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1. Innledning
Året 2017 ble et år fylt av gleder og muligheter for Lambertseter menighet. Det er fortsatt en del som søker
til gudstjeneste, stille bønn, jul- og påskevandring, torsdagstreff og andre samlinger og tiltak. Det har
kommet opp nye tiltak som strikkekvelder og trimtilbud. Kirken opplever stor aktivitet og befester sin plass
som en sentral samlingsplass i lokalmiljøet, som gudshus, kulturhus og grendehus. Dette er gledelig!
Private og offentlige leietakere blir kjent med kirken som et naturlig samlingspunkt og vi er heldig som har
en stab som tar godt imot alle som vil komme inn i kirken vår.
Kapellet er et rom i kirkebygget som benyttes til bønn og meditasjon, og er også et flott sted for mindre
seremonier, andakter, messer og gudstjenester Vi ønsker å gjøre Lambertseter kirke mer åpen og tilgjengelig
for de som trenger det.
I 2017 har vi som menighet får drive det daglige arbeidet vårt fremover og se hverandre uten å ha fokus på
større arrangementer. Det er kommet endringer i form av oppussing og vedlikehold. Staben er fullsatt og
skaper en trivelig stemning i gangene. Dette er med på å sette Lambertseter menighet på kartet.
Menighetsrådet ønsker også 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 2017. 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 dere med på å
virkeliggjøre visjonen vår: Se og bli sett.

2. Gudstjenestelivet
Det ble i 2017 avholdt 54 gudstjenester på søn- og helligdager samt et betydelig antall utenom.
Fremmøtetallene viser at vi dette året havnet på et gjennomsnitt for søn- og helligdagene på 84. Disse
tallenes tale maner både til ettertanke og til å spørre seg hvilke grep menigheten skal ta for å snu denne
trenden. Bakgrunnen for tallene er enda tydeligere enn i fjor: På den ene siden har vi også dette året fått feire
noen gudstjenester med mange til stede. Nyttårsdag med hele prostiet, Påskejazz 2. påskedag,
konfirmasjonsgudstjenester, sentergudstjenesten og julaften – alle disse ble gode høydepunkter. Sprell
levende-gudstjenestene viser tydelige tegn til å variere mer enn ønsket gjennom året. Den største
utfordringen finner vi likevel i høytidsgudstjenestene ved jul og påske og pinse samt de ordinære
høymessene. Tendensen fra forrige år er enda tydeligere en da: 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 blir borte av naturlige årsaker,
rekrutterer vi ikke nye – det er dåpsfølgene som står for en betydelig del av frammøtet.
Det er lett å se at det er her utfordringen nå og i årene som kommer ligger – denne utviklingen må snus.
Dette kan ikke gjøres verken med økt innsats fra stab eller tiltak fra menighetsrådets side – her trengs hele
den aktive menighetskjernen med på laget. Den beste rekruttering over tid skapes ved at de som jevnlig går
til gudstjeneste, inviterer med seg andre. Å komme til en gudstjeneste der både medvirkende og menigheten
i benkene har et eierforhold til det de er med på, virker inspirerende – og dermed rekrutterende. I tillegg har
vi nok også en utfordring i det å bruke sosiale medier og andre kommunikasjonsformer til å fortelle om hvor
viktig vi syns gudstjenestelivet vårt er og hvilken kvalitet vi faktisk utfører gudstjenestene med.
Forkynnelsen som møter menigheten, holder godt mål. For ikke å snakke om det musikalske. Nye som
kommer til Sprell Levende-gudstjenestene våre der band og forsangere «trøkker til», tror vi får en positiv
overraskelse! Men dette må hele menigheten være med på å promotere.
Når disse bekymringer og utfordringer er nevnt, må det også understrekes 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
ungdommenes TimeOut. Når vi i tillegg vet at NIF (vår internasjonale menighet) stort sett hver søndag har
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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 søndagsgudstjenester gjennom året med
særlig profil:
 Sprell levende gudstjenestene
 Sentergudstjenesten før jul med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter
 Prostigudstjenesten 1.nyttårsdag
 Kyndelsmesse – dåpsfeiring.
 Påskejazzgudstjeneste 2.påskedag
 Gudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen
 Allehelgensdag med minnegudstjenesten om kvelden
 Gudstjenestene ble som vanlig flyttet til ettermiddagstid gjennom sommeren; også dette året ble
sommerens siste feiret på Lambertseter gård.
 En særlig profil fikk høstens gudstjenester gjennom de fire Reformasjonstemagudstjenestene:
27/8: «Nåden alene» der professor em. T. Austad prekte; 17/9: «Skaperverket er ikke til salgs»;
22/10: «Frelsen er ikke til salgs» - der vi brukte Luthers «Deutsche Messe»-liturgi i sin helhet, dog
på norsk – og: Med en Bach-kantate lagt inn (strålende arbeid av Colin Smith og hans prosjektkor!);
19/11: «Mennesker er ikke til salgs» med Ingar A. Isene fra Stefanusalliansen som predikant.
På den ene siden var dette gudstjenester forordnet oss fra sentralt kirkelig hold. På den andre siden ble det
lagt betydelig arbeid fra stabens side i dem for å sikre kvalitet og PR. Tilslutningen kunne nok vært bedre….
Det er fortsatt vår mening at dette mangfold skaper en nødvendig bredde og åpenhet for at nye mennesker
skal finne rom i vårt gudstjenesteliv.

Lambertseter menighet har i alle år tydelig uttalt at kirkekaffe er en naturlig del av menighetens liv søndag
formiddag. Derfor har vi også dette året 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 viktig møtested for menigheten og en arena hvor det går an å pleie vennskap og knytte
nye kontakter. For vi vet at vår evne og vilje til å inkludere nye blir hver søndag satt på prøve. Om dette er
aktuelt for kirkekaffen, er det høyaktuelt for måten dåpsfolket opplever å komme til oss. Heldigvis får vi
jevnlig tilbakemeldinger som:”Det er så hyggelig å komme hit!” Samtidig vet vi at vi hver søndag er nullstilt
i dette og må yte vårt beste fra og med første «Velkommen» i kirkedøren og til kirkekaffen er over. Å være
en inkluderende gudstjenestemenighet er noe vi alltid må arbeide videre med.
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3. 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. Det er
gledelig at i løpet av 2017 har besetningen på bandet blitt mer stabil. Samtidig disponerer kantor noen midler
fra menighetsrådet til å leie inn musikere ved spesielle anledninger. Lambertseter ungdomskorps har en
tradisjon med spilling på julaftens gudstjeneste. Tradisjonen tro har vi holdt jazzgudstjeneste på 2. påskedag
med The Real Fake Band, og gudstjeneste på Lambertseter kjøpesenter 3. søndag i advent med gospelkoret
Reflex.
Kantor har jobbet (i samarbeid med staben) med å utvikle en lokal «Plan for kirkemusikk»; dette arbeidet vil
fortsette i det kommende året med særlig tanke på etablering av faste serier for den liturgiske musikken.
Menigheten har hatt besøk Lambertseterskolenes kor ved flere anledninger. Dette er et viktig samarbeid
mellom lokale aktører og menigheten. Forsangere fra Varia Vocalis har også bidratt ved flere anledninger.
Det er satt i gang et prosjektkor (håndplukkede sangere) med håp om at dette kan utvikle seg til et fast
kirkekor; i oktober deltok de på en av Reformasjonsgudstjenestene med en kantate av J.S.Bach.
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.
De store julekonsertene i løpet av adventstiden fortsetter å trekke fulle hus; fra 2017 kan nevnes Rein
Alexander med Anita Skorgan; Ole Edvard Antonsen med gjester; Christian IV Consort. 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.

4. Trosopplæringsarbeidet.
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. Visse tiltak er spesielt utformet med tanke på at de inngår i denne planen, mens andre tiltak
står på egne ben, men har mye av den samme målsettingen. Se vedlagte tabeller for de to kategoriene. Tiltak
som er streket over er ikke gjennomført, men angir arbeid som venter på å bli aktivert. Aktivitetsnivået må
til enhver tid tilpasses de tilgjengelige ressurspersonene, både ansatte og frivillige.
Arbeidet er gitt en visjon for trosopplæringen i Den norske kirke: En raus og tydelig kirke hvor barn og unge
får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet.
Kirkens «vi» deler med hverandre:


Troen og undringen



Kristne tradisjoner og verdier
Opplevelser og fellesskap
Håpet om en bedre verden
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Tabellen under viser hvilke tiltak som ligger i Plan for trosopplæring. Noen av tiltakene finnes foreløpig
bare på «tegnebrettet». Tiltak som er streket over er enten fjernet fra planen i løpet av året, eller ble av
kapasitetsgrunner ikke startet opp/ avholdt i 2017.

De fleste av de tiltakene er fyldig omtalt i trosopplæringens egen årsrapport (46 sider i eget dokument
tilgjengelig på www.kirken.no). Her følger et utvalgt sammendrag:
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Søndagsskolen
Hovedleder: Eivind Mork. Medledere: Heidi Mork, Anders Holter og Lars Kristian Gjone
Søndagsskolen har hatt få samlinger i 2017, men til gjengjeld har disse vært veldig gode. På høsten var det
en samling pr. måned fra september til desember.
Supertorsdag
Supertorsdag har hatt faste samlinger hver 14. dag i skoleåret. Takket være en stor innsats av frivillige og
ansatte på kjøkkenet har det vært mulig å invitere ikke bare barnefamilier, men også andre som liker å være
med på dette sosiale treffpunktet i menigheten. Det har dog kommet et behov for å få flere
«kjøkkenmedhjelpere.» For å organisere andakter og aktiviteter for barna er det opprettet en egen klubb –
Superklubben- som er innmeldt i NLM. Torunn Aansesland Strømme er hovedleder for denne.
Superklubben står med 9 tellende medlemmer per 31.12.17. Klubbarbeidet skjer i et nært og godt samarbeid
med de øvrige aktive i Supertorsdag. Dessuten er tiltaket «Byttekveld» gjennomført på Supertorsdag, og er i
ferd med å bli en fast tradisjon hvert semester.
Dåpssamtaler
Det ble avholdt 72 dåpssamtaler i 2017. 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
skjer ca. én gang pr. mnd. Nytt dette året er at familiene ble invitert til «Supertorsdag» og fikk spise middag
inkludert i familiesamlingen før man gikk for seg selv og tok for seg dåpstematikken. Dette grepet om
dåpssamtalene har vist seg å være svært vellykket. 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.

Babysang
Omkring 40 av menighetens babyer deltok på babysang i 2017. I tillegg har et betydelig antall besøkende
babyer vært med, og oppslutningen har vært jevnt god. Menigheten har engasjert Marianne Jørgensen som
en ekstern fagperson/musiker til å lede babysang annenhver torsdag. Trosopplæringsmedarbeider Robert
August Pedersen har blitt med som musiker, noe som har fungert veldig bra. Det er åpne møter der alle er
velkommen. Det er behov for noe tilrettelegging fra frivillige og ansatte, mest med servering av kaffe og
vafler e.l. Babysang har tradisjon for å delta i menighetens Kyndelsmess (gudstjeneste på søndag nærmest
2. februar), så også i 2017.
Generasjonssang
Utfra Babysang og Marianne Jørgensens erfaring med generasjonssang i andre menigheter vokste ideen om
å arrangere på Lambertseter sykehjem. Generasjonssang er rett og slett babysang for alle generasjoner –
nybakte foreldre tar med babyene sine og har babysang sammen med eldre. Det ble avholdt fire slike
samlinger og en generasjonskonsert i 2017. Det har vært varierende oppmøte på samlingene, men har vært
opp mot 40 stykk. Det er tydelig at dette arrangementet blir godt mottatt! Generasjonskonserten ble arrangert
av Jørgensen, trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen og kantor Colin Smith en torsdag i mai,
sammen med Torsdagstreff. Over 70 stykk kom, og det ble en storartet opplevelse.
4-årsbok
4-åringene fikk invitasjon, med en egen CD i posten, til utdelingsgudstjeneste av 4-årsbok, og invitasjon til
en spesiell Supertorsdag i forkant av gudstjenesten. Det var 16 barn som fikk 4-årsbok på Sprell levende
høsttakkefest høsten 2016, eller i tilknytning til denne.
Kirkerottene
Barnehagene i bydelen har som regel stengt pga planleggingsdag en fredag tidlig i januar hvert år. I januar
2017, som i årene før, inviterte vi til barneteater med «Kirkerottene». Det møtte frem ca 75 barn, og de fleste
var i målgruppen 3-6 år. Oppsetningen ble veldig godt mottatt.
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Helt førsteklasses
Søndagen før skolens oppstart i august ble nye skolebarn invitert til «Helt førsteklasses gudstjeneste» . Der
fikk de en skolestartpakke med boken «Tre i et tre», matboks, blyant/ linjal, kirkerefleks og litt mer.
Lambertseterskolenes kor deltok med en gruppe sangere. Det var en veldig flott søndag, men den relativt
lave oppslutningen fra målgruppen tyder på at det kan være lurt å ta nye grep for å samle flere av disse.
Tårnagenthelg
Lørdag 20. og søndag 21. mai var det tårnagenthelg med til sammen 10 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.
Lys Våken
Som følge av avlysningen av Lys Våken i fjor endret vi aldersgruppen for tiltaket til 6.- og 7. trinn (11-12åringer). LysVåken ble planlagt til helgen 11.-12. november, dog bare med 4 påmeldte. En herlig gjeng
frivillige ble med og vår egen Lys Våken sang fikk sin debut. Helgen vi hadde valgt kolliderte med mye
annet opplegg for aldersgruppen, som kan være noe av grunnen til laber påmelding.
Konfirmantarbeidet
I 2017 var det 23 konfirmanter av et kull på 43 (døpte). Dette utgjorde 53,5%. I 2018 er det 31 konfirmanter
av et kull på 48 (døpte) (64,6%). Variasjonen 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 2017 fortsatte vi samarbeidet med Manglerud menighet om konfirmantleir. Leiren var første uken i skolens
sommerferie og gikk til Rødungstølen høyfjellshotell i Ål i Hallingdal. Leirstedet fungerte fint, men vi
savnet bedre undervisningslokaler innendørs og mulighet for ballspill ute. Vi skal samme sted i 2017.
Samarbeidet er forlenget på ubestemt tid og vi har funnet nytt leirsted for 2019, Solåsen i Kjerringvik ved
Larvik.
Konfirmantundervisningen tar utgangspunkt i opplegget Nøkler til livet fra KFUK/M kombinert med eget
opplegg om kristuskransen. Det er 3 turer, superhelg i januar til Østmarkskapellet, overnatting under åpen
himmel i Nordmarka i juni og konfirmantleir første uka i skoleferien. Konfirmantene deltar i Kirkens
nødhjelps fasteaksjon før påske.
Konfirmantene har i 2018 valgt 2 tillitsvalgte, én av hvert kjønn. Det er Liv M. Stenslie og Thomas Alveid.
Sistnevnte er representant for konfirmantene i KIKKstyret.
Ungdomsarbeidet
Vi er inne i et generasjonsskifte i ungdomsarbeidet. Det er en trofast og stabil kjerne, men vi er så få at vi
blir lett sårbare. Det er kapellanen som har hovedansvar for konfirmant- og ungdomsarbeidet. Det at det er
kun en ansatt inn i dette arbeidet gjør det sårbart. Vi har hatt kontakt med UKT ved menighetsfakultetet,
men de har ikke behov for flere praksissteder for sine studenter. Vi er også i kontakt med Acta-Normisjon
og Høgskolen NLA avdeling Staffeldsgate om å få praksisstudenter derfra.
Kapellanen har fremmet for menighetsrådet at det er behov for å styrke ungdomsarbeidet med ytterligere
ressurser for å kunne være flere om det relasjonsbyggende arbeidet, utvikle og satse på time-out som en
kveldsgudstjeneste som blir et større fellesskap.
KIKK – klubben i kirkekjeller\n
KIKK valgte nytt styre på sitt årsmøte 7. september 2017. Ny styreleder er Tonje Helene Kilmork-Evensen.
Medlemmer er: Line Kvalsvik, Julie Reklingsholmen og Trine Vestli Andersen. Ansattrepresentant er Asle
Røhne Rossavik. Thomas Alveid er konfirmantenes representant i KIKKstyret. Christopher N. Nilsen ble
supplert inn som medlem av styret torsdag 22. februar. 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.
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Tøff – trening og øvelse for fjorårskonfirmanter
7 av 23 ble med på TØFFkurs (Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter) høsten 2017. Det ble avholdt 3
tøffsamlinger i løpet av høsthalvåret 2017. I tillegg var TØFFkursdeltagerne med på tur til Østmarkskapellet
i februar, og har praksis i konfirmantarbeidet i 2018. De eldre lederne kalles Tøffere. For tiden er det 8
tøffere i alderen 16 til 19. I tillegg er det voksenledere i alderen 21-26.
Høstleir
Høsten 2017 var det igjen høstleir til Norefjellhuset. Høstleir har som formål å styre og utruste
ungdomslederne i menigheten. Det gjorde vi gjennom team-building med paintball, undervisning og åndelig
fellesskap med kveldssamling med lystenning og bønn.

5. 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
2017 14 vandringer i forbindelse med påske og 13 vandringer i forbindelse med jul. Til sammenligning var
det i 2016 11 påskevandringer og 17 julevandringer. Det er gledelig at det er en økning i antall barnehager
som ønsker å delta på påskevandringer samt at skolen også er med. Det reduserte antallet julevandringer
handler om at en barnehage uteble på grunn av ombygging og at det var at skolen fordelte seg på færre
vandringer (færre barn på trinnet). Det er god kontakt med barnehagene og skolene, og stor positivitet rundt
opplegget.
Karlsrud skole har ennå ikke kommet med på påske- og julevandring. Vi er i dialog med dem og håper på å
få med dem med i 2018.
Det er ikke utarbeidet en egen plan for skole- og kirkesamarbeidet.

6. Diakoni og frivillighet.
Diakonalt feltarbeid
Et av menighetens diakonale arbeid er fordeling av mat til institusjoner og enkeltmennesker som trenger
dette tilskuddet for å bevare livskvalitet og verdighet. Prosjektet er et samarbeid mellom menigheten
v/diakonal medarbeider, Frivilligsentralen og Mellombølgen Rema 1000 v/ Jonny Nor og har pågått i fem
år. I 2017 fikk prosjektet støtte fra Nordstrand bydel og det ble kjøpet inn er ny fryser og et nytt kjøleskap
for prosjektpengene. 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. Prosjektet er på denne måten «grønt» i og med at
det reduserer kraftig kasseringen av matprodukter fra Rema 1000, og det er vel det nærmeste vi kommer
opprinnelig diakonal virksomhet – i lys av matutdelingen i Urkirken i Jerusalem!

Sykehjemmet
I og med at sykehjems-prestestillingen ble tatt bort, kom menighetens arbeid ved sykehjemmet inn i nye
utfordringer. Trofaste frivillige har fortsatt med å hente beboere ned til våre samlinger onsdag formiddag.
Disse samlingene ble det dessverre færre av i 2017. Ekstra sårbart ble arbeidet av at vår trofaste musiker og
andaktsholder Svein Olav Throndsen ble syk og gikk bort. Våre kirkelige foresatte drøyde også av
forskjellige årsaker med å komme opp med løsninger. I løpet av høsten ble det klart at soknepresten må gå
inn og dekke noe av dette behovet, samtidig som frivillige også tok ansvar. Fra nyttår er dette i mer faste
former der soknepresten både tar de fleste andaktene og holder gudstjenester, og også er tilgjengelig på
avdelingene minst én dag annenhver uke.
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Diakoni- og frivilligarbeidet:
Diakoni- og frivilligarbeidet har bidratt til gjennomføring av tradisjonelle arrangementer som dugnad,
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. Alle i det frivillige nettverket inviteres til nyttårsbord 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. Det er fortsatt behov for flere teamledere, kirkeverter,
dåpsverter og medliturger.
Sorggruppe
Det har ikke vært grunnlag for sorggruppe de siste årene. Det har vært kontakt med enkeltpersoner, men
disse har fått andre tilbud. Prestene inviterer til samtale for de nærmeste pårørende der det er aktuelt.
Ukentlige torsdagstreff kl 12 i kirkestuen
Torsdagstreff har faste ledere og praktiske medhjelpere. I 2017 var dette: Toril Slettner, Marta Halvorsrud,
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 som menigheten
har bidratt med i over 20 år. Fra høsten 2017 begynte torsdagstreff et samarbeid med Eldreforum der en
større bredde av brukere fra Frivilligsentralen og Krystallen treffsenter ble invitert. På siste samling før
advent hadde Lars Thue og Ivar Sekne et temaprogram om oppvekst på Lambertseter og samlet 92
deltakere.

Frivilligsentralen
Frivilligsentralen 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 frivilligsentralen og Jørgen Meier fra menigheten har vært hovedledere for sommerturene.
Sommerturen 11.juli gikk Gamle Fredrikstad med omvisning og fin lunsj på verthuset midt i gamlebyen.
I litt mer utfordrende vær var det tur Hamar 15.august med omvisning i byen per buss! Turen gikk innom
Gjøvik gård tilbake med hyggelig lunsj ute.
Begge turene hadde omkring 50 deltakere. I tillegg ble det arrangert ulike samlinger på Lambertseter gård
gjennom hele sommeren og med friluftsgudstjeneste 13.august ledet av Fredrik Ulseth.
Adventsbasar
Adventsbasar ble arrangert for 5.år på rad etter gudstjenesten 1.søndag i advent. Dette erstatter tradisjonell
julemesse og ble gjennomført med pådrivere fra menighetsrådet. En liten men godt organisert komite ledet
forberedelsene og basaren endte opp med en flott overskudd. Takk for all innsats i den forbindelse.

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 menighetskontakt er sokneprest Fredrik Ulseth, og gruppen er en
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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 en kirkering og et par andre mindre fellesskap i form av bibelgrupper og husfellesskap.
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 Asle Røhne Rossavik 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 20-21.
Gruppen ledes vekselvis av prester fra Areopagos og vår kapellan.
I 2018 ble det avholdt dagsretreat med sentrerende bønn 3. mars i Nordstrand. Tore Laugerud og Asle
Røhne Rossavik ledet retreaten.
Integreringsarbeid for nylig bosatte flyktninger
Kapellan Asle Røhne Rossavik har siden våren 2016 deltatt i og fungert som koordinator for en
arbeidsgruppe i bydelen bestående av NAV, Frisklivsentralen, Fritidsklubben (og utekontakten) fra bydelens
side, Oasen kvinner krysser grenser (Norsk folkehjelp), en lokal innvandrer forening, Frivilligsentralen ved
Kai Adelsøn, kirken ved Asle Røhne Rossavik (Lambertseter) og diakon Ingun Yri Øystese (Nordstrand),
lokale ildsjeler Jens Petter Homleid og Gaute Bergmo.
Arbeidsgruppen har arrangert sosiale nabolagskvelder for å skape et lokalt møtested som fremmer
integrering og frivillighet knyttet til dette. Ut fra dette arbeidet har det sprunget ut ulike aktiviteter og tiltak
blant annet en mannsgruppe, språkgrupper i regi av Norsk folkehjelp, leksehjelp og praktisk arbeid for
mindreårige flyktninger sammen med frivillige.

7. Andre tiltak/arbeid.
Vennskapsmenighetene i Luton
Etter de betydelige begivenheter i 2016 ble naturlig nok 2017 et roligere år hva kontakten med Luton angår.
Også fordi prosessen med å få på plass ny sokneprest der tok sin naturlige tid. Tidlig på høsten var det
imidlertid klart – Anne Crosby er ny sokneprest i St. Annes with St. Christophers. Særdeles hyggelig var det
sokneprest Fredrik Ulseth høytidelig ble invitert over til innsettelsen av henne mandag 4.september. Han
deltok naturlig nok der og overrakte den nye kollegaen menighetens spesielle vase som hilsen.
Man benyttet også muligheten under det korte besøket til å drøfte veien videre sammen for våre to
menigheter. Når denne årsberetning skrives, er status at vi fortsetter vår vennskapskontakt uten en skriftlig
avtale, men på mer uformell basis, dog med samme målsetning som før.
For Lambertseter menighet er denne kontakten fortsatt en viktig aktualisering av at vi er en menighet i den
verdensvide kirke.

Misjonsprosjektet
Menighetsrådet har i til sammen 8 år hatt avtale med Stefanusalliansen og misjonsprosjektet Anastasia.
Forrige periode utløp i desember 2015 og rådet har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med
Stefanusalliansen og utvidet prosjektet til også å gjelde Mamma Maggie og Stefanusbarna, perioden vil gå ut
2018. Pengene til prosjektet samles inn ved givertjeneste, 3 ofringer i løpet av året, samt utlodning og
innsamling under Sprell levende sommeravslutning/misjonsgudstjeneste i juni («misjonstivoli»).
Soknepresten var 3.-10 mai på studietur til Kairo og Anafora/Anastasia. Det ble sterke inntrykk fra arbeidet
som gjøres for de tusener av barn som nås gjennom Stefanusbarna i Kairo, og nå også andre steder, særlig i
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Øvre Egypt. Ikke mindre sterke var inntrykkene fra senteret biskop Thomas har bygd opp der det en gang
var ørken like utenfor Kairo: Retreatstedet Anafora og skolesenteret Anastasia. Ved skolesenteret får
tusenvis av unge koptiske egyptere muligheten til utdanning og framtid; særlig gjelder dette jenter. 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 har forpliktet seg til min. kr 15000 pr. år og for 2017 ble resultatet på innsamlinger mer enn
dette, til sammen kr 24.148 totalt. Dette er nesten en dobling fra innsamlingen i 2016!
Soknepresten er kontaktperson for Stefanusalliansen og misjonsprosjektet. Det har ikke vært et eget
misjonsutvalg i virksomhet i 2017.
Strikkekvelder
Våren 2017 ble det tatt initiativ til å starte med strikkekvelder. Initiativtaker var Ulla Karlsen, med bistand
fra Gjertrud Gulestøl Reinertsen og Borgny Vestli. Formålet var både å sammen produsere tilstrekkelig med
lapper til det tradisjonsrike lappeteppet, som er en av de gjeve gevinstene på Adventsbasaren hvert år, og
også på tvers av generasjoner kunne samles til et godt fellesskap over en kopp kaffe og noe å bite i. I løpet
av året var vi samlet ca 1 gang pr måned, og antallet varierte fra 8 – 15 damer, og noen menn som kom
innom for en kaffekopp og en hyggelig prat.
I tillegg til lappeteppet ble det i løpet av året produsert en rekke flotte hjemmestrikkede små og store plagg
til salg. Vi takker for absolutt alle bidrag, og ikke minst takker vi to glade givere som har bidratt med store
mengder flott restegarn.
Informasjonsarbeid
Informasjonsarbeidet er helt avhengig av mange frivillige krefter. Menighetsbladets redaksjon har bestått av
Borgny Vestli, Marit Fuglerud Simensen (sluttet i løpet av året), Christian Danielsen og Hege Eidsæter (fra
desember), med bistand av Robert August Pedersen. Layout: Helen Fjeld Langgrind. Distribusjon: Jan
Sverre Kippe. En stor takk også til staben, alle andre bidragsytere og våre annonsører.
Menighetsbladet kom ut med 4 utgivelser i 2017.
I informasjonsarbeidet og PR brukes i tillegg gudstjenestelisten i Vårt Land, og gratisavisen Oslo Syd ved
enkeltarrangement. Nettsiden har blitt langt mer informativ. En stor nyvinning i 2017 var nye infoskjermer
ved inngangspartiene, som automatisk oppdateres via menighetens nettsider. Alt er gjort på dugnad, med
Eivind Mork og Lars Petter Reinertsen som særlige drivkrefter.

8. Utleie, drift og vedlikehold.
Faste leietakere i 2017: Frivilligsentralen har i løpet av våren tatt i bruk den gamle resepsjonen som base, i
stedet for hjørnet i kirkestuen. Ved behov disponerer Frivilligsentralen også andre lokaler, for eksempel
kirkestua til dager med spesielt program, og det andre forkontoret ved behov for skjermede samtaler.
Frivilligsentralen holder åpent alle hverdager, og bidrar til at menighetskontoret får langt større åpningstid
enn man ellers kunne regne med. NIF – Norwegian International Fellowship har avtale om å bruke
menighetssalen på søndager, samt kirkestua på fredagskvelder. NA (Anonyme Narkomane) har 3 ulike
grupper hver måned. Nordstrandkoret, NBQL – Nordstrand 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 to store, kommersielle konsert i desember
2017, samt en rekke øvrige med mer lokale arrangører.
Fornyelsesarbeidet som skjøt fart i 2016 har fortsatt gjennom 2017; LED-lyspærer i kirkerommet, oljelys i
nær sagt alle kirkelysene, reparasjon av de mobile kirkebenkene, ny innredning på sakristikjøkkenet,
lamellgardiner i menighetssalen, nye bord til både menighetssalen og kirkestua, nye (pent brukte) stoler til
kirkestua, diverse utbedringer på kjøkkenet, nye vinduer på «vestveggen», en rekke nymalte kontorer og
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dører, sykkelstativer og videre ryddearbeid i de ytre lagerkorridorene. I tillegg til mange andre grep har dette
gjort at bygningsmassen bærer sin alder så godt som bare mulig, med de knappe ressurser som står til
rådighet. Med plan om store innsparinger på strømforbruk har Kirkelig fellesråd i Oslo sørget for mange av
forbedringene som er gjort. Men, uten den enorme innsatsen fra både ansatte og frivillige ville forfallet ha
vært uoverskuelig. Her er det fortsatt mye å ta tak i.
Det er planer om en ny, kommunal sykkelsti og fortauer langs Langbølgen, og det vil i noen grad berøre
kirkens tomt. Dette arbeidet er ikke kommet så langt ennå. Kontaktpersoner i stab/ MR er Steinar Andersen,
Jørgen Meier og Lars Kristian Gjone.

9. Menighetens økonomi.
Av viktige inntektskilder kan nevnes:
-

Utleie på ca kr 560.000 i 2017 (økt fra kr 276.000 i 2016)
Gaver, tilskudd, ofringer og innsamlede midler på ca 438.000 i 2017, mot 543.000 i 2016 (inkl.
jubileumsgaver)

Driftsinntektene på kr 1.448.796 representerer en kraftig økning fra året før. Mesteparten av økningen
skriver seg fra utleie til kursvirksomhet. Det knytter seg også betydelige utgifter til dette, men økningen har
dekket de store innkjøpene til nytt inventar.
Driftsutgiftene er på kr 1.496.686 representerer en kraftig økning fra 2016 (kr 1.210.553). Dette skyldes for
det meste innkjøp av nytt interiør, men også økte innkjøp varer og tjenester som følge av økt utleie og
servering.
Det ville vært ønskelig å gå i balanse uten bruk av diakonifond, men budsjettet for 2017 var lagt med inntekt
kr 163.000 fra fondet. Merforbruket er altså langt mindre enn planlagt, slik at mindre fondsmidler enn
budsjettert kan tas ut for å komme i regnskapsmessig balanse.
Midler fra trosopplæringsreformen utløste i 2017 kr 549.000,- til Lambertseter menighet. Det er Kirkelig
fellesråd i Oslo som administrerer regnskapsføringen for dem. Trosopplæringsleder fungerer som
økonomiansvarlig og gjør de nødvendige rapporteringer. Trosopplæringen hadde i 2017 et mindreforbruk på
kr 11.000.

10. Menighetsråd
Faste medlemmer
Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder)
Borgny Vestli (nestleder)
Christian Danielsen
Lise Ingebrethsen Larsen
Ragna Øyno Jensen (til januar 2017).
Steinar Andersen
Ranveig Bredesen (fast medlem fra januar 2017)
Varamedlem:
Marit Leonie Fuglerud Simensen
Svein Jarle Yndestad Eide
Arvid Juland
Menighetsrådsmedlem Ragna Øyno Jensen døde 10. mai 2017.
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Daglig leder/ menighetsforvalter har deltatt i rådets møter som sekretær. Menighetsrådet har i 2017 hatt
arbeidsutvalg som bestod av leder og nestleder i rådet samt sokneprest og menighetsforvalter (sekretær).
Menighetsrådet har hatt til sammen ti møter, med tillegg av årsmøte, møter i arbeidsutvalget (AU), og har
behandlet 69 saker.
I møtet 20.oktober 2017 ble rådet konstituert på nytt:
Som leder frem til oktober 2018 velges: Gjertrud Gulestøl Reinertsen.
Som nestleder frem til oktober 2018 velges: Borgny Vestli.
Som representant til prostirådet frem til oktober 2018 velges: Gjertrud Gulestøl Reinertsen.
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.

11. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten
I 2017 var følgende personer ansatt i Lambertseter kirke:
Fredrik Ulseth
Asle Røhne Rossavik
Lars Kristian Gjone
Jørgen Meier

Sokneprest 100 % stilling.
Kapellan 100 % stilling.
Daglig leder (80%) og trosopplæringsleder (20%).
Diakonal medarbeider i 50 % menighetsfinansiert stilling, 20%
trosoppplæringsmedarbeider og 30 % stilling i søndagstjeneste og adm.ressurs.
Colin Smith
Kantor i 50 % stilling (fra mars 2017).
Robert August Koestøl Pedersen: Trosopplæringsmedarbeider (20% stilling)
Marianne Jørgensen
Innleid på timebasis som leder av babysang annenhver torsdag i måneden.

12. Kirkelig årsstatistikk.
Kirkelig årsstatistikk
Tilstede ved gudstjenester totalt
Nattverdgjester
Antall døpte
Dåpstall inkl utensokns
Antall fødte*
Antall konfirmert
Konfirmantkull
Viet i Lambertseter
Viede totalt
Gravferder
Gravferder totalt
Medlemstall

2009
5952
2636
42
116
146
27
42
3
32
25
112

2010
5504
2241
46
118
154
21
38
4
21
26
132

2011
5875
2768
49
123
142
23
45
4
22
21
127

2012
5073
2628
41
117
151
10
36
3
18
16
126

2013
6208
3183
52
119
169
18
48
6
13
17
95

2014
5851
2897
43
97
169 (79)
16
48
5
16
22
102

2015
5818
2694
47
101
145 (89)
27
52
0
12
16
81

2016
7373
2890
51
83
113 (90)
23
43*
5
15
25
81

2017
5337
2431
36
76
123
23
43
1
11
38
79
7172

*tall basert på antall fødte med minst en av foreldre som er kirkemedlem
Tall i ( ) angir hvilket antall fra dette årskullet som per 1/3 2018 hører til Lambertseter menighet.
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