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1) Introduksjon til årsmeldingen 
2017 har igjen vært et velsignet og innholdsrikt år for vår menighet. Vi har mange arenaer hvor 

deltakere får mulighet til å møte Gud gjennom våre medmennesker, og vi opplever at vi er med på 

å «implementere» Den norske kirkes visjon om «Mer himmel på jord».  

 

De mangfoldige gudstjenestene våre er levende, nære og tilgjengelige, og vi ser at deltakelsen er god. 
Der andre menigheter vil ha mer forutsigbarhet i liturgien, fortsetter våre gudstjenester å reflektere 

et stort mangfold av tema, liturgier og musikalsk innhold; det er slik vi vil ha det på Holmlia. I de 

aller fleste gudstjenestene involveres frivillige for å hjelpe til med det praktiske gjennom 

gudstjenestegruppene, som gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet.  

 

Barne- og ungdomsarbeidet fortsetter å lokke nye deltakere og det er nå mange barn og voksne 

som har en sterk identitet knyttet til en eller flere av våre mange aktiviteter. Utfordringer er å nå ut 

med relevante tiltak til alle døpte og for alle aldersgrupper, og å finne frivillige som kan hjelpe til 

med gjennomføringen av tiltakene. Vi må også fortsette å finne tiltak som passer våre barn og unge, 

slik at de kan videreutvikle sin kristne identitet.  

 

Året bar preg av at det var 500 år siden Luther satte opp sine 95 tester. Menigheten sammen med 

resten av Den norske kirken satte ekstra fokus på dette i høstsemesteret. Det historiske suset gikk 

gjennom gudstjenester og temamøter, og ulike aspekter av denne kompliserte mannen ble behørig 

belyst.  

 

Det er gledelig at offeret stadig øker! Nå har vi hatt et helt år med mulighet til å gi offer på vipps, 

og det er sannsynligvis grunnen til økningen. Det er godt at givergleden er stor. I fjor hadde vi et 

stort oppsving av faste givere. Disse kom etter en stor kampanje i 2016.  Vi ser i år at antall givere 

har gått tilbake noe, og vi vil derfor satse på en ny kampanje i 2018. 

 

I 2017 har menighetsrådet, diakoniutvalget og staben hatt særlig fokus på diakonale tiltak rundt 

gudstjenesten, og da særlig kirkekaffen. Vi har fått tilbakemeldinger om at det kan være vanskelig å 

komme ny til kirken. Alle har ansvar å se nye, men de i gudstjenestegruppene har særlig ansvar for 

dette.  

Johan Elon Hake 

  Leder i Holmlia menighetsråd 
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2) Organisasjon 
 

Råd og utvalg 

Menighetsrådet, valgt ved Kirkevalget i september 2015: 

Johan Elon Hake, leder   

Benedicte Maria Tveter Kivle, nestleder 

Dag-Eirik Lannem 

Ingrid Marie Sahl 

Susanne Dommersnes Sivertsen (permisjon høstsemester) 

Tor Torbjørnsen 

Jarle Aasen, 1. vara 

Jorunn Brit Kapstad, 2. vara 

I tillegg er Silje Merete Kivle Andreassen, sokneprest, fast medlem i menighetsrådet 

 

Oppnevninger:  

Medlem i Kirkelig fellesråd i Oslo: Dag-Eirik Lannem      vara: Jarle Aasen 

Medlem i prostirådet: Johan E Hake      Vara: Benedicte Kivle 

Årsmøte Stiftelsen Østmarkskapellet: Tor Torbjørnsen 

 

Menighetsrådet har hatt 10 møter i tillegg til årsmøte. Møtene forberedes av arbeidsutvalget 

(AU) som består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. 

I 2017 ble det behandlet 89 saker. Av disse kan nevnes: 

 Strategiplan for 2016-2019 

 Årsmelding, budsjett, regnskap,  

 Tildeling av kirkeoffer til eksterne søkere 

 Forarbeid kirkejubileum, Holmlia kirke 25 år. 

o Høringsuttalelse:  

o Ordning for utpeking av biskop 

 Ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Nominasjonsprosess og menighetsrådets stemme for valg av ny biskop 

 Avtale om bruk av lokaler for KFUK/M Kulturskole 

 Rapportering til prosjektgruppen for Kirkebruksplan 

 Høringsuttalelse: ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Praktisk:   
o Menighetsweekend 

o  Arrangerte dugnad 

o Oppussing av lokaler i kjelleren 

o Digital informasjonstavle på kirketorget 

 

Følgende utvalg og faste komiteer har vært i drift i 2017: 

 

Diakoniutvalget 

Olav Lægdene 

Kari Asmyhr 

Benedicte Maria Tveter Kivle (MR) 

Ingrid Marie Sahl (MR) 

Ann-Kathrin Fjøren Kasbo, diakon 
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Trosopplæringsutvalget  Felles med Hauketo-Prinsdal menighet 

Fra Holmlia menighet: 

Dag-Eirik Lannem (MR), leder 

Therese Tveit (sluttet våren 2017) 

Bendik Vollebæk, kapellan (permisjon 2017) 

Ingebjørg Baklid Hegstad, trosopplæringsleder 

Fra Hauketo-Prinsdal menighet: 

Kjerstin Jensen, sokneprest 

Øyvind Håbrekke, sekretær (sluttet våren 2017) 
Gry Frogner, frivillig (begynte høsten 2017) 

Sarah Krebs, menighetspedagog  

 

Trosopplæringsutvalg har hatt fire møter i 2017. Utvalget har fulgt arbeidet med tiltakene i 

trosopplæringsplanen, arbeidet med igangsetting av nye tiltak og budsjett.  

 

 

Gudstjenesteutvalget 

Torill Edøy 

Åsfrid Øybekk 

Anne-Gunn Bondevik 

Tor Torbjørnsen (MR) 

Silje Kivle Andreassen, sokneprest, leder  

Bendik Vollebæk, kapellan 

Hans Olav Baden, kirkemusiker 

 

Gudstjenesteutvalget hadde et møte tidlig på året der man arbeidet videre med temaene for 

vårens gudstjenester; Tro, håp og kjærlighet. Høsthalvåret var det ingen møter, og i 2018 vil 

utvalget fokusere på hva og hvordan utvalget skal arbeide i etterkant av gudstjenestereformen.  

 

Huskomiteen 

Åse Grøneng, leder 

Martin Reichenbach 

Susanne Dommersnes Sivertsen (MR) 

Jarle Aasen (MR) 

Tone Knutsson Holmgren/Grete Mugaas, daglig leder 

 

Andre komitéer 

Arbeidsgruppe for julemarkedet: Liv Skaare, Ann-Kathrin fjøren Kasbo, Susanne 

Dommersnes Sivertsen  
Teaterkontakter: Åse Grøneng og Torunn Eliassen 

 

Årsmøtet 2017 ble avviklet i Kirkestua etter gudstjenesten 2. april. Foruten vanlige 

gjennomgang av årsmeldingen, ble det samtalt om manglende dåp, at kirkemusikk er et 

større arbeid enn det som fremkommer i årsmeldingen, at det er positivt at diakoniutvalget 

er i gang. Det kom positive tilbakemeldinger på semesterprogrammet, som nå blir laget hvert 

halvår og det ble uttrykt at Ukenytt er en god informasjonskanal.  
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Frivillige/medarbeidere 

Holmlia menighet har mange frivillige knyttet til arbeidet i kirken. Oversikten viser en liste på 

nærmere 150 personer, inkludert konfirmanter som er ministranter ved gudstjenester. 

Flest personer er involvert i gudstjenestearbeidet gjennom fem gudstjenestegrupper, men 

også i arbeidet med forberedelser og gjennomføring av julemarkedet var svært mange 

engasjert. Ellers er en god del frivillige aktive i barne- og ungdomsarbeidet, den diakonale 

virksomheten, forbønnstjeneste, dugnader og som bidragsytere til givertjeneste.  

Mange frivillige innehar flere verv og oppgaver og utgjør en uvurderlig ressurs i menighetens 

virksomhet. I 2016 ble det gjort et framstøt for nyrekruttering til gudstjenestegruppene, noe 

som resulterte i ti nye medarbeidere.  

Menigheten har to tiltak spesielt rettet mot alle som er engasjerte medarbeidere: 

 

 

Julekonsert og mottagelse  

Tidlig i desember var alle frivillige invitert til en mottakelse og julekonsert. Invitasjonen var et 

spesiallaget kunstkort laget av Liv Skaare og gratisbillett til konsert med Solfrid Molland. Under 
mottakelsen var det lett bevertning og Liv Skaare fortalte om årets kunstkort. 

 

Ansatte: 

I 2017 har følgende vært ansatt med arbeidssted i Holmlia kirke: 

Silje Kivle Andreassen, sokneprest – 100% 

Bendik Vollebæk, kapellan – 100% 

Hans Olav Baden, kirkemusiker – 65% 

Ann-Kathrin Fjøren Kasbo, diakon – 100% 

Ingebjørg Baklid Hegstad, trosopplæringsleder – 60% 

Susanne Dommersnes Sivertsen, diakonimedarbeider – 15% fra 01.01, 20% fra 01.08  

Grete Mugaas, vikar for daglig leder – 80% fra 19.9.16 – 1.8.17 

Tone Knutson Holmgren, daglig leder – 80%, tilbake fra permisjon 1.8.17 

 

Menighetsrådet finansierer 20% av diakonstillingen og 10% av stillingen som 

trosopplæringsleder. Stillingen som kirketjener ved søndagsgudstjenester ivaretas i hovedsak 

av frivillige gjennom gudstjenestegruppene. Dette innebærer at menigheten mottar en årlig 

kompensasjon på ca. kr 40 000 pr år av KfiO.  
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3) Gudstjenester      
Gudstjenestene preges av et mangfold både i forhold til det musikalske og ulike konsepter og 

liturgier. Tallene for 2017 viser en stabil gudstjenestedeltakelse. Se ellers tall i kap. 11) 
statistikk. 

 

I 2017 har det har vært feiret gudstjeneste i Holmlia kirke hver søndag, bortsett fra i skolens 

ferier der vi veksler med Hauketo-Prinsdal kirke.  

Vårhalvåret hadde vi tre tema som overskrifter. Disse preget i særlig grad gudstjenestene, men 

fikk også påvirke menighetens arbeid ellers. Åpenbaringstidens tema: TRO, fastetidens tema: 

HÅP og påsketidens tema: KJÆRLIGHET.  

 

 
 

I fastetiden ble kirkerommet rigget om til en halvsirkel, med døpefonten og et nytt 

lystenningssted som sentrum, slik vi har gjort de siste årene. Fastetiden ble ellers preget av at 

vi hadde tre gudstjenester med ulikt musikalsk preg; «Syng håp» - sanger fra den verdensvide 

kirke, Taizégudstjeneste og Spiritualgudstjeneste, i tillegg til Solidaritetsgudstjeneste og 

Gudstjeneste for alle sanser.  Etter de fleste gudstjenester i fastetiden var det Kafédral der de 

som ønsker det kunne samtale mer om søndagens tekster og tema.  

I påsketiden feiret vi for første gang «Påskesalmene minutt for minutt» på 2. søndag i 

påsketiden. Dette var det mange utenfor våre soknegrenser som fattet interesse for, og vi var 

omtrent like mange deltakere som ved «Julesalmene» (ca. 150 personer). Denne gudstjenesten 

videreføres i 2018. 

Overskriften for høstsemesteret var «Nåden alene» - et tema som ble valgt på bakgrunn av 

500 års jubileet for reformasjonen. I hele Den norske kirke ble det feiret fire gudstjenester i 

høst med bestemte reformasjonstema: «Nåden alene» (oppstartsgudstjeneste 27.august hos 

oss), «Skaperverket er ikke til salgs» (på Høsttakkefest), «Frelsen er ikke til salgs» (på bot- og 

bønnedag) og «Mennesker er ikke til salgs» (på «messe for de forfulgte») Ellers i 

høstsemesteret ble det arrangert gudstjeneste i forbindelse med «Kirkeuka for fred i Palestina 

og Israel» og vi fikk besøk av Helge Kjøllesdal fra Sabeels venner. Vi hadde to gjestepredikanter; 

Jan Sahl (Allehelgen) og Åslaug Elvebakk (Seniorgudstjeneste på domssøndag). 

Seniorgudstjeneste ble arrangert for andre år på rad med gjestepredikant, og konklusjonen er 

at den må forankres mer blant menighetens seniorer dersom den skal videreføres.   

Julaften «sprengte» vi gudstjenesterommet, og enkelte måtte gå hjem pga plassmangel. Dette 
legger grunnlaget for en samtale om å utvide til to gudstjenester på julaften.  

2. juledag var det for fjerde gang «Julesalmene minutt for minutt» - som ble like godt besøkt 

som tidligere år.   
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Hvilepuls 

Hvilepuls er en gudstjeneste laget av ungdommer, åpen for alle. Den foregår hver torsdag kl. 

20.30 i Hauketo-Prinsdal kirke, som del av HåPe, ungdomsarbeidet i Holmlia og Hauketo-

Prinsdal menigheter. Alt fra 30 til 70 ungdommer samles hver torsdag til bønnevandring, 

andakt, sang og stillhet. Voksne er også hjertelig velkomne til å delta! 

 

 

Skole- og barnehagegudstjenester 

Vi opplever god kontakt med skolene og barnehagene i forbindelse med gudstjenestene i 

adventstiden. Alle 12 barnehager på Holmlia kommer til barnehage-julegudstjeneste, og over 
halvparten kommer til påskevandringen.  

I forkant av skolegudstjenestene har prestene møter med lærere, og alle skolene bidrar med 

program som dramatisering av juleevangeliet, håpstanker, korinnslag og annet. I 2016 var det 

en nedgang i deltakere ved skolegudstjenestene, og dette ble tematisert i formøtene med 

skolene. I 2017 økte deltakerantallet igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenestegrupper  

I 2017 har menigheten hatt fem gudstjenestegrupper med ca. 10-15 personer i hver gruppe. I 

vårsemesteret deltok konfirmantene, og da økte hver gruppe med 3-4 personer. I 

gudstjenestegruppene deltar både barn og voksne, og mennesker med ulike gaver og 

funksjoner finner oppgaver det gir mening å bidra med. Gudstjenestegruppene har ansvar for 

ca. fire gudstjenester hver i løpet av semesteret. Gruppene møtes til en middag ved 

semesterstart, og inviteres til «gudstjenesteprat» tirsdagen i forkant av gudstjenestene. Etter 

en vervekampanje mot slutten av 2016 ble de gruppene som var mest sårbare er styrket, og 

vi opplever at gruppene har fungert godt i 2017. Men fremdeles mangler vi ledere til 

søndagsskolen, som nå er en del av gudstjenestegruppenes oppgave. 

 
 

Urdumenigheten 

En egen gruppe med urdutalende kristne samles til gudstjeneste søndager kl. 14. I vårhalvåret 

deltok en av Holmlia kirkes to prester en gang i måneden med nattverdfeiring og preken. 

Dette ble ikke videreført like godt i høstsemesteret, men det er ønskelig fra alle parter at vi 

opprettholder denne ordningen. I november deltok urdumenigheten i 11-gudstjenesten der 

de bidro musikalsk, i forbønn og med tekstlesning. 
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Morgenbønn 

Hele året, utenom skolens sommerferie og juleferie, er det morgenbønn hver tirsdag og 

onsdag kl. 8.45 i kirken. Kirkerommet er åpent for stillhet og lystenning fra kl. 8.30. Det er 
mellom 2 og 8 personer som deltar. Til tross for at oppmøtet er beskjedent oppleves dette 

viktig for de som deltar, og dessuten er det godt at menigheten samler jevnlig til bønn for 

kirken og verden.  

 

Musikere og forsangertjeneste   

Det er mange frivillige musikere i menigheten som stiller villig opp på gudstjenester gjennom 

hele året. Per Bondevik og Wetle Holte utgjør grunnstammen i det som etter hvert kan kalles 

vårt eget husband. Men mange flere bidrar jevnlig, eller ved spesielle konseptgudstjenester.  

Det er ikke et fast kor i Holmlia menighet, men likevel mange sangere som liker å være med 

på korprosjekter. Dette resulterer i ulike prosjekter gjennom året, både enkle 

forsangergrupper, eller større korprosjekter. 

 

 

GLEDER I ARBEIDET MED GUDSTJENESTER 

 Hellige tre kongers fest 

 Kristi Himmelfartsdag på Østmarkskapellet 

 Utfordrende prekener 

 Fellesskap 

 Frivillighet (gudstjenestegrupper) 

 Julesalmer minutt for minutt 

 God salmesang i gudstjenesten 

 Variert 
 

UTFORDRINGER I ARBEIDET MED GUDSTJENESTER 

 Ta imot nye 

 Rekruttering av medlemmer til gudstjenestegruppene 

 Involvering 

 Annonsere gudstjenestene bredere 
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4) Barn og ungdom 
Holmlia menighet har et variert og rikt barne- og familiearbeid. Hver tirsdag ettermiddag fylles 

kirken av store og små og mange kommer igjen på familiegudstjenester og andre arrangement 
i regi av menigheten. Ungdomsarbeidet drives i samarbeid med Hauketo-Prinsdal og der er 

det torsdager som er ungdommenes kveld. Ved å konsentrere aktiviteten om bestemte dager, 

styrkes fellesskapet og det er enklere å markedsføre arbeidet. 

Menighetens trosopplæringsplan ble godkjent av biskopen i 2016. Planen inneholder ulike tiltak 

for aldersgruppen 0-18 år som er medlemmer i Den norske kirke.  

 
Tidsavgrensende trosopplæringstiltak (trospplæringsplanen) 

 

0-6 årsfasen: 
Dåp og dåpssamlinger 

I 2017 ble 25 personer døpt og lagt til som medlemmer. I forkant av barnedåp blir foreldre 

invitert til en dåpssamling med prestene. Dette skjer i HoBaKLUZZ-tid og er dermed en flott 

anledning til å invitere inn i menighetens barne- og familiesamling. Nedgangen i dåpstall, både 

for vår menighet og hele kirken, er fremdeles bekymringsfull. Vi har fortsatt vår «Aksjon dåp» 

gjennom 2017. Aksjonen er en del av trosopplæringen og består i at en av de ansatte 

(fortrinnsvis sokneprest) leverer en gaveeske til foreldre som nettopp har fått barn, og som 

blir meldt som «tilhørende» i vårt medlemsregister. I esken ligger en body med påskriften «et 

bitte lite under», et gratulasjonskort fra menigheten, en invitasjon til dåp med oversikt over 

aktuelle gudstjenester for dåp, og menighetens programfolder. Det er vanskelig å måle effekten 

av gaven, men vi registrerer at familier som har fått en slik gave på døra har meldt seg til dåp.  

 

Babysang 

Babysang hadde 11 påmeldte fordelt på vår- og høst-semesteret. Det er et tall vi er passelig 

fornøyde med. Det var også en del som møtte opp fast, men ikke meldte seg på, så tallet er 

ikke helt korrekt. Det virker som det er en permanent nedgang etter at biblioteket startet sitt 

tilbud. Det krever mer i markedsføring og fremskyndet oppstartstidspunkt på semesteret, for 

å få folk til å melde seg på. Opplegget oppleves givende og flott, og fordelen med å ha 

påmelding,  er at det gir en fast gruppe som blir godt kjent. Det har vært tilbakemeldinger på 

muligheten for også å ha drop-in i tillegg til påmelding. Det regner vi med å sette i gang med i 

løpet av 2018.  

Deltakere: 11 av 26 døpte 
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Årshilsener   

For å øke tilhørigheten til kirken ble det sendt hilsener til døpte 1-, 2- og 3- åringer.   

 

Nytt i 2017: 1-2-3 helg 

Alle 1, 2 og 3-åringer ble sammen med foreldre og faddere invitert til 1-2-3 helg i mai. 

Lørdagssamlingen ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Gudstjeneste ble gjennomført med 

temaet «Jesus min venn»  

Deltakere: 5 av 69 døpte 

 

4-6 års fasen: 
 «Fest for 4-åringer» er et helgetiltak med samling på lørdag og gudstjeneste på søndag. 

Foreldrene er også invitert. Opplegget forberedes og gjennomføres av prest og frivillige 

medarbeidere. På lørdagssamlingen blir barna bl.a. kjent i kirkerommet og «Min Kirkebok» 

blir delt ut på gudstjenesten.  

Deltakere: 14 av 27 døpte 

 

Kirkerottene kom dette året til Hauketo-Prinsdal kirke. 4 - 6 åringer inviteres spesielt, 

men forestillingen er åpen for alle. HoBaKluzz og HåPeKluzz hadde et fellesnummer før 

teaterforestillingen. Det var middagservering i forkant.  

Dette tiltaket er et samarbeid mellom Hauketo- Prinsdal og Holmlia. 
Deltakere: 26 av 78 døpte 

 

Nytt i 2017: Utvidet Høsttakkefest  

Dette tiltaket ble forsøkt utvidet med invitasjon til en lørdagssamling i tillegg til 

gudstjenesten. Lørdagssamlingen ble avlyst på grunn av dårlig påmelding. Gudstjenesten ble 

gjennomført som planlagt uten barn i målgruppen.  

Deltakere: 0 av 34 døpte 

 

6-årsfasen:  
Dåpsskole  

Dåpsskolen for 6-åringer hadde sju samlinger og en familiegudstjeneste, «Gudstjeneste for alle 

sanser». Opplegget er i AKS-tid i perioden februar- mars. Barna hentes på AKS av ansatte eller 

frivillige. Opplegget besto av bibelfortellinger, sanger, lek og formingsaktiviteter. Barna fikk «6-

årsboka» som gave under gudstjenesten. Færre av dåpsskolebarna deltok på gudstjenesten enn 

tidligere, og neste år må foreldre minnes på gudstjenesten tidligere og flere ganger.  

Deltakere: 8 av 33 døpte 
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7-9 årsfasen:  
Tårnagenthelg og tårnagentmøter  

Tårnagenthelgen for 7, 8 og 9 åringer ble gjennomført i februar. Programmet bestod av en 

lørdagssamling med agentoppdrag og mysterier, agentkafe ̀ og gudstjenesteforberedelser. 
Dessuten en voksentime med temaet: «Vokse sammen – hvordan dele tro på hjemmebane» 

Søndag var det tårnagentgudstjeneste der tårnagentene deltok. Mange ulønnede 

medarbeidere, spesielt foreldre, bidro i gjennomføringen av. Det ble også gjennomført tre 

tårnagentmøter pluss et spesialoppdrag = fasteaksjonen i løpet av våren.  

Deltakere på tårnagenthelgen: 30 av 109 døpte 

Deltakere på tårnagentmøtene:13 av 109 døpte 

 

10-12 årsfasen: 
Kode B juniorkonfirmant  
KodeB-juniorkonfirmant for 10 – 11 åringer ble gjennomført med 12 etterskoletids-samlinger 

fra september til november.  Temaene var Bibelen og gudstjeneste.  

Deltakere: 9 av 66 døpte 

 

LysVåken  

LysVåken, med overnatting i kirken første søndag i advent var for 5. og 6. klassinger. 

Hovedinnholdet på lørdagssamlingen var forberedelse av søndagens gudstjeneste, der 

deltakerne deltok med blant annet prekendrama og forbønn.  

Deltakere: 23 av 66 døpte 

 

 

Elvis   

Elvis er samlinger for gutter og jenter rundt 11 år (5.- 6.kl) i vårsemesteret med tema 

Kristuskransen.  

Deltakere: 4 av 66 døpte 

 

 

12-13 års fasen: Pilegrim  

12- og 13-åringene ble invitert til Pilegrimsvandring i pilegrimsleden i Grønliåsen i oktober. 

Oppslutningen var ganske god, særlig blant 12-åringene. Vandringen hadde stasjoner med 

bibelfortellinger, aktiviteter, mat og avslutning i Hauketo-Prinsdal kirke.  

Deltakere: 14 av 67 døpte 

 

 

                   
 



12 
 

 

13-18 årsfasen: 
Konfirmanter og minilederkurs 

Holmlia samarbeider tett med Hauketo-Prinsdal menighet om konfirmantene, og også om 

ungdomsarbeidet som helhet, og det oppleves fortsatt som et fruktbart samarbeid. 

Menighetspedagog Sarah Krebs i Hauketo-Prinsdal har vært en viktig ressurs i dette. Antall 

konfirmanter er stabilt, og det er stadig flere ungdomsmedarbeidere fra Holmlia menighet. 

Årets høydepunkter er Sjibbolet-konfirmantenes revy og fem dager på sommerleir på 

Tjellholmen på Hvaler, bl.a. med en leirdag der konfirmantene får smake på livet som flyktning. 

Sommerleiren trekkes fram som det beste ved konfirmanttiden, men også som en viktig 

motivasjon for ungdomsmedarbeiderne.  

 

Nytt av året er at det neste konfirmantkullet startet opp allerede i november 2017. Dette må 

evalueres mer senere, men erfaringene så langt er i stor grad positive. Det har gitt 

medarbeiderteamet bedre tid til å bli kjent med dem, og det har vært mer motiverende for 

det gamle konfirmantkullet å engasjere seg videre. 

 

Samtidig mener konfirmantansvarlige at det er potensiale til å rekruttere flere som 

konfirmanter. Planen er å begynne med PR tidligere i 2018 og å koordinere med andre 

menigheter i hele prostiet om en mer samkjørt informasjonskampanje og påmelding. 
 

En stor andel av 2016-konfirmantene fullførte lederkurset MILK i mai, og en nesten tilsvarende 

gjeng av 2017-konfirmantene begynte kurset høsten 2017. Teologistudent Fredrik Midttømme 

har vært en viktig ressurs i dette arbeidet, sammen med to nye praksisstudenter fra NLA 

Staffeldtsgate, Nicole Ishimwe og Martine Vik Sønstabø. 

 

Se mer under punktet HåPe – ungdomsarbeidet i Holmlia og Hauketo-Prinsdal menigheter. 
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Faste tiltak i barne- og ungdomsarbeidet 
 

HoBaKLUZZ 

HoBaKLUZZ er i sitt 13 år, og har etablert seg som et 

omfattende aktivitetsbasert arbeid for barn fra 0 til 12 år, 

fordelt på fire aldersbestemte grupper. HoBaKLUZZ jobber 

hvert år fram mot noen sceniske produksjoner. Vårens 

forestilling het «Tro, håp og kjærlighet», og juleforestillingen 

«Lyden av jul». Ellers deltar HoBaKLUZZ på 

bydelsarrangementer som Lysvandring, Vær Stolt og 

UNITED. De bidro også på Norges KFUK-KFUMs landsmøte 

i april med musikalen «Stå opp». 

 

Arbeidet er tilknyttet KFUK-KFUM. Styre og lederteam 

består av frivillige foreldre, med kirkemusiker Hans Olav 

Baden som hovedleder. Torbjørg Torp Nilssen er engasjert som KLUZZ-medarbeider og står 

for koordinering og kreativ programskaping. Ellers er arbeidet drevet av engasjerte foreldre 

som enten har faste ukentlige oppgaver, eller stiller opp på prosjekter. I 2017 var det oppunder 

100 registrerte medlemmer og 25 frivillige voksne og foreldre med et definert ansvar i 

HoBaKLUZZ. Les mer om arbeidet på www.hobakluzz.no  
 

Tween Sing 

Holmlia Tween Sing har siden oppstarten i 2015 etablert seg 

som en del av menighetens tweens-arbeid, og det er en viktig 

gruppe for de mellom barnetilbudene våre og 

ungdomsarbeidet.  Menighetsrådet finansierer dirigent, og i 

tillegg får arbeidet støtte gjennom KFUK-KFUM og 

kommunen. Stine Muri har vært engasjert som dirigent og 

hovedleder siden starten. Kirkemusiker Hans Olav Baden er 

støtteleder og holder i det administrative.  I 2017 var det ca 

15 medlemmer. Det er etablert en trygg og fin kjerne og det 

jobbes videre med rekrutteringen. Tween Sing og 

HoBaKLUZZ samarbeider om konserter og andre 

opptredener. Ellers deltar også Tween Sing på 

bydelsarrangementer som Lysvandring, Vær Stolt og UNITED, og var også sammen med 

HoBaKLUZZ om å bidra på Norges KFUK-KFUMs landsmøte i april med musikalen «Stå opp». 

 

Søndagsskolen 

Det er tilbud om søndagsskole under gudstjenester som ikke er familiegudstjenester, og 

utenom skolens sommerferie. Søndagsskolen bruker stort sett opplegg fra «Søndagsskolen 

Norge» og ledere er personer tilknyttet gudstjenestegruppene. I 2016 var det bare 8 som 

registrerte seg som deltaker i søndagsskolen, og vi hadde som mål i 2017 å få flere registrerte. 

Det lyktes! 17 registrerte barn for 2017, men det er fremdeles en «underregistrering». Det 

varierer fra søndag til søndag hvor mange barn som møter opp, men snittet ligger på 12-16 

barn. Lederne er gode på å tilpasse opplegget etter hvor mange barn som møter opp. Andrew 

Wergeland er registrert som hovedleder, og samarbeider med prester og daglig leder om 

kontakten med Søndagsskolen Norge. I 2017 ble det kjøpt inn cd-spiller og projektor til 

søndagsskolen. En ungdom fikk betalt for å systematisere alt materiell vi har, noe som forenkler 

arbeidet i stor grad. Det er fremdeles behov for flere ledere til søndagsskolen, og dette skal 

det arbeides videre med i 2018.  

http://www.hobakluzz.no/


14 
 

fredagsPOWER 

fredagsPOWER er en klubb for tweens, altså barn i 5, 6, 7, og 

 8. klasse. Vi har samlinger omtrent en fredag i måneden, fra kl  

18:30 til 21:00 i kjelleren i Holmlia Kirke. På fredagsPOWER har  

vi kule aktiviteter, masse bra spill, digg mat, og RADAR om Gud  

og sånn. fredagsPOWER er en del av barne- og ungdomsarbeidet i Holmlia menighet, og er 

tilknyttet Norges KFUK-KFUM. Hver høst får 5. klassinger invitasjon til å bli med. 

Vi har hatt totalt 10 aktiviteter, bla kahoot, koding, sportsaktiviteter inne og aking, 

refleksløp, geocache og årets sommerolympiade ute.  

Det var et stort kull av 7. klassinger som sluttet til sommeren, men så fikk vi heldigvis et 

godt påfyll med nye 5. klassinger høsten 2017. Deltagelsen per gang er derfor stabilt høy på 

25-30 barn per gang. Tilbakemeldingen fra barna er at vi må ha fredagsPOWER oftere!! 

Voksenledere i FredagsPOWER I 2017 har vært Frode Myksvoll, Per Kristian Kivle, Ingvar 

Hagelund, Martin Reichenbach, Johan Hake og Torunn Håland. 

 

KFUK-KFUM-speiderne 

I 2017 har speidergruppa hatt speidermøte annenhver mandag i oddetallsuker. 

Speidergruppa har arrangert en kanotur 16. - 18. juni, og en hyttetur 10. - 12. november. 

Denne sommeren dro speidergruppa på NSFs landsleir "Nord 2017" i Bodø. 

Vi har deltatt på 5 arrangement i regi av Oslo krets; barnas Holmenkolldag, kretskonkurranse 

i speiding, kretsleir, friluftslivets dag på Sognsvann, og på Bymanøver. 

Speidergruppa deltok også på Holmlia kirkes julemarked, hvor vi delte ut pinnebrød. 

Gruppa er kun åpen for speidere i aldersgruppa 5.-10. trinn (Vandrere), og vi søker stadig flere 

speidere. 

Det er krevende å rekruttere barn i denne alderen, men vi opplever likevel å ha fått det til, og 

opplevde medlemsvekst i 2017. Vi søker etter foreldre - gjerne med barn i riktig alder, som 

er villige til å starte et speiderarbeid for de yngre aldersgruppene.  

I 2017 var speidergruppa ledet av Marianne Wiker, Bjørn L. Rapp og Markus B. Hongset, og 

hadde 10 speidere i alderen 10 - 16 år. 

 

 

HåPe – ungdomsarbeidet i Holmlia og 

- Hauketo-Prinsdal menigheter 

Torsdag kveld er det ukentlige samlingspunktet i ung 

domsarbeidet, men med forskjellig preg de ulike  

ukene: DEEPER (konfirmantundervisning), Sjibbolet  

(Ten-Sing), Tempel (ungdomsklubb), MILK  

(lederkurs) og Kveld (for 16-18-åringer). Alle kveldene 

 avsluttes med Hvilepuls-gudstjenesten, hvor ikke minst bønnevandring med ulike stasjoner er 

en viktig og verdsatt del av liturgien. HåPe MasterChef er et nytt tilbud med servering av 

kveldsmat annenhver torsdag, driftet på frivillig basis av foreldre i menighetene. Det har vært 

et utrolig verdifullt bidrag til HåPe, som ikke har latt seg gjennomføre tidligere. 

Den ukentlige pulsen hviler i stor grad på energien som skapes gjennom leirer og 

overnattinger. I 2017 bestod dette av konfirmant kick-off  (januar), MILK-weekend (februar), 

Sjibbolet kosetur (mars), Bjorli påskeleir (april), Sjibbolets øvelsesweekend (mai), Tjellholmen 

konfirmantleir (juli), medarbeider-weekend (oktober) og Nattvolleyballcup med Oslo og 

Akershus KFUK-M (november).  
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Ca. 60 ungdommer fra 10. klasse og eldre har vært aktive som medarbeidere. Dette gir mye 

fellesskap og mange muligheter, men det er samtidig en utfordring at alle skal oppleve seg sett 

og få passende og meningsfulle oppgaver og oppfølging. Nytt av året 2017 var å bruke oktober 

som Medarbeidermåned, med særlig fokus på å bygge kultur og strukturer for 

medarbeiderskap. Dette er et tidkrevende arbeid hvor de eldste ungdommene og 

praksisstudenter også bidrar. Utfordringen ved dette er at det er årlig utskiftning av disse, så 

kontinuiteten hviler i stor grad på de to ansatte. 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

GLEDER I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET 

 At det fins tilbud til alle aldersgrupper av barn og unge  

 At Pilegrim for 12- og 13- åringer også denne gangen hadde relativt god oppslutning 
og gode tilbakemeldinger. 

 God oppslutning på «Fest for 4-åringer», Tårnagenthelg og Dåpsskolen.  

 Økning av deltakere på På LysVåken og mange foreldre er frivillige medarbeidere.  

 Tweensklubben fredagsPOWER som samler 30 på sin samlinger, og er utelukkende 
drevet av frivillige foreldre.  

 HoBaKLUZZ som stadig får nye medlemmer og bygger gode fellesskap for familier 

 At menigheten har en godkjent trosopplæringsplan 

 Mange konfirmanter blir med på MILK 

 Hver torsdag samles ungdommene i Hauketo-Prinsdal til Ten Sing, klubb og 
ungdomsgudstjeneste. Ofte er over 50 ungdommer samlet i vårt felles 

ungdomsarbeid: HåPe.  

 

UTFORDRINGER I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET 

 Kontinuerlig arbeid med rekruttering til gamle og spesielt nye tiltak. 

  Frivillige til trosopplæringstiltakene. 
 

 Styrke koblingen mellom barne- og ungdomsarbeid og gudstjenesteliv 

 Videreutvikle samarbeidet med skolene 

 Flere ledere og frivillige, spesielt til søndagsskolen 

 Rekruttering til Babysang, Tween Sing og konfirmasjon 
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5) Diakoni og arbeid for voksne    
 

Diakoniutvalget 

Diakoniutvalget jobber kontinuerlig med det diakonale fokuset på ulike arenaer i 

menighetslivet. Utvalget har i 2017 jobbet med fellesskapsskapende tiltak knyttet til kirkekaffe, 

og jobber med å få til nærmiljøfest i løpet av 2018 i samarbeid med andre aktører på Holmlia. 

Det er søkt og innvilget midler fra bydelen til gjennomføringen av et slikt arrangement. 

 

Åpent hus 

Onsdag har blitt en viktig dag i kirken og både seniordans og Åpent hus trekker mange. Å ha 

disse tiltakene på samme dag er viktig for fellesskapet. Åpent hus har sin faste form med vafler, 

kaffe og andakt, og noen ganger i semesteret er det utvidet program som er godt besøkt. 

 

Kirkekaffe  

Kirkekaffe er et fast innslag etter hver gudstjeneste og et viktig felleskapsbyggende tiltak. Både 

menighetsrådet og diakoniutvalget har vært opptatt av hvordan man best skal inkludere nye 

menighetsmedlemmer og bygge en arena der alle opplever å være en del av fellesskapet. For 

å skape flere muligheter for folk til å komme i kontakt med hverandre, prøvde vi i 2017 ut 

aktiviteter på kirkekaffen, som for eksempel menneskebingo. 

 

Menighetsweekend 

23.-24.september reiste vi på menighetsweekend til Strand leirsted i Sandefjord. 35 voksne og 

30 barn var påmeldte. Vi hadde opplegg for de ulike aldersgruppene på lørdagen og de voksne 

fikk undervisning av Sjur Isaksen. Tweensdirigent Stine Muri hadde tweens-gruppa, og ellers 

stilte flere frivillige opp i de ulike gruppene for å gi et 

tilbud til barna. Vi fikk dessverre ikke på plass et godt nok 

tilbud til ungdommene, så noen av de var med som ledere 

i barneopplegget. Vi laget gudstjeneste sammen på 

søndagen og hadde god tid til flere hyggelige, sosiale 

aktiviteter i løpet av det døgnet vi var der. Det kom inn 

gode evalueringer på både lokaler og opplegg i etterkant. 

Vi hadde en weekendkomite bestående av Therese Markl, 

Johan Hake, Grete Heyn og diakon Ann-Kathrin Fjøren 

Kasbo.  

 
 
Grønn dag 22. april 2017 

Arrangementet ble prøvd for første gang, og initiativet kom som et ønske fra 

diakonmedarbeider Susanne om å gjøre noe synlig ut av det å være grønn menighet. Synlig 

for oss selv som menighet og synlig som kirke i nærmiljøet. Stedet, parkeringsplassen, ble 

derfor valgt bevisst, fordi den er synlig og brukes som snarvei til senteret. 



17 
 

Målet var å skape en dag hvor vi lærer noe om miljø/bærekraft, møter andre i 

lokalsamfunnet, hvor vi blir inspirert til mer miljøvennlighet i hverdagen og hvor vi får gjort 

noe konkret. 

Vi hadde mange ulike bidragsytere: 

Sykkelverkstedet På hjul, Kirkens Bymisjon: reparerte sykler, Bærekraftig Liv på Holmlia: 

Solgte havreburgere, Framtiden i våre hender: stand om søppelsortering og miljøquiz, Fair & 

Square, solgte rettferdige t-skjorter, Holmlia kirke: informerte om sine tilbud, solgte sveler 

og kaffe. I tillegg hadde vi aktiviteter for barn, som zipline, miljøquiz og planting av frø.  

Grønn dag opplevdes som en suksess, og kan gjøres mer kjent og større neste år. 

 

 

 

Julemarked 

Mange titalls frivillige var i sving for å få på plass julemarkedet også i 2017. Tradisjonen tro ble 

det en godt besøkt dag med variert program fra 

HobaKluzz, blandakor og korpset.  Mange fra 

nærmiljøet tar turen innom og markedet har markert 

seg som en fin tradisjon. Hobasax og mange andre 

frivillige stilte med flotte produkter. Nytt i år var at 

også speidergruppen som holder til i kirken var med 

og hadde bålpanner og pinnebrød utenfor kirken. 

Markedet er fortsatt en god inntektskilde med en 

netto inntekt på vel kr 100 000. 
 

 

 

Samarbeidstiltak: sorgarbeid, samlivskveld 

Diakonene i Søndre Aker prosti samhandler om noen tiltak i prostiet, da det ikke er rom for 

å gjøre alt alle steder. Sorgarbeidet i Nordstrand med sorglunsj omtrent en gang i måneden 

markedsfører vi som eget tiltak, og det er et samarbeid om samlivskvelder. Samlivskvelder ble 

i 2017 gjennomfør i Bekkelaget kirke og skilsmissegrupper ble også gjennomført for 

bispedømme. Begge tilbud ble markedsført i menigheten. 

 

 

Kantarellen sykehjem 

I 2017 kuttet Oslo kommune sykehjemsprest-stillingen på Kantarellen, som ikke ligger i 

Holmlia kirkes sokn, men som ligger i vår bydel. Flere av de som bor på Kantarellen, er fra 

Holmlia. Etter avtale med prosten skal menighetene i bydelen samarbeide om å betjene 
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sykehjemmet. Fra Holmlia menighet er sokneprest og diakon involvert i den månedlige 

gudstjenesten og Kirkens hyggetreff, samt med besøk til beboere og deltakelse på 

tverrfagmøter. Det jobbes med å engasjere flere frivillige fra alle menighetene til dette arbeidet, 

da det er stort behov for personer som kan følge beboere til gudstjeneste/hyggetreff og bistå 

dem underveis i programmet. 

 

 

Arbeid for voksne: 

 
Fortellerkurs  
I januar og februar gjennomførte vi fortellerkurs med Helga Samset. To tirsdager på tre timer 

hver gang fikk man undervisning og selv mulighet til å få hjelp til å dele sine livsfortellinger. 

Kurset hadde 17 påmeldte, som var full gruppe, med påmeldte fra hele prostiet. Vi fikk gode 

tilbakemeldinger på dette, og håper vi kan få til noe lignende ved en senere anledning. 

 
Temakvelder 

Det har vært arrangert seks temakvelder vår og høst i 2017. Temaene har vært om Jesus og om 

reformasjonen. Vi har hatt innledninger og gode samtaler. Temakveldene samler 12 - 15 deltakere 

fra de eldre årsklasser i menigheten. 

 

Frivilligkveld 
I februar ble alle frivillige i Holmlia og Hauketo-Prinsdal invitert inn til frivilligkveld med besøk 

av Sunniva Gylver. Temaet for samlingen var «Kirke i dialog – om å se sin egen tradisjon mer 

utenfra og andres mer innefra». 

 

Seniordans  

Seniordansen hadde 23 medlemmer ved utgangen av 2017.  Danseledere har vært Grete 

Fardal og Torill Lie. Vi danser hver onsdag fra 10.30 – 12.15 og går deretter inn på 

menighetens «Åpent hus» til kaffe og vafler. Vi har vært invitert til to fødselsdagsselskap for 

alle 75 – 95 åringer i menigheten, og det har vært veldig hyggelig. I tillegg var 8 av 

medlemmene på seniordanstur til Riga i regi av SR reiser i mars. 

Medlemmene møter trofast opp til dansen som gir glede, god trim og sosialt samvær.  

Styret har bestått av: Per Jørgen Lie, Torill Lie, Jørunn Kristoffersen, Grete Fardal, Åse 

Grøneng og Else-Marie Aas.  

 

Teaterkontaktene har hatt ett tilbud i 2017; «Edda» på Det norske Teateret. Om lag 30 

personer var med på denne teaterkvelden. En stor takk til teaterkontaktene, Torunn Eliassen 

og Åse Grøneng. 
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Bursdagsfest 

Dette har blitt innarbeidet som en fin markering én gang i semesteret.  Både vår og høst 

inviteres jubilanter som fyller mellom 75-95 år inn til en bursdagsfest med god mat og 

underholdning i Åpent hus-tid. Antallet bursdagsbarn som kommer, varierer mellom 3 og 12, 

og Åpent-hus-gjengen er med som gjester. Seniordans inviteres også inn etter at de har danset, 

og dette er med på å gjøre det til en trivelig feiring hvor man kan bli kjent litt på tvers.  
 

Besøkstjeneste 

Både prester, diakon og frivillige besøker mennesker i og rundt menigheten som av ulike 

grunner trenger det. Det har vist seg krevende å organisere besøkstjenesten i mer formelle 

former. Prestene og diakon følger opp mennesker, og har god og kontinuerlig kontakt med 

frivillige som også går fast på besøk. 

 

 

GLEDER I DIAKONIARBEIDET og arbeidet for voksne 

 Diakoniutvalg med initiativ  

 Inkluderende fellesskap på dagsorden 

 Åpent hus og samarbeid med seniordans 

 Arbeid på Kantarellen (kirkens hyggestund, gudstjeneste, besøk)  

 Temakveldene har fortsatt 

 Menighetsweekend  

 

 

UTFORDRINGER I DIAKONIARBEIDET og arbeidet for voksne 

 Enda tydeligere diakonal profil  

 Gjøre det mer mulig å engasjere seg i diakonale tiltak for flere 

 Frivillige på Kantarellen  

 Etablere flere voksen-møtepunkt? 

 Temakveldene er fortsatt for en indre kjerne – vanskelig om tema som fenger flere 

 Bibelgrupper 

 Større gjennomslag for aktiviteter i hele voksensegmentet 
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6) Musikk og kultur      
 

KFUK-KFUM KULTURSKOLE er et nytt tilbud på Holmlia. 
I samarbeid med Holmlia kirke tilbyr KFUK-KFUM 

musikkundervisning i kjellerlokalene. Oppstart for kulturskolen 

var i september 2017, og på Holmlia var det 13 elever ved 

oppstart. Det er også kulturskoletilbud i Hauketo-Prinsdal 

kirke, og det er flere fra Holmlia som følger undervisningen 

der. Les mer om tilbudet på www.kulturforalle.no  

 

 

Julekonserter 13. desember hadde vi besøk av Solfrid Molland med musikere som tok oss  

med på en musikalsk reise med spor av gateliv, rumensk folklore, sigøynermusikk og 

europeisk julefeiring. En spennende, innholdsrik og litt annerledes julekonsert på 

Luciakvelden.  Julekonserten gis som en gave til frivillige, men er også åpen for alle. Billettsalg 

i døra.  Ca 80 personer var tilstede på konserten.  

 

19. desember inviterte Jostein Hasselgård og Hans Olav Baden til «Desemberkveld». En 

stemningsfull kveldskonsert med to lokale musikere som lekte seg med egne versjoner av 

både kjent og ukjent julemusikk. Et nytt konserttiltak, som høyst sannsynlig gjentas i 2018. 

Rabie Kasem var med som gjesteartist. Billettsalg i døra. Ca 120 personer var tilstede på 

konserten.  

 

Holmlia blandakor hadde også i år sin årlige julekonsert i kirka. Det samme hadde Maya 

kulturskole, som har litt undervisning i kjellerlokalene.  

 

Vær stolt  

Kirken har ansvar for konserten «Bydelstalenter» under Vær stolt-festivalen. Se mer under 

«Kirken i lokalmiljøet». 

 

UNITED er årets største konsertmønstring i kirken. Se mer under «Kirken i lokalmiljøet». 

 

Andre konserter Flere av lokalmiljøets grupperinger og aktører arrangerer konserter i 
kirken. I 2017 gjaldt dette Holmlia blandakor, Oslo kultur- og musikkskole, Ljan musikkorps, 

Holmliaskolenes musikkorps og Khan Strings. 

 

Se også mer om musikkaktiviteter under kap 2 Gudstjenester, kap 3 Barn og unge og kap 8 

Kirken i lokalmiljøet. 

 

 

 

  

http://www.kulturforalle.no/
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7) Informasjon   
Menigheten benytter mange informasjonskanaler for å nå ut til kirkens medlemmer på Holmlia.

  

UKENYTT 

Hver uke sendes pr e-post en oversikt over kommende arrangement i Holmlia kirke til 175 

personer. Innholdet i Ukenytt utgjør også hovedingrediensene i kunngjøringene i søndagens 

gudstjeneste. 

 

Infoskjerm på kirketorget var fjorårets nye informasjonskanal. En stor TV-skjerm som 

ukentlig oppdateres med korte meldinger om hva som skjer eller har skjedd i kirka. Her er 
det også mulig å «spisse» budskapet mot enkelte tider og grupper. F.eks. er det egen 

HoBaKLUZZ-informasjon som bare er synlig under deres samlinger.  

 

 

Facebook 

Menighetens facebook-side har over 450 følgere. Det har vært en sterk økning siste året 

grunnet mer aktiv bruk av kanalen, samt mer aktiv rekruttering av følgere. Det informeres om 

kommende arrangement og det deles bilder og omtale om det som har funnet sted. Dette er 

også en mulighet for å peke på andre tilbud og tiltak i lokalmiljøet vårt. Facebook er en viktig 

informasjonskanal til menighetsmedlemmer i alle aldre. I tillegg har HoBaKLUZZ, Tween Sing, 

Sjibbolet, HåPe, julemarkedet  og UNITED sine egne facebooksider, og det opprettes egne 

Facebookarrangementer til flere av tiltakene i menighetens regi.  

 

I forbindelse med Julesalmene minutt for minutt på 2.juledag har vi de siste årene hatt en egen 

Julesalmekalender på Facebook, hvor vi teller ned til 2. juledag med en daglig video og infotekst 

om en julesalme.  

 

Hjemmesiden har foruten fast informasjon om menigheten, kalender og omtale av 

kommende arrangement. HoBaKLUZZ har sin egen nettside. 

 

Brosjyrer og plakater 

Det settes opp plakater i kirken og i blant andre steder i lokalmiljøet. Både vår og høst ble det 

utarbeidet en folder som gir oversikt over det som skjer ukentlig, samt det som er spesielle 

aktiviteter i løpet av semesteret. Brosjyren inneholder også en komplett oversikt over 

gudstjenestene, samt omtale av tiltak for barn og ungdom. 

 

Avisen vår 

Bydelsavisen, Avisen vår, kommer ut med fire nummer i året og deles ut gratis til alle 

husstander på Holmlia. Menigheten har i hvert nummer en side med informasjon, enten over 

det som skal skje (jul) eller tiltak som kan ha interesse for flere. 
 

Gudstjenestelisten 

Gudstjenestene annonseres ukentlig i gudstjenesteoversikten i Vårt Land og Aftenposten.  
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8) Misjon   
I 2017 ble arbeidet med misjonsprosjektet i samarbeid med Stefanusalliansen videreført. 

Menigheten bidrar med økonomisk støtte til prosjektet Stefanusbarna i Kairo, Egypt. Vi hadde 

fire gudstjenester hvert semester med offer til misjonsprosjektet. I mai dro sokneprest og 

medarbeider i HoBaKLUZZ (Torbjørg Torp Nilssen) på studietur til Egypt i regi av 

Stefanusalliansen. De besøkte Stefanusbarnas arbeid i Kairo og Anafora, retreatsted som 

biskop Thomas har bygget opp. 29. oktober var biskop Thomas på besøk i Norge og deltok 

på kveldsgudstjeneste i Holmlia kirke. Vi inviterte også med Misjonskirken Oslo Syd, og bl.a. 

bidro pastor Pål Brenne med en fotoserie han har tatt på Anafora. Torbjørg Torp Nilssen og 

Hans Olav Baden fremførte en nyskrevet sang – inspirert av besøket på Anafora, og biskop 

Thomas talte. Mer enn 200 personer deltok på gudstjenesten, og selve arrangementet og 

biskopens besøk bidro til å styrke menighetens forhold til både Stefanusalliansen og til kirken 

i Egypt.     

 

Misjonsforeningen 

Misjonsforeningen for Norsk Misjonsforbund ble startet som en dameforening av Inger 

Johanne Stangeland. Vi er 6-7 damer som møtes én torsdag i måneden i kirkestua kl 18. På 

møtene har vi lett bevertning, andakt og får informasjon fra prosjektlandene. Vi er åpne for 

at flere melder seg på. Hvis du vil være med, kan du kontakte Inger Helseth. 

 

9) Kirken i lokalmiljøet                                                                          
 

”Treffpunkt Holmlia” og United  

“Treffpunkt Holmlia” er et samarbeidsprosjekt 

mellom Holmlia menighet og biblioteket. Målet 

for tiltaket er å samle mennesker fra ulike 

kulturer og generasjoner til uformelle treff.  

Det har vært holdt slike treff ca 3-6 i året siden 

2002. UNITED er en begivenhet som samler 

hele Holmlias kulturliv, fra dansegrupper og 

korps, via barnekor til enkeltartister som alle 

opptrer gratis. I 2017 var det ca 200 

mennesker på scenen, ca 600 mennesker i salen og det ble satt ny innsamlingsrekord til TV-

aksjonen, med over 40.000,-. Vi fikk også besøk av ordfører Marianne Borgen som holdt appell.  

 
Vårt andre arrangement i 2017 ble kalt «Treffpunkt Holmlia», og ble arrangert samme dag som 

UNITED på biblioteket. En mangfolds- og myldredag med aktiviteter, mat, informasjon. 

Samarbeidspartnere var: Holmliainitiativet, «Åpent hus», Byverkstedet og Ecokidz. 

 

Forum for dialog og samarbeid 

Dette forumet ledes av politiet og bydelens SaLTo-koordinator. (SaLTo er samarbeids-

modellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk 

blant barn og unge.) Her møtes religiøse ledere og representanter fra barnevernet og bydelen. 
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Bydelsdirektøren er ofte med på møtene. Fra kirken møter prest og/eller diakon. Forumet er 

et sted for å fremme dialog og for å få innsikt i utfordringer knyttet til barn og ungdom spesielt.  

Forumet er en del av et større nettverk av forumer i Oslo Sør og det oppleves som et viktig 

sted for informasjonsflyt og for dialog med de ulike partene. Ledere i forumet inviterer også 

med jevne mellomrom til kurs og seminar med ulike fokus. 

 

Kvinnekveld 

I forbindelse med kvinnedagen 8.mars  

ble det arrangert en kvinnekveld med fokus  

på religionsdialog. En liten komite bestående  

av Hanna Barth Hake, Turid Skorpe Lannem  
og diakon Ann-Kathrin Fjøren Kasbo jobbet  

frem programmet. Det ble en panelsamtale  

med et panel av en sjiamuslim, en  

sunnimuslim, en katolikk og en fra egen  

menighet som var med samtalte under  

overskriften «Hva i din religiøse tradisjon gir  

deg motivasjon til å kjempe for kvinners  

rettigheter og posisjon». Det ble en spennende samtale med muligheter for respons fra salen. 

 

 

Vær stolt-festivalen  

Under Vær stolt-festivalen i månedsskiftet mai-juni er kirken ansvarlig for lørdagens konsert 

på hovedscenen med lokale aktører, «Bydelstalenter». Dette er en viktig arena for det lokale 

kulturlivet, og en gylden anledning for kirka og vise et nærmiljøengasjement, og dra nytte av 

kultur-nettverket vi har etablert med alle lokale aktører. Kirkemusiker Hans Olav Baden er 

koordinator for konserten, og HoBaKLUZZ og Tween Sing er fast inventar på scenen.   

 

Lysvandring  

Lysvandring er et tiltak i regi av bydelen og går rundt Fiskevollen/Hvervenbukta. I 2017 

hadde HoBaKLUZZ, Tween Sing og menigheten for øvrig (i samarbeid med Hauketo-

Prinsdal og Klemetsrud-Mortensrud menigheter) hver sin post. Målet var å være synlige 

tilstede. På menighetens stand var det tilbud om lystenning på et verdenskart, i lyskasse og 

på brostein. Mange stoppet og ønsket å tenne et lys, og vi fikk gode prater om kirkenes 

tilbud – og delte ut kirkens høstprogram.    

 

 

GLEDER KNYTTET TIL KIRKEN I LOKALMILJØET 

 Etablerte nærmiljøtiltak som menigheten arrangerer selv eller deltar aktivt i 

 Kirka blir sett på som en relevant samarbeidspartner i bydelen 

 Styrket kontakt med andre religiøse miljøer i bydelen 

 Stadig nye kontaktpunkter i nærmiljøet gjennom våre medlemmers lokalengasjement  

 

UTFORDRINGER KNYTTET TIL KIRKEN I LOKALMILJØET 

 Fortsette arbeidet med å knytte kontakter med andre religiøse miljøer i bydelen – 
spesielt på Holmlia.  

 Vurdere og jobbe videre med Treffpunkt Holmlia 
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10) Kirkebygget   

 

Huskomiteen 

 

Komiteens sammensetning 

Huskomiteen har dette året bestått av Martin Reichenbach, Jarle Aasen . Susanne 

Dommersnes Sivertsen og Åse Grøneng. I tillegg har vi hatt som medlem daglig leder, Grete 

Mugaas (vårhalvåret) og Tone Knutson Holmgren (høsthalvåret). 

 

Møtevirksomhet  

Komiteen har hatt 5 møter. I tillegg har det vært invitert til en vårdugnad. (4. mai).  

Det har de siste årene vært vanskelig å få folk til å stille på dugnad. I løpet av høsten ønsket 

vi å forsøke et nytt konsept. I stedet for faste komitemøter tok medlemmene ansvar for 

forskjellige arbeidsoppgaver som det var viktig å få utført.  

Dette ble utført: Dugnad langs veien opp til kirka, ferdiggjøring av ungdomsrommet, nedvask 

av kjøkkenet og opptelling av bestikk, kopper og kar. 

 

Saker vi har vært engasjert i 

Dette året har vi vært opptatt av oppussing av ungdomsrommet: innhentet anbud fra 

maleren og vi besluttet samtidig å sette opp nye lyddempende plater i taket. Rommet ble 

ferdig til sommerferien og det ble sydd gardiner og bygget kjøkken-øy etc. I tillegg ble det 

innkjøpt et enkelt musikkanlegg.  

 

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO), som er ansvarlig for vaktmestertjenesten i kirkene, har 

driftsteam som tar hånd om en del oppgaver. Men det er mange kirker og få ansatte, så mye 

faller på menighetene, både ansatte og frivillige. KfiO har hatt en vurdering av teleslyngen i 

kirkerommet og konklusjonen er at varmekabler i gulvet forstyrrer signalene i teleslyngen. 
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Utleie 

Lokalene i kirken blir leid ut til møter, konserter og selskap, primært til ulike aktører i 

nærmiljøet. Oppussingen i kjelleren har ført til merkbart mer utleie til barneselskap, 

borettslagsmøter og konfirmasjonsfester mm. Det er hyggelig at kirka kan være et 

samlingssted, og det fører til mer arbeid på utleier og krav til høyere standard på lokalene. 

Menigheten har en fast leieavtale med St. Hallvard menighet, som feirer gudstjeneste i Holmlia 

kirke hver søndag kveld og med Maya kulturskole, som har undervisning i kjelleren på 

torsdager. I tillegg leies leiligheten i kjelleren ut.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLEDER MED KIRKEBYGGET 

 Et bygg som brukes av mange og som har mange muligheter 

 Oppgradering av lokalene i underetasjen  

 Attraktive lokaler til bruk for flere formål 

 

 

UTFORDRINGER MED KIRKEBYGGET 

 Teleslynge som ikke fungerer 

 Generelt dårlig lyd i kirkerom og menighetsal 

 Krevende lydforhold i kirkestua 

 Uteområdet/skog som gror til 

 Lekkasje i kirkerommet , menighetssal og undervisningsrom ved kraftig regnvær 

 Vanskelig å få folk til å stille opp på dugnad 
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11) Økonomi     
 

Det foreligger ikke et foreløpig driftsregnskap for 2017 pga manglende bemanning i 
regnskapsavdelingen.  

Driftsregnskapet blir lagt frem på årsmøte 22. april 2018 etter gudstjenesten.  

 

Det ser ut til at menigheten får et regnskapsmessig mindreforbruk i 2017,  

og dette vil i sin helhet overføres disposisjonsfond som tidligere.  

 

Menighetens økonomi har en solid likviditet noe som gjør at vi har handlingsrom og 

anledning til å fullfinansiere prosjekter med egne midler gjennom disposisjonsfondet. 

 

Menigheten nyter godt av flere faste leieavtaler som gir forutsigbare leieinntekter. 

I tillegg leies det ut til borettslag og private og pågangen er stor. Etter oppgradering av lokalene 

i kjelleren har mulighetene for utleie blitt større. Det er knyttet flere utfordringer til å ha 

eksterne leietakere, med opp- og nedrigg, logistikk og renhold. Særlig når det kommer tett på 

egne arrangement. I tillegg medfører utleie større slitasje på inventar og utstyr og belastningen 

på frivillige og ansatte øker. Det er derfor viktig å ha en nøktern utleiepolitikk.  

 

Givertjenesten hadde en gledelig økning i 2016 og det var i 2017 fortsatt 35 registrerte givere. 

Allikevel er det en nedgang på kr. 21 200,- Det kom inn kr 205 073.  Julemarkedet betyr også 

mye for menighetens økonomi med en netto inntekt på over kr 100 000,-. Det har ikke vært 

nødvendig å bruke store beløp på arbeidet blant barn og unge da medlemskap i nasjonale 

organisasjoner utløser både økonomisk støtte fra Frifond og Oslo kommune. Det er gode 

rutiner i staben og søkes om frivillighetsmidler i bydelen og ulike legat.   

 

Kirkeofringene viser en marginal økning fra 2016 til 2017 etter at Vipps ble etablert som 

alternativ til kontanter. SMS- offer er avsluttet, da det viste seg å være en løsning som få 

benyttet seg av.  

 

 

GLEDER I DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 

 Økning i utleie til private 

 Økning i offer via Vipps  

 Gode søknadsrutiner i staben 
 

UTFORDRINGER I DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 

 God nok økonomi til å ta nødvendig oppgradering og vedlikehold som fellesrådet 

ikke har økonomi til utføre. Ønskene er mange, så menighetsrådet må prioritere. 

 Nedgang i inntekt fra givertjenesten, behov for å rekruttere flere givere.  
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12) Kirkelig årsstatistikk  
 

ÅR 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Forordnede gudstjenester 50 49 52 50 46 44 44 

Familie/ungdomsgudstjenester 12 12 11 51** 13 8 9 

Gudstjenester m/nattverd 42 42 38 39 38 34 32 

Gjennomsnittlig deltagelse ved 

gudstjenesten 

116 122 
112 113 122 115 122 

Gjennomsnittlig deltagelse ved 

nattverd 

58 80,5 
75 78 81 85 69 

Barnehagegudstjenester 3 3* 6 7 7 7 3 

Skolegudstjenester 5 5 5 5 5 6 6 

Døpte barn i Holmlia kirke 27 22 25 22 37 36 30 

Barn fra Holmlia som er døpt i 

andre kirker 

18 8 
12 17 17 16 14 

Konfirmerte 22 19 18 15 15 17 28 

Gravferder 35 24 31 28 30 28 29 

Utmeldte av den norske kirke 25 78*** 22 27 10 11 16 

Innmeldt i den norske kirke 4 12 9 4 0 2 1 

 

 

*)  Barnehagebesøk før påske er ikke ført som gudstjeneste i 2016 

**)  Ungdomsgudstjenester (felles) i 2014 i Hauketo-Prinsdal. Føres kun i statistikk i HP 

***)  Utmeldinger økte betraktelig da det ble åpnet for elektronisk utmelding i august 

2016. Det var flest utmeldinger de første månedene. 
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