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Menighetsråd, stab, økonomi, m.m. 
 
Kampen menighetsråd har i 2020 hatt følgende medlemmer:  
Faste medlemmer: 

Laila Solum (leder)  

Elise Trondsen (nestleder) 

Sigrun Welle 

Geir Magnus Walderhaug 

Marianne Voldnes 

Pål Rullestad 

Sokneprest Marit Skjeggestad 

 

Vara medlemmer: 

1. Roger Wikstrøm 

2. Heidi Andreassen 

3. Kjersti Olsen 

4. Patji Alnæs-Katjavivi 

5. Toril Hegvik  

 

I 2021 var det 8 menighetsrådsmøter. 

Menighetsrådet behandlet 68 saker i løpet av året.   

AU hadde 10 møter 

Menighetens årsmøte ble utsatt pga korona. 

 

Arbeidsutvalget for Menighetsrådet 
AU forbereder saker til menighetsrådet. Består av menighetsrådsleder, nestleder, sokneprest og daglig leder 

som er sekretær.  

 

Staben i Kampen menighet 
 

Sokneprest Marit Skjeggestad 

Prest Kristian Kvalem 100% kapellan fordelt på Kampen og Vålerenga samt Trosopplæringsprest for de tre 

soknene i Gamle Oslo. 

Kantor Colin Smith 60% (40% menighetskantor og 20% dirigent for Kampenkoret) 

Daglig leder Bjørn Braastad 100% – delt på Kampen og Vålerenga 

Menighetskonsulent Sindre Hugo Bjerkestrand (vikar) 80% - delt på Kampen og Vålerenga menighet (fra 

okt 2020 – mai 2021) 

Menighetskonsulent Katja Johanne Pihl tilsatt August 2021 i 80% delt på Kampen og Vålerenga 

Diakon Nina Berger 100% stilling - delt på Kampen (30%) og Vålerenga (70%)  

 

Felles for Kirkene i Gamle Oslo: 

Trosopplæringsleder Ingvil Storheim (vikar) 80% 

 

Øvrige timebaserte: 

Kirketjenere: Samuel Brenna Hove og Solveig Vatn Weisser. 

Renholder: Åse Werner 
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Økonomi 

 
 

Kampen Menighets Stiftelse  
Karsten Klingenbergs Legat for Syke og Trengende ble i 2012 innlemmet i Kampen Menighets Stiftelse. 

Beløpet som deles ut er marginalt, men gir likevel et par av Kampens trengende en liten økonomisk støtte 

før jul. 

 

Kirkehus, menighetshus og kontor 
Kirkebygget og inventaret 

Orgelet: Endelig fikk kirken nytt orgel. Se kantors rapport. 

Spiret: Det er ennå ikke klart når spiret blir rehabilitert og værhanen satt på plass. 

Kirkeuret virker ikke: Står på KFIO sin liste for reparasjon. 

Fjerning av kirkebenker: Saken angående fjerning av kirkebenker bakerst i kirken er fortsatt uavklart. Vi 

ønsker å skifte ut møblene for å skape et inviterende rom ifm Åpen kirke. Men tilbudet vi fikk var for dyrt 

og ikke hensiktsmessig så saken ligger i dvale. 

 

Menighetshuset og Kontor 

 
Leietakere vender tilbake til Menighetshuset 

som nå er oppusset og hvor staben er flyttet inn 

i rehabiliterte kontorer i 2.etg. Fungerer meget 

godt! 
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Satsningsområder 

 

 Generelt: Felles strategi-samling for MR og stab i september. Digitalt. 
MR har jobbet videre med synspunktene og ideene som kom frem på denne strategisamlingen. 

Under diskusjonen ble det særlig sett på mulighetene som ligger innenfor digital kommunikasjon og MR 

har hatt dette som, sak i alle møtene. 

Vi etablerte tre strategigrupper som menigheten skal satse på framover: ÅPEN KIRKE, Barn og Ungdom 

og Kultur.  

ÅPEN KIRKE: Vi hadde over 2500 besøkende i 2021. En formidabel vekst! Kirkens beliggenhet på torget, 

Thorbjørn Egners plass, inviterer folk til spontant å stikke innom og sitte ned for en rolig stund. Vi har 

frivillige som er tilstede og på dagtid holder vi noe åpent uten fast tilstedeværelse, mens stab arbeider på 

menighetshuset. 

Barn og ungdom: Vi inviterte til stor Halloween fest 31/10 og samarbeidet med næringslivet og FAU. 

Mange frivillige. Stort frammøte. Utendørs med bålpanne og utdeling av gratis pølser. Innendørs 

kinoframvisning i kirka kl 19. Frammøtte var rundt 500 totalt. 

Babysang (Se diakonens årsm,elding) 

Trosopplæringstiltak for barn og ungdom (TOL årsmelding) 

Kultur: Stor Solidaritetskonsert i september i anledning Kirkeuka for fred. Ble gjennomført med 25000,- i 

overskudd og 180 besøkende. Nasjonalt anerkjente musikere, Erik Hillestad. Biskop Kari m.fl. 

Markering av Deportasjonen av jøder fra vårt sokn som ble fraktet med troppeskipet Donau til Auswitch 26. 

November 1942. Vi hadde konsert med jødisk musikk inne i kirken og gikk så i fakkeltog til snublesteinene 

i Bøgata og Kjølberggata. Ca 40 fremmøtte alt i alt. Godt samarbeid med frivillige 

 

Se også årsmelding fra kantor. 

 

Gudstjenester 
Kampen menighet feirer hovedgudstjeneste hver søndag i hele kirkeåret, etter biskopens forordning. 

Høymessene feires kl 11. Siste søndag i måneden er det kveldsmesse kl 18. Enkelte høytidsdager er det kl 

12. 

 

Messe for små og store  
Familiegudstjenester "Messe for små og store" på månedlig basis legges tett på trosopplæringsplanen, se 

denne.  

• Dåpslysutdeling for de barna som ble døpt i fjoråret med dåpspåminnelse ble grunnet pandemien 

avlyst, men vi lagde en liten mini-seremoni for den enkelte familie som kom med barnet til Åpen 

invitasjon. 16 Barn fikk lys og det ble mange fine samlinger fra 11-15 i kirka. 

• De fleste familiegudstjenester og tiltak ble avlyst grunnet korona 

 

Kveldsmesse og temamesser  
Siste søndag i måned kl. 18 feirer vi kveldsmesse med et eget tema og kulturinnslag koblet til tema. På 

grunn av korona-pandemien ble de fleste kveldsmesser avlyst i 2021 
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Parkgudstjeneste utendørs i Kampen park 

 
Selv om de årlige festdagene i nærmiljøet vårt, Kampendagene, ble avlyst grunnet korona-situasjonen, så var 

vi heldige og vi kunne feire vår faste utendørs vårmesse i parken med barnedåp, trekkspill (Håvard 

Svendsrud) og dyr fra den økologiske barnebondegården KØBB.  

 

Ukentlig hverdagsbønn i kirken med musikk og liten liturgi, Onsdag kl 12, med felles matpakke under 

orgelgalleriet 

 

Kirkekaffe  
Frivillige kirkeverter tar ansvar for gjennomføring av kirkekaffe, hver søndag etter gudstjenesten. Fra medio 

mars ble det ikke tillatt å holde kirkekaffe. Mange savner dette som et sosialt møtested ifm gudstjenestene. 

 

Seniorlunsj 
I tillegg til å være trofaste på hverdagsbønn på onsdager, møter våre seniorer til liten førjuls-lunsj og 

sommerfest med litt påkostet servering og program. 

  

Kirsti Aasen 80 år. Menigheten inviterte til stor feiring i desember med 30-40 gjester til middag og 

kaffe. 
 

Medarbeiderfest 
Avlyst 

 

Stille rom og fredstund – ei kjensle av ro 
Tora Synnøve Yli Myhre holder kirken åpen for stillhet og ro midt i byen annenhver tirsdag ettermiddag, 

Fredsstund med poesi og lystenning.  

 

Julegrantenninga (vår "gudstjeneste" første søndag i advent) 
Julegrantenninga er med årene blitt en viktig tradisjon med stor lokal åpning av adventstiden. I år var vi først 
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i Normannsparken med korpset og tente grana der, så reiste vi ned til Kampen Omsorg+ og sang og spilte 

for de eldre, før vi samlet oss utenfor kirka og til felles julesang.  

 

Samarbeid med Kampen skole 
Julesamling/julegudstjeneste for hele skolen ble avlyst.  

Skoleklasser kom enkeltvis til liten samling i kirka der de kunne stille spørsmål til presten om hva de ville 

angående jul og utsmykning i kirken. De fikk bli kjent med julekrybbefigurene og deres tradisjoner. 

 

Barnehagesamlinger 
Veldig god oppslutning fra områdets barnehager på kirkens invitasjoner til påskesamlinger (utendørs i år pga 

pandemien) og julesamlinger (innendørs). Barna ble kjent med julekrybbefigurene og deres tradisjoner. 
 

Institusjonsandakter og nattverdgudstjenester 
Pga pandemien har det ikke vært holdt andakter og gudstjenesetr på institusjonene for eldre. På Ensjøtunet 

har de en virksom kapellan som følger opp de åndelige behovene og på Kampen Omsorg+ har det ikke vært 

mulig å få til noe i 2021. De har også skiftet eiere ila året. 

 

Dåpssamlinger 
Dåpsfamiliene inviteres til dåpssamtale i kirken som en forberedelse til seremonien og for å bli kjent med 

sin lokale kirke og få informasjon om trosopplæringen i Gamle Oslo. Prester har ansvar for gjennomføring.  

 

Babysang 
Annenhver torsdag er det normalt babysang både kl. 11 og 13 men store deler av året har det dessverre vært 

avlyst grunnet pandemien 

 

Middag og musikk: Kampen Åpent 
Har vært avlyst i 2021 grunnet pandemien og nedbemanning fra kfio.  

 

Speiderne 
I 2021 ble det lite samarbeid med speiderne som holder hus i menighetshuset (17.Oslo Kampianerne 

speidergruppe) pga pandemien.  

 

Juletrefest 
Avlyst 

 

Egnermarkedsdagen 

Avlyst 

 

Kampendagene 
Avlyst, men vi holdt parkgudstjenesten tradisjonen tro. 

 

Thorbjørn Egners plass 
Vi venter enda på kunstverket Den talende kamel. Plassen er mye brukt og et vellykket tiltak for miljøet på 

Kampen. 
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Statistikk 
 

Benevning 
 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Antall dåp tilhørende soknet 61 47 60 60 59 67 85 

Antall dåp i kirkerommet 60 46 57 40 38 36 56 

Konfirmasjoner 8 11 9 13 6 6 14 

Kirkelige vigsler 13 21 18 14 13 13 15 

Antall gravferder  40 44 37 34 41 36 45 

Antall gravferder i kirkerommet 9 8 10 31 35 7 9 

Antall gudstjenester  74 61 58 61 76 57 53 

-Totalt antall gudstjenestedeltakere  4225 3949 3950 3604 4494 1790 2793 

Gudstjenester med nattverd * 70 44 49 56 53 38 62 

-Totalt antall nattverdsdeltakere 1645 1558 1240 1165 1381 640 444 

Gudstjenester med skriftemål 0 0 0 1 0 0 0 

-Totalt antall deltakere 0 0 0 39 0 0 0 

Familie- og barnegudstjenester 6 5 8 8 7 6 1 

-Totalt antall deltakere 690 850 850 600 398 306 64 

Skolegudstjenester 1 1 2 1 1 0 3 

Barnehagesamlinger 8 12 8 8 7 4 8 

Offer/kollekt totalt 92.183 106.688 99.398 101.103 100.225 102.640 62.624 

Derav offer til eksterne 37.671            50.656 57.449   67.170 65.957 56.921 38.769 

Mottatte gaver 3.000 18.400 4.870 9.468 2.400 ? 0 

*2015 inkl. hverdagsmesse onsdager 
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Vil du være frivillig?     
Kirken trenger deg!  
www.kirken.no/kampen 

facebook.com/kampenkirke 

post.kampen.oslo@kirken.no 

 

http://www.kirken.no/kampen

