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Innledning 
 
2020 har vært et annerledes år for Fagerborg menighet som for alle andre. Årsstatistikk og 

aktivitetsnivå kan ikke sammenlignes med tidligere år, og det kommer også til å sette sitt preg 

på årsmeldingene for 2021. 

 

Allikevel har 2020 vært et begivenhetsrikt år på mange måter. Som kirke har vi blitt utfordret 

til å tenke nytt. Hvordan kan vi være kirke og komme ut med vårt budskap og være tilstede 

for mennesker som trenger oss med alle de fysiske begrensningene smittevernreglene har 

gitt?  

 

På det digitale området har vi hatt en stor produksjon og ikke minst fått en kompetanse i 

menigheten som vi kan bygge videre på. Vi har også lært at utendørs arrangementer, om det 

er gudstjenester, turgrupper, trim på kirkebakken eller annet, er fullt mulig og en god måte å 

treffe mennesker på som kanskje finner terskelen inn til kirken høy. Dette kommer vi til å 

gjøre mer av i årene som kommer. 

 

I denne årsmeldingen kan du lese mer detaljert om hva vi har gjort, og hva som har preget 

2020. Menighetsrådet vil rette en spesiell takk til staben i år. Når det ikke har vært mulig å 

samle menighetens frivillige på samme måte som tidligere, har stabens initiativ, pågangsmot 

og koordinering vært helt avgjørende for at vi har kunne gjøre så mye som vi tross alt har 

gjort.  

 

Midt i året sluttet daglig leder Solveig Granerud, etter trofast og iherdig innsats for Fagerborg 

menighet i mer enn 30 år. Line Andreassen ble ansatt i juni, og har tatt utfordringene og den 

krevende situasjonen på strak arm, velkommen! 

 

Men selvfølgelig også takk til de mange frivillige som har bidratt i en tid der behovet for 

kirke har vært større enn på mange år, og der muligheten for å komme behovene i møte har 

vært så begrenset.  

 

Vi har akkurat feiret påske i Fagerborg når vi setter punktum for årsmeldingen. Ingen påske-

gudstjenester, ingen Potter-feiring, ingen kirkekaffer i vårsolen, men allikevel en 

påskeliljepyntet kirke med trompet og orgelspill fra høyttalere utover soknet med et klart 

budskap; Kristus er oppstanden.  

 

”Åpen kirke” med 10 personer har i lange perioder vært det eneste vi har kunne tilby. Det har 

vi gjort, og det kommer vi til å gjøre mer av, også når pandemien er historie. I visjonen vår 

heter det at kirken skal være åpen, nær og tilgjengelig. Vi vil at folk skal møte en åpen 

kirkedør, også rent fysisk, så ofte det lar seg praktisk gjennomføre. Et skilt om ”Åpen kirke” i 

Norabakken, er et viktig budskap også til dem som ikke går inn. Det er et budskap om at 

kirken er der og vil være der for alle, når som helst. 

  

 

Fagerborg 6. april 2021 

 

 

 

Fagerborg menighetsråd 

v/ Finn Folke Thorp 

Menighetsrådsleder 
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Menighetsrådet 
 

Menighetsrådet har avholdt 8 møter og behandlet 61 saker. 

 
Navn Roller 

Finn Folke Thorp Leder 

Ingvild Kristine Lysne Nestleder 

Anne Kristine Dalane Representant 

Maria Vatne Representant 

Magne Mjærum Representant 

Haakon Gjøen Representant 

Marius Astrup Thoresen Representant 

Jostein Vevatne Representant / KfiO  

Inger Helene Enger Representant / Vara KfiO  

Sven Christian Stenvaag Representant 

Sunniva Gylver Sokneprest 

Trine Molland 1.vara 

Ragnhild Margrethe Moy 2. vara 

Harald Strand 3. vara 
 

Daglig leder Line Andreassen er saksforbereder og sekretær for menighetsrådet. 

 

Viktige saker i menighetsrådet: 

 

▪ Digital satsning, nyhetsbrev og flere nye aktiviteter innenfor mulighetene i pandemien 

▪ Strategi 

▪ Beredskap 

▪ Budsjett og økonomi 

▪ Lyd, lys og bilde i kirken 

▪ Oppussing og vedlikehold av kirken 

▪ Eiendomsforvaltning  
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Ansatte, oppnevnte styrer og representanter 

 
Bispedømmeansatte 

• Sokneprest Sunniva Gylver i 100 % stilling 

• Kapellan Anders Heskestad Mikalsen, 100 % permisjon til oktober 

• Kapellan vikar, Bendik Baasland, 50 % fra juni 

 
Kirkelig fellesrådsansatte 

• Kantor Gjermund Brenne i 75% stilling   

• Daglig leder Solveig Granerud (1.1 – 15.6) i 100 % stilling  

• Daglig leder Line Andreassen (15.6 – 31.12) i 100 % stilling 

• Barne- og ungdomsleder Eirik Eng Hauge 60% og trosopplæringsleder 40% stilling 

(pappapermisjon 50 % fra 1.10 – 31.12) 

• Barne- og ungdomsmedarbeider vikar Guro Haave Reknes (1.10 – 31.12) i 50 % stilling 

• Kirketjener Gina Gylver 

• Kirketjener Karina Tallarico 

• Kirkemedarbeider Jon Anders Walstad 

 

Menighetsansatte 

• Diakon Gunn Iren Tangen i 100 % stilling 

• Daglig leder i Fagerborg menighetsbarnehage Irén Aarstad i 100 % stilling 
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Menighetsrådet har opprettet følgende utvalg: 

 

▪ Arbeidsutvalg 

▪ Gudstjeneste- og kirkemusikalsk utvalg 

▪ Barne- og ungdomsutvalget 

▪ Diakoniutvalg 

▪ Misjonsutvalg 

▪ Kirkekomité 

▪ Galtruds Legat 

▪ Fagerborg Diakonale Stiftelse 

▪ Representanter til styringsgruppen for Kompass – Fagerborg Unge Voksne 

▪ Representant til Fagerborg menighetsbarnehages samarbeidsutvalg 

▪ Bibelkontakt 

▪ Kirkens Nødhjelp-kontakt 

 
Arbeidsutvalget 

Har bestått av Finn Folke Thorp (leder), Anne Kristine Dalane (nestleder til juni), Ingvild 

Kristine Lysne (nestleder fra juni) Jostein Vevatne (fellesråds representant), Sunniva Gylver 

(sokneprest), Solveig Granerud (daglig leder til juni), Line Andreassen (daglig leder fra juni)  

 

Arbeidsutvalget forbereder og utreder saker for menighetsrådet. 

 

 

 

 
 

Menighetsrådet og ansatte var samlet på strategisamling på Mortensrud i februar 2020. 
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Gudstjenestelivet 
 
Høymessen er Fagerborg menighets hovedsamling gjennom uka, under gudstjenestereformens 

overskrift: «Sammen for Guds ansikt.»  

 

Det er vanskelig å sammenlikne 2020 med et normalt år, da vi bare hadde normal drift de 

første to månedene, ingen gudstjenester fra 12.mars til slutten av mai, antallsbegrensning fra 

juni til oktober, ny nedstenging i november, og bare noen utendørs gudstjenester i desember. 

 

 
 

Gudstjenesten i Fagerborg 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 uttrykk, ikke minst knyttet til trosopplærings-

gudstjenester og gudstjenester for små og store.  

 

I 2020 har vi hatt en del fysiske gudstjenester med sterke begrensninger på antall, og preget 

av smittevernhensyn. Vi hadde 68 gudstjenester med totalt 5.668 besøkende. Dette er 6.653 

færre enn i 2019. Påskefeiringen ble rent digital, primært i form av opptak av gudstjenester. 

Konfirmasjonsgudstjenestene i september ble gjennomført slik at alle fikk ha med ønsket 

antall gjester, gjennom å ha fem gudstjenester med opptil 200 personer på hver.  

 

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 det nattverd og vi har søndagsskole. 

 

Utendørs gudstjenester 

17. mai ringte alle kirkeklokkene over hele landet kl.12.55, i forkant av at det var oppmuntret 

til avsynging av nasjonalsangen kl.13. Vi informerte i begrenset omfang om at vi kom til å 

synge på kirkebakken med støtte av en trombonist, og inkludere et ord for dagen og 

velsignelsen. Nesten 200 mennesker fra bredden av folkekirken møtte opp, med avstand, og 

det ble et kort men svært vellykket arrangement. 
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Friluftsgudstjenesten i Stensparken  

Har lang tradisjon for oss i Fagerborg menighet og samarbeidspartner Vestre Frikirke, og ble 

også i 2020 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. 

 

 

 
 

Her med sokneprest Sunniva Gylver, Rebecca og Henrik Syse og Caledonia Jazzband.  
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I desember gjennomførte vi flere enkle gudstjenester uten nattverd utendørs på kirkebakken, 

én også med dåp. Vi hadde for første gang utendørs gudstjeneste med tenning av julegran og 

adventskrans 1. søndag i advent. Forsangere, Bislett guttekor, trombonist og trompetist 

deltok på noen av gudstjenestene i tillegg til kantor. Julaften hadde vi to gudstjenester med 

max tillatt antall deltakere på 200 på hver. I tillegg sto en del mennesker og lyttet oppe i 

parken. 

 

 
Gudstjenester spesielt med barn og unge 

Det ble arrangert én gudstjeneste for store og små før vi ble stengt ned i mars. Ingen skole-  

og barnehage-gudstjenester ble gjennomført, grunnet korona. Det ble gjennomført en 

Bislettmesse i form av en samtalegudstjeneste skapt og gjennomført sammen med 

konfirmantene.  

 

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 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. I 2020 ble noen av disse 

gudstjenestene gjort i tom kirke, og enten sendt som digitale opptak eller gjennomført live på 

Zoom. 
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Stille messer 

Disse kveldsmessene har vært en fast puls gjennom året siden 2017, ledet av 

musikkmedarbeider Stig Børre Holvik Høydahl og en av prestene. I 2020 har også en del av 

disse messene vært digitale, og antall deltakere langt under normalen. Her med kapellan vikar 

Bendik Baasland, Ingvild Baasland, sokneprest Sunniva Gylver og kirketjener Gina Gylver. 

 

 
 

 

Kirkelige handlinger 

Nedenfor følger tall 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.  

 

I 2020 har det vært langt færre slike kirkelige handlinger, grunnet koronarestriksjonene.  Vi 

har hatt en del dåp og noen vielser med bare nærmeste familie til stede, og fått gode 

tilbakemeldinger på at de tross alt har blitt opplevd som fine og meningsfulle seremonier. 

 

Dåp 

Det ble døpt 64 av soknets barn (hvorav 17 i andre kirker), 60 dåp totalt i 2019. 

 
Konfirmasjon 

47 konfirmanter, 31 i 2019.  

 

Vielser  

12 vielser, 20 i 2019. 

 
Gravferd 

43 gravferder i menigheten, 39 i 2019. 

 
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 engasjerte som medliturger, kirkeverter, dåpsverter og kirkefakkeverter. 

 
Bibelkontakt 

Sokneprest Sunniva Gylver. 
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Kirkemusikalsk virksomhet 
 

Gudstjeneste og kirkemusikalsk utvalg  

Har bestått av sokneprest Sunniva Gylver, kapellan vikar Bendik Baasland, kantor Gjermund 

Brenne, Hanna Helene Syse, Jorunn Sundby og Marius Astrup Thoresen. 
 

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.  

 

 
 

Fagerborg kirke har et rikt og variert musikkliv, mye takket være et godt arbeid gjort av vår 

kantor Gjermund Brenne (bildet nedenfor) og korene som til daglig øver i kirken. 
 

 
 

Pandemi 2020 

Dessverre ble de fleste kirkemusikalske aktiviteter i 2020 innstilt.  

 

Følgende ble allikevel gjennomført: 

• Radiogudstjeneste Kristi forklarelsesdag. Her medvirket Ullern Kammerkor og 

messingblåsere under ledelse av kantor 

• Diverse innspillinger i forbindelse med digitale lanseringer i påsken. 

• Lessons and Carrolls på kirkebakken 3. søndag i advent. 

• Fagerborg Synger Julen inn – ble digital. 
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Musikk på gudstjenestene 

Som tidligere år fortsetter samarbeidet med korene Ensemble 96, Ullern Kammerkor, Con 

Spirito, NGV og Sarepta for å ha musikalsk medvirkende på så mange gudstjenester som 

mulig gjennom året. De nevnte korene stiller enten med grupper eller hele besetningen 

avhengig av hvilket format gudstjenestene har og hva slags musikk som skal fremføres.  

Samarbeidet med orkesteret Nordic Harmony og Bislett Guttekor var også planlagt i 2020 og 

vil fortsette når pandemien er over. 

 

Praksis fra Norges Musikkhøgskole 

Til tross for pandemi gjennomførte likevel studenter fra NMH sin kirkemusikalske 

praksisperiode i Fagerborg under veiledning av kantor. At Fagerborgs kirkemusikalske 

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

 

Konsertvirksomhet 

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. Vi er mange 

som gleder oss til dette atter kan gjenopptas. Nedenfor «Fagerborg synger julen inn» som i 

2020 ble digital. Her ledet av menighetsrådsleder Finn Folke Thorp, Hilde Hannah Buvik, 

kantor Gjermund Brenne, Bislett Guttekor med dirigent Marius Astrup Thoresen. 
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Barne- og ungdomsarbeidet 
 

Barne- og ungdomsutvalget  
Består av Henrik Syse (Leder), Irén Aarstad, Lovise Omsveen, Guro Haave Reknes, Veronica 

Lona og Camilla Orten. Gunnar Isaksen ga seg som medlem sommeren 2020. Eirik Eng 

Hauge har vært utvalgets sekretær. 

Utvalget hadde 4 møter, og behandlet 17 saker i løpet av 2020. To av møtene av på teams. 

Dette er færre enn vi normalt sett pleier å ha. 

Det har vært et merkelig år for barne – og ungdomsarbeidet i Fagerborg menighet. 

Koronavirus-situasjonen har gjort at mye har blitt avlyst, utsatt eller gjort på andre måter eller 

tider på året enn det vi normalt sett gjør. Her kommer en liten oppsummering av det vi har fått 

gjort ila. 2020. 

Gudstjenester for små og store 

Barne- og ungdomsutvalget har i samarbeid med de ansatte, planlagt og gjennomført 1 

gudstjenester for små og store (karnevalsgudstjenesten sammen med menighetsbarnehagen), 

samt 1 gudstjeneste med elementer fra små og store gudstjenestene (med utdeling av 2 og 6 

årsbok). Disse gudstjenestene har også blitt sterkt preget av koronapandemien i år, og vi har 

derfor kun fått gjennomført én av disse i 2020. 

Søndagsskolen 

Vi har så langt det har latt seg gjøre, hatt søndagsskole de søndagene vi har hatt gudstjeneste i 

år. Fram til mars, når samfunnet stengte ned, rakk vi en god del samlinger. Det gjorde vi også 

rett over sommeren før samfunnet stengte ned igjen i oktober.Vi har også hatt utendørs 

søndagsskole ved et par anledninger, samt søndagsskole på «dagen i Stensparken». 

 

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 og Rebecca Sofie Syse.  

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. 

Englebarna  

Annenhver tirsdag møtes vanligvis barn med foreldre i menighetens barnehage for lek, 

middag og andakt. Dessverre har Englebarna fått lide under koronaen. Vi kom så vidt i gang 

med vårsemesteret i barnehagen før vi måtte stenge ned. Vi prøvde så og flytte til kirken uten 

hell. Oppslutningen ble dessverre dårlig. Vi starter så vidt opp igjen etter ferien, før vi igjen 

måtte stenge ned. Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan få ut potensialet for dette konseptet 

når vi igjen kan samles. 
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Babysang 

Babysang er et viktig samlingspunkt for mange småbarnsmødre og fedre i Fagerborg. Vi rakk 

en god del samlinger i starten av 2020, og hadde et par direktesendte samlinger på facebook 

da samfunnet stengte. Den første av disse er sett over 4.000 ganger totalt, og samlet rundt 200 

foreldre da den gikk live. Det er gøy! Vi rakk også å gjennomføre endel samlinger på høsten, 

før samfunnet stengte ned i oktober. Babysang ledes av diakon Gunn Iren Tangen og barne- 

og ungdomsleder Eirik Eng Hauge. Oppmøtet har vært godt og vi er i snitt rundt 20 babyer 

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

 

Konfirmanter                                                                                                                       
I September 2020 ble 47 konfirmanter konfirmert i Fagerborg kirke. Foruten sokneprest 

Sunniva Gylver har barne- og ungdomsarbeider, diakon, kantor og kapellan 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.  

Dette året har også blitt preget av koronapandemien, og vi har måttet kaste oss rundt med 

både online-opplegg, ekstra weekend etter sommeren og 5 konfirmasjonsgudstjenester.Høsten 

2020 meldte det seg hele 39 konfirmanter til et nytt semester. Det er et godt og høyt tall for 

Fagerborg. Det er gledelig å se at så mange velger å la seg konfirmere i Fagerborg år etter år. 

Før pandemien rakk vi å dra på HEKTA (en kristen ungdomsorganisasjon som har som 

hovedoppgave å lage konfirmant- og ungdomsleirer) i Håkons hall på Lillehammer, noe som 

igjen var stor suksess. 2020 var tredje år med høstkonfirmasjon i Fagerborg. I 2021 blir 

dessverre ikke denne leiren arrangert pga. pandemien, så vi må tenke annerledes.  
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PotterPåske i Fagerborg kirke 
Er en årlig begivenhet i menigheten vår. Gjennom halvannet døgn ser vi alle åtte Potter-

filmene på storskjerm i nattsvart kirke, og på dagen i mellom har vi rumpeldunkkamp i 

parken, eliksirtimer i kjelleren, tryllestavverksted, Potter-quiz og Potter-gudstjeneste. 

I 2020 ble dessverre avlyst, men vi arrangerte både pottergudstjeneste, workshops, quiz og 

annet innhold digitalt! Vi håper på å kunne gjennomføre i 2021. 

 

Midtgangen 

I november 2020 så vi et sterkt behov for å lage noe nytt og gøy. Dette endte i «barne- og 

tweens» konseptet «Midtgangen» utarbeidet av barne- og ungdomsleder Eirik Eng Hauge, 

ungdomsmedarbeidere Guro Haave Reknes og (UKT student) Maren Hovland. Korte show på 

facebook for barn og tweens. Innholdet var bibelfortelling, humor og en «challenge». Vi rakk 

å lage 7 episoder, som ble godt tatt imot av folk!  

  

 

Økonomi  

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

egenandeler der det er behov. 

Frivillighet 

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

søndagsskolen og konfirmantarbeidet er antall frivillige ledere bra.  

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. 
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Samarbeid med andre menigheter 

 I 2020 samarbeidet vi for første gang med St. Hanshaugen sokn og Uranienborg om å sette 

opp kirkerottene for aldersgruppen 3-6 år. Dette var gøy, og ble gjennomført i Uranienborg 

kirke på høsten 2020. Det er også et ønske fra gamle Oslo og samarbeide rundt «Pinsenatt i 

domkirken», et tiltak for ungdom i pinsehelgen. Dette ble avlyst i 2020, og man prøver igjen i 

2021. 

Det er god stemning mellom menighetene, og terskelen for samarbeid er lav der vi ser at vi 

kan utfylle hverandre – og lage noe gøy sammen. 

 

 

Veien videre i 2021  

2021 starter med en pandemi vi ikke vet når slutter. Vi jobber kontinuerlig med å finne på ting 

vi kan gjøre både digitalt og fysisk – så håper vi alle på at vi kan møtes mer som normalt når 

vi kommer et stykke ut i 2021. Vi gleder oss til å kunne samles til babysang, englebarna, 

ungdomsklubb, tårnagenter og lys våken med mer. Vi er også i kontakt med bydelen om 

Ungdomshuset i Stensparken, og det planlegges samtaler om hvordan vi kan bidra, inn mot 

sommeren 2021. Huset i Stensparken skal rehabiliteres og bli til en inkluderende kulturarena 

for ungdom.Villaen i Stensparken skal bli ungdomshus for 12-19 åringer som bor i Bydel  

St. Hanshaugen og Bydel Frogner. 
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Trosopplæring  

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 2020: 

▪ Vi jobber hele tiden med å ha et godt tilbud for aldersspennet 0-18 år.  Vi er vi fremdeles 

relativt gode på og når ut til flest i aldersgruppen 0-10, men har fremdeles endel å gå på 

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

og bare blir bedre).  

▪ Året 2020 ble et spesielt år også her. Flere tiltak ble avlyst, utsatt eller gjennomført på 

andre, og kanskje ikke alltid like optimale måter. 

▪ 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. 

▪ 2-årsbok 4 barn mottok «min kirkebok 2» på en gudstjeneste på høsten 2020. 

▪ 4-årsbok 11 barn mottok «Min kirkebok 4» på karnevalsgudstjenesten i 2020. 

▪ 6-årsbok 3 barn mottok «Min kirkebok 6» på gudstjeneste på høsten 2020. Her med 

Barne- og ungdomsleder og trosopplæringsleder Eirik Eng Hauge. 

 

 

▪ Tallene her er svakere enn tidligere år. Noe som handler mye om - 1. pandemien og - 2. at 

barnehagen vår ikke deltok på 2 og 6 årsbokutdelingen.  

▪ Lys våken og Tårnagenthelg 2020 ble dessverre avlyst i 2020. 

▪ PotterPåske (13 og 14 år) hadde vi gledet oss til, men det ble dessverre også avlyst i 2020 

på grunn av restriksjonene fra myndighetene. Vi fikk gjort mye digitalt, og hadde en god 

oppsluttning der.  

▪ 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. 
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Diakoni og fellesskapsbyggende aktiviteter 
 

Diakoniutvalget                                                                                                          
Består av Hilde Hannah Buvik (leder fra 20.08.2020), Jorunn Sundby (leder frem til 

03.06.2020. Gikk ut av utvalget fra samme dato, se bildet under), Magne Mjærum, Harald 

Strand, Anne Kristine Dalene (nytt medlem fra 20.08.2020), og Gunn Iren Tangen. Det er 

avholdt 4 møter og behandlet 22 saker. 

2020 ble et annerledes år for oss alle, med sterkt redusert aktivitet fra 12. mars. Mange av 

våre planlagte aktiviteter og arrangementer ble dessverre avlyst,- f.eks. Holmenkollstafetten, 

Grønn Messe, julelunsjen for eldre og juletrefesten i romjulen.  

De første ukene etter nedstengningen var diakonen med på Åpen kirke på Grønland og 

matutdelingen på Fattighuset. Her har man gjennom hele pandemien opplevd økt pågang og 

behov for mat, omsorg og informasjon. Dette ga verdifull erfaring, både for samarbeid på 

tvers av menigheter og synliggjøring av hjelpebehov i byen. God erfaring var også 

opplevelsen som nattevakt i Paulus kirke i forbindelse med overnattingstilbudet for fattige 

tilreisende i februar samme år.  

 

 

Tiltak i 2020: 

Samtaler/besøkstjeneste/sjelesorgsamtaler                                                                                                                     

Vi har ikke registrert økt pågang av personer som ønsker samtaler i denne perioden, men 

prestene har hatt sjelesorgsamtaler, og diakonen har brukt mye tid på å opprettholde kontakt 

pr. telefon med frivillige, eldre og sårbare grupper i menigheten. Noen fysiske besøk har det 

også blitt. Jubilantblomstutdelingen har stort sett foregått pr. telefon. Etter avtale har vi delt ut 

blomster, spesielt i sommer da det ble noen lettelser i restriksjonene. Det ble delt ut 32 

blomster til eldre (og andre utvalgte grupper) til jul.   

Drop-in bibelgruppe                                                                                                                          

12-14 deltakere møtes på dagtid hver 14. dag, og gruppen ledes av diakon Gunn Iren Tangen. 

Flere av møtedatoene ble dessverre avlyst. De gangene vi hadde mulighet til å møtes, satt vi i 

menighetssalen med god avstand til hverandre. 
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Reparasjonsverkstedet                                                                                                     
Ble flyttet til menighetssalen for å få bedre plass i koronatiden. Det har fungert veldig bra, og 

flere av de planlagte datoene ble gjennomført. De fantastiske sydamene våre (her med Marit 

Mjærum, Ragnhild Margrethe Moy og Lovise Omsveen har vært med å produsere og solgt 

godt over 200 munnbind til kr. 100,- pr. stk. Inntekten har gått til misjons- og 

bistandsprosjektet i Thailand. Sokneprest Sunniva Gylver og daglig leder Line Andreassen 

stilte opp i promoteringssnutt. 

 

  

 

Sommertreff                                                                                                                    
Det ble avholdt 3 sommertreff i hagen i Rosenborggt.3. Populært tiltak med mellom 24-35 

deltakere. Diakoniutvalget bidro med praktisk hjelp. 
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Gunda Mathilde og Erling Langaas legat                                                                                         

Vi arrangerte felles sommertur 19. august til Roseslottet og Frognerseteren restaurant sammen 

med St.Hanshaugen menighet med 38 deltakere. Dette er tenkt som en årlig tur for eldre over 

65 år, men med ulike reisemål. 

 

Felleslegatet                                                                                                                 
Hvert år deles det ut kr.36.000 fra Felleslegatet til hjelpetrengende i menigheten. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon                                                                                                     

2020 ble en heldigital aksjon med et rekordresultat på kr. 58.657,- (Menighetens innsamlede 

totalbeløp er et resultat av hva menigheten har samlet inn både fysisk og digitalt, men også 

gaver til fasteaksjonen som er registrert sentralt fra privatpersoner med postnummer i soknet.)  

Diakon Gunn Iren Tangen er menighetens Kirkens Nødhjelps-kontakt. 

Åpen kirke i Fagerborg                                                                                                                      

Vi har økt satsningen på Åpen kirke. I perioder har dette vært eneste tillatte aktivitet med max 

antall på 10 personer + medvirkende. Både frivillige og ansatte bidro som vakter. I Åpen 

kirke inviterer vi til å tenne lys, sitte i stillhet, lytte til musikk, og bli bedt for. Det er også 

mulighet for samtale med prestene våre og diakon. Sammen med kirketjenerne våre deltar 

også frivillige kirkeverter her. 
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Fagerborg med høy puls 

Fra landet stengte ned i mars 2020, kjørte sokneprest Sunniva Gylver gratis drop-in 

treningstimer ute i Stensparken et par ganger i uka. 50 minutter hard, enkel trening til musikk, 

der enhver kan utfolde seg som det passer - sammen. 3-12 stykker møtte opp hver gang, selv i 

november og regn. God stemning! 

 

 
 
 

Avtakking av Solveig Granerud og frivillighetskonsert  

Fagerborg menighet har mange engasjerte frivillige som utgjør en svært viktig del av arbeidet 

som utføres daglig. I 2020 ble det en annen form på medarbeiderfesten, hvor vi ønsket å takke 

hver enkelt med konsert og enkel bevertning i Fagerborg kirke 22. oktober. 73 personer deltok 

med hilsener og avtakking av Solveig Granerud - som takket for seg for å gå av med pensjon 

som daglig leder etter 35 år menigheten. Her er bilder fra «avtakking og velkomst» i 

gudstjenesten 6. september, med menighetsrådsleder Finn Folke Thorp, ny daglig leder Line 

Andreassen og sokneprest Sunniva Gylver – og diakon Gunn Iren Tangen med flere - som 

inviterte til kirkekaffe på kirkeplassen. 

 

 



22 

 

 

 

Turgrupper med guide i adventstiden 

Vi har det siste året levet i en annerledes tid med mye innetid. Menighetsrådsmedlem og 

Osloguide Inger Helene Enger og menighetsrådsmedlem Magne Mjærum tok derfor initiativ 

til å starte opp med guidede turgrupper i adventstiden. Tilbudet ble et flott aktivitetstilbud til 

inspirasjon og fellesskap med uteaktivitet til turmål i nærområdet. Gruppene har vært åpne for 

alle, og har hatt et tema for hver gang, med varighet på ca en time. Her er det Inger Helene 

Enger som leder gruppen med temaet Bokken Lasson, med Bjørg Walstad og Jon Anders 

Walstad med flere i turfølget.  

 

 
 

 

Fagerborg Hjelper Fagerborg (FHF) 

Vårt nye fellesskap https://www.facebook.com/groups/fagerborghjelperfagerborg/ ble 

lansert 1. søndag i advent, med målsetting om å kunne bidra til mer lokalt fellesskap og flere 

inkluderende møteplasser i Fagerborg. Alle som føler tilhørighet til Fagerborg er velkommen 

med. Medlemmer og frivillige i gruppen inviteres til å dele sine ressurser og ideer, hvor det 

også oppmuntres til å finne sammen når man trenger hjelp til noe, eller når man rett og slett 

bare vil finne på noe gøy sammen. Gruppen har per april 243 medlemmer, og ledes av 

prosjektgruppen bestående av sokneprest Sunniva Gylver og frivillig prosjektleder, Raymond 

M. Kristiansen. Diakon Gunn Iren Tangen og daglig leder Line Andreassen er styringsgruppe. 

Prosjektet er støttet med midler fra Fagerborg Diakonale Stiftelse. 

 

 
 

Utfordringer i 2021 

2020 ble et krevende år for menigheten vår. Vi har i stor grad mistet våre sosiale og åndelige 

møtepunkter, og må ha fokus på menighetsbyggende tiltak fremover. I tillegg vil vi arbeide 

videre med: 

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

• Rekruttering av frivillige er fortsatt et viktig satsingsområde. 

• Revidering av lokal Diakoniplan. 

https://www.facebook.com/groups/fagerborghjelperfagerborg/
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Filosofikafe i Fagerborg kirke 

 
I snart fem 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 2020 hatt blant annet: Nyttårsforsetter, egoisme og altruisme, 

sjelen, krise, håp og framtid, makt og populisme, riving av statuer, følelser, og tid. 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. I 2020 ble en del av filosofikafeene 

digitale, grunnet korona, og ble da kortere og enklere i formen. 
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Misjon, bistand og internasjonalt arbeid 
 

Misjonsutvalget 

Har bestått av Magne Mjærum, leder, Anders Moen Kvalsnes, sekretær og Ellen Worren, 

medlem. 2020 ble et spesielt år. Vi hadde fysisk møte 22.9. Her var Magne og Ellen til stede, 

og vi hadde innspill fra Anders på telefon. Ellers har vi hatt kontakt på telefon, meldinger og 

mail for å forberede og gjennomføre tiltak. 
 

 

 
 

 

Prosjektet i Thailand 

Fagerborg menighet har en avtale med Det Norske Misjonsselskap om å støtte et misjon og 

bistandsprosjekt i Thailand. Det når de aller mest utsatte grupper av barn og unge i slummen i 

Bangkok, og består blant annet av barnehagen i «Lovsangshjemmet», ungdomsklubb,  

ettermiddagsaktiviteter og musikkskole.  Lovsangshjemmets nye leder jobber veldig bra. 

Flere og flere ønsker å ha barna sine der. De har et tett samarbeid med myndighetene og blir 

berømmet for kvaliteten av arbeidet.  

 

«Sterke og trygge familier» er et nytt prosjekt som har startet opp også på 

Lovsangshjemmet. Noe av det beste vi kan gjøre for å bedre et samfunn er å styrke hele 

familien. Koronaen berørte også arbeidet på Lovsangshjemmet. De måtte stenge noen 

måneder på våren og det var en vanskelig tid for de mest utsatt barna. Nå (mars 2021) er det 

normal drift og lite smitte i området. 

 
Økonomi 

• 2020 ble helt annerledes når det gjelder gudstjenester og arrangement. Det var en god 

hjelp når reparasjonsverkstedet i menigheten sydde munnbind og solgte til inntekt for 

prosjektet. De fikk inn over 20 000 kr og hjalp godt dette året. Loddsalg på bøker i 

julemessetider fikk vi også gjennomført. 

• Vi fikk gevinster av både bedrifter og enkeltpersoner. 

• Vi prøver å gjøre offerformålet kjent også når vi ikke kan samles, og vi ser at mange 

bidrar når det er offer til prosjektet. 

• Fra Fagerborg menighet er det samlet inn kr 48.215 til prosjektet.  

• Det meste sendt gjennom menighetsregnskapet- noe direkte fra enkeltpersoner.  

 

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. 



25 

 

 
 

Hva lykkes vi med? 

 

Samarbeidet med diakoniutvalget er en god hjelp. I 2020 er vi svært takknemlig for at de 

bidro til både lokal og global diakoni gjennom «munnbindprosjektet».  

 

 
 

Utfordringer framover 

 

1. Vi har behov for en ny representant i utvalget. 

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

3. Utvikle gode redskaper for å øke bidragene til prosjektet. 
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Økonomi og bygninger 
  

Menigheten har et solid økonomisk fundament. Takket være betydelige årlige tilskudd fra 

Fagerborg Diakonale Stiftelse og andre givere, kan menigheten selv lønne flere ansatte, samt 

holde et aktivitetsnivå langt utover det normale, offentlige driftstilskuddet. 

 

Daglig leder setter opp budsjetter i samarbeid med stab og menighetens arbeidsutvalg, og ser 

til at regnskapet følges opp gjennom året. Regnskapet føres av Kirkelig Fellesråd. I vårt 

regnskap er ikke utgiftene til vedlikehold av kirke, lønn til prester/kantor/kirketjener/daglig 

leder tatt med. Dette dekkes av OBDR og Kirkelig Fellesråd.  

  

Våre driftsinntekter var 3 252 185, hvorav driftsstøtten fra det offentlige var på 156 488. 

Resten er private tilskudd/gaver, kollekt, husleie- og konsertinntekter. Utgiftssiden i 2020 var 

på 2 524 962 altså et foreløpig netto driftsresultat og mindreforbruk/overskudd kr 861 721.Vi 

hadde budsjettert med et overskudd på kr 122 000. Grunnen til det økte overskuddet skyldes 

økte leieinntekter fra konsert- og husleie, reduserte lønnsutbetalinger i permisjonsperiode, 

samt mindre kjøp av varer og tjenester enn budsjettert i denne pandemitiden.  

 

Menigheten og Kirkelig Fellesråd er leietakere i menighetshuset i Rosenborg gaten 3, som 

eies av stiftelsen Galtruds Legat. Menigheten eier to leiligheter i Louises gate 17a og Ole Viks 

gate 8a.  

 

Den økonomiske forutsigbarheten er god. 

 

Ofringer 

Det ble i 2020 samlet inn kr 205.444 ved offer/kollekt i kirken. Kr 88.233 av beløpet var til 

egen virksomhet. Dette er kr 39.014 mindre enn i 2019. 

Fagerborg menighet har bidratt med innsamlende midler kr 48.215 til NMS Misjonsprosjektet 

i Thailand.  

 

Driftsregnskap 2020 

 

Inntekter Regnskap 2020 Budsjett 2020 

Brukerbet, salg, avg. og leieinntekter -761.629 -695.500 

Refusjoner og overføringer -544.437 -230.600 

Rammeoverf/tilskudd fra kommunen -40.000 -10.000 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -116.488 -121.200 

Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler -1.789.631 -1.840.500 

Sum driftsinntekter -3.252.185 -2.897.800 

 

Utgifter   

Lønn og sosiale utgifter 1.167.033 1.246.300 

Kjøp av varer og tjenester 692.723 1.006.500 

Refusjoner og overføringer 305.203 360.000 

Tilskudd og gaver 360.003 348.000 

Sum driftsutgifter 2.524.962 2.960.800 

 

Netto driftsresultat - 861.721 - 122.000 
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Kirkekomiteen  
Har bestått av Hanna Helene Syse (leder), Trond Walstad, Ellen Worren, Haakon Gjøen og 

Jon Anders Walstad. Det ble avholdt 2 møter i 2020, og en dugnad. 
 

• Arbeidet i 2020 var preget av koronapandemien, slik at vi hadde utfordringer med å møtes 

og gjøre innsats.  

 

• Vi hadde fokus på søndagsskolerommet i 2020. Vi ryddet, flyttet ut skapet fra sakristiet, 

og kastet og planla ny møblering.  

 

• Videre leverte vi alle jærstoler inn reparasjon, for å lage nye seter. Vi bidro i 

ryddedugnaden som staben gjennomførte før jul. Jon Anders var sentral i dette.  

 

• Komiteen deltok i en brukerundersøkelse om IKT – lyd og bilde. 

 

• Vi hadde en hagedugnad i juni.  

 

• Det ble vedtatt et mandat for kirkekomiteen i menighetsrådet. 

 

Galtruds Legat 
Jostein Vevatne, leder, Ingvild Kristine Lysne og Torbjørn Borgen er styremedlemmer. 

Styrets medlemmer oppnevnes av Fagerborg menighetsråd. Styrets leder har ivaretatt 

oppgavene som daglig leder i 2020. Legatet eier Rosenborggaten 3 der menigheten og 

Kompass har hatt sine kontorer og menighetslokaler. Øvrige kontorer og leiligheter leies ut 

eksternt. Legatet legger frem egen årsrapport og årsregnskap.  

 

Fagerborg Diakonale Stiftelse 
Faste medlemmer har vært Magnar Helgheim, leder, Sindre Li, Jostein Vevatne, Charlotte 

Kirkeby Hauge (fra april 2019) og Odd Olav Eide. Varamedlemmer har vært Sven Christian 

Stenvaag og Odd Egil Kanestrøm. Fagerborg menighetsråd oppnevner styrets medlemmer.  

 

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

• Daglig leder 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 2020 mottok menigheten totalt kr kr.1.495.000,- i støtte fra 

stiftelsen mot kr.1.350.000- i 2019.  

• Stiftelsen fører eget årsregnskap.  

 

Kompass – Fagerborg Unge voksne 

Styringsgruppen har vært 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 har vært saksbehandler. Til daglig har Kompass vært 

driftet av en ledergruppe sammensatt av Kompasspresten og frivillige. 

Johne Stødle har vært 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. Høsten 2020 bestemte NMS seg for å avslutte det økonomiske samarbeidet 

fra og med 31.12., og menighetsrådet i Fagerborg besluttet å videreføre satsningen på Unge 

Voksne i menigheten, og ansette Stig Børre Holvik Høydal i 20 % stilling som 

musikkarbeider fra og med 1. januar 2021. 
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Fagerborg menighetsbarnehage 
Representant til barnehagens samarbeidsutvalg fra menigheten har vært Solveig Granerud og 

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

foreldre. 

 

Det er opprettet et eget styre for barnehagen og fire personer til barnehagens styre. Disse tre 

er Bjørg Walstad, Vegar Teigland, Håvard Lervik, Solveig Granerud og Irén Aarstad er med 

som sekretær i styret.  

 

 
 

 

Styrets fokus i 2020 

Fokuset på styremøtene så langt har vært oppgradering av ny utelekeplass.  I løpet av august 

2020 stod en helt ny utelekeplass ferdig. 

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. 

 

Fagerborg menighetsbarnehage er et av menighetens største og mest ambisiøse 

satsingsområder. Barnehagen har en god søkning til barnehagen. I 2020 var det 117 søkere til 

7 ledige plasser.     

       

På grunn pandemien har barnehagen ikke deltatt på noen storfamiliegudstjenester. Vi har 

heller ikke hatt besøk fra menighetens barne- og ungdomsleder grunnet pandemien. 

 

Brukerundersøkelsen 2020 

Gir barnehagen vår en fornøydscore på 4,9 av 5,0 mulige fra foreldrene i brukerundersøkelsen 

2020! Vi er stolte av barnehagelederen vår Irén Aarstad og alle hennes medarbeidere, som 

sammen gjør en så flott jobb for de 68 barna her!  

 

Det er utarbeidet en egen årsmelding for virksomheten. 
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Avslutning 
 
Vi har akkurat feiret påske i Fagerborg når vi setter punktum for årsmeldingen. Ingen påske-

gudstjenester, ingen Potter-feiring, ingen kirkekaffer i vårsolen, men allikevel en 

påskeliljepyntet kirke med trompet og orgelspill fra høyttalere utover soknet med et klart 

budskap; Kristus er oppstanden.  

 

«Åpen kirke» med 10 personer har i lange perioder vært det eneste vi har kunne tilby. Det har 

vi gjort, og det kommer vi til å gjøre mer av, også når pandemien er historie. I visjonen vår 

heter det at kirken skal være åpen, nær og tilgjengelig. Vi vil at folk skal møte en åpen 

kirkedør, også rent fysisk, så ofte det lar seg praktisk gjennomføre. Et skilt om «Åpen kirke» i 

Norabakken, er et viktig budskap også til dem som ikke går inn. Det er et budskap om at 

kirken er der og vil være der for alle, når som helst. 

 

Da kirkeklokkene ringte påskeaften, og salmemelodiene ljomet utover kirkebakken på 

påskedag, ble minnet om en gammel bjørnsonsk skolesang vekket, som får være siste ord og 

hilsen i årsmeldingen fra Fagerborg menighet 2020. 

 

«Jeg kjører frem gjennom strålefryd 

i sønddagsstillhet med klokkelyd. 

Alt løfter solen, fra mygg til sæden, 

som var den selve allkjærligheten. 

Og folk forbi meg til kirke kjøre, 

snart stiger salmen for åpne døre. 

Godt mot! Du hilste på fler enn meg, 

skjønt du i skyndingen så det ei.» 
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