. Nå skal han hjem, men før det tar han hånden 
min, og sier med dette faste blikket: «Nå må du huske 
å ringe meg neste gang det er noe for meg i denne 
kirken!»

TÅRNAGENTHELG er noe av det nye som er kom-
met etter at Stortinget gjorde vedtaket om å innføre en 

trosopplæringsreform i 2003. Kirken har til alle tider 
drevet trosopplæring – ingen kirke blir særlig gammel 
hvis den ikke gjør det. Så saken er på ingen måte ny, 
selv om ordet er det. Dåp og opplæring henger nød-
vendigvis tett sammen i en barnedøpende kirke, og 
spørsmålet lyder ved døpefonten ved hver eneste dåp, 
rettet til foreldre og faddere og til den lokale menighet-
en: «Vil dere døpe og lære opp i den kristne tro?»

LENGE VAR SKOLEN OG KIRKENS dåpsopplæring 
i svært tett samarbeid, men i et samfunn hvor mange 
livssyn og religioner er representert, kan og skal ikke 
skolen lenger drive noen form for trosopplæring. Selv 
om det egentlig hadde vært slik lenge, ble det tydelig- 
gjort i trosopplæringsreformen. Trosopplæringsarena er 
fra nå av kirken og hjemmet. Reformens mål er at hver 
eneste menighet skal utvikle en systematisk trosop-
plæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den 
treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring 
for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå. 

TROSOPPLÆRING HANDLER OM å dele tro og 
undring, kristne tradisjoner og verdier, opplevelser og 
fellesskap og håpet om en bedre verden. Det skal altså 
være noe for meg i min menighet, for barn og ungdom 
skal det være det, og altså også uansett om man har et 
funksjonsnivå utenom gjennomsnittet. Så let og finn – 
noe for deg og ditt barn – eller bli med på å utvikle noe 
vi foreløpig mangler.  

Å LÆRE VED Å ERFARE, sammen med barn, er i alle 
fall utrolig spennende. Noen ganger lurer jeg også på 
hvem det egentlig er som lærer mest – de minste eller 
den største? Det er faktisk ikke alltid så godt å si.
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TROS-
OPPLÆRING 
– NOE 
FOR MEG?
TROSOPPLÆRING HANDLER OM Å DELE TRO OG 
UNDRING, KRISTNE TRADISJONER OG VERDIER, 
OPPLEVELSER OG FELLESSKAP OG HÅPET OM EN 
BEDRE VERDEN. 
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Tekst og foto: Brynjulf Jung Tjønn

HVORFOR VILLE DU BLI TROSOPPLÆRINGS- 
LEDER?
Jeg fikk velge om jeg ville bli trosopplæringsleder i 
Ullern eller her, og valgte Bakkehaugen, Majorstuen 
og Vestre Aker menighet fordi det var her behovet var 
størst for å starte noe nytt. Jeg liker å være kreativ og se 
nye muligheter, og har tidligere gjort det samme i andre 
menigheter. Det er gøy å se at en idé kan bli et stort 
arbeid, som varer i flere år og er til glede for mange 
mennesker. 

HVA GJORDE DU FØR DU KOM TIL MENIG- 
HETEN?
Allerede som 12-åring fikk jeg et kall til å fortelle barn 
og unge om Gud, og jeg har i grunn drevet med det si-
den den gang. Jeg har til sammen åtte år på universitet 
og høyskoler og startet med studier i kristendom, men 
fant ut at jeg var mer pedagog enn prest. Jeg har derfor 
tatt utdanning som lærer, diakon, kateket og forteller, 
og har alltid jobbet med barn, unge og undervisning. 
De siste 20 årene har jeg vært kateket i Enebakk. Dette 
har jeg kombinert med å jobbe en del som ungdoms-
diakon og med å starte opp ungdomsarbeid i andre 
menigheter, samt en del undervisning i barne- og ung-
domsskolen for å «holde meg i form» som pedagog.   

HVA GJØR DU PÅ FRITIDEN?
Jeg har alltid vært glad i friluftsliv med turer i sko-
gen, på fjellet og på sjøen. Jeg har  hund, og må derfor 
ut uansett vær. Hytta ved Nevlunghavn i Vestfold er 

favorittstedet, og det blir mange båtturer i sesongen. 
Ellers har jeg kjørt motorsykkel i mer enn 20 år og det 
er en interesse som blir stadig sterkere. Det har blitt 
mange helgeturer med kamerater på kryss og tvers i 
Norge og Sverige og langturer til Europa om sommeren. 
Da er det Alpene som er favorittstedet med smale og 
svingete veier, og døtrene mine «slåss» om å få være 
med. 

HVA VIL DU SOM TROSOPPLÆRINGSLEDER BLI 
KJENT FOR?
Å være en god organisator og formidler.

HVORFOR ER DET VIKTIG?
Jeg skal lede arbeidet med å utvikle en systematisk 
trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år som bor 
i menigheten. Det er til enhver tid rundt 2500 døpte i 
den alderen i vår menighet, så det kreves en god del or-
ganisering. Trosopplæringen skal fremme kristen tro, gi 
kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning 
og livsmestring. Til dette kreves mye og god formidling 
tilpasset alderstrinn.  

HVA VIL DU SOM MENNESKE VÆRE KJENT FOR?
Jeg vet at jeg kan se litt streng ut, men vil at de som blir 
litt mer kjent med meg skal erfare at jeg er snill og litt 
morsom. Men først og fremst ønsker jeg å være en god 
far. 

HVA SKAL MENIGHETEN VÆRE KJENT FOR?
Jeg håper at vi kan ligne mer og mer på Jesus. Han så 
dem som ble trykket ned av andre, spurte «hva kan jeg 

OLE-JØRGEN ANDERSEN LEDER ARBEIDET MED Å TILBY TROSOPPLÆRING TIL 
MENIGHETENS 2.500 BARN OG UNGDOMMER 
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gjøre for deg?» og hjalp dem til å reise seg opp. Han tok 
et oppgjør med alt som var urettferdig, var en genial 
pedagog og fortalte om Gud og hvordan vi kan leve med 
hverandre. 

HVORDAN HAR DET FØRSTE ÅRET GÅTT?
Min hovedidé fra starten av har vært at jeg ikke bare 
skal sette meg ned og skrive en trosopplæringsplan, 
som er bestillingen fra arbeidsgiver de to første årene. 
En plan har liten verdi hvis den ikke er knyttet tett opp 
til menigheten og utprøvd på stedet. Jeg har derfor, i 
samarbeid med stab og trosopplæringsutvalg,  prøvd å 
dra i gang nye tiltak for barn og unge, parallelt med at 
vi skriver en plan. Erfaringene fra utprøving av tiltak 
former dermed planen. Vi har fått i gang familiespeid-
ing, småbarnssang, SuperOnsdag, Ullevål Pre Soul 
Children og prøver å starte en ungdomsklubb. I tillegg 
har vi prøvd ut en rekke enkeltarrangementer og guds- 
tjenester. Og vi har fått ansatt to dyktige trosopp- 
læringsmedarbeidere i tillegg til leder av babysang og 
småbarnssang.  Så jeg tenker at vi er kommet godt i 
gang, men at vi har en lang vei å gå.

HVA ER KRISTENDOMMENS STØRSTE UT-
FORDRING?
I denne menigheten er det kanskje at mange har mye 
å gjøre. Jeg har jobbet på steder der mange kommer til 
kirken med et tydelig behov for fellesskap, trygghet, tro 
og tilgivelse og har funnet et hjem i den lokale kirken. 
Selv den mest vellykkede trenger tro, tilgivelse og håp 
om noe mer. Og det å være en del av en menighet er en 
gave og en oppgave uansett hvor en er i sitt liv. 

HAR DU OPPLEVD Å GJØRE EN FORSKJELL SOM 
TROSOPPLÆRER?
I løpet av noen måneder døde flere foreldre til barn på 
en barneskole i en menighet jeg tidligere jobbet i. Som 
kateket hadde jeg tett kontakt med skolen og jeg un-
derviste også en del i kristendom der, så jeg ble bedt om 
å starte sorggruppe for barna. Dette ble en meningsfull, 
tøff og lærerik periode. Det påvirket meg sterkt, og jeg 
måtte ta et oppgjør med mine egne sorger. Jeg lærte 
masse av barna og hvordan de jobbet seg igjennom 
sorgen, og hvor sterkt håpet er. Jeg vet at jeg gjorde en 
forskjell, men følte meg først og fremst privilegert som 
fikk lære så mye av barna. 
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Av Christoffer Tjelle

Valgoppslutningen var svært positiv, og økte med 24% 
fra kirkevalget i 2011. Her i  Oslo var økningen overvel-
dende, med over 96% økning siden forrige valg. Hele 
61.758 av kirkens 380.000 stemmeberettigede med-
lemmer i Oslo bispedømme deltok i valget. Oslo skilte 
seg også ut fra resten av landet ved at oppslutningen 
om bispedømmerådsvalget var vesentlig høyere enn 
oppslutningen om menighetsrådsvalget. I resten av 
landet er det jevnt over menighetsrådsvalgene som har 
størst velgeroppslutning. 

Årsaken til den store økningen i velgeroppslutnin-
gen, var uten tvil den mye omtalte saken om kirkelig 
vigsel av likekjønnede. Denne saken mobiliserte mange, 
og ble avgjørende for at så mange flere kirkemedlem-
mer bestemte seg for å ta del i kirkevalget. At det for 
første gang var alternative lister ved bispedømmeråds-
valget gjorde det også enklere å ta del i kirkevalget. I 
stedet for å måtte ta stilling til hva enkeltkandidater 
mener om det ene eller andre spørsmålet, var det nå 
mulig å stemme på et «partiprogram» hvor kandidatene 
hadde forpliktet seg i en del saker. 

I vårt nye storsokn, Bakkehaugen, Majorstuen 
og vestre Aker menighet, deltok 1762 av våre 8960 
medlemmer over 15 år i kirkevalget. Velgeroppslutnin-
gen var 13% (1161) ved menighetsrådsvalget og 17% 
(1604) ved valget til Oslo bispedømmeråd.  

MER DEMOKRATI I KIRKEN
HØSTEN 2015 VAR DET KIRKEVALG I DEN NORSKE KIRKE. 520.000 KIRKEMEDLEMMER BENYTTET DA SIN 
STEMMERETT VED VALGET AV 8000 MEDLEMMER TIL LANDETS MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD OG 
KIRKEMØTE.  

DET NYE MENIGHETSRÅDET
Det nye menighetsrådet består av følgende faste med-
lemmer: Øyvind Aleksander Schmidt, Hanne Kathrine 
Johnsen, Merete Hallen, Rigmor Smith-Gahrsen, Rolf B. 
Wegner, Einar Hjorth Høivik, Inger Synnøve Bredesen 
Barth og Berit Pihl Johansen.  Varamedlemmene er 
Bjørghild Kjelsvik, Solvår Hardeng, Gry Friis Eriksen, 
Per Christian Jacobsen og Kjell Erik Grønner. Det nye 
menighetsrådet trådte i kraft i november 2015, og gjen-
valgte Rigmor Smith-Gahrsen til leder. I tillegg til de 
valgte representantene er også sokneprest Anne Grete 
Listrøm medlem. 

Menighetsrådet har store oppgaver og mye ansvar i 
arbeidet med å videreutvikle virksomheten i menighet-
en. I den kommende perioden blir dette spesiel 
krevende når tre menigheter er blitt til en. Det handler 
om å samkjøre virksomheter, aktiviteter og visjoner. 
Det handler også om økonomi, eiendomsforvaltning, 
arbeidsgiveransvar og mye mer. 

BISPEDØMMERÅDET OG KIRKEMØTET
Den store mobiliseringen rundt valget dreide seg i 
stor grad om støtte til Åpen Folkekirkes program og 
alternative lister ved bispedømmerådsvalgene. I Oslo 
fikk denne listen en stor majoritet av stemmene, og 
kandidater fra listen fikk fem av de syv demokratisk 
valgte medlemmene av Oslo Bispedømmeråd: Odd 
Einar Dørum, Jørgen Foss, Kristin Gunleiksrud Raaum, 
Gard Realf Sandaker-Nielsen og Kristin Skjøtskift. Fra 
nominasjonskomiteens liste ble Harald Hegstad og Aud 
Kvalbein innvalgt.  I tillegg er Tone Louise Stranden og 
Anne Berit Evang valgt av de ansatte i bispedømmet, 
mens Kaja Eidesen representerer Døvekirken. Oslo-
biskop Ole Christian M. Kvarme har også en selvsagt 
plass i Bispedømmerådet. 

Den mye omtalte saken om kirkelig vigsel av like-
kjønnede vil med det nye flertallet finne sin løsning i 
løpet av et år eller to. Imidlertid er det en rekke andre 
saker som vil prege sakskartet til Bispedømmerådet og 
Kirkemøtet gjennom hele fireårsperioden. Det handler 
blant annet om de mange omfattende endringene som 
skal på plass i forbindelse med at kirken blir helt selvs-
tendig fra staten i 2017. 

Foto: Kirkerådet
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At det ved kirkevalget i 2015 var flere lister å velge 
mellom, var i seg selv en god ting. Da Stortinget vedtok 
endringer av forholdet mellom kirke og stat, var det 
en forutsetning at demokratiet i kirken skulle styrkes. 
Dette måtte medføre at det skulle være tydelige alter-
nativer ved valg av kirkestyre. 

I Oslo var den ene listen et tydelig alternativ når det 
gjaldt vigsel av likekjønnede, men også på den andre 
listen var det flere kandidater som gikk inn for det 
samme. Når listen fra «Åpen folkekirke» fikk mer enn 
tre ganger så mange stemmer som den andre listen, var 
det både et uttrykk for hva kirkens medlemmer mener 
om saken, men det var også en tilslutning til tanken om 
at kirkevalget skal ha tydelige alternativer. Det bør få 

konsekvenser for forberedelsen til neste valg.
Det var liten uenighet omkring valg av menighetsråd. 

Det er ikke så rart, og det er bra, for i menighetsarbeid 
er det viktig at alle står sammen på tvers av men-
ingsforskjeller. Der skal det bygges fellesskap, feires 
gudstjeneste og menigheten skal gjøre sitt til at vår del 
av byen skal være et godt sted å bo og vokse opp.

«Åpen folkekirke» gjorde et godt valg og har flertall i 
Oslo bispedømmeråd. Det er et flertall som skal brukes 
til å få vedtatt en ordning for vigsel av likekjønnede. 
Men det er ikke et flertall som skal brukes til å mar-
ginalisere dem som mener annerledes om denne eller 
andre saker – i kirken er det et meningsmangfold. Den 
er ikke et meningsfellesskap!

– BRA MED TYDELIGE ALTERNATIVER 

Kirkevalget i 2015 ble vel det mest spennende som har 
vært avholdt i nyere tid, først og fremst fordi det tyde-
ligere enn tidligere fremstod som et reelt valg mellom 
ulike profiler og veivalg for Den norske kirke. Denne 
gangen kunne medlemmene oppleve at de faktisk 
kunne gjøre en forskjell alt etter hvilken stemmeseddel 
de la i urnen. 

Det altoverskyggende spørsmålet dreide seg jo 
om hvorvidt kirken skulle gi mulighet for homofile 
og lesbiske til å inngå ekteskap i kirken. Debatten om 
homofiles plass i kirken er så visst ikke av ny dato og 
har ved enkelte korsveier toppet seg. Innad i kirken 
har samlevende homofiles adgang til vigslede stillinger 
kanskje vært den mest krevende saken. Nå som dette 
ikke lenger er et stort tema (om enn ikke ukontrover-
sielt) går det an å si at nå er det legfolkets tur: homofile 
og lesbiske skal kunne vies i kirken.

Spørsmålet om hva Bibelen sier og hvordan den 
skal tolkes og anvendes har bestandig stått sentralt i 
den kirkelige debatten. Slik kommer det fortsatt til å 
være. Men med årene har vi sett et større mangfold 
hva angår bibeltolkning og -forståelse. Representanter 
for en mer progressiv tilnærming (i tråd med nyere 
bibelforskning), som tidligere var i mindretall og dét 
til tross insisterte på å bli hørt, har etter hvert gjort seg 
mer gjeldende. En viktig utfordring i tiden som kommer 
vil være at alle parter, uansett bibelsyn og tilhørighet 
i kirkelandskapet, kan vise forståelse og respekt for 
andres synspunkter og ståsted. 

– KAN BILEGGE EN KRAFTKREVENDE DISKUSJON

Det vil selvsagt være krevende, men helt nødvendig 
om kirken skal kunne møte fremtidens utfordringer 
på en god måte. Når det kommer til stykket er det vel 
svært få spørsmål som fortjener å bli satt på spissen, 
for ikke å si gjort til spørsmål av kirkesplittende art? 
Uenighet – spesielt om samlivsetiske spørsmål – har 
i altfor mange år margstjålet kirken. Derfor var vi 
mange som trakk et lettelsens sukk da bispemøtet 
nylig samstemt gikk inn for at det bør utarbeides en 
kirkelig vigselsliturgi som også kan omfatte homofile 
og lesbiske. Det var et viktig skritt i en prosess som 
forhåpentligvis kan bilegge en kraftkrevende disk-
usjon og muliggjøre en konsentrasjon om andre, og 
kanskje vel så viktige, spørsmål. Ja, for spørsmålet om 
homofiles fullverdige plass i kirken er kanskje mer et 
symptom på større og mer fundamentale spørsmål? 
I tiden fremover vil jeg mene at kirken med et langt 
større alvor og økt intensitet må ta fatt i den situasjon 
den befinner seg i med en stadig synkende oppslut-
ning (og det i rekordfart) og spørre om hva det dypest 
sett kommer av og hvordan utviklingen kunne snus. 
Her må kirkens folk våge å stille en del grunnleggende 
spørsmål og ikke bare nøye seg med mer overfladiske 
reformer. Dette må gjøres (av alle parter!) med raushet 
og toleranse og i respekt for medkristne som tenker og 
tror på en annen måte. Vi har ganske enkelt ikke råd 
til å bruke kreftene på å mistenkeliggjøre og slåss mot 
hverandre. Spennende og viktige utfordringer venter på 
det nye Kirkemøtet!

TROND BAKKEVIG, PROST I VESTRE AKER PROSTI, KOMMENTERER KIRKEVALGET

JENS TORSTEIN OLSEN, TIDLIGERE PREST I MAJORSTUEN MENIGHET, KOMMENTERER KIRKEVALGET
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NÅR 
ROLLENE 

VISKES 
UT

DE SISTE ÅRENE HAR NELO VÆRT EN AV DE MEST 
TROFASTE KIRKEGJENGERNE I VESTRE AKER KIRKE. 

Av Anne Seierstad Falkenberg. Foto: Leander Falkenberg

I begynnelsen var han en ukjent, en av de mange 
tiggerne som på den tiden kom til byen. Slik fikk vi et 
nytt valg i hverdagen – gi eller gå forbi, ofte i følge med 
avmaktsfølelsen. 

En vinterdag satt han utenfor kirkedøren med 
koppen foran seg, en mager mann med for tynne klær. 
Han hadde et forsiktig, men vennlig blikk. Vinteren var 
iskald, og denne søndagen var det minus 12 grader. 
Det var vakker korsang og tente stearinlys i kirken. Da 
kom tanken om å be Nelo med inn. Han nølte først, men 
lot seg overtale inn i varmen. Siden har Nelo vært hver 
søndag i kirken. Han nikker og smiler til alle han etter 
hvert kjenner igjen. Han kan ikke engelsk, men han får 
sagt at han er fra Bulgaria. I perioder reiser han hjem, 
og etter noen uker er han tilbake. 

Sist oktober dukket sønnen til Nelo opp, Nico – og 
han kunne engelsk. Vi hadde mange spørsmål, og 
snakket med Nelo på kirkekaffen. Han fortalte at de 
kommer fra byen Varna, en kystby ved Svartehavet. De 
er i Norge fordi de har ikke jobb. Nelo er 57 år, elek-
triker og har ikke fått jobb på ti år. Sønnen har jobbet 
mange år som bygningsarbeider og får strøjobber i 
blant. Han tjener for lite de gangene han har et op-
pdrag, og klarer ikke betale hele husleien og alle andre 
utgifter. Nelo har fire voksne barn og 12 barnebarn. 
Kona hans døde sist vår. Det er gratis skoletilbud i 
Bulgaria, så barnebarna går på skolen. Nico sine barn er 
to, seks og åtte år. 

– Har barna nok klær? 
– Nei.
Det føles vanskelig å spørre om flere detaljer.  

UVISS FREMTID
Mange i menigheten har lurt på om Nelo blir utnyttet, 
om han må gi fra seg pengene.
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– Nei, svarer han. 
– Vi har ingen sjef eller mafia som tar pengene våre. 

Vi sender penger hjem til familien mens vi er her. Det er 
det de lever av. 

Nelo fryser mye. Han har ikke ullklær, og sitter 10 
timer daglig og tigger på Tøyen T-banestasjon. Han kan 
tjene mellom 200-300 kroner i løpet av en dag, eller 
ca 25 kroner timen. I blant ser han sliten, kald og trist 
ut. Tidligere sov han i et telt i skogen. Fra november 
har en familie i menigheten latt Nelo og Nico bo i deres 
campingvogn i hagen. Nelo og sønnen har også tjent 
noe penger på å bygge et gjerde for familien. En annen 
familie tilbyr dusj og klesvask en gang i uka. Nelo er 
svært glad for å bo trygt og varmt og sove godt. Nå kan 
de låse døren når de går ut, slik at deres få eiendeler 
ikke blir stjålet, hvilket var et stort problem tidligere. 
Men dette er ingen varig løsning. 

– Finnes det noen bedre løsning for fremtiden, spør 
vi. Nelo og sønnen har ingen forslag til hva det kan 
være. De ser ned. Samtalen stopper opp. 

TODELT SAMFUNN
– Hvordan er det for deg å være med i gudstjenesten i 
Vestre Aker? Nelo svarer at det er veldig bra. 

– Jeg ber til Jesus. Jeg ber om hjelp. Jeg får nattverd – 

det er bra for meg. Jeg forstår ikke mye av det som blir 
sagt, men jeg kjenner “Fader vår” – Pater noster. Det er 
naturlig for meg å gå i kirken. Vi pleier å være mellom 
200 og 300 på gudstjenester i den ortodokse kirken i 
Varna.

– Er det noen i kirken i Varna som bryr seg om at 
dere er fattige? 

– Nei, ingen, svarer de. 
– Er det noe sted dere kan gå for å få hjelp? 
– Nei. Det er turister der, men det er forbudt å tigge. 

De beskriver et todelt bulgarsk samfunn, hvor noen er 
veldig rike, mens mange lever under fattigdomsgrensa. 

Ved nattverdens ende går Nelo alltid rett ut og gjør 
seg klar med pappkoppen. Han får kaffe og kake, men 
sitter oftest utenfor menighetshuset med koppen. Han 
er igjen «tiggeren». Vi andre rusler hjem. Nelo skal til 
Tøyen T-banestasjon. Etterpå skal han ut og lete etter 
tomflasker i søppelkasser. 

Inne i kirken, derimot, blir vi alle på et vis små under 
det høye taket. Vi går sammen opp til alteret, det stabile 
midtpunktet for alt usynlig i vår tilværelse. Ingen av 
oss er noe mer verdt enn andre. Vi er mennesker i alle 
aldre, fra babyer til besteforeldre. Nelo er heldigvis 
med inn og er en av oss. Det føles svært godt at rollene 
viskes ut – i hvert fall for en stakket stund. 

 
 

      
 

Vi tilbyr advokattjenester til privatpersoner og 
næringsdrivende 

 
Vi holder til i hyggelige lokaler på Damplassen, 

Ullevål hageby 
 

Arv • Skifte • Familie • Eiendomsmegling 
 

ALLMENN PRAKSIS 
 

Velkommen! 
 

Advokatfirmaet Wiegaard 
 

Advokat Alf Marcus Wiegaard 
Damplassen 21 | Ullevål hageby 

Telefon: 97 47 47 47 
Epost: wiegaard@wiegaard.no 

Internett: www.wiegaard.no 
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SØNDAGS BLIKK
HANNE JONASSEN ER UOFFISIELL 
NORGESMESTER I MOBILFOTO-
GRAFI, OG HENNES UTSTILLING 
HVERDAGSBLIKK ER BLANT AN-
NET VIST PÅ RÅDHUSPLASSEN. 
VI BA HENNE TA ET BLIKK PÅ 
SØNDAGEN.

Av Sigurd Høye

I NRK-serien «Mobilfotografene» 
fra høsten 2015 nådde Hanne 
Jonassen, en trivelig trønder bosatt 
på Berg, helt til topps. Gjennom åtte 
programmer fikk man følge seks 
dyktige mobilfotografer, de fikk 
forskjellige utfordringer, og til sist 
ble Jonassen kåret som vinner.  

HVORDAN SER SØNDAGEN UT 
gjennom et mobilkamera?

– Jeg har kanskje litt mer ro i 
søndagsbildene. Det er ikke sikkert 
jeg får det til, men jeg ønsker det. 
Søndagen skal jo være rolig, men så 
blir det til at vi fyller den med alt 
vi ikke rekker på hverdagene. Man 
må ut på tur, man skal besøke den 
og den… Jeg er glad i søndager, men 
jeg kan bli litt matt av dem. Siden 
min datter synger i Bakkehaugen 
jentekor er jeg i kirken en søndag 
i måneden, og det liker jeg – der er 
det ro. 

DU TAR MANGE BILDER AV KIRK-
ER. Hvorfor det?

– Kirker er ofte veldig fotogene. 
De ligger gjerne på høyder, de er 
landemerker. Som arkitekt er det å 
få tegne en kirke det flotteste man 
kan gjøre. Man får bruke så sterke 
virkemidler – det er lov å gi plass, å 
ha stor høyde under taket, å slippe 
til lyset. 

Det endelige vinnerbildet fra «Mobilfotografene»

“Day off”
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SØNDAGS BLIKK
HVORDAN KOM DU I GANG med 
mobilfotografi?

– Jeg har alltid tatt bilder. Morfar 
var fotograf, og kanskje på grunn av 
ham har det vært naturlig for meg å 
ha med kamera over alt. Da smart-
telefonen og Instagram kom og det 
ble lett å vise bilder til andre, tok 
det helt av. Jeg ble satt på anbefal-
ingslisten av Instagram, og etter det 
er det mange som har fulgt med på 
bildene mine der.

Jonassen er arkitekt/planlegger 
og jobber med tidkrevende pros-
esser. Det kan ta mange år før det 
blir synlige resultater av jobben. 

– Å legge ut et bilde og få rask 
respons er tilfredsstillende. For 
meg er det et fristed. Jeg liker å 
skape små øyeblikk, jeg stresser 
ned.

Hun planlegger å arrangere 
et kurs for interesserte mobilfo-
tografer i Bakkehaugen kirke til 
våren.

– Jeg er glad i å dele kunnskap. 
Det er fantastisk hvis jeg kan dele 
tips og triks som kan gi andre et 
nytt blikk.

Se flere av Hanne Jonassens bilder 
på www.instagram.com/hanne-
jonas/ , og følg med på Facebook: 
Bakkehaugen kirke for informa- 
sjon om fotokurs.

Vil du prøve deg selv, og kanskje 
få et bilde på trykk i neste utgave 
av På kirkebakken? Ta et Insta-
gram-bilde som på en eller annen 
måte kan knyttes til Bakkehau-
gen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighet. Bruk hashtag #bmv-
menighet.

Bakkehaugen kirke

Eggedal kirke



BAKKEHAUGEN PROSJEKT-
KOR
Bakkehaugen prosjektkor er et 
blandet kor for voksne. Koret øver 
i forkant av opptredener to-tre 
ganger i semesteret. Kontakt-
personer: Lillin Knudtzon likn@
nmbu.no og Bjørghild Kjelsvik 
bkjcg25@gmail.com.

MENIGHETSFORENINGEN
Menighetsforeningen i Bakkehau-
gen samles hver andre mandag i 
måneden til hyggetreff. Tiden går 
til prat, god servering, kaffe og ut-
lodning. Noen ganger har forenin-
gen besøk av prest eller andre som 
kåserer, har andakt eller bidrar på 
annen måte. To ganger i året drar 
foreningen ut på dagstur. 

HOBBY- OG STRIKKEKAFÉ
Hver siste tirsdag i måneden, er 
det hobby- og strikkekafé i peis-
estua fra kl. 19.30. Vi bruker noe 
av tida til å forberede julelørdag 
andre lørdag i advent, men det er 
ingen forutsetning for å være med. 
Stikk gjerne innom, med eller uten 
strikketøy.

FILMKVELDER
Det blir antakelig filmkveld en 
torsdag i løpet av semesteret. Følg 
med på nettside/Facebook. Før 
filmen intervjues en av skuespill-
erne, regissør eller manusforfatter. 
Tidligere har vi blant annet vist ”De 
Usynlige”, ”Vinterkyss”, ”Skyggesid-
en”, ”Oslo, 31. august” og ”Kompani 
Orheim”. 
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FASTE ARRANGEMENTER
SØNDAG: 
Gudstjeneste hver søndag kl. 11. 
Åpent hus/kirkekaffe de fleste 
søndager etter gudstjenesten.
MANDAG: 
Menighetsforeningens hyggetreff 
kl. 12 andre mandag i måneden.
TIRSDAG: 
Hobby- og strikkekafé i peise- 
stua kl. 19.30 hver siste tirsdag i 
måneden.
ONSDAG: 
Tåsenspeiderne kl. 18. (Møtes 
privat: Misjonsforening fire ons-
dager i året kl. 12-14)
TORSDAG: 
Bakkehaugen jentekor: hovedko-
ret kl.16.30-17.15, aspirantkoret 
kl. 17.15-18 

DET SKJER I BAKKEHAUGEN KIRKE

Foto: Erik Hardeng



EIKESKOGEN FAMILIE- 
SPEIDERE KFUK-KFUM
Høsten 2015 startet en familie- 
speidergruppe spesielt tilpasset 
familier med barn i alderen 3-7 
år, men alle er velkomne. Det blir 
uteliv og speideraktiviteter, vi spis-
er og er sammen. Vi samles etter 
gudstjenesten i Bakkehaugen kirke 
og forflytter oss til et turområde i 
nærheten. Datoer for våren: 13/3, 
3/4 (Vestre Aker kirke) og 5/6. Følg 
medpå  Facebook: Eikeskogen 
familiespeiding eller ta kontakt 
med ledergruppa for familiespei-
derne: torunnlandro@gmail.com 
eller kajabreivikfuruseth@gmail.
com.
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SPEIDEREN
Tåsen Speidergruppe, som er del 
av Norges speiderforbund, har 
i mange år hatt sine samlinger i 
kjelleren i Bakkehaugen kirke. I 
2016 feirer gruppa 90-årsjubile-
um. Speiderne samles på onsd-
ager kl.18. Det er stor aktivitet i 
speidergruppen. De deltar på St. 

Georgsgudstjeneste og lysmesse i 
Bakkehaugen kirke. 

BAKKEHAUGEN JENTEKOR
Koret er delt i to avdelinger. Hoved-
koret, 5.-7. klasse, øver på torsdag 

fra 16.30 til 17.15. Aspirantkoret 
med jenter fra 1.-4. klasse, øver fra 
klokka 17.15 til 18. Ta kontakt med 
kantor Marianne Reidarsdatter 
Eriksen me926@kirken.no

MISJONSFORENING
Santabakva er misjonsforening 
for Bakkehaugen og Vestre Aker. 
Foreningen er tilsluttet Normisjon 
og møtes privat to ganger i semes-
teret. Kontaktperson er Ragna Lier, 
22950034.

LEIE AV LOKALER
Bakkehaugen leier ut menighetssal 
og/eller peisestue til seminarer, 
dåpsselskap, minnesamvær og 
liknende. Både privatpersoner og 
organisasjoner kan leie. Ta kontakt 
for info om pris og datoer! 

MISJONSPROSJEKT
Bakkehaugen støtter et misjon-
sprosjekt drevet av Det Norske 
Misjonsselskap med fokus på 
evangelisering og menighetsbyg-
ging i Kamerun. Prosjektet gir bl.a. 
støtte til barne- og ungdomsarbeid, 
preste- og bibelskole og to fond, til 
kirketak og motorsykler.

OSLO INTERNATIONAL 
CHURCH
Gudstjeneste hver søndag.  Gudstje-
nestene er åpne for alle som ønsker 
å komme. kl. 16 
http://internationalchurchoslo.
com/ 



SUPERONSDAG
Bli med på superonsdag den 3.2., 
17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13. 4., 27.4. 
Vi starter med middag fra kl.16.45-
17.30 på menighetshuset.
Middag koster kr. 50 per per-
son/150,- for familie. Annenhver 
gang lager kokker eksotisk mat 
fra forskjellige land og annen hver 
gang har vi cateringmat.
Grupper: Småbarnssang, Alfa 
minigospel, Sport og spill (biljard, 
bordtennis, innebandy, inne fotball, 
brettspill), Pre Soul Children, 
Fresco, Hip hop (dansegruppe fra 3. 
klasse og oppover).
Kafé for voksne       
Trening m/Yngvar Andersen: for 
alle på kirkebakken        
Åpen kirke: fra 17.30-18.30. Tenn 
lys i lysgloben, opplev rommet, 
hør på sangen fra korøvelse foran 
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DET SKJER I VESTRE AKER KIRKE

FASTE ARRANGEMENTER

SØNDAG: 
Gudstjenester hver søndag kl. 11, 
kirkekaffe/åpent hus i etterkant, 
forbønnstjeneste i forkant av de 
fleste gudstjenester kl. 10.30.
Kveldsgudstjeneste en søndag i 
måneden kl. 19. 
MANDAG:
Mandagene 25.1., 29.2., og 4.4. er 
det temakvelder i menighetshu-
set kl. 20. Mandagene 5.2., 7.3. og 
2.5. er det Tro- og tankekveld kl. 
19 med innledning og samtale i 
menighetshuset. 
TIRSDAG:
Babysang i kirken kl. 10.45-12.15 
(sang 11-11.30). Majorstuen 

barne- og ungdomskor kl. 16.30. 
Konfirmantundervisning kl. 
17.30-19.00. 
ONSDAG: 
Misjonsforening første onsdag 
hver måned kl. 12-14. Superons-
dag annenhver uke fra kl 16.45. 
Alfa minigospel , Ullevål pre soul 
children og Fresco hver uke.
TORSDAG:
Morgenbønn i kirken kl 9.00-
9.15, åpent for alle. Vestre Aker 
kammerkor kl. 19-22.
FREDAG: 
Trim for eldre kl. 10-12. Ung-
domsklubb 15.1, 12.2, 11.3, 1.4, 
29.4 og 27.5. kl. 19.30-22.30
 



i kirken. Barn kan sitte rundt 
tegnebordet bakerst i kirken hvis 
foreldre passer på.
Følg med på Facebook: Superons-
dag-bmv.

BABYSANG
hver tirsdag i skoleåret kl. 11, i 
kirkerommet. Ledes av sangped-
agog Marianne Jørgensen. Fokus 
i babysangen er barnet og felless-
kapet mellom voksenperson og 
barn, men også fellesskapet barna 
imellom. Etterpå inviteres dere til 
en enkel lunsj og prat etterpå frem 
til ca 12.15. Det koster kr. 50,- per 
gang, inkludert lunsj. Det er ingen 
påmelding, bare møt opp!

SMÅBARNSANG
For barn fra 1-4 år med foreldre, 
annenhver onsdag kl. 17.30-18, 
se Superonsdag. Vi synger, danser, 
leker, spiller på instrumenter og 
har det gøy. Ledes av sangpedagog 
Marianne Jørgensen. 

ALFA MINIGOSPEL OG DANSE-
GLEDE 
for barn fra 3 år til og med 2. 
klasse, onsdager kl. 17.30. Middags-
servering fra kl. 17.00 (kr. 20/30). 
Øvelsen har pause med saft/vann 
og litt å spise, og en avdeling med 
bibelfortellinger. Koret arrangerer 
egne konserter, deltar på gudstje-
nester og andre menighetsarrange-
ment. Nye medlemmer er alltid 

      17

velkomne! Møt opp eller ta kontakt 
med Tone Tønsberg tlf. 932 51 410.

ULLEVÅL PRE SOUL CHILDREN
for barn mellom 7 og 10 år. Koret 
øver hver onsdag kl. 17.30-19. 
Ullevål pre soul children samar-
beider med Oslo Soul Children og 
NLA høgskolens linje for musikk, 
menighet og ledelse.

FRESCO KOR OG FRESCO DANS 
Fresco kor er for barn fra 3. klasse. 
Øvelse onsdager 17.30-18.30, sam-
tidig med Alfa minigospel. Lapskau-
smiddag i forkant i menighetshuset. 
Ca. hver tredje onsdag er det Fresco 
Dans i stedet for sangøvelse. Fresco 

synger og danser på gudstjenest-
er. Koret har også egne konserter. 
Medlemmene lærer sanger fra den 
norske kulturskatten. Hovedleder 
er Ingvild Bryn. 

MAJORSTUEN BARNE- OG 
UNGDOMSKOR 
Koret øver tirsdager i Vestre Aker 
kirke/menighetshus kl. 16.30-
18.45 (aspiranter – 3. og 4. klasse 
øver til 18.05). Koret synger alt fra 
pop, viser og folkesanger til klas-
sisk. To ganger i semesteret synger 
koret på gudstjenester i kirken. 
Koret har også turer og konserter. 
Koret ønsker gjerne nye sangere. 
Det er prøvesang. Dirigent og 
kontaktperson er Sindre Beitohau-
gen (90052054). Det nystartede 
Majorstuen Guttekor har samme 
dirigent. Ta kontakt med Sindre om 
du vil bli med i guttekor.  
www.mbuk.no

UNGDOMSKLUBB
I januar 2016 starter vi opp med 
ungdomsklubb en fredag i måned-
en fra kl. 19.30 – 22.30. Klubben 
holder til i Vestre Aker menighet-
shus og er for all ungdom mellom 
9. klasse og opp til 18 år. Det vil 
være ulike aktiviteter, kafé, leker 
og underholdning, men også tid til 
å prate og henge… Mye blir opp til 
dem som blir med. På hver klubb-
kveld er det også en kveldsavslut-
ning med sang, lystenning, bønn 
og en liten andakt. Følg med på 
facebookgruppen Ullevål Ung-
domsklubb. Klubbleder er Kristine 
Kilvik. 

FORBØNNSTJENESTE
Før de fleste gudstjenester møtes 
det en liten gruppe i kirkerom-
met for å be for gudstjenesten, 
menigheten og lokalsamfunnet. 
Vil du bli med, kan du bare møte 
opp. Kontaktperson: Kari Slyngstad 
kslyng@online.no.

MORGENBØNN
Hver torsdag klokka 9.00-9.15 sam-
les ansatte i menigheten til bønn i 
Vestre Aker kirke. Morgenbønnen 
er åpen for alle som vil være med. 
Inngang fra nordsiden av kirken.

→

MISJON
Vestre Aker har samarbeidsavtale 
med Det Norske Misjonsselskap om 
prosjektet «Fokus Thailand: Bud-
skap – Bistand». Prosjektet fokuser-
er på barn og utdanning i slummen 
og kirkelig undervisning i regi av 
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Grefsen - Smestad 
Kirkeveien

22 79 77 00 / jolstad.no 

Ingen er like. 
Hvorfor skal begravelser være det?

Kantor Karstein Ærø er dirigent for 
koret som har ca. 40 medlemmer. 
Øvelser torsdager kl. 19-22. Det 
er ledig plass for nye sangere. (For 
prøvesang: kontakt Bjørg Farup, tlf. 
40203 395). www.vak.no

TEMAKVELDER
Tre mandager i semesteret arrang-
eres temamøter. Start kl. 20 med 
invitert gjest, enkel servering (fra 
19.30) og kulturelt innslag. 29/2 er 
Harald Stanghelle og Tore Brun-
borg gjester. Følg med på plakater 
og hjemmeside for mer info. På 
temakveldene intervjuer Ingvild 
Bryn gjestene i en uformell atmos-
fære. Hjemmelagede rundstykker 
serveres. Inngang kr. 50.

TRO- OG TANKEKVELDER
foregår også på mandager. Innled-
ning over et tema til fordypning 
og vekst med påfølgende samtale 
over kveldsmat. Enkel liturgisk 
avslutning. Følg med på plakater, 
Facebook og hjemmeside for info. 
Kontaktperson: Sokneprest Anne 
Grete Listrøm. 

TRIM FOR ELDRE
For damer og menn. Vi trim-
mer hver fredag og har litt kaffe 
etterpå. Fredager fra 10.30 -12.00 
i Vestre Aker menighetshus. 
Kontaktperson: Unni Ottesen 
98034974/22195369

LEIE MENIGHETSHUSET?
Vestre Aker leier ut menighetssal, 
peisestue  og grupperom til organ-
isasjoner og privatpersoner, for 
minnesamvær og ulike feiringer. Ta 
kontakt med menighetskontoret for 
pris og ledige datoer. 

Foto: Karolina Bieszcad Stie 

Den evangelisk-lutherske kirken 
i Thailand. Møter kl. 12-14 første 
onsdag i måneden. Kontaktperson: 
Turid Hallen. 

VESTRE AKER KAMMERKOR



Anne Hillestad
Partner/Megler MNEF  
Mob.: 996 18 365
ah@sem-johnsen.no

Åse Jensen Furnes
Eiendomsmegler MNEF/Siv.øk.
Mob.: 957 89 931
ajf@sem-johnsen.no

Velkommen innom for en hyggelig boligprat!
SEM OG JOHNSEN ULLEVÅL

Avd.: Sem og Johnsen Ullevål
Adr.: Vestgrensa 4, 0851 Oslo
www.sem-johnsen.no



Majorstua+ er et kirkelig tilbud 
som retter seg mot unge mennesk-
er i aldersgruppen 18-30 år. Siden 
oppstarten i 2011 har Majorstua+ 
hatt fast tilholdssted i Majorstuen 
kirke. Majorstua+ er en del av Den 
norske kirke. 
Majorstua+ har i dag tre hoved-
satsinger:

SUPPE OG MESSE
Hver torsdag inviteres det til hjem-
melaget suppe i kjelleren, etterfulgt 
av en messe i Capella Johannea. 

KONSERTER
Majorstua+ arrangerer to konsert-

DET SKJER I  MAJORSTUEN KIRKE
serier, en rytmiske konsertserie: 
Musikk for Gud og hvermann, samt 
en klassiske serie i samarbeid med 
Norges Musikkhøgskole. 

GUV
Gudstjeneste for unge voksne 
arrangeres i samarbeid med KFUK-
KFUM, én søndag i måneden. Café 
UV etter gudstjenesten.
www.majorstuapluss.no 

AREOPAGOS
arbeider med religionsdialog og re-
ligionsstudier, kristen åndelighet og 
bistand. Areopagosmesser i Capella 
johannea 29/2, 11/4 og 30/5.
www.areopagos.no

KOR MAJOR
Kor Major er et Unge Voksne-kor 
i KFUK-KFUM. Øvelser mandag kl. 
18.30-21.00. Koret har rundt 75 
medlemmer i alderen 19-31 år. 
www.kormajor.no/

FASTE ARRANGEMENTER
Majorstuen kirke disponeres 
ikke lenger av Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vestre Aker 
menighet. Kirken brukes av Oslo 
kirkelige fellesråd. 

Arrangementene i kirken er 
imidlertid åpne for menighets-
medlemmer fra området vårt. 
Særlig er tilbudet til unge mel-
lom 18 og 30 et godt supplement 
til menighetens andre aktivi-
teter:
SØNDAG:
En søndag i måneden gudstje-
neste for unge voksne (GUV) v/
Majorstua+.
TORSDAG:
Suppe og messe kl. 17 v/ Ma-
jorstua+.
FREDAG: 
Konserter, ved Norges Musikk- 
høgskole og Majorstua+.
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Adresse:	  Theresesgate	  14,	  0452	  Oslo	  	   Tlf.	  22463079	  	   Epost:	  ebergman@online.no	  

	  

Bøker	  og	  boksamlinger	  kjøpes.	  Vi	  henter!	  
	  

www.adamstuenantikvariat.no	  
	  

ØNSKER DU Å ANNONSERE I PÅ KIRKEBAKKEN?
På kirkebakken utgis to ganger i året og blir distribuert med posten til 10 000 hus-
stander i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, St. Hanshaugen og Sogn. Ta kontakt 
med brynjulf@brynjulf.no for å få et godt tilbud på annonse i På kirkebakken.

VIL DU STØTTE PÅ KIRKEBAKKEN?
Menighetsbladet lages av frivillige i menigheten. Vi er takknemlige for støtte, slik 
at vi kan lage flere menighetsblader i tiden som kommer. Menighetens konto: 
1609.08.66609. Gaven må merkes På kirkebakken.



KONFIRMANTENES SYN PÅ KONFIRMASJON 
I NORGE – OG I VESTRE AKER

Av Bernd Krupka, førsteamanuensis i religionspeda-
gogikk ved Kirkelig utdanningssenter nord, Tromsø 

På bokmarkedet har det nettopp kommet ut en tykk 
forskningsrapport om konfirmasjonstiden. Rapporten 
stammer fra et internasjonalt forskningssamarbeid som 
i 2012/13 samlet inn data fra protestantiske kirker i ni 
europeiske land, blant annet Norge. Konfirmanter fra 
Vestre Aker er blant de rundt 2200 norske konfirman-
tene i undersøkelsen. 

Hva forteller undersøkelsen om konfirmantopplev-
elsen til norske ungdommer? Norske konfirmanter 
har en god konfirmasjonsopplevelse. 73% av dem er 
fornøyd med sin konfirmasjonstid som helhet. Mest 

fornøyde er de med prest eller kateket som leder kon-
firmantundervisningen (81%) og med sine erfaringer 
på leir (80%). 66% er fornøyd med undervisningens 
innhold, mens bare 55% opplever at undervisning-
smetodene er gode. 

DET NORDISKE PARADOKS
Norsk konfirmasjon står i en sammenheng av tradis-
jon, familie og slekt. Dette kan være en av grunnene til 
at konfirmantopplevelsen i Norge ikke fører til store 
holdningsendringer: I begynnelsen av konfirmantåret 
oppgir 46% av konfirmantene at de tror på Gud; på 
slutten av året er det også 46%. Slik er det ikke i alle 
land: I Finland og Sverige med sterk tradisjon for lang 
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KIRKELIG KONFIRMASJON STÅR STERKT I NORGE. RUNDT SYV AV TI 15-ÅRINGEN  KONFIRMERES I KIRKEN. 
HVA SYNES KONFIRMANTENE SELV OM KONFIRMASJONSTIDEN?

Konfirmasjon i Bakkehaugen kirke. Fote: Erik Hardeng



konfirmantleir, er konfirmasjonsopplevelsen sterk-
ere knyttet til ungdomskulturen. Her øker andelen av 
konfirmanter som oppgir å tro på Gud mye tydeligere. 
Tydeligvis er det en sammenheng mellom tradisjon 
og voksenkultur på den ene siden, og ungdomskultur, 
forandring og holdningsendring på den andre siden. 

For hele det internasjonale utvalget oppgir 60% 
av konfirmantene å tro på Gud ved slutten av kon-
firmantåret. Norge ligger her på samme lavere nivå som 
nabolandene Sverige og Finland, som også scorer under 
gjennomsnittet på trosholdninger. Dette fenomenet 
er godt kjent fra andre undersøkelser og omtales som 
det nordiske paradoks, hvor man ser forholdsvis høy 
oppslutning om kirken, men lavere oppslutning om 
trosholdinger. Hvilket av disse to aspektene som gir det 
riktigste bildet av folks religiøse liv, strides de lærde 
om. 

POSITIV UTVIKLING
En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 
2008. Interessant er at konfirmantenes bånd til religiøs 
praksis har blitt sterkere: Andelen konfirmanter som 
sier at deres tro hjelper dem i vanskelige situasjoner er 
tydelig høyere enn i 2008. Konfirmantene har også blitt 
mer fornøyd med gudstjenestene. 

Totalt sett får vi et mer positivt bilde av konfirmas-
jonsopplevelsen i Den norske kirke i 2013 enn i 2008. 
Uten tvil er trosopplæringsreformen en viktig brikke 
her. Denne storsatsingen på aldersgruppen 0-18 år 
har pågått siden 2003. Den gir mer utslag i 2013 enn i 
2008, ikke bare i form av et høyere antall konfirmanter 
som har erfaring med kirkelig barnearbeid fra før og 
som føler seg hjemme i kirka, men også i form av større 
ressurser og mer oppmerksomhet på ungdom og deres 
behov. Samtidig ser vi noen underliggende trender som 
gir grunn til bekymring: Når vi sammenligner kon-
firmanttall fra landsens menigheter med dem i storbyer, 
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ser vi at fornøydheten på landet, hvor «alle» deltar, er 
lavere enn i byen. I storbyene velger færre ungdommer 
i årskullet konfirmasjon, og en høyere tilfredshet gir 
også uttrykk for at ungdom som er mindre husvarme i 
kirken, i større grad velger bort konfirmasjonen. Vi ser 
også hvem som forsvinner først: På landet er kjønns-
fordelingen blant konfirmanter omtrent likt, mens i 
storbyene er jenter i flertallet. Det er altså guttene som 
forsvinner. 

VESTRE AKER
Hvor er konfirmantene i Vestre Aker i dette bildet? Tall-
grunnlaget er lite og må brukes med varsomhet. Fler-
tallet av konfirmantene er jenter, og dette passer godt 
i det generelle bildet for en storbymenighet. Dobbelt 
så mange konfirmanter kommer fra hjem med svært 
høyt utdanningsnivå sammenlignet med landsgjennom-
snittet. Omtrent halvparten av konfirmantene oppgir å 
tro på Gud i begynnelsen av konfirmantåret, mens det 
på slutten er blitt noen flere. Omtrent halvparten av 
konfirmantene føler i begynnelsen av året at troen på 
Gud hjelper dem i vanskelige situasjoner, mens denne 
andelen øker noe på slutten av året. Fornøydheten 
med konfirmantopplevelsen ligger omtrent på landsg-
jennomsnittet. Ut fra tallene ser jeg for meg en veldig 
ressurssterk konfirmantgruppe med en positiv hold-
ning til kirken, og muligens nokså klare forventninger 
til konfirmantopplevelsen, noe som krever en innsats 
fra menigheten for å tilfredsstille.  

For de som vil vite mer: Schweitzer, F, Niemelä, K. Schlag, T., 
Simojoki, H. (red.; 2015): Youth, Religion and Confirmation 
Work in Europe. The Second Study. Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus.

Bernd Krupka har ledet den norske delen av undersøkelsen 
sammen med Ida Marie Høeg, forsker II ved KIFO, Institutt for 
kirke-, religions- og livssynsforskning. 

PÅ NETT MED MENIGHETEN
Du finner informasjon om Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet på WWW.KIRKEN.NO/BMV
Har du innspill til saker som bør på nettsidene? Ta kontakt med Bjørghild Kjelsvik (bkjcg25@gmail.com). 

Menigheten har flere FACEBOOK-sider.  

For aktiviteter i Bakkehaugen, følg med på siden BAKKEHAUGEN KIRKE, 

og for aktiviteter i Vestre Aker, følg med på siden VESTRE AKER KIRKE.

Superonsdag har Facebook-siden SUPERONSDAG-BMV , 

Familiespeiderne har siden EIKESKOGEN FAMILIESPEIDING,

og ungdomsklubben har siden ULLEVÅL UNGDOMSKLUBB.



GUDSTJENESTER VÅREN 2016
FEBRUAR VESTRE AKER KIRKE BAKKEHAUGEN KIRKE

KL. 11: Gudstjeneste
KL. 19: Kveldsmesse

Onsdag 10. – Askeonsdag KL. 19: Askeonsdagsgudstjeneste

Søndag 14. KL. 11: Familiegudstjeneste, Tårnagenthelg, 
med Ullevål pre soul children og Fresco

KL. 11: Internasjonal gudstjeneste med Oslo 
International Church

Søndag 21. KL. 11: Gudstjeneste med Vestre Aker 
kammerkor KL. 11: Gudstjeneste

Søndag 28. KL. 11: Gudstjeneste
MARS

KL. 11: Gudstjeneste KL. 11: Gudstjeneste med Prosjektkoret
KL. 19: Kveldsmesse

Søndag 13. – Maria 
budskapsdag

KL. 11: Gudstjeneste med Vestre Aker 
kammerkor. Konfirmantenes fasteaksjon.

KL. 11: Familiegudstjeneste med Bakkehaugen 
jentekor. Familiespeiderne

Søndag 20. – Palmesøndag KL. 11: Gudstjeneste KL. 11: Gudstjeneste
Torsdag 24. – Skjærtorsdag KL. 19: Gudstjeneste med kveldsmåltid
Fredag 25. – Langfredag KL. 11: Langfredagsgudstjeneste
Søndag 27. – 1. påskedag KL. 11: Høytidsgudstjeneste KL 11: Høytidsgudstjeneste
Mandag 28. – 2. påskedag KL. 19: Kveldsgudstjeneste
APRIL

Søndag 3. – «Familiens 
påskedag»

KL. 11: Familiegudstjeneste med Ullevål pre 
soul children og Alfa,  utdeling av 6-årsbok. 
Familiespeiderne

KL. 11: Gudstjeneste. 

KL. 11: Gudstjeneste, Årsmøte
KL. 19: Kveldsmesse

Søndag 17. KL. 11: Gudstjeneste med Vestre Aker 
kammerkor KL. 11: Gudstjeneste

Søndag 24. KL. 11: Gudstjeneste KL. 11: Familiegudstjeneste, St. Georgsdagen 
med speiderne

MAI
Søndag 1. KL. 11: Gudstjeneste KL. 11: Gudstjeneste med Prosjektkoret
Torsdag 5. – Kristi 
himmelfartsdag KL. 11: Gudstjeneste

KL. 11: Gudstjeneste med Vestre Aker 
kammerkor, gullkonfirmanter KL. 11: Gudstjeneste

KL. 19: Kveldsmesse
Søndag 15. – 1. pinsedag KL. 11: Høytidsgudstjeneste
Mandag 16. – 2. pinsedag

Søndag 22. KL. 11: Familiegudstjeneste, 
samtalegudstjeneste med konfirmantene KL. 11: Gudstjeneste

Søndag 29. KL. 11: Gudstjeneste KL. 11: Gudstjeneste
JUNI
Lørdag 4. KL. 12: Konfirmasjon

KL. 11: Konfirmasjon. Vestre Aker kammerkor

KL. 19: Kveldsmesse
Lørdag 11. KL. 12: Konfirmasjon

Søndag 12. KL. 11: Gudstjeneste, Skaperverkets dag, med 
Majorstuen barne- og ungdomskor KL. 11: Konfirmasjon

Søndag 19. KL. 11: Gudstjeneste KL. 11: Gudstjeneste

KL. 11.15: Fellesgudstjeneste, kirkeruinene i Maridalen

KL. 11: Karnevalsgudstjeneste med 
Bakkehaugen jentekor

KL. 11: Familiegudstjeneste, 
blomstergudstjeneste, med Bakkehaugen 
jentekor. Familiespeiderne

Søndag 7.

Søndag 6.

Søndag 5.

KL. 11: Familiegudstjeneste, utdeling av 6-
årsbokSøndag 10.

Søndag 8.


