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1 Innledning 
 

På skolen begynte vi med addisjon, å legge sammen var den enkleste av regningsartene. 
Menighetens årsrapport er en øvelse i addisjon. I ett dokument sammenstilles her en mengde 
aktiviteter og aktører slik at det blir mulig å se summen. 
 
For vår menighet er en slik summering særlig viktig. Aktivitetene våre er spredt i geografien, 
og ikke mindre etter innhold og målgruppe. Mangslungenheten gjør at de forskjellige 
gruppene og aktivitetene har lett for å bli usynlige for hverandre. Vi har flere hundre 
frivillige, men de har hver sine gjøremål, og mange frivillige vet lite om de andre. Noen 
menighetslemmer deltar bare på en aktivitet, og aner ikke hvem eller hvor mange som deltar 
på de andre. En stor del av stabens gjøremål er usynlig for andre enn de berørte, selv om de 
kan nå svært mange. Så skal vi vise hva vår menighet er og gjør, må vi synliggjøre summen. 
 
Denne årsrapportens sum gjør oss takknemlige. Som det vil framgå under, er det en stor og 
trofast innsats fra stab og frivillige som ligger bak. Som det også vil framgå, var 2017 preget 
av noen uvanlig arbeidskrevende utfordringer, særlig innen økonomi og administrasjon. Uten 
en helt uvanlig entusiasme og en utholdenhet langt ut over normal arbeidstid, ville dette ikke 
ha gått rundt.  
 
På det aller hjerteligste vil menighetsrådet med dette takke alle dem som har bidratt til de 
forskjellige sidene ved menighetens virke: De er pluss-mennesker som gir uvurderlig 
«merverdi» til våre virksomheter, og som sørger for at de fortsatt har en uvanlig 
breddeoppslutning i lokalsamfunnet. Takk og takk! 
 

 

2 BEKKELAGET OG ORMØY MENIGHETSRÅD  
Menighetsrådet skal, etter kirkeloven, være opptatt av alt som kan «vekke og nære det 
kristelige liv i soknet». Bekkelaget og Ormøy sokn har stadig et sterkt menighetsliv: 
Årsrapporten viser at det er solid oppslutning om gudstjenestene, mange som blir døpt og 
konfirmert, og at vi i det hele har et vidt register av aktiviteter. Vi har også hatt økonomi til et 
høyere aktivitetsnivå enn det de offentlige tilskuddene alene kan finansiere.  
 
De utfordringer som er knyttet til sekularisering og en mer flerreligiøs befolkning, har, så 
langt, hatt mindre gjennomslag hos oss enn mange andre steder i Oslo. Det samme gjelder 
konsekvensene av den dårlige kirkeøkonomien i Oslo kommune.  
 
Vi må imidlertid forberede oss på at utfordringer knyttet til sekularisering og økonomi vil 
øke. Hvordan vi vil komme ut av vanskeligere tider, avhenger av vår begeistring for det vi har 
og det vi gjør. Uten begeistring synker kvaliteten på aktivitetene, og oppslutningen krymper. 
Vi må vite hvor omfattende og variert menighetslivet er, vi må holde denne helheten fram for 
hverandre og for hele lokalmiljøet, og vi må slutte å skjule vår begeistring for det, som om 
kristent liv var noe å be om unnskyldning for.  
 
Det er i et slikt overordnet perspektiv en må se menighetens grunnleggende prioritering: 
Gudstjensteliv, trosopplæring og diakoni.   
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2.1 Menighetsrådets arbeid 
I henhold til §9 i Kirkeloven er menighetsrådets hovedoppgave å ”…ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds 
ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og 
unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. 
Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides 
og utvikles i soknet.” 
 
Menighetsrådet har i 2017 hatt 9 ordinære møter og et ekstramøte. Det er til sammen 
behandlet 112 saker.  
 
Menighetens årsmøte ble avholdt etter gudstjenesten søndag den 21.05.17 i Bekkelaget kirke, 
der konstituering, årsmelding, regnskap og revisjonsberetning sto på dagsordenen. Det var 21 
stemmeberettigede til stede. 
 
Fra 1. januar 2016 er Bekkelaget og Ormøy slått sammen til ett sokn; Bekkelaget og Ormøy 
Sokn. Soknet har ett felles menighetsråd. Dette rådet ble satt sammen av  de to råd som var 
valgt i menighetsrådsvalget i september 2015. Rådet ble satt sammen av syv representanter 
fra Bekkelaget menighetsråd og tre fra Ormøy menighetsråd. 
Det er to valgte vararepresentanter fra Ormøy og tre fra Bekkelaget.  
Vara for soknepresten i rådet er den prest som har Ormøy som sitt særlige ansvarsområde. 
 
I 2017 har Bekkelaget og Ormøy menighetsråd hatt følgende sammensetning: 
Trond Skard Dokka    leder 
Siri Hjerpset    1. nestleder 
Betzy Marie Ellingsen Tunold 2. nestleder 
Anne Borgersen Skaug (i permisjon fra juni 2017). 
Pål Karsten Røed Brun 
Jan Eivind Malmo 
Jacob B. Natvig 
Harald Thue 
Gunn von Trepka 
Sissel Mosvoll 
Sverre Bang     sokneprest 
 
Varamedlemmer 
Varamedlemmer 
Ellen Bjønnes Lorentzen  1. vara 
Anne Grete Taugbøl   2. vara 
Jan Gunnar Fjeldstad   3. vara 
Hilde Kristoffersen   4. vara 
Marianne Johnsen    5. vara 
Barbro Schmedling    vara for sokneprest 
 
 
Daglig leder for menigheten er John Gjertsen. 
 
 

2.2 Arbeidsutvalget (AU) 
AU er menighetsrådets arbeidsutvalg. AU er også menighetsrådets personalutvalg og har 
fullmakt fra menighetsrådet til å ivareta arbeidsgiveransvaret for medarbeidere som er tilsatt 
direkte av Bekkelaget menighetsråd. 
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AU har i 2017 bestått av 

Trond Skard Dokka 
Siri Hjerpset 
Betzy Marie Ellingsen Tunold  
Sverre Bang, sokneprest  
John Gjertsen (sekretær) 
 

Arbeidsutvalget har hatt 9 møter, og behandlet 46 saker. Hovedoppgaven har vært å forberede 
menighetsrådets møter. 
 
2.3 Ansatte  

2.3.1 Staben har i 2017 bestått av: 
 
Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo: 

John Gjertsen, daglig leder, 100% 
Øyvind Kristiansen, kirkemusiker, 90%.  
Kristin Øygard, trosopplæringsleder for Bekkelaget og Ormøy menighet, 100% 
stilling (20% permisjon fra og med september 2017).  
Dag Magelssen, menighetskonsulent i 60% stilling i Bekkelaget og Ormøy  
Håkon Tunold, kirketjener. 
Tonje Fehn, kirketjener 
Ellen Bolme – kirketjener. 
Simen Valldal Johannessen Organist Ormøy 

 

Ansatt av Oslo bispedømmeråd: 
Sverre Bang, sokneprest, 100% stilling. 
Barbro Schmedling, menighetsprest 100% stilling.  
Mari Løvaas, kapellan, 100% stilling. 

 

Ansatt av Bekkelaget menighet: 
Trond Staff, 100% stilling som diakon. 
Morten Huuse Fjøren, 100% stilling som barne- og ungdomsprest, 20% av denne 
stillingen benyttes og finansieres av trosopplæringsarbeidet. 
Øyvind Kristiansen 10%, kirkemusiker. 
Joan Susanne Carlenius, sykehjemsprest/eldreprest, 20% menighetsfinansiert stilling. 
Håkon Aamundsen Øyen, musiker SEM-huset i 17% menighetsfinansiert stilling. 
Bjørn Helge Gammelsæther 10% stilling som barnekordirigent Ormøy, finansiert av 
Ormøy komiteen. 
 

Nye ansatte og vikarer i menigheten ønskes velkommen: 
- Charlotte Randel har vært menigehtskonsulent i 35% stilling fra 1. feb.-, og fram til 

31/12/2017.  
- Hallvar Beck har vært vikarprest ved behov gjennom hele året. 
- Julie Sundal og Synne Uddmo Ask, medhjelpere i konfirmantarbeidet til sommeren 2017. 

 
 

Oppsummert finansierte Bekkelaget og Ormøy menighet følgende stillinger i 2017: 
 
 

Stillingsbetegnelse: Stillingsprosent: 
Diakon 100 
Barne- og ungdomsprest   80 
Sykehjemsprest/eldreprest   20 



Bekkelaget og Ormøy menighet – Årsrapport 2017 

  Side 7   

Musikalsk leder/pianist SEM   17 
Gudstjenestekoordinator SEM     8 
Organist Bekkelaget kirke   10 
Barnekordirigent Ormøy   10 

 
Folkekirken står gledelig sterkt i Bekkelaget og Ormøy. Samtidig er det viktig å være klar 
over at belastningen dermed øker for de kirkelig ansatte som utfører gudstjenester og 
kirkelige handlinger, og de får mindre kapasitet til å engasjere seg i annet menighetsarbeid. 
Det frivillige menighetsengasjementet er dermed viktigere enn noen sinne.  
 

2.3.2 Utvidet stab 
Utvidede stabsmøter avholdes en gang per måned der institusjonsledere, driftsleder i 
Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning og staben i Ormøy menighet også er invitert, slik 
at man skal ha et naturlig møtepunkt.  
 
I tillegg til den faste staben har utvidet stab bestått av: 
 

Heidi Skram, styrer i Bekkelaget Menighets Barnehage. 
Torkil Skaug, driftsleder i Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning. 
Miriam Bentsen Hasle, institusjonssjef ved Bekkelagshjemmet  
Olga Tvedt, Bymisjonsprest, Bekkelagshjemmet, møter tidvis. 
Torunn Leiknes, daglig leder ved Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter. 
Joan Susanne Carlenius, sykehjemsprest/eldreprest ved Bekkelagshjemmet. 
Simen Valldal Johannesen, organist i Ormøy.  
Håkon Øyen, kirkemusiker, Sem-huset 
I tillegg er menighetsrådets leder invitert 
 

2.3.3 Øvrige menighetsansatte 
I Bekkelaget kirkes Barnehage er det ansatt én styrer i 100% stilling for begge avdelinger. 
Styrers stilling er todelt med 80% som styrer og 20% pedagogisk leder for avdelingen for 
barn 3-6 år. Det er totalt 2,6 årsverk i denne avdelingen.  
Det er ansatt fem medarbeidere i 4 årsverk tilknyttet småbarnsavdelingen.  
Menighetsrådet ansetter styrer og barnehagens styre ansetter øvrig personale. 
 
Daglig leder ved Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter er ansatt av menighetsrådet. Øvrige 
ansatte ved seniorsenteret er ansatt av senterets styre. Inkludert daglig leder er det til sammen 
3 ansatte i 2,6 årsverk på seniorsenteret.  
 
Bekkelaget og Ormøy sokns Eiendomsforvaltning (BOSE) har arbeidsgiveransvaret for 
driftsleder, vaktmestere på SEM-huset og vaktmestere ved menighetssenteret. 
 

2.3.4 Frivillige medarbeidere  
Vår menighet er så heldig å engasjere mange frivillige medarbeidere. Det bærende element i 
alle menighetens aktiviteter er frivilliges innsats. Menighetsrådet ønsker å takke hver enkelt 
for engasjement og evne til å gjennomføre det arbeidet man har påtatt seg i henhold til 
menighetens strategi, verdier og satsingsområder. Flere frivillige medarbeidere ønskes 
velkommen i arbeidsfellesskapet i menigheten, som vi ønsker skal oppleves som raust og 
mangfoldig.  
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2.4 Statistikk. Kirkelige tjenester og oppslutning om gudstjenester. 
2.4.1 Gudstjenester og kirkelige tjenester 

 
Bekkelaget sokn og Ormøy sokn slo seg sammen som et sokn i 2016, og tallene nedenfor er 
korrigert slik at tallene fra 2012 og fremover inneholder både Bekkelaget og Ormøy. 
På grunn av sammenslåing av soknene i 2016 og sammenslåing av tre datasett som var mer 
eller mindre komplette, ble årsstatistikken utført manuelt. I ettertid ser man at noen av tallene, 
særlig antall gudstjenester og gudstjenestebesøk, har trengt en ny gjennomgang. 
Årsstatistikken for 2016 er derfor korrigert og nedenfor finner en de nye tallene. 
 
Noen observasjoner: 

• Bekkelaget er en populær dåpskirke, og et dåpsfølge er ofte fra 15 til 40 personer, og 
har derfor også mye å si når det gjelder antall besøkende til kirken. Vi ser en nedgang 
i antall dåp, og dette slår ut i statistikken. 

• 2016 var et år med svært mange gravferder, mens 2017 hadde usedvanlig få, dette gjør 
utslag i antall seremonier gjennomført i kirken. 2016 ser ut som et år litt utenom det 
vanlig, mens 2017 følger en trend som også er representativt for kirkelandskapet 
generelt. 

• Antall gudstjenester utenom søndag er noe økende, dette kan skyldes at seremonier på 
Bekkelagshjemmet utført frem til 2016, stor grad var registrerts om andakt, mens 
realiteten var at flere av seremoniene er institusjonsgudstjenester. I 2017 var det 48 
seremonier på Bekkelagshjemmet, av disse var 25 gudstjenester. 

• Ormøy kirke var også under restaurering i hele 2017, noe som nok førte til en 
reduksjon i antall vielser, fra normalt 11-12, til 5 seremonier. 

• For nattverdsbesøk er trenden flat, for alle andre er trenden fallende. 
  
 
Alle tall er Ormøy og Bekkelaget samlet 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall gudstjenster søn/helligdag 131 130 126 120 110 104
Antall besøkende på gudstjenster* søn/helligdag besøkende 15 714 15 522 18 359 15 121 13 840 11 330
Antall gudstjenester* utenom søndag 36 38 28 39 49 49
Antall gudstjenestebesøkende utenom søndag 4 061 5 136 2 575 5 153 4 470 5 482
Totalt antall gudstjenester 167 168 154 159 159 153
Totalt antall besøkende 19 775 20 658 20 934 20 274 18 310 16 812
Antall nattverdsgudstjenester 90 72 85 71 89 101
Nattverdsbesøk 4 610 5 637 10 591 4 779 4 436 4 887

Antall døpte 177 173 161 138 131 115
Av antall døpte, de m. bosted i soknet 104 91 89 83 69
Antall konfirmanter 151 166 168 163 138 101
Kirkelig vielser 44 42 32 34 42 31
Kirkelig gravferder/jordpåkastelser utført i soket 114 93 95 91 129 68
Totalt seremonier, utenom andakter 325 303 281 284 330 252  
 
* Inkl. NMS generalforsamling 2014 i Ekeberghallen 
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2.5 Samarbeidspartnere 
2.5.1 Samarbeid i Søndre Aker Prosti  

Samarbeidet med nabomenighetene er videreført. 
Dette gjelder høytidsgudstjeneste nyttårsdag og 2. påskedags jazzmesse i Lambertseter kirke, 
felles gudstjeneste 1. mai  i Bekkelaget kirke, og felles gudstjeneste i en av prostiets kirker 2. 
pinsedag. 

. 
Årlig arrangeres det bønnedag for hele prostiet. 
Flere menigheter har gått sammen om arbeidet med samlivskurs og invitert til PREP-kurs.  
Prostirådet i Søndre Aker Prosti møtes ved behov, og er et verdifullt møtested for 
menighetsrådslederne i prostiet. 

2.5.1.1 Østmarkkapellet 
Østmarkkapellet er en frittstående stiftelse der alle de 12 menighetene i Søndre Aker Prosti i 
Oslo Bispedømme er representert.  Menighetene i prostiet har forpliktet seg til å gi et årlig 
offer til kapellet. 
 

2.5.2 Samarbeid med Bydel Nordstrand  
Menighetsrådet har kontakt med bydelen i forbindelse med drift av barnehagen og 
seniorsenteret på Ekeberg-Simensbråten. Diakonen har også kontakt med bydelen. 
Det er etablert samarbeid i forbindelse med katastrofeberedskap i bydelen. 
 

2.5.3 Frivillighetssentralen 
Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral har som målsetting ”…å stimulere enkeltpersoner 
og grupper i bydelen til frivillig engasjement og tjeneste i nærmiljøet…”. 
 
Menigheten er andelshaver i Frivillighetssentralen. Rune Stenvik har vært menighetens 
styrerepresentant siden 2008. Stenvik har vært leder i Frivillighetssentralens styre fra 2009, 
og er fortsatt leder. Menighetsrådet takker for at tid stilles til disposisjon til dette viktige 
arbeidet. Frivillighetssentralen er lokalisert i ”Rødstua” på Ekebergsletta. Det er “åpent hus” 
hele året mandag til torsdag fra kl 11 til 15. Rødstua er godt besøkt. Daglig leder Anne 
Solberg har et godt grep om virksomheten, og et godt samarbeid med medarbeiderne.  
 

2.6 Bekkelaget menighets misjonskomité 
Misjonsutvalget har hatt følgende sammensetning: 
Vigdis Bjorå – leder 
Signe Slyngstad 
Tore Slyngstad 
Marianne Johnsen 
Karl Olav Sandnes 
Trond Staff -  representant for stab 
 
Utvalget har hatt 2 komitèmøter og arrangert 2 temamøter i 2017  
I forbindelse med at Stefanusalliansen i 2017 feiret sitt 50 års jubileum, hadde vi den 31.3.17 
besøk av konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk. Med temaet «Hvordan skape håp 
i håpløshet» hadde vi fokus på Biskop Thomas sitt virke i Egypt og prosjektet vi støtter 
gjennom hans arbeid. 
 
Den 28.9.17. hadde vi fokus på nok et jubileum. I 2017 var det 150 år siden de første norske 
misjonærer startet arbeid på Madagaskar gjennom Det Norske Misjonsselskap. Tidligere 
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misjonær på Madagskar, Per Øyvind Aaslid talte over tema: Misjon og kultur - med 
eksempler fra Madagaskar. 
 

2.6.1 Julemessekomiteen 
Julemessekomitèen 2017 har bestått av: 
Vigdis Bjorå – leder 
Inger Johanne Kolberg 
Aud Mari Gunnes 
Ørjan Apeland 
Mari Løvaas – representant for stab 
 
Komiteen har hatt 3 møter. Julemessen ble avholdt lørdag 9.12.17, forberedelsesdag fredag 
8.12. Vi fikk i underkant av kr 45.000,-, en liten nedgang fra året før. Tradisjonen tro hadde vi 
opptreden av menighetens barnehage og sang av Knøttekor, Barnegospel og Soul Children. 
Marianne Haugerud fra Stefanusalliansen fortalte og viste bilder fra vårt misjonsprosjekt i 
Egypt også i år, noe hun gjorde på en fengende måte både for barn og voksne. Mari Løvaas 
leste julelegende og viste bilder til denne, en form som også fungerte fint. Julemessen er 
avhengig av et stort antall frivillige. Også dette året ble det en flott opplevelse av en felles 
dugnad til støtte for vårt prosjekt i Egypt. 
Håp for 2018: Vårt mål er at misjonsarbeid skal være en samlende og naturlig del av 
menighetens arbeid. 
 
 

2.6.2 Misjonsforeninger 
I Bekkelaget menighet er det flere misjonsforeninger: 
Bekkelaget NMS-forening (Det Norske Misjonsselskap) har lang tradisjon og er nå hele 125 
år! Ca. 25 personer møtes noen ganger i semesteret. Unni Lie er kontaktperson.  
 
Legemisjonen har 13 medlemmer. Foreningen støtter prosjekt fra ulike misjonsselskap.  
Harriet Natvig er kontaktperson.  
 
Bekkelaget Santalforening møtes i hjemmene en gang pr. måned, ca 15 personer hver gang. 
Foreningen har fokus på Normisjonens arbeid i Asia, Vest-Afrika og Latin-Amerika. Det gis 
informasjon om arbeidet og bønneemner fordeles. Foreningen er åpen for flere medlemmer. 
Ingebjørg Seierstad er kontaktperson.  
 
Magdals forening har fortsatt med møter en gang i måneden til oppbyggelse og sosialt 
samvær. Det er i dag 7 medlemmer som samles privat. Givertjenestens formål har endret seg i 
årenes løp, og i dag går givertjenesten til Merdekan Barnehjem i Baku, Aserbajdsjan, som er 
tilknyttet Normisjon. Ingrid Rasmussen er kontaktperson. 
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3 Ormøy 
3.1 Årsrapport for Kirkekomiteen i Ormøy 2017 
Kirkekomiteen ble opprettet i forbindelse med sammenslåingen med Bekkelaget. Formålet er 
å skape en lokalt forankret, åpen og inkluderende menighet for alle generasjoner i 
nærmiljøet. 
 
Kirkekomiteen er oppnevnt av menighetsrådet, og har i 2017 hatt følgende medlemmer: 
Tove Rasch, leder 
Barbro Schmedling, nestleder 
Siri Hjerpset 
Hanne Sanna Paulsen 
Gunn von Trepka 
Tom Hemstad. 
 
Komiteen hadde 7 møter. 
 
Saker til behandling: 
Bølgebrus har fortsatt sin tjeneste som kirketjenere. 
 
Året har vært preget av utbedringsarbeidene i kirken. 
 
Ormøy er 125 år i 2018 og Kirkekomiteen pluss Kari Klausen, Harriet og Jacob Natvig er 
oppnevnt til jubileumskomite. 
 
Det store for Ormøy menighet i dette året var anskaffelsen av nytt menighetshus, nemlig villa 
Kirkebakken. Jacob Natvig gjorde menighetsrådsleder oppmerksom på at nabohuset var til 
salgs. Trond Skard Dokka sørget for en gjennomføring av kjøpet. Menighetshuset ble innviet 
3. desember og har uten tvil gjort menighetslivet på Ormøy adskillig bedre. Kirkekomiteen 
ser frem til at huset kan bli tatt i bruk til mer enn kirkekaffe når alle godkjennelser foreligger. 
Siri Hjerpset og Tove Rasch har stått for innkjøp av møbler og annet til menighetshuset. 
 
Karnevallsgudstjeneste, Taizegudstjeneste, Påskemåltidsgudstneste, utegudstjeneste i 
Skinnerbukta, Høsttakkefest, Allehelgensdag, gudstjenetse Syden og Lysmesse ble 
gjennomført som vanlig og i god regi av Barbro Schmedling. Alle gudstjenestene er godt 
besøkt. 
Spesielt må nevnes utegudstjenesten i Skinnerbukta hvor det ble holdt barndåp. Det ble litt 
regn, men dåpsfolkene, som bl.a besto av en del engelsmenn, syntes det var en fantastisk 
begivenhet. 
 
Sekretær for kirkekomiteen var i perioden januar – mai Sara Baardseth og Kristin Helland fra 
og med oktober.  
I mangel av lokalt Diakoniråd, skrev Kirkekomiteen julekort og Siri Hjerpeset sørget for 
konfekt til de eldre i vår menighet. 
 
3.2 Fest og kulturkomiteen i Ormøy 
Komiteen har i 2017 bestått av Barbro Schmedling, formann Eivin Sundal, Per Grimstad, 
Jochen Schilde. Sissel Mosvoll. Elisabeth Werp, Bjørg Thorgallsdottir og Harriet Natvig 
 
Vi har hatt et temamøte med Raymond Johansen som gjest. Det ble et godt oppmøte.  Mange 
øyboere ønsket å høre om planer for området. 
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En konsert med Moddi som både ble en flott konsert og temamøte om sanger og sensur, 
«Unsongs». 
 
Vi har hatt 5 møter til å forberede aktuelle møter og planlegge opplegg videre fram i tid. 
Kulturkomiteen ønsker gjennom sitt arbeid og sine arrangementer å bidra til å bygge broer 
mellom meningsmotstandere i kirke- og samfunnsliv lokalt og sentralt. Komiteen bidrar til 
deltakelse i samfunnsdebatten ved å arrangere temakvelder og kulturarrangementer med 
dagsaktuelle temaer/kulturpersoner. Komiteens siktemål er å kunne ta opp både aktuell og 
vanskelig tematikk i en hyggelig atmosfære. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til at Ormøy 
kirke fremstår som en kulturåpen og samfunnsengasjert kirke og et møtested for alle 
generasjoner i nærmiljøet. Komiteen arbeider videre for å bygge broer mellom kirke og 
kulturliv og ønsker samarbeidsprosjekter med lokale og nasjonale kulturpersoner varmt 
velkommen 
Byggearbeidet med kirken har hatt en begrensende faktor på aktiviteten. 
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4 SEM-KOMITEEN 

SEM-komiteen ble oppnevnt som menighetskomité i 1992 med ansvar for å ”…koordinere 
Bekkelaget menighets totale virksomhet i området Simensbråten–Ekeberg for på den måten å 
styrke fellesskapet blant de troende og vinne nye for Kristus”.   

SEM-komiteen i perioden fra sommer 2012 og inntil videre har bestått av: 

Eilert Lund Rostrup, leder 
Anne Marie Dvergsnes 
Randi Dyrerud 
Grethe Simonsen 
Sverre Bang, sokneprest 

Fra mars 2017 har Inger Marie Solskjær Johansen og Atle Karlsen vært vaktmestere, 
kirketjenere og gudstjenestekoordinator knyttet til Sem-huset og SEM-komiteen.   

Håkon Aamundsen Øyen har vært musikalsk leder/pianist fra februar 2011. Stillingen 
finansieres av Bekkelaget menighetsråd. 

Nedenfor gjengis noen tall for gudstjenestene på SEM-huset: 

Gudstjenester                                                             2017 2016   2015 
Avholdte gudstjenester totalt 22 22 22 
Nattverdgudstjenester 21   21 21 
Antall oppmøte på gudstjenester totalt 1095 1219 1054 
Gjennomsnittlig antall per gudstjeneste 49 58 48 
Antall nattverdgjester 929 998 952 

 Det vises til vedlagte (vedleggspermen) fyldige årsrapport for arbeidet på SEM. 

 Arbeidet i 2017 var preget av jevn og regulær drift av gudstjenester og aktiviteter. Følgende 
tiltak nevnes spesielt: 

 -          Nabolagskafe med fokus på integreringstiltak for migranter bosatt på 
Simensbråten/Ekeberg har vært i full gang hele året. Gjennom våren var det annenhver uke, 
mens det hele høsten ble arrangert hver uke. Tiltaket er et samarbeid mellom SEM-komiteen 
og en rekke lokale lag og foreninger, samt Ryenberget menighet. Kaféene gjennomføres 
enten på SEM-huset eller i Ryenberget kirke.  

-      Våren 2017 ble det igangsatt Babysang på SEM-huset da plutselig 19 barn med sine 
foresatte meldte interesse for å starte et slikt arbeid. Seniorsenteret tilrettela for at dette kunne 
skje parallelt med drift av senteret. Fra høsten 2017 ble tiltaket overtatt av menighetens 
trosopplæringsprogram.  

-      Påskearrangement 2. påskedag med servering av middag og deretter deltagelse på 
påske-jazzgudstjeneste for hele prostiet i Lambertseter kirke er blitt en godt 
innarbeidet tradisjon. 

Nærmere informasjon framkommer i SEM-komitéens årsrapport 
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SEM-komitéen har en sunn økonomi. 

4.1 Søndagsskolen på SEM  

Simensbråten søndagsskole har vært i drift siden 1924. 

Det er tilbud til barna hver gang det er ordinær gudstjeneste på SEM annen hver søndag. 
Marte Herwell har vært ansvarlig for søndagsskolen nesten hele året, men måtte ha vikar da 
hun gikk ut i omsorgspermisjon sent på høsten. Fra da har Aud-Karin Hovi tatt hovedansvar 
for å drifte søndagsskoletilbudet.   

Det er alltid et opplegg klart for barna under gudstjenesten på SEM. 

Søndagsskolen på SEM-huset har en sunn økonomi. 

Nærmere informasjon framkommer i SEM-komitéens årsrapport 

 
 

5 GUDSTJENESTEUTVALGET   
5.1 Sammensetning                    
Utvalgets sammensetning har vært slik: Grete Breievne, Ørjan Apeland, Mari Løvaas, Barbro 
Schmedling, Øyvind Kristiansen, Vigdis Ziener, Jan Gunnar Fjeldstad (MR-repr.) Trond Staff 
(sekr.), Sverre Bang, (leder). 
Utvalget behandler saker som angår gudstjenestearbeidet i Bekkelaget kirke. (Det er 
henholdsvis Kirkekomiteen i Ormøy og SEM-komiteen som har tilsvarende ansvar for Ormøy 
kirke og SEM-huset). Utvalget har hatt 5 møter og behandlet 24 saker.             
 

5.2 Liturgisaker 
-Dåpsliturgi. Utvalget har i løpet av året gjennomgått og lagt til rette for implementering av 
en revidert dåpsliturgi. Denne innebærer blant annet at fadderformaningen er flyttet til før 
selve dåpshandlingen og at en bønn som inkluderer forbønn for barna ved navns nevnelse er 
lagt inn etter dåpshandlingen. Løfting/presentasjon av barnet er lagt fast inn rett etter 
dåpshandlingen, og med ny ordlyd. Tenning av det enkelte barns dåpslys og overlevering av 
dette er også lagt inn som fast ordning.  
 
-Fremskutt alter. Ordningen med «fremskutt alter» står fortsatt beskrevet i vår lokale 
grunnordning, men har ikke vært i bruk på lenge. Motivasjonen har vært å bringe «det 
hellige» nærmere menigheten. Dette har vist seg å by på fysiske problemer i vårt kirkerom, 
siden det er så ofte dåp i gudstjenestene, og et fremskutt alter kommer i konflikt med 
døpefonten. Det er nå besluttet at nattverden skal innstiftes fra hovedalteret, men vendt mot 
menigheten. Med dette vil en oppnå mye av det samme som ved fremskutt alter. 
 
-Innskrenking av valgmuligheter for liturgisk musikk. Etter at en ved 
gudstjenestereformens innføring i 2013 hadde opp mot tyve alternative serier for liturgisk 
musikk å velge mellom, har kirkemøtet vedtatt å minske antallet valgmuligheter til fem. I 
Bekkelaget kirke vil en heretter benytte følgende serier:  
Ved gudstjeneste med dåp og ved høytidsgudstjenester: Den tradisjonelle serien fra 1977 
Ved gudstjeneste uten dåp: Trond Kvernos «Missa ex ore infantium». 
Ved familiegudstjeneste: Serie komponert av Åshild Watne 
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-Revidering av Lokal grunnordning. Etter at vi siden innføringen av gudstjenestereformen i 
2013 har vi gjort mange erfaringer som nødvendigvis har ført til behov for en fornyet 
gjennomgang og revisjon/oppdatering. En slik oppdatering har utvalget nedlagt et grundig 
arbeid med gjennom dette året. Dette betyr blant annet at vi har tre typer hovedgudstjeneste i 
stedet for fire: Gudstjeneste, Gudstjeneste med dåp, og familiegudstjeneste. 
 
 

5.3  Tiltak vedr. kirkekaffe og andre forhold tilknyttet gudstjenesten 
                

En sak som, i likhet med det foregående år, har opptatt mye av utvalgets oppmerksomhet har vært 
forbedring av kirkekaffearrangementet. Flere av tiltakene som har vært gjort siden dette arbeidet 
begynte har fungert godt.  I året 2018 har blant annet følgende stått på dagsordenen:  
      

- Ordningen med å bruke medbrakt bakst eller opptinte kaker fra fryseren i kjelleren til 
kirkekaffen fungerer godt, og langt bedre enn tidligere ordning med kun å servere 
kjeks.  
 

- Innkjøp av nye lysestaker og stumtjenere. 
 

- Dekking av kirkekaffebordene med servietter og tente lys bidrar til å øke trivselen. 
 

- Bedre rengjøring etter begravelser på fredag gjør kirkevertenes istandsetting til 
kirkekaffe enklere.  

 
- Den forholdsvis nye oppvaskmaskinen på kirkekjøkkenet etter kirkekaffe og eventuell 

nattverd tar for lang tid på hver vask (45 min.) En bør vurdere å bytte denne ut med en 
raskere maskin. Meldt inn til menighetsrådets budsjettbehandling. 
 

- En har etterlyst en oppdatering av instruks for brann og andre krisesituasjoner. En slik 
oppdatering er gjort og ble gjennomgått på møte for alle gudstjenestemedarbeidere.  
 

- Hvordan en kan samordne dåpsfamiliers bruk av kirkestuen med kirkekaffen har vært 
gjenstand for debatt gjennom deler av året. En har kommet fram til ordninger som 
fungerer tilfredsstillende for alle parter. 
 

- Fornyede og samordnede instrukser/arbeidsbeskrivelser for kirkeverter, kirketjenere 
og dåpsverter har blitt utarbeidet. 
 

- …og arbeidet med forbedring fortsetter i 2018. 

 
5.4 Andre saker           
 
-Årlig medarbeidermøte. Gudstjenesteutvalget er svært glade for alle 
gudstjenestemedarbeidere som gjør tjeneste i Bekkelaget kirke. En gang per år holdes et møte 
for alle som har en eller annen rolle i gudstjenestearbeidet. Gudstjenesteutvalget har regien på 
dette møtet som i år ble avholdt 20. september.  
 
-Konfirmantdeltakelse. Utvalget er godt fornøyd med den inkludering av konfirmanter som 
skjer i gudstjenestene. Dette krever en god del ekstraarbeid, både for ansatte og for frivillige, 
men resultatet er meget godt. Konfirmantenes tilstedeværelse og den imponerende innsatsen 
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mange av dem gjør gjennom sine tildelte oppgaver, løfter gudstjenestene våre til et høyere 
nivå.  
 
 
 

6 Styringsgruppe for trosopplæring 
Styringsgruppa har ansvaret for utvikling og oppfølging av trosopplæringsplan for barn og unge i 
alderen 0-18 år. Trosopplæringsmidler blir tildelt fra Oslo bispedømmeråd hvert halvår, i tråd med 
lokale planer. 
Styringsgruppa har bestått av: 
 Mari Løvaas, kapellan (leder) 
 Kristin Øygard, trosopplæringsleder (sekretær) 
 Trond Skard Dokka 
 Gunn von Trepka 
 Barbro Schmedling 
 

6.1 Trosopplæringsplan 
I juli 2016 ble lokal plan for trosopplæring godkjent av biskopen. Den er systematisk og 
sammenhengende, både når det gjelder innhold og oppbygging. Planen ligger på nettsiden. Planen 
fungerer som et styringsinstrument for videre utvikling av trosopplæringen i menigheten, og er 
førende for anvendelsen av trosopplæringsmidlene videre. 
 

6.2 Trosopplæringstiltak 
På trosopplæringsplanen er det flere tiltak som ennå ikke er satt i gang. Det tar tid å bygges opp, og 
man er avhengig av engasjement og frivillige. Men i 2017 hadde vi 12 unike tiltak, flere av dem flere 
ganger og på ulike steder.  
 
- Dåpsmøter. Prestene er ansvarlig for dåpssamtalene, og de fleste i våre kirker er i såkalte 

dåpsmøter hvor flere deltar. Her blir foreldrene som skal døpe barna sine invitert. 
 

- Dåpshilsener. Alle 1-2,-, og 3-åringer får dåpshilsen i posten. På Simensbråten/Ekeberg blir 
disse delt ut på døra. 
 

- Dåp. De fleste dåp vi har foregår i en gudstjeneste er av små barn. Vi har også hvert år flere 
konfirmanter som blir døpt på våren. 
 

- Babysang. I 2017 var antall deltagere på Babysang på Bekkelaget 68 barn. Noen av disse 
gikk flere kurs. Kathrine Honningsvåg driver Babysangen, se også punkt 8.2. 
 

- Minifest. Dette er en samling for 1-, 2-, og 3-åringer både i Ormøy og i Bekkelaget kirke. Her 
var det 14 deltagere tilsammen.  
 

- Fireårsbok. 4-årsbok er tradisjonsbundet og har vært også her i mange år. Samling i forkant 
og utdeling i en gudstjeneste. I Ormøy på høsten og i Bekkelaget delt i to, en høst og en vår. 
44 barn mottok en fireårsbok i 2017. 
 

- Karneval. 5- og 6-åringer blir invitert til Karnevalsgudstjeneste og fest, både i Ormøy og i 
Bekkelaget. 26 inviterte deltok. 
 

- Juleverksted. De som går 2. trinn var med på Juleverksted på SEM-huset. 22 deltagere. 
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- Påske. I forbindelse med påsken ble de som gikk 4. trinn invitert til en samling og vandring 

på påskeduken i Bekkelaget kirke. 6 deltagere.  
 

- Tårnagenthelg. I Ormøy ble 1.-3.trinn invitert til Tårnagenthelg og utegudstjeneste i 
Skinnerbukta i juni. I Bekkelaget ble 3. trinn invitert til opplegg og deltagelse på gudstjeneste 
på våren. 21 deltagere til sammen. 
 

- Helt førsteklasses. Prøveprosjekt på Ormøy med å invitere førsteklassingene fra Nedre 
Bekkelaget skole på samling i Ormøy kirke. Fem påmeldte barn. Vi erfarte at opplegget ikke 
fungerte så godt og har planer for å utvikle tiltaket til vårsamlinger. Planlagt oppstart våren 
2019. 
 

- LysVåken. 5. trinn deltok på overnatting i kirken 1. helg i advent. 24 deltagere. 
 

- Konfirmasjon. Se punkt 9.2 
 

- Lederkurs. Se punkt 9.3 

 
 

7 DIAKONIUTVALGET 
  

7.1 Utvalget/komiteen 
Utvalget består av: 
Hilde Kristoffersen 
Anne Grethe Taugbøl 
Trond Staff (Diakon) 
Jan Eivind Malmo (Leder) 
 
Diakoniutvalget har gjennomført 4 møter i 2017.  
 
7.2 Aktivitet i 2017 

                                  
Eksempel på saker det har vært jobbet med: 

- Grønn menighet – Vi er i dag registrert som grønn menighet og har ”Grønt hjørne” 
som spalte i kontakten. 

- Besøkstjeneste – Tjenesten er kommet i gang, og arbeider fortsatt med å modne 
modellen og dyktiggjøre oss. 

- Frivillighetssentralen – hvor menigheten er medeier og engasjert i arbeidet 
- Leksehjelp i samarbeid med KFUM som allerede har en modell og et etablert arbeid. 
- Sorggrupper 
- Samlivsarbeid 
- Nabolagskafeen – Initiativ for integrering av flyktninger og asylsøkere (På Semhuset) 

 

7.3 Arbeidet framover 
Av punktene ovenfor ble det for både sorggrupper og samlivsarbeid lagt ned et grundig 
forarbeid av vår diakon. Når gjennomføringne uteble skyltes det utenforliggende forhold. Vi 
tar med oss grunnlaget som er lagt og erfaringen i det videre arbeidet på disse feltene. 
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Bekkelaget menighetsråd vedtok lokal diakoniplan i 2009. Planen er fortsatt et godt grunlag 
for videre arbeid, men det er behov for en gjennomgang og endring som følge av både 
sammenslåingen av Ormøy og Bekkelaget, og endringer i aktivitetsbildet siden den gang. 
Diakoni er nestekjærlighet i praksis, og vi tror det er mange som derfor ønsker å bruke noe av 
sin ledige tid til meningsfylt engasjement for andre i vårt nærmiljø. Samtidig som det er en 
begrenset kapasitet både i stab og blant de frivillige, er det ingen tvil om at behovene finnes. 
Derfor er det ønskelig med samarbeid der hvor det allerde finnes gode aktører i vårt område. 
Vi ønsker derfor å styrke samarbeidet med bl..a Norstrand menighet og Frivillighetssentralen 
for sammmen å bli bedre på å 

• å synliggjøre tilbudet 
• å engasjere frivillige 
• å koordinere og gjennomføre aktiviteter 

Nedenfor framkommer andre arbeidsområder som er lagt under DU’s ansvar: 
 

7.4 Bønn, forbønn og sjelesorg 
I en årrekke har det vært forbønnstjeneste for konfirmantene. I 2017 var det ca. 70 forbedere 
som hadde bønneansvar for konfirmanter og konfirmantledere i Bekkelaget og Ormøy 
menigheter. Se også punkt 9.2 om konfirmanter. 
 
Menigheten tilbyr sjelesorg og forbønn hos diakon, prester og frivillige medarbeidere. I 
menighetsbladet Kontakten oppfordres den som ønsker samtale eller sjelesorg til å ta kontakt.  
 

7.5 Samtaler 
Flere tar kontakt for samtale, og gir tilbakemelding om at de har sett informasjon om 
mulighet for samtale i Kontakten. Diakonen er kontaktperson. 
 
 

7.6 Åpen kirke 
Bekkelaget Menighet startet opp tilbudet med Åpen Kirke i 2000. Kirken er åpen hver tirsdag 
kveld kl 19-21. Åpen Kirke er et tilbud til dem som har behov for å søke kirken utenom de 
vanlige gudstjenestene. Her får man mulighet for stillhet, ettertanke og bønn. En gruppe 
frivillige stiller trofast opp i dette tiltaket. 
Diakonen er kontaktperson for Åpen kirke. 
 

7.7 Eldres kirkedag 
Eldres Kirkedag er blitt et begrep i Bekkelaget menighet. Én gang årlig, inviteres eldre i 
nærmiljøet til gudstjeneste i Bekkelaget kirke med påfølgende kirkekaffe. Arrangementet 
samlet ca. 80 personer. I 2017 var det deltagelse fra seniorsentrene og Bekkelagshjemmet i 
tillegg til en del andre seniorer som fant veien til kirken.  
 

7.8 Menighetstur 
Menighetsturen i juni 2017 gikk, tradisjonen tro, til Knattholmen leirsted. Mange voksne og 
barn delte gode dager til fellesskap, rekreasjon, inspirasjon og glede med et variert program. 
På søndagen sto gudstjenesteverksted og gjennomføring av søndagsgudstjenesten sentralt. 
Det velges turkomité før hjemreise for å sikre neste års arrangement. Ønsket om å etablere 
«en leir i leiren» for ungdom realiseres hvis forholdene ligger til rette for det. Diakonen har 
hovedansvaret for menighetsturen. 
 
 

7.9 Ettermiddagstreff   
Alle seniorer er velkomne til menighetens ettermiddagstreff på SEM-huset. Disse treffene, 
som samler ca 50 deltagere hver gang, arrangeres én mandag i måneden og omtales nærmere i 
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vedlagte årsrapport for menighetsarbeidet på SEM-huset. Det er Marianne Graff som har vært 
primus motor for samlingene sammen med flere frivillige medarbeidere. 
 

7.10 Simensbråten - Ekeberg Seniorsenter 
Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter er lokalisert i Brannfjellveien 52 og drives av Bekkelaget 
menighet med driftstilskudd fra Oslo kommune, bydel Nordstrand. 
Senterets kjerneaktiviteter er knyttet til sosialt fellesskap, mattilbud, kulturtilbud og 
helsetilbud med fysisk trening. Politiske og helsefaglige miljøer synes mer enn tidligere å 
erkjenne at forebyggende tiltak for de eldre er så vel en helsegevinst for den enkelte som 
økonomisk gunstig for det offentlige. Ut fra et folkehelseperspektiv bidrar seniorsenteret til å 
legge forholdene til rette for at eldre søker fellesskap framfor passivitet og ensomhet. 
 
Torunn Leiknes er daglig leder. I tillegg er det ansatt kokk og aktivitør. Det er også ca 64 
frivillige medarbeidere, som er helt nødvendige for å kunne opprettholde tilbudet til brukerne, 
som har en gjennomsnittsalder på ca.78 år. Det er også en høy gjennomsnittsalder blant de 
frivillige medarbeiderne, 79 år.   
 
Daglig leder, som er sosionom, kan gi veiledning og informasjon om offentlige tjenestetilbud 
av ulik art. Dette som et ekstra gode i tillegg til aktivitetene på senteret; bruk av nettbrett, 
trim, håndarbeid og hobbyaktiviteter, kor, bridge, maling, turer, kafeteria med hjemmelaget 
middag, smørbrød og kaker mv. 
 
Nye tilbud er: Avspenningsgruppe som holdes annenhver tirsdag. Øvelsene skal bidra til å 
redusere stress, søvnplager og anspenthet, samt å gi overskudd.  Vi har startet eget kor og som 
dirigent har vi fått musikkterapeut Marianne Graff. På initiativ fra en bruker er det startet en 
frimerkegruppe. De samles på kveldstid 3 ganger i semesteret. 
 
Menighetens eldreprest, Susanne Carlenius, har hatt ansvar for samtalegrupper annenhver 
uke.  
Det sendes ut vår- og høstprogram til aktuelle brukere i området.  
Egen transporttjeneste videreføres, støttet økonomisk av bydelen, og har bidratt til å engasjere 
frivillige sjåfører, menn, som ellers har vært vanskelig å få «i tale». 
 
Det er glade givere og de frivillige medarbeiderne som gjør det mulig å opprettholde driften. I 
tillegg dekker Bekkelaget menighet fortsatt kostnader i forbindelse med regnskapsføring.  
 
Seniorsenteret samarbeider med Bekkelaget Seniorsenter og Frivillighetssentralen. 
Det er etablert et godt samarbeid mellom styret i Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter og 
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd.  
Den økonomiske situasjonen for seniorsenteret er tilfredsstillende. Bydel Nordstrand støtter 
driften med årlig økonomisk tilskudd i tillegg til husleie. Bydelen har en positiv tilnærming til 
seniorsentrenes forebyggende virksomhet og det oppleves å være et godt samarbeid og god 
forståelse mellom bydel og seniorsenterets medarbeidere. 
 

7.11 Bekkelagshjemmet 
Bekkelagshjemmet eies av Bekkelaget og Ormøy menighet og har siden 2005 blitt drevet av 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Menighetsrådet er meget tilfreds med driften. 
 
Bekkelagshjemmet har fra 2014 48 beboere fordelt på 2 avdelinger. I tillegg kommer 
dagsenteret med 24 plasser. Bekkelagshjemmet er et lite sykehjem. Menighetsråd og 
menighetens eiendomsforvaltning arbeider med hjemmets muligheter for om mulig å sikre en 
forsvarlig økonomisk drift i årene som kommer.  
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Miriam Berntsen Hasle har vært virksomhetsleder siden september 2015. 
 
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd har ansvaret for prestetjenesten ved Bekkelagshjemmet 
sammen med Kirkens Bymisjon. På onsdagene leder eldreprest/sykehjemsprest Joan Susanne 
Carlenius andaktene sammen med menighetens prester, sykehjemsprest Olga Tvedt og 
kirkemusiker Øyvind Kristiansen. Det veksles mellom nattverdgudstjeneste, andakt med 
ønskesang og lysandakt. Lysandaktene, som holdes én gang per måned, der et lys tennes for 
hver enkelt tilstedeværende, ledes av bymisjonens sykehjemsprest Olga Tvedt. 
Arrangementene har god oppslutning.  
Sykehjemspresten har også noe besøkstjeneste ved hjemmet.  
 
I underetasjen i Bekkelagshjemmet ble et livssynsåpent seremonirom åpnet i februar 2016. 
Dette rommet brukes til gravferdsseremonier, til gudstjeneste- og andaktsvirksomhet og til 
møter/undervisning. Vi viser ellers til Bekkelagshjemmets årsmelding for 2017. 
 
 
 

7.12 Ryen Helsehus 
Etter menighetsgrensereguleringen i februar 2011 kom det som da het Ryenhjemmet innenfor vår 
menighet. Fra 2015 skiftet senteret navn og driften ble lagt om til korttidsopphold for pasienter. 
Senteret skal nå rives og gjennoppbygges, og senteret er derfor midlertidig flyttet til Økern og drives 
derfra med samme personell. Navnet er endret til Ryen Helsehus. Susanne Carlenius, som er ansatt i 
20% stilling som eldreprest/sykehjemsprest i Bekkelaget menighet, innehar stillingen som prest ved 
Ryen Helsehus i 50% stilling med Oslo bispedømmeråd som formell arbeidsgiver. Sykehjemspresten 
utfører samtaler, sjelesorg og holder gudstjenester, andakter og kurs/bibeltimer etter oppsatt plan. 
Besøkstjeneste av frivillige på hjemmet ble videreført i 2017. 

Susanne Carlenius og SEM-komitéen har innledet et samarbeid med noe frivillig besøkstjeneste og 
deltakelse ved gudstjenester og samlingsstunder for beboerne. 

 

8 BARNEUTVALGET 
 
Barneutvalget (BU) har i 2017 bestått av:                                                                                                      
Kathrine Honningsvåg, leder                                                                                                                       
Cathrin Blitzner Møller                                                                                                                                       
Gerd Helen Sørbø Holter (fra september 2016)                                                                                                                                                                                        
Kristin Øygard, trosopplæringsleder 
Pål Røed Brun, menighetsrådsrepresentant (fra juni 2016) 
Morten Huuse Fjøren (fra 2017) 
 
 
Det har blitt vedtatt at BU, UU og trosopplæringsutvalget skal slåes sammen til et utvalg. Under dette 
utvalget skal det etableres arbeidsgrupper. Denne prosessen har ikke blitt satt i gang enda men BU har 
ligget nede i påvente av at dette skal skje.  
Arbeidsområder som er lagt under Barneutvalget:  
 

8.1 Søndagsskolen i Bekkelaget kirke  
Det var få barn som gikk fast på Søndagsskolen, men det har ofte vært mange innom ved dåp i kirken. 
Søndagsskolen har derfor benyttet et opplegg tilpasset barn som ikke er så ofte i kirken. For å øke 
oppmøtet foreslås det å igjen utfordre barna/Barnegospel til å delta. Ved å engasjere foreldre og 
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besteforeldre i søndagsskolearbeidet, og ved å bruke barna, en søndagsskolesang og vil man kunne 
trekke familier til kirken. 
 

8.2 Babysang  
Kurstilbudet til foreldre/foresatte med barn fra ca 3–12 måneder har hatt stor deltakelse gjennom hele 
2017. Bruk av regler, sanger, instrumenter, dans og bevegelse har bla. gitt flott samspill og stor 
musikkglede. Mange har blitt inspirert til å bruke mer sang og musikk i hverdagen og blitt kjent med 
flere fra menigheten og nabolaget. Også i år har Babysangen besøkt de eldre på Bekkelagshjemmet tre 
ganger. Dette samarbeidet er veldig fint og noe vi ønsker å fortsette med. Familiene setter også stor 
pris på framvisningen på slutten av semestrene. Det har lenge vært ønsket et tilbud også etter fylte 1 
år. Det vil gjøre det enklere å beholde flere småbarnsfamilier i miljøet. Kaffepausen er viktig! Det har 
dessverre vært utfordrende for staben å stille her, men utpå våren ble en mamma fra blokken med. Se 
også punkt 6.2.4. 
 

8.3 Bekkelaget Knøttekor og Bekkelaget Barnegospel  
Knøttekoret er for barn fra 3 til 6 år og Barnegospel for barn i 1.-4.klasse. Øvelsene har bestått i sang 
og lek, en fast start og slutt, samt en bibelfortelling. Korene har opptrådt sammen. Målsettingen har 
vært at barna skal oppleve sangglede, ha det gøy, føle seg sett, være trygge og oppleve at «de hører 
til». Barnekorene deltok på familiegudstjenester, julemessen, julegudstjenesten og holdt egne 
konserter. Barnegospel hadde i tillegg sosial tur til Leo`s lekeland og deltok på leir på Knattholmen i 
regi av KFUK/M. Det har vært veldig positivt med fast samling i kirkerommet før 
gudstjenesteopptredenene. Der har barna fått utdelt viktige roller i gudstjenesten. 
 
Foreldregruppa har fulgt opp det praktiske (bla. mat, økonomi, informasjon) og vært en viktig ressurs 
for korene. Oppfølgingen fra staben har vært ved barne og ungdomspresten som har fulgt opp korene 
og lederne i større grad i 2017 enn tidligere. . Den stabskontakt som har vært, har korene satt stor pris 
på, noe som har betydning for følelsen av «å høre til» både for barn og ledere, for ikke å snakke om 
kontakten man vil kunne få med alle foreldrene som sitter i gangen under øvelsene. Stabskontakten 
kan også føre til et bredere samarbeid mellom barn, foreldre og trosopplæringstiltak. Andaktsholdere 
er velkomne! Barnegospel kan tenke seg en ekstra hjelper for å holde orden i rekkene. En annen 
utfordring er å beholde de eldste i koret og motivere dem til å fortsette over i Soul Children. 
 

8.4 Familiemiddag  
Familiemiddagen har blitt arrangert én gang i måneden. Dette er et populært tilbud til familier med 
barn i Knøttekor, Barnegospel, Soul Children eller Speideren. Familiemiddagene kan i mye større 
grad nyttes til informasjon om tilbud/arrangement i menigheten! 
 

8.5 Bekkelaget Soul Children  
Bekkelaget Soul Children er for barn fra 5. - 10. klasse. Koret er tilknyttet Acta (Normisjon). En del 
av øvelsene har gått til lek, dramaøvelser og dans for å styrke det sosiale i koret. BSC skal være en 
trygg plass hvor alle føler seg sett, hørt og verdsatt. Koret deltok på gudstjeneste og på samling for 
lokale kor i Oslo på høsten.  Sesongen ble avsluttet med en flott julekonsert for foreldre og søsken. 
Koret har hatt få sangere, men de som er med er trofaste og trives. Det lave medlemstallet gjør det 
vanskelig å binde seg til opptredener og legge planer, som igjen ville vært bra for rekrutteringen. Det 
er stort behov for en foreldregruppe som kan ta seg av praktiske oppgaver og bidra med rekruttering. 
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8.6 Speidergruppe KFUK-KFUM  
Speidergruppa er et populært tilbud - med venteliste! Det er «Oppdagere» (2.-4. klasse), «Stifinnere» 
(5.-7. klasse) og en «vandrertropp» (fra 8. kl). Friluftsliv, turer og fellesskap har vært i fokus. De 
fleste samlingene foregikk på Ekebergsletta. Speideren ønsker å få eget lokale som en fast base. 
Speideren har vært veldig selvgående og BU ønsker nærmere samarbeid framover for å kunne bistå og 
sikre at det er et tydelig kristent innhold. 
Se bekkelagetspeiderne.blogspot.com for mer informasjon. 
 
Å nå ut med informasjon om barnearbeidet er en generell utfordring som stadig bør være i fokus. Man 
kan bla. bli enda bedre på å informere de som allerede er innom kirken og videreutvikle menighetens 
hjemmeside. 
 

8.7 Bekkelaget kirkes barnehage (Tidl. Bekkelaget menighets barnehage) 
Bekkelaget kirkes barnehage er en 2/3 avdelings barnehage med 37 barn pr.31/12-2017 i 
alderen 1-6 år. Åpningstid er 07.30 – 16.45. Barnehagen tar i mot barn fra nærmiljøet, bydel 
Nordstrand. 
Barnehagen er medlem av PBL (Private barnehagers Landsforbund) gjennom KA (Kirkens 
Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.) I tillegg er barnehagen medlem av IKO (Kirkelig 
pedagogisk senter). 
 
Det har vært 11 ansatte i vårsemesteret og 13 ansatte høstsemesteret i ulike stillingsprosenter 
fordelt på pedagogiske ledere, assistenter, fagarbeider, en i arbeidstrening/vikar gjennom Nav 
og styrer Heidi Skram i 100% stilling. 
Det har vært gjennomført 9 personalmøter og førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs gjennomføres 
hvert år. Vi har deltatt på kurs på Østlandsk lærerstevne og ulike kurs arrangert av bydelen. 
 
Alle ansatte har hatt medarbeidersamtale i 2017. Verneombud har vært Aud Mari Gunnes. 
Det har vært gjennomført 2 foreldremøter og 2 foreldresamtaler per barn. For foreldrene har 
det vært arrangert juleverksted, luciafeiring, sommerfest og foreldrekaffe. Vi har hatt 1 
dugnad med foreldre. 
Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget har vært Elisabeth Westrum og vara Silje 
Aaserud i vårsemesteret, og Elisabeth Westrum og vara Karoline Huuse Fjøren i 
høstsemesteret. For personalet har Kirsti Aaby vært representant i vårsemesteret og Heidi 
Moreno i høstsemesteret. Styrer Heidi Skram representerer eier. 
 
Styret for barnehagen har bestått av Rune Møller som styreleder, Liv Kolstad og Siri Hjerpset 
utnevnt av menighetsrådet med Trond Staff som vara, Kirsti Aaby som personalets 
representant i vårsemesteret og Siri Varnum i høstsemesteret, og Heidi Skram som styrer for 
barnehagen og sekretær for styret. Det har vært avholdt 6 styremøter i 2017. Saker som har 
vært oppe på møtene har vært budsjett,regnskap, utvidelse av lokaler, stillingsbeskrivelse for 
styrer, endring av pedagognorm fra august 2018 i tillegg til andre saker til info om 
barnehagens drift eller saker det har vært fint å drøfte i styret. 
 
Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter. Regnskapet for barnehagen har vært 
ført av Knif regnskap. 
Barnehagen gir et fullverdig pedagogisk tilbud til barna i henhold til lov og rammeplan for 
barnehager. Etter formålsparagrafen bidrar barnehagen til å gi barna kunnskaper, erfaringer 
og opplevelser av kristen tro og tradisjon. Barnehagen har hatt nær kontakt med kirken og 
prestene. 
 
På sommerfesten i juni ble det en ekstra feiring da barnehagen var 40 år. 
 

http://bekkelagetspeiderne.blogspot.com/2011/02/speiderne-pa-gudstjeneste.html
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August 2017 åpnet vi de nye lokalene til småbarnsavdelingen i Erlandstuveien 33. Det ble da 
to barnegrupper med 9 barn på hver. 
En utvidet årsrapport for 2017 er oversendt menighetsrådet og er lagt ved årsrapporten som 
vedlegg (se vedleggspermen). 
 
 

9 UNGDOMSUTVALGET 
Ungdomsutvalget besto i 2017 av: 

Heidi Bjorå Arset, leder høsten 
Morten Huuse Fjøren, barne- og ungdomsprest 
Harald Thue  
Hildegunn Brattvåg 
Anne Austad 
Karoline Møller 

 
Les under punkt 9 om prosess med å samle BU, UU og trosopplæringsutvalg.  
Lite aktivitet i UU i 2017 
Nedenfor framkommer aktiviteter og satsningsområder for Ungdomsutvalget: 
 
9.1 Søndagskvelder for ungdom  
Søndagskvelder for ungdom er et gudstjenesteliknende tilbud for ungdom fra 
konfirmasjonsalder og oppover i Bekkelaget kirke. En kveldsavslutning inneholder vanligvis 
sang, lytting til musikk, andakt, bønnevandring og felles bønn, mulighet for forbønn, 
Fadervår og velsignelsen. Formen er uformell. 
 
I 2017 har det blitt vist liten interesse fra ungdommene for dette tilbudet og arbeidet har vært 
nede. 
Det er ønskelig at dette skal tas opp igjen på et felles initiativ fra barne- og ungdomsprest, 
medarbeidere i blokken og ungdommene.  
 

9.2 Konfirmantarbeid  
 

9.2.1 Konfirmanter og program 
Menigheten hadde 103 konfirmanter i 2017. Dessuten var 53 ungdommer i alderen 17-29 år 
med som konfirmantledere. Fra staben er det Mari Løvaas, Kristin Øygard, Morten Fjøren og 
Barbro Schmedling som er ledere i konfirmantarbeidet. Synne Uddmo Ask og Julie Fallentin 
Sundal var ansatt på timebasis og gjorde en del arbeid i forkant av leir og hadde noen 
arrangementer for konfirmantlederne.  
 
Program i konfirmantåret.  
- Oppstartshelg med bli-kjent lørdag og presentasjonsgudstjeneste i januar 
- Undervisningssamlinger  
- Undervisning og gudstjeneste på Askeonsdag i Ormøy kirke 
- Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (innsamlingsaksjon) før påske  
- Solidaritetsgudstjeneste, alle konfirmantene medvirker  
- Dåp av konfirmanter i juni  
- Sommerleir til Knattholmen leirsted i juni/juli.  
- Konfirmasjon i overgangen august/september 
- Mimrekveld i september 
Ungdomslederne har en sentral og avgjørende rolle for gjennomføringen av 
konfirmantopplegget i menigheten.  
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9.2.2 Organisering og oppfølging av konfirmantledere 

De fleste konfirmantlederne var med i en gruppe med særskilte oppgaver underveis i 
konfirmantåret: Aktivitetsgruppa, HMS-gruppa (helse, miljø og sikkerhet), Åndelig gruppe 
og Praktisk gruppe. Hver arbeidsgruppe har to ledere. Gruppelederne utgjør sammen med 
Ressursgruppa (eldre erfarne ledere), og én eller flere av de ansatte, lederskapet i 
konfirmantarbeidet. 
 
I løpet av året ble det avholdt seks ledermøter med alle lederne samlet, i tillegg til ledermøter 
hver dag på leir. I tillegg ble det avholdt møter i den enkelte ledergruppe og i ressursgruppa. 
I ledermøtene var det åpning med andakt og bønn. Arrangementer, turer og lignende som 
hadde blitt gjennomført ble evaluert.  Det var undervisning og det ble lagt planer for 
kommende samlinger med konfirmantene.  
 
Det ble arrangert tur for konfirmantlederne til Østmarkskapellet høsten 2017, her deltok 18 
ledere.  
 
Bønn hadde en sentral plass i konfirmantarbeidet, det var invitasjon til personlig forbønn på 
sommerleirene. Lederne som sto i denne tjenesten, noen av lederne fikk en særskilt opplæring 
i dette. Det ble også gitt særskilt opplæring og oppfølging til lederen som forteller fra sitt liv 
på kveldsavslutningene eller disippelsamlingene på leiren.  
 
Det ble også gjennomført samtaler med alle konfirmantlederne høsten 2017. De ble fordelt på 
de ansatte som er engasjert i arbeidet. Målet for samtalen var å høre hvordan det går med dem 
i livet og i miljøet 
 

9.2.3 Opplegg for konfirmantforeldrene 
Det ble i 2017 avholdt et foreldremøte. Det ble gitt informasjon om leir, konfirmasjonsdag, vi 
hadde foredrag av psykolog Hedvig Montgomery som snakket om ungdom om foreldrerollen. 
Utekontakten i bydelen fortalte om hvordan de jobber og om hva som rører seg i 
ungdomsmiljøet i området. Vi hadde også en liturgisk  avslutning hvor alle foreldre tente et 
lys for sin konfirmant.  Foreldrene var også medarbeidere på bli-kjent lørdagen, Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon og på solidaritetsgudstjenesten.  
  

9.2.4 Fasteaksjonen 
Konfirmantene var hovedansvarlige for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Bekkelaget og 
Ormøy menighet. Konfirmantforeldre var med her og satt i sekretariat, stilte som sjåfører, 
leverte bakst, og tok ansvar for servering. Flere av konfirmantlederne var også til stede på 
denne aksjonen, i samarbeid med flere fra staben, frivillige og flere fra menighetsrådet. 
Resultatet for innsamlingen i vår menighet i 2017 var 100 335,-  
 

9.2.5 Bønn for konfirmantene 
Ca. 70 personer var i 2017 engasjert som forbedere for konfirmantene og konfirmantlederne i 
menigheten. Disse forbederne fikk informasjonsbrev om det som skjedde i 
konfirmantarbeidet to ganger i løpet av året. Hver forbeder hadde to til tre konfirmanter og 
ledere som de ba for. Dette arbeidet ble administrert av en frivillig og kapellanen. 
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9.3 Lederkurs 
I januar 2017 ble det startet opp lederkurs for ungdom av barne- og ungdomsprest og 
trosopplæringsleder. Dette tiltaket ligger under trosopplæringsplanen og er et tiltak for 
ungdom i alderen 16 -17 år. Ungdommene ble konfirmert et år før de ble med på lederkurs. 
Det var 20 deltakere som fullførte kurset, som varte til desember.  
 
Lederkurset er ikke bare for de som ønsker å være konfirmantledere, men også for andre deler 
av menighetens arbeid. Men det er likevel slik at så å si alle blir ledere i konfirmantarbeidet. 
Temaene for lederkurset er sammensatt av både leder- og trostemaer, i tillegg til 
andaktsøvelser og praksisoppgaver. Kursdeltakerne hadde praksis i menighetens 
trosopplæringsarbeid høsten 2017. De deltok på lys våken og juleverksted på SEM..  
 
Kurset inneholder også en tur til Østmarkskapellet på våren. Her er det undervisning og annet 
program for å samle og skape et godt miljø i gruppen. Konfirmantledere deltar også på turen. 
Det var 15 kursdeltakere med på årets tur. På høsten får kursdeltakeren også tilbud om å bli 
med på en ledertur til Østmarkskapellet for å bli bedre kjent med ledergruppen. Torsdagsnach  
Torsdagnach har vært menighetens hverdagstilbud for ungdom, annenhver torsdag på 
menighetssenteret. Tanken har vært at Torsdagnach skal være et trygt alternativ til 
ungdommer. Det er klubb med kiosk, bordtennis, biljard og spill. Det er en videreføring av 
klubben Fredda, og skal være kjernen i menighetens ungdomsarbeid i hverdagen, og et sted 
for alle, enten man har lederfunksjon i annet arbeid eller ikke. Fra staben har barne- og 
ungdomspresten deltatt og vært hovedleder. 
 
Klubben ble lagt til torsdager for å være et tilbud etter konfirmasjonsundervisningen og prøve 
å bygge et miljø derfra. Etter sommeren utvidet tilbudet til å være hver torsdag.  Det har vært 
en gjeng på ca. 10-12 ungdommer som har kommet relativt fast + noen som har vært innom 
en gang eller to. Det oppleves likevel som at det er vanskelig å få et godt etabler miljø på 
klubben. På våren etter konfirmantundervisningen har klubben vært godt besøkt.  
Det er ønskelig å satse videre på klubb, men det planlegges en utvikling av konseptet 
fremover. Ledere fra blokka driver arbeidet sammen med barne- og ungdomspresten. 
 

9.4 Samtaler  
Barne- og ungdomspresten har kontakt med ungdom på nett og en-til-en-relasjon. Det foregår 
samtaler som er avtalt, men det viktigste er kanskje de ikke-avtalte samtalene om liv og tro 
som oppstår spontant ved behov og ved prestens tilgjengelighet. 
 
 

9.5 Menighetstur  
Den årlige menighetsturen er også et tilbud for menighetens ungdom. I 2017 hadde 
ungdommene på leiren et eget tilbud med egen hytte og eget program. Dette er for å holde på 
ungdommene og styrke menighetens ungdomsmiljø. 
 

9.6 Bekkelaget Bandskole  
Bekkelaget Bandskole ble etablert høsten 2007. Virksomheten er registrert i 
Brønnøysundregistrene under Bekkelaget menighet. Bandskolen disponerer lokaler 
kostnadsfritt i Bekkelaget Menighetssenter. Skolens virksomhet og vedtekter ligger på 
Internett: www.bekkelagetbandskole.no. Bandskolen har også egne sider på Facebook. 
Konrad Lunde var daglig leder fra 2014 frem til Aleksander Lorentzen tok over i august 
2017.  

http://www.bekkelagetbandskole.no/
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Bandskolen engasjerer 7 band med 5 medlemmer hver. Kurset har gått over 10 ganger både i 
vår- og høstsemesteret, på onsdager i menighetssenteret. De siste årene har det vært noe 
utfordrende å rekruttere bandmedlemmer. Det arbeides med rekruttering. 
  
Skolens instruktører rekrutteres i hovedsak fra Høgskolen i Staffeldtsgate. 
  
Bandskolens økonomi er tilfredsstillende, og følges opp av styret. 
 

10 Voksenarbeid 
 
 

10.1 Koret Cantando  
Cantando er menighetens voksenkor som ble startet i januar 1998. Koret øver nå hver torsdag 
i kirken kl. 18:30-20:30.   
Korets styreleder er Vemund Paulsen. Koret finansierer selv sin dirigent. 
 
Koret satser på et bredt program, og ønsker å opptre både i og utenfor kirken. Repertoaret har 
vært variert, og spenner fra tradisjonell kirkemusikk til pop og jazz 
 
Bekkelaget menighetsråd støttet Cantando med kr 20.000 i 2017. Menighetsrådet er 
takknemlige for at koret prioriterer forskjellige sammenhenger innenfor menighetens arbeid. 
 
 

10.2 Brudeparsamling  
Brudeparsamling i Bekkelaget kirke er blitt et årlig treffpunkt for de som skal vies i 
Bekkelaget og Ormøy menigheter inneværende år. Prestene informerer om mulighetene for 
personlig tilpasning i vigselsritualet og om de praktiske ting omkring forberedelsene. Det gis 
eksempler på aktuell bryllupsmusikk. Disse samlingene, som er til inspirasjon for både 
brudepar og staben som deltar, er svært populære. 
 

11 ADMINISTRASJONSUTVALGET 
Administrasjonsutvalgets (AdmU) hovedoppgave er å ha et overblikk over menighetens 
administrative og forretningsmessige arbeid, og ta vare på verdiene til Bekkelaget menighet. 
Det er viktig for utvalget å ha et diakonalt perspektiv på menighetens drift.  
 
AdmU møtes ved behov og har hatt 3 møter i 2017, blant annet for å drøfte rapportering i 
Bekkelaget og Ormøy sokn Eiendomsforvaltning og budsjettsituasjonen i Bekkelaget og 
Ormøy menighet. 
Nedenfor framkommer arbeidsområder som er lagt under Administrasjonsutvalgets 
ansvarsområde: 
 

11.1 Kontorer 
Kontorbygget rommer foruten kontorer, samtalerom, møterom og arkiv.  
I underetasjen har Gravferdsetaten kontorer.  Bygget ble tatt i bruk i april 2002.  
Alle kontorene er i bruk. Møterommet er mye benyttet av kontorstaben og menighetens 
forskjellige grupper og utvalg. Dessuten er rommet et samtalerom. 
Kirkelig fellesråd i Oslo har ansvaret for ukentlig og periodisk renhold. 
 

11.2 Bekkelaget og Ormøy sogns Eiendomsforvaltning (BOSE) 
2017 var et år menighetsrådet brukte mye tid og ressurser på eiendomsforvaltning. Initiativet 
ble i stor grad utløst av Oslo Kommunes konkurranse om bygging av nye sykehjem, derfor 
ble 2017 et år preget av stor utviklingsaktivitet og mulighetsstudier. I et foreslått samarbeid 
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med Kirkens Bymisjon valgte menighetsrådet, blant de alternativene som ble fremlagt, å ikke 
delta i konkurransen.  
 
I prosessen med å utrede nytt sykehjem og alternativer, kom det frem noen mulige svakheter 
med hvordan menigheten hadde organisert sin eiendomsforvaltning, og en utredning av 
organisasjonsform ble initiert våren 2017. I denne prosessen ønsket menighetsrådet tettere 
kontroll og oversikt over eiendomsforvaltningen. Derfor ble menighetsrådets økonomiutvalg, 
som bestod av daglig leder John Gjertsen, Harald Thue og Tove Rasch fra april fungerende 
som styret for eiendomsforvaltningen. Menighetsrådsleder Trond Skard Dokka fungerte som 
styreleder. 
Etter en utredning april-september 2017 ble det bestemt å organisere eiendomsforvaltningen 
som et aksjeselskap, Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning AS (BOSE AS), og å 
styre de økonomiske verdiene i menigheten etter et verdiforvaltningsdokument. 
 
Advokat Knut Kopstad er styrets sekretær og forretningsfører for BOSE, Kopstad sa opp sin 
kontrakt våren 2017, men forretningsfører sa seg villig til å fortsette arbeidet frem til og med 
juni 2018.  Arbeidet med å finne ny forretningsfører ble utført i samarbeid med 
advokatfirmaet Haaland og det det ble lagt ut et anbud på Doffin om ny forretningsførsel med 
planlagt kontraktsinngåelse våren 2018. 
  
Det nye eiendomsstyret i BOSE AS, ble bestående av: 
Harald Thue (styreleder) 
Eilert Rostrup 
Tove Rasch 
John Gjertsen 
Sissel Mosvoll (vara). 
 
Funksjonstid for alle medlemmene er for to år. 
Frem til ny forretningsfører kom på plass, ville styret for aksjeselskapet også være styret for 
BOSE. 
 
Av større investeringer 2017 ble Ormøybakken 6, «Villa Kirkebakken» kjøpt for kr. 
30 000 000. Den ene delen vil bli benyttet som menighetshus mens det resterende var tiltenkt, 
etter en omreguleringsprosess, å bli omgjort til leiligheter for utleie.  
 
 
Torkil Skaug er ansatt som driftsleder. I tillegg er det engasjert vaktmester i deltidsstilling 
tilknyttet Bekkelagshjemmet. BOSE har også ansvar for vaktmestere i menighetssenteret og 
ved SEM-huset. 
 
BOSE arbeider etter en langsiktig vedlikeholdsplan,  i tillegg til løpende vedlikehold av 
boligmassen. 
 
BOSE har en sunn økonomi. 
 
 

11.2.1 Bekkelagshjemmet 
Bekkelagshjemmet eies av Bekkelaget menighet og har vært drevet av Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Oslo siden 2005.  
Driftsavtale for 6 år med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år, altså totalt 8 års avtale, mellom 
Oslo kommune ved Sykehjemsetaten og Bekkelaget menighet, utløper 2018. Det er en egen 
leieavtale mellom Bekkelaget og Ormøy menighet og Oslo kommune om leie av selve 
bygningen som utløper 31/12/2021. I tillegg er det framforhandlet en avtale mellom 
kommunen og de ideelle sykehjemmene som gjelder pensjonsspørsmål.  
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Samarbeidet med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, som driver Bekkelagshjemmet på vegne 
av menigheten, er godt.  
Det vises til egen årsrapport utarbeidet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og omtale av 
Bekkelagshjemmets drift under Diakoniutvalget annet sted i rapporten. 
 

11.2.2 Bekkelaget Menighets Barnehage 
Barnehagen drives som en to-avdelings barnehage ut fra lokaler i Sandstuveien 18 og 
Erlandstuveien 33. Avdelingene har felles uteområde. 
Det ble i 2016 iverksatt utvidelse av avdelingen for de minste. Utvidelsen ble ferdigstilt 
høsten 2017.   
Bekkelaget og Ormøy sokns Eiendomsforvaltning og barnehagen ved styrer har et godt 
samarbeid. 
 

11.2.3 Bekkelaget menighetssenter 
I 2017 har det vært stabil drift av Bekkelaget menighetssenter. Det aller meste av 
menighetens barne- og ungdomsarbeid foregår i menighetssenterets lokaler.  
Mandag øver barnekorene i menighetssenteret. Speideren har også menighetssenteret som et 
av flere utgangspunkt for arbeidet. 
Onsdag har Bekkelaget Bandskole øvelser på ettermiddagstid. 
Torsdager har Baby-sang benyttet lokalene i menighetssenteret. 
Fredager benyttes senteret til ungdomstilbudet Freddan. 
Konfirmantundervisningen foregår hovedsakelig i menighetssenterets lokaler. 
Menighetssenteret er også mye brukt til temamøter, konserter og andre arrangementer i regi 
av menigheten. Lokalene er av uvurderlig nytte for menighetens arbeid. 
 
I tillegg til menighetens egne aktiviteter er menighetssenteret stilt til disposisjon for utleie, og 
er fortsatt en del brukt til selskap i anledning dåp, konfirmasjon og bryllup, samt 
minnesamvær ved begravelser. Mailkontakt for henvendelser om utleie er:  
bekkelaget.menighetssenter@gmail.com Respons kommer umiddelbart tilbake med 
informasjon om når forespørselen blir besvart. 
Yaneth Velasquez Cardona og Sigifredo Rojas Martinez har vært kontaktpersoner i 
forbindelse med utleie av menighetssenteret siden høsten 2015.  
 

11.2.4 SEM-huset 
SEM-huset i Brannfjellveien 52 eies av menigheten. Her feirer Simensbråten – Ekeberg 
Menighetsfellesskap (SEM) sine gudstjenester. SEM-huset benyttes også til møtevirksomhet 
og forskjellige arrangementer. 
Lokalene benyttes på dagtid av Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter. 
Fra våren 2017 ble det nye vaktmestere/kirketjenere, Inger Marie Solskjær Johansen og Atle 
Carlsen. De er også kontaktpersoner for utleie av lokalene på kveldstid og i helgene. 
Henvendelser vedrørende utleie av SEM-huset gjøres til epostadressen; 
sem.utleie@gmail.com. 
 

11.2.5 Leiligheter for utleie 
Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning ved forretningsfører Knut Kopstad har vært 
kontaktperson i forbindelse med alle henvendelser vedrørende utleie av menighetens boliger. 
 

12 KOMMUNIKASJONSUTVALGET 
12.1 Menighetsbladet Kontakten 
Kontakten er Bekkelaget menighets ”ansikt utad” og kommer ut med 6 nummer i året. 
Kontakten har et opplag på 7.500 blad, og distribueres til alle husstander i Bekkelaget og 
Ormøy menigheter av et frivillig ombæringskorps. 

mailto:bekkelaget.menighetssenter@gmail.com
mailto:sem.utleie@gmail.com
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Jan Brekke har vært redaktør også i 2017, på det 13. året, fortsatt på frivillig basis. Firmaet 
GreenBox med Per Einar Grønnhaug som layoutmedarbeider er fortsatt en viktig 
samarbeidspartner. Jacob Birger Natvig, Anne Borgersen Skaug og Gunn von Trepka var 
redaksjonsmedarbeidere i tillegg til Robert August Pedersen. Daglig leder er også med i 
redaksjonen.  
 
 

12.2 Menighetens nettside: www.kirken.no/bekkelagetogormoy 
Menigheten er tilstede på internett og sosiale medier som FaceBook og Instagram 
(Billedtjeneste). Det har vært et arbeid gjennom 2017 i å gjøre nettsidene så ryddige og 
oversiktlig som mulig. 
For at nettsidene til enhver tid skal være oppdatert er staben avhengig av input fra alle 
grupper i menigheten. Hele staben er engasjert i arbeidet med nettsidene. 
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13 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR BEKKELAGET 
MENIGHET 2017   

 
I 2017 har det vært spesielt år der Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO) har hatt store utfordringer 
med å levere de nødvendige tjenestene. Dette har gått ut over rapportering, fakturering og 
krevd mye ekstra arbeid. Problemet tårnet seg opp i januar februar 2018 og de fleste kirkene i 
Oslo  har enda ikke fått avsluttet sine regnskap for 2017. Det er forventet at regnskapet først 
vil være klart høsten 2018. 
 
I forbindelse med bispevisitas høsten 2018, skal det utarbeides en visitasrapport. Det er kan 
være naturlig å offentliggjøre menighetens regnskap her. Rapporten skal ferdigstilles i 
september 2018. 
 
Bekkelaget og Ormøy menighet byttet revisor i 2017, og regnskapet revideres nå av KPMG. 
 
Menighetsrådet takker varmt for gaver som har styrket menighetsarbeidet i 2017. Det er 
imidlertid nødvendig å ha fokus på inntektssiden av menighetens økonomi framover, slik at 
man fortsatt kan beholde de menighetsfinansierte stillingene i framtiden. 
 
 

14 FOND OG STIFTELSER 
14.1 Fond for Kirkemusikk 
Fond for Kirkemusikk i Bekkelaget menighet har som formål ”…å styrke den 
kirkemusikalske virksomheten i Bekkelaget menighet…”.    
Fond for Kirkemusikk benyttes bl.a. til honorar til ekstra musikere på gudstjenester. 
Fondets midler er en del av regnskapet og ført opp som ubundne midler og ført inn i 
regnskapet til menigheten 2016. Fondet disponeres av Bekkelaget menighetsråd. 
 

14.2 SEM Kvinneforenings fond for eldreomsorg  
Solfrid Rosenvold Lyngroth overtok som leder i 2011. SEM Kvinneforenings fond har som 
målsetning å støtte tiltak for eldreomsorg på Simensbråten. Styret har i tillegg til leder bestått 
av Ernst Wollberg og Anne Marie Dvergsnes. Menighetsrådet takker styrerepresentantene for 
at de har engasjert seg i fondet. 
I 2015 er det i henhold til vedtekter arrangert juletrefest for eldre på Simensbråten. For å 
redusere fondets utgifter til revisjon og ivareta fondets formål, godkjent stiftelsestilsynet at 
fondet kunne legges inn under menighetens arbeid som bundet fond. 
Fondets midler er plassert i bank. 
 

14.3 Stiftelsen Martha Larsens Fond 
Fondet har som formål «…å yte midler til gode for Bekkelagshjemmet…», som eies av 
Bekkelaget menighet. 
Styre fra 2011 og reoppnevnt fra 2014 bestod av Trond Fornes, Sverre-Dag Baastad og 
Evelyn Faugli. Fra 10. okt. 2017 ble Marit Larsen Haarr, Barbro Schmedling og daglig leder 
John Gjertsen oppnevnt som nytt styret. Menighetsrådet takker det forrige og de nye 
styrerepresentantene for at de har engasjert seg i fondet. 
 
På grunn av lave renteinntekter ble det ikke utbetalt noen bevilgninger i 2017. 
På grunn av svært lave renteinntekter og høye revisjonskostnader, ble det i 2016 og 2017 
gjort et forsøk på å oppheve stiftelsen og innlemme denne i menighetens portefølje av bundne 
fond, men stiftelsestilsynet aksepterte ikke søknaden. 
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Fondets midler er plassert i bank. Fondet er per 31.12.2017 på kr 1.163.683. 
Fondet er ikke en del av menighetens regnskap og fullstendig årsrapport er å finne i 
årsmeldingens vedlegg på menighetskontoret. 
 

14.4 Inger-Johanne Stiftelsen 
Fondet har som formål bl.a. «…å yte tilskudd til diakonalt arbeide i Bekkelaget menighet…». 
Styre fra 2011 og reoppnevnt fra 2014 bestod av Trond Fornes, Sverre-Dag Baastad og 
Evelyn Faugli. Fra 10. okt. 2017 ble Marit Larsen Haarr, Barbro Schmedling og daglig leder 
John Gjertsen oppnevnt som nytt styret. Menighetsrådet takker det forrige og dee nye 
styrerepresentantene for at de har engasjert seg i fondet. 
På grunn av svært lave renteinntekter og høye revisjonskostnader, ble det i 2016 og 2017 
gjort et forsøk på å oppheve stiftelsen og innlemme denne i menighetens portefølje av bundne 
fond, men stiftelsestilsynet aksepterte ikke søknaden. 
Det ble ikke utbetalt tilskudd i 2017.  
Fondets midler er plassert i bank. Fondet er per 31.12.2017 på kr 1.425.805. 
Fondet er ikke en del av menighetens regnskap og fullstendig årsrapport er å finne i 
årsmeldingens vedlegg på menighetskontoret. 
 

15 VEDLEGG 
- Øvrige rapporter fra de enkelte institusjoner og aktiviteter ligger til gjennomsyn på 

menighetskontoret, og vil være framlagt i Bekkelaget kirke til årsmøtet. 
 

16 AVSLUTNING 
I denne årsrapporten har menighetsrådet avlagt regnskap for året som var. Innledningsvis ble 
dette liknet med en addisjonsoppgave, å gi en samlet oversikt der summen av menighetens 
aktiviteter og aktører ble synliggjort. 
 
Uansett hvor viktig det er å gi en slik samlet oversikt, så er menigheten er også mer enn 
summen av de tingene som adderes – likesom en kropp er mer enn summen av lemmene. Selv 
om aktive i menigheten kan ha vært dårlig synlige for hverandre, er det allikevel noe som 
binder oss sammen og gjør oss til ett, til en levende organisme. Dette «noe» er Guds gjerning 
for oss, i skaperverk, frelsesverk og gjenfødelse. Den kristne kirke er Kristi legeme. Det 
gjelder også oss. Denne sannhet om menigheten er ikke en sannhet vi kan bevise eller 
motbevise med fakta, uansett hvor mye eller lite av slikt vi har å addere. Det er en sannhet å 
tro på.  
 
Når vi vender blikket framover mot årene som venter, og ser konturene av en usikker framtid 
for kirka, både nasjonalt og lokalt, gir denne troen en egenartet trygghet. Det hele hviler i 
Gud. Og samtidig gir denne troen et skarpt blikk for de utfordringer vi har. Den er et kall, 
både til et styrket samhold i mangfoldet og til en utadrettet praksis preget av Kristi sinnelag. 

 
Oslo, 18.04.2017 

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 
 
 

Trond Skard Dokka                          John Gjertsen 
Menighetsrådsleder                daglig leder 
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