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Innledning 
 

Den norske kirke har en visjon om å være "en åpen, bekjennende, tjenende og misjonerende 

folkekirke, som bidrar til mer himmel på jord.» Fagerborg menighet håper vi bidrar til mer 

himmel på jord her i vårt nærmiljø, gjennom:  

 

▪ Åpne og engasjerende gudstjenester, bra søndagsskole og god kirkekaffe 

▪ Sterk kirkemusikalsk satsing 

▪ Samtaletilbud og besøkstjeneste 

▪ Nyskapninger som Potterpåske, Filosoficafé, yogagudstjenester, Ild og svovel, 

reparasjonsverksted, Fagerborgkoret og middagstilbud 

▪ Alle de møteplasser og aktiviteter du kan lese om i denne årsmeldingen. 

 

Menighetsrådet er ganske fornøyd når vi ser på status for 2022. Mange menigheter og andre 

aktører i det frivillige Norge opplever at det er vanskelige å komme tilbake til 2019-nivå etter 

corona-pandemien. I Fagerborg er vi glade for å konstatere at vi ikke bare er der vi var pre-

corona, men at vi også har økende oppslutning. Det gjelder i alle aldersgrupper og type 

aktiviteter, også gudstjenestedeltagelsen.  

 

Vi er spesielt tilfredse med at konfirmanttallene har stabilisert seg på mellom 40 og 50, som 

utgjør flere enn 100% av 15-åringene som er kirkemedlemmer i soknet. Honnør til dem som 

driver det gode konfirmantarbeidet og pleier tett kontakt med skole og lokalmiljø. 

 

Vi fortsetter også satsingen inn mot unge voksne. Nytt av 2022 er at menighetsrådet har 

bevilget midler til prosjektet «Ild og svovel» med aktuelle temaer om tro og liv og flott 

musikk. Det er en ytterligere satsing på en stor og viktig målgruppe for oss. Arbeidet drives 

av vår nye kapellan, Ingrid Ribe-Nyhus. Varmt velkommen til henne.  

  

2022 har vært preget av krig i Europa. Vi kunne sikkert gjort mer; men vi har arrangert 

sangkveld og felleskapskvelder for ukrainske flyktninger, og registrerer at flere av 

flyktningene har funnet plass i Fagerborgkoret og andre aktiviteter i menigheten.  

  

Ellers har menighetsrådet særlig arbeidet med omorganisering av menighetsbarnehagen. Det 

har vært et krevende arbeid både med tanke på nytt regelverk og andre forhold. Stor takk til 

barnehagens styre og Inger Helene Enger i menighetsrådet for betydelig innsats. 

  

Kirkelig Fellesråd i Oslo sin bygg- og eiendomsavdeling, har pusset opp flere av de mindre 

rommene i kirken, og innredet plasser for staben, som ikke lenger holder til i 

Roseborggaten. Menighetssalen i Rosenborggaten står fortsatt til menighetens disposisjon. 

  

Vi vil også uttrykke glede over markant positiv utvikling i kollekten som samles inn 

søndager, kanskje det har å gjøre med at flere bruker VIPPS? 

  

2023, som vi nå går inn i, er det siste året for dette menighetsrådet. Arbeidet med å finne 

kandidater til det nye menighetsrådet er i gang. Det gir energi, glede og mening å arbeide for 

og i en menighet med så mange positive ildsjeler og god vekst. Vi arbeider og ber for at 

utviklingen skal fortsette. Takk til prester, øvrig stab og alle frivillige for det arbeidet dere 

gjør for Guds rike på Fagerborg. 

  

God lesning! 

 

Fagerborg 17. mars 2023 

 

Fagerborg menighetsråd 

v/ Finn Folke Thorp 

Menighetsrådsleder 
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Menighetsrådet 
 

Menighetsrådet har avholdt 11 møter og behandlet 77 saker. 

 
Navn Roller 

Finn Folke Thorp Leder 

Trine Druckenbrodt Mollan Nestleder 

Anne Kristine Dalene Representant 

Magne Mjærum Representant 

Haakon Gjøen Representant 

Inger Helene Enger Representant / vara KfiO 

Marius Astrup Thoresen Representant 

Ingvild Kristine Lysne Representant 

Jostein Vevatne Representant / KfiO  

Sven Christian Stenvaag Representant 

Sunniva Gylver Sokneprest 

Ragnhild Margrethe Moy 1. vara 

Harald Strand 2. vara 
 

Daglig leder Line Andreassen er saksforbereder og sekretær for menighetsrådet. 

 

Viktige saker i menighetsrådet: 

 

▪ Aktiviteter og fellesskapstilbud etter to år med pandemi 

▪ Frivillighetens år 

▪ Oppussing, vedlikehold, tilrettelegging og flytting av staben til kirken 

▪ Ny lesepult og nytt teppe til kirkerommet 

▪ Ansettelse av ny kapellan/prest 

▪ Beredskap 

▪ Budsjett og økonomi 

▪ Eiendomsforvaltning  

▪ Vurdering av Fagerborg menighetsbarnehages eierform 

▪ Valg av nytt menighetsråd 2023 
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Ansatte, oppnevnte styrer og representanter 

 
Bispedømmeansatte 

• Sokneprest Sunniva Gylver i 100 % stilling 

• Kapellan, Ingrid Ribe-Nyhus, 100 % stilling 

 
Kirkelig fellesrådsansatte 

• Daglig leder Line Andreassen i 100 % stilling 

• Kantor Gjermund Brenne 55 % stilling   

• Trosopplæringsleder Heidi Skålid Amundsen 40 % stilling  

• Kirkemedarbeider Jon Anders Walstad 40 % stilling 

• Kirketjenere Karina Tallarico, Yme Korshavn, Lea Nesheim, Markus Refsdal 

 

Menighetsansatte 

• Diakon Gunn Iren Tangen i 100 % stilling 

• Kantor Gjermund Brenne 20 % stilling 

• Barne- og ungdomsleder Heidi Skålid Amundsen 60 % stilling 

• Daglig leder i Fagerborg menighetsbarnehage Irén Aarstad i 100 % stilling 
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Menighetsrådet har opprettet følgende utvalg: 

 

▪ Arbeidsutvalg 

▪ Gudstjeneste- og kirkemusikalsk utvalg 

▪ Barne- og ungdomsutvalget 

▪ Diakoniutvalg 

▪ Misjonsutvalg 

▪ Kirkekomité 

▪ Stiftelsen Galtruds Legat 

▪ Fagerborg Diakonale Stiftelse 

▪ Representant til Fagerborg menighetsbarnehages samarbeidsutvalg 

▪ Bibelkontakt 

▪ Kirkens Nødhjelp-kontakt 

 
Arbeidsutvalget 

Har bestått av Finn Folke Thorp (leder), Trine Druckenbrodt Mollan (nestleder),  

Jostein Vevatne (fellesråds representant), Sunniva Gylver (sokneprest),  

Line Andreassen (daglig leder)  

 

Arbeidsutvalget forbereder og utreder saker for menighetsrådet. 

 

 

 
 

Menighetsrådet, ansatte, og utvalgsledere var samlet til fellesmøte i Rosenborggt. 3. våren 2022. 
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Gudstjenestelivet 
 

Høymessen er vanligvis Fagerborg menighets hovedsamling gjennom uka, under 

gudstjenestereformens overskrift: «Sammen for Guds ansikt.» Også 2022 ble i starten preget 

av covid-restriksjoner og noe nedstenging, mens resten av året gikk som normalt. 

 

 
 

Vanligvis kan vi si at gudstjenesten samler ulike aldersgrupper, selv om vekten ligger på de 

godt voksne. Høymessen preges av sterke kirkemusikalske ressurser, der korgrupper 

medvirker de fleste søndagene; musikere noe mer sjeldent. Det siste året har vi styrket 

festpreget gjennom å få inn en trompetist på litt flere gudstjenester; noe som har fungert godt. 

Profilen preges av klassisk kirkemusikk, men det gis også rom for andre musikalske uttrykk, 

ikke minst knyttet til trosopplæringsgudstjenester og gudstjenester for små og store.  

 

Frivillige medarbeidere som tekstlesere, medliturger og kirkeverter og ansvarlige for 

søndagsskole og kirkekaffe, bidrar til at mange har et eierskap til gjennomføringen av 

gudstjenesten. Det tilstrebes også medvirkning fra konfirmantministranter og dåpsfamilier. De 

aller fleste gudstjenestene har vi nattverd og søndagsskole.  

 

I 2022 var oppmøtet på de forordnede gudstjenestene faktisk tilbake på nivået før pandemien, 

noe vi er svært glade for. 
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Gudstjenester spesielt med barn og unge 

Karnevalsgudstjenesten måtte dessverre avlyses grunnet corona, og Lys Våken utgikk pga. 

manglende oppslutning fra målgruppen. Tårnagenter, Pottergudstjeneste, 

Blomstergudstjeneste, Grønn messe og høsttakkefest med bokutdeling ble gjennomført. Vi 

hadde også en samtalegudstjeneste laget og gjennomført sammen med konfirmantene.  

 

Friluftsgudstjenesten i Stensparken har lang tradisjon i samarbeid med Vestre Frikirke. Det 

ble også i år feiret med godt vær og stor oppslutning. Caledonia Jazzband og koret Norwegian 

Gospel Voices (NGV) var medvirkende. Det var dåp, søndagsskole, salg av pløser, vafler og 

honning fra Stensparken - med utvidet kirkekaffe. Denne dagen synliggjør menigheten for et 

langt bredere segment av folkekirken enn det vi evner en vanlig søndag. 
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Julegrantenning 1. søndag i advent 

Vår nye tradisjon ble initiert under pandemien, og ble i 2022 gjennomført for tredje gang. 

Denne gang som del av en heldags Adventsfestival, med gudstjeneste, konsert, juleverksted, 

julegrantenning og temakveld. På grunn av regn ble første del av julegrantenningen 

gjennomført innendørs i kirken, med musikk, adventsapell, servering av gløgg og 

pepperkaker, korsang av Bislett guttekor og Bolteløkka jentekor. Så gikk vi ut på kirkebakken 

og tente julegranen og sang Deilig er jorden. Kirken og deretter plassen utenfor var smekkfull, 

ca 550 mennesker var til stede. 

 

 
 

Yogagudstjenester 

Siden høsten 2016 har vi hatt yogagudstjenester en lørdag i måneden, bortsett fra gjennom 

sommeren. En basic yoga flow integreres i en tradisjonell gudstjenestelig ramme av 

nådehilsen, samlingsbønn, skriftlesning, minipreken, Fadervår og velsignelsen. Musikken er 

gregoriansk klostermusikk. Soknepresten og sertifisert yogainstruktør Henriette Edvarda 

Berntsen leder gudstjenesten. Vi har hatt jevnt oppmøte på 15-20 personer gjennom året; både 

faste og drop-in. Mange gir uttrykk for at de gjennom denne gudstjenesten får troen og 

tekstene i kroppen på en ny måte, og at tilbudet betyr mye for dem.  
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Kveldsmesser 

Hver onsdag har kveldsmessen i kirken vært en fast puls gjennom året siden 2017, og ledes 

stort sett av soknepresten og frivillig medarbeider Anne Elisabeth Kaldhol. Her ligger vi 

fortsatt betydelig lavere i deltakelse enn vi gjorde før pandemien, og er stort sett 10-15 

deltakere. Oppslutningen ble heller ikke særlig høyere gjennom fastetidens onsdager, slik vi 

har erfart tidligere, tross fortsatt samarbeid med menigheten Kraftverket i Vestre Frikirke. 

Unntaket var Askeonsdag, der vi har en utvidet kveldsmesse, med kollektivt skriftemål og 

tegning av askekors inkludert. 

 

Kirkelige handlinger 

Nedenfor følger statistikk for kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og 

begravelse. Disse handlingene er en betydelig og viktig del av særlig prestenes og kantorens 

arbeid. Mye tid, omtanke og kompetanse går inn i å gjøre møtet med kirken vår og 

representantene for den så god som mulig; både før, under og etter seremonien.  Her skapes 

minner for livet. Tallene viser at Fagerborg har en positiv trend hva gjelder kirkelige 

handlinger. 

 

Dåp 

Det ble døpt 97 av soknets barn, (71 i 2021), (64 i 2020), (60 i 2019). 

 
Konfirmasjon 

48 konfirmanter, (40 i 2021), (43 i 2020), (47 i 2019). 

 

Vielser  

33 vielser, (23 i 2021), (12 i 2020), (12 i 2019). 

 
Gravferd 

43 gravferder i menigheten, (32 i 2021), (43 i 2020), (39 i 2019). 

 

Sjelesorg 

Både prestene og diakonen har også i 2022 brukt betydelig arbeidstid på sjelesorgsamtaler; 

163 samtaler. Tallet for 2022 er markant lavere enn for 2021 (268 samtaler), dette skyldes i 

hovedsak at gjenåpningen av samfunnet gjorde det nødvendig å prioritere aktiviteter og 

møteplasser høyere igjen når det ble mulig. Da ble også behovet for sjelesorg mindre 

presserende for flere.  

 

Vi har stort sett kunnet ta imot folk som henvender seg til samtale uten lang ventetid, men 

med litt lavere frekvens enn under pandemien. I kunngjøringene under gudstjenestene, i våre 

månedlige brosjyrer og i nyhetsbrev, informerer vi jevnlig om muligheten for å få samtale 

med prest eller diakon ved behov. Det er hele bredden i folkekirken som oppsøker oss for 

sjelesorg; noen kommer en enkelt gang, andre følges opp over tid. 
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Kirkemusikalsk virksomhet 
 

Gudstjeneste og kirkemusikalsk utvalg  

Har bestått av sokneprest Sunniva Gylver, kapellan Ingrid Ribe-Nyhus, Jan Henrik 

Druckenbrodt, Merete Thomassen, Marius Astrup Thoresen og kantor Gjermund Brenne. 
 

Menighetsrådet har i samarbeid med kantor lagt til rette for et høyt kirkemusikalsk 

aktivitetsnivå. Etter noen få uker med nedstenging i starten av 2022, kom korene i kirken 

raskt i gang i slutten av januar slikt at alle planene kunne gjennomføres. Det ble en storstilt 

åpning under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, da vi for første gang på åtte år 

arrangerte festivalhøymesse i Fagerborg. Ullern Kammerkor, orkester og solister, under 

ledelse av kantor, fremførte J. S. Bachs Magnificat som en del av høymessen. 

 

Spesielt bør igjen påskefeiringen trekkes frem hvor vi var tilbake til «vanlig» Fagerborg-

påske med en stor musikalsk satsning og et rekordstort oppmøte. Bachs Geistliche Lieder fikk 

klinge på kveldsmessen Skjærtorsdag, Lottis Crucifixus og Improperiene av Kverno på 

Langfredag, kor og messingblåsere 1. påskedag og den sedvanlige Bachkantaten på 2. 

påskedag. Det var godt å være tilbake med en normal påske! 

 

Høstsemesteret inneholdt mye musikk med Bach-kantater, Faures requiem under høymessen, 

Hovlands Allehelgensmesse, Mozarts Messe i G og en oppskalert Lessons and Carrolls. 

 

 

 
 

Praksis fra Norges Musikkhøgskole 

I 2022 hadde vi fire praksisstudenter fra kirkemusikkstudiet ved NMH. Disse fulgte kantor 

gjennom en femukers periode og medvirket også ved gudstjenester, konserter og korprøver. 

At Fagerborgs kirkemusikalske aktivitet er attraktivt for NMH er tegn på at vi gjør mye riktig 

hos oss. 

 

Konsertvirksomhet 

Vi opplever at Fagerborg kirkes musikkvirksomhet blir kommentert i pressen og lagt merke 

til i byen generelt, og at dette er med på å trekke folk til gudstjenestene i kirken vår for å få 

oppleve den levende og kraftfulle kirkemusikalske arven som formidles. 
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Barne- og ungdomsarbeidet 

 

Barne- og ungdomsutvalget  
Består av Henrik Syse (leder), Irén Aarstad, Lovise Omsveen, Rebecca Syse, Veronica Lona 

og Camilla Orten. En av prestene møter også fast i utvalget. Barne- og ungdomsleder Heidi 

Skålid Amundsen er utvalgets sekretær. 

   

Utvalget hadde seks møter i 2022 og behandlet ca. 30 saker. Her kommer en liten 

oppsummering av det vi har fått gjort i løpet av 2022.   

 

Gudstjenester for små og store Barne- og ungdomsutvalget har i samarbeid med de 

ansatte, planlagt og gjennomført tre gudstjenester for små og store. Det var 

Karnevalsgudtjeneste med utdeling av 4 årsbok, Blomstergudstjeneste med utdeling av 2 

årsbok og Høsttakkefest med utdeling av 6 årsbok. 

 

 
 

Søndagsskolen Vi har så langt det har latt seg gjøre, hatt søndagsskole de søndagene vi har 

hatt gudstjeneste i år.  I gjennomsnitt er vi mellom 10 og 15 mennesker på hver samling, 

inkludert barn, voksne og ledere. Henrik Syse har vært leder for søndagsskolen og er godt 

hjulpet av Rebecca Syse og Camilla Orten. Det er mange som kommer jevnlig på 

søndagsskolen, men i tillegg er søndagsskolen et viktig tilbud for dem som kommer på besøk 

for eksempel i forbindelse med dåp. På søndagsskolen har vi sang, bibelfortelling, leker og 

konkurranser. Flanellografen er viktig som formidlingsverktøy. I tillegg legger vi vekt på å 

formidle innholdet i våre viktigste høytider: påske, Kristi himmelfart, pinse og jul.   

 

Englebarna I september startet vi opp igjen med middagssamlinger i menighetsbarnehagen 

annenhver tirsdag kl. 16.45 – 18.00. Først spiser vi middag sammen før det er bibelfortelling, 

sang, aktivitet og lek. I 2022 hadde vi seks samlinger med i gjennomsnitt 8 barn på hver 

samling. Dette ledes av barne- og ungdomsleder med god hjelp fra Lovise Omsveen.  
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Påskevandring for barnehager ble gjennomført i slutten av mars 2022. Det var to barnehager 

på besøk med til sammen 60 barn som vandret gjennom dag for dag i påskefortellingen.   

 

Adventsvandring for barnehagene ble gjennomført i desember 2022, det var to barnehager 

som meldte seg på dette og det var til sammen 60 barn innom kirken og vandret til Betlehem.  

  

Juleverksted og julegrantenning inviterte vi barnefamilier til 1. søndag i advent, og det ble 

en koselig dag i kirken hvor man kunne lage julepynt inne og gå ut å se granen bli tent til 

slutt. Veldig god oppslutning.  

  

Konfirmanter I september 2022 ble 48 konfirmanter konfirmert i Fagerborg kirke. 

Sokneprest og barne- og ungdomsleder hadde ansvar for konfirmantåret med god hjelp fra 

frivillige ledere. Kapellan og kantor har også bidratt. I 2022 ble det ikke Hekta-leir på grunn 

av pandemien, men vi fikk to bo-hjemme-helger på starten av året med undervisning, lek, tur 

til SNØ og gudstjeneste i Fagerborg. Vi hadde også en vellykket leir til Skogstad leirsted i 

august. Høsten 2022 meldte det seg 48 konfirmanter til et nytt semester. Det er et godt og 

høyt tall for Fagerborg. Det er gledelig å se at så mange velger å la seg konfirmere i 

Fagerborg år etter år.  

  

Økonomi Barne- og ungdomsarbeidet har eget budsjett, og deltakerne i de ulike aktivitetene 

betaler egenandeler der det er behov.   

  

Frivillighet Vi har en god kjerne med frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet 

vårt. Spesielt i søndagsskolen er antallet frivillige ledere bra. Vi erfarte da vi avsluttet 

konfirmantåret 2022 at mange av konfirmantlederne også sluttet, så vi jobber videre med å få 

nye ledere til konfirmantarbeidet og andre deler av barne- og ungdomsarbeidet. 

  

Samarbeid med andre menigheter I 2022 samarbeidet vi St. Hanshaugen sokn og 

Uranienborg om å sette opp kirkerottene for aldersgruppen 3-6 år. Dette var gøy og ble 

gjennomført i Trefoldighetskirken på høsten 2022. Vi samarbeidet med Frogner menighet om 

å gjennomføre Tårnagenthelg som var veldig vellykket da det var for få påmeldte på hvert 

sted for å gjennomfør hver for seg. Menighetene i Domprostiet samarbeidet også om 

«Pinsenatt i domkirken», som er et tilbud for ungdom i pinsen med middag og gudstjeneste.  

  

Veien videre i 2023: 

I 2023 ønsker vi å videreføre det arbeidet som allerede gjøres, samtidig som vi ønsker hele 

tiden å fornye oss. Vi har fått støtte av bydel Frogner til å ha et ferietilbud for barneskolebarn 

i uke 26, dette blir da med base i Fagerborg kirke med forskjellige utflukter på dagene.  

I tillegg har vi startet med å benytte Huset på haugen i konfirmantopplegget, vi avslutter hver 

samling med en halvtime med mat og aktiviteter der. 
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Trosopplæring  
Trosopplæringsplanen ble godkjent i desember 2019 av biskop Kari Veiteberg. Det er vi glade 

for. Vi legger oss allikevel ikke på latsiden, og ønsker å hele tiden oppdatere og utvikle 

planen videre.   

 

Vi jobber hele tiden med å ha et godt tilbud for aldersspennet 0-18 år. Vi er vi fremdeles 

relativt gode på - og når ut til flest i aldersgruppen 0-10, men har fremdeles endel å gå på når 

det kommer til de over 10 år (ser man bort fra konfirmantarbeidet som er meget godt - og bare 

blir bedre).  

 

Tiltakene i 2022:  

 

▪ Babysang er et viktig samlingspunkt for mange småbarnsmødre og fedre i Fagerborg. I 

2022 hadde vi babysang hele året og snitt var det 25 babyer på hver samling. Babysang 

ledes av diakon Gunn Iren Tangen og barne- og ungdomsleder Heidi Skålid Amundsen. 

Den første tirsdagen i måneden flytter vi babysangen fra kirka og Fagerborghjemmet hvor 

det er generasjonssang.  

 

▪ Dåpshilsener på 1 og 3 årsdag Ellen Worren og barne- og ungdomsleder har ansvar for 

dåpshilsenene. Alle døpte i menigheten får hilsen fra menigheten på dåpsdagen + en liten 

gave det første og tredje året etter dåpen.  

  

▪ 2-årsbok 12 barn mottok «Min kirkebok 2» på Blomstergudstjenesten i 2022.  

  

▪ 4-årsbok 7 barn mottok «Min kirkebok 4» Karnevalsgudstjenesten i 2022.  

  

▪ 6-årsbok 6 barn mottok «Min kirkebok 6» på Høsttakkefesten 2022.   

  

▪ Kirkerotteteater (5 år) ble gjennomført høsten 2022 med 10 5-åringer fra Fagerborg.  

    

▪ Tårnagenthelg (8 og 9 år) ble gjennomført med 3 deltakere fra Fagerborg og 2 deltakere 

fra Frogner.   

  

▪ Lys Våken (10 og 11 år) ble dessverre avlyst før gjennomføring da det ikke var noen 

påmeldte.   

  

            
 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

▪ PotterPåske (12 og 13 år) i Fagerborg kirke er en årlig begivenhet i menigheten vår, som 

vi i 2022 endelig fikk gjennomført igjen etter to års pause. Gjennom halvannet døgn ser vi 

alle åtte Potter-filmene på storskjerm i nattsvart kirke, og på dagen imellom har vi 

rumpeldunkkamp, eliksirtimer, tryllestavverksted, Potter-quiz og Potter-gudstjeneste. Det 

var 50 registrerte deltakere og mange var innom en tur på aktiviteter eller annet som vi 

ikke fikk registrert.  

 

 
 

 

 

 
 

 

▪ Konfirmant Reunion (15 år) ble gjennomført høsten 2022 med 14 deltakere.   

 

▪ MILK kurs (16 år) ble gjennomført på våren 2022 med to deltakere som ble med som 

ledere på konfirmantleiren på Skogstad. 

 

▪ Pinsenatt i Domkirken (17 og 18 år) ble gjennomført og vi inviterte 17 og 18 åringer 

spesielt, ingen i målgruppen fra Fagerborg deltok. 
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Diakoni og fellesskapsbyggende aktiviteter 
 

Diakoniutvalget          

Består av Hilde Hannah Buvik (frem til juni 2022), Harald Strand, Anne Kristine Dalene, 

Magne Mjærum og Gunn Iren Tangen. Det er avholdt 8 møter, og behandlet 49 saker. 

 

Året har vært preget av mye aktivitet etter et par år med pandemi. Av aktiviteter og tilbud vil 

vi gjerne nevne noen viktige punkter. 

Plan for frivillighetsarbeid i Fagerborg menighet                                                                                       

I 2022 ble Frivillighetens år markert på ulike måter rundt om i landet vårt, også i Fagerborg. 

På oppdrag fra Menighetsrådet har Diakoniutvalget utarbeidet en plan for 

frivillighetsarbeidet. Målsetninger og tiltak gås gjennom ved årlig MR-møte i 

september/oktober. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon                            

Det ble totalt samlet inn kr 58 784 på vipps, kollekt og inntekt fra ulike aktiviteter.  Dette er 

en liten nedgang fra året før, men vi er allikevel godt fornøyde med gjennomføringen av 

aksjonen. 48 konfirmanter og frivillige deltok med bøsseombæring og ulike aktiviteter utenfor 

kirken på aksjonsdagen 3. april. 

 

Menighetstur til Håpets katedral                                    

Lørdag 7. mai dro 36 personer fra menigheten på tur til Håpets katedral i Fredrikstad. Vi fikk 

en særdeles fin mottagelse med omvisning, foredrag og gratis servering.  Alle fikk muligheten 

til å lage sin egen biekatedral og prøve «pjåling» (et eldgammelt verktøy fra vikingtida). 

Været var på vår side, og dannet en fin ramme om dagen der vi stort sett var ute hele tiden. 
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Holmenkollstafetten 14. mai                                                                                                                      

Dette er virkelig en av de store mulighetene vi har i løpet av året til å synliggjøre kirken vår 

med alt vårt mangfoldige arbeid. Tradisjonen tro stilte vi med eget stafettlag. Spesielt fint var 

det at guttekoret hadde seminardag og konsert samme dag. Det bidro til mye liv og røre både i 

og utenfor kirken vår.  

 

Ukrainsk-norsk sangkveld 19. mai                                     

Fagerborgkoret inviterte til hyggelig og meningsfull sangkveld i kirken med gjester fra 

Ukraina. Diakoniutvalget hadde ansvar for bevertningen.  
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Språkopplæring for Ukrainere 60 +                                               

En av menighetens frivillige har ukentlig språkopplæring i hjemmet sitt for 5-6 ukrainske 

damer bosatt i bydel Frogner m/omegn. Tilbudet startet opp etter en henvendelse fra Frogner 

frivillighetssentral (Tidemandsstuen) og har pågått siden før sommerferien 2022.  

Sommertreff og tur til Lindøya                                                                                                                      

Det ble arrangert 2 sommertreff i den vakre hagen vår i Rosenborggt.3. Sommertreffene ble 

sponset med frivillighetsmidler fra bydel Frogner, og det var omtrent 40 personer på hver 

samling. Vi koste oss med god mat, andakt, sang og godt fellesskap. 20. juli dro vi på tur til 

Lindøya med en god gjeng Fagerborgere. 

 

Reparasjonsverkstedet                                

En gang i måneden, både dagtid og kveldstid, har vi syverksted i menighetshuset. 8 driftige 

damer hjelper til med reparasjon og omsøm av klær.  I 2022 har vi laget handlenett av 

restestoff som vi har solgt til inntekt for menighetens misjons- og bistandsprosjekt i Thailand.  

Dette er et sosialt og hyggelig møtested for folk i alle aldre.  

 

 

Markering av Verdensdagen for psykisk helse 13. oktober                                                                               

Temaet for samlingen var psykisk helse og rus. Forfatter Ingvild Risøy leste høyt fra boken 

Stargate: en julefortelling. Fagerborgkoret bidro med flott sang, og 40-50 personer deltok på 

arrangementet totalt. Bydel Frogner støttet temasamlingen med kr 20 000.                                                                           

 



19 

 

Langaas legat                                                                                                                                           

Styret ønsket i år å arrangere en meget ønsket utflukt; tur på Mjøsa med Skibladner. 

Forholdene lå godt til rette etter to somre med koronarestriksjoner. Stor var derfor skuffelsen 

da Skibladner ble utsatt for et maskinhavari som gjorde at den måtte tas ut av drift 

mesteparten av sesongen. Styret valgte å ikke hastearrangere en annen sommertur. I stedet 

inviterte vi til guidet omvisning i Oslo Rådhus, og etterfølgende lunsj/middag på 

Ekebergrestauranten. Selv om været ikke akkurat fremhevet den glimrende utsikten fra 

restauranten, var både omvisningen i Rådhuset og måltidet på Ekeberg på høyt nivå, og ca 50 

deltakere hadde en interessant og hyggelig utflukt. 

Utdelingen av juleblomster blir fremdeles meget godt mottatt. Også dette tiltaket ble bekostet 

av Langaas legat. 

 

Juletrefest 29. desember                              

Det ble en hyggelig juletrefest med god mat, juletregang og god stemning. Margareth Shaw 

Wilhelmsson var kveldens festtaler.                                                                                                                    

Det var nærmere 40 personer påmeldt til juletrefesten, men pga. svært glatt føre og dårlig vær 

valgte mange å bli hjemme. Vi var ca. 30 personer totalt. 

Drop in bibelgruppe                                                                                                    

Annenhver onsdag kl.12.00-13.30 har 10-14 personer vært samlet til Drop-in bibelgruppe i 

menighetshuset. Bibelgruppen er et viktig åndelig og sosialt møtepunkt for de som kommer 

Samtaler/besøkstjeneste/sjelesorgsamtaler                                                                 

Frivillige besøkere og diakonen har hatt mange samtaler, både fysisk og pr. telefon med eldre 

og sårbare grupper i menigheten. I tillegg har det blitt delt ut jubilantblomster til 85, 90, 95 og 

100 åringer i menigheten. 80 åringene får tilsendt et brev med en liten hilsen fra menigheten. 
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Diakonale utfordringer i 2023                                                                                 

Etter 2 år med pandemi og få sosiale møtepunkter, trenger vi å styrke vårt sosiale fellesskap. 

Ensomhet, økt fattigdom og dårligere psykisk helse i befolkningen gjør at vi ønsker å skape 

gode, livsnære relasjoner.  Dette vil vi blant annet få til ved å invitere til middagsfellesskap 

annenhver onsdag kl.15.30-17.30. I samme tidsrom vil vi ha Åpen kirke for den som ønsker 

å komme innom kirken for bønn og lystenning.  

I tråd med menighetens grønne profil vil vi også tilrettelegge for at uteområdet vårt i større 

grad enn før skal være tilgjengelig for folk i nærmiljøet vårt – med benker, bord og  

sykkelparkering.  

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022, er det bosatt mange ukrainske 

flyktninger i menigheten vår. Flere av flyktningene har deltatt i menighetslivet vårt på ulik 

måte, som f.eks. hyggetreffene og turene. Det er nødvendig med et godt samarbeid fremover 

mellom menighet og bydeler for å imøtekomme de ulike behov som ukrainerne har for å bli 

integrert i menighet – og samfunnsliv.  

Grønn Gruppe  

Grønn gruppe er en arbeidsgruppe under Diakoniutvalget, som søker å holde det grønne 

engasjementet i menigheten varmt. I 2022 besto gruppen av frivillige Erika Bengtsson, Tuva 

Elisabeth Wyller og Karina Sætersdal, samt sokneprest Sunniva Gylver. 

 

Denne gruppen forstår sitt mandat som å være en slags vaktbikkje for arbeidet med Grønn 

menighet i Fagerborg. Vi ønsker å holde dette engasjementet varmt i menigheten vår og skape 

størst mulig eierskap, inspirere og utfordre flere. Gruppen har hatt fem møter gjennom året, 

og kommet med innspill til Diakoniutvalget knyttet til avfallshåndtering / kildesortering og 

utviklingen av uteområdet rundt kirken. 

 

 
 

I samarbeid med Naturvernforbundet lokalt har vi hatt en kampanje knyttet til snus- og 

sneipavfall i nærmiljøet. Tre utvalgte søndager har det blitt hengt opp tre snus- og sneipkasser 

på sentrale steder i lokalmiljøet etter gudstjenesten; to av gangene inkludert et rebusløp med 

miljøspørsmål og premier. Medlemmer av gruppen deltok på grønn messe, høsttakkefesten og 

juleverkstedet (på sistnevnte med tips og inspirasjon til grønnere advents- og julefeiring). I 

2023 ønsker gruppen å mobilisere til at vi kan være en gruppe fra menigheten som deltar på 

miljøarrangement på Håpets katedral på Verdens Miljødag 5. juni, og på Korsvei-festivalen i 

juli. 
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Nabolagsamling i Bydel St. Hanshaugen 

Relasjonsbygging, dialog, samarbeid og tilstedeværelse i nabolaget vårt, var motivasjonen for 

å delta på nabolagssamlingen på Knud Knudsens plass i september. Bydel St. Hanshaugen var 

arrangør. Diakon Gunn Iren Tangen, barne- og ungdomsleder & trosopplæringsleder Heidi 

Skålid Amundsen og daglig leder Line Andreassen, deltok fra menigheten. 

 

 
 

Samarbeid med Bymiljøetaten om uteområdet ved kirken 

I samarbeid med Kirkelig Fellesråd i Oslo og Bymiljøetaten, fikk menigheten sponset nye 

sikre sykkelparkeringsløsninger utenfor kirken vår i oktober. Det har samtidig blitt etablert 

nytt fint gelender og ny merket sykkeltrasé langs Pilestredet i Norabakken, og fortauskantene 

ved innkjørselen til kirken har også blitt oppjustert.  

 

 
 

Frivillighetsfest i Fagerborg kirke 

Vi er heldige i Fagerborg som har mange gode frivillige medarbeidere. Sammen med stab og 

menighetsråd, ønsket vi å takke alle - ved å invitere til enkel bevertning, musikk og fellesskap 

i kirken 25. oktober. Førsteamanuensis/faglig leder ved MF vitenskapelige høyskole, Dorte 

Kappelgaard delte betraktninger om frivillighet. En ekstra heder ble samme kveld gitt til 

kantor Gjermund Brenne, som har vært kantor og musikalsk leder i menigheten vår i 20 år. 
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Ild & svovel i Fagerborg kirke 
Høsten 2022 startet vi opp med unge voksne- nysatsningen «ild & svovel» i Fagerborg 

menighet. Ild & svovel er temakvelder med ulike aktuelle eller kjente gjester som intervjues 

av prest Ingrid Ribe-Nyhus og med «host» fra samarbeidspartner og nabomenighet 

Kraftverket. 

 

Temaene skal - som tittelen tilsier - ha noe «brennbart» ved seg, og et visst eksistensielt alvor. 

Tro- ikke-tro vil være underliggende temaer på alle samlinger. Kveldens musikere rekrutters 

også fra «unge voksne»-miljøet. Arrangementene er gratis og åpent for alle, selv om temaer 

og promotering er tydelig retter mot unge voksne (20-40) som er den største demografiske 

målgruppen til Fagerborg menighet.  

 

Arrangementet er alltid søndager kl 19.00 - 20.30, hvorav siste halvtime kan brukes til 

«mingling» og samtaler i kirkerommet. Det er enkel beverting.  

  

 
 

Høsten 2022 hadde vi to Ild & svovel- kvelder og vi så et annet publikum enn de som ellers 

benytter seg av ulike tilbud i Fagerborg menighet. Første kveld i september samlet ca 100 

unge voksne.  Da var kveldens gjester transhumanist og samfunnsdebattant Ole Martin Moen 

og filosof Einar Duenger Bøhn, som var aktuelle med podcasten "Einar og Ole Martin leser 

Bibelen". Denne kvelden stilte vi spørsmålet: Hva skjer når ateistene begir seg ut på 

prosjektet om å lese bibelen fra perm til perm? Kveldens artist var Jo Hegle Sjøflot.  

 

Den andre ild & svovel- kvelden var samlivsterapeut og forfatter Sissel Gran gjest når vi 

samtalte om «kjærlighet, forsoning og tilgivelse». Duoen «Sigurd &Thea» var kveldens 

artister, og om lag 60 stykker var til stedet. Den tredje planlagte Ild& svovel-kvelden ble 

avlyst grunnet sykdom. Høsten 2022 ble det også planlagt for vårens «ild& svovel»; fire 

kvelder.  
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Filosofikafe i Fagerborg kirke 
I snart sju år har vi hatt filosofikafe i Fagerborg kirke ca. en gang i måneden utenom 

sommeren. Husfilosof Henrik Syse og sokneprest Sunniva Gylver er vertskap, og har 

innimellom med seg en gjest. Vi har også fått med oss en ung voksen filosof på laget,  

Bendik Sparre Hovet. Lokal musiker Oddi Nessa og flere andre frivillige musikere 

er ansvarlig for relevant live musikk hver gang. Kafebordene settes fram foran i kirken, og vi 

har enkel servering.  

 

Vi har ulike temaer, og har i 2022 hatt blant annet: Forbrytelse og straff, Eksistensiell 

beredskap, Dannelse, Overveldelse, Krig, og Hva er Lykke? Det kommer ca. 60-70 

mennesker hver gang, primært unge voksne og godt voksne. Vi har tre frivillige som bidrar 

praktisk, i tillegg til de som er nevnt.  

 

 
 

 

Fagerborgkoret 
Fagerborgkoret er åpent for alle som liker å synge. Sangglede og sosialt fellesskap er like 

viktig som å skape gode musikkopplevelser for alle som vil høre. Koret er inne i sitt andre år, 

og øver hver torsdag kl. 1800 til 2000 i kirken. Det er rundt 40 sangere på hver øvelse.  

Dirigent og musikalsk ansvarlig er Sigurd Engesnes. Liudmyla Voloshyna i altgruppen har 

musikalsk erfaring fra Ukraina og dirigerer koret når Sigurd akkompagnerer.  

 

Korets store satsing i 2022 var innøving av Gabriel Faures requiem, som ble fremført i 

samarbeid med Bislett guttekor, strykere, solist og orgel. Koret har også medvirket på 

«Fagerborg synger julen inn», Filosofikafé, gudstjenester og kveldsmesse. Koret skal fra 2023 

delta på to salmekvelder i semesteret, som er en nysatsing i menigheten.  
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Misjon, bistand og internasjonalt arbeid 
 

Misjonsutvalget 

Har bestått av Magne Mjærum, leder, Anders Moen Kvalsnes, sekretær og Ellen Worren, 

medlem. 

  

Ny avtaleperiode mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Fagerborg menighet 

 

1. Avtaleperioden med NMS om prosjekt i Thailand hadde 31.12 2022 som sluttdato. 

2. Misjonsutvalget forberedte derfor en sak til Fagerborg menighetsrådsmøte den 27.9.2022. 

3. Misjonsutvalget anbefalte en fornyet 4-årsperiode med NMS - med fokus på Lovsangs-

hjemmet i Bangkok. 

4. Begrunnelsen var blant annet: 

→ Menigheten er i ferd med å få et eierforhold til prosjektet, det passer godt med et 

diakonalt prosjekt med fokus på barn og ungdom og vi har misjonærer fra Oslo som 

arbeider i Thailand. 

→ Menighetsrådet vedtok forslaget om fornyelse av avtalen mellom NMS og Fagerborg 

menighet. Mål for innsamling/offer er kr 45 000 pr år. menighet. Avtalen gjelder fra 

1.1 2023 og gjelder for 4 år. 

 

Økonomi 

▪ I Fagerborg menighet ble det gitt kr 58 233 til prosjektet. Midlene kom inn på 4 ofringer, 

utlodninger og salg av handlenett som reparasjonsverkstedet har solgt. 

▪ Misjonsutvalget er også glade for at menigheten hadde ofringer til NMS som organisasjon 

og til flere andre misjons- og bistandsorganisasjoner.  

▪ Fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp engasjerte konfirmanter og andre i menigheten 

og er en viktig del av vårt internasjonale fokus. 



25 

 

Hva har vi lykkes med? 

▪ Vi har lykkes med å informere godt om prosjektet i forbindelse med ofringene.   

▪ Vi har lykkes med å ha fokus på prosjektet både på barne/familiegudstjenester og på 

«vanlige» gudstjenester.   

▪ Vi fikk også til et besøk i menighetsbarnehagen av misjonær Knut Hallen.  

▪ Vi samarbeider godt med diakoniutvalget i forbindelse med arrangementer, for eksempel 

julelunsj og juletrefest. 

                                                                                                  

 

 

Utfordringer fremover 

▪ Vi vil satse på å rekruttere flere inn i utvalget, særlig unge mennesker. 

▪ Vi vil også ha fokus på hvilke tilbud som ligger fra NMS sin side til menigheten, for 

eksempel ungdomsutveksling. 
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Økonomi og bygninger 
Menigheten og Kirkelig Fellesråd i Oslo (KfiO), har gjennom mange år vært leietakere i 

menighetshuset i Rosenborggt. 3, som eies av Stiftelsen Galtruds Legat. I desember flyttet 

menighetens stab inn i oppussede lokaler i kirken. Vi gleder oss over at gamle rom nå 

fremstår som både vakre og egnede, til å kunne huse stabsfellesskapet og flere av 

menighetens mange aktiviteter. Menigheten eier en leilighet i Louises gate 17a og en leilighet 

i Ole Vigs gate 8a. Menigheten eier og driver Fagerborg menighetsbarnehage, som holder til i 

Fagerborggt. 31. 

 

Menighetsrådet vedtok i 2021 at eierformen til Fagerborg menighetsbarnehage skulle utredes 

og vurderes ift. etablering og omdannelse til aksjeselskap. BDO Advokater ble engasjert for å 

hjelpe til med denne prosessen. Aksjeselskapet er etablert, men endelig sluttføring og 

vurdering relatert til drifts- og eiendomsoverdragelser til aksjeselskapet, er ikke endelig 

fundert eller vedtatt.  

 

Menigheten har et solid økonomisk fundament. Takket være årlige tilskudd fra Fagerborg 

Diakonale Stiftelse og andre stiftelser og givere, samt et aktivt søknadsarbeid om tildeling av 

kommunale tilskuddsmidler og støtte til diverse aktiviteter, kan menigheten selv lønne flere 

ansatte, samt holde et aktivitetsnivå langt utover det normale, offentlige driftstilskuddet. 

 

Daglig leder setter opp budsjetter i samarbeid med stab og arbeidsutvalg, og følger opp 

regnskapet gjennom året. Regnskapet føres av KfiO. I vårt regnskap er ikke utgiftene til 

vedlikehold av kirke, lønn til prester/kantor /trosopplæringsleder/kirketjenere/daglig leder tatt 

med. Dette dekkes av OBDR og KfiO. 

  

Våre driftsinntekter var 3 303 730, hvorav driftsstøtten fra det offentlige var på kr 81 000. 

Resten er private og kommunale tilskudd/gaver, kollekt, husleie/parkerings- og 

konsertinntekter. Utgiftssiden var på kr 3 796 164. Nytt i 2022 er skatt på husleieinntekter, 

parkeringsinntekter og kommersiell utleie av kirken, kr 94 500. Sammen med årets 

formueskatt kr 136 983, utgjør dette kr 231 535. Justert med finansieringsinntekter- og 

utgifter, og avskrivninger, har vi et preliminært positivt årsresultat kr 105 689.  

 

Ofringer                                                                                                                                   

Det ble samlet inn kr 397 802 ved kollekt i kirken. Dette er kr 220 442 mer enn i 2021. 

(Kollekt i 2020 var kr 205.444 og i 2019 kr 244.458) Kr 177 352 av offeret i 2022 ble samlet 

inn til menighetens egne aktiviteter. Fagerborg menighet har bidratt med innsamlende midler 

kr 58 233 til Det Norske Misjonsselskap (NMS) Misjons- og bistandsprosjektet i Thailand.  

Driftsregnskap 2022 

Inntekter Regnskap 2022 Budsjett 2022 

Brukerbet, salg, avg. og leieinntekter -970.502 -975.100 

Refusjoner og overføringer -139.385 -358.000 

Rammeoverf/tilskudd fra kommunen/stat   -81.000   -53.000 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -132.041 -124.320 

Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler -1.980.803 -2.087.000 

Sum driftsinntekter -3.303.730 -3.597.520 

 

Utgifter   

Lønn og sosiale utgifter 1.288.327 1.228.305 

Kjøp av varer og tjenester 1.547.642 1.889.000 

Refusjoner og overføringer    666.482    313.045 

Tilskudd og gaver    293.713    155.000 

Sum driftsutgifter  3.796.164 3.585.350 

 

Årsresultat  - 105.689 - 162.170 
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Kirkekomiteen  
Komiteen har bestått av Hanna Helene Syse (leder), Trond Walstad, Ellen Worren,  

Haakon Gjøen og Jon Anders Walstad.  

 

Kirkekomiteen er opptatt av å gjøre kirkerommet til en møteplass og arbeidsplass der ting 

fungerer. Vi arrangerer dugnader. De siste årene har vi prioritert uterommet. Nå står 

innerommet for tur. 

 

 
 

▪ I 2022 måtte vi likevel utsette de vanlige dugnadene på grunn av den omfattende 

oppussingen/ombyggingen i kirken. Denne aktiviteten tas opp igjen i 2023.  

▪ Det ble avholdt ett møte i 2022. Det pågikk likevel en rekke aktiviteter i kirken der 

komitemedlemmer deltok, for eksempel assistanse i forbindelse med byggearbeidet, frakt 

og rydding. Ved utgangen av 2022 nærmet byggearbeidet seg slutten. 

▪ Jon Anders Walstad, som medlem av staben, er viktig for komiteen. 
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Stiftelsen Galtruds Legat 
Jostein Vevatne, leder, Ingvild Kristine Lysne og Torbjørn Borgen er styremedlemmer. 

Styrets medlemmer oppnevnes av Fagerborg menighetsråd. Styrets leder har ivaretatt 

oppgavene som daglig leder i 2022. Legatet eier Rosenborggaten 3 der menigheten inntil 

desember 2022, har hatt sine kontorer og menighetslokaler. Øvrige kontorer og leiligheter 

leies ut eksternt. Legatet legger frem egen årsrapport og årsregnskap.  

 

 

 
 

 

 

Fagerborg Diakonale Stiftelse 
Faste medlemmer har vært Magnar Helgheim, leder (til august), Finn Erik Kolnes leder (fra 

august) Sindre Li, Jostein Vevatne, Charlotte Kirkeby Hauge (fra april 2019) og Odd Olav 

Eide. Varamedlemmer har vært Sven Christian Stenvaag og Odd Egil Kanestrøm. Fagerborg 

menighetsråd oppnevner styrets medlemmer.  

 

▪ Jan Sture Jørgensen ble erstattet av Jostein Vevatne som daglig leder for stiftelsen, og 

sekretær for styret fra august. 

▪ Daglig leder i menigheten har mulighet til å møte som observatør for menigheten. 

▪ Salgssummen fra Fagerborghjemmet forvaltes av Fagerborg Diakonale Stiftelse. 

▪ Avkastningen fordeles etter vedtektene til diakonal virksomhet i Fagerborg sokn. Disse 

midlene har vært avgjørende for at menigheten kan være i stand til å lønne diakon i  

100 %, barne- og ungdomsleder i 60 % og kantor i 20 %. I 2022 mottok menigheten totalt 

kr kr.1 350 000,- i støtte fra stiftelsen mot kr 1 555 000 i 2021.  

▪ Stiftelsen fører eget årsregnskap.  
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Fagerborg menighetsbarnehage 
Fagerborg menighetsbarnehage er et av menighetens største og mest ambisiøse 

satsingsområder. Representanter til barnehagens samarbeidsutvalg fra menigheten er  

Solveig Granerud og Bjørg Walstad. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra  

eier (menigheten), to ansatte og to foreldre som er medlemmer i FAU. Irén Aarstad er 

barnehagens daglige leder. Barnehagen har 17 årsverk inkludert daglig leder. 
 

Barnehagens styre har bestått av Solveig Granerud (leder), Bjørg Walstad, Vegard Teigland 

og Inger Helene Enger (fra menighetsrådet). Irén Aarstad er med som sekretær for styret. Det 

er avholdt tre styremøter. Kirkelig Fellesråd i Oslo fører barnehagens regnskap og kjører lønn.      

 

                                                                                              
 

Styrets fokus i 2022 

▪ Barnehagen har 68 plasser fordelt på fire avdelinger; 28 barn fordelt på to 

småbarnsavdelinger (1-2 år), og 40 barn fordelt på to storbarnsavdelinger (3-6 år). 
▪ Barnehagen opplever en god søkning. I 2022 var det 108 søkere til 18 ledige plasser.  
▪ Mye av styrets arbeid har vært knyttet til hærverk og ødeleggelser utført mot barnehagen 

og tilsyn på HMS med fokus på radon. 

▪ Styret ble i 2021 oppfordret av menighetsrådet i Fagerborg om å arbeide frem en 

vurdering om å omorganisere barnehagens eierform til aksjeselskap. Arbeidet fortsatte i 

2022, hvor menighetsrådet valgte å engasjere BDO Advokater til å gjennomføre dette 

arbeidet, i samarbeid med menighetens daglige leder og barnehagens styre. 

▪ Barnehagen har deltatt på to storfamiliegudstjenester samt påske- og julevandring i kirken.  

▪ Vi har hatt ett besøk fra menighetens barne- og ungdomsleder.  

▪ Det er utarbeidet en egen årsmelding for virksomheten. 
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Menighetskontoret Fagerborg kirke:                                                              

Pilestredet 72                                                                      post.fagerborg@oslo.kirken.no 

0354 Oslo                                                                           facebook.com/fagerborgmenighet 

Telefon 408 141 06                                                            www.fagerborgkirke.no  

http://www.fagerborgkirke.no/

