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ÅRSMELDING 

FOR 

FAGERBORG MENIGHET 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mer himmel på jord - 
 

Dette er Den norske kirke og Fagerborg menighets visjon. 

 

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å 

være 

• bekjennende – vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med 

den verdensvide kirken 

• åpen – vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for 

mangfold 

• tjenende – vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om 

skaperverket 

• misjonerende – vi vitner om Jesus Kristus lokalt og global 
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FORORD:  

 

2019 har vært et godt år for Fagerborg menighet med nok en gang økende aktivitet og 

gode tall å vise til på statistikken. Ikke minst er vi stolte av at det registrerte seg 

nærmere 50 konfirmanter høsten 2019 for konfirmasjon i 2020. 

Men 2020 er og blir et helt annerledes år enn 2019. Når vi skriver årsmeldingen er 

alle arrangementer og gudstjenester avlyst eller flyttet til digitale plattformer på grunn 

av korona-situasjonen. Årsmeldingen for 2020 vil helt sikkert bli preget av det og se 

helt annerledes ut enn den vanligvis gjør. 

I år ønsker menighetsrådet å gi ut årsmelding på samme måte som sist, først og 

fremst for å dokumentere all aktivitet for ettertiden. Årsmøtet kommer til å bli avlyst, 

men du som leser dette har funnet frem på menighetens nettsider. Vi håper du blir 

opplyst og kanskje litt stolt av alt det fine frivillige og ansatte presterer.  

Salmedikteren Sven Ellingsen gikk bort palmesøndag i år. Hans dåpssalme «Fylt av 

glede» er en av de hyppigst brukte i Fagerborg kirke. «Fylt av beven foran ukjent 

fremtid» lyder første linje i et av versene. Det passer godt på den situasjonen mange 

enkeltmennesker, kirke og samfunn er i nå. Som kirke har vi en oppgave med å møte 

den usikkerhet og uro som fyller tilværelsen i disse dager, og bidra både tiltrøst og 

håp og til å mobilisere det beste i oss selv som enkeltmennesker og i fellesskap. Det 

er vår ambisjon at dette skal vi klare i Fagerborg sokn. 

I takknemlighet for alt godt som var i 2019, og i troen på at vi kan hvile og virke i 

Guds hender også i usikre tider. 

 
 

MENIGHETSRÅDET: 

Faste medlemmer: 

Finn Folke Thorp, leder 

Maria Vatne, nestleder 

Jostein Vevatne, fellesrådsrepresentant 

Johan Berg 

Gunn-Ingrid Ulstein 

Hanna Helene Syse 

Solveig J. Sandnes, vararepr. til fellesrådet 

Haakon Mossin Gjøen 

Magne Mjærum 

Marius Astrup Thoresen 

Sunniva Gylver sokneprest  

Varamedlemmer: 

Harald Strand 

Thorleif Holm Glad 

Trond Walstad 

Anders Tunold Kråkenes 
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8.-9.sept. 2019 var det kirkevalg og følgende personer ble valgt inn i det nye 

menighetsrådet med funksjonstid fra 1.nov. 2019:  

 

Faste medlemmer: 

Finn Folke Thorp, leder 

Anne Kristine Dalene, nestleder 

Ingvild Kristine Lysne 

Maria Vatne  

Gunnar Flåt Isaksen 

Magne Mjærum 

Haakon Gjøen 

Marius Astrup Thoresen 

Jostein Vevatne 

Inger Helene Enger 

Sunniva Gylver, sokneprest 

Varamedlemmer: 

Ole Gustav Klevberg 

Sven Christian Stenvaag 

Trine Molland 

Ragnhild Margrethe Moy 

Harald Strand 

 

Daglig leder Solveig Granerud er sekretær og saksforbereder for menighetsrådet.  

 

Menighetsrådet har avholdt 9 møter og behandlet 74 saker.  

 

Viktige saker i menighetsrådet: 

-Strategi 

-Barnehagebygget 

-Lyd og bilde i kirken 

-Økonomi 

-Eiendomsforvaltning  

 

ANSATTE: 

Sjur Isaksen 50% sokneprest til 31.mars 

Sunniva Gylver, sokneprest 25% fra 1/1-1/7. 100% stilling fra 1/7.  

Anders Heskestad Mikalsen, kapellan. Permisjon fra 5/1-31/3, 80% stilling fra 1/4- 

1/9. 100% 1/9-31/12  

Bendik Baasland 80% vikar fra 5/1-1/4, 100% fra 1/4 -1/7 og 20% fra 1/7-30/9 

Ingrid Nyhus 25% stilling fra 1/1-1/4 

Gunn Iren Tangen, soknediakon 100% 

Gjermund Brenne, kantor 75%    

Solveig Granerud, daglig leder 100 %   

Eirik Eng Hauge, barne- og ungdomsleder 60% og trosopplæringsleder 40% stilling 

Ida Serneberg, kommunikasjonsmedarbeider i 20% stilling til 1.august 
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Irén Aarstad, daglig leder i barnehagen 100 % 

 

UTVALG, STYRER OG REPRESENTANTER OPPNEVNET AV 

MENIGHETSRÅDET: 

Arbeidsutvalget, diakoniutvalget, gudstjeneste- og kirkemusikalsk utvalg, barne- og 

ungdomsutvalget, misjonsutvalget, kirkekomité, økonomi- og eiendomsutvalg, 

Galtruds legat, Fagerborg diakonale stiftelse, representanter til styringsgruppen for 

F2, representant til barnehagens samarbeidsutvalg, bibelkontakt, Kirkens Nødhjelp-

kontakt. 

 

ARBEIDSUTVALGET: 

Finn Folke Thorp (leder), Maria Vatne (nestleder til 31.oktober), Anne Kristine 

Dalene (nestleder fra 1.nov.) Jostein Vevatne, Sunniva Gylver, Solveig Granerud 

(sekretær og saksbehandler). 

Arbeidsutvalget forbereder og utreder saker for menighetsrådet. 

Det er avholdt 9 møter og behandlet 72 saker. 

 

DIAKONIUTVALGET 2019: 

Diakoniutvalget består av Jorunn Sundby (leder), Harald Strand, Magne Mjærum, 

Hilde Hannah Buvik, Bendik Baasland (frem til juni 2019) og Gunn Iren Tangen. Det 

er avholdt 7 møter og behandlet 47 saker. 

Viktige saker i 2019. 

1. Sykkelverksted 25.april.                                   

I anledning miljøhovedstad –året, ble det arrangert sykkelverksted utenfor kirken. Vi 

mottok kr. 25.000 fra bydelene St.Hanshaugen og Frogner.  Dette gjorde det mulig å 

leie inn Kirkens bymisjon´s sykkelverksted «På hjul». Sykkelverkstedet hadde 

pågang hele tiden, og reparerte maks av det de hadde tid til – 30 sykler.  Vi hadde 

også syverksted i kirken parallellt med sykkelverkstedet. Svært positivt tiltak som vi 

gjerne gjentar. 

2. Reparasjonsverksted av klær er et tiltak som vi inviterer til en gang i måneden, 

både på formiddag- og kveldstid hjemme hos Marit Mjærum. Dette er et populært 

tilbud som har flere deltakere fra andre menigheter. 

3. Handlingsplan for Grønn menighet. Diakoniutvalget presiserer nødvendigheten 

av at hele menigheten tar ansvar i denne saken, spesielt vedr. kildesortering.  

4. Avvikling av månedlige Formiddagstreff.                   

Antall eldre på hyggetreffet er synkende, og vi har liten rekruttering av nye.       

Vedtak i menighetsrådet og diakoniutvalget sier at vi kun inviterer til vår- og 

høsttreff. Sommertreffene opprettholdes. 

5.Gunda Mathilde og Erling Langaas legat.                                    

Felles sommertur til Drøbak og Oscarsborg sammen med St.Hanshaugen / 

Lovisenberg menigheter. Dette er tenkt som en årlig tur, men med ulike reisemål. 

6.Andre viktige tiltak /arrangementer: 

• Trosoplæring for voksne. 3 bibelkvelder v/Eigil Morvik der han tok for seg 1. 

Korinterbrev. Få tilstede, fra 12-25 personer. Det er viktig av flere grunner at 

menigheten har trosopplæring for voksne, men MR må ta en skikkelig runde på 
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hvordan vi best kan samle ressursene våre og samtale om hva vi ønsker å satse 

på. 

• Babysang. Barne- og Ungdomsleder/trosopplærer og diakon har babysang i 

kirken hver tirsdag. Godt fremmøte. Byttemarked 1 gang i året. 

• Generasjonssang på Fagerborghjemmet. Dette er et samarbeid mellom 

menigheten og Fagerborghjemmet, der Fagerborghjemmet lønner en 

sangpedagog til å ha ansvar for sangstunden. Målgruppen er beboere på 

hjemmet, dagsenteret og babysanggruppen. Populært tiltak for unge og eldre. 

• Drop in bibelgruppe/Samtalegruppe på dagtid. Møtes hver 14.dag i 

peisestuen. Det er 12-14 deltakere hver gang.  

• Integreringsarbeid: Det er nå 4 år siden vi startet opp med Fotball med 

flyktninger og besøkshjem. 2 av besøkshjemmene har fremdeles kontakt. I 

vinterhalvåret får vi låne gymsalen på Fagerborg ungdomsskole, mens 

fotballtreningen resten av året foregår på Marienlyst. Fotballgjengen har  

sosiale samlinger med Kompass 1 gang pr. mnd.i menighetshuset. Vi har 

mottatt frivillighetsmidler fra begge bydelene til dette tiltaket. 

• Holmenkollstafetten og Åpen kirke 4.mai 2019. Vi stilte med eget stafettlag, 

-15 løpere i alt. Salg av pølser og vafler ute på kirkebakken. Dette er en fin 

måte å synliggjøre seg i lokalmiljøet. Inspirerende tiltak som vi vil fortsette 

med.  

• Besøkstjeneste/Jubilantblomstutdeling.                        

Frivillige: Jorunn Sundby, Agnar Gjøen, Sidsel Becker, Anders Kjuus, Håkon 

Høgseth, Harald Strand, Ragnhild Moy, Marte Marie Kjølberg, Bendik 

Baasland. Alle 80, 85, 90, 95 og 100 åringer får tilbud om hjemmebesøk og 

blomsterhilsen fra menigheten. I tillegg gir vi tilbud om besøkstjeneste til de 

som ønsker det. 

• Blomsterutdeling til jul. Menigheten deler ut blomster til personer som trenger 

en ekstra oppmuntring i hverdagen. I år ble det delt ut 25 blomster.  

• Felleslegatet. Hvert år deles det ut kr.36.000 fra Felleslegatet til 

hjelpetrengende i menigheten. 

• Fagerborghjemmet. Diakonen besøker beboerne på avdelingene hver 14.dag 

og ellers ved behov. Prestene har jevnlig andakter/gudstjenester på 

Fagerborghjemmet.  

• Allsang og musikkafé på Fagerborghjemmet. Agnar Gjøen har ansvar for 

disse populære tilbudene hvor det kommer 40-50 deltakere. Til dette 

arrangementet kommer også dagsenteret. Agnar bidrar med sang, dikt og 

historier. 

• Sjelesorg, samtaler og forbønn. Diakonen og prestene har sjelesorgsamtaler 

og forbønn for mennesker som har behov. Dette skjer både på kontoret, i kirken 

og ved hjemmebesøk. Diakon og prester går også regelmessig med sognebud til 

dem som ikke kan komme til kirken. 

• Gudstjenester. Diakoniutvalget har medvirket på 3 gudstjenester: Grønn 

Messe, Diakoniens dag og Allehelgensgudstjeneste. I forbindelse med Grønn 

messe hadde vi klesmarked.  
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• Kirkekaffe. Diakonen har ansvar for organisering og tilrettelegging av dette 

viktige, sosiale tilbudet i etterkant av gudstjenesten. 

• Juletrefest for voksne. Dette er et fint og viktig tiltak som vi vil fortsette med. 

46 påmeldte i 2019. 

• Fagerborg menighet har vært høringsmenighet for høringsdokumentet Revidert 

plan for diakoni og at diakoniutvalget har sendt inn svar på vegne av 

menigheten. 

• Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Det ble samlet inn totalt ca. kr.32.000 i 

Fagerborg menighet.  

• Kontakt med lokallaget KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde) og 

Sporveisgt.8. Det sendes jevnlig ut  informasjon til beboerne i form av 

punktskrift og e-mail. Nina Johnsen, beboer og styremedlem i Sporveisgt.8 og 

KABB er vår kontaktperson i dette arbeidet 

Utfordringer i 2020: 

• Grønn menighet. Det kreves mer offensiv handling på dette området. 

• Rekruttering av frivillige er et viktig satsingsområde i 2020.  

 

Oppsummering.  

Også 2019 har vært et år preget med mye aktivitet. Vi har mange kontinuerlige 

oppgaver som skal ivaretas, samtidig som vi hele tiden er åpne for nye utfordringer 

som det kan være vanskelig å prioritere. Det er behov for å styrke diakoniutvalget 

med flere medlemmer, og gjerne etablere egen Grønn gruppe.  

Felleskapsbygging i menigheten er et viktig anliggende for diakonien. Vi vil bygge 

broer på tvers av aktiviteter og generasjoner. Det er viktig at ansatte og utvalg ikke 

bare jobber hver for seg på ulike områder, men at vi har en bevissthet om mål og 

retning i det vi gjør, at vi vet om hverandres arbeid, og at vi ved noen anledninger har 

aktiviteter som knytter hele menigheten tettere sammen.  

 

FILOSOFIKAFE: 

I snart fire år har vi hatt filosofikafe i Fagerborg kirke ca. en gang i måneden utenom 

sommeren. Husfilosof Henrik Syse og sokneprest Sunniva Gylver er vertskap, og har 

innimellom med seg en gjest. Oddi Nessa med venner er ansvarlig for relevant live 

musikk hver gang. Kafebordene settes fram foran i kirken, og vi har enkel servering. 

Vi har ulike temaer, og har i 2019 hatt blant annet «Menneskeverd og abortdebatt», 

«håp», «det digitale mennesket», «fred» og «ondskap.» Det kommer ca.60 mennesker 

hver gang, primært unge voksne og godt voksne. Vi har tre frivillige som bidrar 

praktisk, i tillegg til de som er nevnt. 

 

TEOLOGISK TANKESMIE:  

Vi har høsten 2019 startet opp en ny møteplass som kanskje kan kategoriseres under 

«søndagsskole for voksne», men som har vært et eget forum. Tre søndager i løpet av 

semesteret har soknepresten invitert til åpen samtale rundt liv, tro og teologi, med 

utgangspunkt i dagens prekentekst og preken. Det har skjedd umiddelbart etter 

kirkekaffen, rundt det største bordet bak i kirken, og 8-9 mennesker har samlet seg 

hver gang. Noen faste, noen drop-in, alder fra 18-83, teologer og folk med ulikt 
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forhold til Gud og tro. Temaene høst 2019 har vært Kjærlighet, Disippelskap og 

Dom. 

 

 

BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET  

Henrik Syse (Leder), Irén Aarstad, Anders Mikalsen, Bjørnar Sandvik, Lovise 

Omsveen og Camilla Orten. I tillegg har Gunnar Isaksen og Veronica Lona blitt nye 

medlemmer mot slutten av 2019. Eirik Eng Hauge har vært utvalgets sekretær. 

Utvalget hadde 6 møter, og behandlet 31 saker i løpet av 2019. 

 

Viktige saker: 

1.Søndagsskolen 

Søndagsskolen har i 2019 hatt ca. 30 samlinger i Fagerborg kirke. I gjennomsnitt er 

vi mellom 10 og 15 mennesker på hver samling, inkludert barn, voksne og ledere. 

Henrik Syse har vært leder for søndagsskolen og er blitt godt hjulpet av Ragnhild 

Davidsen, Camilla Orten, Marius Astrup Thoresen og Rebecca Sofie Syse. Barn og 

ledere fra søndagsskolen har også bidratt til våre storfamiliegudstjenester 

("gudstjenester for store og små"), inkludert Dagen i Stensparken. Det er mange som 

kommer jevnlig på søndagsskolen, men i tillegg er søndagsskolen et viktig tilbud for 

dem som kommer på besøk for eksempel i forbindelse med dåp. På søndagsskolen 

har vi sang, bibelfortelling, leker og konkurranser. Flanellografen er viktig som 

formidlingsverktøy. I tillegg legger vi vekt på å formidle innholdet i våre viktigste 

høytider: påske, Kristi himmelfart, pinse og jul. 

2.Babysang 

Hver tirsdag har vi hatt babysang i fagerborg Kirke. Dette startet vi med i januar – og 

har vært en veldig positiv endring. Babysang ledes av diakon og barne- og 

ungdomsleder. Oppmøtet har vært godt og vi har i snitt vært rundt 20 babyer med 

foreldre på samlingene. På det meste har vi vært 35 barn og voksne samtidig. Antall 

forskjellige barn som har vært innom en eller flere ganger per semester er rundt 130, 

en bitteliten nedgang fra fjoråret – men ikke merkbart. 

3.Barnehagesamlinger 

Barnehagesamlingene går som normalt ca. 1 gang i måneden. Kapellan og barne- og 

ungdomsleder har ansvar for disse. Dette året har også andre delaktige i dette, pga. 

kapellanens studiepermisjon.  

Barnehagen har bidratt på blomstergudstjeneste, høsttakkefest og 

Karnevalsgudstjeneste. 

4.Englebarna 

Dette er et tilbud med middag for familier ca. hver 14 dag i menighetsbarnehagen. 

Rundt 20-30 besøkende hver gang. Det er et lavterskeltilbud med middag og 

samlingsstund. Vi har tilbud om barnesang- ledet av Marianne Jørgensen, som er et 

tilbud det settes pris på. Vi har også prøvd oss på legoklubb for de litt eldre barna. 

Her bygger vi noe i lego, utfra dagens bibelfortelling. Vi opplever at det er en god 

blanding av barnehagefamilier, og andre familier som kommer. I tilknytning til dette 

har vi hatt både jule- og påskeverksted. Både frivillige og ansatte er med og hjelper til 

med middag og med å holde andakt. Det er flott å kunne benytte seg av barnehagen 

vår!  
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5.Gudstjenester for små og store 

Barne- og ungdomsutvalget har i samarbeid med de ansatte, planlagt og gjennomført 

3 gudstjenester for små og store (sammen med menighetsbarnehagen), samt 2 

gudstjenester med elementer fra små og store gudstjenestene (tårnagenter og lys 

våken). Menigheten får gode tilbakemeldinger på disse gudstjenestene, og de er svært 

godt besøkt. I forbindelse med disse gudstjenestene har vi delt ut 2, 4 og 6 årsbok. 

6.Konfirmanter 

15. september 2019 ble 31 konfirmanter konfirmert i Fagerborg kirke. Foruten vikar-

kapellan Bendik Baasland har barne- og ungdomsarbeider, diakon, kantor og 

sokneprest bidratt. Vi har også hatt flere frivillige ledere pluss praksisstudenter fra 

UKT (Ungdom Kultur og Trosopplæring) på Menighetsfakultetet. Andre bidragsytere 

har vært filosof og søndagsskolelærer Henrik Syse. En av samlingene var i samarbeid 

med Uranienborg.  

Høsten 2019 meldte det seg hele 47 konfirmanter til et nytt semester. Dette er et 

rekordhøyt konfirmanttall i Fagerborg. Det er gledelig å se at så mange velger å la seg 

konfirmere i Fagerborg år etter år. 

Vi var på HEKTA (en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedoppgave å 

lage konfirmant- og ungdomsleierer) i Håkons hall på Lillehammer, noe som igjen 

var stor suksess, og som blir gjentatt i 2019. Vi vurderer også å legge opp til en egen 

tur rundt sommeren 2020. 

Konfirmantene har deltatt som ministranter på gudstjenester, og på Bislettmesser 

igjennom året. 

2019 var andre år med høstkonfirmasjon i Fagerborg.  

Med dette følger vi samme konfirmasjonsperiode som resten av menighetene i 

Domprostiet (minus Uranienborg). Vi håper at dette på sikt vil føre til at 

konfirmantene blir værende hos oss i Kafé og lederkurs, men innser at det er 

krevende da det er flust av andre tilbud for ungdom i denne alderen. Erfaringer fra 

andre «like» menigheter i Oslo er også stort sett den samme. Vi jobber videre med 

relasjoner som vi tror er det aller viktigste for å få ungdom til å trives og til å bli – 

blant annet med å tilby en enkel Kafé i etterkant av konfirmasjonstimene.  

7. PotterPåske 

I 2019 hadde vi rekordmange innom PotterPåske. Rundt 100 ungdommer overvar 

begge nettene, og på gudstjenesten var vi hele 170 mennesker. Denne ble også 

overført på NRK radio. Vi gleder oss til 2020, og håper det også blir en suksess. 

8. Samarbeid med andre menigheter 

I 2019 samarbeidet vi for andre gang med BMV (Bakkehaugen, Majorstuen og 

Vestre Aker) og Uranienborg om å sette opp kirkerottene for aldersgruppen 3-6 år i 

vår menighet. Dette var gøy. Dessverre trekker BMV seg fra samarbeidet i 2020, og 

vi må derfor ut og se etter en ny samarbeidsmenighet. Dette tror vi på at vi vil få til! 

I tillegg er vi i god dialog med Uranienborg om å muligens få med også dem på 

HEKTA leir i framtiden. Det er også et ønske fra gamle oslo og samarbeide rundt 

«Pinsenatt i domkirken», et tiltak for ungdom i pinsehelgen. Dette har vi ikke tatt mer 

stilling til enda enn at vi skal se hva det er, for så ta en vurdering på om vi ønsker å 

bli med. 

Det er uansett god stemning mellom menighetene, og terskelen for samarbeid er lav 

der vi ser at vi kan utfylle hverandre – og lage noe gøy sammen. 
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9.Økonomi 

Barne- og ungdomsarbeidet har eget budsjett, og deltakerne i de ulike aktivitetene 

betaler egenandeler. 

10.Frivillighet 

Vi har en god kjerne med frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet vårt. 

Spesielt i søndagsskolen, englebarna, og konfirmantarbeidet er antall frivillige ledere 

bra. For 2020 ser det også ut som vi får en svært stor og god ledergjeng for 

konfirmantene, noe som er bra da kullet er rekordstort! 

Det kan være utfordrende å få frivillige til andre tiltak i regi av trosopplæringen, men 

vi jobber kontinuerlig med å få inn nye engasjerte frivillige i menighetens arbeid. 

Veien videre 

i 2020 må vi som nevnt, ut og finne en ny samarbeidspartner for kirkerottene. Vi 

ønsker også å utvikle lederkurset vårt, så vi får med enda flere høsten 2020 – 

eventuelt se på andre muligheter for å få ungdommene til å trives og «bli hos oss». 

Dette er utfordrende fordi vi konkurrerer med så mye annet i denne byen. 

Vi satser videre med PotterPåske påsken 2020, og håper på godt oppmøte! 

Vi ønsker å skape en sosial arena for konfirmantene våre, og flytter klubben opp i 

menighetssalen – og gjør den om til Kafé! Vi håper og tror dette vil gjøre at 

ungdommene i større grad henger igjen etter undervisningen. 

Vi har brukt ungdomslokalene våre jevnt og trutt, både til klubb, 

konfirmantsamlinger, lederkurs og andre sosiale samlinger for både ungdommer og 

barn –og ønsker å fortsette med dette. 

Kapellanen vår og barne- og ungdomsleder er også jevnlig i menighetsbarnehagen og 

har «prestesamlinger» med barna der. Dette er flotte samlinger, som både menighet 

og barnehage setter pris på, og som vi ønsker å fortsette med. 

Barnehagene i nærområdet inviteres også til påske, pinse og julesamlinger i kirken. 

Til jul 2019 var vi rundt 100 barn på en julegudstjeneste. Vi vil jobbe videre med å få 

enda flere barnehager med på dette – da vi har sett en bitteliten nedgang i antall barn. 

 

TROSOPPLÆRINGEN 

Trosopplæringsplanen ble godkjent i desember 2019 av biskop Kari Veiteberg. Det er 

vi glade for! Vi legger oss allikevel ikke på latsiden, og ønsker å hele tiden oppdatere 

og utvikle planen videre. 

Tiltak i 2019 

Vi jobber hele tiden med å ha et godt tilbud for aldersspennet 0-18 år. Pr 31.12.19 er 

vi fremdeles relativt gode på aldersgruppen 0-10, men har fremdeles litt å gå på når 

det kommer til de over 10 år (ser man bort fra konfirmantarbeidet som er meget godt 

– og bare blir bedre). Vi har likevel klart å øke oppsluttningen noe fra 2018. Vi har 

hatt stor suksess med PotterPåske, som tiltrekker seg en god del barn og unge i såkalt 

«tweens» alder, 10-15 år. Dette ser vi på antall deltakere både på tiltak i 

trosopplæringen hvor barna får invitasjon i posten, men også på det generelle barne- 

og ungdomsarbeidet. 

Dåpshilsener på 1 og 3 årsdag 

Ellen Worren og Barne- og ungdomsleder har ansvar for dåpshilsenene. Alle døpte i 

menigheten får hilsen fra menigheten på dåpsdagen + en liten gave det første og 

tredje året etter dåpen. 2 åringene får invitasjon til kirken for å motta 2 årsbok. 
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2-årsbok 

18 barn mottok «min kirkebok 2» på blomstergudstjenesten i 2019. 

4-årsbok 

13 barn mottok «Min kirkebok 4» på karnevalsgudstjenesten i 2019. 

6-årsbok 

8 barn mottok «Min kirkebok 6» på høsttakkefesten i 2019. 

Lys våken 

Alle 10, 11 og 12 åringer ble invitert til overnatting i kirken en helg i november 2019. 

Dette er en gruppe vi har hatt utfordringer med å komme på aktiviteter. I år meldte 

det seg på 11 barn og vi gjennomførte et flott overnattingsdøgn i kirkerommet! 

Veldig inspirerende og gøy! 

Tårnagenthelg (8 og 9 år) 

Ble gjennomført i 2019. Vi var  9 barn som oppdaget kirkerommet, og fant 

kirkeskattene etter å ha løst oppdrag og mysterier. 

PotterPåske (13 og 14 år) 

Flott arrangement i 2019. Det er et arrangement som trekker både unge og gamle. Vi 

gleder oss til 2020! 

Satsningsområder framover: 

Vi vil fortsette arbeidet med å få til et helhetlig og godt arbeid for barn og unge i 

menigheten med en god blanding av tidsavgrensede og kontinuerlige tiltak i 

trosopplæringen. 

 

MISJONSUTVALGET: 

Misjonsutvalgets sammensetning og møter. 

Utvalget har bestått av: Magne Mjærum, leder. Anders Moen Kvalsnes, sekretær. 

Ellen Worren, medlem. 

Utvalget hadde 4 møter i 2019 

1.Prosjekter. 

Fagerborg menighet fornyet i 2018 sin avtale med Det Norske Misjonsselskap om 

arbeid for barn og unge i Thailand.  Avtalen er for 4 år. Dette  er et misjon- og 

bistandsprosjekt samarbeid med den Lutherske kirken i Thailand. Det når de aller 

mest utsatte grupper av barn og unge i slummen i Bangkok og består bl.a av 

barnehagen i «Lovsangshjemmet»,  ungdomsklubb,  ettermiddagsaktiviteter og 

musikkskole.  

Det er inspirerende å følge arbeidet på Lovsangshjemmet.   Resultatene  der  forteller 

om at barn som hadde alle odds mot seg, får en ny start og mulighet til videre 

skolegang og positiv utvikling. 

Kompass har sitt engasjement i ungdomsarbeid i England, også via Det Norske 

Misjonsselskap. 

2.Gudstjenester og samlinger. 

Vi har hatt ofringer til prosjektet på en gudstjeneste for små og store og på 4 ordinære 

gudstjenester. 

Magne Mjærum (leder) og Anne Elisabeth Kaldhol ( har vært på besøk på 

Lovsangshjemmet)  har hatt innlegg fra arbeidet i Thailand på gudstjenester. 

Vi har vært til stede med informasjon og utlodninger til prosjektet på 

Julemessa i november,  juletrefest  i romjulen og på bibelkvelder i menigheten. 



11 

 

3.Økonomi 

Fra Fagerborg menighet er det samlet inn kr 55.881,- til prosjektet. Det meste sendt 

gjennom menighetsregnskapet- noe direkte fra enkeltpersoner. Dette er godt over det 

vi har lovet. 

Misjonsutvalget er også glade for ofringene som er bevilget til mange andre bistands- 

og misjonsorganisasjoner. Vi oppfordrer fortsatt menigheten til å tenke på andre enn 

oss sjøl  og bruke seriøse og gode kanaler til å formidle hjelp som kan redde 

enkeltmennesker og kloden vår. 

4.Hva lykkes vi med? 

I 2019 søkte vi støtte fra lokale butikker og næringsdrivende og fikk flotte gevinster 

til julemesse og juletrefest. Dette gjorde menigheten og prosjektet kjent for flere, og 

det ga mer inntekt. 

Samarbeidet med diakoniutvalget i ulike tiltak i menigheten har og vært viktig.  At vi 

kan stå sammen om å arbeide for både lokal og global diakoni  er bra. Slikt samarbeid 

mellom utvalg er også ressursbesparende. 

5.Utfordringer  framover. 

1. Vi har behov for en ny representant i utvalget, helst en fra Kompass eller en 

annen ung voksen. 

2. Å gjøre misjons- og bistandsprosjektet bedre kjent i  alle grener av 

menighetsarbeidet. 

3. Utvikle gode redskaper for å øke bidragene til prosjektet 

 

KIRKEKOMITEEN: 

Kirkekomiteen besto i 2019 av Hanna Helene Syse (leder), Trond Walstad, Ellen 

Worren, Haakon Gjøen og Jon Anders Walstad.  

Det ble avholdt ett møte i 2019. 

Arbeidet i 2019 besto blant annet av innsats rundt kirken, med to dugnader. Det ble 

kjøpt inn nye møbler til søndagsskolerommet, og nye kafestoler og bord. Det ble 

startet et omfattende ryddearbeid, med bortkjøring av mye søppel. Dessuten skjer det 

stadig oppgradering av elektrisk anlegg. Det viktigste i 2019 var likevel at kirken fikk 

en 40 prosent stilling på plass som vaktmester i kirken. Stillingen fylles av Jon 

Anders Walstad. Han rydder, rengjør og står for forefallende vedlikehold. Dette 

fanger opp det løpende behovet for oppfølging av et kirkerom som brukes svært 

hyppig. Hyppig bruk er i seg selv veldig positivt, samtidig som det sliter på bygget, 

skitner til og genererer søppel. 

Lyd og bilde fungerer stort sett svært bra i kirken, men systemene krever kompetanse 

og konstant oppfølging. Kirken fungerer godt som arena for konserter og andre 

arrangementer. Kapasiteten er fylt ved en rekke anledninger, og kirkerommet tas 

stadig i ny bruk. Potter-påske er et godt eksempel på dette. Her brukes alt fra kjøkken 

til kjellerrom til maksimal kapasitet. Kildesortering av søppel er nå godt innarbeidet. 

Det er viktig at dette følges opp, for eksempel ved kjøkkentjeneste.  

Det var satt en ambisjon i 2018 om to dugnader i 2019. Dette greide vi, med rydding 

og vasking inne, og omfattende luking og rydding ute, ved rullestolrampen. Det er 

utfordrende å samle frivillige til dugnad. Det kommer 7-10 personer. Vi tar gjerne 

imot flere. Dugnader må markedsføres godt.  

Det er en ambisjon for 2020 å fortsette hagearbeidet, altså å sørge for beplantning der 
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det nå er ryddet og luket ferdig.  

 

ØKONOMI- OG EIENDOMSUTVALG: 

Trond Walstad, Thorleif Holm Glad, Kristen Jenssen, Solveig Granerud. 

Daglig leder Solveig Granerud følger opp regnskapet og setter opp budsjett for 

menigheten. Regnskapsføringen skjer på Kirkelig fellesråd i Oslos (KFIO) 

regnskapsavdeling. 

Det har ikke vært noen ekstraordinære eller overgripende økonomisaker i 2019. 

Økonomistyring og budsjett har blitt behandlet av menighetsråd og AU.  

Det er samlet inn kr.135.500,- som offer til egen menighet (inkludert offer til diakoni, 

barne- og ungdomsarbeid og kirkemusikalsk viksomhet), mot kr.169.206,-, i 2018. 

Eksterne offerformål har fått kr.187.969,- i 2018 mot kr.187.969,- i 2018. 

I tillegg kommer misjonsprosjektet i regi av Det norske Misjonsselakap (NMS) som 

har fått kr.45.138,-. I 2018 kom det inn kr.43.563,-. Det er i tillegg noen som har gitt 

til direkte til NMS slik at det som samlet er registrert fra Fagerborg hos NMS er 

kr.55.881,-. I fasteaksjonens bøsseinnsamling kom det inn kr.6.636,-. I tillegg var det 

et offer i kirken til dette formålet. Totalt fra Fagerborg med vipps som ble sendt 

direkte til Kirkens Nødhjelp, kom det inn ca kr.32.000,-. I 2019 kom det inn totalt 

kr.154.740,- i Vipps-kollekt, som er inkludert i tallene overfor. Totalt ble det i 2018 

gitt kr.153.324,- i vipps-offer. Vedlagt følger årsregnskapet for 2019, som vil bli 

særskilt gjennomgått på årsmøtet.  

 

GALTRUDS  LEGAT: 

Jostein Vevatne, leder, Ingvild Kristine Lysne og Eivind Halbo er styremedlemmer. 

Styrets medlemmer oppnevnes av Fagerborg menighetsråd. 

Styrets leder har ivaretatt oppgavene som daglig leder i 2019. 

Legatet eier Rosenborggaten 3 der menigheten og Kompass har sine kontorer og 

menighetslokaler. Øvrige kontorer og leiligheter leies ut eksternt. 

Legatet legger frem egen årsrapport og årsregnskap.  

 

FAGERBORG  DIAKONALE  STIFTELSE: 

Faste medlemmer: Magnar Helgheim, leder, Sindre Li, Johan Berg (til april 2019), 

Jostein Vevatne, Charlotte Kirkeby Hauge (fra april 2019) og Jon Arne Heskje. 

Varamedlemmer: Sven Christian Stenvaag, Odd Olav Eide (fra april 2019) og Odd 

Egil Kanestrøm. Fagerborg menighetsråd oppnevner styrets medlemmer.  

Jan Sture Jørgensen er daglig leder for stiftelsen, og sekretær for styret. 

Solveig Granerud har mulighet til å møte som observatør for menigheten. 

Salgssummen fra Fagerborghjemmet forvaltes av Fagerborg diakonale stiftelse. 

Avkastningen fordeles etter vedtektene til diakonal virksomhet i Fagerborg sokn. 

Disse midlene gjør menigheten i stand til å lønne diakon i 100 %, barne- og 

ungdomsleder i 60 % og kantor i 20 %. 

I 2019 mottok menigheten kr.1.350.000,- i støtte fra stiftelsen mot kr.1.380.000,- i 

2018. Vi viser til stiftelsens eget årsregnskap.  

 

KOMPASS (F2 fram til august 2019) 
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Styringsgruppen er Kompass sitt øverste organ, hvor alle samarbeidspartnere er 

representert: 2 representanter fra Kompass sin ledergruppe, 2 representanter fra 

Fagerborg (oppnevnt av menighetsrådet) og 2 representanter fra NMS/NMSU (Det 

Norske Misjonsselskap Ung). Kompass-presten er saksbehandler. I 2019 har Finn 

Folke Thorp vært styringsgruppens leder. Styringsgruppen har avholdt to møter i 

2019.  

Til daglig driftes Kompass av en ledergruppe sammensatt av Kompasspresten og 

frivillige. 

Johne Stødle er ansatt som F2-prest i 80% stilling og Stig Børre Holvik Høydal i 

ansatt i 20% stilling som musikalsk/teknisk leder. Etter en omfattende og grundig 

prosess endret F2 navn til Kompass. Reklamebyrået MINSK bidro med ny grafisk 

profil.  

I 2019 har Kompass feiret 17 gudstjenester med et gjennomsnitt på 22 per 

gudstjeneste.  

F2 samlet i 2019 inn fast givertjeneste på kr. 120 000, mot 148 000 i 2018. I tillegg 

kommer enkeltgaver, kollekter, julemesse, andre innsamlingsaksjoner, samt 

kr.150.000,- fra Fagerborg diakonale stiftelse.  

For mer utfyllende informasjon vises det til F2s årsmelding for 2019.   

 

BARNEHAGEN: 

Representant til barnehagens samarbeidsutvalg: Thorleif Holm-Glad. 

Samarbeidsutvalget består av representanter fra eier (menigheten), ansatte og 

foreldre. 

Det er opprettet et eget styre for barnehagen.                                                                

Det er foreløpig oppnevnt tre personer til barnehagens styre. Disse tre er Bjørg 

Walstad, Vegar Teigland, Håvard Lervik og Irén Aarstad er med som sekretær i 

styret. De hadde første styremøte 13.august. Fokuset på styremøtene har vært 

oppgradering av ny utelekeplass. I desember 2019 gjorde styret avtale med firmaet 

Kompan om at de skal utføre arbeidet med utelekeplassen. Dette arbeidet vil starte 

opp ca. midten av april 2020.  

Irén Aarstad er barnehagens daglige leder. Kirkelig fellesråd i Oslo fører barnehagens 

regnskap og kjører lønn. Det er 68 barn fordelt på fire avdelinger og 17 årsverk i 

barnehagen. 

Prest og barne- og ungdomsleder er jevnlig på besøk, og barnehagen deltok på tre 

gudstjenester dette året. 

Englebarna har sine møter i barnehagens lokaler. 

Fagerborg menighetsbarnehage er et av menighetens største og mest ambisiøse 

satsingsområder. Barnehagen har en god søkning til barnehagen. I 2019 var det 98 

søkere til 20 ledige plasser.                                                                                                              

Det er utarbeidet en egen årsmelding for virksomheten. 

 

BIBELKONTAKT: 

Sunniva Gylver. 

 

KIRKENS NØDHJELP-KONTAKT: 
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Gunn Iren Tangen. 

 

GUDSTJENESTE- OG KIRKEMUSIKALSK UTVALG: 

Følgende er oppnevnt til dette utvalget: Sokneprest, kapellan, kantor, Hanna Helene 

Syse, Jorunn Sundby, Marius Astrup Thoresen. 

KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET: 

Menighetsrådet har i samarbeid med kantor lagt til rette for et høyt kirkemusikalsk 

aktivitetsnivå. Musikklivet i Fagerborg er knyttet til jevnlige arrangementer, konserter 

og musikkgudstjenester gjennom året.  

1.Musikk på gudstjenestene 

Som tidligere år har vi samarbeidet med Ensemble 96, Ullern Kammerkor, Con 

Spirito for å ha musikalsk medvirkende på så mange gudstjenester som mulig 

gjennom året. De nevnte korene har enten stilt med grupper eller med hele 

besetningen avhengig av hvilket format gudstjenestene skulle ha og hva slags musikk 

som skulle fremføres. I tillegg medvirker korene Sarepta og Norwegian Gospel 

Voices ved andre typer gudstjenester. 

Også i 2019 har orkesteret Nordic Harmony medvirket ved flere gudstjenester. I 

tillegg har Bislet Guttekor medvirket ved både konserter i regi av kirken, samt ved 

gudstjenester. 

Påsken 2019 ble som vanlig et stort musikalsk løft i Fagerborg menighet. 

Gudstjenestene hadde en høy musikalsk profil, ble godt synliggjort i byen vår og 

trakk som vanlig mange folk. Vi er stolte over at dette har blitt en tradisjon i 

Fagerborg. 

I tillegg hadde vi stor kirkemusikalsk aktivitet gjennom året med stor variasjon med 

alt fra gospel-messer til Bachkantater. Hovlands Allehelgensmesse er fortsatt en 

viktig tradisjon med et høyt besøk. 

2.Praksis fra Norges Musikkhøgskole 

I 2019 hadde vi hele fem praksisstudenter fra kirkemusikkstudiet ved Norges 

Musikkhøyskole (NMH). Disse fulgte kantor gjennom en femukers periode og 

medvirket også ved gudstjenester, konserter og korprøver. At Fagerborgs 

kirkemusikalske aktivitet er attraktivt for NMH er tegn på at vi gjør mye riktig hos 

oss. 

3.Konsertvirksomhet 

Grunnet manglende bevilgninger fra Kulturrådet har vi dessverre ikke kunnet 

arrangere orgelkonserter i 2019, vi håper på bedre tider. Korene som øver i kirken har 

derimot holdt et meget høyt aktivitetsnivå, noe som har bidratt til et stort antall 

konserter med mange besøkende. 

Fagerborg spilte derimot en meget sentral rolle under Oslo Orgelfestival der vi 

arrangerte Duruflés Requiem. 

Vi opplever stadig at Fagerborg kirkes musikkvirksomhet blir kommentert i pressen 

og lagt merke til i byen generelt, og at dette er med på å trekke folk til gudstjenestene 

i kirken vår for å få oppleve den levende og kraftfulle kirkemusikalske arven som 

formidles. 

 

GUDSTJENESTENE: 

1.Høymessen 
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Høymessen er Fagerborg menighets hovedsamling gjennom uka, under 

gudstjenestereformens overskrift: «Sammen for Guds ansikt.» Gjennom 2019 var 

oppslutningen stabilt god, med samme snitt som årene før på 159 deltakere, etter et 

kraftig hopp opp i årene 2014-2016. Gudstjenesten samler ulike aldersgrupper, selv 

om vekten ligger på de godt voksne. Høymessen preges av sterke kirkemusikalske 

ressurser, der korgrupper medvirker de fleste søndagene; musikere noe mer sjeldent. 

Profilen preges av klassisk kirkemusikk, men det gis også rom for andre musikalske 

utttrykk, ikke minst knyttet til trosopplæringsgudstjenester og gudstjenester for små 

og store. Frivillige medarbeidere som tekstlesere, medliturger og kirkeverter og 

ansvarlige for søndagsskole og kirkekaffe, bidrar til at mange har et eierskap til 

gjennomføringen av gudstjenesten. Det tilstrebes også medvirkning fra konfirmanter 

og dåpsfamilier. 

De aller fleste gudstjenestene feires med nattverd, og de to siste årene har det også 

vært slik de søndagene menighetsbarnehagen har medvirket – da som en del av en 

enkel bønnevandring med ulike stasjoner. 

Vi har søndagsskole alle søndager bortsett fra i skoleferiene, og der har barna eget 

opplegg under preken og forbønn. De deltar i hovedgudstjenesten før og etter dette. 

Oppslutningen varierer naturlig nok ut fra hvor mange barnefamilier som kommer 

den enkelte søndag, men ofte er det en bra gjeng og tilbakemeldingene fra deltakerne 

er svært positive. 

2.Gudstjenester for store og små 

6 ganger i året feires hovedgudstjenesten med egen familiegudstjenesteordning, med 

eller uten søndagsskole, eventuelt søndagsskole for alle ute i kirkerommet. Da er 

gjerne et band musikalsk medvirkende, og menighetsbarnehagen vår deltar ved tre av 

disse gudstjenestene. Dermed synliggjøres den også for andre deler av menigheten 

enn de som har barnehagebarn, og deres deltakelse verdsettes høyt. 

3.Gudstjenester for skoler og barnehager 

I adventstiden inviteres skoler og barnehager som er lokalisert i vårt sokn, til kirken. 

Oppslutningen om disse julegudstjenestene er god, og samarbeidet omfatter også 

påskevandring og pinsefest for barnehagene. 

4.Dagen i Stensparken 

Denne friluftsgudstjenesten har lang tradisjon, og ble også i år feiret med godt vær og 

stor oppslutning. Caledonia Jazzband og koret NGV var medvirkende, det var dåp, og 

utvidet kirkekaffe. Denne dagen synliggjør menigheten for et langt bredere segment 

av folkekirken enn det vi evner en vanlig søndag. 

5.Bislettmesser 

Bislettmessene har hatt lavere oppslutning de siste årene, og med mer begrensete og 

sammensatte presteressurser i 2019 grunnet en doktoravhandling (soknepresten) og 

en studiepermisjon (kapellanen), reduserte vi antallet Bislettmesser til to på våren og 

to på høsten. Gospelkoret HIM har heller ikke lenger mulighet til å delta på samme 

måte som tidligere, men Sarepta og NGV og frivillige fra menigheten (inkludert fra 

Kompass) har bidratt til fine messer. Vi har en løpende samtale om konseptet og 

utviklingen av disse messene. 

6.Yogagudstjenester 

Siden høsten 2016 har vi hatt yogagudstjenester en lørdag i måneden, bortsett fra 

gjennom sommeren. En basic yoga flow integreres i en tradisjonell gudstjenestelig 
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ramme av nådehilsen, samling, samlingsbønn, skriftlesning, minipreken, Fadervår og 

velsignelsen. Musikken er gregoriansk kloster musikk. Soknepresten og sertifisert 

yogainstruktør Henriette Edvarda Berntsen leder gudstjenesten. Vi har hatt jevnt 

oppmøte på 15-20 personer gjennom året; faste og drop-in. Mange gir uttrykk for at 

de gjennom denne gudstjenesten får troen og tekstene i kroppen på en ny måte, og at 

tilbudet betyr mye for dem.  

7.Stille messer 

Disse ble innført i fastetiden 2017, og de to siste årene har de blitt gjennomført hele 

året minus juli måned. Midtveis i 2019 startet en prosess der Kompass overtok 

ansvaret for Stille messe fra Lyder Sagens-fellesskapet. Messene er et viktig og 

verdsatt supplement til søndagsgudstjenestene våre, og en del av menighetens 

hverdagspuls. Mer om disse under Kompass. 

8.Kompass-gudstjenestene omtales et annet sted i årsmeldingen. 

9.Frivillige i gudstjenestene 

Det skal mange til for å gjennomføre og planlegge en gudstjeneste. I tillegg til 

menighetens prester, kantorer og andre musikalske krefter og kirketjenere, er det 

adskillige frivillige som er engasjert som medliturger, kirkeverter, dåpsverter og 

kirkekaffeverter. 

 

STATISTIKK: 
 

 

 

 

 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

Totalt antall 

deltagere ved 

gudstjenester på 

søn- og 

helligdager 

            8851 

            8963 

            8615 

            8634 

            6824 

Gjennomsnitt 

deltagere forordnede 

gudstjenester 

 

 

             160 (ekskl. Kompass) 

             166 (ekskl. F2) 

             159 (ekskl. F2) 

             159 (ekskl. F2) 

             129 (ekskl. F2) 

Gjennomsnitt 

antall nattverd-

gjester, 

forordnede gudstj. 

 

94 (ekskl Kompass) 

     96 (ekskl.F2) 

     80 (ekskl.F2) 

     70 (ekskl. F2) 

     56 (ekskl. F2) 

2014 7461 138 (ekskl. F2) 79 (ekskl. F2) 

2013 6227 113 (ekskl. F2) 54 (inkl. F2) 

2012 7983 145 (ekskl. F2) (Uranienborg 

kirke ble pusset opp. Vi fikk 

mange dåpsfamilier derfra.)  

52 (inkl. F2-tallene 

2011 7077 100 (121 hvis vi ikke teller 

med F2-gudstjenestene) 

60 (inkl. F2-

tallene) 

2010 7205 86 54 

2009 7946 88 65 

2008 8701 102 59 

2007 7651 97 65 

2006 6057 81 72 

2005  81 75 

2004 6174 114 72 

2003 6822 116 60 

2002 7022 127 75 

 

Kompass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall 37 36 40 37 32 27 22 

Nattverd 34 35 35 35 30 25 22 
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Kirkelige handlinger 

Nedenfor følger statistikk for kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og 

begravelse. Disse handlingene er en betydelig og viktig del av særlig prestenes og 

kantorens arbeid. Mye tid, omtanke og kompetanse går inn i å gjøre møtet med kirken 

vår og representantene for den så god som mulig; både før, under og etter 

seremonien.  Her skapes minner for livet. 

 

Dåp 

I 2019 ble det døpt 60 barn, mens antallet for 2018 var 66.  

 

Konfirmasjon 

15.mai 2019 ble 31 konfirmanter konfirmert. I 2018 var det 24. 

 

Vielser 

I 2019 var det 20 vielser i Fagerborg. I 2018 var det 18. 

 

Gravferd 

Det var 39 gravferder i menigheten i 2019, mens antallet i 2018 var 42. 

 

Frivillige i gudstjenestene 

Det skal mange til for å gjennomføre og planlegge en gudstjeneste. I tillegg til 

menighetens prester, kantorer og andre musikalske krefter og kirketjenere, er det 

adskillige frivillige som er engasjert som medliturger, kirkeverter, dåpsverter og 

kirkekaffeverter. 

 

 

 

 

 

Fagerborg, den 21. april 2020 

Fagerborg menighetsråd 

 

 

 

 

Finn Folke Thorp, leder 


