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INNLEDNING
Aktiviteten i Holmlia menighet i 2020 var sterkt preget av den globale
pandemien. De mange restriksjonene gjorde at vi ikke kunne samles til
gudstjeneste som vanlig store deler av året. Frykten for smitte mange opplevde
var også reell og det begrenset muligheten vi hadde til å oppleve felleskap med
andre. Men under kriser må vi tilpasse oss og i 2020 utforsket vi mange nye
arenaer for det å være menighet.
Når ikke medlemmene kunne komme til kirken har kirken kommet til
medlemmene. Både digitalt, gjennom streaming av gudstjenester, andakter,
podkaster og bibellesning, og rent fysisk ved at staben gikk på hjemmebesøk
med for eksempel egne hefter rundt påske, pinse og juletider.
Vi har klart å fortsette vår sterke tradisjon med å være en viktig aktør i
lokalmiljøet. I Holmliaparken har kirken vært til stede gjennom
julegudstjenestene, klokkespill, lysarrangement, og ulike installasjoner. Før
nedstengningen i mars rakk vi å gjennomføre halve Puls-festivalen med en
nyskapende orgelkonsert og en Eva Cassidy konsert som samlet lokale
musikerkrefter. I 2020 ble også leiligheten i kjelleren bygget om til to flotte og
moderne musikkrom som vi håper kan komme lokalmiljøet til gode når
restriksjonene lettes.
Mangel på mulighet til å samles rundt alteret har skapt en sterk lengsel etter å
feire gudstjeneste sammen igjen. Om kort tid vil denne lengselen bli omsatt til
et yrende gudstjenesteliv. Da skal vi stå sammen foran Guds ansikt i et nådefullt
felleskap, et felleskap som er sterkere enn det vi hadde før pandemien!
Håpefull og nåderik hilsen
Johan Hake
Leder av Holmlia Menighetsråd
April 2021
Holmlia Menighet
Ravnåsveien 28
1254 Oslo

www.holmliakirke.no
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GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER
Gudstjenester
Etappe 1: januar mars
Holmlia menighet rakk
å feire et ganske
variert
gudstjenesteliv de
første, åpne
månedene av 2020.
Det var ivrige
tårnagenter som livestreamet fra
kirketaket og det var
meditativ Taize-sang.
Vi rakk besøk av både biskop Kari Veiteberg, Bibelselskapets Hans Olav Mørk, prosten
og vår tidligere prest Terje Fonk. Vi fikk smake på den spennende koblingen mellom
PULS-festivalen og gudstjenestelivet.
I denne perioden ble det også etablert en ny rolle i gudstjenestegruppene; en
koordinator som holder kontakten mellom tjenestegjørende prest og resten av
søndagens frivillige medarbeidere. Formålet er å forankre gudstjenesten enda
bredere i menigheten og gjøre det enklere f.eks. for vikarer.
Etappe 2: mars – mai
Da det brått ble slutt med fysiske gudstjenester, dukket det raskt opp mange digitale
varianter fra hele landet. Holmlia menighet begynte også raskt å produsere lokale,
korte digitale gudstjenester, alt fra prekenfortelling for alle aldre på Maria
budskapsdag til større musikalske produksjoner i påsken.
Andakter og prekener ble formidlet også som tekst på nettsiden. Menigheten
forsøkte samtidig å koble dette digitale til noe fysisk, f.eks. rebusløype rundt kirka,
interaktive påskeinstallasjoner utendørs, klokkeringing og hefter levert på dørene.
Etappe 3: mai – juni
Det ble først åpnet for å feire gudstjeneste med 50 stk. Vår lokale løsning ble å feire 2
korte gudstjenester kl. 11 og 12, evt. med en tredje gudstjeneste for dåp. Dette
krevde en stor rigg for smittevern og -vask, og gudstjenestegruppene gikk inn i disse
helt annerledes oppgavene på en utrolig sporty og konstruktiv måte. Det var også
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flere tilbakemeldinger på at
dette knappe
formatet hadde
fordeler som det
går an å vurdere
også i
fremtiden.

Etappe 4: juni-november
Fra og med 21. juni kunne 200 stk. samles i kirken, så med unntak av konfirmasjon, så
kunne vi gjennomføre et tilnærmet vanlig gudstjenesteliv, særlig takket være
gudstjenestegruppenes innsats med smittevern. «Dødssynder i sommersol» var
overskriften på sommerens fellesgudstjenester; en temaserie
om dødssyndene med en kobling til Enneagram-kurset i 2019. Vi hentet inspirasjon
til familiegudstjenestene fra HoBaKluzz’ konsept HoBaLUBA og fikk markere en
vakker og musikalsk Allehelgensdag før samfunnet igjen stengte ned i november.
Etappe 5: november-desember
Digitale musikkandakter erstattet det vanlige gudstjenestelivet, men julaften kunne vi
samles fysisk utendørs i Holmlia-parken til to korte, men innholdsrike
julegudstjenester med mange ulike aktører, bl.a. en ponni fra Søndre Ås gård. Etter
ukesvis med tåke og mørke ble det en lys og løfterik julefeiring!
Kirkelige handlinger
Det har vært mulig å gjennomføre dåp gjennom stort sett hele 2020, men mange
har valgt å vente til det er mulig å samle flere gjester. Det blir spennende å se om
disse melder seg igjen når pandemien etter hvert har pågått så lenge, så menigheten
planlegger tydelig kommunikasjon på dette når restriksjonene lettes. Når det gjelder
gravferd, så bestemte Fellesrådet en periode at kun et fåtall kirker skulle brukes pga.
smittevern. Holmlia kirke var ikke blant dem, men det ble etter hvert åpnet opp igjen
for å bruke Holmlia kirke til gravferd.
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MUSIKK OG
KULTUR
Pulsfestivalen
I 2020 skulle over 450 aktører
stå på scenen under Holmlia
kirkes nye festival i fastetida,
Pulsfestivalen. Vi rakk å
gjennomføre 9 av 20
arrangementer før kirken
måtte stenge 12. mars.
Programmet til PULS20 var
svært innholdsrikt, og besto
av både lokale aktører og
etablerte nasjonale artister.
Noen av arrangementene var initiert og produsert av Pulsfestivalen, mens andre var
ferdige produksjoner. Vi erfarer at det er stor begeistring for festivalen og dens profil.
Selv med nærhet til byens store konsertscener og katedraler oppsøker Holmliafolk
kulturopplevelser lokalt. Dette gir oss frimodighet til å bygge festivalen videre, og
ambisjonene er å etablere PULS som en årlig festivalbegivenhet på Holmlia. På
samme måte som Vær Stolt-festivalen og UNITED er en viktig del av Holmlias
identitet, ønsker vi at også PULS skal bli en identitetsmarkør i nærmiljøet.
Festivalarbeidet ledes av organist Hans Olav Baden, og ble gjennomført med
støttemidler fra Oslo Sør-satsingen. Les mer om Pulsfestivalen på
www.pulsfestivalen.no
Klokkespillkonserter
Dette året ga nye muligheter for å
være kirke utendørs, og ett tiltak ble
jevnlige minikonserter på kirkens
klokkespill. Under headingen
“Lunchklokker” ble det invitert til
varierte klokkespillkonserter, og
mange oppsøkte Holmliaparken for å
lytte. På 17.mai ble alle skolenes
program avlyst, og
klokkespillkonserten i kirka ble
dermed det eneste “arrangementet”
på Holmlia på nasjonaldagen, med ca.
40-50 publikummere i Holmliaparken.
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Programmet på konsertene på våren ble stemt frem av Holmliafolk via kirkens
facebookside. I adventstiden var det ukentlige “Adventsklokker” på onsdager kl. 12. I
2020 ble det holdt 24 klokkespillkonserter. Alle konsertene ble streamet live på
kirkens facebookside.
Kor
Det ble dessverre lite koraktivitet i 2020. Holmlia kammerkor jobbet hele vinteren
med å forberede sin første store konsert med Requiem av John Rutter, men
konserten måtte avlyses/utsettes. Kammerkoret deltok på Allehelgensgudstjenesten
med mye flott musikk, ellers så har alle menighetenes prosjektkor hatt pause i hele
2020.
For mer om HoBaKLUZZ, Holmlia Tween Sing og Sjibbolet Ten Sing, se kap. “Barn og
unge”.
KFUK-KFUM Kulturskole
I samarbeid med KFUK-KFUM har vi i noen år etablert en god kulturskoledrift i
Holmlia kirke. Ved utgangen av året var det litt over 30 elever som fikk
musikkundervisning i kirkas lokaler hver uke. Det er primært kirkens underetasje som
benyttes til undervisning. For mer om kulturskolen, se www.kulturforalle.no

Konserter
Det ble liten konsertvirksomhet i 2020, utover det vi rakk å gjennomføre under
Pulsfestivalen og på klokkespill (se over). Den årlige UNITED-konserten måtte avlyses.
Det samme med alt før jul.
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DIAKONI
Julemarked og verkstedkvelder
Frivillige tok initiativ til markedskvelder i kirka og vi fikk gjennomført to av tre kvelder
på høsten med godt oppmøte og fin produksjon til julemarkedet. Da begynnelsen av
november kom ble det klart at vi ikke kunne gjennomføre fysisk marked og da ble det
bestemt at vi gjennomfører digitalt marked i form av en nettbutikk. Frivillige i
menigheten produserte flotte varer som ble levert til kirka, og nettbutikken ble åpnet
presis kl.10 på lørdagen vi skulle hatt julemarkedet vårt. Handelen gikk unna og folk
kom til kirken i bestemte åpningstider og hentet varene sine. Der var det også rigget
et pop-up bruktmarked i kirkestua som folk kunne handle fra mens de hentet varer
fra nettbutikken. Inntektene ble halvert fra tidligere år, men nettbutikken opplevdes
som et godt alternativ når man ikke kunne gjøre noe fysisk.

Vi rigget marked på møterommet, og på markedsdagen brukte vi kirkestua til utlevering av ferdigpakkede
poser.

Adventslotteri
I adventstiden hadde vi et lotteri. Lokalt næringsliv,
donasjoner fra menigheten og noen innkjøpte
gevinster ble til en adventskalender med daglige
trekninger på facebooksiden. Det skapte engasjement
og var et godt kontaktpunkt, samt en god inntekt for
menigheten. Staben laget ulike videoer til trekningen
stort sett hver dag i adventstiden og publiserte på
facebook.

Fysiske hilsener
I tillegg til digital tilstedeværelse ble det viktig å prøve å nå de som ikke er til
stede digitalt. Til påske utarbeidet vi et hefte med andakter for hver dag i påskeuken
og med kontaktinfo til kirken. Dette ble delt ut av frivillige i menigheten og lagt i
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postkassen til alle over 75 år som bor i sognet. Det samme ble gjort til pinse. Til jul
delte vi også ut en juleblomst til de eldre i menigheten.
Det ble utarbeidet et salmehefte for koronatid. Det bestilte vi et opplag av og delte ut
til de som trengte noe ekstra – til trøst og oppmuntring.
Fasteaksjonen
Fasteaksjonen måtte i siste liten bli digital og planleggingen måtte omstilles kjapt.
Konfirmantene, HoBaKLUZZ og menigheten for øvrig sørget for innsamlingsrekord
på facebookinnsamling og Vipps. Engasjementet var stort i å lage sine egne varianter
av globalløp, der mange gjorde aktiviteter med sponsorer og fikk inn mye penger.
Åpent hus med utekonsert i juli
Smittevernsreglene gjorde det mulig å ha Åpent hus i en periode på våren og tidlig på
høsten. Matserveringene måtte gjøres om på, og det var en utfordring å få
gjennomført med avstand og gode rutiner for servering, men vi klarte det. I juli ble
det mulig å arrangere en sommerkonsert ute ved tårnet, med påfølgende servering
av is og kaffe i sola. Vår faste semesterbursdagsfest for jubilanter måtte avlyses både
vårsemesteret og høstsemesteret. I mai dro staben ut og sang bursdagssang til de av
jubilantene som er aktive i menigheten. En hyggelig runde i nabolaget!

Sommerkonsert på Åpent hus med Ellen Omdal Milsom og Bente Midtsveen

Digital tilstedeværelse
Digital diakoni ble en av de store utfordringene våre. Også å holde kontakt med
lokalmiljøet når man ikke kan samarbeide om arrangement eller møtes. På
vårsemesteret frem mot sommeren hadde vi en fast post hver mandag
på facebook der vi heiet på en lokal aktør. Mange av våre samarbeidspartnere slet
økonomisk eller gjorde spesielle tiltak i en spesiell tid. Det løftet vi frem på
våre facebooksider. Facebook og nettsiden ble viktig i å formidle informasjon og
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holde kontakt med folk. Der hadde vi også tilgjengelig informasjon om kontakt med
kirken og direkte med de ansatte.
Frivillighet i pandemien
Mange av aktiviteten knyttet til frivillighet ble stengt av og på i 2020. Nye
frivilligoppgaver ble for eksempel utdeling av hilsener, forsterking av det å ta imot
folk i døren, smittevask mellom gudstjenestene og aktiviteter og turgrupper som ble
startet når smittevernreglene tillot det. Råd og utvalg har også i stor grad holdt
kontakt og vært i drift, samt at det har vært gjort forefallende arbeid av
dugnadsgjengen i kirken. Julegudstjenestene samlet også en stor frivillig innsats i
menigheten.
Samtale og sjelesorg
Samtale og sjelesorgtilbudet
vårt ble flyttet over til telefon
eller det ble gjort utendørs.
Etter hvert ble det også mulig å
møtes inne med god avstand. Vi
brukte alle våre kanaler for å
gjøre samtaletilbudet kjent,
samt at vi hadde en egen liste i
staben med folk vi ringte på fast
basis og fulgte opp på den
måten.
Misjonsavtale
Menigheten viderefører sin avtale med Stefanusalliansen med åtte
gudstjenesteofringer hvert år til støtte for Stefanusbarna i Kairo. Dessverre er det
samlet inn noe færre midler i 2020 på grunn av avlyste gudstjenester. Offerformål og
vippsnummer er blitt delt via facebook og nyhetsbrev, men det er likevel ikke
unaturlig med en nedgang i inntekter.
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KONTAKT MELLOM MEDLEMMER OG KIRKE I
CORONA-TID
Andrea Austrheim Michaelsen, styreleder i HåPe Sjibbolet høsten 2020
Du var konfirmant i 2020, og fikk en ganske amputert konfirmasjonstid. Likevel
engasjerte du deg videre i HåPe Sjibbolet og takket ja til vervet som styreleder.
Hvorfor det?
Jeg ville være med og videreføre det de hadde lært selv, f.eks. leker og aktiviteter. Jeg
hadde erfaring selv fra plattformer sånn som Discord, med f.eks. gratis spill der, og
ville være med å gi det videre.
Hva følte du mest at du mista i 2020?
Gleden av å få møte og se folk. Særlig pleide jeg å glede meg til å møte dramagruppa.
Hva gleder du deg mest til når corona er over?
Jeg gleder meg til å leve som hele personer, til muligheten til å se hverandre på
ORDENTLIG uten munnbind og avstand.
Ingrid og Jan Sahl, begge er med i gudstjenestegruppe og Jan sitter i MR
Hvordan har dere holdt kontakt med Holmlia menighet i år?
Vi har fulgt med på Facebook og
hjemmesiden. Søndagsminutter og
UKENYTT har vært gode kanaler. Vi går mye
tur, og har et par ganger hørt på klokkespill
og truffet på folk fra menigheten. Vi har
også vært innom åpen kirke når det har
vært mulig. Jan er med i menighetsrådet, så
gjennom det har vi også hatt god tilgang på
informasjon.
Hva har dere savnet mest i Holmlia
menighet?
Det er uten tvil gudstjenestene, sier Jan.
Men det er helheten, legger Ingrid til,
dugnad, temakvelder og fellesskapet generelt. Alle møteplassene man mister.
Er det noe nytt som har vokst fram som har vært positivt?
Vi har begge stor glede av Les Lukas. Det gir en følelse av fellesskap at man leser
sammen og vet at vi er flere som holder på med det samme prosjektet. Vi har også
fulgt med på gudstjenester til andre menigheter andre steder. Det har vært fint at
kirken i hele landet har vært god på det digitale, for da har vi kunnet gå på
gudstjeneste mange steder hjemmefra.
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Er det noe vi har lært som vi kan ta med etter corona-tiden?
Vi gleder oss til å komme tilbake til normalen, men det å bruke nettet til å nå nye ser
ut til å fungere godt. Det hadde vært fint om man kunne fortsette med noe av det,
som forberedelser til søndagen og prosjekter som Les Lukas.
Familien Røse Høybråten: Ingrid, Olai, Johan, Kjetil og Ingun. Alle er i
gudstjenestegruppe og med på HoBaKLUZZ
Hvordan har dere holdt kontakt med Holmlia menighet i år?
I starten, da alt var
stengt, så hele
familien på HoBaTV
sammen, og det var
gøy! Vi gledet oss til
alltid til å se en ny
episode sammen. Og
så gikk vi sporløypene
rundt kirka som ble
satt opp til påske og til
jul. I høst var hele
Familien Høybråten i intervju på zoom (Ingun,
familien med på
Johan, Kjetil og Ingrid. Olai er utenfor bildet.)
HoBALUBA, og Johan
synes faktisk at det var mye bedre enn vanlig HoBaKLUZZ. Ellers har vi vært på noen
gudstjenester, da det var mulig, men det føles veldig lenge siden nå. De voksne i
familien var veldig glad for utegudstjenesten på julaften, men barna syntes det hele
var litt rart og varte litt lenge. I fastetida var vi med på fasteaksjonen! Olai og Johan
laget videoer og samlet inn penger. Johan hadde stupe-kråke-konkurranse med seg
selv og Olai hadde veddemål på hvor mange sukkerbiter han klarte å spise på ett
minutt.
Hva har dere savna mest i Holmlia menighet?
Johan savnet veldig Førsteklasses da dette ble avlyst midt i semesteret. Og særlig de
voksne har savnet gudstjenestefellesskapet, det å møtes i menigheten fast en gang i
uka. Hele familien har savnet fellesskapet rundt HoBaKLUZZ.
Er det noe nytt som har vokst fram som har vært positivt?
Johan liker veldig godt når de åpner skapet med rare ting i på HoBALUBA og nå i
videoene som MAX lager.
Er det noe vi har lært som vi kan ta med etter corona-tiden?
HoBaSkapet må være med videre!
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BARN OG UNGDOM
Tidsavgrensede trosopplæringstiltak (trosopplæringsplanen)
I 2020 ble tiltakene for 0 -12 år delvis gjennomført eller avlyst. Tårnagenthelga ble
gjennomført som planlagt i februar, mens tårnagentmøtene gikk ut eller ble gjort om
til oppdrag i posten. Førsteklasses ble delvis gjennomført før alt ble stengt i mars.1-23 tiltaket ble gjort om til gaver til dem som ønsket det, levert på døra. Vandringen
Pilegrim i Grønliåsen ble også avlyst.
Om høsten ble Fest for 4-åringer gjennomført som planlagt. Høsttakkefesthelgen for
5-åringene ble omgjort til en gudstjeneste.
KodeB ble startet opp, men måtte avlyses mot slutten av høsten. Likeledes LysVåken.
For å kunne ha alternativ til alle tiltakene som ikke kunne gjennomføres som planlagt,
ble det laget en påskeløype, en grønn løype og en pinseløype rundt kirken som kunne
benyttes av familier.
Søndagsskole
Søndagsskolen ble gjennomført i ulike versjoner i 2020: vanlige samlinger de første
månedene, henvisning til utendørs løyper ved kirka på våren, tilpassede samlinger
med minst mulig bevegelse på høsten, før alt ble stengt ned den siste tiden før jul.
HoBaKLUZZ
Høydepunktet i 2020 var 15 års jubileum med festgudstjeneste 1. mars som
HoBaKLUZZ hadde vært med på å lage selv, og jubileumsfest med allsangkonsert
tirsdag 3. mars.
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Ellers ble året preget av alternative samværs- og kommunikasjonsformer. I løpet av
året hadde HoBaTV over 50 episoder av ulik art, med andakter, korøvelser, quiz og
moro. Episodene ble sendt på HoBaKLUZZ sin facebookside. På høsten ble det nye
konseptet HoBALUBA skapt, og de eldste i HoBaMAX var med på å forberede og
gjennomføre "show” for store og små kluzzere annenhver tirsdag i kirkerommet.
På Luciadagen, 13.des, samlet vi KLUZZ-familiene til å gå Luciatog på Holmlia. Over
100 store og små gikk i langt tog gjennom noen av borettslagene i nærheten av kirka.
HoBaKLUZZ telte i 2020 ca 60 medlemmer fra 0-10 år. Arbeidet ledes av en frivillig
foreldregruppe, HoBaCREW, og av HoBaKLUZZ-koordinator Torbjørg Torp Nilssen og
organist Hans Olav Baden.
Tween Sing
Året ble preget av begrensinger og alternative samlingsformer. Tween Sings eneste
opptreden var på jubileumsgudstjenesten til HoBaKLUZZ, 1.mars. Resten av våren var
det korøvelser hjemme, via flotte digitale korøvelser produsert av dirigent, Stine
Muri. Vi er stolte over at disse øvelsene, i bearbeidet form, også ble formidlet videre
til alle i KFUK-KFUM Norge, og også noen øvelser av Ung i Kor. Det var planlagt
studiobesøk med koret både på våren og høsten, men alt er blitt utsatt, og
forhåpentligvis gjennomførbart våren 2021.
Høstens store begivenhet skulle være felles julekonsert med artisten Atle Pettersen i
Holmlia kirke. Konserten ble dessverre avlyst. Tween Sing var med på Luciatoget på
Holmlia sammen med HoBaKLUZZ 13. des. De deltok også på Julaftengudstjenestene i
Holmliaparken.
Tween Sing telte i 2020 ca. 15 medlemmer i 5-8.klasse. Arbeidet ledes av dirigent
Stine Muri og organist Hans Olav Baden som pianist og ekstra lederressurs.
FredagsPower
Det ble gjennomført tre Fredagspowerkvelder. To av disse var før nedstengning, og
man gjennomførte én samling med strenge smittevernstiltak. Mange barn var
interessert i å være med (39 medlemmer). I ledergruppa: Jostein Kasbo, Andrew
Wergeland, Tone Kaufman og Lene Luck.
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KFUK-KFUM Speiderne
Holmliaspeiderne er en aktiv gruppe
med 10 medlemmer i ulike
aldersgrupper. De møtes annenhver
uke i kirken. Speiderne har hatt møter
gjennom året når dette har vært
tillatt. Det arrangeres det turer i
nærområdet, og (når mulig) deltar de
på leire i Norge og i utlandet.
Speidergruppa ledes av Marianne
Wiker og Bjørn L. Rapp.
HåPe
Holmlia og Hauketo-Prinsdal menigheter har fortsatt sitt fruktbare samarbeid i
ungdomsarbeidet HåPe. De to navene i HåPe er torsdagsaktivitetene og turene.
2019/2020 hadde vi et rekordstort konfirmantkull, men året ble sterkt preget av
pandemien.
2020 har vært et vanskelig år for mange, og for ungdommene likeså. Store deler av
året har vi ikke kunne møtes fysisk og har derfor måtte finne nye digitale plattformer
for å beholde og bygge fellesskap. Vi har vært aktive på Instagram og Facebook, hatt
konfirmantundervisning via YouTube-snutter og Zoom-samtaler i grupper, vi har hatt
sosiale treff med Kahoot’er, leker og andakt via Discord. Ikke minst har vi på ulike
måter
tilrettelagt
med avstand,
kohorter,
smittevask og
uteopplegg
for å kunne
gjennomføre
fysisk det vi
kunne få
gjennomført.
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KIRKE I LOKALMILJØET
Holmliaparken
Holmlia kirke er engasjert i arbeidet med å etablere
Holmliaparken som et levende sted for opplevelser og
aktiviteter. Organist Hans Olav Baden sitter i arbeidsgruppen
sammen med bydelen, biblioteket og Vær stolt.
FN-dagen 24.okt. ble et høydepunkt i 2020. Kirken ble
lyssatt av 5 kraftige prosjektører som projiserte FNs
bærekraftsmål på kirkens vegger. I tillegg sto det lyskastere
og lys- og lydeffekter rundt om på området og skapte en
magisk stemning. Lokale artister spilte fra paviljongscenen
og det var korte klokkespillkonserter.
Skoler og barnehager
Julen ble et fint kontaktpunkt med skoler og barnehager, på
tross av alle begrensningene. Barnehagene ble invitert
kohortsvis til en utendørs julevandring, der staben spilte
ulike roller i
juleevangeliet.
Representanter
fra alle Holmlias
skoler kom hver
for seg til kirken
og gjorde
opptak. Klippene
ble satt sammen
til en sending og delt med alle skolene og klassene.

Nærmiljø-tiltak
På Luciadagen
13.desember, gikk
over 100 store og små
fra HoBaKLUZZ og
Tween Sing i langt
luciatog gjennom
noen av borettslagene
i nærheten av kirka.
Det ble holdt 24
klokkespillkonserter,
som mange opplevde
fra Holmliaparken og
via stream på kirkens
facebookside.
Håpsbro i påsken.
Håpstanker på broen
mellom kirka og
Holmliaparken.
Julepyntet kirke
med lys, julekrybbe i
vinduet og banner på
tårnet.

Installasjoner utenfor kirken
Det ble montert postkasser utenfor hovedinngangen til
kirken. Den ene til utdeling av materiell og den andre til bønnelapper som folk kunne
legge der. De ble bedt for av en i staben med lystenning en gang i uken.
Til påske og til jul ble det hengt opp bannere på kirken og ved inngangen har Liv
Skaare laget kunstinstallasjon som følger kirkeåret. Vi har også hatt installasjoner i
vinduet i kirkestua for dem som går forbi.
I advent og jul pyntet vi opp plassen ved tårnet med lys og banner på tårnet, i tillegg
til juleutstilling i kirkestua og stjerner i vinduene.
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VOKSNE
Temakvelder og åpen bibelgruppe
Temakvelder ble gjennomført som planlagt på torsdager i februar, mars og
september, men de øvrige fire planlagte temakveldene ble avlyst på grunn av
smittevernsrestriksjoner. Årets temakveld overskrift var «Levet og lært». Gjester på
kveldene som ble gjennomført var Knut Vollebæk (tidligere diplomat og
utenriksminister), Jorunn Kapstad (tidligere misjonær og erfaring fra Kirkens
Nødhjelp) og Guri Riksaasen som ble intervjuet av Åslaug Elvebakk om arbeidet med
boka «Kjærlighet i tiggernes tid».
En torsdag i måneden arrangerer den samme gruppa «Åpen bibelgruppe». Disse ble
gjennomført som planlagt i januar, februar og september, og ellers avlyst.
Arbeidsgruppa for temakvelder har bestått av Runa Riksaasen, Åslaug Elvebakk og
Tor Torbjørnsen.
Podlia
Høsten 2021 lanserte vi en podkast i fire episoder som het «Podlia». Kapellanvikar
Johne og diakon Ann-Kathrin ledet podkasten og en episode ble publisert hver
måned i høstsemesteret. En gjest fra menigheten var med hver gang og semesterets
gjester var Halvor Bruun, Caroline Andreassen, Gyro Sølvsberg og Helena
Tjelle Leinebø. Tanken bak podkasten var å løfte frem noen mennesker fra
menigheten som folk skulle få bli bedre kjent med og prøve å skape fellesskapsfølelse
på en ny plattform.

KIRKEBYGGET
Kirkebygget er rammen for det meste av menighetens aktiviteter. Vi har egne
arrangementer og vi leier ut til gudstjenester og andre arrangementer. Den 12. mars i
2020 ble bygget plutselig stengt da Koronapandemien traff Norge.
Etter denne datoen har vi hatt mer eller mindre åpen tilgang til kirken.
Kraftig horisontalt regnvær med trengte gjennom veggen til kirkerommet. Vi har
derfor fått installert en innvendig renne som samler opp regnvannet i en bøtte ved
alteret. Bygningsteknisk den beste løsningen. Ellers har det vært lekkasjer på tak og
overganger som er blitt tettet gjennom året.
KfiO som er eier av kirkebygget står for vedlikehold og enkelte vaktmesteroppgaver.
Investeringer. Undervisningsrommet har endelig fått ny belysning i taket. Det er
spotter som kan stilles inn etter behov når vi arranger utstillinger. Dessverre er de
ikke tatt i bruk ennå pga avlysninger.
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Byggingen av musikkrommet
begynte på sommeren og
fortsatte til desember, med
siste finish i det nye året.
Byggingen har vær fullfinansiert
gjennom ulike støtteordninger.
Vi har nå fått to nye, lydtette
rom for musikkundervisning til
barn og unge. Tanken er også å
leie ut til musikere på dagtid.
Utleie i kirken har vært sterkt
redusert. Mange ønsket å leie, men var nødt til å kansellere etter hvert som reglene
fra myndighetene ofte ble strammet inn, eller ikke ble åpnet. Vi hadde en periode
anledning til å leie ut til mindre selskaper.
Kirken og tomten er mye å holde vedlike. Vi har vært så heldige å få glede av
dugnadsgjengen til å holde vegetasjonen nede.
Dugnadsgjengen har også vært innendørs, pusset vinduer, rengjort i kirkerom og på
kjøkken. Selv om vi har renhold 3 dager i uken, er det mye som ikke er inkludert.
Samling av dugnadsfolket en gang i måneden er en god erfaring.

RÅD, UTVALG OG STAB
Menighetsrådet
Menighetsrådet har møte hver måned. I koronatiden har det vært elektroniske møter
på TEAMS. Vi rakk et fellesmøte med Hauketo/Prinsdal i menighetssalen i oktober. En
uke før hvert menighetsrådsmøte er det arbeidsutvalg hvor leder, nestleder,
sokneprest og daglig leder møter.
Menighetsrådets ble valgt i 2019. Sammensetningen er som følger:
Johan Hake - Leder
Guri Riksaasen – nestleder
Guro Haugland Byfuglien -medlem
Dag-Eirik Lannem – medlem
Karoline H. Fjøren - medlem
Vibeke Vennemo Dyrhol – medlem
Jan-Sahl – varamedlem
Gunnar Husan – varamedlem
Halvor Bruun - varamedlem
Torill Edøy -varamedlem
Tor Torbjørnsen – varamedlem
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MR medlemmer sin plass i komiteer og i utvalg
- Diakoniutvalget: Halvor Bruun
- Trosopplæringsutvalg: Dag-Eirik Lannem
- Huskomitéen: Jahn Sahl
- Julemarked komitéen: Karoline Fjøren
- Fellesrådet: Dag-Eirik Lannem
- Prostirådet: Johan Hake
- Østmarkskapellet: Tor Torbjørnsen
- Gudstjenesteutvalget: Vibeke Vennemo Dyrhol
- Kirkens Nødhjelp kontakt: Guri Riksaasen
Trosopplæringsutvalget Felles med Hauketo-Prinsdal menighet
Fra Holmlia menighet:
- Guri Riksaasen (MR)
- Ingunn Røse Høybråten, leder
- Ingebjørg Baklid Hegstad, kateket
Fra Hauketo-Prinsdal menighet:
- Henriette Felix,(MR)
- Eivind Spilling, kateket
Trosopplæringsutvalg har hatt 3 møter i 2020. Utvalget har fulgt arbeidet med
tiltakene i trosopplæringsplanen i begge menighetene.
Diakoniutvalget
Hadde ikke møte i 2020. Består av:
- Halvor Bruun (MR)
- Olav Lægdene
- Ingrid Sahl
- Ann-Kathrin Kasbo (Diakon)
Huskomitéen
Huskomitéen fikk tid til å ha et møte i 2020. Det ble også avholdt noen dugnader,
men etter hvert som restriksjonene ifm. koronatiltakene ble strengere, fant vi det
best å vente til samfunnet åpner opp igjen.
Huskomitéens medlemmer i 2020 var:
- Elisabeth Langeland
- Jan Sahl (MR)
- Jarle Åsen
- Gyro Sølvsberg (Daglig leder)
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Staben i 2020
Staben fikk prøve seg på ulike roller i året som gikk. Da Silje hadde permisjon for
forskning ifm. Olavstipendiet var Bendik sokneprestvikar. I koronaåret ble det skapt
et nytt regime for hele staben. Vi måtte tenke nytt og annerledes på hvordan vi
kunne løse oppgaver og aktiviteter og nå ut til menigheten. Året har vist at staben er
endringsdyktig, har et godt samhold, tenker alternativer, og har en dose humor.
Staben i 2020 har vært:
Silje Kivle Andreassen – Sokneprest. Permisjon Olavsstipend apr.-des.
Bendik Vollebæk - Kapellan og vikarierende sokneprest
Johne Stødle – Kapellanvikar fra april til desember
Ann-Kathrin Fjøren Kasbo – Diakon – fra april i 100% stilling
Susanne Dommersnes – Diakonmedarbeider og prosjektmedarbeider i 20% (januarmars) og 30% stilling (fra april til juni)
Hans Olav Baden – Organist i 65% stilling
Ingebjørg Baklid Hegstad – Kateket i 60% stilling
Gyro Sølvsberg – Daglig leder i 80% stilling
Staben på TEAMS.
Bak fra venstre:
Silje Kivle Andreassen,
Ingebjørg Bakstad Hegstad
I midten fra venstre:
Ann-Kathrin Kasbo, Gyro
Sølvsberg, Hans Olav
Baden
Foran: Bendik Vollebæk

I tillegg til staben er det noen mindre stillinger i barne- og ungdomsarbeidet som
menigheten dekker. Disse er:
Ingrid Kristine Børset, HåPe/Sjibbolet Ten Sing
Torbjørg Torp Nilssen, HoBaKLUZZ
Anna Almqvist, HoBaKLUZZ
Stine Muri, Holmlia Tween Sing
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ØKONOMI
Koronaåret 2020 har hatt innvirkning på økonomien i menigheten. Til tross for mye
mindre aktivitet og gudstjenestebesøk har givertjenesten vært god. Vi har en god
kjerne av faste giver som gir selv om det har vært lite/få tilbud gjennom året. Offer til
egen menighet har vært god. Noe mindre i år enn tidligere.
Der vi ser nedgangen sterkest, er på utleiesiden. Vi har en del fast leieinntekt, i
hovedsak fra den katolske menigheten St. Halvard. Den variable leien er sterkt
redusert, og falt helt bort i perioder. Så å si all utleie til borettslag ble borte.

Gaver og offer til egen menighet
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NØKKELTALL

I annerledesåret
2020 har vi ikke de
store tallene å vise
til.
Antall
gudstjenester og
antall besøkende
var langt færre
fordi vi ikke hadde
lov å samles store
deler av året.

Antall døpte og
konfirmerte har
ikke blitt påvirket av
korona-epidemien.
Nedgang i antall
dødsfall er
sannsynligvis en
naturlig variasjon.
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Bærekraftsmålene prydet Holmlia kirke på FN-dagen. Det var «Lysfest» i bydelen.

Mellom julegudstjenestene i Holmlia Parken. Kapellanvikar Johne Stødle ved bålet.

