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1 Innledning
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker (BMVA) har vært igjennom sitt andre
år som sammenslått sokn.
Biskopen gjennomførte en dagsvisitas i januar med råd og stab hvor status etter
sammenslåing ble satt på dagsorden og samtaler om veien videre.
Fortsatt preges driften av sammenslåingsprosessen og etablering av den nye
menigheten. Året har også vært preget av utskiftninger i staben og vakanser som
krevde ekstra innsats av både gjenværende i stab, menighetsråd og frivillige.
Takk for all ekstra innsats i den forbindelse! Den bidro til at vi klarte å fortsette
med mye av det arbeidet som ble startet i 2015, særlig innenfor trosopplæringen.
Staben ble i løpet av våren samlokalisert i kontorbygget ved Vestre Aker kirke.
Nå er det bare kantorene som sitter i hver sin kirke, hvor de har sine øvingsinstrumenter, mens resten av staben er samlet.
Menighetsrådet har lagt bak seg et år hvor arbeidet har vært lokalisert først og
fremst i kirkene, Vestre Aker og Bakkehaugen. Kveldsmessene fra Majorstuen
er videreført i Vestre Aker kirke. Gudstjenestedeltakelsen har vært noen lunde
lik som forrige år, mens dåpstall og konfirmantall har vært stigende siste år.
Dette er en tendens vi håper vil fortsette i 2017. Månedlige musikkandakter
blant annet på Majorstuen bo- og behandlingssenter har vært gjennomført.
Medarbeiderne i trosopplæringen har også gått sammen om å planlegge et
prosjekt hvor unge møter eldre på behandlingsenteret. Oppstart blir våren 2017.
Menighetsrådet valgte ikke å jobbe videre med navneendring etter at saken
hadde vært oppe på menighetsmøtet/årsmøtet om våren. På høsten fikk
menighetsmøtet lagt fram reviderte grunnordninger for hovedgudstjenesten som
skal brukes de neste fire årene. Ordningene er nå godkjent. Det ble samtidig søkt
om kveldsmessen som en grunnordning. Sistnevnte ordning ble godkjent med
forbehold om at den ikke er menighetens eneste søndagsgudstjeneste. Det ble
også søkt om ordning for familiegudstjeneste som bare trengte noen små
justeringer for å være i orden.
Menighetsrådet har villet være pådrivere i viktige saker som utvalgsstruktur,
strategiplaner og arbeidet med en felles visjon for den nye menigheten, og har på
noen områder kommet videre i arbeidet. Men noe av arbeidet er forsinket på
grunn av vakansene i staben. Økonomien i den sammenslåtte menigheten fikk
man i løpet av 2016 litt mer oversikt over, selv om endelige regnskapstall for
2015 lot vente på seg helt til august. Rådet har inngått ny avtale med Kirkelig
fellesråd i Oslo om økonomi og regnskapsføring, og har fått automatisert og
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effektivisert en del regnskapsoppgaver som før lå lokalt hos menighetsforvalter.
I tillegg har menighetshuset i Vestre Aker fått sin egen bookingressurs som
avhjelper trykket på kontorsiden, særlig i perioder med mye utleie. En viktig
beslutning på tampen av året, tok rådet ved å vedta å supplere trosopplæringsleder stillingen slik at den kunne utlyses som en 100 % stilling. Noen pådrivere i
rådet arrangerte også kurs om forebygging og håndtering av overgrepsproblematikk i oktober i Vestre Aker menighetshus med foredragsholdere fra
Kirkelig ressurssenter.
Frivillige medarbeidere har vært en utrolig viktig ressurs i året som har gått og
vil ikke bli mindre viktig i tiden som kommer. Menighetsrådet hadde en felles
kveld med staben i frivillighetens navn og ønsker å lage en god strategi for
oppfølging av frivillige. Vi fikk ikke til en frivilligfest i 2016, men ga frivillige
tilbud om billetter til Vestre Aker kammerkor sin store høstsatsing, Handels
Messias. Vi ønsker å komme sterkere tilbake kommende år. Vi er glade og stolte
over at gudstjenestelivet og menighetslivet fortsatt berikes av et mangfoldig
musikk- og korarbeid, samt de mange tro og tanke- og temakveldene på
mandager.
Takk for året som gikk! Vi tar fatt på et nytt med friskt mot.
Rigmor Smith-Gahrsen
Menighetsrådsleder

2 Kirkelig administrasjon og ledelse
2.1 Ansatte
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2016 hatt
følgende sammensetning:
Ansatte i Kirkelig fellesråd:
Kantor: Marianne R. Eriksen (51,2 %, hvorav 9 % lønnet av menigheten)
Kantor: Karstein Ærø
(100 %, hvorav 17 % lønnet av menigheten)
Menighetsforvalter: Ingeborg Hjertaker (100 %) f.o.m 01.04 overtok etter Liv
Grytnes
Menighetskonsulent: Villa Wahl Stranger (60%) f.o.m 01.05., overtok etter OleThore Hasseldal som sluttet 31.12.2015.
Trosopplæringsleder: Ole-Jørgen Andersen (80 %) t.o.m. 15.september.
Vikar trosopplæringsleder (40 %) Ranveig Bredesen f.o.m 26.09. - 31.12.
Kirketjenere (timelønnet): Kaia Møen Lied, Edvard Egil Taugbøl Hasseldal,
Silje Theoline Holmedal (t.o.m. medio juni), Linnéa Listrøm (t.o.m. juli), Eirik
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Holmedal (f.o.m. juli), Remi Aleksander Hoven (f.o.m. august), Cecilie
Trogstad Johnsen (f.o.m. oktober).
Ansatte i Oslo bispedømmeråd:
Sokneprest: Anne Grete Listrøm (100 %) t.o.m. 02.10.
Fungerende sokneprest fra oktober t.o.m. desember: Hjalmar Kjelsvik
Menighetsprest: Hjalmar Kjelsvik (100%)
Kapellan: Christoffer Tjelle (100 %)
Ansatte lønnet av BMV
Trosopplæringsmedarbeider Silje Marie Andersen (30 %)
Barne- og ungdomsarbeider: Kristine Kilvik (10 %)
Booking ansvarlig menighetshuset f.o.m. september: Kristine Kilvik (10%)
Vaktmestere på menighetshuset: Bjørg Torhild Grotbæk (12,2 %), Tor Inge
Flotve Birkeland (12,2 %) og Maria Svendsen (12,2 %).
Leder for babysang og småbarnssang i Vestre Aker: Marianne Jørgensen
Leder av småbarnssang i Bakkehaugen: Kristine Kilvik Bergersen
Begge disse timelønnes og utgifter dekkes noe av trosopplæring og noe av
menighet.
2.2 Menighetsrådet
I 2016 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) t.o.m. september 2016, fungerende sokneprest
Hjalmar Kjelsvik t.o.m. desember 2016, Øyvind Aleksander Schmidt, Rigmor
Smith-Gahrsen (leder) og Rolf Benjamin Wegner.
Varamedlemmer: Bjørghild Kjelsvik, Solvår Hardeng, Gry Friis Eriksen, Per
Christian Jacobsen og Kjell Erik Grønner.
Menighetsforvalter/daglig leder er sekretær for menighetsrådet: f.o.m. 1.3:
Ingeborg Hjertaker
Menighetsrådet har hatt 13 møter i 2016. 104 saker er behandlet.
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3 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet
3.1 Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget (AU) har i 2016 bestått av menighetsrådsleder Rigmor SmithGahrsen og de to nestlederne, Hanne Johansen og Merete Hallen, samt
sokneprest og menighetsforvalter/daglig leder.
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 2016 bestått av Sigurd Høye, Rigmor SmithGahrsen, Karstein Ærø (kantor) og Anne Grete Listrøm (sokneprest). Utvalget
hadde møter 26.1. 15.3. og 24.8. I tillegg til å arbeide med gudstjenestelista har
utvalget behandlet andre saker med tilknytning til gudstjenestene. Kveldsmessene ble fra 2016 flytta fra Majorstuen til Vestre Aker kirke. Det er arbeidet
videre med å etablere messa i Vestre Aker. Det fungerer godt. Gudstjenesteordningene for hovedgudstjeneste med og uten dåp, familiemesse og
kveldsmessene ble gjennomgått og sendt til godkjenning hos biskopen.
Hovedgudstjenestene fikk godkjenning, men det var enkelt merknader til de to
andre ordningene. Oppfølgingene av dette gjøres tidlig i 2017. Utvalget
diskuterte også hvordan vi skal bruke de ulike korene i gudstjenesten.
Gudstjenestefrivillige fikk tilbud om tekstleserkurs i forbindelse med
bibeljubileet. Tre personer gjennomførte kurset.
3.3 Kveldsmesseutvalg
Gruppen har bestått av Hjalmar Kjelsvik, Karstein Ærø, Anne Seierstad
Falkenberg, Arnbjørn Jakobsen, Elisabeth Aurlie og Dagfrid Skogen. Deltakerne
har også fungert som medliturger på messenen.
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.
Utvalget har i 2016 bestått av: Knut Hallen, Åse Marit Tveiten, Torunn Landrø,
Christoffer Tjelle, Kaja Breivik Furuseth, Torill Riborg og Ole-Jørgen Andersen
(leder). Etter at Ole-Jørgen sluttet i sin stilling i oktober har kapellan Christoffer
Tjelle midlertidig gått inn som leder og sekretær av trosopplæringsutvalget inntil
ny trosopplæringsleder er på plass.
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Utvalget er aktivt og har hatt 8 møter i 2016 med en lang rekke saker. Utvalget
har stått bak utvikling og videreføring av nye tiltak for barn og unge, samtidig
som det jobbes med forslag til plan for trosopplæring. Denne planen var i
utgangspunktet tenkt ferdigstilt vinteren 2017, men nå utsatt i påvente av
ansettelse av ny trosopplæringsleder. Utvalget har også fulgt opp det øvrige
barne- og ungdomsarbeidet, konfirmantarbeidet og vært engasjert i arbeidet med
rekruttering av ny trosopplæringsleder. Utvalget har også jobbet med en ny logo
for trosopplæringen (og forhåpentligvis for hele menigheten), en liten sangkanon
for bruk i trosopplæringen og trosopplæringsleder søkte om ekstramidler fra
Bispedømmet før han sluttet, som menigheten fikk innvilget, til å sette i gang et
lite prosjekt med fokus på diakonalt arbeid for eldre og tilrettelegging av
trosopplæringsarbeidet for blinde (det siste prosjektet er nå i praksis overtatt av
KABB / Kristent arbeid blant blinde).
Nye tiltak fra 2015 har blitt drevet videre i 2016, som familiespeiding,
Superonsdag, Ullevål Pre Soul Children, samt småbarnssang og NMS-U klubb
(som en del av tilbudet på superonsdag). I 2016 utvidet man tilbudet med
supermandag i Bakkehaugen og forsøk med månedlig ungdomsklubb i Vestre
Aker menighetshus.
I 2016 var det også trosopplæringstiltak som ble avsluttet. Prøveprosjektet med
babysang-tilbud i Bakkehaugen kirke ble nedlagt på grunn av dårlig oppmøte og
økonomi. Den månedlige ungdomsklubben i Vestre Aker ble avsluttet høsten
2016 på grunn av manglende interesse fra ungdommen. Aktivitetene på
superonsdag er redusert til de faste korøvelsene og småbarnssang i etterkant av
middagsserveringen. Tårnagentklubben fra 2015 ble ikke videreført.
Ellers har vi prøvd ut enkelte nye enkeltarrangementer og gudstjenester og gjort
flere erfaringer med Lys Våken, Tårnagenthelg, felleskonsert for barnekorene i
menigheten, 4-årsbok, babysangmesse og 6-årsbok.
Trosopplæringsutvalget er også det utvalget som i større eller mindre grad følger
opp det øvrige barne- og ungdomsarbeidet, som våre mange kor, ledertrening og
samarbeidet med barnehager og skoler. Dette ligger utenfor trosopplæringsplanens rammer, men hører med til menighetens samlede satsning på barn og
ungdom.
Fra oktober ble det ansatt en vikar for trosopplæringsleder i 40%. Rannveig
Bredesen deltok på 1 møte i trosopplæringsutvalget og jobbet for øvrig med
trosopplæringsplanen og laget et utkast til årshjul. Hun deltok også på Lys
Våken. Engasjementet gikk ut ved årsskiftet 2016-2017.
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3.5 Informasjonsutvalg
Det har ikke vært et formelt oppnevnt informasjonsutvalg for menigheten i
2016. En informasjonsgruppe ledet av Bjørghild Kjelsvik som MRs representant
har vært i funksjon. Gruppa består nå av Bjørghild Kjelsvik, Lillin Knutzon og
Erik Hardeng, med Christoffer Tjelle og Ingeborg Hjertaker fra staben. De
hadde et møte i april/mai og et møte i oktober. På møtet i oktober møtte også
Sigurd Høye fra redaksjonen i menighetsbladet.
Ulike praktiske oppgaver med informasjonsarbeidet har blitt prioritert i møtene.
Det er fremdeles behov for mer opplæring av stab i bruk av nettside og
Facebook-sider.
3.6 Voksenutvalget
Voksenutvalget har i 2016 bestått av: Solveig Strand, Marit Weibye, Ingvild
Bryn, Kirsti Svidal og Anne Grete Listrøm. Utvalget har arrangert temakvelder i
Vestre Aker menighetshus, se punkt 10.2.
3.7 Tro- og tankeutvalg
Tro- og tankeutvalget har i 2016 bestått av Unni Eriksen, Marianne Marstrand
og Anne Grete Listrøm. Utvalget har arranger tro- og tankekvelder i Vestre Aker
menighetshus, se punkt 10.2.
3.8 Driftskomité for Vestre Aker menighetshus
Driftskomiteen (DK) for VA menighetshus har i 2016 bestått av: Morten Strand,
Kristen Erik Thorp, Karl A. Berteussen fra jan 2016 –daglig leder Ingeborg
Hjertaker fra april. Marit Haugen gikk ut av komiteen til sommeren etter mange
års tjeneste. Rett før overgangen til 2017 kom Hanne Kathrine Johnsen (MR
medlem) inn som leder i utvalget. Se også punkt 11.3.
Komitéen har hatt fem møter og arrangert vår- og høstdugnad. Dugnadene har
dessverre hatt magert frammøte, så i 2017 vil DK arbeide med å involvere de
faste brukerne av huset i større grad. Huset har ikke hatt store de store
reparasjoner eller renoveringer i 2016, men DK har i 2016 fått ryddet lageret og
innredet det gule rommet til fullverdig møterom som også kan leies ut. Det ble
delvis laget ny trapp ned til vaktmestrene under vårdugnaden. Av større ting
som planlegges i 2017 er prosjektering av renovering av badet i vaktmesterleiligheten. Tilstanden anses ellers som normalt bra for et bygg av denne
karakteren med mye bruk. DK gjennomførte også en liten evakuerings-/
brannøvelse for alle beboere på huset på sitt møte i november.
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3.9 Huskomitéen i Bakkehaugen
Huskomitéen i Bakkehaugen har bestått av: Eirik Vethe, Semund Haukland,
Einar Hjorth Høivik, Solvår Hardeng og Bjørghild Kjelsvik.se pkt 11.1
3.10 Eiendomsutvalget
Eiendomsutvalget har bestått av Terje Nybøe, Einar Hjorth Høivik og daglig
leder. Utvalget har hatt et par møter, og ellers fordelt oppgaver pr epost.
Utvalget har hatt som intensjon om å følge opp menighetens leiligheter og utleie
til barnehagedrift i tilstrekkelig grad. For å få oversikt har også befaringer blitt
prioritert. Daglig leder i samarbeid med et rådsmedlem fikk også garasjeplassen
utleid fra 2017. Utvalget ønsker å være rådgivende inn mot menighetsrådet,
samt bistå praktisk i den grad det er mulig. Særlig i forhold til barnehagen har
det vært behov for dette. Leilighetene har Utleiemegleren Majorstuen et ansvar
for og disse genererer ikke så mye arbeid pt.
4 Gudstjenester og kirkelige handlinger
4.1 Gudstjenester
Forordnede gudstjenester (gudstjenester på søn- og helligdager)
Det ble feiret 108 gudstjenester på søn- og helligdager i BMV i 2016. Til
sammen 8584 personer har deltatt. Det er holdt gudstjenester i Vestre Aker kirke
og Bakkehaugen kirke. Kveldsmessene fra Majorstuen kirke/Capella Johannea
ble flyttet til Vestre Aker kirke første søndag i måneden. Messene har hatt et
meditativt preg med hovedsakelig musikk fra Taizé. I tillegg ble det holdt
gudstjeneste 18 ganger utenom søn- og helligdager. De hadde 2534 deltakere. På
de 127 gudstjenestene var det altså totalt 11.133 deltakere. Det gir et
gjennomsnittsbesøk per forordnet gudstjeneste på 87/88 som i 2015.
12 av gudstjenestene var familiegudstjenester (med 1188 deltakere, en samlet
nedgang på 200 fra 2015). Av gudstjenester for ungdom utenom de de fire
konfirmasjonsgudstjenestene, nevner vi leirgudstjenesten med 86 deltakere,
samtalegudstjenesten og fastegudstjenesten med til sammen 303 tilstede. I
Bakkehaugen kirken ble det også holdt en barnehagegudstjeneste før jul med 98
deltakere. Fire gudstjenester for skoleelever samla 1572 mennesker. De fire
konfirmasjonsgudstjenestene hadde et besøk på totalt 1553. På julaften ble det
holdt fire gudstjenester i soknets kirker og to på institusjon med totalt 1720 til
stede. Det ble også arrangert en fellesgudstjeneste med OiC i Bakkehaugen kirke
i mai 2016.
De fem gudstjenestene (mot sju i 2015) i påska samla 346 mennesker (mot 260 i
2015), og på Kristi himmelfartsdag var det 24 som kom til den gudstjenesten
som ble feira (mot 66 i 2015). Pinsas ene gudstjeneste hadde en oppslutning på
42 (mot 122 på tre pinsegudstjenester i 2015). Allehelgensdag møtte til sammen
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122 på tre ulike gudstjenester i soknet (mot 124 på 2 gudstjenester i 2015).
Kirken var åpen på ettermiddagen allehelgensdag fram til kveldsgudstjenesten,
men tilbudet ble ikke publisert i særlig grad.
Nattverdgjester
105 av gudstjenestene (mot 109 i 2015) i 2016 hadde nattverd. Det ble registrert
til sammen 3788 nattverdgjester (mot 4159 i 2015).
4.2 Kirkelige handlinger
Dåp
Ifølge årsstatistikken er det foretatt 74 dåp (mot 67 dåp i 2015) i Vestre Aker
kirke og Bakkehaugen kirke. Det har ikke vært dåp i Majorstuen. 54 av de som
ble døpt var bosatt i soknet (mot 31 i 2015).
Konfirmasjon
66 ungdommer var konfirmanter i menigheten i 2016, mot 44 i 2015. 25 (15)
konfirmert i Bakkehaugen kirke og 41 (29) i Vestre Aker kirke. Tallet for 2014
var 55 og for 2013 var det 68. Høsten 2016 meldte det seg 58 nye konfirmanter.
Vielse
8 vielser ble gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker i 2016 (mot 12 i
2015 og 14 vigsler i 2013.)
Gravferd
Det ble ifølge statistikken foretatt 78 (112) gravferder eller jordpåkastelser i
soknet, hvorav 17 fra soknets kirker.
Inn- og utmelding
Det ble registrert 2 (4) innmeldinger og 52 (92) utmeldinger fra Den norske
kirke i soknet i 2016 (2015).
4.3 Prestetjenesten
Menighetens prester har vekslet på å lede gudstjenestene i Vestre Aker kirke og
Bakkehaugen kirke. Foruten menighetens hovedgudstjenester kl.11, har det vært
månedlig kveldsmesse i Vestre Aker kirke, unntatt sommermånedene. Alle tre
prestene deler på vielser. Sogneprest og menighetsprest forretter gravferd.
Soknepresten møter i menighetsråd, MR's arbeidsutvalg, gudstjenesteutvalget,
voksenutvalget og arrangementskomiteen for Tro og Tankekveldene.
Kapellanen har ansvar for å administrere, planlegge og gjennomføre
konfirmantarbeidet. Han sitter også i trosopplæringsutvalget og i menighetsbladredaksjonen. Kapellanen har ansvar for kontakten med barnehager og for
Ullevål og Marienlyst skoler. Menighetspresten har et spesielt ansvar for Berg
skole og barnehagene i Bakkehaugen. Han har også ansvar for menighetens
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institusjoner for eldre. I høstsemesteret var det vakanse i soknepreststillingen og
i påvente av ny sokneprest ble det satt inn vikar til noen gudstjenester.
Prestene i menigheten tilbyr sjelesorg, samtaler og personlig skriftemål til den
som søker dette.
4.4 Frivillig tjeneste
Slik ny grunnordning for hovedgudstjenesten er, er medvirkning av frivillige
medarbeidere en forutsetning for selve gjennomføring av gudstjenestene, også i
vår menighet. Frivillige bidrar til å drifte menighetens mange andre aktiviteter
også, og er helt avgjørende for menighetens liv og virke, dens livspuls. Det
samme kan sies om det aller meste av menighetsarbeidet, også det som synes å
dreie seg om kun praktiske, gjerne bygningsmessige oppgaver. Ingenting av
dette arbeidet kommer videre uten de frivilliges engasjement og utrettelige
innsats. Mange har stått på for menigheten mange år og kjenner på sviktende
helse, men ønsker fellesskap. Noen av våre venner fra lang tid tilbake faller fra.
Rekruttering av nye medarbeidere inn i det frivillige fellesskapet burde være et
satsningsområde for menigheten videre. Det har vært en utfordring i 2016 og vil
være det i 2017.

5 Kirkemusikk
5.1 Vestre Aker kammerkor
Vestre Aker kammerkor (VAK) har gjennom 2016 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 storsatsning var fremførelsen av Händels oratorium Messias for kor
orkester og solister 29. og 30. oktober. Konsertene var godt besøkt. Alle
frivillige i menigheten fikk tilbud om gratisbillett til konsertene – en gave fra
menigheten som takk for trofast tjeneste.
2.juni fremførte koret sin sommerkonsert «No skin det sol» med utelukkende
norsk kormusikk. Vi reiste også på Sverige-tur med det samme repertoaret med
konsert i Sunne kyrka i Värmland 11.juni.
Vår tradisjonelle julekonsert” Hellige natt” ble avholdt 10. og 11. desember.
Koret har deltatt ved tolv 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 ca 10 sangere samt dirigent
Inger Elise Reitan. Koret har som mål å medvirke ved 2 gudstjenester pr.
semester. Koret har ikke faste øvelser, men øver 3-4 ganger før deltakelse på
gudstjenester.
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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 i Vestre Aker kirke har vært godt besøkt gjennom hele året med
i alt 56 deltakere registrert, gjennomsnittlig oppmøte ligger på ca 15 foreldre. Vi
har fortsatt gleden av å ha Marianne Jørgensen som babysangleder. Og tilbudet
er satt stor pris på av deltakerne og de vil gjerne holde på så lenge som mulig
utover ferier og fri.
Det ble i løpet av våren 2016 forsøkt på nytt med babysang i Bakkehaugen
kirke, men på grunn av begrenset antall deltakere ble dette avviklet til
sommeren. Istedenfor tilbyr vi småbarnssang i Bakkehaugen gjennom
Supermandag, se nedenfor.
Småbarnsang
Småbarnssang foregår både gjennom Superonsdag og Supermandag. Marianne
Jørgensen leder småbarnssangen på Superonsdag og dette har vært et populært
tilbud for mange av deltakerne på familiemiddagene. Kristine Kilvik leder
småbarnssangen på Supermandag, hvor rammene og antall deltakere er
annerledes og varierer litt fra gang til gang. Sangstunden er ment for foreldre
med barn i alderen 0-4 år. Hensikten er å ha et tilbud til de barn og foreldre som
har deltatt på babysang og ønsker å fortsette når barna blir litt eldre. Mange som
har gått på babysang tidligere, har kommet tilbake til dette tilbudet. Og de som
deltar på babysang på tirsdagene kommer igjen på Superonsdagene med familie
og venner.
Superonsdag
Superonsdag er et populært tilbud for mange der opptil 80-90 personer har
deltatt fra gang til gang. Middagen skaper fellesskap, og flere synes maten er
god og gleder seg over at barna kan prøve ny mat fra hver gang. Vi har stor sett
bestilt overtidsmat fra Gunnar Ruud catering, bortsett fra de gangene der NMSU
kommer på besøk med andakt og hjemmelaget mat fra et annet land. 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. Familie og barn i ulik alder får med seg andakt og
går deretter ut i grupper. Barna kan velge mellom Pre-Soul Children, Alfa,
Fresco, småbarnssang, biljard, bordtennis og foreldrene drikker kaffe.
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Gruppetilbudet er stadig under utvikling ut fra behov.
Kirke og menighetshus er fylt med liv og et godt miljø. Det gir økt deltagelse på
familiegudstjenester og trosopplæringstiltak med familier som deltar på
Superonsdag og Supermandag.
Supermandag
Et tilbud tilsvarende superonsdag i Vestre Aker med middagsserving, andakt og
sangstund for barna ble startet opp i menighetssalen Bakkehaugen kirke i 2016.
Tiltaket har vært gjennomført annenhver uke i løpet av skoleåret, de ukene det
ikke er superonsdag i Vestre Aker. Fra starten har besøkstallene variert noe, men
gjennomsnittet ligger på ca 20 personer, opptil max 30 personer. I Bakkehaugen
står medarbeiderne i trosopplæringen for aktivitetene og småbarnssang
(Kristine, se annet punkt). Utfordringen framover vil være å reklamere enda
bedre for tilbudet og man antar at flere vil oppsøke det hvis det blir bedre kjent i
lokalmiljøet.
Eikeskogen familiespeiding KFUK/KFUM
Familiespeiding startet i 2015 og fikk med flere 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. Barna koser seg på
tur i skogen og lærer om naturlivet.
Familiespeidingen fungerer fint som det er nå, men det er plass til flere!
Informasjon er gitt særlig i Menighetsbladet og på egen opprettet side på
Facebook. Bakkehaugen kirke har også informert om familiespeiding på sin
facebookside. Lederne setter pris på støtten fra menigheten og ønsker seg et
enda tettere samarbeid for planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid
framover.
Alfa minigospel
Alfa minigospel er et kor for barn 3-7 år, med 31 medlemmer i 2016. Koret har
øvelser de fleste onsdager i skoleåret. Torill Riborg, Tone Tønsberg og Sile
Romedal 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 felleskonsert med Fresco, Ullevål Pre Soul Children, Bakkehaugen
jentekor og Majorstuen barne- og ungdomskor. Her ble det samlet inn penger til
TV-aksjonen til Røde Kors. Koret deltok på juletrefest i Vestre Aker
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menighetshus og på fire familiegudstjenester i Vestre Aker kirke samt hadde 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 som ble startet opp
høsten 2015. Koret representerer en bredde i tilbudet med en annen type sanger
enn de andre korene. Kristine Kilvik er dirigent, Silje Andersen er medleder og
Ole Kristian Kogstad er pianist. Koret har hatt øvelse hver onsdag i skoleåret
siden oppstart og har deltatt på to familiegudstjenester i halvåret. Koret har rundt
15 medlemmer.
Fresco kor og dans
Fresco er et kor åpent for barn fra 2.til 7.klasse. Koret åpnet 2016 med å synge
på temakveld med Inger Lise Rypdal i januar. Koret har i 2016 deltatt på flere
gudstjenester og har opptrådt på Tåsen helsehus. Første del av 2016 ledet Silje
M. Andersen danseundervisning for deltakerne i Fresco på noen onsdager. Fra
høsten 2016 har det vært korøving hver onsdag- altså ingen danseøving. Koret
har hatt to egne konserter i menighetshuset. Tale Bryn Teigene og Ingvild Bryn
er korets ledere.
Bakkehaugen jentekor 2016
Koret har gjennomført ukentlig øvelser torsdag ettermiddag i Bakkehaugen
kirke og har hatt 12 medlemmer våren 2016 og 4-6 medlemmer høsten 2016.
Koret har sunget på 4 gudstjenester i Bakkehaugen kirke; Fastelavnssøndag,
Maria budskapsdag, på Blomstermesse og på Luciamesse i desember. I tillegg
medvirket koret på korsøndag og oppføring av bibelspillet «Den barmhjertige
samaritan» 23.oktober i Vestre Aker kirke, til inntekt for TV-aksjonen.
Majorstuen Barne- og Ungdomskor
Majorstuen Barne- og Ungdomskor øver ukentlig i Vestre Aker menighetshus.
2016 har vært et aktivt år for Majorstuen Barne- og Ungdomskor. Koret har
sunget på gudstjenester i Vestre Aker kirke og i Bakkehaugen kirke. De har
deltatt på søndagskonsert i oktober til inntekt for TV aksjonen, sammen med
menighetens andre barnekor. I desember sang koret også på lysmesse i Vestre
Aker, Luciamesse i Bakkehaugen, og på to skolegudstjenester i Vestre Aker
kirke – for Marienlyst skole. Koret har også andre arrangementer utenom
menigheten. De har hadde en hel uke med skolekonserter med metall-bandet
Enslaved, i regi av rikskonsertene. De har samarbeidet med Bislett Guttekor og
Sølvguttene og hatt konserter med dem. Det er 23 sangere i koret, 7 aspiranter
(4.-5.klasse) og 16 i hovedkoret (5. - 8.klasse). I oktober vant koret Marienlyst
Vels kulturpris. Koret ledes av Julie Kleive og Sindre Beitohaugen.
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Konfirmantarbeidet
Etter et lite kull i 2015, med kun 44 konfirmanter, fikk vi i 2016 et stort
konfirmantkull med 66 konfirmanter (nesten rekord for de siste 30 årene). 25 av
konfirmantene valgte å konfirmere seg i Bakkehaugen kirke, som medførte at vi
for første gang på svært mange år måtte arrangere 2 konfirmasjonsgudstjenester
også i Bakkehaugen kirke. Ser vi på de samlede antallet døpte i årskullene, var
det 80 i 2015 og 90 i 2016, så variasjonen er større enn den naturlige variasjon.
Uansett er det bekymringsverdig at så mange døpte ikke velger kirkelig
konfirmasjon, selv om vi kan anta at enkelte velger konfirmasjon i andre
menigheter, selv om de bor i vår menighet, på samme måte som vi har
konfirmanter som tilhører andre menigheter.
Kapellan Christoffer Tjelle har fortsatt ansvaret for konfirmantarbeidet
(planlegging, administrasjon og gjennomføring). Tidligere sokneprest Anne
Grete Listrøm deltok på enkelte samlinger og på konfirmantleiren.
Til sammen 8 frivillige konfirmantledere har deltatt, i tillegg til at 6 ledere ble
rekruttert som leirledere. Disse er stort sett unge voksne i alderen 20 – 30 år, og
mange har vært veldig trofaste. I 2016 var også enkelte tidligere konfirmanter
fra nærområdet med som ledere.
Konfirmantarbeidet er en veksling mellom undervisningssamlinger på tirsdager,
4-dagers konfirmantleir i mai, fasteaksjon, åpningshelg med «superfredag»,
klubbkvelder i ungdomsklubben og konfirmantfestival på Idrettshøyskolen.
Festivalen samlet rundt 650 konfirmanter fra hele prostiet. Alle konfirmantene
skal være ministranter/medhjelpere under en gudstjeneste, og delta på to andre
fritt valgte gudstjenester. I tillegg er det 5 obligatoriske gudstjenester.
I 2016 hadde menigheten for tredje 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 2016-konfirmantene i september. Det ble en fin
samling og hvor nesten halvparten av konfirmantkullet møtte opp til en svært
vellykket kveld.
Høsten 2016 ble det innskrevet 58 konfirmanter. Det er noe mindre enn i 2016,
men helt normalt. Også dette året er det en stor gruppe som ønsker konfirmasjon
i Bakkehaugen kirke, så også i 2017 blir det 2 konfirmasjonsgudstjenester i
begge kirker.
Ledertrening
Det var ingen konfirmanter fra 2015-kullet som fortsatte på ledertrening.
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Årsaken til dette var at det var et lite kull. Det var også noe dårligere kontinuitet
i arbeidet siden det hadde vært vikar i stillingen som konfirmantprest.
Høsten 2016 ble konfirmantleder Sigrid Sævik engasjert som ansvarlig for
ledertreningen mot et lite honorar. Hun fikk med seg flere andre
konfirmantledere på ledertreningen, og 16 av konfirmantene var positive til å bli
med videre på ledertrening. Lederne har lagt ned et stort arbeid, men resultatet
er at kun et lite fåtall av de tidligere konfirmantene gjennomførte lederkurset i
prostiet, og noen flere har kommet på lokale samlinger i Vestre Aker
menighetshus. Inntrykket er at konfirmantene er positive, men at samlingene
nedprioriteres i en hektisk hverdag, samt at sviktende oppmøte resulterer i at de
som gjerne vil være med mister motet. Fra og med januar 2016 har Aleksander
Schmidt tatt over ansvaret for ledertreningen, og vi håper fortsatt at en gruppe av
fjorårets konfirmanter blir med som ungdomsledere på konfirmantleiren i mai.
Ullevål ungdomsklubb
I 2015 ble det tatt initiativ til å starte opp en ungdomsklubb i vår nye menighet.
Barne- og ungdomsarbeider Kristine Kilvik Bergersen ble klubbleder i en liten
stilling. Med seg fikk hun også trosopplæringsmedarbeider Silje Andersen.
Klubben ble startet opp i januar 2016, og hadde til sammen 6 klubbkvelder i
vårsemesteret. Høsten 2016 ble det planlagt 4 klubbkvelder.
Kristine fikk med seg en liten ledergruppe, hvor også noen av konfirmantlederne
deltok. Kapellan Christoffer Tjelle deltok også på enkelte av kveldene. Kristine
gjorde en flott jobb, på tross av svært begrensede arbeidstimer i stillingen.
Erfaringene som ble gjort var at det var godt oppmøte av konfirmantene på den
første kvelden som var «obligatorisk» som en del av konfirmantprogrammet.
Videre skulle alle konfirmantene delta på minst 3 av de 5 resterende
klubbkveldene. Dette resulterte i at ganske mange konfirmanter deltok på de
neste klubbkveldene, mens oppmøtet på den siste kvelden i mai var svært dårlig.
Høstens klubbkvelder var kun basert på frivillig oppmøte, og da det ikke kom
noen ungdommer på de første 2 klubbkveldene ble de siste 2 kveldene avlyst, og
klubben lagt ned.
Klubben har ikke blitt grundig evaluert, men det er flere erfaringer å ta med seg.
Månedlige klubbkvelder er sjelden, og det er vanskelig å få en klubbfølelse.
Dersom man er forhindret en kveld, så går det 2 måneder til neste gang. En
ungdomsklubb krever også større stillingsressurser og dedikerte frivillige ledere.
Det ble gjort noen forsøk på PR via plakater og facebook, men innsatsen ble
begrenset. Det vil være en fordel at ungdommene og konfirmantene møter igjen
ledere fra konfirmantarbeidet.
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For konfirmantarbeidet var det en utfordring at klubbkveldene ikke skulle
inneholde undervisning, da klubben skulle være for all ungdom og noe annet
enn konfirmantundervisning. Det ble derfor også en utfordring å stille krav til
deltakelse.
Ungdom i vår menighet er travle og aktive ungdommer med mange tilbud. Skal
vi lykkes må tilbudene vi har vinne i konkurransen med alt det andre. Det klarte
vi ikke. Kun konfirmanter som «måtte» delta på klubben kom. Spørsmål om et
nytt forsøk med ungdomsklubb vil bli behandlet som en del av arbeidet med
omlegging av konfirmantarbeidet og utarbeidelse av ny konfirmantplan.

Speiderne i Bakkehaugen
Tåsen speidergruppe:

Ved årsslutt 2016 hadde Tåsen speidergruppe totalt 57 medlemmer, 22 speidere
i flokken (7-10 år), 18 speidere i troppen (10-16 år) og 9 speidere i roverlaget
(over 16 år). 8 medlemmer var aktive eller passive ledere i speidergruppen.
Ledere i speidergruppen har vært Ingvild Kihlgren Mandt, Dag Backer, Ulrik
Schjelderup, Asbjørn Aursjø, Per Olav Gundersen og Jan-Erik Kihlgren. JanErik Kihlgren har vært gruppeleder. Ingvild Hardeng har vært gruppens kasserer.
Det er stor aktivitet i speidergruppen som nå er blant de 10 største i
Oslospeiderne krets. I løpet av våren og høsten var både flokken og troppen på
flere dagsturer og overnattingsturer både til gruppens egen hytte ved
Nordmarkskapellet og andre steder.
Søndag 24. april markerte speidergruppen St. Georgsdagen ved å delta på St.
Georgs gudstjeneste i Bakkehaugen kirke. Samtidig markerte speidergruppen
sitt 90-årsjubileum. 4. desember deltok speidergruppen på menighetens
lysmesse i kirken. Speiderne tente lysgloben og adventslys med flammen fra
fredslyset som var hentet fra Jesu fødselsgrotte. Speiderne møtes i Bakkehaugen
onsdager fra kl 18-19.30
6.2 Avgrensede trosopplæringstiltak
Dåpsinvitasjon/dåpssamtale
Nyfødte barn av foreldre som er medlemmer av kirken mottar et brev med
invitasjon til dåp. Invitasjonen er utformet av menigheten, men sendes ut av
Kirketorget. 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 dåp, dåpsgudstjenesten og
trosopplæringstilbudet som gis i menigheten. De blir også invitert til babysang.
Alle foreldre får Dåpsboka i gave.
18

Familiegudstjenester
I 2016 hadde vi familiegudstjenester omtrent en gang i måneden (unntatt om
sommeren) både i Vestre Aker kirke og Bakkehaugen kirke. Målet har vært å ha
kor eller spesielle grupper / trosopplæringstiltak med på hver
familiegudstjeneste. Vi forsøker å ha en ekstra god kirkekaffe når det er
familiegudstjenester. De fleste familiegudstjenester er feiret med nattverd.
«Stabbemesse»
Det ble arrangert stabbemesse i januar med invitasjon av fjorårets dåpsbarn i
Bakkehaugen og i Vestre Aker kirke. Mange familier stilte opp og fikk oppleve
familiegudstjenester med mye sang og bevegelse.
4-årsbok
4-åringene ble invitert til familiegudstjeneste for å motta bok. I Vestre Aker
mottok 15 barn boken og i Bakkehaugen kirke mottok 12 barn boken.
Karnevalsgudstjeneste som ble holdt i Bakkehaugen kirke på fastelavnssøndag
ble godt besøkt og er i fortsettelsen tenkt knyttet til et breddetiltak i
trosopplæringsplanen, med invitasjoner til 5 åringene.
6-årsbok
6 åringene ble invitert til familiegudstjeneste i april i begge kirker. Til sammen
25 barn mottok 6 års bok i 2016.
Tårnagenthelg
I februar ble det invitert til felles tårnagenthelg for hele BMV i Vestre Aker
kirke. Lørdagen var 22 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.
Luciamesse i Bakkehaugen kirke 13.desember ble også godt besøkt og flere
barne- og ungdomskor deltok. Trosopplæringsplanen har også denne
gudstjenesten inne som noe man kan nytte et breddetiltak til i framtiden. |
Lys Våken – overnatting i kirken
Til sammen 11 deltakere fikk en spennende natt i Vestre Aker kirke før de
deltok aktivt i gudstjenesten første søndag i advent 2016. Det meste av
opplegget ble ledet av unge ledere, vikar i trosopplæringen Ranveig Bredesen og
Kaia Møen Lid som også jobber som kirketjener. Menighetsprest Hjalmar
Kjelsvik møtte også de unge lørdag kveld. Det ble gitt gode tilbakemeldinger.
Ungene og deres familier kunne også få med seg julemarked og juleverksted i
menighetshuset etter gudstjenesten søndag.
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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.
I 2016 ble det tatt initiativ til et forsterket samarbeid med Marienlyst skole, hvor
kapellanen fikk møte alle kontaktlærerne og presenterte mulige samarbeidstiltak
og tema muntlig og skriftlig. Dette resulterte i noen flere klassebesøk i 2016
sammenlignet med året før
Det ble arrangert 3 skolegudstjenester i Vestre Aker kirke og 1 i Bakkehaugen
for Marienlyst skole, Ullevål skole og Berg skole. I tillegg arrangerte
Majorstuen skole julegudstjeneste i Skøyen kirke med prest fra denne
menigheten. Skolegudstjenestene er fortsatt like godt besøkt som tidligere, selv
om elevene nå må foreta aktiv påmelding.
For barnehagene ble det arrangert julevandringer i midten av desember. Disse
var godt besøkt og samlet 290 barn fra flere barnehager i området fordelt på 10
vandringer. Tiltaket ble gjennomført av kapellan i samarbeid med 2 andre
prester fra prostiet. Før påske ble barnehagene invitert til påskevandringer, og
138 barn fra 6 barnehager deltok på 6 vandringer. Tiltaket ble gjennomført av
sokneprest og kapellan. I tillegg inviterte menighetsprest og kantor til
tradisjonell julegudstjeneste for barnehager i Bakkehaugen kirke, med 98
tilstede.
Prestene har fordelt ansvaret for skolene mellom seg: Soknepresten har
Majorstuen skole, menighetspresten har Berg og kapellanen har Marienlyst og
Ullevål.

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 nattverdgudstjeneste på skjærtorsdag og gudstjeneste
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julaften. I 2016 var det sokneprest, menighetsprest og kantor Karstein Ærø som
gjennomførte besøkene.
Menighetsforeningen
Menighetsforeningen i Bakkehaugen holder åpne møter hver andre mandag i
måneden kl. 12-14 (unntak for sommermånedene) Foreningen hadde i løpet av
året til sammen 7 sammenkomster. Da møtes ca 10 kvinner, og de ønsker også
nye medlemmer velkomne. På møtene har de noen ganger besøk av blant annet
prestene eller andre i menigheten. Av program ellers er det opplesning, sosialt
samvær, utlodning og bevertning som noen av deltakerne selv står for. Det er en
uformell atmosføre og lett å bli kjent for nye. Ansvarlige for 2016 har vært
Bodil Kimsås, Sigvor Vethe og Ragna Lier.
Majorstuen bo- og behandlingssenter
Senterets prestestilling gikk inn i vårsemesteret, og menighetsprest Hjalmar
Kjelsvik har overtatt ansvaret for månedlige musikkandakter /
nattverdgudstjenester. Disse holdes sammen med kantor Karstein Ærø.
Menighetsprest har også ansvar for samtale og sjelesorg for senterets beboere.
Tåsen helsehus
Menighetsprest er blitt tilkalt for å tilby institusjonens beboere samtale/sjelesorg.

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 hvorav den fra Majorstuen
menighet har fortsatt i privat regi fra 2016.
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 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 kr 25.403 er samlet inn til de to misjonsprosjektene
i NMS.
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8.2 Misjonsforeninger
Prestegårdens misjonsforening
Prestegårdens misjonsforening støtter menighetens misjonsprosjekt i Thailand.
Møtene holdes første onsdag i måneden i Vestre Aker menighetshus kl. 12-14
(unntatt i sommermånedene). Misjonsforeningen inviterer forskjellige talere på
møtene. Møtene er åpne for alle og det er rom for sosialt samvær rundt
kaffebordet. I 2016 samlet foreningen inn totalt kr 16.250 som de sender direkte
til NMS.
Santabakva
Misjonsforeningen Santabakva er tilknyttet Normisjon. (Navnet Santabakva er
satt sammen av Santalmisjon, Bakkehaugen og Vestre Aker.)
Foreningen hadde fire møter i 2016 hvor de fikk besøk fra Normisjon som har
fortalt om arbeid ute og hjemme. Foreningen samler inn penger til Normisjon
sitt arbeide og deltar i Normisjon Oslo sitt julesalg i november.
De ønsker flere medlemmer velkommen.
Kontaktperson er: Gro Kvalheim tlf 22 50 03 51.

9 Informasjon og kommunikasjon
Informasjonskanalene for menigheten i 2016 har vært:
• https://kirken.no/bmv (Bjørghild Kjelsvik)
• http://www.gudstjenestelisten.no (staben v/ Ingeborg Hjertaker)
• Menighetsbladet På kirkebakken (jan. og aug.) redaktører Sigurd Høye,
Brynjulf Tjønn, Christoffer Tjelle. Fulldistribuert med Posten+ ombæring
• Facebook-sidene Vestre Aker kirke, Bakkehaugen kirke, Superonsdagbmv, Supermandag-bmv, Eikeskogen familiespeiding m.fl.
• E-postlister for Tro & Tanke- og Temakvelder
• Plakatoppslag ved kirkene.
• Invitasjonsbrev til ulike aldersgrupper i trosopplæringsprogrammet
• «Julebrosjyre» for desemberprogrammet i begge kirker, distribuert i
Bakkehaugen-området, og lagt ut i Vestre Aker kirke.
9.1 Menighetsblad
Etter et prøvenummer høsten 2015, ble menighetens nye menighetsblad «På
kirkebakken» et mer permanent tiltak i 2016, med 2 utgivelser årlig. Sigurd
Høie, Brynjulv Jung Tjønn Lindland og Christoffer Tjelle har vært redaksjon for
bladet. På kirkebakken har et opplag på 10.000. Det blir distribuert til alle
husstander i menigheten, for det meste gjennom posten. I tillegg har frivillige
tatt ansvar for distribusjon til husstander som faller utenfor postens faste
distribusjonsområder. I 2016 var temaene for bladet «trosopplæring» og
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«musikk». 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
Siden juli 2015 har den sammenslåtte menigheten hatt felles nettside:
http://www.kirken.no/bmv. Hjemmesidene har i all hovedsak vært driftet av
frivillig og menighetsrådsmedlem Bjørghild Kjelsvik og som stab, råd og
menigheten som sådan skylder en stor takk. Staben vil gå mer aktivt inn i
publisering når den nå blir fulltallig.
9.3 Facebook (FB)
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har flere grupper og sider
på Facebook. Bakkehaugen kirke og Vestre Aker kirke er åpne sider som både
sprer informasjon og bygger tilhørighet til menigheten. Begge sidene har flere
administratorer som kan legge ut stoff. I løpet av året har Christoffer Tjelle i
økende grad tatt seg av FB-publisering for Vestre Aker og Erik Hardeng har blitt
mer aktiv på Bakkehaugen-siden. Begge sidene har hatt økende oppslutning,
særlig Vestre Aker som gikk fra 93 til 154 «liker» i løpet av 2016. Bakkehaugen
gikk fra 626 til 644. Særlig Erik har ellers gjort en viktig jobb med å ta bilder
når noe skjer, mest i Bakkehaugen, og få et skjønnsomt utvalg på Facebook.
Dette øker klart bruken av sidene.
I 2016 ble det gjort forsøk med betalt annonsering på facebook. Et eksempel på
dette er ved familiegudstjenesten og julemarkedet i Vestre Aker i desember. Da
betalte vi 155,- kroner for en annonse på facebook, som resulterte i 680 ekstra
treff på annonsen vår, og til sammen 1100 mennesker som så arrangementet.
Dette ble gjort på flere arrangement, og viser at det skal små midler til for å øke
nedslagsfeltet.
I tillegg har flere av de ulike aktivitetene og arbeidsgrenene egne Facebookgrupper: Eikeskogen familiespeidere, Superonsdag-bmv, supermandag-bmv,
Konfirmantledere i BMV, Vestre Aker Kammerkor etc. Disse fungerer godt som
kommunikasjonsplattform for de som er involvert i arbeidet.

10 Andre menighetstiltak
10.1 Juletrefester (etter jul 2016, men arr i januar 2017)
Juletrefesten i Bakkehaugen ble arrangert for barn i alle aldre den andre
søndagen i januar. Komiteen bestående av frivillige, hadde ansvar for en fest
som gikk på tradisjonelt vis, fortelling lest av skuespiller Paul Ottar Haga,
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servering av kaker og kaffe, gang rundt juletreet og besøk av de tre vise menn til
slutt. Oppslutningen var flott, ca 80 mennesker fant veien til festen.
Tradisjonen tro ble det også arrangert juletrefest for barn og voksne den første
onsdagen i januar i Vestre Aker menighetshus med omtrent samme oppslutning
som i Bakkehaugen. Medarbeider i trosopplæringen, Silje Andersen, var
juletrefestarrangør sammen med sine hjelpere. Andakt var ved Kristine Kilvik
Lederne fra barnekorene ble takket for fjorårets innsats. I tillegg til opptreden av
korene, ble det servert boller og saft. Det var besøk av de tre vise menn, og det
var gang rundt juletreet.
10.2 Mandagskvelder i menighetshuset
Temakvelder 2016:
Januar: Møte med Inger Lise Rypdal
Februar: Møte med Harald Stanghelle
Mars: Møte med Michael Andreassen.
Alle i samtale med Ingvild Bryn. Musikalske innslag.
September: Foredrag ved arkitekt Anne Ebbing
Oktober: Foredrag ved Knut Hallen.
Musikere: Fresco (sang sammen med Inger Lise Rypdal), saxofonist Tore
Brunborg, fiolinist Bjarte Rørmark, pianist Gard Elias.
Alle opptrådde gratis, bortsett fra de to unge musikerne som fikk et mindre
honorar. Alle kveldene hadde stort oppmøte og det ble som alltid servert
nybakte rundstykker, kaffe og te.
Tro- og tankekvelder
Tro og tankeutvalgets kveldssamlinger i menighetshuset i 2016:
15. februar: Religionsdialog – hva skjer i møtet mellom forskjellige religioner?
v/ prof. Oddbjørn Leirvik
7. mars: Rase, klasse og kjønn ”i Kristus”? v/ prof. em. Halvor Moxnes
2. mai: Caravaggio – kunstner, forkynner og morder? v/ kunstner Atle Næsheim
12. september: I hodet på en gammel dame v/ forfatter og prof. em. Tordis
Ørjasæter
7. november: Gåten Jesus – hvem var han egentlig? v/ prof. em. Notto R. Thelle
10.3 Kirkekaffe
Det innbys til kirkekaffe etter de fleste gudstjenestene både i Vestre Aker og
Bakkehaugen kirke. Frivillige i menigheten står for dette. Noen søndager utvides
dette enkle, kontaktskapende arrangementet. Det skjer ofte i forbindelse med
familiegudstjenester, ved semesterstart eller gudstjenester med spesielle innslag.
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10.4 Hobby- og strikkekafe
Også i 2016 har ei lita gruppe damer med og uten strikkepinner samla seg til
hobby- og strikkekafe i peisestua i Bakkehaugen kirke den siste tirsdagen i
måneden fra klokka 19.30 Noen ganger samles sju-åtte, andre ganger er det bare
tre som har møttes. Gruppa er absolutt åpen for flere deltakere! Det er ingen
forutsetning å være flink til å strikke! I høstsemesteret fokuserer gruppa på
forberedelsene til julelørdagen i Bakkehaugen kirke, se eget punkt om dette.
10.5 Tilbud om sang på norsk med flyktninger
Fra slutten av april har det annenhver mandag klokka fem vært arrangert sang på
norsk for flyktninger og innvandrere i menighetssalen i Bakkehaugen kirke. (25.
april, 9. og 23. mai og 6. juni, 12. og 26. september, 10. og 24. oktober, 7. og 21.
november og 5. desember).
Per Christian Jacobsen, Bjørghild Kjelsvik, Tito Guevara og Rigmor SmithGahrsen har sunget sammen med en håndfull nyinnflyttede til Norge. Oppmøtet
har ikke vært veldig stort (mellom 0 og 5, og litt ulike personer fra gang til
gang). De 2-4 som har møtt opp fast har uttrykt å sette pris på tiltaket. I
vårsemesteret fikk tiltaket også besøk av en antropologistudent som ville se på
hvordan kirka kan møte nye landsmenn.

10.6 Tilbud til frivillige
Pga utskiftninger i stab og vakanser, ble det ikke arrangert frivilligfest i 2016.
Menighetsrådet vedtok etter et konkret forslag i stedet å kjøpe et visst antall
konsertbilletter til Vestre Aker kammerkor sin fremføring av Händels Messias i
oktober. Vel 20 frivillige benyttet seg av tilbudet om gratisbilletter fra
menighetsrådet. Menighetsråd og stab ønsker å videreutvikle samarbeidet med
frivillige og vil blant annet komme tilbake til frivilligfest og nytt konserttilbud i
året som kommer.

11 Eiendom
11.1 Bakkehaugen kirke og menighetslokaler
Bakkehaugen kirke og menighetslokaler leies ut på fast basis til Oslo
International Chuch som holder gudstjenester på engelsk klokka 16 søndager, i
tillegg til flere kor som har kirken som sitt faste øvingslokale.
Kirkerommet kan brukes til konserter og liknende, og menighetsalen og
peisestua leies ut til ulike typer arrangementer. Kjøkkenet er utstyrt for slike
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tilstelninger, men det er preget av mange år med bruk. Driftskomiteen har derfor
vurdert ulike løsningsalternativer for utskiftning og regner med at nytt kjøkken
vil være ferdig installert i løpet av 2017. Arbeidet med å få på plass nytt
lydanlegg til erstatning for det gamle som var ustabilt og fungerte dårlig, ble
endelig sluttført og fra høsten 2016 var et nytt og godt høyttaleranlegg montert. I
tillegg er ny teleslynge montert og den fungerer til stor glede for de som har
høreapparat. Lagerrommet i kjelleren har fått på plass flere hyller og ble ryddet.
Det nedlegges også betydelig lokal innsats for å holde kirke, menighetslokaler
og uteområder i orden. Driftskomiteen er meget tilfreds med at staben i løpet av
2016 har fått på plass flere rutiner for innkjøp, stell av inventaret,
offerhåndtering m.v. Dette har avlastet arbeidet for de frivillige. Driftskomiteen
håper også at klokketårnet får nødvendig reparasjon og tilsyn fra fellesrådet i
nær fremtid.
11.2 Vestre Aker kirke
Kirkens innvendige og utvendige vedlikehold, dvs for tiden mindre justeringer
og reparasjoner, ivaretas av driftsteamene i Kirkelig fellesråd i Oslo, og de
leverandører de har avtale med. Det har vært gjort noen reparasjoner i forhold til
lyd og lys og tre nye salmetavler kom endelig på plass høsten 2016. Yttertaket
har også vært sjekket for løs taksten og noen av veggene for løs murstein. Det
har også vært gjennomført internkontroller og en større el-kontroll på oppdrag
fra Hafslund Nett. Brann detektor bak i kirkerom har også vært justert, og
låsvridere på nødutganger installert. Det har vært prosjektert utskiftning av alle
benkevarmere for oppstart i 2017, og iverksetting av programmert oppvarming
av kirkerommet via nettet.
11.3 Vestre Aker menighetshus
Vestre Aker menighetshus brukes til menighetsarrangementer og leies ut til
ulike eksterne brukere. Vaktmestere i 2016 har vært Maria Svendsen, Bjørg
Torhild Grotbæk og Thor Inge Birkeland. Det er arrangert to fellesdugnader, i
mai og oktober. Menigheten leier ut 4 hybler i underetasjen. Paal Riborg tar
ansvar for disse. Se punkt 3.8 om driftkomiteen
11.4 Annen eiendom
Stensgaten 45
Menigheten har i flere år leid ut lokaler til Amigos som driver barnehage i første
etasje i sameiet i Stensgaten 45. Leieprisen ble justert i løpet av 2016.
Kontaktperson fra menigheten er Terje Nybøe som også sitter i
eiendomsutvalget og som har vært menighetens representant i sameiets styre.
Det ble krevd eiendomsskatt i 2016, et vedtak som senere ble omgjort på
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bakgrunn av fritak for barnehagedrift som et allmennyttig formål. Bygningen er
kommet på byantikvarens gule liste i løpet av året.
Frichsgate 2 C
Leiligheten har vært utleid i hele 2016 gjennom Utleiemegleren avd.
Majorstuen. Leiligheten er fritatt fra eiendomsskatt. Eiendomsutvalget har i
skrivende stund også hatt befaring i denne leiligheten.
Hertzbergsgate 7
Leiligheten har vært utleid i hele 2016 gjennom Utleiemegleren avd.
Majorstuen. Eiendomsutvalget var på befaring i 2016. Det kreves eiendomsskatt
for denne eiendommen.
Marienlystgarasjen
Menighetens garasje har ikke vært utleid i 2016. Mot slutten av året kom det
istand en utleieavtale med god hjelp fra et medlem av menighetsrådet.
Leieavtalen gjelder fra januar 2017.

12 Inntektsbringende tiltak og forvaltning
12.1 Utleievirksomhet
Vestre Aker menighetshus
Leieinntekter i menighetshuset var på vel kr. 328.000. I tillegg kommer hyblene
vel kr 284.000 Fra dette trekkes lønnsutgifter til vaktmestere, vedlikehold og
strøm, og hjelp til booking. Overskuddet i 2016 var tilsvarende som for 2015, på
nesten kr 400.000.
Bakkehaugen kirke og menighetslokaler
Bakkehaugen kirke er leid ut til Oslo International Church på årsbasis til deres
søndagsgudstjenester kl 16. Leieprisen for 2016 var 60.000. Annen utleie av
kirkerom, menighetssal og peisestue beløp seg til vel kr 105.000. Potensialet for
utleie antas å øke når nytt kjøkken er på plass i nær fremtid.
Utleie av Stensgaten 45, Frichsgate 2 C og i Hertzbergsgate 7
Barnehagen Amigos har betalt 324.000 i husleie. Utgifter til vedlikehold,
fellesutgifter ol. i 2016 ca 98.000. Leiligheten i Hertzbergsgate har innbrakt ca
kr 304.000 og hatt utgifter på ca kr 126.000.
Leien for Frichsgate har vært 115.000 og utgiftene har beløpt seg til 33.000.
12.2 Stiftelser og fond
Stiftelsen Klara Ravns minne
Styret for stiftelsen disponerer midler som Klara Ravn i sin tid testamenterte til
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menigheten. Midlene består av hovedsakelig av bankinnskudd samt utestående
fordringer på lån. Det kan gis bidrag til barne- og eldrearbeid menigheten.
Stiftelsens styre har i løpet av 2016 hatt noen utskiftninger. Ola Devold (leder)
gikk ut av styret i løpet av året. Pål Rossow (kasserer) har ventet på avløsning
og Bjørghild Kjelsvik har vært eneste gjenværende medlem (sekretær). Det har
derfor ikke vært avholdt noen møter i 2016. På høsten utpekte menighetsrådet
Eivind Furuseth som nytt medlem av styret, og på starten av 2017 ble Eirik
Vethe utpekt som tredje medlem av styret. Bakkehaugen menighet har hatt et lån
hos stiftelsen, men dette ble innfridd i sin helhet i løpet av 2016.
Gustav Jensens minne
Menigheten har hatt to representanter, Anne Grete Listrøm og Helen
Aschehoug, og to vararepresentanter, Berit Phil Johansen og Hanne Johnsen i
stiftelsen Gustav Jensens minne for 2016. Stiftelsen har som formål å drive
eldreomsorg på Majorstuen. Stiftelsen eier og driver 50 omsorgsboliger i
Slemdalsveien 3. Fra 2017 er sokneprest Hanne Elstrøm kommet inn i stedet for
tidligere sokneprest og varamedlem Roger Slinning i stedet for Berit Phil
Johansen.
Stiftelsen Majorstuen kirke 3L
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. Disse
ble på slutten av året 2016 slått sammen i det som nå heter Stiftelsen Majorstuen
kirke 3L (979856857). Det gjenstår at MR fornyer oppnevnelsen av
representanter og eventuelt utnevner nye til det aktuelle styret/styrene for denne
stiftelsen og for Majorstuen seniorsenter i henhold til gjeldende vedtekter for
disse.
Møller Gasmanns fond
Det har ikke vært delt ut midler fra Møller Gasmanns fond i 2016 pga lave
renter og for liten avkastning.
12.3 Annen forvaltning
Aksjer
Menigheten har noen få 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. 360.400 i 2016. Av dette gikk kr. 236.000 videre til andre formål
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menighetsrådet hadde vedtatt å støtte, av dette utgjorde juleaftens offer til
Kirkens Nødhjelp over 70.000 kr. SMS tjenesten er nå mer eller mindre faset ut
og nytt i 2016 ble muligheten for å gi offer via VIPPS, betalings app hos DnB.
De to kirkene har hver sin bruker og det opplyses fast på gudstjeneste om denne
muligheten. Særlig på de større gudstjeneste og arrangementene har
betalingsmåten blitt tatt i bruk.
12.5 Julemarked
Julemarkeder ble arrangert i Vestre Akers menighetshus søndag 27.11. og i
Bakkehaugen lørdag 4.12. Inntektene ble henholdsvis noe over kr 56.000 i
Vestre Aker og noe over kr 35.000 i Bakkehaugen.
12.6 Givertjeneste
Menigheten har noen givere som støtter menigheten med et fast beløp i
måneden. Totalt innsamlet beløp i 2016 var vel 30.000 kr. Menighetsrådet
bestemte seg i 2016 for å vitalisere givertjeneste i året som ligger foran, og da
særlig med begrunnelse i økte økonomiske forpliktelser og satsning i
trosopplæringsarbeidet. Solidus kan også tilby en brukervennlig tjeneste for
innmelding av nye givere via menighetens nettside, og dette anses som aktuelt å
gå nærmere inn i.
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 nye medlemmer også i året som kommer.
For info. om medlemskap kan man kontakte menighetskontoret eller Paal
Riborg.
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