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1. Innledning 

Vi skriver april 2020, og å skrive en oppsummering over arbeidet i 

Lambertseter menighet 2019 oppleves spesielt og fint.  

2019 var et år med mange endringer i menigheten. Vi sa takk for innsatsen til 

et menighetsråd og velkommen til et nytt menighetsråd. Vi fikk ny kapellan og ny 

organist. Å si takk til mennesker som går videre i tjenesten sin er fint og viktig. VI 

setter pris på dere. Da er det også veldig spennende å ønske nye velkommen til 

tjeneste, velkommen og vi er glad og takknemlig for at dere vil være en del av livet 

i Lambertseter menighet. Menighetsråd og stab er godt i gang med arbeidet sitt og 

er med på å formidle Guds kjærlighet og skaper gode relasjoner på Lambertseter og 

i menigheten. 

Ungdomsarbeidet KIKK utvikler seg, og vi ser at det knyttes bånd til 

Lambertseter ungdomsklubb og bydelsadministrasjonen. Supertirsdag er godt 

besøkt av dåpsbarn, barnefamilier og vi opplever at menigheten minste finner sin 

plass og blir trygge i vår menighet. Dette arbeidet er også grobunn for at 

søndagskolen startet opp igjen i 2019. Barnehager og skoleklasser kommer og 

deltar på jule- og påskevandringer. Torsdagstreff og Eldreforum er fortsatt viktige 

treffpunkt for menighetens eldste.  

Vi er takknemlig for at stab fungerer godt og driver menigheten fremover, 

samtidig som de er trofast og støttende for alle som søker menigheten i sine 

livsfaser. Kirken opplever stor aktivitet og befester sin plass som en sentral 

samlingsplass i lokalmiljøet, som gudshus, kulturhus og grendehus. Dette er 

gledelig! 

Endringer skaper usikkerhet, men det kan også skape glede og utvikling. 

2019 var et slikt år for Lambertseter. Nytt menighetsråd og nye tilskudd i staben er 

allerede nevnt. Midt i skrivende stund opplever menigheten at gudstjeneste og andre 

treffpunkter utvikles og sendes ut til Lambertseter via internett.  

Det er da på sin plass for menighetsrådet å rette en stor og hjertelig takk til 

alle ansatte og frivillige for alt det solide arbeidet som er lagt ned for Lambertseter 

menighet i løpet av 2019. Dere gjør en fantastisk jobb, og vi skal alle være klar over 

at det svært ofte arbeides langt ut over de timer som forventes! Sammen er vi med 

på å virkeliggjøre visjonen for vår menighet: 

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.  

2. Gudstjenestelivet 

Det ble i 2019 avholdt 53 gudstjenester på søn- og helligdager samt 22 utenom. 

Fremmøtetallene viser at vi dette året havnet på et gjennomsnitt for søn- og 

helligdagene på 86. Disse tallenes tale beskriver en merkbar nedgang målt mot tidligere 
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år. Og de underliggende tallene viser at tendensene fra de siste årene blir tydeligere og 

tydeligere. Derfor var det høyst betimelig at menighetsråd og stab hadde 

gudstjenestelivet og arbeidet med å gjøre dette kjent, relevant og tilgjengelig for hele 

Lambertseter som priotitert sak på sin viktige arbeidssamling på Gran. Som i tidligere 

år har vi også dette året fått feire noen gudstjenester med mange til stede. Nyttårsdag 

med hele prostiet, Nysatsningen «Welcome home – påskegospel» 2. påskedag, 

konfirmasjonsgudstjenester, Allehelgensdag, sentergudstjenesten og julaften – alle disse 

ble gode høydepunkter.  

Nyttårsdag forsøkte vi oss med endret tidspunkt til ettermiddagen. Dette fordi vi 

«avduket» våre unike quilte-tepper, samt ville prøve ut om dette tidspunktet kunne være 

ønskelig. Erfaringen sa oss at vi man går tilbake til vanlig kirketid. Påskegospel var en 

ubetinget vellykket nyskapning. Dette kom det mange gode tilbakemeldinger på når det 

nå ble behov for en fornyelse av 2. påskedagsgudstjenesten. Anmerkninger på høyt 

lydvolum tar vi med oss i det videre arbeidet. 

Oppmøtet ved Sprell levende-gudstjenestene viser tydelige tegn til å variere mer enn vi 

ønsker oss gjennom året. Samtidig må det sies at kvaliteten på disse gudstjenstene knapt 

har vært så høy noensinne som dette året. Stor takk til Robert August og arbeidet med 

band. Likeså til både vår nå sluttede kantor Colin og vår nye kantor Hannah for måte de 

har vist stor dedikasjon overfor disse gudstjenestene. 

Den største utfordringen finner vi uten tvil fortsatt i høytidsgudstjenestene ved jul, 

påske og pinse samt de ordinære høymessene. Tendensen fra forrige år er svært tydelig: 

De gudstjenestene der vi feirer flere dåp, er frammøtet rimelig godt. Har vi kun én dåp 

eller ingen, ser vi en utvikling som både bekymrer og utfordrer oss. Tallene viser mer 

og mer tydelig at når «den gamle» kjernemenigheten av naturlige årsaker blir borte, 

rekrutterer vi i begrenset grad nye – det er dåpsfølgene som står for en betydelig del av 

frammøtet. I dette bildet hører det positivt til at vi alltid ser hvordan flere av de som 

kommer til Lambertseter i forbindelse med dåp, også kommer til nattverd.  

Det er påpekt i tidligere årsmeldinger, og vi gjentar det nok en gang: Menigheten 

har en utfordrende oppgave å stå sammen om å øke gudstjenestesøkningen. Ikke 

for statistikkens skyld, men for å formidle at samlingen om Ord og Sakrament er 

ytterst relevant i menneskers liv.  

Dette kan ikke gjøres alene med økt innsats fra stab eller tiltak fra menighetsrådets 

side alene – her trengs hele den aktive menighetskjernen med på laget. Den gode 

og gamle invitasjonen fra et medmenneske til å bli med er fortsatt helt 

grunnleggende. Frimodighet og personlig formidling smitter. I tillegg har vi også 

en utfordring i det å bruke sosiale medier og andre kommunikasjonsformer. Her 

utvikles det, på grunnlag av Gran-møtet, nye strategier av det ny-tiltrådte 

menighetsrådet sammen med staben og kompetente frivillige.  

Det ligger alvor bak det som er beskrevet ovenfor. Så skal det samtidig 

understrekes av kvaliteten på gudstjenestelivet er på høyt nivå. Det gjelder 

forkynnelsen, liturgisk gjennomføring og musikalsk standard. Med stor 

frimodighet skal vi som samlet menighet invitere til hovedsamlingen vår hver 

søndag! 
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En særlig side ved gudstjenestelivet er at den forhåpentligvis siste revisjonen 

av hovedgudstjenesten i Den norske kirke nå er inne i sin avsluttende fase. 

De siste og avgjørende vedtak er fattet i Kirkemøte og Kirkeråd. I løpet av 

neste kalenderår kommer de nye gudstjenestebøkene. 

For Lambertseter menighets vedkommende vil ikke revisjonen føre til store 

endringer. Mot slutten av året fikk menigheten aksept fra biskopen på at de 

tre seriene kirkemusikk vi når har valgt å bruke (1977-seriene), er godkjent. 

Likeens vår plassering av dåpen helt først i gudstjenesten. De øvrige 

endringer vil merkes primært i liturgiens tekst samt at menigheten anvises å 

stå ved gudstjenestens innledning og under sluttsalme/avslutning.  

«Sprell levende»-gudstjenesten berøres i begrenset grad av revisjonen. 

Alt i alt kan vi si at menigheten, når ordningen innen 1.s. i adventstiden 2020 

skal være på plass, ikke skal bruke krefter på å lære nytt liturgisk stoff. 

 

Avsluttende vil vi også i år få framheve at gudstjenestelivet fortsatt 

beholder en bredde vi kan være bekjent av. Bredden skapes av de mange 

gudstjenester utenom søn- og helligdager, slik som Tro- og 

Lys-gudstjenester, stabsgudstjenester, askeonsdagsgudstjeneste og ungdom- 

menes TimeOut. 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! 

I tillegg til dette må vi også dette året understreke mangfoldet i søndags- 

gudstjenester gjennom året med særlig profil: 

• Sprell levende-gudstjenestene 
• Sentergudstjenesten med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter før 

jul 

• Prostigudstjenesten 1.nyttårsdag 

• Kyndelsmesse – dåpsfeiring. 

• «Welcome home Påskegospel» - vår nysatsning 2. påskedag! 

• Allehelgensdag med minnegudstjenesten om kvelden 

• Gudstjenestene ble som vanlig flyttet til ettermiddagstid gjennom som- 

meren. 

 

Lambertseter menighet har i alle år tydelig uttalt at kirkekaffe er en naturlig del av menighetens 

liv søndag formiddag. Derfor er det ganske naturlig – og nødvendig (!) – at vi også i 2019 

satset på å ha kirkekaffe hver søndag etter gudstjenesten. Trofaste frivillige gjør en 

kjempeinnsats. Men også her er det stadig behov for nye medarbeidere for å få dette til. 

Kirkekaffen forblir et viktig møtested for menigheten, og en arena hvor det går an å pleie 

vennskap og knytte nye kontakter. At vi virkelig ønsker nye mennesker velkommen mellom oss, 

settes i praksis på prøve under kirkekaffen! 
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3. Kirkelige handlinger 
 

Kirkelig årsstatistikk 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tilstede ved gudstjenester 5 952 5 504 5 875 5 073 6 208 5 851 5 818 7 373 5 337 5 180 4716 

Nattverdgjester 2 636 2 241 2 768 2 628 3 183 2 897 2 694 2 890 2 431 2 303 2182 

Antall døpte 42 46 49 41 52 43 47 51 36 40 35 

Dåpstall inkl utensokns 116 118 123 117 119 97 101 83 76 69 65 

Antall konfirmert 27 21 23 10 18 16 27 23 23 31 19 

Konfirmantkull 42 38 45 36 48 48 52 43* 43 48  

Viet i Lambertseter 3 4 4 3 6 5 0 5 1 2 2 

Viede totalt 32 21 22 18 13 16 12 15 11 9 6 

Gravferder 25 26 21 16 17 22 16 25 38 26 14 

Gravferder totalt 112 132 127 126 95 102 81 81 79 72 56 

Medlemstall (ekskl. tilhørige)     7 141 7 039 6 977 6 824 6 750 6 819 6654 
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4. Kirkemusikk 

Gudstjenestene 

Gudstjenestene er i stor grad preget av et musikalsk mangfold og genre- 

bredde, fra det mer høykirkelige til lovsang, gospel og popmusikk. Kantors 

arbeid består mye av planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av guds- 

tjenester 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. Gjennom hele 2019 

har besetningen blitt samlet og ledet av Robert August. Utskiftingen i 

kantorstillingen har skjedd på en smidig og god måte, nettopp fordi mye av 

det musikalske har blitt videreført ved «bandet».  

Nysatsingen med gospelmesse på 2. påskedag samlet nesten like mange 

som påsekjazzen har pleid å gjøre, og med musikalsk kvalitet som var helt 

enestående. 

 
Menigheten har hatt besøk av Lambertseterskolenes kor ved flere anled- 

ninger. Dette er et viktig samarbeid mellom lokale aktører og menigheten.  

 
Konserter 

I mai ble det gjennomført en konsert kalt “Kortreist klassisk,” hvor det ble 

fremført egenskrevde verk av Colin Smith, Mads Horn og Robert August 

Pedersen.  

  

Kantoren er nøkkelpersonen for å lage konserter i kirken, og da Hannah kom 

på plass utover høsten 2019 ble det også mulig å tenke mer offensivt om 

konserter av ulike slag. Det ble ikke tid til å sette opp mer enn noen 

minikonserter i løpet av året, men det ligger nå veldig godt til rette for å 

planlegge mer for 2020. 

 

Trofaste lokale aktører som lager konserter og deltar på slike i kirken er; 

Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester (NOSUS), Bryn Mannskor 

med venner, 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.  

 

De store julekonsertene i løpet av adventstiden fortsetter å trekke fulle hus. 

Fra 2019 kan nevnes Rein Alexander med Anita Skorgan; Ole Edvard 

Antonsen med gjester, og nytt bekjentskap var «Vår jul»-konserten, som 

trakk flest tilhørere dette året. Kirken egner seg spesielt godt til konserter i 

mange forskjellige formater; det er et stort ønske å kunne utvikle dette 

videre også ved andre årstider f.eks. påsken. 
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5. Trosopplæringsarbeid (barne –og ungdomsarbeid) 

Trosopplæring rommer både det som ofte blir kalt dåpsopplæring, samt 

øvrig barne-, ungdoms- og familierettet arbeid. Den lokale planen for 

trosopplæring tar for seg en opplæringsplan for de første 18 leveårene, 

og sier noe om den delen som menigheten legger til rette for og ønsker 

å samarbeide med hjemmene om. Trosopplæringsplanen er godkjent av 

Oslo biskop, og er gjenstand for en årlig rapportering som er tilgjengelig på 

www.kirken.no, samt en revidering i løpet av hver menighetsrådsperiode. 

Menighetens trosopplæringsplan er ambisiøs, og fordrer at både barn og 

medarbeidere stiller opp til rett tid. Ikke alle tiltak gjennomføres nødven- 

digvis hvert år. Det må ofte gjøres tilpasninger, prioriteringer og utprøving 

av nye grep underveis. På tross av noen avlyste tiltak i 2019 fremmer denne 

systematiske måten å arbeide på et spennende og mangfoldig læringsmiljø 

for barn og unge i menigheten. 

 
Kontinuerlige / overbyggende tiltak 

Supertirsdag og Superklubben 

Supertirsdag har hatt faste samlinger annenhver tirsdag i skoleåret. Takket 

være stor innsats, både fra frivillige og ansatte, har det vært mulig å 

invitere barn- og barnefamilier, dåpsforeldre, menighetsråd og andre som 

liker å være med på dette sosiale treffpunktet i menigheten. 

For å organisere andakter og aktiviteter for barna ble det i 2017 opprettet 

en egen klubb – Superklubben- som er innmeldt i NLM. Torunn Aanesland 

Strømme ble takket av som leder for denne da hun og familien flyttet til 

Birkeland i sommer. Martha Jensstuen overtok da som hovedleder, og sørget 

for en god kontinuitet i arbeidet. Gjennom året har det blitt etablert 

aldersdeling av barna, slik at de yngste har hatt sangstund i kapellet, mens 

barn i skolealder har samles nede i bomberommet. Oppslutningen har 

vært størst blant de yngste. Superklubben stod med 11 tellende medlemmer 

per 31.12.19. I snitt har det vært ca 35-40 personer, og med godt innslag av alle 

generasjoner. 

 
Søndagsskolen 

Etter en periode der søndagsskolen tilnærmet har vært i dvale fikk den en ny 

giv utover høsten 2019. Takk til Ingvild Åsgård, Ingvild Gran Tørring og 

Morten kapellan for å ta satt i gang samlinger for barn i rammen av 

søndagsgudstjenestene! Søndagsskolen er organisert som et lokallag 

tilknyttet Oslo og Akershus krets i Søndagsskoleforbundet. Det ble avholdt 6 

samlinger i 2019. Oppslutningen har variert fra 2-18 barn som har gått ut i 

kapellet til opplegg der. Av og til kommer det ekstra barn som er med i 

dåpsfølger, og det er stas å se dem toge av sted til livlig akkompagnement fra 

orgelet! 

http://www.kirken.no/
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0–5 år 

Dåpssamtaler 

Formål: Bygge og bekrefte relasjoner mellom dåpsbarn, foreldre og kirke/ 

menighet. Gi trygghet for det som skjer dåpshandlingen (i kirkerommet  

og i liturgien), og introdusere menighetens trosopplæringsarbeid. Åpne for 

spørsmål, samtale og refleksjon omkring dåp, løfter, tro og tvil. 

Alle som bor i soknet og melder inn dåp, inviteres til dåpssamtale. De 

aktuelle dåpsfamiliene inviteres til en samtale og informasjon om dåp før 

sin aktuelle gudstjeneste. Dette har i 2019 blitt innarbeidet i Supertirsdag, 

hvor de fleste av i alt 50 samtaler i 2019 ble utført. I tillegg har prestene 

enkeltsamtaler ved behov. Dåpssamtalen brukes også til å gi informasjon om 

menighetens arbeid. 

 
Babysang 

Menigheten har også i 2019 engasjert Marianne Jørgensen som 

ekstern fagperson/musiker til å lede babysang annenhver torsdag. 

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen deltar som musiker, 

og sammen med babyer og foreldre skapes det vakre stunder i kir- 

kerommet. Dette er åpne møter der alle er velkommen, og det er umulig å 

telle nøyaktig hvilke babyer som «hører til» menigheten, og hvilke som er 

«gjester». Oppslutningen er stabil og overraskende god, med et snitt på ca 

20 deltakere per samling. Det er grunn til å tro at om lag halvparten av 

babyene tilhørende i menigheten deltar over tid, dvs ca 35 deltakere. Det 

gjøres noe tilrettelegging med servering av kaffe og vafler, som regel ved 

Jørgen eller Lars Kristian. Det har ikke lyktes å få med frivillige til å ordne 

akkurat dette. Babysang har tradisjonen tro deltatt i menighetens 

Kyndelsmesse (gudstjeneste på søndag nærmest 2. februar), og de fleste av 

de 8 babyene som dukket opp 3. februar 2019 hadde vært med i Babysang i 

2018. 

 
Generasjonssang 

Generasjonssang er en utvidet Babysangstund som passer for alle genera- 

sjoner – nybakte foreldre tar med babyene sine og har babysang sammen 

med eldre. Det ble avholdt 2 slike samlinger på Lambertseter alders- og 

sykehjem i 2019. På grunn av nedleggelse av alders- og sykehjemmet har 

vi ikke hatt Generasjonssang høsten 2019.  

Det har vært varierende oppmøte på samlingene, men det har vært opp mot 

40 deltakere. Det er tydelig at dette arrangementet blir godt mottatt! 

Generasjonskonserten ble arrangert av Marianne Jørgensen, 

trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen og kantor Colin Smith 

22. mai, sammen med Torsdagstreff, beboere frå Radarveien dagsenter og 

en barnehage. Over 70 personer kom, og det ble en storartet opplevelse 

 
4-årsbok 

4-åringene ble invitert på en egen samling med «4-årsklubb» i forbindelse 

med en Supertirsdag i forkant av gudstjenesten med høsttakkefest. Dette 

fungerte veldig fint, og det var 14 barn som fikk boken på 

høsttakkefesten. For øvrig deles det ut bøker i ettertid til så mange som 

overhodet mulig. 
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6–12 år 

Tårnagenthelg 

Tårnagenthelgen samlet 6 deltakere fra 2. og 3. trinn. En god ledergjeng 

var med og lagde et vellykket opplegg. Trosopplæringsmedarbeider Robert 

August Pedersen skrev en egen Tårnagentsang som «agentene» sang for full 

hals på gudstjenesten. Særlig spennende var det å få besøk av politiet, som 

hadde mye slags utstyr i bilen sin! 

 
Lys Våken 

Det ble invitert bredt ut til alle 10- og 11-åringer til LysVåken første helgen i 

advent, men heller ikke i år var det nok påmeldinger til å kunne gjennom- 

føre. Ledergruppen har bestemt seg for å prøve et annet konsept høsten 2020. 

 
13–18 år 

Konfirmantarbeidet 

I 2019  var det 21 (to konfirmanter sluttet underveis) konfirmanter av et kull 

på 47 (døpte). Dette utgjorde 40%. Dette kan forklares med antall 

konfirmanter som velger konfirmasjon i Nordstrand eller Bekkelaget på 

grunn av at de går på skoler som sokner til disse menighetene i tillegg til 

Lambertseter. I tillegg var kapellan i permisjon mens deler av utsending 

skjedde, hvorpå daglig leder og ungdomsarbeider delte på ansvaret med 

utsending og informering. 

2019 ble et spesielt år. P.g.a. av vakanse i kapellan stillingen fungerte 

ungdomsarbeider Robert August Pedersen som leder av 

konfirmantarbeidet, og konfirmantlærer i saman med Fredrik Ulseth. Dette 

viste seg å være en stor fordel for å knytte konfirmantene tettere til 

ungdomsarbeidet. Robert fikk også med en del “gamle” ledere til å bidra i 

undervisningen. 

I 2019 fortsatte vi samarbeidet med Manglerud menighet om konfirmant- 

leir. Leiren var første uken i skolens sommerferie og gikk for første gang til 

Solåsen leirstedet i Kjerringvik ved Larvik. Det var det perfekte leirsted, med 

mange uteaktiviteter, vannsklie, gymhall og tilgang til strand! Samarbeidet 

med Manglerud er forlenget på ubestemt tid. 

Konfirmantundervisningen ble i 2019 bygd på forskjellige 

opplegg. Nøkler til livet (fra KFUK/KFUM) - som har blitt 

brukt tidligere år - ble benyttet, men Con Dios (fra Verbum 

forlag) og Nettkofirmantopplegget ble en mye mer sentral 

ressurs. Det ble arrangert 2 turer: superhelg i januar til 

Østmarkskapellet, og konfirmantleir første uka i skoleferien. 

Konfirmantene deltok i Kirkens nødhjelps fasteaksjon før påske. 

 

 
Ungdomsarbeidet 
Robert August K. Pedersen fortsatte sin i sin stilling som ungdomsarbeider i 2019, i 30%. 

Gjennom Acta-Normisjon og Høgskolen NLA avdeling Staffeldsgate fikk vi en 

praksisstudent, Mina Grandahl. Hun har vist seg å være en enorm ressurs i 

ungdomsarbeidet med sin rike erfaring og ledererfaring.
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KIKK – klubben i kirkekjeller’n 

KIKK VAlgte nytt styre på sitt årsmøte som ble holdt 14. september på 

årets Høstweekend for ungdomsledere. Tonje Josefine Dalbo Kirkhus ble 

valgt som styreleder. Medlemmer er: Josefine Dalbo Kirkhus, Sofie 

Gulbrandsen, Martin Holstad og Mats Wennevold med Leif-Andrè Sander som 

assistent. Ansattrepresentant i 2019 var Robert A. K. Pedersen. Styret har 

som oppgave å planlegge og gjennomføre KIKK-kveldene. I tillegg 

fungerer de som styre for ungdomsarbeidet og uttaler seg i saker i 

menigheten som angår ungdomsarbeidet. På senhøsten 2019 startet styret 

med oppussing av KIKK lokalene, de arrangerte fleire temakvelder og e n 

rekke konserter med ungdommer frå UKM (Ung Kultur Møtes). 

 

Tøff – trening og øvelse for fjorårskonfirmanter 

5 av 21 konfirmanter ble med på TØffkurs (Trening og Øvelse For 

Fjorårskonfirmanter) høsten 2019. Det ble avholdt 3 TØffsamlinger i løpet 

av høsthalvåret 2019. I tillegg var TØffkursdeltagerne med på Høstweekend, 

tur til Østmarkskapellet i februar, og har praksis i konfirmantarbeidet i 2019. 

De eldre lederne kalles Tøffere. For tiden er det 4 tøffere i alderen 16 til 19. I 

tillegg er det voksenledere i alderen 21–26 som bidrar inn i leirarbeidet. 

 
Høstleir 

Høsten 2019 var det igjen høstweekend, denne gangen til Bakken på 

Malmøya. Høstleir har som formål å styre og utruste ungdomslederne i 

menig- heten. Det gjorde vi gjennom team-building med Lasertag, 

undervisning og åndelig fellesskap med kveldssamling med lystenning og 

bønn. 

 

 

6. Samarbeid med barnehager og skoler 

Samarbeid med barnehagene og skolene 

Samarbeidet med barnehagene og skolene er først og fremst knyttet til jule- 

og påskevandringer. Det var i 2019 5 vandringer i forbindelse med påske 

og 9 vandringer i forbindelse med jul. Til sammenligning var det i 2018 

8 påskevandringer og 9 julevandringer. Nedgangen fra 2018 på 

påskevandringer handler om at vi var i en vakansesituasjon og dermed ikkje 

fikk kontaktet skoler og barnehager tidsnok. Det er god kontakt med 

barnehagene og skolene, og stor positivitet rundt opplegget. Det er ikke 

utarbeidet en egen plan for skole- og kirkesamarbeidet. 
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7. Diakoni 

Lambertseterhjemmet 

Etter at sykehjemsprestestillingen ble tatt bort kom menighetens arbeid ved 

sykehjemmet inn i nye utfordringer. Noen få trofaste frivillige har fortsatt 

med å hente beboere ned til våre samlinger onsdag formiddag. I samråd 

med prosten er det nå soknepresten som i all hovedsak har ansvaret for 

andakter og gudstjenester for beboerne. Frekvensen har stort sett vært sam- 

linger annenhver uke. 2–3 ganger hvert halvår holdes nattverdgudstjeneste. 

I 2018 ble det også holdt gudstjeneste julaftens formiddag. Soknepresten er 

dessuten fast taler på 17.mai-samlingen. 2–3 ganger pr. halvår har vi også 

invitert til generasjonssang ved Lambertseterhjemmet. Dette er ekstra baby- 

sang-samlinger som legges til sykehjemmet slik at beboerne kan komme og 

synge sammen med babysangleder Marianne, mammaer og babyer. Normalt 

serveres også kaffe og vafler. Vi finner denne kontakten over generasjonene 

viktig og verdifull. 

 
Matvaresortering 

Et av menighetens diakonale tiltak er et matsorteringsprogram til et nett- 

verk organisert for å gi mat videre for å bevare livskvalitet og verdighet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom menigheten v/diakonal medarbeider, 

Frivilligsentralen og Mellombølgen Rema 1000 v/Jonny Nord og har pågått 

i seks år. Bydelen har gitt støtte til prosjektet, og hovedformål er å redusere 

matsvinn og bedre utnyttelse av ressursene. Flere frivillige er involvert 

i arbeidet i forretningen. Matvarer som er i ferd med å gå ut på dato blir tatt 

ut av sortimentet, frosset ned og omfordelt. 

 
Årlige arrangementer 

Diakoni- og frivilligarbeidet har bidratt til gjennomføring av tradisjonelle 

arrangementer som frivilligsamling, minnegudstjeneste allehelgensdag, 

2.juledagsmiddag og tradisjonell juletrefest, i tillegg til felleslunsjer, 

bursdagsfeiringer på huset og mye annet. Noen av disse arrangementene 

gjennomføres i samarbeid med frivilligsentralen. Frivillige medarbeidere og 

samarbeidende aktører ble invitert til nyttårsbord i januar. 

 
Torsdagstreff 

Torsdagstreff har ukentlige samlinger kl 12 i kirkestuen. Det settes i stand av 

faste ledere og praktiske medhjelpere. I 2018 var dette: Toril Slettner, Anne 

Grethe Guttormsen, Svein Magne Hagen Jevne, Synøve Gigernes og Julie 

Karlsen. Ansvarlig fra staben er diakonal medarbeider Jørgen Meier. 

 
Det kom gjennomsnittlig ca. 15–20 mennesker til torsdagssamlingene. 

Inntektene fra utlodning hadde et gjennomsnitt på 500 kr pr. gang. Disse 

har gått til diakonalt arbeid og fadderbarnsordning for Misjonsalliansen 

som menigheten har bidratt med i over 20 år. I 2018 fortsatte torsdagstreff 

et samarbeid med Eldreforum, der en større bredde av brukere fra 
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Frivilligsentralen og Krystallen treffsenter ble invitert. Et eget program er 

laget for disse samlingene, og det er påmelding med invitasjon til et felles 

måltid. I 2018 deltok mellom 50 og 100stk på disse samlingene. 

 
Frivillighetssentralen 

Frivillighetssentralen har flere samarbeidsprosjekter med menigheten: 

bydelsdager, TV-aksjonen, middagsservering 2. juledag, torsdagstreffene og 

turene om sommeren, samt torsdagstreff på Lambertseter gård i stedet for 

i kirkestuen på sommerstid. 

 
Sommerturer 

Kai Adelsøn fra Frivillighetssentralen og Jørgen Meier fra menigheten har 

vært hovedledere for sommerturene. Det ble arrangert to sommerturer 

i 2018: 10. juli til Grini og Asker museum og 7.august til Blaafargeverket og 

Fossesholm gård ved Hokksund. 

Begge turene hadde omkring 50 deltakere. 

 

 

8. Voksenarbeid 

Kirkering, grupper og husfellesskap 

Menigheten har én kirkering og et par andre mindre fellesskap i form av 

bibelgrupper og husfellesskap. Dette er fellesskap som møtes regelmessig og 

er verdifulle for menigheten siden de bidrar med bønn og åndelig fellesskap 

utenfor gudstjenesten. Vår menighet er takknemlig for den tjenesten de står 

i og bidrar med. 

 
Strikkekvelder 

I 2019 arrangerte vi 12 strikkekvelder. Antallet deltakere varierte fra 6 til 15 damer. På noen 
av samlingene stakk det også en og annen mann innom for en kaffekopp. På høsten flyttet vi 
oppstart frem 30 minutter slik at treffene ble lengre, 

Med et aldersspenn på 70 år kan vi trygt si at dette er et godt 

fellesskap på tvers av generasjoner (yngste deltaker 20 år, eldste 

deltaker 90 år). 

Hovedformålet med strikkekveldene er å kunne samles til et godt 

fellesskap over en kopp kaffe og noe å bite i. I løpet av året ble det 

produsert en rekke flotte hjemmestrikkede små og litt større arbeider 

til salg. Mange av oss strikket også på våre egne prosjekter. 

I mai måned startet vi å strikke julegaver til Frelsesarmeens 

Fyrlyset. Dette var et prosjekt som skapte engasjement i gruppa. I 

desember kunne vi stolt overrekke det overveldende resultatet på 2 

par pulsvarmere, 15 par sokker, 11 skjerf, 3 par votter og 29 luer. 
Mottakeren var rørt og takknemlig.  

  
Vi takker for absolutt alle bidrag, og ikke minst takker vi alle glade 

givere som har bidratt med store mengder flott restegarn. 
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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 ble ledet vekselvis av vikarkapellan 

Bjørn Mathiesen og Toril Slettner. 

 

Gruppe for sentrerende bønn 

Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt 

en kontemplativ meditasjonsform. Gruppen for sentrerende bønn 

i Lambertseter startet opp høsten 2013. Det er mellom 7 og 18 personer 

som deltar på hver samling. Gruppe for sentrerende bønn møtes i kapellet 

ca. hver 3.tirsdag i måneden kl 19.50–21. Gruppen ledes vekselvis av Tore 

Laugerud og Asle Røhne Rossavik. 

 

 

 

9. Misjon 

Misjonsprosjektet med Stefanusalliansen 

Menighetsrådet har i til sammen 9 år hatt avtale med Stefanusalliansen og 

misjonsprosjektet Anastasia. Forrige periode utløp i desember 2015 og rådet 

bestemte seg da for å fortsette samarbeidet med Stefanusalliansen og utvidet 

prosjektet til også å gjelde Mamma Maggie og Stefanusbarna. Perioden som 

gikk ut 2018, ble fornyet for tre nye år.  

 Pengene til prosjektet samles inn ved givertjeneste, 3 ofringer i løpet av året, 

samt utlodning og innsamling under Sprell levende-sommeravslutning / 

misjonsgudstjeneste i juni. 

Det er hevet over tvil at vi gjennom vårt misjonsengasjementet, rettere 

betegnet som partnerskapsengasjement, er med på å gjøre en forskjell for 

barn og unge i Egypt. 

 
Menigheten hadde opprinnelig forpliktet seg til min. kr 15.000 pr. år. For 

2019 ble beløpet hevet til 25.000 per år. Soknepresten er kontaktperson for 

Stefanusalliansen og misjonsprosjektet. 
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10. Tro og lys 

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 menig- 

hetskontakt er sokneprest Fredrik Ulseth, 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. Dette arbeidet gir 

utan tvil både tyngde og dybde til vårt diakonale engasjement i menigheten. 

 

 

11. Informasjon 

Informasjonsarbeidet er helt avhengig av mange frivillige krefter. 

 
Menighetsbladet 

Menighetsbladets redaksjon har bestått av Borgny Vestli, Robert August 

Pedersen, Christian Danielsen og Hege Eidsæter. Layout: Helen Fjeld 

Langrind. Distribusjon: Jan Sverre Kippe. 

En stor takk til stab, alle andre bidragsytere og våre annonsører. 

Menighetsbladet kom ut med 4 utgivelser i 2019. En særlig stor 

takk til redaksjonsgruppen og designer for alt arbeidet med å 

videreutvikle utseendet og papirkvaliteten på bladet! 

 
Nettside, oppslagstavler og annonsering 

Vi har 2 utvendige oppslagstavler (En i krysset Langbølgen/Hellinga og en 

ved inngangspartiet nede). 

Våre gudstjenester fremkommer på gudstjenestelisten i Aftenposten og 

Vårt Land. 

Gratisavisen Oslo Syd benyttes til annonsering ved enkelte 

arrangementer. 

Nettsiden brukes og oppdateres aktivt. 

Vi benytter også infoskjermer ved inngangspartiene. Disse er linket opp 

mot kalenderoversikten på menighetens nettsider. 

Menigheten er også tilstede på Facebook og Instagram. 

 

 

12. Kirkebygget 

Gjennom 2019 har Lambertseter kirke forsterket posisjonen som selskaps- 

lokale for menigheten, som grendehus for borettslagene, og som kurslokale 

for bydelen. 

 
Faste leietakere i 2019: Frivillighetssentralen holder til i det gamle kon- 

toret ved inngnangen nede som base, og på dagtid med et samtalerom på 

det andre forkonteret. Ved behov disponerer Frivillighetssentralen også 
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andre lokaler, for eksempel kirkestua, til dager med spesielt program. 

Frivillighetssentralen holder åpent alle hverdager, og bidrar til at menighets- 

kontoret får langt større åpningstid enn man ellers kunne regne med. NIF 
– Norwegian International Fellowship har avtale om å bruke menighetssalen 

på søndager, samt kirkestua eller menighetssalen på fredagskvelder. Fra 

og med juli 2018 har NIF fått holde sine gudstjenester i kirkerommet. NA 
(Anonyme Narkomane) har 3 ulike grupper hver måned. Nordstrandkoret, 

NBQL – Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag og Bydel Nordstrand er andre 

faste leietakere. Utover dette har menighetssalen vært utleid til mange av 

borettslagenes generalforsamlinger og andre årsmøter, i tillegg til større 

selskaper, forlovelsesfester, juletrefest og minnesamvær. Kirkerommet leies 

ut til konserter. Det ble holdt tre store, kommersielle konsert i desember 

2019, samt en rekke øvrige med mer lokale arrangører. 

 
For øvrig har det vært både små og store dugnader gjennom året, og det 

rettes en stor takk til alle som har bidratt, både utvendig og innvendig! 

Dugnadsånden som bringes inn er avgjørende for trivselen blant brukerne av 

bygget, og her finnes oppgaver for enhver som vil være med og ta i et tak! 

 

 

13. Miljø, skaperverk, menneskerett 

Grønn menighet 

Lambertseter menighet ble i 2018 godkjent som grønn menighet. Vi er grønn 

menighet fordi: 

• Det viser i praksis at kirken / den lokale menigheten tar ansvar for vern 

om skaperverket og kamp for rettferdighet (jf. diakoniplanen). 

• Det bidrar til glede, takknemlighet og undring over Guds skaperverk. 

• Det gir eksempler på hva fokus på klima og miljø betyr i viktige deler av 

menighetens arbeid. 

• Det er vårt viktigste redskap for å fange opp folks apati og håpløshet, og 

setter det inn i et felleskap der vi kan hjelpe hverandre til faktisk å utgjøre 

en forskjell. 

• Det fanger opp både det globale perspektivet ved klimarettferdighet og 

det lokale perspektivet. 



18 Årsmelding for Lambertseter Menighet 2019 

 

 

• Menigheten blir mer synlig i lokalsamfunnet og kan gå inn i samarbeid 

med andre gode krefter lokalt, både andre menigheter, organisasjoner og 

kommune / lokal-politikere. Menighetene blir på denne måten utadrettet 

diakonalt og vil dermed kunne trekke til seg nye mennesker. 

• Det knytter menigheten inn i et nasjonalt og globalt felleskap av grønne 

menigheter over hele verden. 

• Lambertseter menighet har en grønn arbeidsgruppe. Den bestod i 2019 

Anna Aristova, Heidi Mork, Hege K. F. Eidseter og Asle Røhne 

Rossavik. Vikarprest Bjørn Mathiesen gikk med stort engasjement inn i 

gruppen i sin funksjonstid i Lambertseter 

• Her er noen eksempler på grønne tiltak som vi gjennomfører: 

– Grønt hjørne (grønn spalte) i menighetsbladet. 

– Kildesortering 

– Redusering av matsvinn gjennom avtale om tilgang på datovarer 

fra REMA Mellombølgen. 

 To epletrær ble plantet ved kirkens sydvegg og hele området 
mot parkeringsplassen ble ryddet. Trærne står nå som et synlig tegn 
på vår grønne forpliktelse. 

 Menigheten fikk i 2019 10 000 kr. Bevilget fra Kirkerådet/SMM 
til et grønt prosjektarbeid. Bjørn Mathiesen fikk kontakt med 
Klæbu menighet utenfor Trondheim siden de har utviklet et 
interessant opplegg. Soknepresten møtte ansatte fra Klæbu i 
Trondheim i oktober og fikk nyttig informasjon. 

 Lambertseter ønsker å knytte sitt prosjekt til vårt samarbeid med 
Stefanus-alliansen. Ved biskop Thomas´ senter Anafora drives 
det økologisk landbruk i omfattende grad. Vi mener vi kan bruke 
dette som basis for opplegg i trosopplæringen – både vinklet mot 
misjon og partnerskap og mot hvor viktig økologisk bevissthet er 
i sårbare områder av verden. Stefanus-alliansen er kontaktet, og 
faktastoff om økologisk drift i forhold til grunnvannet i Egypt er 
under utredning. 

 Under høsttakkefesten delte man ut «frøpapir» til menigheten, 
inspirert av prinsesse Ingrid Aleksandra under hennes konfirmasjon. 

 Når ny gudstjenesteordning neste år er fullført, vil et grønt tiltak 
være å trykke tre gudstjenestehefter til de vedtatte seriene for 
gjenbruk over lang tid. Grønn gruppe vil følge opp at dette 
skjer. 

 
 

14. Økonomi 

Det vises til egen regnskapsrapport. Hovedtrekkene i denne er at 

menighetens økonomi har vært preget av økte leieinntekter, og mindre bruk 

av tilgjengelige fondsmidler enn tidligere år. Dette til tross for betydelige 

satsinger på både kirkemusikalsk arbeid og ungdomsarbeid, der utgiftene har 

økt i forhold til tidligere. Slik sett har det vært en ønsket og kontrollert 

utvikling. 

 
Driftsinntektene på kr 1.568.000 er omtrent som året før. Omfanget av 

utleie har vært relativt høyt. Det knytter seg også betydelige utgifter til 
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denne virksom- heten. Driftsutgiftene på kr 1.740.000 representerer en 

økning, som i hovedsak knyttet seg til stillingsmidler i ungdomsarbeidet. 

 

 
Menighetens disponible fond har stått med lav eller ingen positiv avkastning 

siden salget av leiligheten i Mellombølgen for noen år siden. Menighetsrådet 

har i løpet av året besluttet å endre plasseringen, og det ble vedtatt en ny 

plasseringsplan, som er aktivert på nyåret 2019. Beholdningen er nå tettere 

knyttet til utviklingen i aksjemarkedet, fordelt på to ulike fonds. 

 
Midler fra trosopplæringsreformen utløste i 2019 kr 513.000 til Lambertseter 

menighet. Av dette er ca kr 470.000 benyttet til faste utgifter med lønn 

og administrasjon, mens det øvrige er brukt til materiell, samt kurs- 

deltakelse/ trosopplæringskonferanse. Det er Kirkelig fellesråd i Oslo 

som administrerer regnskapsføringen for midlene. Trosopplæringsleder 

fungerer som økonomiansvarlig og gjør de nødvendige rapporteringer. 

Trosopplæringen hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 26.000, på samme 

nivå som i 2018. Dette utgjør 5% av tildelingen, som er øvre grense for hva 

som kan overføres til neste år. 

 

 

15. Menighetsråd 

Det ble i 2019 avholdt valg til menighetsråd for perioden 2019-2023. Etter det 

konstituerende møtet 22. oktober består rådet av: 

 

Faste medlemmer 

Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder for ett år) 

Øyvind Mæland (nestleder for ett år) 

Borgny Vestli (KfiO-representant for 4 år) 

Lise Ingebrethsen Larsen (representant til årsmøtet for 

Østmarkskapellet) 

Hege Konstanse Finnset Eidsæter 

Christian Danielsen 

 

Varamedlemmer: 

Fredrik Brekke Møller 

Svein Jarle Yndestad Eide 

Bodil Aga Aandstad 

Anna Aristova 

Lisbeth Adamsson 

 

Utgått fra rådet etter 

endt valgperiode  

2015-2019 

Steinar Andersen 

Arvid Juland 

 

Daglig leder har deltatt i rådets møter som sekretær. Menighetsrådet har 
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i 2019 hatt arbeidsutvalg som bestod av leder og nestleder i rådet, samt 

sokneprest og daglig leder. 

 
Menighetsrådet har hatt til sammen ti møter inkludert årsmøtet 10. mai. Det 

har vært 9 møter i arbeidsutvalget (AU), og ble behandlet i alt 48 saker. 

 

16. Medarbeidere 

Ansatte 
I januar 2019 var følgende personer ansatt i Lambertseter kirke: For Oslo bispedømme: 

Fredrik Ulseth. Sokneprest 100% stilling. 

Asle Røhne Rossavik. Kapellan 100% stilling. Asle ble takket av som kapellan 20. januar.  

Bjørn Mathiesen, som var vikar for kapellan høsten 2018, kom da tilbake som vikar frem til 

Morten Huuse Fjøren ble innsatt som ny kapellan på sensommeren. 

 
For Kirkelig fellesråd i Oslo: 

Lars Kristian Gjone. Daglig leder (80%) og trosopplæringsleder (20%). 

Jørgen Meier. Diakonal medarbeider i 50% menighetsfinansiert stilling, 

20% trosopplæringsmedarbeider og 30% stilling i søndagstjeneste og adm. 

ressurs. 

Colin Smith. Kantor i 50% stilling, ble takket av i juni 2019 da han returnerte til 100% stilling i 

Kampen menighet. 

Hannah Marie Carding begynte som kantor i 50% stilling i september.  

Robert August Koestøl Pedersen. Trosopplæringsmedarbeider (20% stilling), 

ogungdomsarbeider i midlertidig 30%-stilling. 

Marianne Jørgensen. Innleid på timebasis som leder av babysang annenhver 

torsdag i måneden. 

Maria Fermin. Midlertidig stilling som renholder på timebasis, primært 

knyttet til utleievirksomheten. 

 
Frivillige: 

Ettersom det har vært en lang periode med relativt stor utskifting i staben har det muligens vært 

noe svakere oppfølging av frivillige. En samlet oversikt har det vært vanskelig å fremskaffe, også 

på bakgrunn av at det har blitt strammet inn på bruken av lister i henhold til GDPR. Men det er 

ingen tvil om at frivillige medarbeidere har utført et stort og viktig arbeid gjennom hele 2019! 
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