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AGENDA FOR ÅRSMØTET I GREVERUD MENIGHET 
 

Søndag 20. september i Greverud menighetssal (umiddelbart etter gudstjenesten) 

 

Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02: Valg av to representanter for underskrivning av protokoll 

Sak 03: Årsmelding for 2019 for Greverud menighetsråd 

Sak 04: Greverud menighetsråds regnskap for 2019 

Sak 05: Fremlegging av budsjett for 2020 

Sak 06: Innkomne saker til årsmøtet 
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Årsrapport fra Greverud menighetsråd 2019 
 

Greverud menighetsråd har hatt 6 ordinære møter, og behandlet 52 saker. I tillegg har 

menighetsrådet avholdt årsmøte og hatt et heldagsmøte sammen med de ansatte i menigheten. 

I 2019 ble det gjennomført valg av nytt menighetsråd for neste 4-årsperiode. 

STYRINGSORGAN 

Greverud menighetsråd som øverste styringsorgan for Greverud menighet bestod i 2019 av 8 

folkevalgte medlemmer, samt menighetens sokneprest. 

LEDER: 

Stein Erik Berget forrige periode og Hans Jacob Samuelsen for ny periode 

NESTLEDER 

Ole Petter Fremmegård forrige periode og Siv Thomson for ny periode 

ARBEIDSUTVALG 

Menighetsrådets leder, nestleder, sokneprest og menighetskoordinator. 

ØVRIGE MEDLEMMER 

Januar – november 

Hans Jacob Samuelsen, rep. til ungdomsutvalget 

Torun Karin Fatland, rep. til Trosopplæringsrådet og til Oppegård kirkelige fellesråd 

Berit Elisabeth Magnus, rep. til Gudstjenesteutvalget 

Liv Bente Ringnes Larsen, rep. til Diakonirådet, Bibelkontakt og vara til Oppegård kirkelige fellesråd 

Siv Thompson, rep. til Barneutvalget 

Reidar Aasgaard, varamedlem Oppegård fellesråd 

November – desember, fordeling av verv i råd og utvalg var ikke klart ved årets slutt 

Stein Erik Berget, rep. til Nordre Follo kirkelige fellesråd 

Jan Steinar Kvilesjø, personlig vara Nordre Follo kirkelige fellesråd 

Berit Elisabeth Magnus 

Gro Magnus 

Guro Wetrhus Stordahl 

Leikny Gulsett Ødegård 

Helen Heamo 

SEKRETÆR 

Marianne V. Kolve Henriksen (foreldreperm fra september), Aud Bergquist (vikar fra september) 

VIRKSOMHETENS OPPGAVER 

Menighetsrådet har sin instruks fra kirkelovens § 9:  

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det 

kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 

døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. 

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og 

utvikles i soknet.» 
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PERSONALRESSURSER 

Menighetens aktiviteter driftes i stor grad med hjelp fra frivillige. Aktivitetene kunne på ingen måte 

gjennomføres i det omgang som skjer i dag, uten den fantastiske innsatsen fra mange frivillige. Dette 

gjelder både gjennomføring av gudstjenester, kirkekaffe, samt alle andre aktiviteter, både for barn, 

familier, voksne og eldre. Menighetsrådet ønsker å uttrykke en stor takk til alle frivillige for den gode 

innsatsen! 

I tillegg til de frivillige disponerer menighetsrådet følgende ansatte ressurser: 

• Jon Harald Haug, kantor 60 % (fordelt på 3 menigheter) 

• Thor Henning Isacsen, kantor 100 %, sluttet i september 2019 

• Marianne V. Kolve Henriksen, menighetskoordinator 50 %, permisjon fra september, vikar 

var Aud Bergquist fra samme tidsrom. 

• Simen Roaldseth-Neerland, ungdomsarbeider 50 % - 20 % finansiert av trosopplæringen og 

30 % av menighetsrådet 

• Margit Raustøl, Trosopplæringsleder 50 % (fordelt på 3 menigheter) 

• Marit Jørgensen, Barnekoordinator 50 % - 20 % finansiert av trosopplæring og 30 % av 

menighetsrådet. 

• Ingunn Trageton Ileby, Soknediakon 50 % (fordelt på 3 menigheter) 

• Anne Elisabeth Lønningen, Ungdomsdiakon 100 % (fordelt på 3 menigheter) 

• Elise Frøyen, Kateket 100 % (fordelt på 3 menigheter), ansatt fra 1 juni 2019 

I alt fra Fellesrådet: 9 

DELTAKELSE 

Det henvises til statistikken som finnes bakerst i den samlede årsrapporten. Statistikk for dåp står 

ikke oppført, da det blir direkte overført til SSB fra eKirkeboken (Den norske kirkes elektroniske 

kirkebok). Av denne grunn viser vi følgende statistikk for dåp i Greverud sokn: 

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 

Ant. døpte 71 65 59 35 46 

 

MENIGHETENS SÆRPREG 

• Gudstjenestelivet er variert og står sterkt 

• Mange frivillige tar ansvar og bidrar 

• Barnearbeidet er godt og mangfoldig 

• Store konfirmantkull 

• Sterkt innslag av barnefamilier 

PRIORITERTE OPPGAVER I 2019 

• Innkjøp av utstyr til kjøkken oppe og nede 

• Kirketekstiler til «røde» dager – primært pinsedag 

• Kirkevalg 

• Diakoni 

PRIORITERTE OPPGAVER I 2020 

• Fest i kirken 

 

 



6 
 

ØKONOMI 2019 

Regnskapet til Greverud menighetsråd gikk med et underskudd på kr. 12.849. Det var budsjettert 

med kr. 11.000 i underskudd. Dette beløpet dekkes av Greverud menighets fond, som ved utgangen 

av 2019 var på kr. 550.999. 

 

På vegne av Greverud menighetsråd 

19. mars 2020 

Aud Bergquist 



7 
 

Årsrapport fra kantorene 2019 
 

Arbeidsfordeling: 

Jon Harald Haug har hovedansvaret for det kirkemusikalske liv i Oppegård menighet, men er også 

knyttet til Greverud og Kolbotn menigheter, og har kontor i Greverud kirke.  

Frem til begynnelsen av september hadde Thor Henning Isachsen stillingen som kantor i Greverud 

menighet. Etter dette gikk han over i ny jobb i Creo, og kantorstillingen ble vakant, noe som vedvarte 

resten av 2019. Thor Henning var likevel så hjelpsom at han fortsatte å spille på gudstjenester 

(søndager og julehøytiden) i vakanseperioden.  

Gudstjenestearbeid: 

Thor Henning var med i menighetens gudstjenesteutvalg til han sluttet. Vi legger vekt på ekstra 

musikalsk medvirkning i gudstjenestene. Bandmusikere og messingblåsere deltar jevnlig. Oppegård 

blokkfløyte-ensemble deltar også på noen gudstjenester. Vi er dessuten takknemlige for samarbeidet 

med kulturskolen og andre musikalske bidragsytere i nærmiljøet. 

Korarbeid: 

Av barnekorgruppene fungerte Sprøballong bra. Jubalon ble også holdt i gang, men oppslutningen 

var ikke spesielt god. Barnekorprosjektet på den første julaftensgudstjenesten var en suksess. Opus, 

som er Oppegårdmenighetenes ungdomskor, deltar ikke lenger i gudstjenester på Greverud. 

Menighetens voksenkorarbeid har dessverre ligget nede i 2019. Gregos, som er et gospelkor for 

voksne, øver i kirken hver torsdag. De er ikke direkte tilknyttet menighetens arbeid, men er likevel en 

god samarbeidspartner for oss, og medlemmer fra koret stiller ofte opp som forsangere på 

gudstjenestene våre. 

Musikkundervisning: 

Kantorene har ikke hatt orgelelever her i 2019. 

Konserter: 

«Orgelets ønskekonsert» ble arrangert 3. mars, med deltagelse av både daværende og tidligere 

kantorer i Greverud. Det var bra publikumsoppslutning på konserten. Det ble også holdt to konserter 

til, med langt lavere publikumsoppslutning: 14. april (palmesøndag) ble Stabat mater av Pergolesi 

fremført av Katharina Frogner Kockum (sopran), Gro Bente Kjellevold (mezzosopran) og Jon Harald 

Haug (orgel). 17. november hadde den unge tyske organisten Moritz Unger solokonsert i kirken.  

Greverud kirke brukes for øvrig som konsertlokale for flere arrangører. Kirkerommet leies ut til lokale 

kor, korps og musikkgrupper. Oppegård kulturskole og musikklinjen ved Ski videregående skole har 

også konserter her. 

Greverud, 27. februar 2020 

Jon Harald Haug 
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Årsrapport for Diakonirådet Oppegård prestegjeld/ Soknediakonen 

2019 
 

Diakonirådet har hatt følgende sammensetning: Frivillige: 

Ida Synnøve Grini  - leder, representant fra Kolbotn MR 

Kirsten S. Tørresen  - representant fra Diakoniutvalget i Kolbotn/MR 

Kari Mattikainen  - repr. fra Greverud MR/Greverud diakoniutvalg (ligger nede) 

Liv Bente Ringnes Larsen - representant fra Greverud MR                                              

Ingunn Trageton Ileby  - sekretær, soknediakon (50 %) 

Oppegård menighet har valgt å ikke ha representant i Diakonirådet. 

Diakonirådet har hatt fem møter og tatt opp 31 saker. Diakoniutvalget i Greverud ligger nede. 

 

DIAKONI OG OMSORGSARBEID 

1.     Arbeide for å bevisstgjøre menigheten i forhold til diakoniens plass i gudstjenesten og i den 

enkeltes liv. 

På oppstarts gudstjenesten i år i Sofiemyr var 6 åringene invitert til «Helt førsteklasse». (1.søndag 

etter skolestart) Det ble ikke oppstart med tur slik som tidligere pga. at en satset på 

menighetsweekend for alle helgen etter. Diakonen var med for tre år siden. Det gjøres et solid stykke 

frivillig arbeid på det diakonale feltet i menighetene, men det kommer stadig nye utfordringer og det 

er et konstant behov for nye medarbeidere. 

2.     Gi et tilbud om oppfølging til pårørende som ønsker dette i forbindelse med tap av ektefelle, barn 

eller andre som stod en nær. 

Det er også i år gitt tilbud om deltagelse i sorggrupper. 2 grupper i samarbeid med Sorg Omsorg 

Follo. Det er også delt ut bokhilsener (65) til enker/enkemenn og foreldre som mistet barn. 

I oktober sendte diakonen ut invitasjon til alle etterlatte til minnegudstjeneste i Kolbotn kapell kl.16, 

konsert og åpent kapell allehelgensdag kl.15-16 og 17-18 med stillhet, lystenning og litt musikk. Det 

var diakonirådet/utvalget som var kirkeverter, og kantor spilte. Det kom ca.30 til sammen og nesten 

fullt kapell, ca. 90 under gudstjenesten 

Nytt i fjor var utdeling av lys og brosjyren «førstehjelp i sorgen». I år delte vi (diakonene og 5 

frivillige) ut 200 lys på Kolbotn senter fredagen før Allehelgen. Vi ønsker å få med de unge til neste år 

som frivillige. Vi fikk mange takk og gode samtaler om sorg og noen meldte seg til sorggruppe. 

 3.     Knytte kontakt mellom mennesker gjennom å styrke omsorgssiden i menighet og nærmiljø. 

Kafe Sofie startet opp høsten 2004 i Sofiemyr kirke. Tilbudet med Babysang i kirken har fortsatt med 

Katrine Flaa på 13 året. Det er så populært at en har en gruppe før lunsj og en etter. Da fikk vi i tillegg 

besøk av ca. 25-30 foreldre med babyer hver gang så det ble et bra supplement til pensjonistene. Vi 

har nå Kafe Sofie kun når det er babysang 3g X 8 uker. 

Kafeen er et møtested for alle til å knytte kontakter. Vi fortsatte med «Åpent Kirkerom» for stillhet 

og ettertanke med en bibeltekst samtidig med kafeen. I Greverud kirke er det også babysang på 

torsdager, med lunsj, som barnekoordinator Marit Jørgensen har ansvar for. 

Til jul ble det delt ut konfekt og små gaver til nyankomne flyktninger (ca.22 barn og voksne) i 

Sofiemyr kirke en av de siste skoledagene. Representant fra diakoniutvalget var der sammen med 

diakonen. Veldig flott mulighet til å invitere igjen til kirken og bli litt kjent. Vi kombinerte det i år også 
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med skolebesøk. Dag viste bilder og fortalte om kirkene og kantor spilte på orgelet og fortalte om 

instrumentet og vi sang julesanger 

Formiddagstreffene (1.onsdag i måneden i Kolbotn, 3.onsdag i måneden i Greverud) er populære og 

godt besøkt. Litt nedgang dessverre på Greverud. Nå har vi vært 11 år på Tårnåsen aktivitetssenter. 

Kjøkkensjefen for treffene er Margit Martinussen. Diakonen har overtatt ledelsen inntil videre og 

leder fortsatt på Greverud. Den «nye» kjøkkengjengen på 4 personer, som startet høsten der i 2007, 

er fortsatt trofaste. Takk for en strålende innsats! 

 Sommerturen til Fredrikstad ble avlyst pga. for få påmeld. Vi tenker at til neste år må det bli en 

korter tur i nærmiljøet for at de som ikke kommer seg på tur kan få en mulighet, 

4.     Arbeide for å forebygge samlivsbrudd gjennom iverksetting av tiltak som kan bidra til å styrke 

samlivet. 

Alle som hadde meldt fra at de ville gifte seg i løpet av året, ble invitert til en «før-bryllupssamling» i 

Greverud kirke 27.mars. 18 par ble invitert og alle kom. De fikk en fin kveld med praktisk og nyttig 

informasjon i forhold til vigsel. Prestene fikk avtalt samtale med alle under bespisningen. Etterpå var 

det miniforedrag om samliv og info. om PREP-kurs. Vi var glade for at Bjørk Matheasdatter og Eiel 

Holten ville holde PREP-kurs/Kjærestekurs i januar 2019, men vi måtte avlyse pga. for få påmeldte. 

Får overført støtten til 2020. 

5.     Ha et internasjonalt perspektiv hvor man jobber for sosial rettferdighet og vern om 

naturressursene. 

 I år som i fjor arrangerte vi Internasjonal cafe etter solidaritetsgudstjenesten søndag 31. mars i 

stedet for å ha det sammen med dør-til-dør innsamlingen til Kirkens Nødhjelp. Det fungerte veldig 

fint så vi ønsker å fortsette med det. Konfirmanter og deres foreldre var engasjert. Flyktningene laget 

god mat. Resultat: 71.715 kr. for Kolbotn og Greverud kr. 29.069 i 2018, gikk samlet ned til 77.444 på 

bøssene (Hjemmesiden KN-fasteaksjonen: Kolbotn 75.305, Greverud 34534 og Oppegård 9.217 

inkludert vipps). 

For tre års siden startet vi noe nytt; skolebesøk av flyktningene fra intro programmet på 

Kvalifiseringssenteret. Det gjentok vi i år. Da var sokneprest, kantor og diakon ansvarlige for 2 timers 

besøk i Sofiemyr. Vi startet med kaffe og julekortverksted for å bli litt kjent, så bildeforedrag i kirken 

og kantor spilte og fortalte om orgelet. 

Kommentarer til øvrige arbeid: 

• Diakonirådet i hadde møte med spesialprest Tor Ivar Torgauten (bispedømmekontoret) om 

inkluderende menighet i 2018. Vi arbeidet med heftet «Inkluderende menighet» for å se hva 

en kan gjøre for å legge til rette for at kirken er for alle, uansett funksjonsevne - fortsatte 

med det fokuset. 

• Forbønnstjenesten for Kolbotn og Greverud menighet fortsetter som tidligere.                                                         

Siden «Aftenbønn» sluttet har vi noen søndager hatt tilbud om personlig forbønn under 

nattverden. Diakonen har laget liste over forbedere til de søndagene, ca. en i mnd. 8 frivillige 

med på det. 

• Sjelesorg. Soknediakonen har hatt regelmessig kontakt med noen personer 

• Bønnerommet ble «flyttet» til lille-sal i Sofiemyr med nytt sidealter. Det er åpent for alle når 

kirken er åpen m/ bønnekrukke. I Greverud er det også et fint sidealter.  

• Kirkeskyss. I Kolbotn har vi 6 sjåfører som kan ringes til ved behov. 

• Gruppe på Høyås. En frivillig har samtale /avisgruppe på dag-avdelingen annenhver uke. 
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• Bjørkås – Diakonen har hatt samtalegruppe en gang i mnd. men i høst ble det gjort om til 

besøkstid. Besøksturnus på Høyås sammen med soknepresten i Oppegård 1 gang i mnd. hver 

i vår. I høst har bare diakonen hatt fast besøkstid og sokneprest kunne kontaktes direkte for 

samtale. 

• Greverud sykehjem. Sokneprest og kantor har sangandakt 2. hver torsdag. Diakonen besøker 

ved behov og besøker noen fast også på omsorgsboligene ved siden av. 

• Diakonen har også delt ut heftet «Ord til trøst «fra Borg Bispedømme til alle sykehjemmene 

for bruk i møte med pasienten. 

• Kirke-helsesamarbeid. Diakonen deltok på fagdag sammen med alle diakonene i 

bispedømme og ansatte i helse og omsorgsetaten i Borg Bispedømmet. Tema: Hvordan 

tilrettelegge for tro og livsynsutfoldelse i institusjon. §5.2 i Stortingsmelding 51. «Leve hele 

livet» Heftet «ord til trøst» - tekster fra alle de 5 verdensreligionene og humanetisk forbund, 

ble lansert til bruk i institusjon. 

• Diakonirådet har samarbeidet med diakoniutvalg om gjennomføring av tiltak. Tusen Takk! 

• Utfordring: La diakonien gjennomsyre menighetslivet og økning av diakoniressurser. 

 

      Ingunn Trageton Ileby, soknediakon                               Ida Synnøve Grini, leder for diakonirådet 
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Årsrapport for Voksenutvalget 2019 
Voksenutvalgets oppgave er å arrangere temamøter i Greverud kirke  

(jfr. Mandat for voksenutvalget). 

Programmet i 2019 var som følgende: 

5. februar: «Tro og viten - må vi velge?», Sr. Katarina Pajchel. 

5. mars: «Negro spirituals», Biskop Emeritus Andreas Aarflot. 

24. september: «Snakk om tro», Egil Svartdal. 

22. oktober: «Brødre og søstre i troen», Reidar Aasgaard. 

12. november: «Glassmaleriet som salme», Veslemøy Nystedt Stoltenberg. 

Frammøtet har vært godt med vanligvis 25-30 tilhørere. Unntaket var Egil Svartdahls kveld som var 

bedre besøkt. De frammøtte er for det meste i aldersgruppen 50+. Mange temaer burde også 

interessere de yngre. Vi har registrert at det også kommer folk fra andre menigheter. 

På våren ble det kun arrangert to temakvelder. 

Møtene kunngjøres i Oppegård Avis, Østlandets blad og på menighetenes hjemmesider. Dessuten 

sendes det ut e-post til en rekke personer som har meldt sin interesse for dette. 

Deltagerne oppfordres til å betale 50 kroner per gang for utleggene til møtene. Regnskapet for 

voksenutvalgets arbeid føres av menighetskoordinatoren. 

Voksenutvalget har samarbeidet godt og konstruktivt. Ifølge mandatet, skal utvalget bestå av fire 

medlemmer. Vi er fortsatt kun tre. Det betyr at menighetsrådet må finne enda et nytt medlem til 

voksenutvalget. 

I år har følgende vært i utvalget: 

Anders Hovind, Bjarne Sakshaug og Gro Næss Magnus. 

 

For Voksenutvalget,                                                                  Oppegård februar 2020. 

Gro Næss Magnus 
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Årsrapport for Trosopplæringsrådet 2019 i det gamle Oppegård 

Fellesrådsområde 
 

Styringsorgan: 

Trosopplæringsrådet i 2019:  

Leder: Torunn Fatland (fra Greverud menighetsråd)  

Fra Kolbotn menighetsråd: Dag Ramberg og Sidsel Repstad 

Frivillig fra Greverud menighet: Ikke valgt ny etter 1.2. 2018   

Fra Oppegård menighetsråd: Gry Marianne Løkkevik 

Prest: Anders Richard Johansen og sekretær: TO-leder Margit Raustøl     

Vi har i 2019 hatt 3 ordinære møter. 

I 2019 fikk vi ny kateket Elise Frøyen, som har vært med på møte i november. 

I 2020 vil alle i rådet bli byttet ut med nye representanter (både fra nye menighetsråd og frivillige). 

Kateket (Elise) og Trosopplærer for barn (Margit) vil sammen lede TO rådet kommende år, for å finne 

ut hvordan arbeid og ansvar i rådet kan fordeles og utøves på en god og hensiktsmessig måte.  

 Virksomhetens oppgaver: 

2019 er 3. året i driftsfase med godkjent trosopplæringsplan (TO-plan) etter prosjektfase siden 2004. 

Trosopplæring (TO) er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Kirkens trosopplæring 

skjer på mandat fra foreldre/foresatte og faddere som har ønsket dåp.  

Hovedmålet i planen er formulert slik:  

«I Oppegård vil vi legge til rette for en systematisk trosopplæring for alle døpte fra 0-18 år, hvor barn 

og unge skal oppleve kirken som et trygt, godt og utviklende sted å være i felleskap og for læring.  

Barn og unge skal få erfare at det er rom for hele seg og for hele livet.  

I de ulike møtesteder/punkttiltak vil menighetene være medvandrere, så barn og unge kan  

- bli vekket og styrket i sin kristne tro.  

- få hjelp til kristen livstolkning og livsmestring.  

- bli utfordret til engasjement og deltagelse i kirke og samfunnsliv» 

Den lokale TO-planen er innholdsrik, og har berøringspunkter for det meste av arbeidet i kirken 

(planen ligger i sin helhet på kirkens hjemmeside). TO-planen skal fungere som et verktøy for videre 

utvikling og bør derfor sees i sammenheng med strategier og planer for menighetens øvrige arbeid.   

Personalressurser: 

Fellesrådet i Oppegård får på vegne av menighetene overført omkring 1,4 millioner fra bispedømmet 

til trosopplæringen. Største parten av midlene går til lønn og materiell. Ved årsskiftet var disse 

personene lønnet av trosopplæringsmidlene:  

Navn Stillings-% Rolle Menighet 

Margit Raustøl  60 % (50% i 2019)  TO-leder  I Fellesrådsområdet  

Marianne Henriksen og 
Theresa Grün (fra nov) 

10 %  Vikar for Margit   

Katrine Flaa  20 %  Menighetsmusiker  Kolbotn 

Ingvil Giskeødegård: 
Tilbake fra 
fødselspermisjon 1.6  

30 % TO medarbeider/barn   Kolbotn 

Vilde Kvavik 20 % Vikar for Ingvil Kolbotn  

Marit Jørgensen 20 % TO medarbeider/barn   Greverud 
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Simen Neerland 20 % TO medarbeider 
Ungdom  

Greverud 

Elise Veddegjerde 
Engasjert fra 1.9 -31.12   

20 % TO medarbeider 
Ungdom  

Kolbotn 

 

Siden prosjektstart i 2004 har staben samarbeidet i tverrfaglige team for planlegging og utvikling av 

tiltakene Fra 2016 har vi vært organisert i «TO- stab», som er blitt en arena for samhandling/ 

koordinering/ avklaringer. Her representerer Anders prestene. I 2019 har vi ikke hatt representant fra 

kantorene, da det har vært vakanser. Det er egen konfirmantstab som ledes av kateketen. 

Frivillige:  

Planen er ikke mulig å gjennomføre uten frivillige. I år kan vi takke 235 frivillige! Det høye tallet 

representerer bidrag i arrangement som 4-årsbok, Helt førsteklasses, Tårnagentdag, K-dag, Lys 

Våken, Sloraleirene (4 helger), arbeidsgrupper, konfirmanttiden, lederkurs og konfirmantleir.  

Økonomiske ressurser: 

Vi har deltagerbetaling på noen av tiltakene. Det er også TO- tiltak som er gratis, f.eks. utdeling av 

dåpsmateriell, Dåpshilsen 1-3 år, bok og kveldsmat til 3-,4- og 6-åringer. 

Deltakelse: Tall som er rapportert inn for noen av tiltakene        

Trosopplæringstiltak: % av døpte  % av 
døpte  

% av døpte  % av døpte  

 2016 
G / K /  O 

2017 
G/ K/ O 

2018 
G/  K / O 

2019 
G / K / O 

Babysang: 3 kurs i året for 3-7 og 7-12 
mnd.  
Deltagelsen er reelt på mer enn 100%, da flere 
udøpte er deltagere. 

87 / 96 /   0 94/ 100/ - 100/ 96/ 50 100/100/100 

4- årsbok (2 ganger i året)  14 /  25 / - 47/ 16/ 100 40/ 29 / 75 41 /24 /100 

«Helt førsteklasses» – 6 åringer  20 /  12 / - 40/ 15/  100 21/ 28/ 100 45/13 /100 

Tårnagent i Kolbotn krk (nytt i 2017)  24/ 37/ 25 11/ 35/ 25 16/ 25/ 50 

Sloraleire 2- 7. klasse: 228 deltok- 
Fra Grev og Østli skole: 29 barn  
Fra de andre 4 skolene: 199 barn    

13 /  33 / 14 7/ 31/  37 13/ 41/ 50 8 / 20/ 67 
(rapportert kun  
4.-6. klasse) 

«K-dag»; heldag på plandag (nov) 31 /  23 /   0 48/ 28/ 
40 

27/ 24/ 0 29 / 29 / 33 

«Lys våken» 33  / 23 / 47 18/ 22/ - 16/ 32/ 100 0 / 41 / 0 

Konfirmasjon 76 /  81 / 37 81/ 80 / 
50 

86/ 75/ 100 86 / 84 / 100 

Lederkurs  16 /  26 /   0 16/ 28/ 0 15/ 26/ 0 14 / 14 / 20  

På TO-tiltak registrerer en deltagere og vi skiller ikke på døpte og udøpte.  

Erfaringer og utfordringer: 

Vi har god oppslutning på flere av tiltakene hvor babysang og konfirmasjon er i en særstilling. 

Generelt er deltagelsen stort sett som årene før, men i Greverud måtte en avlyse Lys Våken grunnet 

få påmeldte. I Sofiemyr var det god deltagelse på Lys Våken. I Greverud kan en imidlertid glede seg 

over særlig god deltagelse på Helt Førsteklasses. I Oppegård er det generelt god oppslutning.  

Da vi ikke lenger får fødselsmeldinger, får ikke kirken sendt ut invitasjon til dåp.   
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Vi har skaffet flere reklamebannere som vi henger opp ved kirken når det er påmelding. Dette er god 

PR, men vi kan bli enda bedre på kommunikasjon og bruk av flere plattformer.  

Det er krevende å få gode tiltak og oppslutning i aldersgruppen 16 -18 år (etter lederkurset). Det er 

de to siste årene satset mer på å bygge opp det kontinuerlige arbeidet for ungdom gjennom Krik, 

Opus, Opus+ og ungdomsgudstjenester. Dette håper vi kan bidra til en god plattform for på sikt å 

bygge ut breddetiltak for ungdom.  

2020:  

• Få nye medlemmer i TO rådet, og få dette rådet til å fungere godt. Det skal velges nye 

medlemmer fra menighetsrådene og frivillige fra menigheten.   

• Redigere et realistisk årshjul for ungdom i trosopplæring og i det kontinuerlige arbeidet. 

• Ønske om flere voksne /ungdommer på tiltak for barn, som kan tenke seg å bli med flere år 

på samme tiltak. 

• Få noen til å ta bilder på arrangement, skrive artikler på nettsiden og få mer omtale i avisen.   

• Er det noen nye muligheter/arenaer som blir aktuelle med ny kommune? 

 

Februar 2020: v/ Torunn Fatland, avgått leder av Trosopplæringsrådet / Elise Frøyen, kateket og 

Margit Raustøl, Trosopplæringsleder barn 
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Årsrapport for barnearbeidet 2019 
21.01.2020 

Menigheten har også dette året hatt et generelt godt tilbud for barn i alle aldre. 

Barnas Superonsdag  
Barnas Superonsdager et arrangement med middag, kirkens to kor, klatreklubb, innebandy og 

gaming. I 2019 har det vært registrert 67 deltagere på superonsdag. Og det har vært en oppgang fra i 

fjor som vi er svært fornøyd med.     

Korene har i år blitt ledet av Yme og Vilje Thompson, Josefine Syverinsen, og Marit Jørgensen. 

Klatring har vi også som et tilbud for de som ikke er så glad i å synge i kor. Og der er det Anders som 

er sjef. Han har fått hjelp av Stein Erik Berget, Børre Gundersen og Mads Jørgensen, Jan Steinar 

Kvilesjø. Og til Gaming har vi vært så heldig å få hjelp av: Paul August Paulsen Kjos og Philip Nesbakk. 

Søndagsskolen 
Vi Prøvde å kalle det supersøndag, med en litt ny vri på leker og aktiviteter etter sang og formidling 

med bla gaming og innebandy. Vi har vært så heldige å få ledere som ville satse sammen med oss! De 

som har vært med oss i 2019 er: Yme og Engel Thompson og  

Tweens 
I 2019 var de 6 stk som var med.  Det er et tilbud til de mellom 10-14 år. Eigil Samset står bak denne 

gruppen. De har samling i kafeen du og jeg under utvalgte gudstjenester, men har også sosiale treff 

hjemme noen fredager eller på bowling f.eks. Ledere for Tweens er Eigil Samset, Ingfrid Lorentzen og 

Torild Andersen   

K-dag 
Som et ledd i Trosopplæringsprosjektet har Greverud kirke hatt en Tårnagentdag i april og K-dag i 

begynnelsen av november.  Dette er et innholdsrikt og flott opplegg som skjer i løpet av en hel dag i 

kirken. Barn i 3. og 4. klasse fra hele kommunen blir invitert når det er planleggingsdag på skolene og 

de har mulighet til å ta med seg søsken som går på skolen. 

Vi ser et stort potensial i dette arrangementet og vil jobbe for at dette blir et naturlig valg for foreldre 

og barn under planleggingsdagene. I år som i fjor har K-dagene blitt arrangert og i 2019 var det ca. 40 

barn som kom hit i Greverud kirke.  

Sloraleirene 
Dette er fortsatt veldig populært og Slora kan nå tilby 4 leirer med opptil 260 barn fra 2. til 7.klasse.  

I Trosopplæringsprosjektet har vi jobbet spesielt med innholdet i Bibeltimene. Dette samkjøres med 

bl.a. K-dag og vil i helhet danne en rød tråd i barnas Bibelkunnskap. 

Familiegudstjenester 
Mange nye familier har kommet til kirken og dette fører til en fin vekst i både gudstjenesteliv og 

barnearbeid. Dette er gudstjenester spesielt rettet mot barn. 

4-års bok 
I 2019 var det totalt 25 barn fått tildelt 4-års bok fra Greverud kirke. Dette var et veldig sterkt tall, 

dette året inviterte vi de 2 ganger. 
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6års bok 
Vi delte også ut 6års boka under oppstartsgudstjenesten til de som skulle starte på skolen og det kom 

20 barn.  

Babysang 
Også i 2019 hadde vi gleden av å tilby kurs i babysang. Det gis tilbud både til gruppen 3-7 måneder og 

7-12 måneder, I alt har kursene hatt 52 deltagere. 

Etterpå har vi hatt lunsj for foreldre, barn og stab. Både sangen og lunsjen har vært svært populære. 

Vi har felles lunsj inne i kirkestua. 

Lys Våken 
2019 måtte vi dessverre avlyse. 

 Vi ser lyst på fremtiden og fortsetter og jobbe for et godt og solid barnearbeid i kirken vår! 

 

For Barneutvalget, 

 

Marit Jørgensen 
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Årsrapport for ungdomsarbeidet Greverud menighet 2019 
 

Virksomhetens oppgaver 

Ungdomsarbeidet skal være et inkluderende, åpent og trygt miljø for ungdom i alderen 13-20 i 

Greverud, Kolbotn og Oppegård sokn. Målsetningen er på lik linje med menigheten generelt å være 

Gudsnær og menneskenær. Ungdom er både en sårbar gruppe, men også en gruppe med mye 

ressurser og potensiale. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å myndiggjøre, utruste og heie frem ungdom.  

Her er en oversikt over ungdomsarbeid og trosopplæringstiltak for ungdom i 2019. Se forøvrig egen 

årsmelding for Trosopplæringen. Også OPUS, ungdomsgudstjenester og Laget er tatt med i denne 

rapporten selv om disse tiltakene arrangeres i Kolbotn sokn. Ungdomsarbeidet samarbeider på tvers, 

og vi opplever at mange ungdommer også beveger seg på tvers av soknegrensen. Disse arbeidene 

synliggjøres derfor her, for at årsrapporten skal vise en større del av hele bildet i ungdomsarbeidet, 

selv om OPUS, ungdomsgudstjenesten og Laget budsjett- og ressursmessig ligger under Kolbotn sokn. 

Kontinuerlig arbeid  Trosopplæring (Punktuelle tiltak)  

  

KRIK (arrangeres i Greverud) Konfirmantarbeid for 9.klassinger 

18+tur til Stallerudhytta Lederkurs for 10.klassinger  

UNGT+ (arrangeres i Greverud) KRIK-natt for 1.vgs. 

Lederkurs trinn 2 (arrangeres i Greverud)   

OPUS TenSing  

Ungdomsgudstjenester  

Laget   

 

Årsrapport for de ulike aktiviteten i det kontinuerlige arbeidet 

KRIK  
I 2019 har vi arrangert 19 KRIK-samlinger, pluss 1 volleyballcup. KRIK hadde litt lave deltaker tall 

våren 2019, men deltakertallene har økt i høst, og nå er det mellom 20-25 ungdommer per samling. 

Styret i KRIK har bestått av Max Solodden, Dina Lien, Simen Elgsås og Sarah Tønder. Styret er 

ansvarlig for å bidra sosialt, planlegge KRIK, tenke rekruttering og lede musikken på skumringsstund. 

Ungdomsarbeider Simen Roaldset-Neerland er ansvarlig for tiltaket, og ungdomsdiakon Anne 

Elisabeth Lønningen deltar på de fleste samlingene. 

UNGT+  
Mye av det arbeidet vi har i kirken er lavterskelarbeid som er tenkt å favne alle. Gjennom dette 

arbeidet har vi sett behov for å også ha noen samlinger som går mer i dybden, hvor man i større grad 

snakker om tro og kan være med å utfordre og utruste ungdom i tro. Det er dette UNGT+ er tenkt å 

være. Gjennom 2019 har vi hatt 6 samlinger, hvor vi har tatt opp temaer som trosforsvar, tro i 

hverdagen, påske, å finne hvile hos Gud m.m. Det har vært mellom 5-15 ungdommer på hver 

samling, og til sammen har rundt 25 ungdommer deltatt. Høsten 2019 måtte vi ta en pause pga. at vi 

som drev arbeidet måtte dekke inn andre oppgaver. Etter flere forespørsler om å starte opp igjen har 

vi nå bestemt oss for at dette skal være en prioritet inn i 2020. Tiltaket støttes av OVF med 5000kr i 

året, dette dekker alle utgifter til arrangementet. Det er ungdomsarbeider i Greverud og 

ungdomsdiakon som driver tiltaket.  
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Lederkurs for 10.klassinger 
Hvert år arrangeres det lederkurs for 10.klassinger i fellesrådet. I år ble dette arrangert i Greverud, og 

det var ungdomsarbeidet og ungdomsdiakon som var ansvarlig for arrangementet. Totalt 35 

ungdommer tok kurset, og bidro inn i menighetenes barne- og ungdomsarbeid i praksis. Kurset er et 

viktig arbeid for å utfordre og oppmuntre ungdom til å bety en forskjell og bidra til en rausere og 

tryggere verden. 

Lederkurs trinn 2 
I løpet av et år har vi i ungdomsarbeidet rundt 80 frivillige ungdommer i ulike arrangementer og 

arbeid. Flere har uttrykket at de ønsker seg et lederkurs hvor man kan videreutvikle seg som leder 

etter man har fått mer erfaring. I 2019 hadde vi et testkurs på dette, bestående av 6 samlinger. 15 

ungdommer i alderen 16-19 deltok, og jobbet med temaer som prosjektledelse, personlige styrker og 

utfordringer, andaktskurs m.m. Ansvarlig for arbeidet var ungdomsarbeider i Greverud og 

ungdomsdiakon.  

OPUS TenSing (se også egen årsrapport) 
2019 har vært ett år med utskiftning i voksengruppa i ungdomsmiljøet, det har vi merket. 

Ungdomsarbeider, Signe Hovland Aschim sluttet i februar og Dirigent Beate Kirkerød sluttet i juni. 

Margete Kogstad ble ansatt som ny dirigent i august, og har vært et positivt tilskudd. Anne Marie 

Mork ble ansatt i en 20 % prosjektstilling i Opus fra 01.07.19-31.12.19 for å jobbe med å bygge opp 

styret, rekruttere flere foreldre som frivillige, og å se på hvordan man kan gjøre OPUS kan bli mindre 

personalstyrt. Vi har blitt flinkere på å involvere foreldre, og er takknemlig for 3 faste frivillige. Likevel 

ser vi at å drive et lavterskel ungdomsarbeidet som har som mål å fungere forebyggende og å styrke 

unge i kommunen krever gode ansatte. OPUS hadde i 2019 33 medlemmer, gjennom året har det 

blitt arrangert flere konserter og sangoppdrag, samt sosiale kvelder og turer.  

18+ tur til Stallerudhytta 
Det har lenge vært et ønske om at det blir arrangert egne ting for aldersgruppen 18-25. Denne 

gruppen har lite tilbud generelt i den norske kirke, med mindre de er med som frivillige. Vi ønsker på 

sikt også å bygge opp et arbeid for denne aldersgruppen, derfor ble det arrangert en tur til 

Stallerudhytta i høstferien i 2019. Turen ble arrangert av Elise Veddegjerde som hadde en 

trosopplæringsstilling inn mot ungdom høsten 2019. Det var 8 deltakere på turen, og de som dro var 

veldig fornøyd. Det var imidlertid stor interesse for turen, men mange som ikke kunne pga. 

tidspunktet den ble arrangert. Vi forsøker å finne et bedre tidspunkt neste gang. 

Ungdomsgudstjenestene 
Ungdomsgudstjenestene er av ungdom, for ungdom, og det synes godt i arbeidet. I 2019 har Oda 

Aarre (17) vært lovsangsleder, og Simen Elgsås (17) har vært bandleder. Sammen har de drevet et 

lovsangsteam bestående av 13 ungdommer i alderen 15-22år. Med god hjelp og opplæring fra Geir 

Kristoffersen har vi også våre egne lydteknikere, som våren 2019 bestod av Sindre Elgsås (19), og 

høsten 2019 har bestått av Paul August Paulsen Kjos (17) og Tobias Reitan (17). Våren 2019 hadde vi 

en taleserie som het personlig tro. Da intervjuet kapellan Johan Breilid Gimse en ungdom hver 

gudstjeneste om deres tro. Vi ønsker å i større grad utfordre ungdommer til å holde prekener og dele 

tro. Ungdomsdiakonen har ansvar for oppfølging av de frivillige, og jobber også med å få et eget 

estetikkteam og kjøkkenteam. 

Ungdomsgudstjenestene arrangeres en søndag i måneden. Besøkstallene per gudstjeneste har ligget 

på mellom 40-90 ungdommer, vi regner med at ca. 200-250 ulike ungdommer har vært innom i løpet 

av 2019. Vi ønsker at ungdomsgudstjenene skal være hjertet i ungdomsarbeidet vårt, og er derfor 
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takknemlig for at mange av dem som går fast i det øvrige ungdomsarbeidet også går fast på 

ungdomsgudstjenesten. De siste årene har vi fått 5000 i støtte fra OVF årlig, disse dekker alt av 

utgifter til mat og materiale. Vi ser at det å ha kveldsmat etter gudstjenesten er et viktig 

fellesskapsbyggende tiltak.  

Laget  
«Oppegård Kristelige Ungdomsskolelag» har ca. en samling i måneden hjemme hos hverandre og 

drar på 1-2 helgetur i året. På lagsmøtene har vi andakter, ser film, diskuterer og samtaler ut i fra 

ulike temaer i Bibelen og kristen etikk, leker og lager mat sammen. Det er ca. 15 medlemmer i Laget. 

6 ungdommer sitter i styret der lederen nå er Amalie Kofoed-Steen. Voksenledere er Eigil Samset og 

Katrine Flaa 

Prioriterte oppgaver ungdomsarbeidet for 2020 

• Personalressurser er viktig, vi håper å kunne ansette enten en ungdomsarbeider 

eller ettåring i 2020. 

• Fokusere på å opprettholde tilbud og kvalitet, samt innbetaling av medlemsavgift 

og søknad om støtte 

• Øke innlegg på sosiale medier, og ha større fokus på rekruttering 

• Inspirere og motivere de frivillige, og gi muligheter for nye til å bidra. 

• Tettere samarbeid mellom trosopplæring for ungdom og det kontinuerlige 

ungdomsarbeidet  

 

Greverud, mars 2020 

Anne Elisabeth Lønningen, Ungdomsdiakon 
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ÅRSREGNSKAP GREVERUD MENIGHETSRÅD 2019 
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