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1 Innledning 
 
I mars 2019 vedtok menighetsrådet strategi for Bakkehaugen, Majorstuen og 
Vestre Aker menighet. Strategien fokuserer på gudstjenester, rekruttering til dåp 
og dåpsopplæring, frivillighet, barn og unge og synlighet og samarbeid 
(informasjon). Vi ønsker å se alt arbeid i menigheten i relasjon til disse 
punktene. Visjonen som er formulert, sammenfatter tidligere 
visjonsformuleringer: Menigheten ønsker å skape møtesteder hvor vi møter Gud 
og ser hverandre. Hele strategien et tatt inn som vedlegg sist i rapporten.  
  
Nytt menighetsråd og nye personer i staben. 
Høsten 2019 ble det valgt nytt menighetsråd. Alle representantene, bortsett fra 
én, er nye fra og med oktober. Rådet er presentert i punkt 2.2. 
Også staben opplevde endringer i 2019: Vi sa farvel til kapellan Christoffer 
Tjelle. Hans vikar fra januar 2019, Karl Johan Bjørge, sluttet 30. juni, men kom 
tilbake for å avholde konfirmasjonene i august/september. Linda Berntzen ble 
ansatt som ny kapellan i løpet av høsten, og tiltrådte i 2020. Sokneprest Ulrike 
Lunde har vært i permisjon fra sommeren. Nina Kristine Niestroj er hennes 
vikar. Seniorprest i Vestre Aker prosti, John Egil Rø, har også gjort tjeneste i 
soknet fordi Hjalmar Kjelsvik har vært permittert det meste av året. Menigheten 
fikk også ny trosopplæringsleder i høstsemesteret. Elisabeth Moss-Fongen er 
ved årsskifte godt i gang med arbeidet. Se mer om ansatte i punkt 2.1. 
 
Jubileum og nærmiljøgudstjenester. 
I 60 år har det stått kirke på Bakkehaugen. Begivenheten ble feiret i november 
med festgudstjeneste med lokalt komponert musikk og kirkekaffe med gjester. 
Les mer om jubileet i punkt 11.1. 
Det holdes fra og med 2019 forordnede gudstjenester bare den tredje søndagen i 
måneden i Bakkehaugen kirke. Et lokalt initiativ gjør imidlertid at det har blitt 
feiret gudstjenester også den første søndagen. Til nærmiljøgudstjenestene, som 
disse kalles, inviteres det hver gang en gjestetaler. Alle som bidrar i 
gudstjenestene gjør dette på frivillig basis. Det står mer om dette i punkt 4.1. 
 
Menighetsfelleskapets fokus. 
Menighetslivet byr på utfordringer og gleder. Slik har det også vært i 2019. Vi 
vil minne oss selv på hva det er å være menighet og hvilken sammenheng alt vi 
gjør, står i. Strategien sier det sånn: «Menighetsfelleskapet vil gi styrke i troen, 
livsmot og glede, trøst og utfordring. Menighetsfelleskapet vil oppmuntre til 
deltagelse og tjeneste. … I Guds lys kan vi møtes og se hvert eneste menneske 
som skapt og elsket. … Menighetsfelleskapet får retning gjennom Jesus. Han er 
verdens lys. Menighetens oppdrag er å være lys og salt i verden.» 
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2 Kirkelig administrasjon og ledelse 

2.1 Ansatte 
Staben i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har i 2019 hatt 
følgende sammensetning:  
 
Ansatte i Kirkelig fellesråd  
Kantor: Karstein Ærø 100 % stilling, hvorav 17 % lønnet av menigheten  
Menighetskonsulent: Villa Wahl Stranger 40 % stilling 
Trosopplæringsleder: Elisabeth Moss -Fongen 100 % stilling fra 15.9. 
Daglig leder: Ingeborg Hjertaker 100 % stilling  
 
Kirketjenere (timelønnet)  
Edvard Egil Taugbøl Hasseldal  
Eirik Holmedal  
Remi Aleksander Hoven (sluttet 2.6.) 
Cecilie Trogstad Johnsen (sluttet 23.6.) 
 
Ansatte i Oslo bispedømmeråd 
Sokneprest: Ulrike Eva Lunde, 100 % foreldrepermisjon fra august  
Sokneprestvikar: Nina Kristine Niestroj ca 40% fra oktober, 70% fra november 
og 100 % fra desember. 
Kapellanvikar: Karl Johan Bjørge fra februar, 100 % til juni + konfirmanthelg. 
Seniorprest: Hjalmar Kjelsvik, 100 %, sykemeldt fra februar. 
Kapellan: Christoffer Tjelle i permisjon våren 2019, sluttet i august. 
Vikar fra prostiet: Seniorprest John Egil Rø fra september.  
 
Ansatte lønnet av BMVA  
Trosopplæringsmedarbeider Silje Marie Andersen, 30 % stilling til 30.4.19. 
Barne- og ungdomsarbeider: Kristine Kilvik, 10 % stilling til 31.8. - stillingen 
ble midlertidig omgjort til kontorstilling. 
Bookingstilling: Kristine Kilvik, 10 % stilling 
Dirigent for Ullevål Soul Kids: Nora Marie Lia, 15 % stilling, + Kristoffer 
Hognestad på piano høsten 2019.  
 
Vaktmestere på menighetshuset i 12,2 % stilling hver:  
Ole Bendik Rørstad 
Stian Mikalsen fra 1.8. 
Jørgen Lauvsland fra 1.8. 
Tor Inge Flotve Birkeland sluttet 28.2.  
Eirik Ødegaard 1.3.-31.7. 
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Leder for babysang i Vestre Aker: Kristine Kilvik.  
Leder for babysang i Bakkehaugen kirke våren: Hanne Kalleberg  
Leder for babysang i Bakkehaugen kirke høsten: Hanna Nydal  
Hanna Elise Andersen har vært innleid som medarbeider på supermiddagene på 
timesbasis i 2019. I tillegg ble Anne Helén Houg innleid i 15 % stilling som 
medarbeider på supermiddagene (kjøkkenet) i begge kirker høsten 2019.  

2.2 Menighetsrådet  
Ut oktober i 2019 har menighetsrådet bestått av: 
Rigmor Smith-Gahrsen (leder), Merete Hallen (nestleder), Einar Hjorth Høivik 
(nestleder), Rolf Benjamin Wegner, Bjørghild Kjelsvik, Solvår Hardeng, Per 
Christian Jacobsen og sokneprest Ulrike Lunde (til juli). 
Varamedlem: Kjell Erik Grønner.  
I sokneprestens fravær møtte prost Elisabeth Yrwing Guthus i rådet. Fungerende 
sokneprest Nina Kristine Niestroj har møtt fra oktober 2019.  
 
Disse ble valgt inn i menighetsråd ved kirkevalget 2019 for perioden november 
2019 til oktober 2023:  
Torunn Landrø, Kaja Breivik Furuseth, Rigmor Smith-Gahrsen, Inger-Marie 
Schjønberg, Ann Elisabeth Johansen, Per Olav Gundersen, Svein Homstvedt, 
Marianne Marstrand, Karl-Andreas Berteussen (varamedlem), Anne Dagny 
Skallerud (varamedlem), Anne S. Falkenberg (varamedlem). 
Rådet ble konstituert med Rigmor Smith-Gahrsen som leder og Per Olav 
Gundersen som nestleder. 
 
Avtroppende råd hadde 10 møter og behandlet 90 saker. 
Påtroppende menighetsråd fra 31.10.19 hadde 3 møter og behandlet 21 saker.  

3 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet og komiteer.  

3.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget (AU) har i 2019 bestått av menighetsrådsleder Rigmor Smith-
Gahrsen og de to nestlederne Merete Hallen og Einar Høivik samt daglig leder 
og sokneprest. Fra starten av ny rådsperiode har AU bestått av leder Rigmor 
Smith-Gahrsen og ny nestleder Per Olav Gundersen samt fungerende sokneprest 
og daglig leder. AU har hatt møter i forkant av alle menighetsrådsmøtene for å 
forberede disse. AU tar enkelte avgjørelser som menighetsrådet siden orienteres 
om. Det føres ikke protokoll fra møtene i AU, men innkalling til MR fremstår i 
praksis som protokoll.  
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3.2 Gudstjenesteutvalg  
Gudstjenesteutvalget (GUV) hadde ett møte tidlig i 2019. Sigurd Høye, Rigmor 
Smith-Gahrsen, kantor Karstein Ærø og sokneprest (permisjon fra august) har 
vært medlemmer av utvalget. 

3.3 Kveldsmesseutvalg  
Utvalget har ikke hatt møter i 2019. Medlemmene (seniorprest Hjalmar Kjelsvik 
sykmeldt det meste av året), kantor Karstein Ærø, Anne Seierstad Falkenberg, 
Arnbjørn Jakobsen og Elisabeth Aurlie har vært aktive på kveldsmessene, blant 
annet som medliturger.  

3.4 Trosopplæringsutvalg 
Utvalget har i 2019 bestått av: Åse Marit Tveiten, Torunn Landrø, Kaja Breivik 
Furuseth, Gunnar Vatnar og trosopplæringsleder. Utvalget har hatt 4 møter i 
2019. Ny trosopplæringsleder, Elisabeth Moss-Fongen, var på plass 19. august. 
Se punkt 6.2 om trosopplæringsarbeidet. 

3.5 Informasjonsutvalg - informasjonsarbeid 
Det har ikke vært et formelt oppnevnt informasjonsutvalg for menigheten i 
2019. Se mer info i kapittel 9.  

3.6 Voksenutvalget  
Voksenutvalget, eller temakveldgruppa, har i 2019 bestått av: Solveig Strand, 
Marit Weibye, Ingvild Bryn og Kirsti Svidal. Utvalget har arrangert temakvelder 
i Vestre Aker menighetshus. Se punkt 10.2. 

3.7 Tro- og tankeutvalg  
Tro- og tankeutvalget har i 2019 bestått av Unni Eriksen, Marianne Marstrand, 
Elisabeth Aurlie og Halvard Beck. Sokneprest har også vært involvert i 
arrangementene. Utvalget har arrangert tro- og tankekvelder i Vestre Aker 
menighetshus. Se punkt 10.2. 

3.8 Driftskomité for Vestre Aker menighetshus  
Driftskomiteen (DK) for Vestre Aker menighetshus har i 2019 bestått av: 
Morten Strand og Kristen Erik Thorp. I tillegg er vaktmestrene på 
menighetshuset en del av komiteen. Komiteen har hatt et par møter og arrangert 
vår- og høstdugnad. Se også punkt 11.3. Fra nytt menighetsråd har komiteen fått 
to medlemmer; rådsleder Rigmor Smith-Gahrsen og Svein Homstvedt. 
Oppfølgning av hyblene har igjen blitt en del av komiteens oppgaver. Paal 
Riborg, som fram til sommeren 2019 stod for det meste av oppfølgningen av 
hyblene, har gjort en uvurderlig innsats over mange år og takkes for innsatsen. 
Se mer om menighetshuset i punkt 11.3. 

3.9 Driftskomité for Bakkehaugen 
Driftskomiteen i Bakkehaugen har bestått av: Eirik Vethe, Semund Haukland, 
Einar Hjorth Høivik, Jan-Erik Kihlgren, Solvår Hardeng og Bjørghild Kjelsvik. 
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Komiteen har hatt jevnlig kontakt gjennom hele året og har stått for rydding, 
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, samt gjennomføring av dugnad 7. mai. Se 
punkt 11.1. 

3.10 Eiendomsutvalget  
Eiendomsutvalget har bestått av Terje Nybøe, Einar Hjorth Høivik og daglig 
leder. Utvalget har fordelt oppgaver per e-post og hatt et par møter. Det har vært 
noe oppfølgning av leiligheter, barnehagelokaler og kontakt med 
Utleiemegleren. Se også punkt 11.4. 

3.11 Globalt utvalg  
Utvalget bestod frem til 30.6.2019 av Ulrike Lunde, Knut Hallen og Sissel 
Halden. 30.6. gikk Ulrike ut i permisjon og ble først i november erstattet av 
Nina Niestroj. Utvalget hadde tre møter før sommeren og ett i løpet av høsten. 
Se punkt 8.1. 

3.12 Økonomiutvalg  
Økonomiutvalget har bestått av Terje Nybøe, Lars Hansson og daglig leder. 
Terje Nybø møtte rådet i juni for å oppsummere utvalgets analyse av 
menighetens økonomiske ressurser og anbefaling med tanke på å ansette en ny 
medarbeider. Se mer om inntektsbringende arbeid i punkt 12. 

3.13 Redaksjon for menighetsbladet «På kirkebakken»  
Sigurd Høye, Brynjulf Jung Tjønn Lindland og Bjørghild Kjelsvik har hatt 
ansvar for arbeidet med menighetsbladet. Utvalgsmøter holdes i forkant av 
utgivelsene. Se punkt 9.3. 
 

 

4 Gudstjenester og kirkelige handlinger  

4.1 Gudstjenester  

Forordnede gudstjenester (gudstjenester på søn- og helligdager)  
Det er holdt gudstjeneste i Vestre Aker kirke hver søndag kl. 11. Kveldsmesser 
er feiret første søndag i måneden kl. 19. Tredje søndag i måneden har det også 
vært forordnet gudstjeneste i Bakkehaugen kirke. I tillegg er det første søndag i 
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måneden feiret nærmiljøgudstjenester i Bakkehaugen. Disse er ikke forordnede, 
men de er med i statistikken som gudstjenester på søn- og helligdager. 
 
Det ble feiret 88 gudstjenester på søn- og helligdager i BMVA i 2019, hvorav 16 
i Bakkehaugen. Til sammen 6993 personer har deltatt. Gjennomsnittsbesøk er 
79. Det ble holdt 13 gudstjenester utenom søn- og helligdager. Disse hadde 2943 
deltakere. På de 101 gudstjenestene var det altså totalt 9936 deltakere.  
 
12 av gudstjenestene har vært særlig tilrettelagt for barn. Totalt ble det holdt 5 
skolegudstjenester og én barnehagegudstjeneste før jul. Det ble også holdt 
gudstjeneste/andakt på Majorstutunet bo- og rehabiliteringssenter, både 
månedlig og før høytidene. På julaften ble det til sammen holdt 5 gudstjenester i 
menigheten. Vestre Aker kirke var åpen fra etter formiddags-gudstjenesten til 
orgelresitasjonen var over på allehelgensdag. Mange var innom i kirken for 
lystenning og stillhet, samt for å høre fin orgelmusikk ved kantor.  
 

 

Nærmiljøgudstjenester i Bakkehaugen 
Fra og med våren 2019 har det vært holdt såkalt «nærmiljøgudstjenester» i 
Bakkehaugen kirke den første søndagen i måneden. Disse gudstjenestene er helt 
og holdent drevet at frivillige som viser et imponerende engasjement. Ingen 
medvirkende er lønnet. Gudstjenestene har hatt fra 38 til 121 deltakere. Til 
sammen har det vært 625 deltakere på disse gudstjenestene. Det har vært utført 
dåp på enkelte av dem, og alle gudstjenester har hatt nattverd. 
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Nattverdgjester  
83 av gudstjenestene i 2019 hadde nattverd (87 i 2018). Det ble registrert til 
sammen 3599 (3294) nattverdgjester.  

Skriftemålsgudstjeneste 
Menigheten innbød til 1 (1) skriftemålsgudstjeneste i løpet av året. 12 (9) 
personer gikk til skriftemål. 

Ungdomsgudstjeneste 
Menigheten har feiret to gudstjenester spesielt tilrettelagt for 
ungdommer/konfirmanter. 106 ungdommer var med på de to gudstjenestene. 

Gudstjenestestatistikk 2019 sammenlignet med 2018 og 2017 
Menigheten feiret totalt 101 gudstjenester i 2019. I 2018 var det 107 
gudstjenester med 10182 deltagere. (I 2017 ble det holdt 125 gudstjenester med 
9689 deltagere). For søn- og helligdager er tallene slik: 
2017 gudstjenester: 101 deltakere: 6979 
2018 gudstjenester: 92 deltakere: 7238 
2019 gudstjenester: 88 deltakere: 6993 
 
Fra 2017 med 69 gjennomsnittlig deltagere gikk gjennomsnittsdeltagelsen i 
2018 opp til 79 på søn- og helligdagsgudstjenester, 79 er også 
gjennomsnittstallet for 2019.  
Gudstjenester med dåp og familiegudstjenester (12 i 2019, 10 i 2018) har også 
holdt seg stabilt med omtrent samme gjennomsnittsdeltakelse. (5 (5) 
skolegudstjenester og én (1) barnehagegudstjeneste før jul.) 
Når det gjelder nattverdgjester er det oppgang fra 33 i 2017, 38 i 2018, og til 43 
i gjennomsnitt per gudstjeneste i 2019.  

4.2 Kirkelige handlinger  

Dåp  
30 gudstjenester hadde dåp i 2019. Totalt dåpstall for 2019: 76 (73 i 2018).  
46 dåp ble utført i våre kirker (45 i 2018), derav 33 (26 i 2018) i Vestre Aker 
kirke og 13 (19 i 2018) i Bakkehaugen. Av de døpte i våre kirker var 25 egne 
soknebarn og 21 bosatt i andre sokn. 30 personer fra BMVA ble døpt i andre 
kirker. 

Konfirmasjon  
51 ungdommer ble konfirmert i menigheten i 2019 fordelt på 4 gudstjenester. 
Bare to ungdommer av disse ble konfirmert i Bakkehaugen. Konfirmanttallet har 
variert mellom 44 og 69 fra 2013 til 2018: 68 (2013), 55 (2014), 44 (2015), 66 
(2016), 53 (2017) og 45 (2018).  

Vielse  
11 (12) vielser ble gjennomført i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker i 2019.  
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Gravferd  
Det ble ifølge statistikken foretatt 89 (82) gravferder eller jordpåkastelser i 
soknet, hvorav 20 fra soknets kirker (19 i 2018 og 23 i 2017). 

Inn- og utmelding  
Det ble registrert 12 innmeldinger (8 i 2018, og 6 i 2017) og 111 utmeldinger 
(68 i 2018 og 75 i 2017) fra Den norske kirke i soknet i løpet av året. Størst 
utslag gjør sommermånedene før kirkevalget i 2019 med 40 utmeldinger på kort 
tid, i tiden rett etter at folk mottak valgkort.  
 

 

4.3 Prestetjenesten  
Året 2019 var utfordrende hva gjelder prestebemanningen, men det var mye god 
innsats og godt samarbeid.  
 
Menighetens prester veksler fortsatt på å lede gudstjenestene i Vestre Aker og 
Bakkehaugen kirker, og deler på vielser og gravferder. Prestene tilbyr dessuten 
sjelesorg, samtaler og personlig skriftemål til den som søker dette. Kapellanen 
har færre gravferder enn de andre i perioder med konfirmantarbeid. 
 
Vår faste sokneprest, Ulrike Lunde, gikk ut i permisjon i august grunnet 
adopsjon. Fra siste del av juli til november var stillingen for en stor del vakant. 
Stillingen ble lyst ut, og i midten av oktober ble Nina Kristine Niestroj fra 
Søndre Aker prosti tilsatt som vikar. Hun jobbet i starten både i Søndre Aker og 
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BMVA, og startet for fullt fra desember. Hun har gått inn som stedfortreder i 
menighetsrådet, globalt utvalg og tro- og tankekveld gruppen i tillegg til å lede 
prestetjenesten og være en del av gudstjenesteturnusen. Hun håndterte på en god 
måte og på kort varsel både julevandringer og skolegudstjenester og annet 
juleprogram, og har utvist stort engasjement og stå på-vilje. Hun bor i 
menigheten, har barn i Alfa minigospel.  
 
Vår faste kapellan gjennom mange år, Christoffer Tjelle, hadde hatt ett års 
permisjon da han sa opp stillingen sin sommeren 2019. Stillingen ble besatt av 
Linda Berntzen, som startet 2. januar 2020. Stillingen hadde da vært besatt av 
vikarkapellan Karl Johan Bjørge våren 2019. Han hadde ansvar for 
konfirmantkullet i 2019 og fulgte dem fram til konfirmasjon i september. Han 
gikk godt inn i oppgavene og i menigheten og gjorde en meget god jobb. Fra 
september til og med desember var stillingen vakant.  
 
Stillingen som seniorprest var også vakant store deler av året siden Hjalmar 
Kjelsvik var sykmeldt fra februar 2019. I august fikk menigheten hjelp fra ny 
seniorprest i prostiet, John Egil Rø, som med sin erfaring som sokneprest fra 
Ullern har gjort en stor og viktig jobb både i soknet og i prostiet som helhet.  
 
Både stab og råd håper stadig på en mer varig og stabil situasjon mht. 
prestebemanningen. 

4.4 Frivillig tjeneste  
Medvirkning av frivillige er en forutsetning for gjennomføring av enhver 
gudstjeneste og de fleste av menighetens andre arrangementer. Vi har ca. 35 
dyktige og trofaste medarbeidere til gudstjenester i Bakkehaugen (15-20) og 
Vestre Aker, men antallet er redusert av ulike årsaker, ikke minst grunnet høy 
alder.  
 
Totalt antall personer som er innom og gjør en eller annen slags frivillig tjeneste 
for menigheten i løpet i året anslås til å være godt over 100. Da er komitéarbeid, 
kor, julemarkeder, dugnader, arbeid med konserter og kakebaking med. En stor 
TAKK til alle som gjør en flott innsats i menigheten! 

5 Kirkemusikk  
Musikken er en viktig del av gudstjenestelivet. Alle kor tilknyttet menigheten er 
med på å løfte og forskjønne gudstjenestene.  
 
I løpet av 2019 har korene deltatt på mange ulike gudstjenester og avholdt 
konserter i kirkene våre. Mye forskjellig kirkemusikk har vært fremført, og har 
vært med på å berike livet i menigheten. 
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Det har vært innleid trompetister og sangere til gudstjenestene i høytidene og i 
forbindelse med noen av familiegudstjenestene. I Vestre Aker kirke var det 
orgelresitasjon ved kantor før gudstjenesten på langfredag og på allehelgensdags 
kveld.  

5.1 Vestre Aker kammerkor  
Vestre Aker kammerkor (VAK) hadde et spennende år i 2019. Det begynte med 
vårkonsert søndag 12. mai hvor barokkmusikk sto på programmet. Koret jobbet 
mye med barokk syngestil til dette prosjektet. Det ble fremført musikk av Bach 
og Purcell. Et barokkensemble ledet av Vegard Lund var med. Høstkonserten 
ble holdt 12. og 13. oktober. Det var en ren á capella-konsert med musikk av Ola 
Gjeilo og Frank Martin.  
7. og 8. desember sto Bachs juleoratorium på plakaten. VAK hadde invitert 
Majorstuen barne- og ungdomskor til å være med på alle koralene. Dyktige 
solister deltok sammen med det kjente orkesteret Barokkanerne.  
 
En gruppe fra koret deltar jevnlig på gudstjenester i Vestre Aker kirke. Hele 
koret deltok på gudstjenestene 24. mars og allehelgensdag, 3. november.  

5.2 Bakkehaugen prosjektkor  
Bakkehaugen prosjektkor består av ei gruppe med 8-10 sangere ledet av Inger 
Elise Reitan. Det er litt varierende hvor mange som er med hver gang. Koret 
medvirker ved to gudstjenester per semester. Koret øver tre til fire ganger før 
deltakelse på gudstjenester. I 2019 sang prosjektkoret i gudstjenestene i 
Bakkehaugen 20. januar, 3. mars, 15. september og 3. november 
(allehelgensdag). 

6 Barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring 

6.1 Kontinuerlige tilbud og grupper  

Babysang  
Det har vært arrangert babysang i Vestre Aker menighetshus ukentlig gjennom 
hele året. De har byttet dag fra tirsdag til mandag. Det har vært godt oppmøte. 
Kristine Kilvik har ledet sangstunden før det serveres lunsj. Fra 2019 har det 
også vært babysang i Bakkehaugen kirke hver torsdag i skoleåret. I vårhalvåret 
var det Hanne Kalleberg og i høstsemesteret Hanna Nydal som var 
babysangleder. Babysang er et populært tiltak vi får gode tilbakemeldinger på. 
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Superonsdag og supertorsdag 
BMVA har i 2019 tilbudt middag i Vestre Aker menighetshus annenhver onsdag 
og Bakkehaugen kirke annenhver torsdag. Tilbudet ble fra høsten litt endret da 
det var stor vakanse i staben og ikke lenger kapasitet til samme tilstedeværelse 
på middagene eller til å holde andakt. Takk til alle som stilte opp, og til de 
frivillige som var med å lage middag og å holde hjulene i gang. Anne Helen 
Houg tok imot utfordringen om å hjelpe til med matlaging og ble engasjert i en 
liten stilling som varte ut februar 2020. Fra og med 2020 har enda flere frivillige 
engasjert seg i dette tilbudet. På sikt satses det på at dette skal være helt drevet 
av frivillige.  

 

Alfa minigospel  
Alfa hadde 31 barn innskrevet i 2019. Barna møtte trofast opp på øvelsene. Det 
ble gjennomført 14 øvelser i vårsemesteret og 15 i høstsemesteret. Fremmøtet 
var ca. 20 barn per øvelse, med voksne som fulgte. Voksne sitter på rødt rom og 
venter med småsøsken.  



16 
 
 

Alfa hadde vår- og høstkonsert med aftensmat og ca. 100 fremmøtte per konsert. 
Alfa sang på barnas påskegudstjeneste i Vestre Aker kirke søndag 7. april 
sammen med Ullevål Soul kids, og søndag 22. september ved utdelingen av 4-
årsbok. Alfa minigospel deltok også søndag 24. november i gudstjenesten og på 
menighetens julemarked. 
 

 

Ullevål barnegospel 
 
Ullevål Barnegospel er et kor for barn fra 3. til 7. klasse. Koret ble startet høsten 
2015 under navnet Ullevål Pre Soul Children. Det siste året har Nora Marie Lia 
vært dirigent og Kristoffer Hognestad pianist. Koret har hatt øvelse hver onsdag 
i skoleåret og har deltar på én familiegudstjeneste hvert semester og holder 
konserter alene og sammen med Alfa minigospel. Høsten 2019 var koret også på 
festival i regi av Soul Children-bevegelsen. Koret vokste i 2019 fra 2 til 6 
medlemmer, og det jobbes stadig med å rekruttere flere korister.  
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Majorstuen Barne- og Ungdomskor  

2019 var et aktivt år for Majorstuen Barne- og Ungdomskor. Koret har sunget på 
fire gudstjenester i Vestre Aker kirke og Bakkehaugen kirke. De har hatt konserter 
med Bislett Guttekor og verdensberømt djembe-spiller Thomas Guei. De har sunget 
Haydns Årstidene med Det norske Solistkor. Koret har også hatt sommerkonsert 
med Bolteløkka Jentekor og Bislett Guttekor. De har sunget på Rockefeller med Pål 
Moddi Knutsen og i Oslo Konserthus med Helene Bøksle. Koret deltok også på 
konsert med Bachs Juleoratorium sammen med Vestre Aker Kammerkor, og de har 
sunget konsert med Lambertseterhjemmets beboerkor. I tillegg har de hatt mange 
mindre, interne konserter i Vestre Aker kirke. De har også hatt ulike oppdrag og 
åpnet både et ressurssenter for unge i bydelen og et nytt kunst-tre på Filipstadkaia. 

Korets øvelser er hver tirsdag - og er korets viktigste møteplass. Dirigent Sindre 
uttaler: «Hver gang vi møtes er en musikalsk fest for oss, enten vi kaller det øvelse 
eller konsert. Gjennom sangen blir vi litt bedre kjent, litt bedre venner og litt 
gladere!»  Koret ledes av Julie Kleive og Sindre Beitohaugen. Koret er åpent for 
gutter og jenter fra 8 år og oppover. Ta kontakt på dirigent@mbuk.no eller 
sindrings@hotmail.com om du har barn som har lyst til å synge med oss! 

Konfirmantarbeidet  
 
I 2019 var det 51 konfirmanter i BMVA. Det utgjør 50 % av de døpte i årskullet.  
Vikarprest Karl Johan Bjørge hadde ansvaret for konfirmantarbeidet. De andre 
prestene deltok på enkelte samlinger. Trosopplæringsleder deltok på noen av 
samlingene på våren og på konfirmantleiren konfACTION.  
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Til sammen ti frivillige konfirmantledere i alderen 20 til 30 har deltatt. I tillegg 
har også én av konfirmantene fra 2016 vært med som leder. 
Konfirmantarbeidet bestod i 2019 av flere lørdagssamlinger, undervisnings-
samlinger på tirsdager, fasteaksjon, og 4-dagers konfirmantleir «KonfACTION» 
i Bø i Telemark i juni (KRIK). Konfirmantene deltok også på en samling i 
Domkirken i forkant fasteaksjonen.  
Alle konfirmantene har vært medhjelpere under en gudstjeneste, og deltok på 
andre gudstjenester i tillegg til de obligatoriske: lysmesse, presentasjons-
gudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenesten.  
KonfACTION var et høydepunkt. Det var omtrent 1000 konfirmanter fra hele 
landet tilstede. Vi hadde vår egen camp og alle sov i telt. Vi var med på fine 
fellessamlinger med musikk og andakter, spennende aktiviteter og egne 
samlinger for BMVA-konfirmantene.  

Speiderne i Bakkehaugen/Tåsen speidergruppe: 
Speiderne møtes i Bakkehaugen onsdager fra kl. 18-19.30. Ved årsslutt 2019 
hadde gruppen 49 medlemmer fra 7 år og oppover. Ledere har vært Ingvild 
Kihlgren Mandt, Ulrik Schjelderup, Asbjørn Aursjø, Per Olav Gundersen og 
Jan-Erik Kihlgren. Ulrik Schjelderup har vært gruppeleder. Ingvild Hardeng har 
vært gruppens kasserer. 
 
Det er stor aktivitet i speidergruppen som er blant de ti største i kretsen 
Oslospeiderne. I løpet av våren og høsten var flokken og troppen på flere dags- 
og overnattingsturer til gruppens hytte ved Nordmarkskapellet og andre steder. 
12 speidere og ledere fra speidergruppen var med på sommerens regionsleir på 
Kragenäs på Sveriges vestkyst i Bohuslän sammen med andre speidere fra Oslo 
og østlandsområdet fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli. Med på leiren var også 
speidere fra Ukraina og Aserbajdsjan. 
 
Søndag 15. desember deltok speidergruppen på lysmessen i Bakkehaugen kirke. 
Speiderne tente lysgloben og adventslys med flammen fra fredslyset som var 
hentet fra Jesu fødselsgrotte. 
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6.2 Annet barne- og ungdomsarbeid  

Trosopplæringsarbeid - breddetiltak 
Menighetens trosopplæringsplan ble godkjent av bispedømmet i oktober 2018. 
Målet er at planen skal være en bruksplan og at den evalueres med jevne 
mellomrom. Menigheten inviterer barn og unge til trosopplæringstiltak for de 
fleste aldersgrupper mellom 0-18 år, og målet er et tilbud til alle aldersgrupper. 
Trosopplæringsutvalget ønsker at det skal være godt samspill mellom 
breddetiltak og kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid. 
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Kirkerottene i Vestre Aker kirke i 2019 

 
Babysang er et satsningsområde for menigheten. I 2019 ble det arrangert 
ukentlig babysang både i Bakkehaugen og Vestre Aker (se punkt 6.1). I januar 
ble det arrangert tårnagenthelg, hvor 9-åringene får være med å løse mysterier i 
kirken. 7-åringene ble invitert til karnevalgudstjeneste i Bakkehaugen i mars, og 
6-åringene ble invitert til Barnas påskefest i april i Vestre Aker. Det ble 
arrangert gudstjeneste med 4-årsbokutdeling i september. Utdeling av 4-årsbok 
er ett av de breddetiltakene som treffer best i menigheten. I samarbeid med 
Uranienborg og Fagerborg ble det arrangert Kirkerottefest i Vestre Aker. Dette 
er et populært tiltak! I 2020 vil dette arrangeres i Bakkehaugen kirke med 
menigheten som eneansvarlig. Det var høsttakkefest i Bakkehaugen kirke, med 
deltakelse fra Majorstuen Barne- og Ungdomskor.  
Det var ingen fast kapellan høsten 2019. Dette preget også trosopplæringen. 
Derfor ble det besluttet at Lys Våken ikke ble arrangert i desember. 
Barnehagevandringene, fem i tallet, ble prioritert i stedet. 
 

Dåpssamtale 
Alle dåpsbarn som hører til soknet, også de som døpes i andre sokn, blir invitert 
til dåpssamtale med prestene. I fjor ble det gjennomført 57 dåpssamtaler. 

Familiegudstjenester 
I 2019 hadde BMVA til sammen 11 hovedgudstjenester tilrettelagt for barn og 
ungdom (12 i 2018). Gudstjenestene holdes i tilknytning til et 
trosopplæringstiltak eller de har besøk av kor eller grupper. Vi ønsker at 
familiegudstjenestene skal være fulle av liv og godt tilrettelagt for den 
aldersgruppen som inviteres inn. 
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Samarbeid med skoler og barnehager  
Prestene har ansvar for samarbeid med skoler og barnehager. De har fordelt 
ansvaret for skolene mellom seg. I 2018 startet arbeidet med en egen plan for 
skole-kirkesamarbeidet. Dette arbeidet vil fortsette nå når fast kapellan er på 
plass. Også i 2019 var barnehager og forskjellige klassetrinn på besøk i begge 
kirker og det ble arrangert skolegudstjenester, se punkt 4.1. Det ble gjennomført 
fem julevandringer for barnehagebarn i Vestre Aker kirke og én 
barnehagegudstjeneste i Bakkehaugen kirke. Julevandringene i Vestre Aker var 
en stor suksess! Til sammen var over 200 barnehagebarn innom kirken og fikk 
møte julefortelling med sang og drama. 

7 Diakoni 
Menigheten ønsker å ivareta et diakonalt aspekt i hele sin virksomhet, fra 
kirkekaffe til konfirmantundervisning. Men menigheten har ingen ansatt diakon. 
Menighetens prester er tilgjengelige for samtaler og hjemmebesøk.  

7.2 Menighetsforeningen – Hyggetreff i Bakkehaugen kirke  
Menighetsforeningen i Bakkehaugen har holdt åpne møter, hyggetreff, hver 
andre mandag i måneden kl. 12-14 (unntak for sommermånedene) Ca. 10 
kvinner, som også ønsker nye medlemmer velkomne, møtes. Møtene får besøk 
blant annet av prestene eller andre i staben. Program består ellers av opplesning, 
sosialt samvær, utlodning og bevertning som deltakerne selv står for. Det er en 
uformell atmosføre og lett å bli kjent for nye. Kontaktperson er Ragna Lier. 

7.3 Majorstutunet bo- og behandlingssenter  
I vårhalvåret hadde sokneprest og kantor ansvaret for de månedlige 
musikkandaktene på Majorstutunet bo- og behandlingssenter. Fra høsten av ble 
sykehjemsprest Yvonne Andersen satt inn som vikar pga. prestesituasjonen i 
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menigheten. På julaften formiddag ble det holdt gudstjeneste for beboere og 
pårørende i kantina på Majorstutunet.  

7.4 Ullevål Hageby seniorsenter  
Ullevål Hageby seniorsenter har hatt fikk besøk av soknepresten fra menigheten 
før jul. 

7.5 Musikkandakter 
Det har vært holdt månedlige musikkandakter i Vestre Aker menighetshus, både 
i vår- og høstsemesteret. I vårsemesteret var det kantor og sokneprest som hadde 
ansvar. Prostiets nye seniorprest og kantor som stod for andaktene i 
høstsemesteret. Oppmøtet varierer fra 10 til 20 og det er økende oppslutning. 
Dette er et gratis arrangement på dagtid spesielt innrettet mot pensjonister med 
bevertning og andakt i tillegg til musikk. 
 

 

8 Misjon 

8.1 Misjonsprosjekter  
Menigheten har siden 2018 støttet to misjonsprosjekter, det ene i Vietnam 
gjennom Misjonsalliansen (MA), det andre i Estland gjennom Det norske 
Misjonsselskap (NMS). Prosjektet i Vietnam bistår landsbyer i Mekongdeltaet 
som opplever endringer i livsvilkårene grunnet klimaendringer. Prosjektet i 
Estland gir støtte til menighetsbygging både bokstavelig og åndelig etter mange 
års kommuniststyre. BMVA har lovet å støtte prosjektene med kr 30.000 hver 
per år. 
Globalt utvalg har kontakt med misjonsorganisasjonene og bidrar med 
informasjon til menigheten om prosjektenes utvikling.  
MA: Årlig arrangerer MA Landsrådets årsmøte Kristi himmelfartsdag. I 2019 
inviterte BMVA Landsrådet til å delta på gudstjenesten i Vestre Aker kirke. 
Ulrike Lunde og Knut Hallen samarbeidet med MA om gudstjenesten, hvor 
generalsekretæren holdt prekenen. Den påfølgende kirkekaffen samlet over 100 
og Jon Ragne Bolstad, MAs representant i Vietnam, informerte om arbeidet der. 
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NMS: Globalt utvalg deltok på NMS’ fest og informasjonsmøte 25.3. hvor det 
ble gitt oppdatert informasjon om prosjektet. Videre knyttet vi kontakt med 
andre menigheter i Oslo som også støtter NMS’ arbeid i Estland. Det kan vise 
seg nyttig bl.a. i forbindelse med besøk fra og til prosjektet  
I menighetsblad, på familiegudstjenester og i andre sammenhenger har utvalget 
forsøkt å rette fokus på misjonsprosjektene. I januar hadde begge kirker 
gudstjenester med misjonsfokus. I Bakkehaugen gikk offeret på 
jubileumsgudstjenesten i november til misjonsprosjektet i Estland.  
Det ble isamlet inn offer til misjonsprosjektene på i alt ni gudstjenester. Det 
gjenstod å samle inn ca. 10.787 på slutten av året til Vietnam og kr 13.174 til 
Estland for å nå måltallet på kr 30.000 til hver. Det kom inn gaver på tilsvarende 
beløp ved årsskiftet, slik at menigheten har oppfylt sine forpliktelser i henhold 
til de inngåtte avtaler uten å måtte ta av egne midler for 2019.  
 
Alfa barnegospel samlet inn i underkant av 7000 kr til de tidligere 
misjonsprosjekt i Thailand (NMS). 

8.2 Misjonsforening 
Prestegårdens misjonsforening  
Prestegårdens misjonsforening har støttet menighetens tidligere misjonsprosjekt 
i Thailand. Møter har vært holdt første tirsdag i måneden, og møtes stort sett 
hjemme hos medlemmene. Misjonsforeningen inviterer forskjellige talere på 
møtene eller samtaler om en bibeltekst. Møtene er åpne for alle og det er rom for 
sosialt samvær rundt kaffebordet. I 2019 samlet foreningen inn totalt kr 10.050,- 
som ble sendt direkte til NMS. Ta kontakt med Turid Hallen for mer 
informasjon på telefon 481 88 861. 

9 Informasjon og kommunikasjon  

9.1 BMVAs informasjonsarbeid 
BMVAs informasjonsarbeid foregår på egne nettsider, på Facebook og gjennom 
menighetsbladet. I tillegg kommer oppslag av plakater ved kirkene, utsending av 
informasjon via e-post om noen arrangementsserier og en egen brosjyre for 
advent og jul i begge kirker. For arrangement med mer avgrensede målgrupper i 
trosopplæringen blir det sendt ut brev til aktuelle deltakere.  

9.2 Nettsidene: https/kirken.no/bmv og facebook-sider. 
Alle gudstjenesteopplysninger overføres automatisk fra planleggingsverktøyet 
Kardinal til nettsidenes kalender, andre arrangement må legges ut manuelt. Dette 
har i 2019 blitt gjort delvis av staben og delvis av rådsmedlem og frivillig 
Bjørghild Kjelsvik. Nyhetsdelen inneholder små og store artikler om kommende 
arrangementer og hendelser. Det er egne sider for konfirmanter og andre 
arbeidsgrener i menigheten, samt kontaktinformasjon til staben. Menigheten har 
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flere Facebook-sider som det bør lages en strategi for framover, i forhold til bruk 
og evt. forenkling.  

9.3 Menighetsbladet «På kirkebakken» 
Menighetsbladet På kirkebakken kom ut med to numre i 2019. Sigurd Høye, 
Brynjulf Jung Tjønn Lindland og Bjørghild Kjelsvik satt i redaksjonen. 
Opplaget er på 13.500, og sidetallet 28. Bladet inneholder gudstjenesteliste og 
oversikt over ulike faste arrangement i Bakkehaugen og Vestre Aker, i tillegg til 
redaksjonelt stoff med artikler av mer allmenn interesse. Bladet blir distribuert 
til alle husstander i menigheten, mest gjennom posten, resten ved hjelp av 
frivillige til husstander som faller utenfor postens distribusjonsområder.  
 
I 2019 var temaene «generasjoner og aldring» i vårnummeret, og «kirkevalg og 
demokrati» i høstnummeret. Det siste kom ut ca. 3 uker før valget og inneholdt 
også presentasjoner av kandidatene til menighetsrådet. Redaksjonen gjør det 
meste av layout og annonsesalg selv, i tillegg til å skrive saker. De ansatte bidrar 
med noe stoff, og redaksjonen inviterer utvalgte personer til å skrive. Frivillige i 
menigheten har bidratt med annonsesalg, foto m.m. og distribusjon. 

10 Andre menighetstiltak  

10.1 Juletrefester  
Juletrefesten i Bakkehaugen ble i 2019 for første gang arrangert på en torsdag 
ettermiddag (supertorsdag) i stedet for søndag. Den ble arrangert av 
trosopplæringsleder i samarbeid med mange frivillige. Nytt av året var servering 
av pølser i tillegg til kaffe og kaker siden de fleste kom rett fra barnehage, skole 
eller jobb. Rundt 85 store og små hadde en hyggelig og tradisjonell fest med mat 
og gang rundt juletreet etter at sogneprest Ulrike hadde fortalt om de tre vise 
menn. De kom heldigvis også på besøk til slutt!  
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Tradisjonen tro ble det også arrangert juletrefest i Vestre Aker menighetshus, for 
barn og voksne den første onsdagen i januar, med omtrent samme oppslutning 
som i Bakkehaugen. Medarbeidere fra stab og flere frivillige hjalp til. Det ble 
andakt, mat (kaker, boller og saft) og juletregang og herlig korsang av 
barnekorene. Det var besøk av de tre vise menn, som hadde med seg overflod av 
gaver, nok til alle barna. 

10.2 Mandagskvelder i Vestre Aker menighetshus 

Temakvelder  
Temakveldene arrangeres to-tre ganger i semesteret. De som møter opp betaler 
50 kroner for kveldsmaten som serveres. Gjester i 2019 var: 28.1. Tove 
Bjørgaas: «Kulturforskjeller mellom Norge og USA – Livet som korrespondent 
… og vi kommer nok ikke uten om Trump»; 8.4. Kjartan Brügger Bjaanes: 
«Kjære pappa – Vi er andre menn no», 23.9.: Lilla Sølhusvik «Fordi jeg er verdt 
det – kvinners vei mot toppen av næringslivet», med musikk av Jørgen Jynge; 
28.10. «Å, eg veit meg eit land» Anders Aschim om Elias Blix og 25.11.: Ellen 
Arnstad: «Alt du ikke ser – livet med Joachim». 

Tro- og tankekvelder  
Det har vært arrangert fem tro- og tankekvelder i 2019. Gjester har vært 
pensjonert prest Hallvard Beck, bistands- og organisasjonsrådgiver Randi 
Øyehaug, kirkerådsdirektør og frivillig i Bakkehaugen Ingrid Vad Nilsen, 
Ingvill Ellingsen (datter til salmedikter Svein Ellingsen) sammen med kantor 
Karstein Ærø og sangere fra Vestre Aker kammerkor og førsteamanuensis 
Merete Thomassen.  
Det møter 20-40 mennesker eller flere. Arrangementet er gratis, men med 
mulighet for å gi en gave/kollekt. Det serveres kveldsmat.  

10.3 Kirkekaffe  
Det innbys til kirkekaffe etter de fleste gudstjenestene både i Vestre Aker og 
Bakkehaugen kirker. I Vestre Aker brukes oftest menighetshuset ved siden av 
kirka, men noen ganger serveres det kirkekaffe bak i kirka. I Bakkehaugen kirke 
brukes menighetssalen. Frivillige i menigheten står for koking og tilrettelegging. 
Kirkekaffe er et tiltak mange setter pris på, og et sted å treffe kjente og ukjente 
kirkegjengere.  

10.4 Hobby- og strikkekafe  
Hver siste tirsdag i måneden fra kl. 19.30 har ei gruppe på 5-10 damer møttes i 
peisestuen i Bakkehaugen kirke. En kveld kom også en ung mann medbringende 
strikketøy. Fokus er sosialt samvær og samtale om kirkas aktivitet. I løpet av 
høstsemesteret ble julemarkedet planlagt. Gruppen er åpen for alle, med og uten 
håndarbeid.  
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10.5 Miljøgruppe med humleprosjekt  
I 2019 var Oslo miljøhovedstad. Miljøgruppen søkte og fikk tildelt kommunale 
midler til et humleprosjekt. Medlemmer i miljøgruppa var Bjørghild Kjelsvik, 
Jan Erik Kihlgren, Per Christian Jakobsen og Rigmor Smith-Gahrsen med 
ansvar for å arrangere humlekurs m.m. Se egen rapport i vedlegg  

10.6 Sang på norsk for flyktninger og innvandrere 
Sang på norsk, som kombinerte sang og språklæring ble tilbudt kl. 17.15-18.45 
den 7. februar, 14. mars, 11. mars, 4. april, 2. mai og 6. juni i menighetssalen i 
Bakkehaugen kirke. Det ble avviklet fra og med høsten 2019. Per Christian 
Jacobsen, Tito Guevara og Rigmor Smith-Gahrsen har vært ansvarlige for 
tiltaket.  

10.7 Tilbud til frivillige  
I 2019 vedtok menighetsrådet ny strategi med blant annet frivillige som et av 
satsningsområdene. Det ble jobbet med ulike forslag til tiltak og i løpet av året 
besluttet å ansette en egen informasjons- og frivilligkoordinator. Denne ble 
ansatt på slutten av året, med tiltredelse i januar 2020.  
Alle frivillige fikk som ønsket det, fikk billetter til konserten til Vester Aker 
kommerkor høsten 2019. 

11 Eiendom  

11.1 Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
Bakkehaugen kirke var 60 år i 2019. Det ble feiret med festgudstjeneste og 
kirkekaffe 17. november.  
 

 
 
Framføring av suite for fire tromboner med utgangspunkt i kirkeklokkene i 
Bakkehaugen og Vester Aker samt stykket Etterklang for solofløyte, begge 
komponert av organist Per Christian Jakobsen til 50-årsjubileet, berika 
gudstjenesten. Kirkekaffen bød på foredrag om kirka ved menighetsrådsmedlem 
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og arkitekt Eina Høivik og prost emeritus, og tidligere prest i Bakkehaugen, 
Ingar Seierstad; billedkavalkade satt sammen av Erik Hardeng samt hilsener fra 
personer som har vært knytta til Bakkehaugen på ulike måter gjennom tiden. Se 
punkt 12.1. 

Driftskomiteen (se punkt 3.9) har gjort vedlikeholds- og reparasjonsarbeid inne 
og ute. Ytterdørene er slipt og oljet og varmen i peisestuen er reparert. Flere 
voldsomme regnvær i løpet sommeren førte til alvorlige skader i og rundt 
kirken. Ødelagt avløpsrør for takavrenning førte til oversvømmelse på 
kjøkkenet, i gangen og på toalettene i underetasjen. Uvær førte også til at mye 
vann trengte inn gjennom blyglassvinduene i kirken, og trær ble ødelagt i 
skråningen utenfor. Dårlig økonomi hos Kirkelig fellesråd har vært et hinder for 
å få skadene utbedret. Driftskomiteen er en pådriver for å få nødvendige 
utbedringer gjennomført og fulgt opp straks økonomien tillater det.  

11.2 Vestre Aker kirke  
Kirkas innvendige og utvendige vedlikehold ivaretas av Kirkelig fellesråd i Oslo 
(KfiO). Den økonomiske situasjonen i KfiO påvirker oppfølgning av kirkene. 
Nødvendig vedlikehold må noen ganger vente. Menigheten har i noen tilfeller 
selv gått inn med midler og arbeidstid, blant annet for å skifte lyspærer i 
lysekronene. Menigheten vil ta initiativ overfor KfiO for oppussing av 
kirkedører innvendig og døpefont. Det er påbegynt en oppgradering av arkivrom 
i kjelleren som håpes fullført i 2020. Berg Lions har bidratt til at kirken har 
kunnet anskaffe hjertestarter. Plassering og montering gjøres i 2020.  
 

 
 

11.3 Vestre Aker menighetshus  
Menighetshuset brukes til menighetsarrangementer og leies ut til eksterne. 
Menigheten eier huset og står for all drift. Utviklingen når det gjelder 
utleievolum har vært positivt de siste årene. Bruttoinntektene fra utleie har økt 
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med i underkant av 90.000 per år. Kostnadene har imidlertid også økt fordi en 
deltidsansatt brukes til å håndtere utleien. Kostnader til strøm og vedlikehold har 
også økt. Driftskomiteen utarbeider og følger opp årsplan/årshjul for 
vedlikehold. Det var planlagt oppgradering av felles bad på hyblene i 2019, men 
dette ble ikke gjennomført pga. manglende kapasitet. Det er både økonomisk og 
menneskelig ressurskrevende å følge opp slikt arbeid. Det skal jobbes videre 
med dette og annet oppgraderingsarbeid i 2020. Driftskomiteen har fått to nye 
medlemmer fra menighetsrådet, samtidig som oppgaver som gjelder hyblene nå 
ligger hos komiteen. 
 

 

11.4 Annen eiendom  
Menigheten leier ut lokaler i Stensgaten 45 til Amigos barnehage. Terje Nybøe i 
eiendomsutvalget er kontaktperson overfor barnehagen og BMVAs representant 
i sameiet. Taket ble byttet i 2019.  
Menigheten har engasjert Utleiemegleren AS til å håndtere det meste av arbeidet 
knyttet til utleie av de to leilighetene menigheten eier på Majorstuen, i Frichs 
gate og Hertzberggate. En enkel oppgradering av leiligheten i Frichs gate ble 
utført i 2019.  

12 Inntektsbringende tiltak og forvaltning 

12.1 Utleievirksomhet menighetshus og kirker 
Vestre Aker menighetshus  
De faste leieinntektene fra menighetshuset kommer fra utleie av fire hybler og 
vaktmesterleiligheten. Lokaler har dessuten vært leid ut til noen faste grupper, 
blant annet musikkundervisning og en AA-gruppe. Menigheten har også noen 
andre mer eller mindre faste leietakere; organisasjoner og kor/korps, og noe 
utleie til konserter. Det leies også ut til ulike enkeltarrangement. Leieinntektene 
fra tilfeldig utleie balanserer normalt mot driftsutgiftene, siden driftskostnadene 
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ikke er ubetydelige. Det er den faste utleien som gir overskuddet. Driften av 
huset er helt avhengig av frivillige som gjør en formidabel innsats.  

Bakkehaugen kirke og menighetslokaler  
I løpet av 2019 overtok Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) administrasjonen av 
Bakkehaugen kirke. Planen er at kirka skal leies ut til en annen menighet på fast 
basis. BMVA skal fortsatt benytte kirka på torsdager og én til to søndager i 
måneden. Faste leieavtaler inngått med BMVA, blant annet med tre kor, ble sagt 
opp med virkning fra sommeren 2019. Nye avtaler må nå eventuelt gjøres med 
KfiO. Speiderne, som har brukt kirka siden den var ny, bruker fortsatt 
Bakkehaugen. Oslo International Chuch, som holder gudstjenester på engelsk 
klokka 16 søndager, har også leid kirka hele året. 

Vestre Aker kirke  
Vestre Aker kirke egner seg til ulike typer konserter og leies gjerne ut til 
konsert. Fra 2019 tilfaller 30 % av leieinntektene KfiO. Resten går til 
menigheten.  

12.2 Stiftelser og fond  

Stiftelsen Klara Ravns minne 
I styret oppnevnt av MR sitter Eirik Vethe, Eivind Furuseth og Bjørghild 
Kjelsvik. Fondet er ikke registrert som en egen stiftelse. Midlene består av 
bankinnskudd på ca. kr 1,7 mill. som ligger inn under menighetens regnskap. 
Det kan gis bidrag til barne- og eldrearbeid i menigheten. Det har en mindre 
tildeling til menighetsforeningens sommeravslutning i 2019. Midler tildeles etter 
søknad til leder Eivind Furuseth. 

Stiftelsen Gustav Jensens Minde  
Stiftelsen har som formål å drive eldreomsorg på Majorstuen. Stiftelsen eier 50 
omsorgsboliger i Slemdalsveien 3 og parkeringsplasser. Menighetsrådet som 
utgjør generalforsamling for styret, utnevnte på sitt møte i desember ett nytt 
styremedlem, Lisbeth Andersen, til å etterfølge Eva M. D. Myhre som ikke tok 
gjenvalg. Arne Slettebø og de to varamedlemmene Roger Slinning og Rolf B. 
Wegner ble gjenvalgt for nye to år. Terje Nybøe stod ikke på valg (på valg i 
2021). I tillegg sitter soknepresten i styret i kraft av sin stilling.  

Stiftelsen Majorstuen kirke 3L 
Stiftelsen Majorstuen kirke 3L er satt sammen av tre tidligere legater på 
Majorstuen: Lege Ruth Rambergs legat, Fru Anna Collett Brørs legat og 
Stiftelsen Aldershjemforeningen. Disse sitter i styret: Roger Slinning (leder), 
Eva Marie Didrichsen Myhre, Hans Jacob Kinge, Sissel Halden og 
soknepresten. Stiftelsens midler utgjør vel to millioner. Styreleder har vært i 
kontakt med menigheten vedrørende bruk av overskudd som vil bli konkretisert 
i tiden som kommer.  
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Møller Gasmanns fond 
Fondet er på i underkant av kr 90.000 og har gitt liten avkastning pga. lavt 
rentenivå. Det er fra givers side tenkt at man kan søke om tilskudd til julefeiring 
om man er i en vanskelig økonomisk situasjon. Søknader rettes til 
menighetskontoret ved daglig leder.  

12.3 Annen forvaltning  
Menigheten har 800 aksjer i Mentor medier til en verdi av ca. 20.000 kr. Disse 
vil bli solgt i 2020. 

12.4 Offerinntekter  
Offer ved gudstjenestene har en viktig funksjon for menigheten og gjør den i 
stand til å gi verdifulle økonomiske bidrag til en rekke organisasjoner. Til 
sammen ble det samlet inn nesten kr 259.00 i 2019 (kr 274.000 i 2018.) Av dette 
gikk vel kr 193.000 (187.000) videre til andre formål. Av dette utgjorde 
julaftens offer til Kirkens Nødhjelp ca. 55.000 (kr 58.600 i 2018) 
 

 

12.5 Julemarked  
Julemarked ble arrangert i Vestre Akers menighetshus søndag 24.11. og 
Bakkehaugen lørdag 30.11. Inntektene ble vel 61.000 i Vestre Aker og ca. kr 
35.000 i Bakkehaugen. På markedet i Vestre Aker var det sanginnslag fra kor og 
solister og allsang. Begge steder arrangeres også juleverksted for barn som en 
del av julemarkedet. Dette er et populært tilbud. Som avslutning på markedet i 
Bakkehaugen ble det sunget julesanger akkompagnert av Tåsen skolekorps. 
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Etter markedet holdt korpset julekonsert. Grana utenfor kirka ble også tent, med 
til musikk av medlemmer fra korpset. 
 

 

12.6 Givertjeneste  
Menigheten har noen faste givere som støtter menigheten med et månedlig 
beløp. Totalt innsamlet beløp i 2019 var på nærmere 50.000 kr. Det er lagt til 
rette på hjemmesidene for digital påmelding til givertjeneste med bank ID, under 
«fast giver». Man kan få skattefradrag for gaver på 500 kroner eller mer. Man 
kan også melde seg som fast giver til menighetens to nye misjonsprosjekter. For 
2020 er det behov for betydelig støtte til trosopplæringsarbeidet blant barn og 
unge for å unngå underskudd (i forhold til statlig bevilgning) og for å bidra til et 
svært viktig grunnlagsarbeid for dagens- og morgendagens kirke.  
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    Følg oss på Facebook – Vestre Aker kirke 
https://www.facebook.com/Superonsdag-bmv- 

 
 

 
 

Følg oss på Facebook – Bakkehaugen kirke 
https://nb-no.facebook.com/Supermandag-bmv- 
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Vedlegg: Årsregnskap 2019 med noter 
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Vedlegg: Strategi for BMVA  
 

 
 

 

Visjon:  
BMVA - møtested i 

Guds lys 

 
 

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet 

–  et sted hvor vi møter Gud og ser hverandre. 
 
Menighetsfelleskapet får retning gjennom Jesus. Han er verdens lys. Menighetens 
oppdrag er å være lys og salt i verden. 
 
Menighetsfelleskapet vil gi styrke i troen, livsmot og glede, trøst og utfordring. 
Menighetsfelleskapet vil oppmuntre til deltakelse og tjeneste.  
 
Guds lys skinner i våre liv. Det kan skinne strålende og fargerikt, dempet eller svakt, 
skinne sterkt og avslørende.  
 
I Guds lys kan vi møtes og se hvert eneste menneske som skapt og elsket. Vi kan se 
våre ulikheter og anerkjenne disse som en styrke i felleskapet.  
 
Møtestedene 
Menigheten har to møtesteder: Vestre Aker kirke og menighetshus på Kalvehaugen og 
Bakkehaugen kirke på Bakkehaugen. Vestre Aker kirke er soknekirke. Vestre Aker 
kirke og menighetshus disponeres i sin helhet av menigheten. I Bakkehaugen 
forordnes det én gudstjeneste per måned. Menighetsaktiviteten på hverdager er samlet 
på torsdager.  
 
I perioden 2019-2021 er det særlig viktig å arbeide for å finne en god måte å drive 
menighetsarbeidet med utgangspunkt i de to møteplassene. Vi vil utvikle en god 
aktivtetsfordeling og ha spesielt fokus på å finne ut hvordan samspill mellom de to 
kirkene kan tjene menigheten. Det er viktig å styrke samarbeidet med – og 
forankringen – i lokalmiljøene rundt møtestedene våre. 
 
De strategiske fokusområdene 
I perioden 2019-2021 vil vi fokusere spesielt på gudstjenestene, rekruttering til dåp 
og trosopplæring og arbeid for og med barn og ungdom.  
Vi vil også ha et særlig fokus på synlighet og samarbeid (informasjon) og 
frivillighet.  
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Gudstjenester 
Begrunnelse: Gudstjenestene, samling rundt ordet og sakramentene, er kirkas 
viktigste møtepunkt og det som knytter oss sammen lokalt og globalt. Vi vil utforske 
gudstjenestemangfoldet, og ønsker kompetanseheving for alle som er med i arbeidet 
med gudstjenestene.  
 
Overordnet mål: Gudstjenestelivet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker skal 
være variert, engasjerende, involverende og oppbyggende.  
 
Dåp 
Begrunnelse: Dåpen lar oss bli en del av Guds rike. Vi ønsker å rekruttere både barn, 
unge og voksne til dåp og medlemskap og følge opp med trosopplæring. Dåpen er en 
inngang til menighetsbygging, en mulighet til å få med både barn og foreldre. 
 
Overordnet mål: Økt dåpssøking og styrket oppfølging av de døpte i området vårt. 
 
Frivillighet 
Begrunnelse: Medvirkning gir mening. Frivillige nettverk skaper tilhørighet og 
styrker menigheten. Gud har skapt oss til felleskap. Menigheten ønsker å være et 
naturlig felleskap hvor vi finner sammen, møter Gud og ser hverandre.  
 
Overordnet mål: Det er attraktivt og meningsfullt å være frivillig i Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vester Aker.  
 
Barn og unge 
Begrunnelse: Vi vil lage et menighetsfellesskap barn og unge kjenner tilhørighet til. 
Tiltakene som allerede eksisterer i menigheten, skal støttes. Vi ønsker at barn og unge 
skal være mer delaktige i gudstjeneste- og menighetslivet enn de er i dag. Kirka kan 
være et alternativ til miljøer hvor man må prestere.  
 
Overordne mål: Det drives levedyktige og attraktive barne- og ungdomstilbud i 
BMVA.  
 
Synlighet og samarbeid (informasjon) 
Begrunnelse: Synlighet er avgjørende. Vi ønsker å nå ut og være i kommunikasjon 
med lokalsamfunnet. Det skjer mye fint i BMVA som for få vet om. Informasjon 
skaper lyst til å delta. Det skal være enkelt å vite når det skjer noe hvor.  
 
Overordnet mål: Det som skjer i BMVA menighet ønskes kunngjort og tilgjengelig 
for aktuelle målgrupper til rett tid. Menighetens aktiviteter skal være kjent av 
medlemmene i området.  
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Vedlegg: Humleprosjekt i BMVA 2019 
 
BMVA ved Miljøgruppa søkte Oslo kommune om tilskott til urbant landbruk 2019 i januar og 
fikk tildelt 15 000 kr til prosjektet «Humler og blomster i nabolagene våre». En. egenandel på 
inntil 10 000 kr inngikk i prosjektet. Miljøgruppa hadde to planleggingsmøter der prosjektet 
blei diskutert. Bjørghild Kjelsvik var inititivtaker til prosjektet. 
 
Prosjektets formål fra søknaden: 
Prosjektet skal først og fremst gjelde kompetanseheving og etablering av mange 
"humlevenner" i vårt område, men har også en dyrkingsdel tilknyttet kirkebyggene. 
Prosjektet har flere mål: 
a. Skape et kirke-og-nærmiljø-prosjekt til glede for mange nabolag. 
b. Gjøre vårt område mer humlevennlig og derved bidra til bevaring av Guds skaperverk 
c. Lære barn og voksne om humler og hvordan vi kan ta vare på dem  
 
Vi vil særlig prøve å involvere familier og barn i dette, ved å ha humler og blomster som en 
del av aktivitetene vi driver for barn. Vi vil ha humlebed ved kirkene våre og involvere barna 
i stellet av dem, sette ut noen humlekasser der og ha humleobservasjon på programmet. Men 
hovedinnsatsen ligger i 
kompetanseheving og tiltak for å sette folk i gang i egne hager og balkonger. Møter og kurs i 
prosjektet vil være åpne for alle og bli bredt annonsert. Prosjektet skal drives av frivillige, og 
har høy grad av egenbestemmelse for dem som deltar. Kirkens/menighets rolle i prosjektet er 
å bruke vårt kontaktnett og infrastruktur til å samle folk om prosjektet, og tilrettelegge for 
egeninnssats. Kirkene med sine humlebed vil dessuten være synlige og offentlig lokaliteter 
for prosjektet. 
 
Aktiviteter i våren 2019: 
Humlekurs 
Miljøgruppa arrangerte 2 «humlekurs», et i Bakkehaugen kirke 26. mars og et i Vestre Aker 
5. juni. Erik Wegge Bergvik og Toril Mentzoni fra «La humle suse» holdt hver sitt kurs. Det 
kom 16 på det første kurset og 5-6 på det andre. Flertallet av deltakerne var hageeiere fra 
området rundt kirkene. Til det andre kurset var det sendt ut særlig invitasjon til et pr 
borettslag i området, deriblant Ullevål Hageby, og i alle fall to fra Hagebyen deltok på kurset.  
Informasjonsmateriell og materiell for å lage humlekasser var til salgs på kurskvelden. 
Humleplakat og en liten frøpose var til utdeling.  
 
Humlebed 
Ved utedugnaden i slutten av april etablerte vi et område for humlebed ved Bakkehaugen 
kirke. Det ble grundig renska for ugras og etter hvert sådd til med blomsterfrø og urter. En 
mindre del ble gjort klar som potetåker.  
 
Familier og barn og unge 
På det første kurset deltok speiderledere og frivillige i Bakkehaugen kirke. I etterkant av 
prosjektet jobbet Speidergruppa i Bakkehaugen med å lage enkle humlekasser og sette dem ut 
ved kirka. Læring om pollinerende insekt og røkt av nærområder var en del av opplegget.  
Ved fellesgudstjenesten med OiC 19. mai samla Bjørghild barna til høytlesing av boka 
«Steinhumla» under kirkekaffen. Etterpå var de med og satte poteter og løk i klargjort 
potetåker. Det var 5-6 barn med på dette, og en del voksne som fulgte med fra sidelinjen.  
Noen av de samme barna var med og ta opp potetene i september. Målet for disse aktivitetene 
var å lære barna om både humler og jordbruk og å gi dem et konkret møte med jord. Poteter 
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og løk ble valgt fordi dette er lettere å håndtere for barn enn små blomsterfrø, og dessuten gir 
synlige resultater. Potetene ble også brukt til mat på en supermiddag på høsten. 
 
Informasjonsarbeid 
Kursene ble bekjentgjort og bredere omtalt på menighetenes nettsider og Facebook-sider, og 
kunngjort ved plakater o.l. ellers. Invitasjonsbrev ble sendt til noen borettslag, og kurs 2 ble 
omtalt på Ullevål Hagebys sider.  
 
Erfaringer fra prosjektet 
Det er viktig med god planlegging og et bredt team av frivillige av et slikt prosjekt. Vårt 
prosjekt ble i praksis drevet mest av en person. Miljøgruppa var involvert, men er gruppa er 
ikke så stor, og det var vanskelig å få til en bred nok planleggingsprosess. Noen av 
aktivitetene vi tenkte på, ble derfor ikke gjennomført, særlig ved Vestre Aker kirke, rett og 
slett fordi ikke mange nok var involvert. Dette gjelder også informasjonsarbeid i form av skilt 
ved humlebed o.l., dette fikk vi ikke gjennomført. 
 
Det var god interesse for humlekurs i vårt område, men 5. juni var strengt tatt for seint å ha 
det andre kurset. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var at kurset var svært nyttig. En blir 
gjennom slike kurs oppmerksom på alle de små grepene den enkelte kan ta for å hjelpe 
humler og andre insekt. Denne effekten håper vi er varig og vil føre til en del endringer i folks 
hager.  
 
Vi sitter i etterkant igjen med viktige erfaringer og synes ikke prosjektet var forgjeves. Vi 
hadde et fint samarbeid med OiC, med speidergruppa i Bakkehaugen, og med «La humla 
suse». Vi klarte å involvere representanter for det store borettslaget Ullevål Hageby. Vi var 
synlige i nærmiljøet med et positivt tiltak av interesse for mange.  
 
Bilder fra aktivitetene 
 

 

Figur 1 Humlekurs i Bakkehaugen 26. mars  Foto: B Kjelsvik 
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Figur 4 Potetsetting 19. mai etter fellesgudstjeneste med Oslo International Church.  Foto: B. Kjelsvik 

Figur 3 Kursholder Erik Wegge Bergvik. Foto: Erik Hardeng 

Figur 2 Materiell til salgs og utdeling under kurset. 

Foto: Erike Hardeng 
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Figur 5 Humlebed og potetåker ved Bakkehaugen kirke.  Foto: B. Kjelsvik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7 Potetåkeren var ikke stor Figur 6 Isop i full blomst ved kirkedøra 
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Figur 8 Potetopptaking i september  Foto: B. Kjelsvik 

 
 
 
 
Figur 9 Fornøyd medhjelper sjekker resultatet 


