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1. Innledning 
 
Når vi ser tilbake på det året som har vært, har vi mye å takke for.  Vi har stabil søkning til gudstjenestene. 
De best besøkte er Sprell levende gudstjenestene. Økt deltakelse ved disse har vært, og er et 
satsningsområde.  Flere frivillige medarbeidere har vi også arbeidet aktivt med i 2014. 
 
Selv med svært begrensede ressurser, fant menighetsrådet å kunne tilby diakonal medarbeider 50 % fast 
stilling i 2014. Det sikrer en viktig kontinuitet i koordinering av alt frivillig arbeid og i nettverksarbeidet. 
 
Trosopplæringsarbeidet har hatt økende oppslutning om sine tilbud. Dette har åpnet kirken for mange nye 
familier.  
 
Vi er glade for samarbeidet med den lokale Tro og Lys- gruppen, og gleder oss over deres gode og økende 
oppslutning. 
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har en sentral og synlig plass i menighetens gudstjenester og 
frivillige arbeid. Arbeidsoppgavene er blant annet å assistere ved nattverd, øvrig gudstjenestearbeid og 
utvalg. I 2014 har menigheten som et ledd i universell utforming, merket alle dører med punktskrift.  
 
I tillegg til menighetens egne gudstjenester søndag formiddag, holder Norwegian International Fellowship 
(NIf) sine møter søndag ettermiddag.  
 
Kirken har en sterk plass i lokalmiljøet, både som gudshus og grendehus. Private og offentlig leietakere 
benytter seg av menighetssalen og får forhåpentligvis et inntrykk av kirken som et naturlig samlingspunkt i 
lokalmiljøet.  Kapellet har i økende grad blitt et sted for meditasjon i året som gikk. Vi ønsker å gjøre 
Lambertseter kirke mer åpen og tilgjengelig for de som trenger det.   

 
2. Menighetsråd 
 
Oktober 2013-oktober 2014 
Faste medlemmer 
Steinar Andersen, leder 
Borgny Vestli, nestleder 
Helen Fjeld Langrind – permisjon august- desember 2014 
Espen Andreas Hasle 
Mads T. Horn 
Jostein Vist – fratrådte rådet juni 2014 pga flytting 
Svein Olav Throndsen – inn som fast medlem etter Jostein Vist 
 
Varamedlemmer 
Arvid Juland 
Harald Krüger Larsen 
 
Menighetsforvalter har deltatt i rådets møter som sekretær.  Menighetsrådet har i 2014 hatt arbeidsutvalg 
som bestod av leder og nestleder i rådet samt sokneprest og menighetsforvalter (sekretær). 
 
Menighetsrådet har hatt til sammen 8 møter, med tillegg av årsmøte, møter i arbeidsutvalget (AU), og har 
behandlet 101 saker.  
 
På møtet 06.oktober 2014 ble Steinar Andersen gjenvalgt som leder og Borgny Vestli gjenvalgt som 
nestleder for ett år. 
 
Følgende viktige saker i MR kan nevnes: 
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- Årsmelding, årsbudsjett, årsregnskap og offerliste. 
- Fortsatt drift av menighetsblad, ny redaksjon.  
- Høring vedr. omorganisering i Søndre Aker prosti. 
- Felleshelg for MR og stab med tanke på strategi og program de neste år.  
- Revisjon av arbeidsbeskrivelse og stillingsinstruks for Jørgen Meier, og tilbud om 50 % fast stilling 

som diakonal medarbeider. 
- Innføring av SMS-kollekt. 
- Fornyelse og oppgradering i menighetssalen. 
- Valg av nominasjonskomite for MR valg 2015. 
- Planlegging av kirkens 50-årsjubileum 2016 
- Søknad om videreføring av lokal grunnordning for Hovedgudstjeneste 2014-2018 
- Oppfølging og oppgradering av menighetens leilighet i Mellombølgen 143 
- Høringsuttalelse «Staten og Den Norske Kirke – Et tydelig skille» 
- Planlegging av tur til vennskapsmenighetene i Luton våren 2015 

 
Visjon  
Å være kirke på Lambertseter er 
å se og bli sett 
�   Se Jesus og bli sett av Ham 
�   Gjøre Jesus synlig 
�   Selv bli sett og se sin plass i menigheten. 
 
Strategiplan 
Det har ikke blitt utarbeidet noen ny strategiplan i 2014. Menighetsrådet og staben har brukt tid på en 
prosess hvor vi har jobbet aktivt for å komme fram til en ny, felles forståelse av et realistisk aktivitetsnivå i 
menigheten. Fokus er hva menigheten samlet faktisk kan bære av aktiviteter og hvor nødvendig det er at den 
enkelte engasjerer seg. Noen aktiviteter har det ikke vært ressurser til å fortsette med/begynne med.  I 
forlengelsen av denne prosessen kan det lages både en handlingsplan og årshjul for menighetenes aktiviteter 
og en mer overordnet strategi for kommende år. Disse kan også speile bispedømmets og fellesrådets 
strategier (Mer himmel på jord).  
 
Gudstjenesteutvalget 
Nytt gudstjenesteutvalg ble opprettet for to år fra og med 1.søndag i advent 2012. Det er selvsupplerende og 
forsøker å få inn kvinnelige medlemmer og representanter for Sprell levende.  For 2014 bestod utvalget av 
sokneprest Fredrik Ulseth, Øystein Endal, Synnøve Engelsen Eide, Kjetil Grevle Teien og Jørgen Meier.  
Det er imidlertid ikke avholdt noen møter p.g.a. et par avlysninger. Behovet for møter har ikke vært 
påtrengende all den tid MR ønsket å videreføre nåværende ordninger for gudstjeneste i søknad for ny 
virkeperiode 2014-2018. Arbeidet med å etablere gudstjenesteteam ligger på frivillighetsutvalget. Mot 
slutten av året ble det fremmet forslag om å restruktuere gudstjenesteutvalget slik at teamlederne inngår i 
det. MR har sagt seg enig i dette. Mer om gudstjeneste under pkt 4. 
 
Trosopplæringsutvalget  
Trosopplæringsutvalget besto i 2014 av trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone, Eivind Mork, Borgny 
Vestli og kapellan Asle R. Rossavik. Utvalget er godt kjent og samordnet, og har for det meste drøftet saker 
via epost og i forbindelse med andre sammenhenger. Utvalget hadde et møte i oktober. Utvalget har som 
hovedoppgave å legge til rette for ferdigstillelsen av menighetens plan for trosopplæring. Se mer om 
trosopplæringen under pkt 6. 
 
Diakoni- og frivilligutvalget  
Utvalget hadde følgende medlemmer i 2014: Fredrik Ulseth, Jostein Vist, Arvid Juland, Øystein Endal og 
Jørgen Meier. Toril Slettner kom inn som medlem av utvalget i oktober 2014. Hege K Finnset Eidseter og 
Ranveig Bredesen ble foreslått som nye medlemmer fra 2015. Fredrik Ulseth har vært utvalgets leder og 
Øystein Endal har vært sekretær sammen med diakonal medarbeider. Utvalget hadde til smmen fire møter i 
2014. Et planlagt møte ble avlyst. Mer om arbeidet under pkt 8. 



 5

 
Økonomiutvalget 
Økonomiutvalget besto i 2014 av Espen Andreas Hasle, Steinar Andersen og menighetsforvalter Ingeborg 
Hjertaker. Utvalget har hatt to møter. Hovedfokus vært å få avklart om diakonal medarbeider kunne tilbys en 
fast 50 % stilling finansiert av menighetens inntekter. Dette ble vedtatt av menighetsrådet før sommeren, og 
ble formelt vurdert og godkjent av revisjonsfirma i løpet av høsten 2014. Utover dette har 
menighetsforvalter jobbet med finansiering av oppussing i menighetssalen og kontakt med KfiO i denne 
forbindelse. Dette arbeidet fortsetter utover i 2015, sammen med aksjon for å få flere faste givere til 
menigheten. 
 

3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten  
Kirken er åpen hver dag hele uken. Mandag til fredag er resepsjonen betjent kl 10-14, for det meste av 
frivillige medarbeidere. Frivilligsentralen holder åpent i kirkestuen til kl 17 på ukedagene og til kl 15 på 
lørdager. Dette gjør kirken tilgjengelig både for menighetens trofaste støttespillere, for de som ønsker 
kontakt i forhold til dåp og for andre som ønsker kontakt. Dette påvirker menighetslivet positivt og det 
utfordrer staben på tilgjengelighet. 
 
I løpet av 2014 gjorde følgende tjeneste i Lambertseter kirke:  
 
Fredrik Ulseth Sokneprest 100 %  stilling.     
Asle Røhne Rossavik Kapellan 100 % stilling.  
Cecilie Jørgensen Strømmen Vikarprest i 30 % stilling i sokneprests permisjon. 
Lars Kristian Gjone  Trosopplæringsleder i 60 % stilling. 
Jørgen Meier  Diakonal medarbeider i 50 % menighetsfinansiert stilling. 
 Rest. 30 % stilling i søndagstjeneste og adm.ressurs. 
Kjetil Grevle Teien  Kantor i 42,25 % stilling. 
Ingeborg Hjertaker  Menighetsforvalter i 80 % stilling. 
Tor Torbjørnsen  Sykehjemsprest i 40 % knyttet til stabsmiljøet. 
Ranveig Bredesen  Ferdig utdannet diakon på praksisplass (30 %) fra sept. 2014. 
Maria Brabrand  Engasjert leder av babysang våren 2014 
Marianne Jørgensen   Engasjert leder av babysang høsten 2014 
Fredrik Røste Haugen  Engasjert ungdomsleder i kapellans permisjon sept-nov. 
 
Om prestetjenesten: 
I tillegg til sokneprest og kapellan, har vi også dette året hatt det privilegium å ha prest tilsatt 60% i 
stillingen som trosopplæringsleder. Lars Kristian Gjone har særlig tatt sin del av Sprell levende 
gudstjenestene, men også i andre deler av det løpende menighetsarbeidet har vi glede av hans teologiske 
innsikt og gode engasjement. For både sokneprest og kapellan har året gitt særlige utfordringer. Fram til 
begynnelsen av mars, var soknepresten i studiepermisjon og gjorde ferdig sin mastergrad. Kapellanen hadde 
sin studiepermisjon i forbindelse med pastoralklinisk utdanning i perioden sept. - nov. I perioden 
soknepresten hadde permisjon, gjorde vikarprest Cecilie Jørgensen Strømmen er flott innsats. Også kolleger 
som Jostein Vist og Espen Andreas Hasle hadde noen gudstjenester. I høstsemesteret dekket flere av 
prostiets prester opp gudstjenester og noen gravferder. Dessuten hadde Ingrid Melve fra Teologisk Fakultet 
ved UiO sin kandidatpraksis i menigheten deler av perioden. Like fullt blir slike permisjonsperioder 
krevende for den som da skal lede prestetjenesten. Men mest i dette har prestene gjensidig glede av at den 
andre får arbeidet med faget sitt! 
Det kan med sikkerhet sies at prestetjenesten gjennom gudstjenester, gravferd, dåp og vigsel har hatt bred 
kontakt med lokalmiljøet. Særlig ser vi hvordan de mange gravferder og de til dels fyldige dåpsfølger gir 
enestående muligheter for kontakt og formidling av evangeliet. Den daglige tjenesten man står i bekrefter 
verdien av en åpen og inkluderende folkekirke der det er mulig å realisere menighetens visjon. 
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4. Gudstjenestelivet 
 
Det ble avholdt 56 gudstjenester på søn- og helligdager i 2014. Fremmøtetallene var generelt stabile, men 
viste en god økning for Sprell levende- gudstjenester (familiegudstjenester). Til sammen var ti gudstjenester 
tilrettelagt for barn og unge. I tillegg ble det holdt flere gudstjenester utenom søn- og helligdager som Tro- 
og Lys-gudstjenester, stabsgudstjenester, en fastegudstjeneste og ungdommenes TimeOut annen hver 
torsdag. Når vi i tillegg vet at NIF (vår internasjonale menighet) stort sett hver søndag har sine gudstjenester 
i våre lokaler, kan vi trygt si at Lambertseter kirke fortsatt er et kirkehus med stor gudstjenesteaktivitet!  
 
Fortsatt har vi hatt faste profilerte gudstjenester: 

• sprell levende gudstjenestene 
• sentergudstjenesten før jul med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter  
• prostigudstjenesten 1.nyttårsdag  
• påskejazz gudstjeneste 2.påskdag  
• gudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen 
• egen salmegudstjeneste ved innføring av ny salmebok   
• allehelgensdag  
• kveldsgudstjenester i sommertiden 

  
Ved flere gudstjenester har vi hatt gjestepredikanter, eller gode kolleger har forrettet hele gudstjenesten. 
 
Overordnede hensyn: Stedegengjøring, involvering, fleksibilitet og livsnærhet. 
 
Gudstjenesten søndag formiddag er Lambertseter menighets sentrale møtepunkt. Øvrige arbeidsområder står 
i tett forhold til gudstjenesten. Mange trosopplæringstiltak er direkte knyttet til gudstjenesten.  Vi har et 
ønske om variasjon i form og innhold innenfor de gitte rammer.  
 

 
 
 
 
De siste årene har vært preget av en god del utprøving i forhold til ny liturgi. I 2014 bygde vi videre på den 
eksisterende gudstjenesteformen og med de to typene hovedgudstjenester, høymesse og Sprell levende 
gudstjeneste.  
 
Målet er at mange personer skal delta i gudstjenestelivet, også i forberedelse og gjennomføring. 
Gudstjenesten skal ikke være et soloprosjekt fra presten, men et samarbeid mellom flere ansatte og frivillige. 
Dette er vi igjen blitt minnet om gjennom gudstjenestereformens fokus på fleksibilitet, involvering og 
stedegengjøring. Dette er en viktig prioritering selv om slikt samarbeid og involvering krever mye tid. 
 
Vår menighet har et bevisst ønske om at trosopplæring skal farge all vår virksomhet. Barna er aktivt med på 
å prege Sprell levende gudstjenestene og har en viktig plass i gudstjenesten de søndager det ikke er 
familiegudstjeneste. Vi opplever at vi har funnet gode konsepter hvor mye kan brukes på nytt, og hvor det 
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samtidig er åpninger for fornyelse: helligtrekongersfest, høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok, og 
adventsgudstjeneste med Lysvåken arrangement, osv.  
 
Vi ønsker å bære med oss nærmiljøet vårt inn i gudstjenesten både ved at lokale aktører deltar på ulike 
måter, og ved at forbønnen i gudstjenesten skal kunne speile livet i nærmiljøet vårt. Dette hjelper oss til å se 
at tro og liv ikke er to adskilte deler.  
 
Vi har ønsket å utforske et bredt musikalsk spekter og forsøker å koble oss på det som ellers skjer i 
lokalmiljøet. Helligetrekongersspill med Lambertseterskolenes kor er et godt eksempel på dette. Bruk av 
forsangere fra Nordstrandskoret og andre lokale krefter har også vært med på å gi gudstjenestene og 
salmesangen et godt løft. 
 
Lambertseter menighet har tydelig uttalt at kirkekaffe er en viktig del av menighetens liv søndag formiddag. 
Det satses derfor på å ha kirkekaffe hver søndag etter gudstjenesten. Trofaste frivillige gjør en 
kjempeinnsats. Men det er stadig behov for nye medarbeidere for å få dette til. Kirkekaffen er et viktig 
møtested for menigheten og en arena hvor det går an å pleie vennskap og knytte nye kontakter. 
 
Allsidig engasjement og tjeneste fra frivillige er en nødvendig og viktig del av menighetens 
gudstjenestekultur. Vi har en del å hente på å bedre kommunikasjonen med de frivillige i forkant av 
gudstjenesten og lage faste rammer for øving og gjennomgang på søndagen.   
 
Evne og vilje til å inkludere nye blir hver søndag satt på prøve. Mange ganger gis det tilbakemeldinger om at 
prøven ble bestått og at folk sier: ”Det er så hyggelig å komme hit!” Samtidig vet vi at dette er noe vi også 
kan bli mye bedre på og mer bevisst om. Det kan lett bli slik at vi holder oss mest til de vi selv er trygge på, 
men vi har alle et ansvar for å inkludere hverandre.  
 
Kirkekaffen kan være et samlingspunkt på tvers av generasjoner og med stor takhøyde. Vi har flere i 
menigheten som er gode til å se og å ønske nye velkommen. Dette er et felles ansvar og en viktig del av å 
være en åpen og inkluderende menighet. Takk til alle som ser og snakker med nye som kommer!  
 

5. Kirkemusikk 
                       
Gudstjenestene 
Gudstjenestene er i stor grad preget av et musikalsk mangfold og genrebredde, fra det mer høykirkelige til 
lovsang, gospel og popmusikk. Kantors arbeid består mye av planlegging, tilrettelegging og gjennomføring 
av gudstjenester gjennom hele året.  
Musikere fra studio, og andre profesjonelle musikere som bruker kirken som øvingslokale, blir invitert med 
på Sprell levende gudstjenester sammen med frivillige musikalske krefter tilknyttet menigheten. Samtidig 
disponerer kantor noen midler fra menighetsrådet til å leie inn musikere ved spesielle anledninger. 
Menigheten har hatt avtale med forsangertjeneste fra Nordstrandkoret som har sunget på enkelte 
gudstjenester. Lambertseter ungdomskorps har en tradisjon med spilling på julaftens gudstjeneste. 
Menigheten har i 2014 hatt et fokus på innøving av nye salmer fra den den nye salmeboka, både ved vanlige 
gudstjenester og ved en salmemesse. Dette arbeidet fortsetter i 2015. 
 
  
Konserter  
Trofaste lokale aktører som lager konserter og deltar på slike i kirken er; Nordstrand skole- og 
ungdomssymfoniorkester (NOSUS), Bryn Mannskor med venner, Rustad og Lambertseter Lions og 
Karlsrud skoles musikkorps. Lambertseterskolenes kor er med på flere konserter og arrangementer også i 
kirkens egen regi. Alt dette arbeidet er viktig for kirken og lokalmiljøet på Lambertseter. Bydelskonserten 
ønskes også velkommen tilbake i 2015 hvis det skulle være aktuelt. 
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6. Trosopplæringsarbeidet. 
 
Trosopplæring er et vidt begrep som rommer det som før ble kalt dåpsopplæring, i tillegg til barne-, 
ungdoms- og familierettet arbeid. Samarbeidet mellom hjem og kirke er svært viktig for at barna skal få 
«leve og vokse i den kristne tro». Arbeidet som menigheten organiserer, skal være enkelt å orientere seg i. 
Det består av tradisjonell dåpsopplæring (dåpssamtaler, 4-årsbok, evt. 6-årsbok, konfirmantarbeid), 
babysang, familiearbeid, samarbeid med barnehager, søndagsskole, gudstjenester, klubb for ungdom, leir for 
barn og ungdom, ledertrening og enkelte tidsavgrensede tiltak. 
 
Trosopplæringen er et arbeid som aldri kan få nok oppmerksomhet. Selv om det er mye bra som gjøres, er 
det alltid svake punkt og mye mer som kunne bli gjort. I 2014 var det for eksempel tynt med arbeid som var 
rettet mot 6-7 åringer, og de mellom 11og14 år (frem mot konfirmantalderen). Her ligger det noen konkrete 
utfordringer som det egentlig bare mangler et par medarbeidere til for å møte.  
 
For øvrig ser det ut til at arbeidet som gjøres oppleves i det store og hele som positivt og engasjerende. 
Trosopplæringsplanen legger opp til en ordning med årlige treffpunkter for bestemte alderstrinn, og disse 
begynner etter hvert å bli lagt merke til. Men for at det skal være mulig å organisere slike avgrensede tiltak, 
er det helt avgjørende at det i menigheten finnes mennesker som over tid «limer sammen» de ulike 
satsingene. Uten en menighet som faktisk fyller huset med et nærvær som bare «forsamlingen av de hellige» 
skaper, har alle i trosopplæringen, det være seg frivillige medarbeidere, ansatte og deltakere, liten mulighet 
til å kjenne seg hjemme. Her burde flere la seg inspirere til å finne sin plass! 
 
 

Kontinuerlige trosopplæringstiltak. 

Søndagsskolen 
Ansvarlig: Eivind Mork 
Andre ledere i 2014 har vært Ulrike og Per Roar Ritter-Johansen, og Heidi Mork.  
Det har vært søndagsskole nesten hver søndag med unntak av når det er Sprell levende gudstjenester eller 
skoleferie.  Barna som deltar er i alderen 2 til 8 år. En aldersdeling lar seg ikke gjennomføre uten flere 
ledere, og det er ønskelig med et par ledere til. Antall barn pr. søndag varierer mellom 3-4 og over 12 barn, 
men i gjennomsnitt 5-6 pr. søndag.  
 

Supertirsdag 
Supertirsdag var i 2014 et månedlig arrangement for barnefamilier med middagservering og sosialt 
felleskap. Målet er å skape trivsel og tilhørighet, gjenkjennelse og tilknytning til Sprell levende 
søndagsskole og gudstjenester. Det brukes sanger og effekter som er kjent derfra. Det har vært ca 12 
samlinger i 2014. Tiltaket er basert på frivillighet, men med støtte fra ansatte. Modelljernbaneprosjektet som 
ble iverksatt i 2013 har gått litt saktere fremover enn planlagt, men er like fullt på skinner og med bra 
engasjement inn i 2015. Med utgangspunkt i familiene på Supertirsdag ble det også dannet et 
prosjektkor/familiekor som deltok på salmemessen i oktober.  

Junior-KIKK 
Dette tiltaket har ligget nede. Det var heller ingen weekend i 2014. Trosopplæringsutvalget har ikke hatt 
ressurser til å gjøre noe med dette i år, men peker på at behovet fremdeles er der. En styrking av arbeidet for 
denne aldersgruppen forutsetter flere frivillige medarbeidere.  

KIKK 
KIKK har sitt eget styre som består av følgende medlemmer:  

Leder: Helen F Langrind. Medlemmer: Marius Duns, Olav Kvalsvik, Fredrik Hoelsæther, Caroline Bakken 
Hemmingby, Martin Hoelsæther og Markus B. Fostvedt. 
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KIKK er ungdomsklubben for aldersgruppen fra 15 år og oppover, og de har samlinger ca. annenhver 
torsdag i skoleåret. Hver samling avsluttes med en kveldsandakt, TimeOut, i kirkerommet.  
Høsten 2014 hadde Fredrik Røste Haugen ansvar for å følge opp KIKK og TimeOut i Asles studiepermisjon. 
Han har bidratt til at ungdomsmiljøet fortsatt er aktivt, og at det er et godt fellesskap.  
 
Konfirmantene deltar på KIKK i vårsemesteret som en del av deres program. Etter at konfirmasjonstiden er 
over blir derfor ofte deltakerantallet noe lavere. Så også i høst.  Men samtidig ble de ungdommene som da 
møtte opp, en god kjernegjeng, og de hadde større mulighet til å bli enda bedre kjent. Dette har vært positivt 
for miljøet. Det har vært ca 10-15 personer i gjennomsnitt på samlingene. 
 
Høsten 2014 arrangerte KIKK og TØFF (ungdomslederarbeidet) tur til Norefjell (Idlendigahusin) med 
gocart-kjøring, årsmøte med valg, ledertrening og kristent fellesskap. Turen ble støttet av 
Get/Lambertseteralliansen med kr. 15000,- til lederarbeid. Vi takker for støtten!   

 

Tidsavgrensede trosopplæringstiltak i 2014 
(de fleste tiltakene har egen omtale i trosopplæringsplanen) 

Dåpssamtaler 
Alle som bor i soknet og melder inn dåp, inviteres til dåpssamtale. Det arrangeres gruppesamtaler med de 
akuelle dåpsfamiliene ca en gang pr. mnd. Med unntak av sommerferien. I snitt møter 5-8 familier pr. gang. 
I tillegg har prestene enkeltsamtaler ved behov. Dåpssamtalen brukes også til å gi informasjon om 
menighetens arbeid. I etterkant av dåp sendes det ut dåpsdagshilsen fra menigheten ved 1-, 2- og 3-årsdag 
for dåp. Dette gjøres i samarbeid med frivillig Ingeborg Holteng i menigheten. 
 
Babysang  
Menigheten har engasjert en ekstern fagperson/musiker til å lede babysang. Fra sommeren 2014 er det 
Marianne Jørgensen som har blitt hyret inn til å lede babysang annenhver torsdag. Det er åpne møter der alle 
er velkommen. Oppslutningen har vært jevnt god, særlig fra sommeren av.  Det er registrert 36 babyer som 
har vært med over noe tid.  Dessuten har det vært noen «på besøk». På denne måten gjøres kirken og 
kirkerommet lett tilgjengelig for en gruppe foreldre der mange er ukjent med kirken og menigheten. Det er 
behov for noe tilrettelegging fra frivillige og ansatte, mest med servering av kaffe og vafler e.l. Her har det i 
2014 vært kjærkommen mye hjelp fra torsdagstreff-apparatet.  Babysang har til nå deltatt ca. en gang pr. år 
på en Sprell levende gudstjeneste, og slik blir arbeidet godt kjent. 
 
4-årsbok 
4-åringene fikk invitasjon, med en egen CD i posten, til utdelingsgudstjeneste av 4-årsbok, og invitasjon til 
en dåpsskolesamling i forkant av gudstjenesten i forbindelse med en familiemiddag (Supertirsdag). Det var 
27 barn (hvorav 4 fra nabomenigheter) som fikk 4-årsbok på Sprell levende høsttakkefest høsten 2014. De 
fleste var også med på samlingen i forkant.   
 

Lys Våken 

Tiltaket ble i 2014 rettet inn mot 5.- og 6. trinn (10-11-åringer.) Samtidig ble det arbeidet ekstra godt med 
informasjonen på forhånd. Det fungerte veldig bra! LysVåken ble holdt helgen 8.-9. nov, altså tre uker før 
advent. Det var 14 jenter og 9 gutter som deltok sammen med 5 ungdomsledere og noen voksenledere.  Det 
var dermed ny rekord for overnattingen i kirken. De deltok i gudstjenesten dagen etter, og både deltakere og 
foreldre gav gode tilbakemeldinger på arrangementet. 
 
Konfirmanter og ungdomsarbeid 

I 2014 var det 15 konfirmanter. Dette var også et lite kull på skolen. Likevel utgjorde dette en lav prosent. 
Vi skulle ønsket oss en større andel av både døpte og udøpte som konfirmanter. Det ble i 2013 og 2014 gjort 
en del grep når det gjelder å begrense lekkasjen til Bekkelaget spesielt, men også til Nordstrand. Likevel 
opplevde vi nedgang. Samarbeidet med Holmlia menighet om leir ble avsluttet da de ble pålagt å samarbeide 
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med Hauketo-Prinsdal. Det førte til at de valgte å dra på leir andre uke i juli. Lambertseter valgte da å ikke 
bli med på det. I stedet åpnet det seg en mulighet for å dra på leir for konfirmantleiren i Kragerø som er i 
regi av Hekta. Dette er en «mega-leir» med over 400 konfirmanter og over 100 ledere. Vi var spente på 
hvordan dette ville fungere siden vi er en liten gjeng. Det fungerte over all forventning! Mange av 
konfirmantene og lederne valgte å dra på gjensynstreff og lederhelger i regi av Hekta. Det har også blitt 
startet en lokal forening Hekta Oslo med tilknytning til Lambertseter. I 2014 åpnet det seg opp muligheten 
for å samarbeide med Manglerud menighet om leir i 2015. Det førte til at vi i 2015 drar på leir til Gulsrud i 
pinsen. Da skolene ikke ville gi fri fredagen blir denne leiren en langhelg.  

 

 

Bildet er fra konfirmantleiren i Kragerø. Fra venstre: Julie Skjel, Line Kvalsvik, Trine V. Andersen, Iselin S. 
Bjørkli, Marcus I. Wright, Elias Hedlo, Emma A. Strøm, Julie Reklingsholmen, Marie Eliassen, Rebecca M. 
Bangfield, Asle Røhne Rossavik. Bak i midten: Olav Kvalsvik.  

8 av 16 fra 2014-kullet ble med på TØFF (Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter), og de fleste av disse 
deltok som ledere på konfirmantleiren. Frivillig Fredrik Røste Haugen har ledet tøffkurset. Det har vært 
gjennomført 3 samlinger i 2014. I tillegg hadde de praksis under LysVåken. Det blir tur til Østmarkskapellet 
og 3 samlinger til i 2015. 

Det er kapellanen i samarbeid med trosopplæringsleder som har hovedansvar for ungdomsarbeidet. Høsten 
2014 var Fredrik Røste Haugen engasjert (lønnet) som hovedleder for ungdomsarbeidet i Lambertseter i 
Asles studiepermisjon (sept-nov).  

 

7. Samarbeid med barnehager og skoler  
 
Samarbeid med barnehagene  
Samarbeidet med barnehagene er først og fremst knyttet til jule- og påskevandringer. Det var i 2014 7 
vandringer i forbindelse med påske og 8 vandringer i forbindelse med jul for barnehager med til sammen 
120 barn. Det er god kontakt med barnehagene og stor positivitet. Likevel ser vi at det er enkelte barnehager 
som sjelden eller aldri deltar, mens andre deltar fast hvert år.  
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Samarbeid med skolene  
Samarbeidet med de forskjellige skolene er knyttet til gudstjenestene før jul. Vi møter velvilje fra ledelsen 
på begge skolene. Det er enkelte utfordringer knyttet til organisering i forhold til Lambertseter skole. Det vil 
bli fulgt opp i 2015.  
 
De siste to årene har vi etablert et godt samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS) på Lambertseter. De blir 
invitert på påske- og julevandring, og vi får dele ut informasjon til elevene og henge opp plakater om våre 
arrangementer for barn hos dem.  
 

8. Diakoni og frivillighet . 
 
Diakoni- og frivilligutvalget:  
Diakoni- og frivilligutvalget hadde i 2014 ansvaret for det diakonale arbeidet i Lambertseter menighet. 
Ordningen med permanent 50 % menighetsfinansiert diakonal medarbeider som stabsressurs ble vedtatt av 
menighetsrådet. Diakoni- og frivilligutvalget har i tillegg hatt ansvar for nettverket rundt den frivillige 
innsatsen og er et viktig utvalg i menighetens arbeid. Utvalgets mandat er: 
 
«Visjonen for Lambertseter menighet er « å se og bli sett», der et av underpunktene er formulert slik: «Selv 
bli sett og se sin plass i menigheten». Det er naturlig at dette er utvalgets hovedoppgave: Gjennom kontakt 
med frivillige medarbeidere gjelder det å se den enkelte og legge til rette for at alle kan ha en oppgave i 
menighetsfellesskapet. Vi ønsker at alle i menigheten skal finne sitt hjertebarn, sin plass i menigheten.» 
 
Diakoni- og frivilligutvalget tar opp de tradisjonelle diakonioppgavene som er knyttet til menighetens ønske 
om å hjelpe syke og ensomme, samtidig som diakonal medarbeider har funnet nye arbeidsmetoder og 
nedslagsfelt i et samfunn i endring.  I særlig grad var 2014 preget av et nærmere samarbeid med 
sykehjemmet. I løpet av høsten modnet tanken om å etablere en venneforening for sykehjemmet. Dette for å 
gi en bedre basis for menighetens arbeid overfor beboere og pårørende. Det er rimelig å tro at en slik 
forening også vil gi den nødvendige ettervekst til besøkerkorpset. Se til dette punkt også under 
«Besøkstjenesten». 

 
 
Hovedformålet for diakonien forblir likevel å motivere og stabilisere til kjerneaktiviteter som omsorg og 
praktisk hjelp. Dette virkeliggjøres gjennom et godt nettverksarbeid i lokalmiljøet. Samtidig foregår det et 
samarbeid med Nordstrand og Bekkelaget/Ormøy menigheter om å gi god informasjon til alle beoboere om 
hvilke tjenester menighetene kan tilby overfor alvorlig syke og døende som ønsker å forbli i sine hjem.  
 
Utvalgets saker i 2014 har vært ganske likt fordelt på diakonalt og frivillig arbeid. Utvalget, med diakonal 
medarbeider i spissen, har bidratt til gjennomføring av tradisjonelle arrangementer som dugnad, 
frivilligsamling, minnegudstjeneste allehelgensdag, 2.juledags middag og tradisjonell juletrefest, i tillegg til 
felleslunsjer, bursdagsfeiringer på huset og mye annet. Blomsteraksjonen er noe endret de siste årene, færre 
av våre faste støttespillere bor hjemme og vi har derfor gitt blomster til avdelingene på sykehjemmet. 
Samling for frivillige til nyttårsbord i samarbeid med «supertirsdag» er også en ny tradisjon. Alle i det 
frivillige nettverket inviteres til ettermiddagssamling i midten av januar. 

Kirkevaktlister over frivillige har vært i en utviklingsprosess. Det er gjort flere forsøk på å verve nye 
medarbeidere med direkte kontakt, frivilligskjema og annonser i menighetsbladet. Diakoni- og 
frivilligutvalget har hatt en viktig rolle i rekrutteringsarbeidet og et av målene i gudstjenestearbeidet er 
fortsatt å organisere egne gudstjenesteteam. I løpet av 2014 har vi hatt god dekning med teamledere, 
tekstlesere, nattverdmedhjelpere og ansvarlige for kirkekaffe. Det er fortsatt behov for flere kirkeverter, 
dåpsverter og medliturger.  
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Sorggruppe 
Det har ikke vært grunnlag for sorggruppe i løpet av 2014. Det har vært kontakt med enkeltpersoner, men 
disse har fått andre tilbud. Det sendes fortsatt invitasjon to ganger pr. år til de nærmeste pårørende med 
tilbud om å melde seg på. 
 

Ukentlige torsdagstreff kl 12 i kirkestuen  
Torsdagstreff har faste ledere og praktiske medhjelpere. I 2014 var dette: Ingeborg Holteng, Leikny 
Strømme, Svein Olav Throndsen, Toril Slettner, Marta Halvorsrud, Anne Grethe Guttormsen, Svein Magne 
Hagen Jevne, Synøve Gigernes og Julie Karslen. Ansvarlig fra staben er diakonal medarbeider Jørgen 
Meier. 
 
Torsdagstreffene har alltid et element av tradisjon, andakt og sang, tid til vafler, og kaffe og «drøs». I tillegg 
ble det i 2014 laget program med oversikt over en vidtrekkende mengde tema og besøkende.  
 
Det kom gjennomsnittlig ca. 20 mennesker til torsdagssamlingene.  Inntektene fra utlodning hadde et 
gjennomsnitt på 1000 kr pr. gang. Disse har gått til diakonalt arbeid og fadderbarnsordning som menigheten 
har bidratt med i over 20 år.    
 
Besøkstjenesten 
Ved utgangen av 2014 var det få faste besøks- og sykehjemsvenner. Det er i alt registrert ca. tretti 
mennesker som diakonal medarbeider eller besøkere har mer eller mindre regelmessig kontakt med.  Vi har 
også mottatt noen få henvendelser utenfra, der det blir formidlet behov for besøk hos eldre. Dessverre har 
det vært liten kapasitet til å dekke dette behovet.  For å finne flere yngre besøkere og å søke ny rekruttering 
blant pårørende ble det arrangert kurs i samarbeid med sykehjemmet og demenslaget. Ca. 20 personer deltok 
og det var stor interesse for å fortsette et slikt tilbud. Dette tiltaket ble støttet av bydelen i form av 
frivilligmidler.  

Lambertseter sykehjem 
Lambertseter menighet har egen sykehjemsprest, Tor Torbjørnsen, i halv stilling. Han samarbeider med 
noen frivillige fra menigheten om andakter hver onsdag. I tillegg har han noen bisettelser og sjelesorg på 
sykehjemmet. Det deltar i gjennomsnitt 20-25 beboere på andaktene. Frivillige fra menigheten deltar som 
tilbringere, pianist, sangere og miljøpersoner. I romjulen var det samlet 35 deltakere på gudstjeneste.  Nytt i 
2014 var kurs og temakvelder for pårørende. Vi fikk drahjelp fra Demensforeningen og knyttet nærmere 
kontakt med ledelsen på sykehjemmet. Målet for 2015 blir å fortsette dette tilbudet og det er søkt om 
frivilligmidler til å starte en venneforening for sykehjemmet. 
 
Sommerturer 
Kai Adelsøn fra frivilligsentralen og Jørgen Meier fra menigheten har vært hovedledere for sommerturene. I 
2014 startet tursesongen med tur til og gudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen i juni. Dernest gikk turene til 
Prøysentunet i jubileumsåret og til Folle museum i Drøbak. I tillegg ble det arrangert prøysenkveld på 
Lambertseter gård. 
 
Frivilligsentralen 
Frivilligsentralen har flere samarbeidsprosjekter med menigheten: bydelsdager, TV-aksjonen, 
middagsservering 2.juledag, torsdagstreffene og turene om sommeren samt møtested torsdager på 
Lambertseter gård i stedet for torsdagstreff i kirkestuen. 
 
Adventsbasar 
Adventsbasar ble noe rask bestemt som en erstatning for tradisjonell julemesse og ble avholdt 1.søndag i 
advent rett etter gudstjenesten. 
Det var kafè, åresalg og loddsalg til hovedtrekningen samt salg av hjemmelagde varer. Forhåndssalget av 
lodd på Lambertseter senter utgikk og i stedet ble det satset lokalt. Et av målene har vært å få til et bra 
generasjonsmøte. Det kom mange positive tilbakemeldinger i løpet av dagen, og det var god stemning på 
messen.   Med noen praktiske justeringer, litt bedre planleggingstid og noen flere frivillige, anser vi at 
basaren godt kan arrangeres på en søndag i stedet for lørdag. Resultatet på ca. kr 23.000 brutto må man være 
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fornøyd med tatt i betraktning at det meste av inntektene kom inn på selve basaren og ikke via forhåndssalg 
av lodd.  
 
Ønske om et husstyre og flere frivillige til kirkeanlegget 
Det finnes noen få, men veldig trofaste frivillige, som på ukentlig basis bidrar med mange nødvendige 
oppgaver i tilknytning til kirkerom og forberedelse til søndagens gudstjeneste.  
Fortsatt stor takk til dere for trofast tjeneste! Det er behov for et husstyre som kan ha et mer helhetlig ansvar 
for å synliggjøre behov og bidra til å sette inn frivillig innsats hvor det er mulig. Det trengs også flere som 
kan ta ansvar for enkle, praktiske oppgaver gjennom uken i perioder med mye aktivitet og utleie (skru av 
lys, lyd, tømme søppel, låse m.m.) 
 
 
Grupper med tilknytning til menigheten 
Tro og Lys  
Tro og Lys samlingene avholdes i kirken ca. en gang pr. måned og er for funksjonshemmede og deres 
venner og familie. Tro og Lys-gruppens leder er Toril Slettner, og gruppen er en selvstendig enhet utenfor 
menighetens organisasjon.  Menigheten gir sitt takkoffer til dem to ganger pr. år på de gudstjenestene hvor 
de deltar spesielt. 
 
Kirkering, grupper og husfellesskap 
Menigheten har to kirkeringer og et par andre mindre fellesskap i form av bibelgrupper og husfellesskap. I 
tillegg er det behov for flere smågrupper for nye i menigheten som spør etter dette. Det er behov for 
frivillige som har lyst til å danne nye grupper og lose folk inn i disse.   

Organisering av bønnearbeid 
Som en del av den nye ordningen for gudstjeneste med fokus på involvering og livsnærhet, ønsker 
menigheten fortsatt kontakt med flere personer som er opptatt av bønn og som kan tenke seg å gå inn i en 
mer organisert bønnetjeneste i menigheten, f.eks motta forbønnsemner og bidra til organisering av 
bønnegrupper, og/eller delta i forbønnstjeneste i forbindelse med gudstjenestene. Det har vært holdt 
morgenbønn i kirken fra kl 06.30 i en lengre periode i 2014 av noen få aktive personer. Her er flere 
velkommen.  
 
Kristuskransmeditasjoner 
Det har vært holdt ukentlige kristuskransmeditasjoner i kapellet torsdager kl. 11-11.45 med unntak av 
kapellanens permisjonstid. Meditasjonene er initiert og fulgt opp av kapellanen. De ledes vekselvis av 
kapellan og frivillige.  
  
Gruppe for sentrerende bønn  
Gruppe for sentrerende bønn møtes i kapellet ca. hver 3.tirsdag i måneden kl 20-21. 
Den ledes vekselvis av prester fra Areopagos og vår kapellan. 
 
Andre tiltak/arbeid. 
Vennskapsmenighetene i Luton 
Menighetsrådet og stab planlegger tur til Luton i mai 2015. I 2014 har menighetene ikke besøkt hverandre. 
 
 
Misjonsprosjektet 
Menighetsrådet har avtale med Stefanusalliansen og misjonsprosjektet Anastasia til utgangen av 2015. Det 
var ofring til prosjektet 3 ganger i løpet av våren, i tillegg til misjonstivoliet. Noe kommer også inn via 
menighetens givertjeneste.  Menigheten har forpliktet seg til min. kr 15000 pr. år og for 2014 ble resultatet 
ca kr 20.000 totalt. Soknepresten er kontaktperson for Stefanusalliansen og misjonsprosjektet. Det har ikke 
vært et eget misjonsutvalg i virksomhet i 2014.  
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Informasjonsarbeid 
Informasjonsarbeidet er helt avhengig av mange frivillige krefter. Den nye redaksjonen for menighetsbladet 
ble til i begynnelsen av 2014 med nestleder i menighetsrådet Borgny Vestli som ansvarlig redaktør, Marit 
Fuglerud Simensen og Christian Danielsen som medlemmer. Uten Asbjørg Øxseth kyndige veiledning, råd 
og praktiske bistand med layout samt hjelp fra Helen Fjeld Langrind hadde kanskje videre drift av 
menighetsbladet på det tidspunktet ikke lenger vært mulig. Menighetsbladet kom ut med 4 utgivelser i 2014. 
En spesiell takk til Asbjørg, Helen og redaksjonen! 
Takk også til Jan Sverre Kippe, Heidi Mork, Liva Vågane og Espen Andreas Hasle for bistand på hver sine 
felt!  
 
I informasjonsarbeidet og PR brukes i tillegg gudstjenestelisten i Vårt Land, gratisavisen Oslo Syd, og 
Nordstrand Blad ved enkeltarrangement. Velvilje fra Lambertseter senter har gitt menigheten gratis 
annonseplass på storskjermen på senteret til spesielle gudstjenester i høytidene. I tillegg samarbeider 
menigheten i bydelen om fellesannonse for arrangementene på Allehelgensdag. I 2015 blir det nye nettsider 
(for hele Oslo-kirken) og mulighet til å jobbe ytterligere med profil og informasjonsstrategier i denne 
forbindelse.   
 
 

9. Utleie, drift og vedlikehold. 
 
I september kom Nordstrand menighets konfirmanter og prester på besøk to lørdager og holdt til sammen 4 
konfirmasjonsgudstjenester med full kirke hver gang.  I tillegg holdt to skoler fra Nordstrand menighet sine 
skolegudstjenester i kirken rett før jul og trakk fullt hus begge dagene. Nabomenighetens kor og orkester har 
også vært innom for å øve et par ganger i løpet av året i påvente av nytt kirkebygg.  Det har vært en ære å 
være vertskap for dem.  
  
Faste leietakere i 2014 har vært Frivilligsentralen som leier kirkestuen alle hverdager. Nordstrandkoret, NIF 
– Norwegian International Fellowship, NA (Anonyme Narkomane), NBQL – Nordstrand Bekkelaget 
Quiltelag, og Bydel Nordstrand (lederkurs) er andre faste leietakere. Utover dette har menighetssalen vært 
utleid til mange av borettslagenes generalforsamlinger og andre årsmøter, i tillegg til større selskaper, 
forlovelsesfester, bryllup og minnesamvær. Kirkerommet leies ut til konserter.   
 
Menigheten leier ut leiligheten i Mellombølgen 143, og denne er menighetens kapitalreserve. I 2014 har 
leiligheten fått nytt bad etter rehabiliteringen av rør- og baderom i Pynten borettslag.  I løpet av våren 2015 
vil menighetsrådet beslutte hva som skal skje videre med leiligheten.  
 
Taket i menighetssalen ble malt i november og det har hjulpet på lysforholdene i rommet. I 2015 forventes 
det montert nye lys via KfiO og det anses ønskelig også med et nytt og lysere gulv. Menigheten må beregne 
å dekke deler av disse kostnadene. Projektor i menighetsalen ble byttet ut.  
 
Som en del av det brannforebyggende arbeidet har det vært gjennomført brannøvelser med forutgående 
gjennomgang av evakueringsrutiner både med stab og leietaker på hverdager, og i forbindelse med en 
søndagsgudstjeneste. Mer slukningsutstyr har også blitt montert. Kontroll av elektrisk anlegg har ført til 
mindre utbedringer av kontakter mm., et arbeid som fortsetter i 2015.  Det gjenstår merking av nødutgang i 
bomberomsgangen.  Det er også fra KfiOs side satt i gang produksjon av nye evakueringskart som skal 
henges opp i kirken i 2015. 
 
Det ble endringer i renholdet i 2014 betalt av KfiO. Kirken gikk over fra hyppig, men avgrenset renhold, til 
kun ukentlig renhold av de fleste rom. Det er nå et rengjøringsbyrå som står for det ukentlige renholdet. I 
tillegg har menighetsrådet tatt kostnadene for ekstra renhold som følge av utleie og egne aktiviteter.  Til 
tross for dette anses renholdet, særlig av toalettene, som utilstrekkelig. Dette er kommet med som sak fra 
vernerunden i vår, og blir tatt videre i KifO’s systemer. Det er en situasjon som Lambertseter kirke deler 
med mange andre kirker i Oslo, at tilgjengelige ressurser til helt nødvendig og selvsagt renhold, ikke 
strekker til.   
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I tillegg kan nevnes at KfiO`s eget renholdsteam har hatt periodisk renhold i kirken i form av utendørs 
vindusvask og nedvasking av toaletter og gulv. I etterkant av periodisk renhold malte diakonal medarbeider 
alle toalettene for om mulig å heve den generelle standarden. Det ble i 2013 montert nytt herretoalett hvor 
menigheten selv skulle stå for arbeidet med montering av vegg og dør. Dette arbeidet gjenstår å få utført.  
 
Det foreligger pt. ingen konkrete tilbakemeldinger fra KfiO om at selve taklekkasjen fra 2013 (inne i 
kirkerommet) er utbedret. Vi vet at det har vært gjort en befaring og noen tiltak.  Lekkasje har heldigvis ikke 
vært noe stort problem i 2014. Som et resultat av vernerunden ble takrennene ved hovedinngangen flyttet.  
 
Prostiets driftsteam har i år som i fjor, bidratt med mye praktisk bistand og oppfølging av små og større 
vedlikeholdsoppgaver.   
 
 

10. Menighetens økonomi. 
 
Regnskapet er i skrivende stund ikke revidert og de endelige tallene er ikke klare. Menighetsrådet reviderte 
budsjettet før sommeren med noen mindre justeringer. Før jul ble det klart at det lå an til et merforbruk 
(underskudd) på ca. kr 90.000,- pga. uforutsette utgifter og noen sviktende inntekter i løpet av året. Aller 
helst vil menighetsrådet la alle gjenværende midler fra diakonifondet stå ubrukt og gå inn i 
disposisjonsfondet også for 2014. Dette blir av nevnte grunn ikke mulig. I tillegg til kapitalreserven som 
leiligheten representerer, har menigheten noen midler i fond med lav risiko. Dette utgjør pt. Ca. kr 480.000,- 
i tillegg til driftsmidler på bedriftskonti. 
 
Av viktige inntektskilder i tillegg til utleie kan nevnes: 
 

- Midler fra tidl. Menighetspleien med kr 102.000,-. 
- Givertjenesten «Hele Jørgen» med kr 54.800,- i 2014 mot kr 57.400,- i 2013. 
- Givertjenesten har i 2014 totalt gitt kr 184.096,- mot kr 168.846,- i 2013.   
- Kirkeofring til egen menighet har i 2014 gitt kr 97.081,- mot kr kr 98.097,- i 2013. 
- Totalt har andre innsamlede gaver, utlodninger, arrangementsinntekter, basarer inkl. julemesse gitt 

totalt kr 106.212,- i 2014 mot kr 186.479,- i 2013.  
 

Innsamlet til andre:  
- Kirkeofring til andre har i 2014 gitt kr 74.110,- mot kr 70.709,- i 2013. 
- Til misjonsprosjektet Anastasia ble det samlet inn totalt kr 21.782,- i 2014 mot kr 15.905,- i 2013. 
- Innsamlet i fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelp: ca kr 12.000,- samme som i 2013. 

 
Driftsinntektene på kr 1.049.682,- representerer en reduksjon på kr 194.067,- fra året før.  Driftsutgiftene er 
på kr 1.159.151,- representerer en reduksjon på kr 66.330,- fra året før.  
Samlet sett er det kr 109.469,- i brutto driftsresultat. Medregnet renteinntekter utgjorde dette til sammen kr 
97.008,- i merforbruk for 2014. 
 
Når bundne og ubundne fond er lagt inn som budsjettert for 2014 (bruk av diakonifond til lønn) og penger 
som er øremerket til ulike tiltak i 2014 er trukket fra, er samlet mindreforbruk/ overskudd for 2014 kr 
43.119,-. Det vises for øvrig til regnskapsdokumentene for 2014. 
 
Midler fra trosopplæringen utløste i 2014 vel kr 467.000,- til Lambertseter menighet. Det er Kirkelig 
fellesråd i Oslo som administrerer regnskapsføringen for dem. Trosopplæringsleder fungerer som 
økonomiansvarlig og gjør de nødvendige rapporteringer. 
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11. Kirkelig årsstatistikk. 
Kirkelig årsstatistikk   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tilstede ved gudstjenester totalt   5952 5504 5875 5073 6208 5851 
Nattverdgjester   2636 2241 2768 2628 3183 2897 
Antall døpte     42 46 49 41 52 43 
Dåpstall inkl utensokns   116 118 123 117 119 97 
Antall fødte   146 154 142 151 169 169 
Antall konfirmert   27 21 23 10 18 16 
Konfirmantkull   42 38 45 36 48 48 
Viet i Lambertseter     3 4 4 3 6 5 
Viede totalt   32 21 22 18 13 16 
Gravferder    25 26 21 16 17 22 
Gravferder  totalt   112 132 127 126 95 102 
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