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Årsmelding 2019 
INNLEDNING 
2019 bekrefter tendensene fra tidligere år at Holmlia menighet er en menighet i vekst.  Vi øker 
gjennomsnittlig deltagelse på gudstjenestene og vi betyr noe for en større del av 
lokalbefolkningen på Holmlia.  
Holmlia har lenge hatt fokus på musikk og kultur. I 2019 tok vi steget fullt ut og startet en 
festival i fastetida. RUACH-festivalen fyltes med konserter, gudstjenester, utstilling og 
temakveld. Målet med festivalen var å gi Holmlias befolkning et mangfold av lokale 
kulturopplevelser. Høydepunktene var konserter med Ole Paus, vokalgruppen Pust, Garness 
og Kid Sing Show. Festivalen er allerede en tradisjon og skal arrangeres i 2020 også, men da 
under navnet Pulsfestivalen.  
 
I 2019 strakte menigheten ut en hånd til lokalsamfunnet gjennom flere enkelttiltak.  
I løpet av 5 dager på våren samarbeidet kirken med Holmlia og Hauketo ungdomsskole, 
Tauheed moskeen i Prinsdal og Buddhistsenteret på Bjørndal om en «Hellig rom»-tur. Totalt 
250 elever/lærere/miljøarbeidere besøkte de tre hellige rommene og underveis fikk de stille 
spørsmål til de tre religiøse lederne som deltok.  
Noen onsdager på høsten organiserte vi samtalekvelder på Kings pub under overskriften «Gud 
og sånn». Dette er kvelder hvor mennesker kan kommer sammen over noe å drikke og hvor 
praten viste seg å sitte løst.  
Etter det forferdelige terrorangrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum i august organiserte 
menigheten en «trygg i bønn»-aksjon fredagen etter attentatet. Da oppfordret kirken folk på 
Holmlia til å møte opp utenfor Aisha-moskeen med plakater hvor det stod «Trygg i bønn» i 
forbindelse med fredagsbønnen. 
I hele 2019 var flere medlemmer i menigheten involvert i arbeidet med å få på plass en sentralt 
plassert ungdomsklubb på Holmlia. Det er en glede å se at Forandringshuset nå har åpnet som 
et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-KFUM, kommunen og Kirkens Bymisjon. 
I adventstiden organiserte kirken sammen med Sigmund Hegstad overnatting for 15 romfolk i 
kjelleren i kirken. Tiltaket beriket ikke bare de som tilbrakte nettene der men hele menigheten. 
 
I tillegg til disse nyskapende tiltakene har menigheten også drevet kirke som vi pleier. Vi har 
laget mangfoldige gudstjenester, organisert temakvelder, vært på hjemme-besøk og drevet 
ungdomsarbeid for flere hundre barn og ungdommer. Kort sagt: Holmlia menighet har hatt et 
spennende og utviklende år! 
 
Gud velsigne dere og takk for et flott år med Holmlia menighet.  
 
Johan Hake 
Stolt leder av Holmlia menighetsråd 
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GUDSTJENESTER  
Tallene for 2019 viser igjen en økning i gudstjenestedeltakelse. Se ellers statistikk mot slutten 
av årsmeldingen. 
I 2019 har det har vært feiret gudstjeneste i Holmlia kirke hver søndag, bortsett fra i skolens 
ferier der vi veksler med Hauketo-Prinsdal kirke. I de fleste gudstjenester feirer vi nattverd.   
I fastetiden var gudstjenestene en del av «RUACH»-festivalen og hadde, som vanlig, ulike preg.  
I påsketiden fulgte vi fortellingstekstene om kong David de søndagene der dette var aktuelt.   
Nytt i år var «pinse- og sommersalmer minutt for minutt» som var gudstjenesten på søndag 
før pinse.  
Julaften hadde vi for første gang to gudstjenester uten «hjelp» av direktesendinger på NRK 
(som det var i 2018). Solister, korpset og kor deltok, og kirken var nesten full på begge 
gudstjenester.  
Gudstjenestegruppenes bidrag er helt avgjørende. Frivillige sørger for søndagsskole, kirkekaffe, 
tekstlesning og ellers alle oppgaver i gudstjenesten utenom organist og prest sitt bidrag.  
Avgjørende er også musikere, solister og kor som stiller opp med egne bidrag og som 
forsangere.  

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 barnehage-
gudstjenester og -besøk 

9 av 12 barnehager på Holmlia deltok på 
barnehagevandring til påske (1 barnehage i 
økning fra 2018), og 10 av 12 barnehager var 
med på barnehagegudstjeneste før jul (2 
barnehager færre enn i 2018).   
Alle 4 barneskoler og ungdomsskolen på 
Holmlia har egne skolegudstjenester før jul. Vi 
opplever godt samarbeid med skolene. 

Frivillige er tellekoner når barnehagene kommer på besøk. 

Urdumenigheten 

En egen gruppe med urdutalende kristne samles til gudstjeneste søndager kl. 14. Prestene har 
kontakt med urdumenigheten, og 1.september hadde vi felles gudstjeneste kl. 11.  

Morgenbønn 

Hele året, utenom skolens ferier, er det morgenbønn hver tirsdag og onsdag kl. 8.45 i kirken. 
Kirkerommet er åpent for stillhet og lystenning fra kl. 8.30.  
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MUSIKK OG KULTUR 

Kor 

Holmlia kirkes koraktiviteter består av HoBaKLUZZ (0-10 år), Holmlia Tween Sing (10-14 
år), Sjibbolet Ten Sing (13-19 år), samt prosjektkorene: Forsangerkor, Holmlia kammerkor 
og Holmlia gospelkompani. I tillegg øver Traces Gospel Choir og prosjektkoret Holmlien 
Mandssangerforening i kirkens lokaler. Flere fra Holmlia er også med i Prinsdal Sangeri, som 
holder til i Hauketo-Prinsdal kirke. 

Konsertvirksomhet 

HoBaKLUZZ og Tween Sing: Les mer om HoBaKLUZZ og Tween Sing under kapittelet «Barn 
og ungdom».  

Årets Julekonsert: Trio Serafin og Helga Johanne Størdal med konserten Julefred over jorda. 
Kirken er arrangør, og alle frivillige og samarbeidspartnere er spesielt invitert.  

Andre julekonserter: Desemberkveld med Jostein Hasselgård og Hans Olav Baden, Holmlia 
blandakor, samt 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. Bla. Holmlia blandakor, Oslo kultur- og musikkskole, KFUK-KFUM Kulturskole og 
Maya kulturskole 
Se også mer om musikkaktiviteter under kapitlene -Gudstjenester, - Barn og unge og -Kirken 
i lokalmiljøet. 

RUACH-festivalen 

Vi arrangerte for første gang vår egen festival i fastetida. Konserter, gudstjenester, utstilling 
og temakvelder utgjorde den nye RUACH-festivalen (Ruach er hebraisk for pust, ånd, vind). 
Høydepunkter var konserter med Ole Paus, vokalgruppen Pust, Garness og Kid Sing Show 
(med 200 KFUK-KFUM barn). Vi erfarer at mange setter pris på kulturtilbud lokalt, og 
kommer på konserter og andre arrangementer. Festivalen ble derfor i 2020 videreført og 
videreutviklet med navnet Pulsfestivalen.  

 
Kid Sing Show samlet mange 
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Musikkgudstjenester 

Mange av gudstjenestene i 
Holmlia kirke er tematisk 
knyttet til en musikalsk tradisjon 
eller sjanger. I 2019 hadde vi for 
eksempel Taize-gudstjeneste, 
Keltisk messe (med sanger fra 
vest) og Folketonemesse. Serien 
med Salmer minutt for minutt 
fortsatte med både 
Påskesalmene minutt for minutt og Julesalmene minutt for minutt. For første gang hadde vi 
også Pinse- og sommersalmer minutt for minutt. Menighetens musikkaktører med kor, 
solister og musikere er aktive gjennom hele året med aktiv deltagelse i denne rike floraen av 
musikkgudstjenester.  

KFUK-KFUM KULTURSKOLE  

I samarbeid med Holmlia kirke 
tilbyr KFUK-KFUM 
musikkundervisning i 
kjellerlokalene. Ved utgangen av 
2019 var det ca. 30 musikkelever 
på Holmlia. Det undervises i 
piano, gitar, bass, vokal og 
kirkeorgel. Les mer om tilbudet 
på www.kulturforalle.no 

 

UTSTILLINGER: «Se alt du er» og «Stjerna» 

«Se alt du er» i fastetida/Ruach-festivalen – av Håvard Bjelland og Trygve Skaug. En 
vandreutstilling fra Kirkens Nødhjelp, med sterke fotos fra deres partnerland og tekster av 
Trygve Skaug.  

«Stjerna» i desember – av Liv Skaare. Hva om Jesus ble født på Holmlia - i 2019? 
Juleutstillingen plasserte julefortellingen i vårt eget nærmiljø.  
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DIAKONI OG MISJON 

Diakoniutvalget 

Diakoniutvalget jobber kontinuerlig med det diakonale fokuset på ulike arenaer i 
menighetslivet. Utvalget har i 2019 jobbet med tema på menighetsweekend, og jobbet med 
planlegging av langbordfest i samarbeid med biblioteket og KFUK-KFUM. Utvalgets medlem 
Olav Lægdene har, sammen med en gruppe andre, tatt initiativ til møteplassen «Gud og sånn» 
på Kings pub. Dette startet opp høsten 2019. 

Langbordfest 

I august var det planlagt langbordfest i samarbeid med Deichman Holmlia og KFUK-KFUM. 
KM skulle stille med sportydag-aktiviteter for barna og i tillegg hadde varaordfører Kamzy sagt 
ja til å komme og klippe snoren og åpne arrangementet. Dessverre ble arrangementet avlyst 
da været ble veldig dårlig og vi ikke så det som hensiktsmessig å gjennomføre. Vi vil gjerne 
prøve igjen til neste år i stedet. 

Åpent hus 

Onsdag har blitt en viktig dag i kirken hvor seniordans og Åpent hus møtes.  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. I 
Holmlia har vi har vært opptatt av hvordan man best skal inkludere nye menighetsmedlemmer 
og bygge en arena der alle opplever å være en del av fellesskapet. Vi har ønsket å styrke 
gudstjenestegruppenes rolle i dette gjennom at gruppene tar mer ansvar inn i dette de 
søndagene de har tjeneste. 

Menighetsweekend 

Menighetsweekend 2019 ble avholdt på Strand 
leirsted siste helg i september, som også var første 
helg i høstferien. Komiteen bestod av diakonen, 
Beate Thormodsæter, Johan Hake og Grete Heyn. 
Nina Sjøvoll ble invitert inn til 
voksenundervisningen for å trekke linjene også til 
kurset hun holdt i menigheten i høst. I tillegg fikk vi 
for første gang til et opplegg for tenåringene og 
Bjørn Are Davidsen hadde undervisning for denne 
gruppen. Det var fullt hus og god spredning i alder og livssituasjon, og det gleder vi oss stort 
over. 

Grønn dag 4. mai 

Dette var tredje året vi arrangerte Grønn dag, og de fleste bidragsyterne er nå blitt faste 
aktører. Paa Hjul sykkelverksted reparerte sykler, Fair&Square solgte rettferdig produserte 
klær, syverkstedet ReLove var nye av året, og hadde verksted hvor barn fikk prøve å sy. Ute 
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på plassen stod Den Norske Turistforenings aktivitetsledere med opplegget «Lek deg sprek, 
og her kunne man også prøvesykle transportsykler fra firmaet Bogbi, som også hadde et lite 
foredrag om transportsykkelens historie inne. I kaféen byttet 7 frivillige på å selge to typer 
vegetarsupper, sveler og kaker bakt av HoBaKLUZZ. De dro i gang Grønn dag med en konsert 
i kirkerommet, før man kunne se, gjøre, prøve og spise. Om lag 200 små og store besøkte 
Grønn dag. 

 

Julemarked 

Mange titalls frivillige var i sving for å få på plass julemarkedet også i 2019. 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. I 2019 kuttet 
vi hovedlotteriet og loddbøkene for første gang, og det var spenning knyttet til økonomien i 
dette. Vi hadde også nye tiltak som årelotteri og bruktmarked, og alt i alt gikk inntekten 
marginalt ned. Bydelen holdt parallelt vintermarked i bydelsparken og dersom det videreføres 
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ser vi for oss at det kan bli en fin synergieffekt av dette. Årets marked var godt besøkt fra start 
til slutt. 

Rom for rom 

I november kontaktet diakonen Sigmund Hegstad fordi han etterlyste et sted å kunne ha et 
overnattingstilbud for rom i desember. I løpet av kort tid ble stad og menighetsråd enige om 
at man ønsket å gjennomføre dette i kirken våre. Det ble utarbeidet en avtale og skrevet 
kontrakt og et team bestående av Sigmund Hegstad, Guta  Trandafir, Vasilica Croitoru og 
Claudia Cocor. 1.desember åpnet dørene til kirkekjelleren og hver natt i desember 
overnattet opptil 15 personer i ungdomsrommet. Sigmund sov der hver natt og var ansvarlig 
for prosjektet. Menigheten mobiliserte med innsamling av puter, dyner og madrasser. Og et 
høydepunkt var da vi i forbindelse med lysmessen i desember fikk servert tradisjonell romsk 
suppe av de som overnattet i kjelleren og hele menigheten fikk møte dem og vi alle spiste 
sammen.  

Foto: Jan Langhaug/Vårt Land 

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. Skillsmissegrupper 
ble gjennomført i bispedømmet og markedsført i menigheten. 

Kantarellen sykehjem 
Etter avtale med prosten skal menighetene i bydelen samarbeide om å betjene Kantarellen 
sykehjem. Fra Holmlia menighet er sokneprest og diakon involvert i den månedlige 
gudstjenesten og Kirkens hyggetreff, samt besøk til beboere og deltakelse på tverrfagmøter. 
Frivillige fra alle menighetene i bydelen er med i arbeidet, da det er stort behov for personer 
som kan følge beboere til gudstjeneste/hyggetreff og bistå dem underveis i programmet. 
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Misjonsprosjektet 

I 2019 ble arbeidet med misjonsprosjektet i samarbeid med Stefanusalliansen videreført. 
Menigheten bidrar med økonomisk støtte til prosjektet Stefanusbarna i Kairo, Egypt. Ett av 
arrangementene under Ruach-festivalen var i samarbeid med Stefanusalliansen: konserten 
«Gåten om korset» med Garness. Vi hadde fire gudstjenester hvert semester med offer til 
misjonsprosjektet, og HoBaKLUZZ bruker eget stoff utviklet tidligere med fokus på 
Stefanusalliansen arbeid. 

Misjonsforeningen 

Misjonsforeningen for Det Norske Misjonsselskap ble startet som en dameforening.  6-7 damer 
møtes én torsdag i måneden i kirkestua kl. 18. På møtene er det lett bevertning, andakt og 
informasjon fra prosjektlandene. Gruppa er åpne for at flere melder seg på. Hvis du vil være 
med, kan du kontakte Inger Helseth. 

BARN OG UNGDOM 
I Holmlia menighet er det et godt variert tilbud, både tidsavgrenset og kontinuerlig, for barn 
og ungdom.  Tiltakene i den lokale trosopplæringsplanen for de lavere aldersgruppene drives 
i Holmlia, mens konfirmasjons- og ungdomsarbeidet er et samarbeid med Hauketo- Prinsdal 
menighet. 

Tidsavgrensede trosopplæringstiltak (trosopplæringsplanen) 

0-6 år: 

Dåp og dåpssamlinger. Vi har dåpssamlinger for alle 
som bor på Holmlia og som skal døpe i Holmlia 
kirke eller et annet sted. Samlingene skjer i 
forbindelse med HoBaKLUZZ.  Familiene får tilbud 
om et eget møte med prest dersom de heller 
ønsker det.   

Babysang Den markante oppsvingen i oppmøte ved 
drop-in holder seg. Vi fører liste over oppmøte 
likevel, for statistikk og søknad om støtte. På våren 
stod det 19 på listen, på høsten var det 10 på listen. 
Samlingene holdes i kirkerommet. 

Årshilsener. Hvert år blir det sendt ut hilsener til døpte 1-, 2- og 3- åringer.   

1-2-3 helg. Alle1, 2 og 3-åringer ble sammen med foreldre og faddere invitert til 1-2-3 
samling på en tirsdag i HoBaKluzz tid og gudstjeneste påfølgende søndag. Det var flere 
påmeldte til samlingen på tirsdagen som startet med middag. Temaet for samlingen og 
gudstjenesten var «Trygg til natten» 

4-6 år: 

Fest for 4-åringer Barna og foreldrene er invitert til et helgetiltak med samling på lørdag og 
gudstjeneste på søndag. På lørdagssamlingen blir barna bl.a. kjent i kirkerommet og «Min 
Kirkebok» blir delt ut på gudstjenesten.  

Forestilling for 4-6 åringer Dette året var forestillingen «Oi, se jula varer helt til påske». Dette 
tiltaket er et samarbeid mellom Hauketo- Prinsdal og Holmlia. 



11 
 

Høsttakkefest Dette tiltaket ble delvis avlyst pga få påmeldte til lørdagssamlingen. 
Familiegudstjenesten ble gjennomført med fokus på bla. Misjonsprosjektet «Stefanusbarna» 

6-år:  
Førsteklasses for 1. klassinger ble gjennomført med sju samlinger og en familiegudstjeneste. 
Opplegget er i AKS-tid. Opplegget besto av bibelfortellinger, sanger, lek og formingsaktiviteter. 
Barna fikk «6-årsboka» som gave under gudstjeneste for alle sanser. 7 barn deltok.    

7-9 år:  

Tårnagenthelgen består av en lørdagssamling med agentoppdrag, mysterier, agentkafè og 
gudstjenesteforberedelser. Dessuten var det en voksentime med temaet: «Vokse sammen- 
Ideer til feiring av høytidene i hjemmet med vekt på faste og påske». Søndag var det 
tårnagentgudstjeneste der tårn-og superagentene deltok. Mange foreldre bidro i 
gjennomføringen. Det ble også gjennomført tre tårnagentmøter pluss et spesialoppdrag = 
fasteaksjonen i løpet av våren.  

10-12 år: 

KodeB-juniorkonfirmant for 5. klassinger ble gjennomført med 12 etter skoletids-samlinger fra 
september til november.  Temaene var Bibelen og gudstjeneste.  

LysVåken med overnatting i kirken var for 5. og 6. klassinger. Hovedinnholdet på 
lørdagssamlingen var forberedelse av søndagens gudstjeneste, der deltakerne deltok med blant 
annet prekendrama og forbønn. Mange foreldre bidro i gjennomføringen. 

12-13 år:  

Pilegrimsvandringen for 12- og 13-åringene ble avlyst pga få påmeldte. Vandringen inneholder 
stasjoner med bibelfortellinger, aktiviteter, mat og avslutning i Hauketo-Prinsdal kirke.  

13-18 år: 
Se mer under punktet HåPe – ungdomsarbeidet i Holmlia og Hauketo-Prinsdal menigheter. 

Faste tiltak i barne- og ungdomsarbeidet 

HoBaKLUZZ 
HoBaKLUZZ er et ukentlig aktivitetstilbud for barn 0-10 år. I forkant av de ukentlige 
samlingene serveres det enkel familiemiddag. HoBaKLUZZ jobber hvert år fram mot noen 
sceniske produksjoner. Vårens forestilling het «Waha», med inspirasjon fra menighetens 
misjonsprosjekt i Egypt (betyr: «Oase»). Forestillingen var en del av Grønn dag i mai. Høsten 
ble preget av forberedelser til UNITED, og juleforestillingen Gabrielle. I samarbeid med KFUK-
KFUM arrangerte vi også Sportydag i september med masse aktiviteter i Bydelsparkene 
nedenfor kirka.  
Ellers deltar HoBaKLUZZ på bydelsarrangementer som Lysvandring og Vær Stolt, og på 
KFUK-KFUM-arrangementer som Barnefestival og Kid Sing Show, som ble arrangert i 
samarbeid med Holmlia kirke.  
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 
programskapning. Anna Almqvist er også 
engasjert som HoBaGRØNN-medarbeider, 
med ansvar for musikkaktiviteter for de aller 
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minste. Ellers er arbeidet drevet av engasjerte foreldre som enten har faste ukentlige oppgaver, 
eller stiller opp på prosjekter. I 2019 var det ca. 60 registrerte medlemmer og 20 frivillige 
voksne i HoBaKLUZZ. Grunnet høyt medlemstall finansierer HoBaKLUZZ all drift av egne 
midler. Les mer om arbeidet på www.hobakluzz.no  

Tween Sing 
Holmlia Tween Sing er et kortilbud for 5.-
8.klassinger. 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 2019 var det ca. 15 medlemmer. 
Rekrutteringen er primært fra 
HoBaKLUZZ.  

Høydepunkter fra 2019: Deltagelse på Grønn dag, Kid sing Show, Vær stolt-festivalen 
Barnefestivalen til KFUK-KFUM, Lysvandringen til bydelen, UNITED og minikonsert på 
Julemarkedet. Tween Sing deltar også på noen gudstjenester gjennom året, bla på Julaften.  

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. Det er fremdeles behov for 
flere søndagsskoleledere. Vi ser at dette tilbudet er avgjørende dersom barnefamiliene skal 
delta på gudstjeneste utenom familiegudstjenestene.  

fredagsPOWER  
fredagsPOWER er en klubb for barn i 5-8. klasse. Vi har samlinger omtrent en fredag i måneden 
i kjelleren i Holmlia Kirke. På fredagsPOWER har vi kule aktiviteter, masse bra spill, digg mat, 
og RADAR om Gud og sånn. fredagsPOWER er tilknyttet Norges KFUK-KFUM. I 2019 hadde 
vi totalt 9 aktiviteter, bla kahoot, filmkveld, svømming, sportsaktiviteter inne og ute, 
luftgeværskyting og geocaching.  
Deltakelsen har vært stabil (15-20 barn per gang) men det har gått ned fra i fjor. Høsten 2019 
startet det dog mange nye fra 2009 kullet. Det som skiller det kullet fra tidligere start-kull er 
at absolutt flertallet er jenter. fredagsPOWER har tradisjonelt sett tiltrukket seg gutter men 
den tendensen er på hell.  

KFUK-KFUM KULTURSKOLE 
Se mer om Kulturskolen under Musikk og kultur 

KFUK-KFUM-speiderne  
Homliaspeiderne er en aktiv gruppe med 10 medlemmer i ulike aldersgrupper. De møtes 
annenhver mandag i kirken. Speiderne arrangere turer i nærområdet og deltar på leire i 
Norge og i utlandet.   Speidergruppa ledes av Marianne Wiker og Bjørn L. Rapp. 
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HåPe - ungdomsarbeid i Holmlia og 
Hauketo-Prinsdal menigheter 

Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter har fortsatt sitt 
fruktbare samarbeid i ungdoms-arbeidet HåPe. De to navene 
i hjulene er torsdagsaktivitetene og turene. 

Torsdager:  
Torsdag kl. 18-20 er det både Sjibbolet Ten Sing og 
klubbarbeid. Nytt av året har vært å involvere og integrere 
klubben og konfirmantarbeidet i Sjibbolets arbeid med 
musikk og scene frem mot sommerkonsert og høstshow, i 
tillegg til deltakelse på diverse gudstjenester. 

HåPe MasterChef  
er tilbud om kveldsmat laget av en gjeng frivillige voksne. 
Takket være stor innsats fra denne gruppen, har det vært 
mulig å tilby dette hver torsdag. Dette er et åpent tilbud 
for alle ungdommer. 

Hvilepuls:  
Ungdomsgudstjenesten Hvilepuls avslutter hver 
torsdagskveld, og her deltar mellom 20 og 80 ungdommer 
jevnlig. Temarekker følger kirkeåret. 

Konfirmantene  
Konfirmantene hadde noen egne undervisningssamlinger, men deltar også i det kontinuerlige 
ungdomsarbeidet. 21 konfirmanter ble konfirmert i Holmlia kirke i september. Lederkurset 
MILK gir 10.-klassinger opplæring til f.eks. å kunne gå inn i lederoppgaver for konfirmantene. 
17 stk. ble tildelt kursbevis våren 2019, og 20 stk. begynte på nytt kurs høsten 2019. I MILK-
kurset 2019-2020 samarbeider vi med Kirkens bymisjon, Kirkens SOS og Kirkens 
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

Hele ungdomsarbeidet (men også andre generasjoner) samlet seg i Holmlia kirke til besøk av 
Svein Tindberg og skuespillere fra forestillingen Utafor fra Det norske teatret, samt konsert 
med Ten Sing Norway senere under Ruach-festivalen.  

HåPe Sjibbolet våren 2019 

Foto: Eivind H. Spilling 
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Leir – et miljøskapende arbeid 
Det andre navet i HåPe er turene: Bjorli påskeleir samlet ca. 55 ungdommer første halvdel av 
påsken 2019 for både skiturer og en vandring gjennom påskedagene. Tjellholmen 
konfirmantleir er mer enn bare for konfirmantene. 22 ungdomsmedarbeidere deltok også og 
gjorde en stor innsats. For andre gang dro vi på Høsthelg på Slora gård i oktober 2019, med 
særlig vekt på det sosiale og å bygge fellesskap. 

HåPe – Sjibbolet, det kontinuerlige ungdomsarbeidet 

Ingrid Kristine Børset ble ansatt som dirigent og ungdomsarbeider i 20% stilling fra januar 
2019. Mange nye frivillige voksne stilte seg til disposisjon som ressurser for HåPe. HåPe har 
også søkt å koble seg tettere på organisasjonen KFUK-KFUM, for å nyte godt av tiltakene 
som de gjør på kretsnivå og nasjonalt nivå, slik som ledertreningen LIV-kurs, årsprosjektet 
Ten Sing Norway, PysjCup og kursopplegget Ten Sing-seminar. Fra høsten ble det gjort 
forsøk på å invitere med også 8. klassinger 
og konfirmantopplegget ble i enda større 
grad samkjørt med det kontinuerlige 
arbeidet. Sjibbolet arrangerte for andre 
gang et høstshow og deltok også på den 
store UNITED-konserten i Holmlia kirke. 

 

 

HåPe Revy 2019  

Foto: Veronica Kofoed 
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VOKSNE 

Temakvelder  

Det har vært arrangert til sammen 7 temakvelder i 2019. I vårhalvåret var overskriften 
«Folkekirke» og for høsten var det tre kvelder med ulike tema. Kveldene samler ca. 20 
personer. Hver 3. torsdag i måneden har det vært tekstsamtaler (Åpen bibelgruppe) med fra 
3 til 10 deltakere. Det har flere ganger dukket opp nye deltakere som ser dette som en 
mulighet til å bli kjent med menigheten. Arbeidsgruppa for temakveldene: Åslaug Elvebakk 
(leder), Runa Riksaasen og Tor Torbjørnsen. 

Enneagrammet  

Høsten 2019 bøle det arrangert 4 kurskvelder i Enneagrammet. Kursleder var Nina Sjøvoll. 
Det var 42 påmeldte. Det handlet om selvinnsikt.  Nyttig og lærerikt for den som ønsket å 
forstå seg selv bedre, å få hjelp til å godta seg selv og å få hjelp til å forstå andre mennesker 
bedre.  

Frivilligkveld 

En frivillig kveld ble arrangert i kirken, ungdommer og den voksne garde. Svein Tindberg og 
skuespillere presentert utdrag fra forestillingen «Utafor» fra Det norske teatret.   

Seniordans  

Seniordansen er en selvstendig gruppe som samarbeider med Holmlia kirke og benytter 
menighetssalen til dans. De møtes hver onsdag fra 10.30 – 12.15 og går deretter inn på 
menighetens «Åpent hus» til kaffe og vafler. Ved utgangen av 2019 hadde gruppa 28 
medlemmer, en økning på 6 personer fra 2018. I 2019 har styret bestått av Torill Lie 
(leder/danseleder), Åse Grøneng (kontaktperson.for kirken), Jørunn Kristoffersen (kasserer). 
Danseledere: Grete Fardal og Britt Johansen. 

Teaterforestillinger  

I 2019 ble det organisert besøk til forestilling, "Havboka" på Nationaltheatrets Amfiscene, 
der 20 personer fra menigheten var med. Teaterturene organiseres av Åse Grøneng og 
Torunn Eliassen.  

Bursdagsfest for jubilanter 

Dette har blitt innarbeidet som en fin og inkluderende markering én gang i semesteret. I mars 
og november inviterte vi jubilanter som fyller mellom 75-95 år til en bursdagsfest med god 
mat og underholdning i Åpent hus-tid. På vårfesten takket 9 ja til invitasjonen, og i november 
kom det 8 jubilanter til festen, hvor trekkspiller Bente Midtsveen slo godt an. Åpent-hus-
gjengen er med som gjester og noen som vertskap. 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. Prester og diakon har jevnt over en god del sjelesorgsamtaler og 
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hjemmebesøk. Frivilliges besøk er ikke tallfestet, men inntrykket er at det gjøres en formidabel 
innsats på dette området. 

KIRKEN I LOKALMILJØET 

UNITED  

UNITED ble arrangert for 15. gang i 2019. En stor lokal dugnadskonsert som arrangeres 
kvelden før TV-aksjonen. Lokale kor for barn og ungdom, korpset, dansere og andre unge 
utøvere, til sammen ca. 200 aktører, deltok på konserten. Vi samlet inn penger til TV-aksjonen 
som i 2019 gikk til CARE. Publikum fylte kirken til randen.  

Vær stolt-festivalen  

Under Vær stolt-festivalen i juni er kirken ansvarlig for lørdagens konsert på hovedscenen med 
lokale aktører, «Bydelstalenter». Kirkemusiker er koordinator for konserten, og kirkens 
musikkgrupper HoBaKLUZZ og Tween Sing deltok, som vanlig.   

Lysvandring  

Lysvandringen er et tiltak i regi av bydelen og går rundt Fiskevollen/Hvervenbukta. I 2019 
hadde HoBaKLUZZ, Tween Sing og menigheten for øvrig (i samarbeid med Hauketo-
Prinsdal og Klemetsrud-Mortensrud menigheter) hver sin post.  

Kontakt med politi og bydel 

Menigheten har gjennom diakon og prestene kontakt med mangfoldskontakt i politiet. Stab 
(og evt. frivillige/MR) forsøker så langt det er mulig å møte opp når bydelen inviterer til 
samlinger for frivillige organisasjoner, f.eks. i forbindelse med Oslo Sør-satsingen.  

Religionsdialog 

Sokneprest tok initiativ til «Hellig rom»-tur for Holmlia ungdomsskole, og arrangerte dette i 
februar i samarbeid med imam Mahmoud Jalloul i Tauheed moské (Prinsdal) og ungdoms-
leder Hans Peter Wiken i Karma Tashi Ling Buddhistsenter (Bjørndal). Hele 9. og 10. trinn, 
totalt 250 elever/lærere/miljøarbeidere, deltok fordelt på 5 dager. Med støtte fra Kultur-
departementet leide vi buss og kjøpte inn lunsj som ble servert i kirken ved stabens hjelp. 
Programmet var besøk i de tre hellige rommene der «verten» underviste og svarte på 
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spørsmål, og med felles bussreise og tid for samtale mellom de tre stedene. Underveis var de 
tre religiøse lederne i dialog med hverandre og med elever og lærere.  

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 200 
personer. Innholdet i Ukenytt utgjør også hovedingrediensene i kunngjøringene i søndagens 
gudstjeneste. 

Infoskjerm  
På kirketorget har vi en 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 900 følgere. Det har vært en sterk økning siste året 
grunnet mer aktiv bruk av kanalen, samt 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 
Facebook-arrangementer til flere av tiltakene i menighetens regi. 

Hjemmesiden  
www.holmliakirke.no har foruten fast informasjon om menigheten, kalender og omtale av 
kommende arrangement. HoBaKLUZZ har sin egen nettside (hobakluzz.no). 

Brosjyrer og plakater 
Det settes opp plakater i kirken og i blant andre steder i lokalmiljøet. Både vår og høst blir 
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 menighetens faste tiltak. 

Avisen vår 
Bydelsavisen, Avisen vår, opphørte på høsten. Det ble utgitt to numre mot normalt fire pr år.  
Vi har mistet en distribusjonskanal til mange av husstandene på Holmlia.   

Gudstjenestelisten 
Gudstjenestene annonseres ukentlig i gudstjenesteoversikten i Vårt Land og Aftenposten. 
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KIRKEBYGGET 

Huskomitéen 

Komiteen har hatt 5 møter og i tillegg arrangert 2 dugnader, vår og høst. Vårdugnaden ble 
avviklet i samarbeid med HoBaKluzz.  På 
høsten begynte vi med månedlige dugnader på 
dagtid for å spre arbeidet og få til et større 
eierskap blant menighetens frivillige.  
Bydelen har tidligere hugget noe av skogen mot 
senteret og komiteen har sørget for å holde 
etterveksten unna.  
Møblene i kirkestuen og på kirketorget ble 
trukket om og reparert. Skallstoler til 
menighetssalen ble også trukket om i et stoff 
som tåler å vaskes. Stoffene er petroleumsblå 
som passer inn i kirkens interiør.  

Akustikken i kirkestuen står fremdeles på planen.  

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) 

KfiO eier kirkebygget. De har et Driftsteam for Søndre Aker prosti som tar hånd om en del 
vaktmesteroppgaver. De skifter lyspærer opp under kirketaket, blåser løv fra taket og holder 
slukene åpne. En gang i året kommer Renholdsteamet og tar storrengjøring med boning av 
gulv, vask av vinduer osv.KfiO står også for snørydding og strøing, gressklipping og feiing av 
parkeringsplasser og veier.I tillegg til alt det KfiO gjør, er det mange oppgaver som faller på 
frivillige og stab. «Huset» er stort og brukes flittig, og derfor er vedlikeholdsbehovet stort.   

Utleie 

Lokalene i kirken blir leid ut til møter, 
minnesamvær, konserter og selskap, primært til 
ulike aktører i nærmiljøet. Vi leier ut til 
barneselskaper og konfirmasjonsfester. 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. Vi har også 
faste avtaler med Maya kulturskole, Yoga, 
Alanon, og AA.   
 

 Dekket til minnesamvær i menighetssalen 

I den gamle hybelleiligheten er det planlagt og prosjektert to musikkrom. Vi har fått tilsagn om 
midler fra Oslo Sør og fra Musikkutstyrsordningen. Det er planlagt at gjennomføringen skjer i 
2020. 
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Nytt lydanlegg 

Nytt lydanlegg blir ferdigstilt i 2020. Det har vært en lang prosess med fininnstilling og justering 
av høyttalere i kirkerommet, samt supplering av nytt utstyr som bla. trådløse mikrofoner til 
kirkerommet og menighetssalen.   

ORGANISASJON 

Råd og utvalg 

Nytt menighetsråd ble valgt ved Kirkevalget i september 2019. Faste medlemmer: Johan E. 
Hake (leder); Guri Riksaasen (nestleder), Guro H. Byfuglien, Dag-Erik Lannem, Karoline 
Fjøren, Vibeke Vennemo Dyrhol.  Varamedlemmer: Gunnar Husan, Jan Martin Sahl, Halvor 
Bruun, Tor Torbjørnsen, Torill Edøy. 
Menighetsrådet som fungerte fram til nytt råd var valgt og i funksjon var: Johan Elon Hake 
(leder), Benedicte Maria Tveter Kivle (nestleder), Dag-Eirik Lannem, Ingrid Marie Sahl, 
Susanne Dommersnes Sivertsen (fratrådt når engasjert som diakon i menigheten), Tor 
Torbjørnsen, Jarle Aasen, 1. vara og Jorunn Brit Kapstad, 2. vara.  
Sokneprest Silje Merete Kivle Andreassen er fast medlem i menighetsrådet. 

Oppnevninger:  

Medlem i Kirkelig fellesråd i Oslo: Dag-Eirik Lannem. Vara er Jarle Aasen 
Medlem i prostirådet: Johan E Hake. Vara er Benedicte Maria Tveter Kivle 
Representant i Seniorrådet i bydel Søndre Nordstrand: Åse Grøneng 
På årsmøte i Stiftelsen Østmarkskapellet, møter Tor Torbjørnsen. 
Avtroppende og nytt menighetsråd har hatt henholdsvis 9 og 3 møter. 
Årsmøtet kommer i tillegg. Møtene forberedes av arbeidsutvalget (AU) 
som består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. 
I 2019 ble det behandlet 105 saker. Av disse kan nevnes: 
• Valg 2019 
• Akuttovernatting desember 2019 
• Årsmelding, budsjett, regnskap,  
• Tildeling av kirkeoffer til eksterne søkere 
• Kirkefestivalene i Holmlia – Ruach 2019 og Pulsfestivalen fra 2020. 
• Omdisponering av hybelleilighet til musikkrom/øvelsesrom 
• Høringsuttalelse: for Kirkebruksplan i Oslo  
• Daglig leder situasjonen 
• Praktisk:   

o Planlegg og arrangere valg i 3 skolekretser. En i samarbeid med H/P 
o Justering av lydanlegg i samarbeid med KfiO 
o Omtrekking og reparasjon av stoler i menighetssal, kirkestue og kirketorg 

Kirkevalget 2019 

Valget foregikk over to dager, søndag 8. og mandag 9.september. Vi hadde valglokaler på tre 
steder; Hallagerbakken, Rosenholm og Toppåsen skoler. Det var engasjert ca. 0 
valgmedarbeidere fra menigheten fordelt på de tre stedene. Åpningstiden var de samme som 
for kommunevalget.  
Kravet var tre medarbeider til enhver tid i lokalene for å sørge for en riktig valgprosess. Det 
var derfor praktisk å dele lokalene på Toppåsen skole med Hauketo og Prinsdal menighet. 
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Det ble avgitt ca.700 stemmer til Bispedømmerådet og ca. 400 til Menighetsrådet. 
Vi hadde også åpent for forhåndsstemming i kontorfløyen. Disse tidene ble satt god tid før 
sommeren og annonsert på valgkortet sammen med valglokalene. 
Forberedelser til kirkevalget begynte sent i 2018 med å finne kandidater til listen for nytt 
menighetsråd. På nyåret kom det mye informasjon om hvordan kirkevalget skulle forberedes 
og gjennomføres. Hovedkurs og innføring i det praktiske kom i august.  Lokalt arrangerte vi 
så kurs for våre valgmedarbeidere.  

Følgende utvalg og faste komiteer har vært aktive i 2019: 

Diakoniutvalget: Olav Lægdene, Kari Asmyhr, Benedicte Maria Tveter Kivle (MR), Ingrid Marie 
Sahl (MR), Ann-Kathrin Fjøren Kasbo, diakon 

Trosopplæringsutvalget:  

Utvalget er felles med Hauketo-Prinsdal menighet. Fra Holmlia menighet: Dag-Eirik Lannem 
(MR), leder; Ingunn Røse Høybråten, frivillig; og Ingebjørg Baklid Hegstad, kateket. Fra 
Hauketo-Prinsdal menighet: Kjerstin Jensen, sokneprest; Eivind H. Spilling, kateket; og Gry 
Frogner (MR). De har hatt 4 møter i 2019. Utvalget har fulgt arbeidet med tiltakene i 
trosopplæringsplanen og arbeidet med igangsetting av nye tiltak og budsjett.  

Gudstjenesteutvalget 
MR har ikke sendt noen saker til gudstjenesteutvalget i 2019, og menigheten har ikke hatt et 
aktivt gudstjenesteutvalg dette året. 

Huskomiteen 
Åse Grøneng, leder, Martin Reichenbach, Jarle Aasen (MR), Gyro Sølvsberg fra staben.  

Andre komitéer 

Arbeidsgruppe for julemarkedet: Liv Skaare, Ann-Kathrin Fjøren Kasbo og Susanne 
Dommersnes Sivertsen  
Teaterkontakter: Åse Grøneng og Torunn Eliassen 
Teknisk komite: Frode Myksvoll, Tore Ledaal, Dag Olav Sivertsen, Wetle Holte og Hans Olav 
Baden.  

fredagsPOWERs voksenstyre:  
Vår 2019: Johan Hake, Per Kristian Kivle, Øyvind Westad Thormodsæter, Vegard Iglebekk 
Høst 2019: Johan Hake, Per Kristian Kivle, Øyvind Westad Thormodsæter 

HåPe-styret valgt i 2019:  
Ingrid Menes Sørensen, Andrea Dommersnes Sivertsen, Aron Randel, Clara Dubrau, Emma 
Hake, Henrik Ebhardt, Herman Hjorthaug, Inga Torp-Nilsen og Petter Sand-Strand. 

Temakveld komite:  
Runa Riksaasen, Åslaug Elvebakk, Tor Torbjørnsen og Jan Sahl.  

Årsmøtet 2019  

Årsmøtet med presentasjon av 2018 årsmelding ble holdt i menighetssalen etter 
gudstjenesten den 19.mai. Hans Olav Baden innledet om «Kulturkirken på Holmlia». 
Gjennomgangen av årsmeldingen ved Menighetsrådet leder, Johan Hake. Regnskapet ble 
presentert av daglig leder.  
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Stab 

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 2019 ble det gjort et framstøt for nyrekruttering til gudstjenestegruppene, noe 
som resulterte i 10-12 nye medarbeidere.  
Menigheten har to tiltak spesielt rettet mot alle som er engasjerte medarbeidere, nemlig: 
«Julekonsert og mottagelse» som fant sted tidlig i desember. Alle frivillige var invitert til en 
mottakelse og julekonsert. Invitasjonen var et spesiallaget kunstkort laget av Liv Skaare og 
gratisbillett til konserten "Julefred over jorda" med Helga Johanne Størdal og Trio Serafin. 

Under mottakelsen var det enkel bevertning.  

Ansatte: 
I 2019 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 – 80% (permisjon fra 1.febriuar til 1.juni) 
• Ingebjørg Baklid Hegstad, kateket – 60% 
• Susanne Dommersnes Sivertsen, diakonimedarbeider. Vikariat i 20% (50% fra 01.02 -

31.5). Fra 1.6 også 10% prosjekt stilling. 
• Gyro Sølvsberg, daglig leder – 80%; fast fra 1.mai  

Menighetsfinansierte engasjement: 
• Torbjørg Torp Nilssen, HoBaKLUZZ-koordinator 
• Anna Almqvist, HoBaKLUZZ-medarbeider 
• Stine Muri, Tween Sing-dirigent 

Menighetsrådet finansierer 20% av diakonstillingen og 10% av stillingen som Kateket samt 
10% for prosjektstilling. 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.  

Økonomi 

Driftsregnskapet for 2019 er i ferd med å bli revidert. Det blir lagt fram slik som det er på 
årsmøte 10. mai 2020 etter gudstjenesten.  
Det ser ut til at menigheten får et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 115.862.  
Menighetens har en god likviditet, noe som gjør at vi har handlingsrom og anledning til å 
finansiere prosjekter med egne midler gjennom disposisjonsfondet. 
Menigheten nyter godt av faste leieavtaler som gir forutsigbare leieinntekter. Det leies ut til 
borettslag, minnesamvær, og noe selskaper. 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.  
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Givertjenesten viser en økning. Kr 248.903 kom inn i år mot 201.248 i 2019. En liten økning 
av registrerte givere.   
Julemarkedet betyr også mye for menighetens økonomi med en netto inntekt på i kr. 86.410. 
Et godt resultat med tanke på at årets marked ikke solgte loddbøker.  
Det har ikke vært nødvendig å bruke store beløp på arbeidet blant barn og unge fordi 
medlemskap i nasjonale organisasjoner utløser økonomisk støtte fra Frifond og Oslo 
kommune.  
Det er gode rutiner i staben og søkes om frivillighetsmidler i bydelen og ulike legater.   
Kirkeofringene til egen menighet viser en økning til kr. 143.271 fra kr 94.314 i 2018. Derimot 
gikk ofringer til andre ned til kr 123.250 fra 163.348 i 2018. Vipps er et godt etablert alternativ 
til kontanter.    
 

Kirkelig årsstatistikk  

ÅR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Forordnede gudstjenester 52 49 50 49 52 50 46 44 

Familie/ungdomsgudstjenester 7 11 12 12 11 51** 13 8 

Gudstjenester m/nattverd 40 37 42 42 38 39 38 34 

Gjennomsnittlig deltagelse 
ved gudstjenesten 

131 125 116 122 112 113 122 115 

Gjennomsnittlig deltagelse 
ved nattverd 

101 86 58 80,5 75 78 81 85 

Barnehagegudstjenester 3 3* 3* 3* 6 7 7 7 

Skolegudstjenester 5 5 5 5 5 5 5 6 

Døpte barn i Holmlia kirke 14 13 27 22 25 22 37 36 

Barn fra Holmlia som er døpt 
i andre kirker 

12 7 18 8 12 17 17 16 

Konfirmerte 20 17 22 19 18 15 15 17 

Gravferder 34 36 35 24 31 28 30 28 

Medlemmer 3816 3851 3944 4078 4207 4392 4508  

Tilhørige 299 313 326 338 357 407 392  

Utmeldte av den norske kirke **** 93 25 78*** 22 27 10 11 

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

*)  Barnehagebesøk før påske er ikke ført som gudstjeneste etter 2015 
**)  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.  
****) Nå som innmelding og utmelding er nettbasert – er det vanskelig å føre et nøyaktig regnskap 
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Statistikk for tropplæringsarbeidet 

ÅR 2018 2019 

 
Døpte i 

målgruppen 
Deltakere 

Prosentvis 
deltakelse 

Døpte i 
målgruppen 

Deltakere 
Prosentvis 
deltakelse 

Dåp og dåpssamtale 16* --- 100% 20* --- 100% 

Babysang 17 6 35% 27 9 33% 

1,2,3 tiltak 71 7 10% 64 5 8% 

 «Inni en fisk» (2018)/ 
Oi, se jula varer helt til 

påske 
77 13 17% 73 11 15% 

Fest for 4- åringer 30 8 27% 20 7 35% 

Høsttakkefest for 5 
åringer 

31 5 16% 24 3 13% 

Førsteklasses for 6-
åringer 

16 14 88% 29 6 21% 

Tårnagenthelg for 7-9 
åringer 

101 28 28% 77 20 26% 

Tårnagentmøter for 7-9 
åringer 

101 8 8% 77 9 12% 

KodeB 
Juniorkonfirmanter for 

10-11 åringer 
70 4 6% 67 10 24% 

LysVåken for 10- 11 
åringer 

70 19 27% 67 16 24% 

Pilegrim for 12- og 13- 
åringer 

64 4 6% - - - 

Smak av konfirmasjon 
14-åringer 

28 18 64% 40 30 75% 

Konfirmasjon 15-
åringer 

36 16 44% 29 18 62% 

Milk ledertrening 16-
åringer 

33 15 45% 38 9 24% 

*tallet er 0-åringer 
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Fra konsert med Garness under Ruach-festivalen 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgitt av Holmlia Menighet, Ravnåsveien 28, 1251 Oslo, mai 2020 


