
 
 

Utegudstjeneste i samarbeid med OIC, søndag 27.5.2018 

 
 

Innspill til kirkebruksplanen fra  
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet 
 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vester Aker menighet gir med dette innspill til kirkebruksplanen. Vi 
konsentrerer oss om bruken av Bakkehaugen kirke. 
 

Vi mener det er riktig av Kirken i Oslo å satse videre på Bakkehaugen kirke og 
tror det er mulig og viktig å bruke denne kirken som utgangpunkt for å nå ut 
med kirkens budskap til flere. 
 
I konsultasjonen 25. april 2018 konkluderte vi vårt framlegg på følgende måte:  
Vi ønsker en løsning hvor vi (BMVA)  
-beholder Bakkehaugen kirke som soknekirke 
-beholder drivkrefter/nøkkelpersoner som er avgjørende for hele BMVA  
-ser nærmere på hva som er tjenlig gudstjenestefrekvens og gudstjenesteformer i soknet  
-satser på arbeidsformer og fokuserer på relevante saker som kan nå flere i nærområdet og 
menigheten  
-gir nettverksarbeid i området mye større fokus  
-får til øket utleie  
-videresender mer av leieinntektene til KfiO  
-satser på å få ned utgiftene til oppvarming av kirkeanlegget ved å investere i fornybar energi  
-er aktivt med i prosessen for å bruke ressurser i Oslo-kirka riktig (kreativitet omkring sparing og 
inntjening) 
 
Vi viser til framlegget som ble framført og levert i konsultasjonen. Dette innspillet videreutvikler og 
konkretiserer innspillet vi kom med da. 
 
Vi oppfatter det slik at denne løsningen er i tråd med prosjektgruppas opprinnelige forslag om bruk 
av Bakkehaugen kirke. Prosjektgruppa foreslo at «Bakkehaugen kirke leies helt eller delvis ut. En 
delvis utleie vil kunne gi rom for at visse menighetsfunksjoner opprettholdes».  
 
 

  



BAKGRUNN OM BAKKEHAUGEN 
 
Kirkebygget 
Bakkehaugen kirke har en spesiell arkitektonisk verdi. Den er tegnet av Ove Bang og Erling Viksjø med 
utsmykning av Kai Fjell og Carl Nesjar. Den er, sammen med Mortensrud og St. Hallvard kirker, den 
viktigste etterkrigskirken vi har i Oslo, etter manges mening.  
Vårt Land skrev om Bakkehaugen kirke i et stort oppslag 9. mai 2018, inkludert første side. «Ingen 
kirker fra 1950-tallet er viktigere enn Bakkehaugen kirke» hevdet arkitekt og arkitekturhistoriker Ulf 
Grønvold (tidligere direktør ved Norsk Arkitekturmuseum) da, og fortsatte: «Kan den norske kirke 
kvitte seg med et så unikt verk som Bakkehaugen kirke med dens helt særegne plass i norsk 
arkitekturhistorie? Da blir kirkens dårlige økonomi kombinert med kulturell fattigdom.» Vi mener 
byggets og rommets kvaliteter er et aspekt som må tilleggs vekt i kirkebruksplanen.  
 
Bakkehaugen kirke er relativt liten. Helt fullsatt rommer hovedskipet 250-280 mennesker. Det 
innebærer at den ikke oppleves som tom selv når den ikke har stort besøk. Dette kan sees på som et 
komparativt fortrinn sammenlignet med alle de store kirkene i nærheten: Vestre Aker, Sagene, 
Grefsen, Nordberg, Ris. Beliggenhet, utforming, arkitektur og utsmykning bidrar til at kirkebygget 
fungerer godt som kirke for menigheten og befolkningen i området. Vi mener Den norske kirke bør 
ha en viss variasjon i repertoaret av sine kirkebygg slik at de kan møte ulike typer behov. Vi bør 
kunne ha noen intime kirker som Bakkehaugen. 
 
Aktiviteter og telling 
En del av grunnlaget for vurderingene i kirkebruksplanen baserte seg på kvantifisering og telling. Vi 
mener det er riktig å forsøke å gjøre slike beregninger og sammenlikninger. Men dette er ikke enkel 
matematikk, det vil alltid involvere skjønn.  
Vi pekte i framlegget på konsultasjonen 25.4. på at det kan stilles spørsmålstegn ved om det er riktig 
at synligheten av Vester Aker kirke i lokalmiljøet er så mye større enn Bakkehaugen kirke. Vi pekte 
også på at Bakkehaugen kirke relativt sett ikke ligger veldig nærme noen andre kirker. (Korteste 
gangavstand er 1,6 km til Sagene kirke). Og det er veldig kronglete å komme til soknets andre kirke, 
Vester Aker, med kollektiv transport. Tallet for parkeringsplasser er vesentlig høyere enn 
tallgrunnlaget prosjektgruppa har brukt: Kirka har 20 parkeringsplasser. Vi vil gjerne være med på 
ordningen med at betaling for utleie av plasser skal gå til KfiO. 
 
-Gudstjenestedeltakelse 
Vi ønsker å øke antallet deltakere på gudstjenestene i soknet. Men det er antakelig slik at tallet som 
framkom i tellegrunnlaget som prosjektgruppa brukte, var annerledes for våre kirker enn for de 
andre. Gjennomsnittstallet på 45 for Bakkehaugen var regnet ut etter at alle de store gudstjenestene 
var tatt bort. Slik var det, etter det vi forstår, ikke for de andre soknene. Hvis vi regner ut 
gjennomsnittet for totalt antall gudstjenester, kommer vi til 71 for Bakkehaugen. i 
Dessuten bruker Oslo International Church (OIC) Bakkehaugen som gudstjenestested. OIC er ikke å 
regne som et annet kirkesamfunn enn DnK. OIC er en NMS-DnK-forsamling. De fleste av de om lag 
femti som samles til gudstjeneste hver søndag klokka 16 er ikke medlemmer av DnK, men de er heller 
ikke medlem av noe annet tros- eller livssynssamfunn i Norge. De fleste er ikke norske statsborgere. 
Gudstjenestedeltakelsen hos OIC bør regnes som deltakelse på ikke-forordnet gudstjenester i Den 
norske kirke. Vi mener det vil være riktig å telle gudstjenestedeltakere fra OICs gudstjenester i 
BMVA/KfiOs/DnKs regnskap siden det ikke telles noe annet sted. 
 
-Grendehus 
Det er nevnt tidligere, men vi gjentar det fordi vi mener det har stor verdi, at Bakkehaugen kirke 
oppfattes og brukes som grendehus for lokalmiljøet. Det er ofte borettslag eller sang- og 
musikkforeninger som leier kirka til samlinger. Dette er verdifullt. Etter oppussing av kjøkken og 



menighetssal og istandsetting av peisestue er potensialet for utleie øket. BMVA har også i løpet av 
2017 effektivisert administrasjonen av utleien. Det gjør at vi utnytter dette potensialet på en bedre 
måte. 
 
 

HVA ØNSKER VI NÅ? AKTIVITETER OG SATSNINGER 
 
DnK bør være til stede i området 
-Sammenslåing 
Etter sammenslåingen av Majorstuen, Vester Aker og Bakkehaugen menigheter til BMVA fra 2015 har 
menigheten arbeidet med å finne gode former for arbeidet i soknet. En sammenslåingsprosess vil 
alltid være krevende. I vårt tilfelle er prosessen blitt vanskeliggjort av hyppige utskiftninger i staben, 
og menighetens frivillige har brukt mye av sin tid på å fylle stabsfunksjoner de senere år. 
Bakkehaugen kirke representerer et stort potensiale og en unik mulighet for Dnks tilstedeværelse i 
denne delen av Oslo. Kirken blir satt pris på av mange, og den er levende. Vi ønsker at den skal 
fortsette å være det!  
 
-Menneskelige ressurser og nettverk i nærmiljøet 
Vi vil fremheve at frivillige og menighetsrådsmedlemmer fra Bakkehaugen har representert en 
avgjørende viktig ressurs i perioden fra sammenslåingen. Denne ressursen er det viktig å ta vare på, 
for hele menigheten. Med denne ressursen og et økt fokus på å utnytte også andre ressurser fra 
nærmiljøet, tror vi at Den norske kirke vil vinne mye på fortsette å bruke Bakkehaugen kirke.  
 
Under vil vi gå nærmere inn på noen av tankene og idéene vi har for satsning. Vi vil øke fokuset på å 
involvere mennesker og organisasjoner i menighetene i samarbeid om både gudstjenester og annet.  
 
-Dåp 
Det finnes allerede et betydelig potensiale for satsning for barnefamilier i området. I tillegg bygges 
det nye boliger i Nydalen vest for Akerselva. Dette kan bety ytterlig økte dåpstall i tiden fremover.  
 
-Gravferder 
Vi mener også at Bakkehaugen kirke er en kirke som er godt egnet for (ikke altfor store) gravferder. 
Kirkerommet er intimt. Det er lett tilgjengelighet, også for bevegelseshemmede.  
 
Konsentrasjon av aktivitetene  
Vi vil presentere muligheter og planer som menighetsrådet og staben ser for seg og som vi vil arbeide 
videre med utover høsten. 
 
-Ukeplanen  
Menigheten i gang med å lage strategiplan. Vi arbeider med prioritering, fokus og struktur. Et av 
spørsmålene vi har stilt oss er: Hvordan være kirke for travle mennesker? Bakkehaugen kirke ligger i 
et område med mange nyetablerte barnefamilier og ressurssterke mennesker i alle aldre. Potensialet 
er stort for å få større kull til våre trosopplæringstiltak og til de kontinuerlige tiltakene dersom vi 
lager gode tilbud for alle generasjoner.  
Kirken er etterspurt i vår menighet og spesielt rundt Bakkehaugen kirke ift. barnefamilier og tilbud 
knyttet til samfunnsengasjement. Det ønsker vi å imøtekomme. Vi er i ferd med å lage en ukeplan 
hvor vi konsentrerer de tilbudene som er velfungerende i Bakkehaugen på én dag i uken og starter et 
nytt tilbud hver første søndag i måneden. Ukeplanen vil inngå i strategiarbeidet vi er midt oppe i, 
samtidig som vi tar hensyn til at en av våre soknekirker i noe større grad kan leies ut. Tilbudet vil 
utnytte våre to forskjellige kirkebygg og gjennom det gi menigheten et godt og variert tilbud.  
 



Vi vil arbeide videre med planen parallelt med det pågående arbeidet med kirkebruksplanen og når vi 
har bedre oversikt over fremtidige rammebetingelser.  
 
-Hverdagstilbud – torsdag er Bakkehaugen-dag 
En ansatt fra staben vil være i Bakkehaugen kirke gjennom torsdagen og ha sin arbeidsdag der. Det vil 
rullere mellom de ansatte hvem som er til stede. 
Velfungerende tilbud som er nå i Bakkehaugen kirke som vi vill bygge på: 
Hyggetreff (en gang per måned kl. 12): Misjonsforening 
Supermandag (annenhver uke kl. 16.30): «Supermandag er et middagstilbud åpent for alle som vil. Vi 
spiser middag sammen og har en samling med andakt og sang før det er aktiviteter for barna. Det er 
rundt 30 deltakere.» 
Strikketreff: Siste (tirsdag i måneden kl. 19.30) Møter som forbereder julelørdag første søndag i 
advent (4-8 deltakere.) 
Prosjektkor: Et kor som øver sporadisk for å delta under gudstjenester ca. 2 ganger i semesteret. (8-
10 deltakere.) 
 
Disse tilbudene ønsker vi å videreføre og støtte gjennom å strukturere tiltakene. Ved å legge 
tilbudene på én og samme ukedag kan deltakerne bli kjent med hverandre og oppleve at «vi er 
mange». Denne konsentrasjonen vil gi mulighet til utvidet utleie.  
Det har kommet ønske om å gjenoppstarte babysang og ta opp igjen filmkvelder (se under).  
Babysang: Rundt kirken bor mange nyetablerte småbarnsfamilier og også deler av Nydalen sokner til 
vår menighet.  
Familiemesse – som nå er under utforming – vil passe som en avslutning etter supertorsdag, eller 
som en start for de som skal gå til en kveldsgruppe.  
Åpen Kirke: «Kirken bør lukte nybakt brød» sa biskopen i sin preken på Stiftsdagene 29. mai 2018. 
Rundt Bakkehaugen har flere frivillige per i dag et sterkt eieforhold til kirken. Noen engasjerer ser 
nesten daglig i bygget. Vi tror at en åpen kirke kan bidra til at engasjementet oppleves meningsfylt. 
Det er tenkt at dørene åpnes kl. 10.00 og kaffe og vafler/bakverk settes fram. De som ønsker å 
komme noe før starten på babysang eller hyggetreff, kan prate uformelt med en ansatt eller 
hverandre. Kirken er åpen og det kan tennes lys eller skrives bønnelapper som blir tatt med i 
kveldsmessen. 
Vi ønsker å kunne tilby kvelder med enkel bevertning og høytlesning. Det fornyede 
klimaengasjementet håper vi også vil kunne utkrystallisere seg til samlinger med fokus på grønne 
aktiviteter og miljøvennlig engasjement. (Slike aktiviteter kan eventuelt også legges til søndagen.) 
 
Torsdager i Bakkehaugen kan se omtrent slik ut:  
 
Bakkehaugen dag/åpen kirke 

Før lunsj 

En BMVA-
ansatt er 
tilstede  

1. 2. 3. 4. 

 Kafe Kafe Kafe Kafe 

12 Babysang Babysang Babysang Babysang 

Etter lunsj Hyggetreff    

16 Supertorsdag  Supertorsdag  

Etter-
middag 

17-18 
familiemesse 

 17-18 
familiemesse 

(17 Sang på 
norsk) 

Kveld MR/ 
 

Filmkveld/ 
konsert  

Miljøgruppe/ 
Høytlesning 

Strikketreff  

 
-Søndagstilbud 
Vi ønsker å konsentrere forordnede gudstjenester til én søndag i måneden, hvor vi ser for oss et 
tilbud for mennesker i alle aldre.  



En «På tvers av generasjoner – søndag» kan se slik ut: 
 

10.00 Barn kommer for å øve på sanger/liturgi/bønn eller tekstlesning   

 Frivillige og ansatte forbereder gudstjenesten   

11.00 Familiemesse, med deltagelse av barn og unge   

12.30 Kirkekaffe eller middag for alle (ønsket er at middagen blir laget av ei 
gruppe på torsdagskveld)  

Evt. i  
samarbeid med  
OIC 

13.30 Grupper: 
Søndagsskole og aktiviteter for barn  
Trosopplæringstiltak  
Bibelgruppe / kontekstuelle bibellesning /kunnskapstime  
Grønn menighet: Miljøtiltak 

Evt. i samarbeid 
med  
OIC 
 

15.00 Avslutning: Vi synger en salme og går hjem  

 
-Én nærmiljødrevet gudstjeneste i måneden 
Én søndag i måneden har vi også mulighet for å arrangere «nærmiljøgudstjeneste» hvor krefter fra 
kirkas umiddelbare nabolag står for alt, uten vederlag. Hauges vei 11 C, D og E (Reitan/Jacobsen, 
Hardeng og Vad Nilsen/Peterson) vil ta ansvar for disse gudstjenestene. Gruppa har organist, prester 
med mer, og vil gjennom sin store kontaktflate innen det kirkelige miljøet hente inn interessante folk 
som talere.  
 
-Spesielle gudstjenester for nærmiljøet 
Bakkehaugen-området har fått mulighet til skolesamarbeid i og med etableringen av barneskole på 
Berg. Skolekoret ser ut til å kunne bli en god samarbeidspartner. Her har vi allerede gjort god erfaring 
med karnevalgudstjeneste våren 2018. 
  

  
 
Det er tradisjon for barnehagegudstjenester i Bakkehaugen kirke. Vi ønsker å beholde muligheten for 
å kunne holde skole- og barnehagegudstjenester i kirka. Konfirmasjonsgudstjeneste for konfirmanter 
som hører til dette området vil vi også gjerne ha mulighet til å fortsette med. 
 
-Kirkekino og annen kultur 
Menighetsrådet i Bakkehaugen kirke arrangerte ni filmaftener i Bakkehaugen kirke i tidsrommet 



2011 - 2015. Hensikten med dette nærmiljøtiltaket var primært å skape gode filmopplevelser og 
kontakt mellom beboere, men også å styrke kirken og kirkebyggets synlighet. Tiltaket var meget 
vellykket og begge deler ble oppnådd. Etter en pause planlegges det nå nye filmkvelder for høsten 
2018. ii Besøkstallene viste at Bakkehaugen kirke er attraktiv for denne typen arrangementer som er 
lim i lokalsamfunnet og setter kirken på kartet.  
 
Potensialet for å bruke kirka til (mindre) konserter og andre kulturarrangementer kan også utnyttes 
bedre. iii 
 
-Miljøengasjement 
BMVA menighet ønsker å styrke fokuset på miljø og klima. Søndag 3.6. vil det bli arrangert vandring 
fra Bakkehaugen kirke til Frysja med fokus på klima og miljø. Dette tiltaket er starten på et fornya 
engasjement som grønn og klimabevisst menighet. Menigheten har nylig inngått misjonsavtale med 
Misjonsalliansen som fokusere på støtte befolkningen i Mekong-deltaet sør i Vietnam hvor 
klimaødeleggelsene i verden er tydelige. Vandringen langs Akerselva vil utnytte muligheten til å 
knytte de to elvene sammen i bevisstheten vår og bruke det som inntak til større handlekraft i miljø 
og klimaspørsmål. Vi vil forsterke fokuset på viktigheten av å ta vare på skaperverket. Det er kontakt 
med Mellomkirkelig råd og Klimapilegrim-prosjektet. Denne kontakten vil vi følge opp og styrke. 
Vi ønsker også å gå videre med tanken om å bruke fornybar energi i kirka. Vi ønsker å utrede 
muligheten for å montere solcellepaneler og/eller bore etter grunnvarme for å bruke denne energien 
som grunnlag for energi til kirkebygget.  
Foran Bakkehaugen kirke ligger det til rette for grønne aktiviteter som parsellhager og muligheter for 
de som ikke har egen hage. Vi vil vurdere om det er grunnlag og mulighet for å utnytte dette 
potensialet. 
 
Høytider 
 

 
 
Jul: Vi ønsker også å opprettholde juleprogram i Bakkehaugen. Aktivitetene rundt jul har vært viktige 
for Bakkehaugen kirkes kontakt med lokalmiljøet og har samlet mange. Aktivitetene inkluderer:  
--Julemarked (lørdag før første søndag i advent): Marked og med salgsvarer, lodd- og matsalg i 
menighetssalen. Musikk og julesangakkompangement ved musikanter fra Tåsen skolekorps.  
--Lysmesse (andre søndag i advent) med konfirmanter og Tåsen skolekorps.  



  

 
Påske: Vi tror det vil være riktig å videreføre tiltaket med påskemåltidsgudstjeneste på skjærtorsdag. 
Bakkehaugen kirke egner seg mye bedre til et slikt arrangement enn Vestre Aker. 
 

  
 

--Luciamesse med ulike sangere, blant annet fra Majorstuen 

barne- og ungdomskor 

 



Økonomi og utleie 
Bakkehaugen kirke er relativt liten og kontorfasilitetene er begrensede. I forhold til intimitet i 
kirkerommet kan dette, som nevnt over, være en fordel. Med hensyn til utleie vil det bety at det ikke 
kan være snakk om å leie ut til menigheter som trenger store kirkerom. Bakkehaugen kirke kan 
vanskelig sammenliknes med for eksempel Bredtvet eller Iladalen.  
Vi vil gjerne beholde OIC i Bakkehaugen og utvide samarbeidet med dem. OIC uttrykker også at de 
veldig gjerne vil fortsette å samles her, i et lokale de synes de kan utnytte på en god måte. Oslo 
bispedømme har ansvar for å sørge for at OIC har et egnet lokale å holde gudstjeneste i, om de ikke 
lenger har tilhold i Bakkehaugen, vil OBD måtte finne et annet tilholdssted for forsamlingen. 
 
Bakkehaugen kirke har, som allerede nevnt, et korps av ivrige frivillige som er glade i kirka og tar vare 
på den. Kirken ble i sin tid delvis finansiert av menighetens innsamlede midler. Mange som var med 
på dette og husker gudstjenestene i andre lokaler før kirken ble bygget, bor fremdeles i området og 
er verdifulle medlemmer og støtter i driften. Menighetsdelen er nylig oppgradert av MR og frivillige. 
Det finnes en aktiv driftskomite som også innehar arkitektfaglig kompetanse. Dersom Bakkehaugen 
kirke ikke lenges skal brukes av DnK, vil disse ressursene gå tapt og man må regne med at det må 
kjøpes betydelige vaktmestertjenester for at driften av kirka skal kunne fungere. (Etter at Majorstuen 
kirke ble tatt ut som soknekirke fortsatte daglig leder/vaktmester i 60 % stilling for å forvalte utleie 
og driften). 
 
Vi har prøvd å tenke på hvem som kunne ønske å leie Bakkehaugen kirke mens BMVA beholde kirken 
som skissert. Vi er åpne for samarbeid med andre menigheter, og ser for oss å kunne bygge ut 
samarbeid med OIC. Samtidig kan det være en mulighet å gå aktivt ut til andre aktører, som kan bli 
mulige leietakere og samarbeidspartnere.  
Kulturskolen i Oslo kan være en interessant leietaker. Vårt organist vil kunne opprettholde sine 
orgelelver som tilføyer gudstjenestene en ekstra dimensjon. Kulturskolen i Oslo kan bli en god 
samarbeidspartner rundt flere arrangementer, samtidig som et slikt samarbeid vil gi menigheten den 
ønskete fleksibiliteten, eierforholdet og følelsen av det tidligere nevnte grendehuset.  
 
-Økonomisk bidrag fra BMVA 
BMVA er innstilt på skaffe inntekter til kirkefellesskapet i Oslo gjennom øket utleie av kirke og 
menighetssal og overføring av mer penger, også fra utleie knyttet til Vestre Aker, til KfiO.  
Vi ser også for oss at det kunne etableres en ordning på tvers av menighetene i Oslo, hvor en større 
andel av leieinntektene som i dag tilfaller de enkelte menighetene som har utleiemuligheter kan gå 
til Kirkelig fellesråds drift av kirkene. Det har vært motstand mot dette, men vi tror at tida er inne for 
å få gjennomslag for en mer solidarisk holdning og praksis her og vil selv gjerne bidra med dette.  
Vi vil også gjerne bidra til lavere utgifter til strøm ved å investere i energisparetiltak.  
 
 

KONKLUSJON 
 

Vi ønsker altså å 
-beholde Bakkehaugen kirke som soknekirke, fortrinnsvis torsdag og (annenhver) søndag  
-vi tenker at forordnede gudstjenester konsentreres til èn søndag i måneden. 
-frivillige krefter i menigheten ønsker i tillegg å supplere gudstjenestetilbudet med en 
gudstjeneste i måneden. Denne kan tilpasses leietakere og skjer uten bruk av stabsressurser. 
-beholde engasjementet som finnes rundt Bakkehaugen kirke, og forsterke det ved å gi 
arbeid med nettverk i området større fokus  



-videreutvikle gudstjenesteformene og senke gudstjenestefrekvensen i Bakkehaugen og ikke 
holde likeartede gudstjenester på sammen tidspunkt i de to kirkene så vi utnytter 
personalressursene i soknet bedre 
-satse på barnefamilier og miljøengasjement  
-styrke samarbeidet med OIC  
-få til økt utleie og videresende mer av leieinntektene til KfiO  
-senke utgiftene til oppvarming av kirkeanlegget ved å investere i fornybar energi  
-være aktivt og kreativt med i prosessen for å finne ut hvordan ressurser i Oslo-kirka kan 
brukes riktig  
 



 
 
Noter 
 

i Hvis vi tar utgangspunkt i at det er ca. 3500 medlemmer i området som tilhører kirken, er gjennomsnittlig 71 
deltakere ikke lavt relativt sett. Sinsen kirke får score 2 med 76 deltakere på 4900 medlemmer, Vålerenga kirke 
får 2 med 82 deltakere på 7000 medlemmer. I regnearket er det oppgitt at vi har gjennomsnittlig 45 deltakere. 

                                                           



                                                                                                                                                                                     
Dette er et nettotall (antall deltakere hvis alle store gudstjenester holdes utenfor) som styringsgruppa fikk 
oppgitt da de stusset over vårt høye deltakertall. Ingen andre kirker enn Bakkehaugen og Vestre Aker har slike 
nettotall i regnearket. 
 
ii På første filmkveld (54 fremmøte) ble filmen De Usynlige vist på innleid storskjerm. Filmens manusforfatter, 
Harald Rosenløw Eeg, som selv bor på Tåsen, holdt innledning om tanker rundt filmens historie til stor 
begeistring hos de fremmøte. I forkant ble det servert snacks/mineralvann mm i menighetsalen. Per Christian 
Jacobsen bidro med filminspirert orgelmusikk da dørene inn til kirkerommet ble. Selve filmaftenene ble holdt i 
kirkerommet da dette rommet egner seg særdeles godt til filmvisning.  
 
Menighetsrådet evaluerte og kjøpe inn nødvendig filmutstyr (lerret, høyttalere, prosjektor etc.), slik at flere 
slike filmaftener kunne arrangeres. Det ble deretter arrangert ytterligere åtte filmkvelder de kommende tre 
årene med jevnt stigende besøkstall. Siste visning hadde ca. 200 besøkende. Menighetsrådet reklamerte for 
aftenene gjennom flyers og plakater. 
 
På hver filmaften var en gjest, som på en eller annen måte hadde vært med å skape filmen, invitert (skuespiller, 
regissør, manusforfatter el). Harald Rosenløw Eeg intervjuet Erik Poppe, Henriette Stenstrup, Kristoffer Joner, 
Hans Olav Brenner, Margret Olin og Sara Jonsen. Disse bidro til å skape en interessant og gripende intro til de 
kvalitetsfilmene som ble vist (31. august, Vinterkyss, Kompani Orheim, De andre, Skyggesiden, Som du ser meg, 
Tusen ganger god natt).  
 
iii Høsten 2015 arrangerte menighetsrådet Sigvart Dagsland-konsert i Bakkehaugen kirke hvor besøkstallet 
oversteg 300. 
 

 


