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1 Innledning
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker (BMV) ble fra 1.1.2015 slått sammen
til ett sokn. Dette er den første årsmeldingen vi leverer som samlet menigheten.
Etablering av den nye menigheten har selvsagt preget året. Et stort
menighetsråd, bestående av 4 representanter fra hvert av de tre tidligere rådene,
var i funksjon fra januar. Menighetsmøtet bestemte i januar at rådet i BMV skal
ha 8 representanter og fem vararepresentanter. I november, etter kirkevalget, tok
dette rådet over fra det sammensatte. Menigheten fikk ny menighetsforvalter
1.2., Liv Grytnes. Nytilsatt trosopplæringsleder, Ole-Jørgen Andersen, var på
plass fra nyttår etter at menigheten hadde fått statlige trosopplæringspenger fra
2014.
I det sammenslåtte soknet er Bakkehaugen og Vestre Aker soknekirker, mens
Majorstuen kirke er lokale for prosjektet Majorstua+ i tillegg til annen utleie.
Kirken kunne brukes av soknet etter avtale med Kirkelig fellesråd i Oslo og i
2015 hadde BMV kveldsmesser der annenhver søndag.
I 2015 har vi arbeidet med å få den nye enheten med det lange navnet til å
fungere. Enkelte ting har tatt lang tid. Vi har for eksempel ikke fått levert
regnskapstall før året var omme. Det har ført til at vi har vært forsiktige med
pengebruken, med det resultat at vi har et betydelig mindreforbruk i 2015. Det er
likevel tatt beslutninger om oppstart av aktiviteter og ansettelser som binder opp
midler for framtida.
Trosopplæringsarbeidet har fått form i løpet av året, blant annet med
superonsdager i Vestre Aker menighetshus. Og menighetsbladet På kirkebakken
er kommet tilbake fra og med høsten 2015, foreløpig med to nummer per år.
Samtidig som nytt er bygget opp, har vi også lagt vekt på at vi skal ta vare på det
gode som lever og rører seg. Et mangfoldig musikk- og korarbeid og
kulturaktiviteter som tema- og tro og tankekvelder er videreført. Vi har arbeidet
med å gjøre gudstjenestelivet allsidig, fra familiegudstjenester til meditative
kveldsmesser. Vi kan fortsatt gjøre mye på dette feltet, for å nå ut og trekke flere
med. Gudstjenestefrivillige er de siste årene blitt en viktig ressurs, som vi kan
bruke mange flere av!
Menigheten har noen utvalg som fungerer fint, men vi har for eksempel ikke fått
på plass noe økonomiutvalg. Det kan vi trenge. På det diakonale området har vi
også mye upløyd mark. Har du ideer, evner og ledig tid, er det bare å melde seg
– som gudstjenestefrivillig, utvalgsmedlem, eller til andre oppgaver.
Samtidig er også de som bare vil komme og være med på gudstjenester eller
andre aktiviteter hjertelig velkomne. Den tidligere Vestre Aker menighet ønsket
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at menigheten skulle bære preg av at vi kan være «I Guds lys for hverandre», og
Bakkehaugens slagord var «Et godt møtested». Dette ønsker den nye
menigheten å videreføre. Vi lever under tilgivelse og med forventning. Og vi ber
om at Guds raushet, utholdenhet og tålmodighet må prege oss.
Takk for året som gikk! La oss gå frimodig videre.
Rigmor Smith-Gahrsen
Menighetsrådsleder

2 Kirkelig administrasjon og ledelse
2.1 Ansatte
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2015 hatt
følgende sammensetning:
Ansatte i Kirkelig fellesråd:
Kantor: Marianne Reidarsdatter Eriksen (51,2 %, hvorav 9 % lønnet av
menigheten)
Kantor: Karstein Ærø (100 %, hvorav 17 % lønnet av menigheten)
Menighetsforvalter: f.o.m. 1.2. Liv Grytnes (100 %), t.o.m. 31.1. Anne
Skogsfjord (80 %, engasjement)
Menighetskonsulent: Ole-Thore Hasseldal (60 %)
Trosopplæringsleder: Ole-Jørgen Andersen (80 %)
Kirketjenere (timelønnet): Kaia Møen Lied, Silje Theoline Holmedal, Linnéa
Listrøm, Eilert Taugbøl Hasseldal, Edvard Egil Taugbøl Hasseldal, Frøydis
Fossli Moe, Torkild Enstad Hausken og Tulli Lempa.
Ansatte i Oslo bispedømmeråd:
Sokneprest: Anne Grete Listrøm (100 %)
Menighetsprest: Hjalmar Kjelsvik (100 %, delvis sykemeldt fra mars)
Kapellan: Christoffer Tjelle (100 % permisjon til 1.6.)
Kapellanvikar: Gustav Kristoffer Schmidt (100 % til 1.6.)
Ansatte lønnet av BMV
Menighetsarbeidere: Einar Østerhagen (20 % engasjement t.o.m. 1.5.)
Aleksander Schmidt (ledertrening)
Vaktmestere på menighetshuset: Bjørg Torhild Grotbæk (12 %), Tor Inge Flotve
Birkeland (12 %) og Maria Svendsen (12 %).
Trosopplæringsmedarbeider: Silje Marie Andersen (30 %)
trosopplæringsmedarbeider f.o.m. 15.8. Noe av lønnsmidlene kommer fra
trosopplæringsmidlene. Kristine Kilvik Bergersen (10 %) barne- og
ungdomsarbeider fra og med 15.8.
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Ledere for babysang (timelønnet): Marianne Jørgensen og Kristine Kilvik
Bergersen.
2.2 Menighetsrådet
Fra 1.1. til 31.10.2015 hadde menighetsrådet følgende medlemmer:
Elisabeth Aurlie, Anne Seierstad Falkenberg, Sidsel Marie Halden, Solvår
Hardeng, Einar Hjorth Høivik, Arnbjørn Jakobsen, Berit Pihl Johansen,
Bjørghild Kjelsvik, Anne Grete Listrøm (sokneprest), Anne Marie Mathiesen
(nestleder), Terje Nybø, Rigmor Smith-Gahrsen (leder) og Åse Marit Tveiten
(nestleder).
Varamedlemmer: Helen Aschehoug (gikk ut per september), Sindre Falch, Kjell
Erik Grønner, Jan Erik Kihlgren, Aud Rogstad (flyttet mars 2015), og Dagfrid
Skogen.
Menighetsrådet ble satt sammen av fire medlemmer og to varamedlemmer fra de
tidligere menighetsrådene i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker
menigheter.
Fra og med 1.11.2015, etter kirkevalget, har menighetsrådet bestått av:
Inger Synnøve Bredesen Barth, Merete Hallen (andre nestleder), Einar Hjorth
Høivik, Berit Pihl Johansen, Hanne Kathrine Johnsen (første nestleder), Anne
Grete Listrøm (sokneprest), Øyvind Aleksander Schmidt, Rigmor SmithGahrsen (leder) og Rolf Benjamin Wegner.
Varamedlemmer: Bjørghild Kjelsvik, Solvår Hardeng, Gry Friis Eriksen, Per
Christian Jacobsen og Kjell Erik Grønner.
Menighetsforvalter er sekretær for menighetsrådet: t.o.m. 31.1.: Anne
Skogsfjord, f.o.m. 1.2.: Liv Grytnes.
Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2015. 88 saker er behandlet.

3 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet
Menighetsrådet har hjelp av ulike utvalg i arbeidet i menigheten. I og med
sammenslåingen har man måtte tenke på nytt om utvalgsstrukturen i
menigheten. I løpet av 2015 er noen utvalg etablert, andre er videreført som de
var før sammenslåingen. Det må arbeides videre med dette i 2016.
3.1 Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget (AU) består av menighetsrådsleder, nestleder i rådet, sokneprest
og menighetsforvalter. I 2015 har MR hatt to nestledere, så alle de tre delene av
den sammenslåtte menigheten har vært representert i AU. Fram til oktober var
AU-medlemmene: Rigmor Smith-Gahrsen, Åse Marit Tveiten, Anne Marie
Mathisen, Anne Grete Listrøm og Liv Grytnes. Tveiten og Mathisen ble erstattet
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av Hanne Johnsen og Merete Hallen da det nye rådet trådte i funksjon. AU har
hatt møter i forkant av menighetsrådsmøtene for å planlegge disse. AU tar
enkelte avgjørelser, som det siden orienteres om til menighetsrådet. Det føres
ikke protokoll fra AU-møtene, men innkalling til MR fremstår i praksis som
protokoll.
3.2 Gudstjenesteutvalg
Gudstjenesteutvalget (GUV) har i 2015 bestått av Sigurd Høye, Hanne-Kristin
Sørlie, Rigmor Smith-Gahrsen, Anne Grete Listrøm (sokneprest) og Karstein
Ærø (kantor). Utvalget har hatt fem møter. Utvalget har behandlet flere spørsmål
knyttet til gudstjenesten. Det er laget faste program til begge kirkene og
utformet instruks for frivillige. Spørsmålet om hvor kveldsmessene skulle holdes
har vært oppe flere ganger. Deler av GUV har vært i møte med kirkeverge og
stiftsdirektør om prosessen rundt det at vi ikke lenger får bruke kirkerommet i
Majorstuen/Capella Johannea. Liturgien for familiegudstjenestene er oversendt
bispekontoret til orientering. Flere saker videreføres til 2016, blant annet
overføring av menighetens eiendeler fra Majorstuen kirke.
3.3 Kveldsmesseutvalg
En arbeidsgruppe bestående av Hjalmar Kjelsvik, Karstein Ærø, Anne Seierstad
Falkenberg, Arnbjørn Jakobsen, Elisabeth Aurlie og Dagfrid Skogen har
arbeidet fortløpende med kveldsmessene og fungert som medliturger. Anne
Marie Mathisen var også med i gruppa fra starten av, men gikk ut i løpet av
2015. Kveldsmesser ble holdt hver 14. dag, i vårsemesteret i kirkesalen i
Majorstuen kirke, om høsten i Capella Johannea. Gruppa var tenkt ledet av
Hjalmar Kjelsvik, men da han har vært sykemeldt i 2015, har Karstein Ærø
fungert som samlingspunkt. Gruppa har utformet en fast liturgi og truffet
hverandre etter hver gudstjeneste for evaluering. Gruppa har også vært svært
engasjert i hvor kveldsmessene skal holdes. Ved utgangen av året ble det
bestemt at kveldsmessene flyttes til Vestre Aker kirke og holdes en gang pr.
måned siden vi ikke lenger får bruke Majorstuen kirke.
3.4 Trosopplæringsutvalg
Menigheten skal gi tilbud om trosopplæring til menighetens til enhver tid rundt
2500 døpte mellom 0 og 18 år. Utvalget skal utvikle breddetiltak som supplerer
de mer tradisjonelle formene for trosopplæring som menigheten allerede tilbyr.
Oppgaver i samarbeid med ansatte og andre frivillige:
- Kartlegge barn og unges oppvekstsvilkår i menigheten og prøve ut og evaluere
bestående og nye tiltak
- Sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og oppfølging
- Rapportere til menighetsrådet og utarbeide et forslag til en helhetlig
trosopplæringsplan
- Vedta budsjett for arbeidsfeltet trosopplæring 0-18 år og påse at det holdes
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Trosopplæringsleder har det overordnede ansvaret for at vedtatte planer blir
gjennomført.
Utvalget har i 2015 bestått av: Knut Hallen, Åse Marit Tveiten, Torunn Landrø,
Christoffer Tjelle, Kaja Breivik Furuseth, Torill Riborg og Ole-Jørgen Andersen
(leder).
Utvalget er aktivt og har hatt møter ca. en gang i måneden med en lang rekke
saker. Utvalget har stått bak utprøving av nye tiltak for barn og unge, samtidig
som det jobbes med forslag til plan for trosopplæring skal være klart i mars
2017. Vi har fått i gang familiespeiding, småbarns-sang, superonsdag, Ullevål
Pre Soul Children, ungdomsklubb (oppstart januar 2016), NMSU-klubb og
tårnagentklubb. Ellers har vi prøvd ut en rekke enkeltarrangementer og
gudstjenester og prøvd å fornye eksisterende breddetiltak som Lys Våken,
Tårnagenthelg, 4-årsbok, babysangmesse og 6-årsbok.
3.5 Informasjonsutvalg
Det har ikke vært et formelt oppnevnt informasjonsutvalg for menigheten i
2015, men Bjørghild Kjelsvik er utpekt av MR til å representere rådet i et
kommende utvalg. En informasjonsgruppe med Bjørghild Kjelsvik, Hanne
Kristin Sørlid og Lillin Knutzon har hatt noen møter. Gruppa har jobbet med å
formulere et mandat for et informasjonsutvalg. Bjørghild har tatt seg av praktisk
arbeid med nettsideredigering, og alle tre og flere har brukt Facebook-sidene til
menigheten.
Sigurd Høie og Brynjulv Jung Tjønn deltok også på to møter i gruppa. De har
tatt på seg arbeidet med å gjenopplive menighetsbladet På kirkebakken, og det
første nummeret kom høsten 2015. Bladet fungerte bl.a. som presentasjon av
kandidater til nytt menighetsråd. Christoffer Tjelle har også vært involvert i
arbeidet med menighetsbladet, og er oppnevnt av MR som medlem i
informasjonsutvalget for 2016.
3.6 Voksenutvalget
Voksenutvalget har i 2015 bestått av: Solveig Strand, Marit Weibye, Ingvild
Bryn, Kirsti Svidal og Anne Grete Listrøm. Utvalget har arranger temakvelder i
Vestre Aker menighetshus, se punkt 9.2.
3.7 Tro- og tankeutvalg
Tro- og tankeutvalget har i 2015 bestått av Unni Eriksen, Ann-Elisabeth
Johansen og Anne Grete Listrøm. I løpet av året gikk Ann Elisabeth Johansen ut
av utvalget. Marianne Marstrand kom inn. Sissel Halden har også hjulpet til med
gjennomføringen av kveldene. Utvalget har arranger tro- og tankekvelder i
Vestre Aker menighetshus, se punkt 9.2.
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3.8 Driftskomité for Vestre Aker menighetshus
Driftskomiteen (DK) for VA menighetshus har i 2015 bestått av: Morten Strand,
Kristen Erik Thorp og Marit Haugen. Ved overgangen til 2016 kom også Karl
Berteussen inn i utvalget. Menighetsforvalter har vært med på noen av de fem
møtene. Mer om driftskomiteens arbeid under punkt 11.3.
3.9 Huskomitéen i Bakkehaugen
Huskomitéen i Bakkehaugen har bestått av: Eirik Vethe, Semund Haukland,
Einar Høyvik og Hjalmar Kjelsvik.

4 Gudstjenester og kirkelige handlinger
4.1 Gudstjenester
Forordnede gudstjenester (gudstjenester på søndager og helligdager)
Det ble det feiret 123 gudstjenester på søn- eller helligdager i BMV i 2015. Til
sammen 8861 personer har deltatt. Det er holdt gudstjenester i Vestre Aker kirke
og Bakkehaugen kirke. Gjennom året har det også vært feiret kveldsmesser i
Majorstuen kirke/Capella Johannea annen hver søndag kveld. Messene har hatt
et meditativt preg med hovedsakelig musikk fra Taize-tradisjonen. Kantor har
vært forsanger.
I tillegg ble det holdt gudstjeneste 14 ganger utenom søn- og helligdager. De
hadde 2878 deltakere. På de 137 gudstjenestene var det altså totalt 11.739
deltakere. Det gir et gjennomsnittsbesøk per gudstjeneste på 85/86.
Til sammenlikning var det i 2014 77 (VA), 71 (B) og 54 (M) på hver
gudstjeneste. I 2013 var gjennomsnittstallene: 96 (VA), 53 (B) og 53 (M).
12 av gudstjenestene var familiegudstjenester (1301 deltakere) og to for ungdom
(250 deltakere). En gudstjeneste for barnehage hadde 50 deltakere. Fem
gudstjenester for skoleelever samla 1753 mennesker. De to
konfirmasjonsgudstjenestene hadde et besøk på totalt 758. På julaften ble det
holdt fire gudstjenester i soknet med totalt 1798 til stede.
De sju gudstjenestene i påska samla 260 mennesker, og på Kristi
himmelfartsdag var det 66 som kom til den gudstjenesten som ble feira. Pinsas
fire gudstjenester hadde en oppslutning på 254. Allehelgensøndag var 124 på to
ulike gudstjenester i soknet.
Nattverdgjester
114 av gudstjenestene i 2015 hadde nattverd. Det ble registrert til sammen 4159
nattverdgjester.
4.2 Kirkelige handlinger
Dåp
Ifølge årsstatistikken er det foretatt 67 dåp i Vestre Aker kirke og Bakkehaugen
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kirke. Det har ikke vært dåp i Majorstuen. 31 av de som ble døpt var bosatt i
soknet.
Konfirmasjon
43 ungdommer var konfirmanter i menigheten i 2015. 15 konfirmert i
Bakkehaugen kirke og 29 i Vestre Aker kirke. Tallet for 2014 var 55 og for 2013
var det 68. Høsten 2015 meldte det seg 68 nye konfirmanter.
Vielse
12 vielser ble gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker i 2015 (Ingen i
2014, pga. oppussing av Vestre Aker kirke, og 14 i 2013.)
Gravferd
Det ble ifølge statistikken foretatt 112 gravferder eller jordpåkastelser i soknet,
hvorav 17 fra soknets kirker.
Inn- og utmelding
Det ble registrert 4 innmeldinger og 92 utmeldinger fra Den norske kirke i
soknet i 2015.
4.3 Prestetjenesten
De tre prestene i BMV har vekslet på å lede gudstjenestene i Vestre Aker kirke,
Bakkehaugen kirke og i Majorstuen kirke (her har det kun vært kveldsmesser og
skolegudstjenester før jul) Alle tre deler på vielser, sogneprest og
menighetsprest begraver. Året har vært preget av at menighetsprest Hjalmar
Kjelsvik har vært helt eller delvis sykemeldt det aller meste av året, så det har
vært mange vikarer innom. Sognepresten har sittet i menighetsrådet,
arbeidsutvalget til menighetsrådet, vært leder i gudstjenesteutvalget, og sittet i
Voksenutvalget og i arrangementskomiteen for Tro og tankekveldene, samt hatt
et spesielt ansvar for Majorstuen skole. Kapellanen har hatt ansvar for å
administrere, planlegge og gjennomføre konfirmantarbeidet. Han har også sittet
i trosopplæringsutvalget, og sittet i menighetsblad-redaksjonen. Kapellanen har
hatt ansvar for kontakten med barnehager og for Ullevål og Marienlyst skoler.
Menighetspresten har et spesielt ansvar for Berg skole.
Prestene i menigheten tilbyr sjelesorg, samtaler og personlig skriftemål til den
som søker dette.
4.4 Frivillig tjeneste
Det legges ned mye frivillig tjeneste i kirken, også her i soknet. Frivillige bidrar
i menighetens mange aktiviteter og også i stor grad i gudstjenestelivet.
Menighetshusene driftes i hovedsak av frivillige, selv om renholdet er betalte
oppgaver. Det ble arrangert «fest for frivillige» med viltgryte, kaker, kaffe og
underholdning 12. november 2015 i Vestre Aker menighetshus. Menighetsråd
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og stab ønsket på denne måten å samle alle som bidrar med sin tid og sitt
engasjement i menigheten, se 10.5.

5 Kirkemusikk
Året 2015 startet friskt med åpningsgudstjeneste 18. januar. Oppussing av
kirkerommet i Vestre Aker kirke med nytt tregulv og elektrisk anlegg var
fullført, og BMV var kommet i funksjon. Alle musikalske krefter i vår nye
menighet var involvert og bidro til en stor festgudstjeneste. Det var innleid 6
messingblåsere og flere av korene + menigheten var med og fremførte Harald
Gullichsens ”Salige er de som bor i ditt hus”
5.1 Vestre Aker kammerkor
Vestre Aker kammerkor (VAK) har gjennom 2015 hatt en stabil medlemsmasse
på ca. 40 sangere. De har hatt faste ukentlige øvelser på torsdag kveld i Vestre
Aker menighetshus. Dirigent gjennom året har vært kantor Karstein Ærø.
Årets desiderte storsatsning var fremførelsen av Bachs Messe i h-moll for kor
orkester og solister 17. og 18. oktober. I forkant av denne begivenheten ble det
også invitert til tro- og tankekveld i menighetshuset hvor professor Ove Kr.
Sundberg tok oss inn i h-moll-messens univers. VAK ga også sommerkonsert 9.
juni og ”Hellige natt”-julekonserter 13. og 14. desember. Koret har deltatt ved
elleve gudstjenester i Vestre Aker kirke. I tillegg har det vært innleid
trompetister og sangere til gudstjenestene i høytidene. Det var også
orgelresitasjon i forkant av gudstjenestene skjærtorsdag og langfredag.
5.2 Bakkehaugen prosjektkor
Bakkehaugen prosjektkor består av ei gruppe med sju sangere samt dirigent
Inger Elise Reitan. Gruppa har ikke faste øvelser, men øver 3-4 ganger før
deltakelse på gudstjenester. Koret var med på gudstjenestene 8.2., 10.5, 13.9. og
1.11.
5.3 Kor Major
Kor Major er et Unge Voksne-kor i KFUK-KFUM som er tilknyttet Kristelig
Studieforbund. Hver mandag har koret øvelse i Majorstuen kirke fra 18.30 til
21.00. Koret består av rundt 75 medlemmer i aldersgruppa 19-31 år, se
http://kormajor.no/. Koret synger sanger i mange sjangere, alt fra pop, jazz og
musikalsanger til salmer, gospel og folketoner. Koret har fra 2015 avtale om å
synge på arrangementer Majorstua+ organiserer. Koret deltok også på to
gudstjenester i BMV. I 2016 vil menigheten avklare forholdet mellom koret og
menigheten.
Se også kor- og sangaktiviteter for barn i forbindelse med trosopplæringen.
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6 Barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring
6.1 Kontinuerlige tilbud og grupper
Babysang
Intensjonen med babysang er todelt: Å skape en møteplass for foreldre som er
hjemme med barn og å skape kommunikasjon og samspill gjennom musikk og
sang. Babysang har vært gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen ca. hver
uke i skoleåret. Oppmøtet har variert fra ingen i perioder og stor oppslutning i
andre perioder. Marianne Jørgensen er leid inn for å lede dette, hun jobber i flere
menigheter. Anne Margrethe Vethe bistod på sangen i Bakkehaugen. I
høstsemesteret overtok Kristine Kilvik ledelsen av tilbudet i Bakkehaugen.
Småbarnsang
Mot slutten av 2015 ble det startet småbarnsang som en del av Superonsdag. Det
er en sangstund for foreldre med barn i alderen 0-4 år. Det er jevnt oppmøte med
15-20 deltagere og svært gode tilbakemeldinger. Mange som har gått på
babysang tidligere, har kommet tilbake til dette tilbudet.
Superonsdag
I vårsemesteret ble Superonsdag startet som et prøveprosjekt i Vestre Aker
menighetshus. Det ble populært fra første gang og interessen har holdt seg. Fra
høsten ble det et fast tilbud. Dette har blitt et samlingspunkt for hele familien der
en først spiser middag sammen og har samling, før alle går i grupper ut fra alder
og interesse. Det er utviklet et tett samarbeid med NMSU om prosjektet
«Middag og misjon». En gang i måneden lager vi middag fra et misjonsland og
lærer mer om misjon. Det utvikles eget materiell til disse samlingene. Dette vil
bli brukt i andre menigheter rundt om i landet. Gruppetilbudet er stadig under
utvikling ut fra behov. Siste gruppe er Tårnagentklubb. Vi har 3 forskjellige kor,
dansegrupper, spill og snekregruppe, småbarnsang og ellers har vi prøvd ut
trening og kafe for de voksne. Det kommer mellom 50 og 80 som spiser middag.
Totalt antall med de som kommer rett til grupper er ca. 100. Kirke og
menighetshus er fylt med liv og et miljø er i ferd med å etablere seg. Det gir økt
deltagelse på familiegudstjenester og trosopplæringstiltak. Noe som igjen gir økt
deltagelse på Superonsdag. Koret Alfa fikk for eksempel mange nye medlemmer
gjennom et prosjekt rundt 4-årsbokutdelingen.
Eikeskogen familiespeidere
Familiespeiding startet i 2015 og fikk med mange familier. Målgruppa er i første
omgang familier som har barn i alderen 3-6 år, men også andre kan delta.
Gruppa har møter i forbindelse med familiegudstjenester, særlig i Bakkehaugen.
Etter gudstjenesten er det tur med bål, matlaging og enkle speideraktiviteter.
Noe av tanken med å starte gruppa var å styrke oppmøtet rundt
familiegudstjenesten i Bakkehaugen og det har fungert godt.
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Alfa minigospel
Alfa minigospel er et kor for barn 3-7 år, med 23 medlemmer i 2015. Koret har
øvelser de fleste onsdager i skoleåret. Torill Riborg og Tone Tønsberg leder
koret sammen med pianist Hanne Kristin Sørlid. Det er middagsservering for
barn, foreldre og ledere som ønsker det i forkant av hver øvelse. På en konsert
ble det samlet inn penger til NMS-prosjektet blant barn i Bangkok, som
menigheten har som et av sine misjonsprosjekt. Koret deltok også på en stor
felles konsert med Fresco, Ullevål Pre Soul Children og Majorstuen barne- og
ungdomskor. Her ble det samlet inn et større beløp til Kirkens Nødhjelp. Koret
deltok på juletrefest i Vestre Aker menighetshus og på fire familiegudstjenester i
Vestre Aker kirke samt to opptredener på Eugene Hanssens aldershjem. Koret er
medlem i Ung kirkesang.
Ullevål Pre Soul Children
Ullevål Pre Soul Children er et kor for barn fra 7 til 10 år og startet høsten 2015.
Koret representerer en bredde i tilbudet med en annen type sanger enn de andre
korene. Kristine Kilvik er dirigent og Silje Andersen er danse- og sosialleder.
Koret har hatt øvelse hver onsdag i skoleåret siden oppstart og har deltatt på to
familiegudstjenester. Koret har rundt 20 medlemmer.
Fresco kor og dans
Fresco er et kor med medlemmer fra 2 til 7. klasse. I 2015 har deltakerne vært 5.
og 6.-klassinger, de aller fleste fra Ullevål skole. Det har vært 8-10 jenter på
øvelsene dette året. Ingen gutter har meldt sin interesse. Ingvild Bryn leder
korøvelsene. Hun har fra høsten 2014 hatt med seg Tale Bryn Teigen. Hver
tredje onsdag har det vært dans med Silje Marie Andersen. Fresco hadde egne
konserter og deltok på en felles konsert med de andre korene. I tillegg deltok de
på to gudstjenester hvert semester. Ole Kristian Kogstad, far til et kormedlem,
har bidratt med pianoakkompagnement.
Bakkehaugen jentekor
Koret har hatt 19 medlemmer i 2015. Koret har sunget på 7 gudstjenester:
Fellesgudstjeneste i Vestre Aker 18.1., Maria budskapsdag, blomstermesse 7.6.,
utdeling av 6-årsbok, høsttakke-fest, Luciamesse 13.12. og
julaftensgudstjeneste. I tillegg satt koret opp musikalen Annie, med to
forestillinger i mai og var med på julemessa i Bakkehaugen5.12. Koret hadde
samarbeid med mange dyktige musikere og sangere i forbindelse med de ulike
arrangementene.
Mariannes musikkskole, som drives av kantor Marianne Reidarsdatter Eriksen
på privat basis, gir undervisning i piano og litt orgel, gehørtrening og teori til
seks elever på onsdager. I mars spilte elever på gudstjenester. I mai munnet et
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samspillprosjekt med fiolinelevene på Ullevål ut i en konsert i aulaen på
Marienlyst skole. Elevene deltok også på Bach-gudstjenesten i oktober, på piano
og orgel. Før jul holdt alle elvene konsert for beboere på Tåsen helsehus.
Majorstuen barne- og ungdomskor
Fra høsten 2015 øver Majorstuen barne- og ungdomskor i Vestre Aker
menighetshus. Koret synger på to gudstjenester i halvåret i tillegg til egne
konserter og prosjekter. Den første opptredenen i menigheten var da koret deltok
på Lysmessen i Vestre Aker kirke den 20. desember 2015. Koret har rundt 20
medlemmer. Sindre Beitohagen er dirigent.
Konfirmantarbeidet
29 av de 44 konfirmantene i 2015 valgte Vestre Aker, mens 15 valgte å
konfirmeres i Bakkehaugen kirke. Konfirmantene hadde undervisningssamlinger
samt enkelte gudstjenester separate og mange samlinger og turer sammen.
Kapellanvikar Gustav Kristoffer Schmidt hadde overordnet ansvar (planlegging,
administrasjon og gjennomføring) og gjennomførte alle gruppesamlingene i
Bakkehaugen. Tidligere har soknepresten i Bakkehaugen hatt de fleste
gruppesamlingene der. Sokneprest Anne Grete Listrøm deltok på enkelte
samlinger og på konfirmantleiren.
12 frivillige konfirmantledere har i stor grad funnet veien hit fra andre
menighetssammen-henger. Noen har vært med i flere år. I 2015 ble også enkelte
tidligere konfirmanter fra nærområdet som har gjennomført
ledertreningsopplegg, med som ledere.
Konfirmantarbeidet er en veksling mellom undervisningssamlinger på tirsdager,
konfirmantleir i mai, gudstjenester, fasteaksjon, superfredager og
konfirmantfestival på Idrettshøyskolen. Festivalen samler rundt 650
konfirmanter fra hele prostiet. Alle konfirmantene skal være
ministranter/medhjelpere under en gudstjeneste, og delta på to andre
gudstjenester.
I 2015 hadde menigheten for andre gang konfirmantleir på Sauevika leirsted på
Hvaler. Leirstedet har god standard og egner seg ypperlig til konfirmantleir.
Leiren ble vellykket.
Det ble arrangert reunion for 2015-konfirmantene i september. Det ble en fin
kveld, men hvor kun 10 av konfirmantene møtte opp.
Høsten 2015 ble det innskrevet 67 konfirmanter. Dette er et rekordstort antall,
og spesielt sterk økning er det av konfirmanter som ønsker
konfirmasjonsgudstjenesten i Bakkehaugen kirke. Hele 26 konfirmanter har
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valgt dette, nesten en dobling i forhold til normalår. Undervisningssamlingene
på tirsdagene er felles for alle. Kapellan Christoffer Tjelle leder arbeidet i
samarbeid med til frivillige, de aller fleste nye høsten 2015.
Ledertrening
Høsten 2014 meldte 5 konfirmanter seg på ledertreningsprogrammet i prostiet.
Det var også noen samlinger vinteren 2015. Enkelte ble med som
ungdomsledere på konfirmantleiren i mai. Flere er blitt med i ledergjengen rundt
konfirmantkullet høsten 2015 og på ungdoms-klubben fra januar 2016. Ingen av
2015-konfirmantene meldte seg på ledertreningskurset høsten 2015.
Ullevål ungdomsklubb
Som en del av satsningen på trosopplæring og ungdom ble det i 2015 tatt
initiativ til å starte ungdomsklubb. Tilbakemeldingen fra 2015-konfirmantene og
ungdomsledere var at et månedlig tilbud ville være interessant og tilstrekkelig. I
mange år har det vært arrangert «superfredager» for konfirmantene. Disse
trekkes nå ut av konfirmantprogrammet. I stedet inviteres det til ungdomsklubb
fra 9. klasse og oppover. Konfirmantene er bærebjelken i klubben, de deltar på
minst halvparten av klubbkveldene. Trosopplæringsmedarbeider Kristine Kilvik
er klubbleder i samarbeid med ansatte og frivillige.
Speiderne i Bakkehaugen
Speiderne har møter onsdager fra 18 til 19.30. Ved årsslutt 2015 hadde gruppen
60 medlemmer, 22 i flokken (7-10 år), 21 i troppen (10-16 år) og 9 i roverlaget
(over 16 år). Ledere: Asbjørn Aursjø, Ingvild Kihlgren Mandt, Dag Backer,
Ulrik Schjelderup og Jan-Erik Kihlgren. Medlemstallet har økt fra 47 i 2014.
Det er stor aktivitet i speidergruppen som nå er blant de 10 største i
Oslospeiderne krets. Speiderne var med på St. Georgsgudstjeneste 26.4. og
lysmesse 13.12. 9.-10. mai deltok troppen i kretskonkurranse, og seinere i
norgesmesterskapet i speiding. Speiderne har vært på helgetur til Østmarka og
Nordmarka og på kretsleir på Hvaler. De var med på åpning av friluftslivets uke
ved Sognsvann 6.9. og avslutta året med tradisjonell nissefest 9.12.
6.2 Avgrensede trosopplæringstiltak
Dåpsinvitasjon/dåpssamtale
Alle foreldre til dåpsbarn får en individuell samtale med en av prestene i forkant
av dåpen. Samtalen skjer for det meste i form av hjemmebesøk. Under besøket
blir det snakket om trosopplæringstilbudet som gis i menigheten og de blir
invitert til babysang. Alle foreldre får Dåpsboka i gave.
Familiegudstjenester
I 2015 hadde vi familiegudstjenester omtrent en gang i måneden (unntatt om
sommeren) både i Vestre Aker kirke og Bakkehaugen kirke.
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«Babysangmesse»
Det ble arrangert babysangmesser både i Bakkehaugen og i Vestre Aker kirke.
Mange familier stilte opp og fikk oppleve familiegudstjenester med mye sang og
bevegelse.
4-års bok
4-åringer ble invitert til to familiegudstjenester: 30.8. i Vestre Aker kirke og 6.9.
i Bakkehaugen kirke for å motta 4-årsbok. Kor deltok.
Tårnagenthelg
18.-19. april ble det for fjerde gang invitert til felles tårnagenthelg for hele BMV
i Vestre Aker kirke. Lørdagen var 19 agenter på oppdrag i kirken. Hele kirken
ble utforsket med fokus på tegn og symboler. Søndagen deltok agentene aktivt
på familiegudstjeneste og fortalte om sine oppdagelser.
Tweensgudstjeneste
Vi prøvde å samle 9-10 åringer til et nytt opplegg: Tweensgudstjeneste felles for
hele soknet i Vestre Aker kirke 11. oktober. Det ble invitert til klubb to ganger i
forkant av gudstjenesten. Dette tiltaket samlet kun 3 deltagere og vil ikke gjentas
på samme måte.
Lys Våken – overnatting i kirken
Til sammen fjorten 11 og 12- åringer fikk en spennende natt i Vestre Aker kirke
før de deltok aktivt i gudstjenesten første søndag i advent 2015. Det meste av
opplegget ble ledet av unge ledere og det ble gitt gode tilbakemeldinger. Det var
også julemarked i Vestre Aker kirke denne søndagen, som alle kunne delta på
etter gudstjenesten. Det var både salg av varer utlodning og verksted for de
minste.
Bach-gudstjeneste
18. oktober var det Bach-gudstjeneste for hele soknet i Bakkehaugen kirke. En
familiemesse hvor Bakkehaugen jentekor deltok. Gudstjenesten ble holdt samme
helg som Vestre Aker kammerkor framførte Bachs H-mollmesse på to konserter.
Samarbeid med skole og barnehager
Dette arbeidet er en selvstendig del av barne- og ungdomsarbeidet i menigheten
som prestene har ansvar for.
Arbeidet er delt i to: 1: Invitasjon til gudstjenester og høytidsvandringer på
kirkens premisser, i nært samarbeid med skoler og barnehager. 2: Tilbud om
hjelp til å formidle kunnskap om kristendom og kirketradisjoner i tilknytning til
ulike fag i skolen, med klassebesøk i kirkene.
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Sju påskevandringer i Vestre Aker kirke for barn fra åtte barnehagebarn fikk god
respons. Julevandringen hvor barna fikk møte mange av personene fra
julefortellingen ble også tatt godt imot. 250 barn ble påmeldt til elleve
vandringer i Vestre Aker kirke. I Bakkehaugen ble holdt barnehagegudstjeneste
som tidligere. Her deltok rundt 50 barn.
Det ble holdt to gudstjenester for Majorstuen skole i Majorstuen kirke, og to for
Marienlyst og en for Ullevål skole i Vestre Aker kirke. I Bakkehaugen kirke var
det gudstjeneste for Berg skole. Alle gudstjenestene hadde svært godt oppmøte.
At elevene aktivt må melde seg på, hadde minimal innvirkning. Prestene har
fordelt ansvaret for skolene mellom seg: Soknepresten har Majorstuen skole,
menighetspresten har Berg og kapellanen har Marienlyst og Ullevål. Utover
skolegudstjenestene var det færre klassebesøk til kirkene enn vanlig.

7 Diakoni
Menigheten har ingen egen ansatt som spesielt ivaretar diakonifeltet.
Menigheten ønsker å ivareta det diakonale aspekt i hele sin virksomhet, fra
kirkekaffe til konfirmantundervisning.
Eugene Hanssen aldershjem
Det har vært holdt musikkandakt en gang i måneden på Eugene Hanssen
aldershjem. Det var også nattverdsgudstjeneste på skjærtorsdag og juleandakt
julaften. I 2015 var det sogneprest Anne Grete Listrøm og kantor Karstein Ærø
som gjennomførte besøkene.
Menighetsforreningens hyggetreff
Menighetsforeningen i Bakkehaugen holder åpne hyggetreff for eldre andre
mandag i måneden kl. 12. Kari Knudsen hjalp til med arrangering av treffene i
første halvdel av 2015.
Majorstutunet bo- og behandlingssenter
Det er ansatt egen sykehjemsprest i ½ stilling på Majorstutunet, Lillian Breunig.
Hun har holdt gudstjenester med og uten nattverd utenom søn- og helligdager,
holdt regelmessige andakter og arrangert enkeltstående diakonale tiltak. I tillegg
har hun deltatt på konserter/ musikkandakter i regi av institusjonen og deltatt i
bibelgruppe/samtalegruppe.
Majorstuen seniorsenter
Senteret holder til i Slemdalsveien 3, og har tilknytning til stiftelsen Gustav
Jensens minne, se 12.2. Menigheten har representanter i styret for senteret.
Kontakten med senteret har ut over dette vært liten, den kan økes.
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8 Misjon
De tre menighetene som slo seg sammen per 1.1.2015 hadde hvert sitt
misjonsprosjekt. Alle prosjektene er knyttet til Det norske misjonsselskap. Det
finnes tre misjonsforeninger i det nye soknet.
8.1 Misjonsprosjekter
Misjonsprosjekt 1: Fra Vestre Aker har BMV overtatt prosjektet: Fokus
Thailand: Budskap – Bistand. Prosjektet støtter et dagsenter for barn i slummen
av Bangkok og kirkelig undervisning med fokus på trosopplæring.
Misjonsprosjekt 2: Bakkehaugen har støtter et misjonsprosjekt med fokus på
evangelisering og menighetsbygging i Kamerun som BMV nå har ansvar for.
Prosjektet gir bl.a. støtte til barne- og ungdomsarbeid, preste- og bibelskole og
to fond, til kirketak og motorsykler. Målsetting har vært å samle inn kr 10.000 pr
år til prosjektet.
Til sammen 22.516 er samlet inn og overført via BMVs regnskap til misjon i
2015.
8.2 Misjonsforeninger
Prestegårdens misjonsforening
har hatt ni medlemmer. Leder er Irene Bjørnsborg. Foreningen har et særskilt
ansvar for misjonsprosjekt i Thailand. Møtene holdes første onsdag i måneden i
Vestre Aker menighetshus kl. 12. Misjonsforeninger inviterer forskjellige talere
på møtene. Møtene er åpne for alle.
Santabakva
Misjonsforeningen Santabakva er tilknyttet Normisjon. (Navnet Santabakva er
satt sammen av Santalmisjon, Bakkehaugen og Vestre Aker.) Ragna Lier leder
foreningen. Foreningen har hatt fire møter i 2015 og har samlet inn om lag 7000
kroner. Alle møtene avsluttes med bønn for miljø og egen menighet.
Majorstuen bibel- og misjonsgruppe
Misjonsforeningen har 10 medlemmer og ledes av Dagfrid Skogen, Elisabeth
Aurlie (kasserer) og Wenche Røed. I 2015 har gruppa hatt 8 møter, alle i
dagligstuen på Gustav Jensens Minne. På møtene er det bl.a. lest fra boken Den
glemte misjonær av Kjell Hagen om Josefine Hegstad som var i Mongolia i over
30 år. Vi samlet inn kr 7.100,- til Det Norske Misjonsselskap.
Misjonsforeningen fortsetter fra 2016 i privat regi.

9 Informasjon og kommunikasjon
Menigheten annonserer i gudstjenestelisten i Aftenposten og i Vårt Land, og er
tilgjengelig på nettet: www.gudstjenestelisten.no. Andre arrangement blir
kunngjort gjennom plakater i nærområdet, direkte informasjon i postkasser,
gratisomtale i aviser og gjennom kunngjøringer og informasjon i kirken og
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menighetshuset. Det ble laget semesterprogram for vår og høst som lå fremme i
kirkens våpenhus og i kirkene og Vestre Aker menighetshus.
9.1 Menighetsblad
Fra høsten 2015 har soknet satset på menighetsblad igjen. Sigurd Høie og
Brynjulv Jung Tjønn Lindland 0 Christoffer Tjelle har hatt hovedansvar for
bladet. På kirkebakken har et opplag på 10.000 og kommer foreløpig ut med to
nummer per år. Det blir distribuert til alle husstander i menigheten. Det første
bladet var i postkassene i begynnelsen av september 2015. I tillegg til
redaksjonsarbeidet har Sigurd Høye også tatt på seg et stort layout-arbeid med
bladet. Enkelte frivillige i menigheten har bidratt med annonsesalg.
9.2 Nettside
I juli 2015 fikk menigheten ny felles nettside: http://www.kirken.no/bmv. Dette
skjedde i forbindelse med at de ble skiftet driftsleverandør til sidene. I
vårsemesteret var de gamle sidene i drift: www.oslo.kirken.no/vestre-aker,
www.oslo.kirken.no/bakkehaugen, www.oslo.kirken.no/majorstuen. Det er gjort
en stor jobb med å tilrettelegge den nye nettsiden, spesielt av nettredaktøren,
Bjørghild Kjelsvik. Det arbeides nå med at menighetens ansatte også skal kunne
bruke siden mer aktivt.
9.3 Facebook
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har flere grupper og sider
på Facebook. Bakkehaugen kirke og Vestre Aker kirke er åpne sider med formål
å spre informasjon om arbeidet i og rundt de to kirkene. Spesielt Bakkehaugens
side har stort nedslagsfelt med 625 personer som «liker» siden. Siden startet som
en kampanjeside for å redde kirken fra nedleggelse. Vestre Aker kirke har 101
personer som «liker» siden. Her finnes altså et stort ubrukt potensial. Det er i
hovedsak Bjørghild Kjelsvik som har administrert Bakkehaugen-siden, mens
Hanne Kristin Sørlid og Christoffer Tjelle har administrert Vestre Aker-siden.
I tillegg har flere av de ulike aktivitetene og arbeidsgrenene egne Facebookgrupper: Eikeskogen familiespeidere, Superonsdag-bmv, Konfirmantledere i
BMV, Ullevål Ungdomsklubb etc. Disse fungerer godt som
kommunikasjonsplattform for de som er involvert i arbeidet.

10 Andre menighetstiltak
10.1 Juletrefester
Juletrefesten i Bakkehaugen ble arrangert for barn i alle aldre den første
søndagen i januar. Komiteen hadde ansvar for en fest som gikk på tradisjonelt
vis med fortelling om de hellige tre konger, servering av kaker og kaffe, gang
rundt juletreet og besøk av de tre vise menn til slutt. Oppslutningen var
rekordstor: Ca. 140 mennesker fant veien til festen.
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Tradisjonen tro ble det arrangert juletrefest for barn og voksne den første
onsdagen i januar.
Staben hadde ansvaret for festen som ble gjennomført i samarbeid med ledere
fra Alfa minigospel. I tillegg til opptreden av barnekorene og dansegruppene ble
det servert boller og brus, det var besøk av de tre vise menn og det var gang
rundt juletreet.
10.2 Mandagskvelder i menighetshuset
Temakvelder
Temakvelder arrangert i 2015:
26.1. Om bøker og den gode samtalen. Hans Olav Brenner. Musikk ved Tore
Brunborg.
23.2. Om forfatteren Tove Jansson. Ellen Holm Stenersen. Hagebykoret.
23.3. Kåseri over Gjest Baardsens liv og levnet. Rolf B. Wegner.
22.9. Hvordan oppleves en pilegrimsvandring? Samtale med Dag Arne Roum.
21.10: Hvordan ble vi så friske? Synet på helse nå og i fortida – Ullevål Hageby
og resten av verden. Professor Ole Georg Moseng.
16.11. Europeisk mat, kultur og politikk. NRK-journalist og forfatter Jarle
Roheim Håkonsen.
Tro- og tankekvelder
Tro og tanke-utvalgets kveldssamlinger i 2015:
9.3. Ytringsfrihet og den etiske selvsensur. Raag Rolfsen, direktør i Areaopagos.
13.4. Å være folkekirke i et livssynsåpent samfunn. Sturla Stålsett, professor i
diakoni, religion og samfunn, MF.
5.10. Hjertet i Bachs h-mollmesse. Ove K. Sundberg
2.11. Hva er kristen misjon i dag? Innledning til samtale ved Knut Hallen.
10.3 Kirkekaffe
Det innbys til kirkekaffe etter de fleste gudstjenestene både i Vestre Aker og
Bakkehaugen kirke. Frivillige i menigheten står for arrangeringen. Det serveres
kaffe og kjeks. I Bakkehaugen er menyen utvida og består også av knekkebrød
med ost og syltetøy i tillegg til kaffe, te og kjeks. Noen søndager utvides dette
enkle, kontaktskapende arrangementet. Det skjer ofte i forbindelse med
familiegudstjenester, ved semesterstart eller gudstjenester med spesielle innslag.
10.4 Hobby- og stikkekafe
Det er holdt hobby- og strikkekafe hver siste tirsdag i måneden i peisestua i
Bakkehaugen kirke fra klokka 19.30. I oktober var kvelden via til teknikken
nålefilting. Kveldene er åpne for alle interesserte. Det har vært fire til åtte
deltakere i 2015.
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10.5 Frivilligfest
Det ble arrangert middag for frivillige 12. november. 27 mennesker deltok.
Kvelden var lagt opp så deltakerne som kom fra de tre sammenslåtte
menighetene skulle bli bedre kjent. Det ble servert gryterett, kaker og kaffe.
Kristine Kilvik bidro med sang og kvelden ble avslutta med en enkel liturgi.

11 Eiendom
Soknet disponerer to kirker: Bakkehaugen kirke og Vestre Aker kirke.
Majorstuen kirke er overtatt av Kirkelig fellesråd. BVM har i 2015 kunnet
benytte Majorstuen kirke etter nærmere avtale med Fellesrådet. Den er brukt til
kveldsmesser. Menigheten har menighetslokaler i tilknytning til Bakkehaugen
kirke og menighetshus ved siden av Vestre Aker kirke. Menigheten eier en
garasje, to leiligheter og et lokale hvor det drives barnehage.
11.1 Bakkehaugen kirke og menighetslokaler
Bakkehaugen kirke og menighetslokaler leies fra 2014 ut på fast basis til Oslo
International Chuch som holder gudstjenester på engelsk klokka 16 på søndager,
http://internationalchurchoslo.com/.
Kirkerommet kan brukes til konserter og liknende, og menighetsalen og
peisestua leies ut til ulike typer arrangementer. Kjøkkenet er utstyrt for slike
tilstelninger, men det er preget av mange år med bruk. Det bør skiftes ut i sin
helhet.
Det er arbeidet med å få på plass nytt lydanlegg. Dagens anlegg har dårlig lyd og
fungerer tidvis ikke. Dette gir store utfordringer for tilhørere, prester og andre,
og bidrar for tiden negativt til gudstjenestedeltakelsen i kirken. Anlegget har
vært dårlig i mange år, men har vært nedprioritert på grunn av sviktende
økonomi i Oslokirken. Det har også vært arbeidet med å forbedre belysningen i
kirkerommet. Sviktende økonomi har foreløpig stanset dette arbeidet.
Langs gangveiene opp til Bakkehaugen kirke har det i 2015 blitt fjernet flere
store trær, fortrinnsvis på dugnad. Området oppleves nå lysere og tryggere på
kveldstid.
Det nedlegges betydelig lokal innsats for å holde kirke og menighetslokaler i
orden.
11.2 Vestre Aker kirke
Kirken ble offisielt gjenåpnet etter omfattende oppussing i januar 2015. I 2015
fikk Vestre Aker kirke en ny, vakker døpefont. Den er lett å flytte så
kirkerommet kan brukes mest mulig fleksibelt. Den gamle døpefont er blitt
reparert og plassert fast ved inngangen til kirken.
11.3 Vestre Aker menighetshus
Vestre Aker menighetshus brukes til menighetsarrangementer og leies ut til
ulike eksterne brukere. Vaktmestere i 2015 har vært Maria Svendsen, Bjørg
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Torhild Grotbæk og Thor Inge Birkeland. Det er arrangert to fellesdugnader, 11.
mai og 26. oktober. Det er lagt nytt gulv i mellometasjen. Kjøleaggregatet på
kjøkkenet er skiftet. Rødt og gult rom i mellometasjen er malt. Menigheten leier
ut 4 hybler i underetasjen. Paal Riborg tar ansvar for disse. Se punkt 3.8. om
driftskomiteen.
11.4 Annen eiendom
Stensgaten 45
Menigheten leier fra 1.3.2013 ut lokaler til Amigos som driver barnehage i
første etasje i sameiet i Stensgaten 45. Gjensidig oppsigelsesfrist er fire
måneder, men fra menighetens side aldri med virkning før juli måned. Avtalen
eller driften er ikke evaluert i 2015 og leieprisen ikke justert. Vinduer i første
etasje er fornyet i 2015. Terje Nybøe er menighetens representant i sameiets
styre.
Frichsgate 2 C
Leiligheten har vært utleid i hele 2015 gjennom Utleiemegleren avd.
Majorstuen.
Hertzbergsgate 7
Leiligheten har vært utleid i hele 2015 gjennom Utleiemegleren avd.
Majorstuen.
Marienlystgarasjen
Menighetens garasje har ikke vært utleid i 2015. Det har vært gjort utbedringer i
garasjen i løpet av året. Utleie bør ordnes i 2016.

12 Inntekstbringende tiltak og forvaltning
12.1 Utleievirksomhet
Vestre Aker menighetshus
Leieinntekter i menighetshuset var på kr. 315.108. I tillegg kommer hyblene
299.611. Fra dette trekkes lønnsutgifter til vaktmestere, vedlikehold og strøm.
Overskuddet i 2015 var på nesten 400.000.
Bakkehaugen kirke og menighetslokaler
Bakkehaugen kirke er leid ut til Oslo International Church på årsbasis.
Leieprisen for 2015 var 60.000. Annen utleie er regnskapsført med 61.500.
Utleie av Stensgaten 45, Frichsgate 2 C og i Hertzbergsgate 7
Barnehagen Amigos har betalt 300.000 i husleie. Utgifter til vedlikehold,
fellesutgifter ol. i 2015: 144.210. Leiligheten i Hertzbergsgate har innbrakt
302.400 og hatt utgifter på 139.386.
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Leien for Frichsgate har vært 153.000 og utgiftene har beløpt seg til 50.547.
12.2 Stiftelser og fond
Stiftelsen Klara Ravns minne
Menighet disponerer midler som Klara Ravn i sin tid testamenterte til
menigheten. Stiftelsens styre har i 2015 bestått av Ola Devold (leder), Pål
Rossow (kasserer) og Bjørghild Kjelsvik (sekretær). Menighetsrådet ble
orientert om stiftelsen i møtet 15. januar.
Midlene består av bankinnskudd samt utestående fordringer på lån. Det kan gis
bidrag til barne- og eldrearbeid menigheten. Bakkehaugen menighet har et lån
hos stiftelsen. Det er ikke betalt avdrag eller renter i 2015. Dette vil bli gjort i
2016. Det er heller ikke søkt om støtte fra stiftelsen.
Gustav Jensens minne
Menigheten har to representanter, Anne Grete Listrøm og Helen Aschehoug, og
vararepresentanter, Berit Phil Johansen og Hanne Johnsen i stiftelsen Gustav
Jensens minne som har som formål å drive eldreomsorg på Majorstuen.
Stiftelsen eier og driver 50 omsorgsboliger i Slemdalsveien 3.
Legater og stiftelser
Stiftelsen Gustav Jensens minne tilhørte før sammenslåingen Majorstuen
menighet. Det samme gjorde følgende legater og stiftelser: Lege Ruth Rambergs
legat, Fru Anna Collett Brørs legat og Stiftelsen Aldershjemforeningen. Det
arbeides med å slå samme de tre siste.
Menigheten delte ut renter fra Møller Gasmanns fond til en person bosatt i
menigheten som søkte om støtte til jul.
12.3 Annen forvaltning
Aksjer
Menigheten har aksjer i mentor media.
12.4 Offerinntekter
Offer ved gudstjenestene er en viktig inntektskilde for menigheten. Det samles
også inn til eksterne formål, blant annet misjonsprosjekter. Til sammen ble det
samlet inn kr. 257.900 i 2015. Av dette gikk kr. 85.654 videre til andre formål
menighetsrådet hadde vedtatt å støtte. Det er teknisk lagt til rette for å kunne gi
via SMS i gudstjenestene, men det gjenstår ennå et arbeid for å implementere
dette på en ordentlig måte gjennom å informere om muligheten og få
gudstjenestedeltakerne til å ta i bruk systemet.
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12.5 Julemarked
Julemarkeder ble arrangert i Vestre Akers menighetshus søndag 29.11. og i
Bakkehaugen lørdag 5.12. Inntektene ble henholdsvis 38.440 og 31.000.
12.6 Givertjeneste
Menigheten har noen givere som støtter menigheten med et fast beløp i
måneden. I desember 2013 vedtok Vestre Aker menighetsråd å inngå en avtale
med Solidus ang. givertjenesten. Denne ordningen kan nå brukes av alle i BMV,
men ikke alle faste givere bruker dette. Det kom inn 48.431 til givertjenesten i
2015. Det bør være potensiale for å samle inn mer på denne måten.
12.7 Tilhengerklubben
Klubben tilbyr flere forskjellige former for medlemskap (alt etter hvor ofte man
trenger en tilhenger), og disponerer ni tilhengere. Overskuddet fra klubben går
til menigheten med særlig fokus på investeringer i Vestre Aker menighetshus og
tiltak for barn og unge. Det er plass til 7-8 nye medlemmer i 2016. For info. om
medlemskap kan man kontakte menighetskontoret eller Paal Riborg.
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Vedlegg:
Regnskap 2015
Regnskapet er lagt inn per medio mars. Regnskapet er ikke revidert på dette
tidspunktet. Det vil komme enkelte endringer.
Per medio mars viser regnskapet et mindreforbruk på kr. 673.637.
Avdeling

1000
Felles
1010
Kontordrift
1020
Kirkebygg
1021
Menighetshus/-lokaler
1022
Kontorer
1026
Hybler
1023
Stensgaten
1028
Herzbergsgate
1029 Frichsgate
1030
Marienlystgarasjen
1040 Felles
stillinger
1100
Men.råd

Resultat Budsjett
2015
2015
(- er
inntekt)
-16 941
4 616
7 674

Resultat Kommentarer 2015
2014
B+M+V

490 233 -926 951 Renteinntekter
Inkl. tilskudd fra KfiO kr.
-10 502
15 986 185.000
Inntekter fra kirkeutleie,
-32 854 120 886 Utgifter: utstyr (salmebøker)

-108 417

-2 366

712

0

Utleie + vedlikehold VA, B,
-87 046 M
Denne avdelingen skal ikke
0 brukes

-286 612

-290 833 -291 815 Hybler i VA-menighetshus

-155 790

-178 338 -193 004 Utleie til Amigos barnehage

-163 014

-182 928 -186 091 Utleie via Utleiemegleren

-102 453

-85 260

6 237

-3 000

27 320

75 328

5 681

5 200

80 932 Utleie via Utleiemegleren

0 Har ikke vært utleid i 2015
1 524 Pensjon, forsikring,
171 velferdstiltak
Håndbøker til MR, gaver,
8 021 blomster
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1220 Gudstjenester
1395
Tilhengerklubben
1500
Menighetsarbeid/arr.
1510Temakvelder/tro &
tanke
1511 Filmkvelder
1520
Ungdomsarbeid
1540 Barnearbeid
1541 Pre
Soul Children
1543
Babysang
1545 Alfa
barnekor
1546 Fresco
barnekor
1590
Menighetsblad
1600
Diakoni
1640
Hyggetreff
1720
Dåps-/
trosopplæring
1730 Konfirmantarbeid
1800 Kirkemusikk
1810
Kirkekor

19 509

-37 850

51 357

40 460

Vin, oblater, blomster VA, B
47 542 og M

-18 110

Medlemsklubb som låner ut
-65 712 tilhenger ved behov

10 500

Kirkekaffe, menighetsfester/
32 048 juletrefester, støtte til kor M

-14 046

1 400

0

0

Temakvelder, tro og
-364 tankekvelder
-13 930 Ingen filmkvelder i 2015
Ungdomsarbeider ansatt h 15,
0 gaver og tilskudd
Barnearbeiderstilling avviklet
59 594 våren 2015

-5 968

0

20 213

38 939

-2 303

0

30 906

38 000

-29 095

0

-18 560

0

42 742

30 000

17 233

8 500

0 Menighetsblad oppstart h 15
Møller Gasmanns fond, + lønn
43 673 (til Fellesrådet)

0

4 900

0 Eldretreff i Bakkehaugen

24 432

7 900

49 003

4 531

250 281

249 300

-2 300

0

0 Kor startet opp h 15
Honorar babysangledelse B og
34 851 VA
Inntekt: Støtte, kontingent,
-13 379 Utgifter: Honorar, leie
Inntekt: Støtte og tilskudd
6 884 Utgifter: Leie

Fasearbeidet: Lys våken, 412 956 årsbøker m.m.
-245
Lønn til kantorer og ekstra
183 740 musikere
0 Skulle vært på 1020
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1820
Jentekoret
Bakkehaugen
1830
Konserter
1900 Innsamlinger
1901
Fasteaksjon
1902
Salmebøker
1910 Givertjeneste

-17 456

0

-28 943

11 000

0

0

0

0

-700

0

0

-4 900

0

34 900

3 184

-48 431

-36 700

-39 763

1920 Offer
1940 Salgsmesse/basar
1950 Gaver
1960
Misjonsprosjekt

-172 246

TOTALT

Denne avdelingen skal ikke
brukes
Denne avdelingen skal ikke
brukes
Regnskapsført annen avd. i
2015
Salmebøker regnskapsført på
1020

Offer egen mh. (85.654 til
-132 000 -215 681 andre)

-44 318
-14 109

-60 700
-6 500

0

0

-84 888 Julemesser VA og B
-18 769
22.516 er samlet inn og
overført gjennom BMVs
-2 290 regnskap

-673 637

-234 911

-7 476 Overføres til driftsfond

Følgende foreløpige regnskapsoversikter kan lastes ned fra
nettsidene til menigheten før årsmøtet 10.4.2016,
https://kirken.no/bmv:
-RegnskapBMV2015-Balanse-foreloepig.pdf
-RegnskapBMV2015-Driftsregnskap-foreloepig.pdf
-RegnskapBMV2015-PerAvdeling-foreloepig.pdf

27

