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I Menighetsrådets årsrapport for 2018 
Dette året har vært preget av arbeidet med Kirkebruksplanen. Det har vært sak på de aller 

fleste møtene i menighetsrådet (MR), og har lagt beslag på svært mye av oppmerksomheten 

og kapasiteten vår, både i MR, i staben og i menigheten som helhet. Det er gledelig å se at 

menighetens strategiplan og pågående arbeid gjenspeiler Kirkebruksplanens tanke om det 

diakonale arbeidet i Fossum kirke.  

Bakgrunnen er at Oslo-kirka, særlig Kirkelig fellesråd i Oslo, har en vanskelig økonomi. Ei 

prosjektgruppe nedsatt av ei styringsgruppe som besto av de øverste lederne i Oslo-kirka, la i 

april fram et foreløpig forslag om å «fristille» en del kirker i Oslo, i praksis leie dem ut, 

deriblant Stovner kirke. Menighetsrådet argumenterte sterkt for at menigheten vår trenger å 

beholde alle tre kirkene for arbeidet sitt, samtidig som vi var åpne for å videreutvikle arbeidet 

i Stovner kirke og særlig Fossum kirke. På bakgrunn av dette trakk styringsgruppa forslaget 

om å leie ut Stovner kirke, men foreslo i høst å leie ut Fossum kirke til Kirkens Bymisjon som 

et «diakonalt senter». MR fastholdt at vi som menighet trenger alle tre kirkene, og særlig 

utdypet vi da nærmere hvordan vi ønsker å bruke Fossum kirke. 

Det har vært flere åpne møter med orientering og samtale om situasjonen. Det er gledelig å 

registrere den store oppslutningen om kirkene våre, i høst primært om Fossum, som da var 

den mest «utsatte». Resultatet var at Styringsgruppa i desember nedsatte ei ny prosjektgruppe 

med flere representanter fra prostiet for å vurdere særlig fire av kirkene her.  

I 2019 har denne prosessen gått videre. Fra menighetens side førte ei egen kontaktgruppe 

(under ledelse av daglig leder) samtalen, både med prosjektgruppa og med Kirkens Bymisjon. 

MR har foreslått en utvidet leieavtale med Bymisjonen i underetasjen i Fossum, samtidig som 

det er viktig for oss å kunne fortsette det gode arbeidet vårt også i Fossum. Når dette skrives 

er det ennå ikke truffet noen avgjørelse, det skjer først i juni. Vi håper på en god løsning, slik 

at menigheten nå kan konsentrere seg om det konkrete menighetsarbeidet. Blant annet er vi 

avhengig av leieinntektene for underetasjene i Fossum og Stovner kirke for å drive arbeidet. 

Noe av grunnen til at vi vil beholde Fossum som kirke for menigheten, er all aktiviteten der. 

På onsdagene er det arrangementer fra morgen til kveld for alle generasjoner, særlig for barn 

og unge (se punkt IV.4). Fossum er også et knutepunkt for migrantprosjektet med SAMMEN-

gudstjenester og for diakonalt arbeid rettet mot flerkulturelle (se punkt X.1-2). Flere av 

tiltakene rettet mot barn og unge i nærmiljøet er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet). Det har satt MR i stand til å ansette unge medarbeidere i dette arbeidet. 

(Se punkt VIII) 

Dialogarbeid er blitt en integrert del av menighetens liv, med besøk hos andre religiøse 

samfunn og samtale om hvordan vi som kristne skal forholde oss i det flerreligiøse samfunn 

(se punkt X.3). Dette er et av prostiprosjektene, som vi vil satse på videre.  

Det har vært noe utskifting i staben. Verdifulle medarbeidere har enten blitt pensjonister eller 

funnet seg andre oppgaver. Det er ingen selvfølge at menigheten får erstattet dem som slutter, 

derfor er det svært gledelig at vi i 2018 fikk en ny fast menighetsdiakon i 100% stilling. (Se 

punkt III).  

Julemessene i Høybråten kirke og Stovner kirke er viktige arrangementer, som også i 2018 ble 

besøkt av mange i nabolaget og langt ut over. Noe av hensikten er å skaffe penger til 
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menigheten, og det kom inn store beløp også dette året. Nytt av året er at Quiltegruppa 

arrangerte en vårbasar til støtte for vennskapsmenigheten vår i Nablus, også det med et godt 

resultat. (Se punkt IV.3 og IV.5). 

Det har vært en gledelig positiv utvikling av barne- og ungdomsarbeidet. I forbindelse med 

julemessa i Stovner kirke var det også i år et juleverksted for barn i underetasjen, med teater 

og med rekordoppslutning. I høst ble det for første gang arrangert en godt besøkt 

Barnefestival i og utenfor Stovner kirke, det er noe vi vil følge opp i 2019.  

Svært gledelig i 2018 var at arbeidet med Kirkebladet nå var reorganisert. Redaksjons-

komitéen er fornyet med bl.a. en egen redaksjonssekretær, og resultatet har blitt 4 nummer i 

året med mye leseverdig stoff fra menigheten og nærmiljøet, bl.a. «Nytt fra Bydelen». Bladet 

er et viktig forum for informasjon om det som skjer, sammen med elektroniske medier. (Se 

punkt XII). Akers Avis Groruddalen var også i 2018 flinke til å informere om nytt i kirken i 

Dalen. 

Mye av det som skjer i menigheten utføres av frivillige. Sammen med de ansatte, som tar seg 

av både de pålagte oppgavene og yter langt ut over det innen diakoni, gudstjenester, 

administrasjon, musikk, barne- og ungdomsarbeid, rengjøring og vedlikehold osv. – er en 

rekke frivillige og ubetalte medarbeidere aktive på mange ulike områder. Uten dem – mange 

av dem pensjonister - hadde det ikke latt seg gjøre å nå ut til så mange.  

 

Høybråten, Fossum og Stovner menighetsråd 

Kjell Olav Sannes (leder) 

 

II Menighetsrådet  
 

1 Medlemmer og menighetsrådsmøter  
Menighetsrådet (MR) består av følgende: Faste medlemmer: Turid Nygaard Dager, Trond 

Munkejord, Kjell Olav Sannes, Einar Stavenes, Vigdis Svorkmo Breen, Svein Erik Aaslund, 

Aase Britt Andersen, Sigrid Wisløff og Kåre Rune Hauge (sokneprest, fast medlem). 

Varamedlemmer: 1. vara Kirsten Antonie Jensen Landsverk, 2. vara Berit Jahren Skraastad og 

3. vara Marry Helene Håberget.  

Kjell Olav Sannes ble gjenvalgt som MR-leder i oktober. Nestleder gikk på omgang mellom 

medlemmene: jan/feb: Trond Munkejord; mars/april: Vigdis Svorkmo Breen; mai/juni: Svein 

Erik Aaslund; juli/aug/sep: Turid Dager Nygaard; okt/nov: Sigrid Wisløff. Daglig leder Anne 

Mette Tangen er rådets sekretær. MR hadde 9 møter og behandlet 100 saker i 2018.  
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2 Arbeidsutvalget (AU)  
AU har følgende sammensetning: Kjell Olav Sannes (MR-leder), nestleder (se over) og 

sokneprest Kåre Rune Hauge. Daglig leder Anne Mette Tangen er AUs sekretær. AU hadde 

10 møter og behandlet 106 saker i 2018.  

AU forbereder møtene for MR, avgjør etter fullmakt fra MR saker om mindre bevilgninger og 

ansettelser i mindre stillinger og håndterer påkommende saker mellom MR-møtene. Fra og 

med 2017 fungerer AU også som økonomiutvalg; til AU-møter der økonomi drøftes, innkalles 

også Einar Stavenes og Trond Munkejord. 

Saker som er avgjort i AU rapporteres til MR ved protokollen, og MR godkjenner disse 

avgjørelsene ved å ta AU-protokollen til etterretning.  

 

3 Representanter i Kirkelig fellesråd i Oslo  
Etter sist menighetsrådsvalg har menigheten bare én representant i Kirkelig fellesråd i Oslo 

(KfiO): HFS-representant var Einar Stavenes, 1. vara Svein Erik Aaslund og 2. vara Trond 

Munkejord. Einar Stavenes var medlem av Bygg- og vedlikeholdskomiteen i fellesrådet.  

 

4 Prostiråd  
I prostirådet for Østre Aker prosti møter én fra hvert MR samt én prest og én av de leke 

ansatte i prostiet. Kjell Olav Sannes var medlem av rådet og Trond Munkejord var vara.  

 

5 Menighetsmøte  
Det ble arrangert ett menighetsmøte i 2018: På det ordinære årsmøtet, som ble avholdt i 

Stovner kirke 22. april, ble MRs årsrapport og regnskap for 2017 og budsjett for 2018 

presentert, drøftet og tatt til etterretning.  

III Ansatte  
 

Prester: 

Kåre Rune Hauge, sokneprest 

Elisabet Kjetilstad, kapellan 

Ole Kristian Sand, kapellan/integreringsprest 

Svein Simonsen, menighetsprest 

Desalegn Mengesha Ayana, kapellan, 50% stilling 

Hilde Ramsøe Graff, sykehjemsprest  

 

Administrative: 

Anne Mette Tangen, daglig leder 

Aase Britt Andersen, menighetskonsulent 45 %. 

Oddvar Hatlehol, menighetskonsulent til 01.april 
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Liv Kolstad, menighetskonsulent 

 

Kirketjenere/administrative: 

Trond Hestad, kirketjener/menighetskonsulent 

Kurt Elias Rasmussen, kirketjener  

 

Kantorer/organister: 

Roar Berg, 90%, fra 15. aug midlertidig utvidelse til 100% 

Rasmi Krippendorf, 62,3% til 12. sept. 

Sindre Seim Gulbrandsen, 20% fra 1. mars  

 

Diakoner: 

Liv Bergh 

Monica Landmark, vikar 50% til 26. august. 

Sarai Tormes Mathisen 100% fra 18.juni. 

 

Trosopplæringsleder: 

Irlin Bråten, vikar 70% til 31. juli. 

Irlin Bråten, fast stilling i 100% fra 01. aug. 

Inger Lise Lillevik, 30% til 31. juli. 

 

Barne- og ungdomsarbeidere: 

Irlin Bråten, 30 % til 31. juli. 

Tonje Belibi, 35% til 12. mai 

Lene Juul Frømyhr, 30% fra 01. jan. 

Inger Lise Lillevik, 30% fra 01. aug. 

Kristian Bønes Yndestad, 30% fra 01. april  
Hermond Berhane 30% fra 15. aug.  

Markus Bergan Hagen, 30% fra 15. sept. 

 

Vaktmester; 

Svein Erik Aaslund, 20% fra 16. juli. 

 

I tillegg har menigheten flere som arbeider på timesbasis. Her skal nevnes: 

Pavlos Bagion Boumba, renholder 

Justine Rajendram, kirketjener  

Knut Sæbjørnsen, kirketjener 

Martin Andreas Urne Jørgensen, kirketjener 

Irene Stordahl, husmor Høybråten menighetshus 

Thusintan Suntharalingan, renholder 

Lars Henrik Mellembråten, kirketjener 

Riitta Fjæren, leder av Babysang våren 2018 

Anne Helen Houg, leder av Babysang høsten 2018 

 

Menigheten har også innleide musikere / kirkemusikere som deltar i gudstjenester sammen 

med våre kantorer / organister eller som bidrar som vikarer.  

 

Prestene er ansatt av Oslo Bispedømmeråd (OBR), de øvrige er ansatt av Kirkelig fellesråd i 

Oslo (KFiO) eller av menigheten. Lønnsmidlene dekkes av OBR, KFiO, av menigheten i sin 

helhet eller i en kombinasjon mellom OBR og menigheten eller mellom KFiO og menigheten.  
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12,5 % av prestestilling blir finansiert av Normisjon Region Øst og refunderes derfor 

menigheten. 

 

Pr. 31.12.2018 har menigheten finansielt ansvar for 2,25 stillinger. Dette er fordelt på 0,90 

barne- og ungdomsarbeiderstilling, 0,5 prestestilling, 0,45 menighetskonsulentstilling, 0,2 

vaktmesterstilling og 0,2 diakonstilling. De to barne- og ungdomsarbeiderstillingene knyttet 

til Bufdir-prosjekter finansieres av prosjektmidler. 

 

Kontorplassering for staben er fordelt på kirkene/Høybråten menighetshus. Det er kontortid i 

alle tre kirkene. Det er administrativt personale til stede i alle kirkene faste dager i uken.  

 

IV Kirkekomitéene og virksomheten ved de lokale kirkene 
 

1 Utvalgsstrukturen 
MR har vedtatt mandater for utvalgene og oppnevnt medlemmer og ledere for perioden 2017-

2018. Utvalgene består av både ansatte og frivillige, og samtlige ledere er frivillige 

medarbeidere. Utvalgene leder menighetens arbeid innen sine områder sammen med ansatte, 

drøfter saker som skal til MR og rapporterer dit. Noen har en koordinerende oppgave i forhold 

til komitéer. I stedet for de tidligere kirkeutvalgene har vi nå kirkekomitéer (KK), som står for 

mye av virksomheten ved de enkelte kirkene, med unntak av gudstjenestene og barne- og 

ungdomsarbeidet. I tillegg har en rekke komitéer, grupper, styrer og foreninger vært i 

virksomhet. (Se organisasjonskart i vedlegg) 

 

2 Programutvalget  
Programutvalget (PU) består av 1 representant fra MR, 6 frivillige og 3 fra staben: May 

Grimdalen (Fossum, leder), Anne Randi Gryvill (Høybråten, nestleder), Trond Munkejord 

(MR), Bjørn Faye-Schjøll (Fossum), Miriam Cecilie Braserudhaget (Høybråten), Rolf Breen 

(Stovner), Turid Hauge (Stovner), Elisabet Kjetilstad (stab), Roar Berg (stab) og Liv Kolstad 

(stab, sekretær). 

PUs oppgave er blant annet å planlegge, koordinere og foreslå tiltak for videreutvikling av 

menighetens program i henhold til menighetens strategi. Det betyr at PU samordner det 

kreative programoppsettet som legges fram fra de 3 kirkekomitéene, fra stab og andre. PU 

skal også ha kontakt med Bydel Stovner, Normisjon Høybråten, Frelsesarmeen og Kirkens 

Bymisjon for å kunne samkjøre og samarbeide om program gjennom året.  Det er særs viktig 

at ulike programposter er tidlig på plass, slik at de kommer med i Kirkebladet. 

 

3 Høybråten kirkekomité 

A Sammensetning og oppgaver  
Høybråten kirkekomité (KK) har i 2018 bestått av Helge Vinorum (leder til oktober), Josef 

Noll (leder fra oktober), Miriam Cecilie Braserudhaget, Øystein Larsen, Anne Randi Gryvill 
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(referent) og Elisabet Kjetilstad (lokal presterepresentant). Nye medlemmer fra 2019: Linnea 

Brekke og Marthe Nålsund. 

Oppgaver: Koordinere og ta vare på de lokale arrangementene på Høybråten. Samordne 

arrangement i forhold til Normisjon og andre viktige samarbeidspartnere i lokalmiljøet. Ta 

vare på frivillige medarbeidere. Gjennom staben og programutvalget koordinere virksomheten 

i forhold til resten av soknet.  

En hovedoppgave er gjennomgang av virksomhetskalenderen, en evaluering av virksomheten 

siden sist og planlegging og bemanning av særskilte arrangement, medansvar for 

fastesamlinger i Høybråten kirke, solidaritetsgudstjenesten 1. mai sammen med Høybråten 

Arbeidersamfunn, fellesgudstjeneste i Høybråtenparken og medvirkning på Parkkvelden.  

 

B Spesielle arrangement 
1. mai-gudstjeneste 

Jubileumsgudstjeneste med besøk av biskop Kari Veiteberg, byrådsleder Raymond Johansen 

og Caledonien Jazzband. Mange av kirkens tidligere prester og andre ansatte gjennom 30 år 

var invitert, i tillegg til trofaste deltagere fra Høybråten Arbeidersamfunn, så kirken ble fylt 

med 225 gudstjenestedeltagere og 110 på festkirkekaffen.  

Parkkveld Høybråtenparken 

Parkkveld 12. juni kl. 18 -21 ble gjennomført i vanlig tradisjon med stand, bannere, 

ansiktsmaling og samtaler. 

Fellesgudstjeneste Høybråtenparken 

Godt oppmøte med påfølgende grilling og samvær. 

Fastekveld 7. mars: Johanne Walle og Per Ola Drøpping innledet om «Er det mat nok for 

alle?»  

Frivillighetsfest ble holdt 21. oktober. Nok en gang en hyggelig fest med god mat og fin 

underholdning. 

Høybråten kirkekomité tror tiden nå er inne for at vi bør ha en frivillighetsfest felles for hele 

menigheten. Vi ser for oss en felles gudstjeneste med påfølgende fest, med bidrag fra staben 

og de frivillige, der de forskjellige gruppene – ikke minst de unge - presenterer seg selv og 

arbeidet sitt, og vi får synliggjort mangfoldet i arbeidet. (MR har senere sluttet seg til dette.) 

Jazzmesser ble arrangert 3 ganger i løpet av høstsemesteret. Fine gudstjenester som også 

treffer andre enn dem som vanligvis kommer på kveldsgudstjenester (se punkt VI.3). Vi 

ønsker å fortsette med jazzmesser til våren. 

Kirkequilten / Nablus Basar 

Stor suksess med vårbasar. 20.500 kr netto til diakonalt arbeid i vår vennskapsmenighet i 

Nablus. Et godt initiativ og en fantastisk innsats av Kirkequiltens medlemmer. 
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C Komitéer og grupper 
Gubbegruppa er for godt voksne menn (gubber) og møtes på tirsdagene kl. 10 i Høybråten 

menighetshus til samlinger og foredrag om ulike emner, med enkel bevertning. Mange 

tirsdager drar gruppa ut på tur, i 2018 var den på besøk til museer, bedrifter og institusjoner 

og på tur til historiske steder og i marka. Gruppa bidrar med dugnad rundt Høybråten kirke og 

menighetshus hver vår, og baker kanelboller til kirkekaffen ved solidaritetsgudstjenesten 1. 

mai. Gruppa samler gjennomsnittlig 15-25 menn. Kontaktmann er Adolf Aslaksen. 

MatPrat har hatt varierende deltakelse, fra 25 til noen ganske få. Det ble bestemt at det skulle 

fortsette, men må få en fastere form med bedre info. (Se punkt VIII.3) 

Julemessa i Høybråten ble avholdt 17. november. Komitéen besto i 2018 av Miriam 

Braserudhaget (leder), Annveig Trætthaug og menighetens diakon. Quiltegruppa på 

Høybråten var en viktig bidragsyter med håndarbeider og i den praktiske gjennomføringen. 

Det var salg av håndarbeider, julekaker og andre «juleting». Flere nye frivillige bidro og har 

sagt seg villige til å være med i 2019. Det kom inn ca. kr 40.000. 

Det har vært flere samtale- og bibelgrupper. Én gruppe på 7, der Terje Aaslund er kontakt-

person, samtaler om kommende søndags tekst, med bøkene til Mari og Paul Wirgenes.  

Hyggetreffet arrangeres månedlig i Høybråten menighetshus. Treffene ble planlagt av 

diakonen og ledet og gjennomført av frivillige. Treffene består av et foredrag av ulike gjester, 

sang og musikk, bevertning, andakt og utlodning. Hyggetreffet er et viktig og hyggelig 

møtested. En trofast gjeng med frivillige sørger også for bevertningen. Hvert treff samler 25-

30 deltakere.   

Huskomitéen i Høybråten kirke besto i 2018 av Inggard Nilsen (leder, til han gikk ut etter 26 

år i komitéen), Adolf Aslaksen, Irene Stordal, Per Bremer, Trond Hestad (stab) og Oddvar 

Hatlehol (stab, fram til møtet 7. april). Huskomitéen bidrar til vedlikehold og fornyelse i 

kirkehus og menighetshus. Ny komité ble etablert på slutten av 2018 (se punkt XV).  

Ei gruppe nevenyttige karer har pussa opp kirkens kontor. 

Quiltegruppa møtes annenhver tirsdag i menighetshuset på Høybråten. Den består av 15-20 

og ledes av Anne Brit Holte. Her lages flotte produkter både til eget bruk og til salg på 

menighetens julemesse i Høybråten. Gruppa tok også initiativ til en vårbasar, som gav 20.500 

kr. netto til diakonalt arbeid i vår vennskaps- menighet i Nablus - en fantastisk innsats av 

Kirkequiltens medlemmer! (Se punkt XIV.5) 

Pusterom med qigong. Sammen med qigong instruktør Wenche Frimann Jacobsen inviterte 

kirka til en stille stund med rolige bevegelser i Høybråten kirke. Mai 2018 hadde vi fire 

samlinger i utekirkerommet under trærne, høsten 2018 var det sju samlinger. Et populært 

arrangement, som vi erfarer «åpner» kirka for nye mennesker. Samlingene ble avsluttet med 

te og samtale. 
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4 Fossum kirkekomité 

A Sammensetning og oppgaver 
Kirkekomitéens medlemmer: Bjørn Faye-Schjøll (leder), Hanne Rakel Løvaas, Aase Britt 

Andersen, Svein Simonsen (lokal presterepresentant).  

Oppgaver: Sørge for at støttefunksjoner rundt det som foregår i kirken og som frivillige står 

for, går som det skal. Eventuelt komme med eller drøfte forslag til arrangement/aktiviteter. 

 

B Spesielle arrangement 
SAMMEN-inkluderingsgudstjeneste, én gang i måneden (se punkt VI.3). 

Hyggetreff med foredrag/innslag/musikk o.l., andre onsdag i måneden etter middagsbønnen. I 

vårsemesteret ledet av Jonna Ragnif, Torunn Matre, Byong-Soon Lee og Marry Haaberget, fra 

høstsemesteret ledet av May Grimdalen, mens Bjørn Faye-Schjøll har stått for matlaging, 

kaffe etc. Fra høstsemesteret har tre grupper på 5−6 ungdommer fra «Unge møter Eldre» vært 

med og laget mat og servert samt deltatt i det sosiale samværet.   

Middagsbønn − hver onsdag kl. 12.00 med etterfølgende enkel servering. Også her har 

grupper av 5−6 ungdommer fra «Unge møter Eldre» deltatt i serveringen etc.  

Morgenbønn − ledet av diakon hver onsdag kl. 07.30−08.00. Ca. 3-5 deltakere. Etterfølges 

av kirkekaffe med kaffe og kjeks til ca kl. 09.00. Hit kommer også andre enn de som var med 

på bønnen. 

Familiekafé og leksehjelp med økonomisk støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 

(BUFDIR) ble igangsatt høsten 2018 med tilbud hver onsdag kl. 13-17. Dakon Sarai Mathisen 

er ansvarlig for prosjektet. Flere frivillige medarbeidere deltar. 

Møter i fastetiden – 2 fastegudstjenester, samt fastekonserten for prostiet i forbindelse med 

Fasteaksjonen. Frivillige i menigheten bidro med kaker og annet. 

Tirsdagskafé i regi av Frivilligsentralen i underetasjen, diakon Monica Landmark var med 

annenhver tirsdag frem til sommeren. 

Sommermøter − fire onsdager i juli kl. 19.00, to med foredrag og to med musikk, enkel 

bevertning. Møtene avsluttes med liturgisk andakt. 

Sommerkafé − ledet av diakon Liv Bergh sammen med frivillige ungdommer fra «Unge 

møter Eldre», mandag, tirsdag, torsdag fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i hele juli (se punkt IX.2 og 

X.2). 

FN-dagen − i samarbeid med bydelen (ansvar hos menigheten: diakon Liv Bergh). 

Juletrefest 06.01.19. Utdeling av invitasjon og stort banner ute ga meget god respons med 

også mange deltakere utenfor menighetens faste krets. 

Konserter − ved organist Sindre Seim Gulbrandsen og studenter fra Norges Musikkhøyskole, 

en konsert ved Stovner Bydelskor, Megakorets julekonsert og en konsert med HFS-

prosjektkoret og Korelli. (Se punkt XI) 
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C Komitéer og grupper 
The Well − Internasjonal kvinnegruppe. Hanne Rakel Løvaas og Hanna Selstø Hatlehol 

startet opp denne fra høsten av. Gruppen har tidligere vært i Stovner kirke, men har nå etter 

noen års pause startet igjen i Fossum. Første søndag i måneden kl. 18−20.  

Vestli misjonsgruppe. 6−7 medlemmer med May Grimdalen som leder. Samles i Fossum 

kirke hver 3. onsdag i måneden etter middagsbønnen.  

Fossum kantori opphørte i alle fall midlertidig i løpet av året. 

 

5 Stovner kirkekomité 

A Sammensetning og oppgaver 
Stovner kirkekomité har i 2018 hatt denne sammensetningen: Trond Munkejord (leder), Rolf 

Breen, Kjell Olav Sannes, Anne-Lise Aaslund, Arne Rønnild, Elizabeth Ann Roseveare og 

Kåre Rune Hauge (lokal presterepresentant).  

Oppgavene har vært å planlegge og å gjennomføre temakvelder og andre arrangement i 

Stovner kirke, tiltak som både ivaretar de trofaste kirkegjengerne og som kan trekke andre i 

vårt nabolag til kirken. Det ble avviklet 6 møter. 

 

B Spesielle arrangement 
Store arrangement med god oppslutning der hele menigheten deltar:  

Medarbeiderfest, gudstjeneste med påfølgende stor kirkekaffe 28. januar og 63 til stede. 

Både de frivillige og de ansatte medarbeiderne ble takket for stor innsats. 

17. mai-fest, med BU-leder Rashid Nawaz som festtaler. Mange frammøtte. 

Julefest 28. desember, Helge Skraastad talte, over 70 til stede. 

Ei gruppe fra hele menigheten foretok i mai en «reise i Luthers fotspor» i den delen av 

Tyskland der Martin Luther særlig virket. Vi fikk se stedene der han gikk på skole og ble 

munk, og framfor alt Wittenberg der han utviklet seg til reformator. En svært vellykket reise. 

Det ble også arrangert temakvelder om ulike temaer, som Apostlenes gjerninger, Luther-

turen, Den hellige ånd i den kristnes liv, Dialog, Trosforsvar, Menighet i Groruddalen. En 

kveld var vi sammen med den ghanesiske menigheten. Misjonskveld, Jazzkveld.  

Kirken brukes som konsertlokale av mange ulike artister, vi nevner følgende der menigheten 

er involvert i arrangementet (se punkt XI): 

Jazzkveld med Trond Leberg og musikere.  

Pianokonsert med Grzegorz Niemczuk. 

Gigakonsert med barnekor og skolekor. 
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C Komitéer og grupper 
Arrangementskomitéen 

har ansvar for det praktiske med tilrettelegging og bevertning for ulike større arrangement 

(samlinger) i kirken: Medarbeiderfesten, 17. mai-festen og julefesten. Komitéen ledes av Rolf 

Breen. Dette er en sammensveiset gruppe, hvor alle har sine oppgaver og det fungerer bra. 

Julemessa i Stovner kirke ble arrangert lørdag 24. november. Julemessekomitéen er ansvarlig 

for planlegging og gjennomføring, og besto i 2018 av Hanne Aanensen (leder), Sigrid 

Wisløff, Heidi Liman, Anne Braut Aarbakke og diakon Sarai Mathisen. Komitéen arrangerte 

en hobbykveld i løpet av høsten, der en lagde ting til messa, og de skaffet håndarbeider og 

mange andre gjenstander til utlodning og salg. Messa er avhengig av mange frivillige 

medhjelpere som produserer til messa og har ansvar i gjennomføringen. Det kom inn ca. 

88.000 kr brutto. 

I forbindelse med julemessa ble det som før arrangert juleverksted for barn i underetasjen, 

med teater og laging av gaver. Det kom mye folk, med en rekordoppslutning på 96 barn og 

nesten like mange voksne. Ansvarlig i ledergruppa var Hanna Selstø Hatlehol. 

Formiddagstreffet  

Formiddagstreffet arrangeres hver tredje torsdag. Styret besto i 2018 av Gunhild Sannes 

(leder), Anne Marie Mosvold og Marit Schjødt-Osmo. Programmet består av foredrag, 

servering, utlodning, andakt, sang og musikk. Frammøtet var ca. 30 i gjennomsnitt  

«Hyggen» kirkering 

har 11 medlemmer. Leder i 2018 var Turid Alstad. De møtes én gang i måneden og har et 

åndelig og sosialt godt fellesskap. ”Hyggen” støtter Stovner kirke med blomster til alteret og 

tar ansvar for servering ved enkelte arrangement. 

Bibel/samtalegruppe 

Elisabet Rønnilds gruppe har 8 medlemmer. De fortsetter med samtale om kommende 

søndags tekst, med bøkene til Mari og Paul Wirgenes. Gjennom 30 år har de fått et godt 

sosialt fellesskap.  

V Statistikk  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall 

søndagsgudstjenester 
156 145 153 149 137 123 

Antall deltakere på 

søndagsgudstjenester 
12657 11788 10846 11779 9250 8051 

Gjennomsnitt deltaker 

på søndagsgudstjeneste 
81 81 71 79 68 65 

Antall gudstjenester 

m/nattverd 
123 121 126 124 126 118 

Antall nattverd-gjester 6093 5979 6124 6030 5443 5025 
Gjennomsnitt på 

gudstj. m/nattverd 
50 49 49 49 43 43 

Antall dåp i soknets 

kirker 
73 73 68 51 38 53 

Døpte bosatt i soknet  70 72 63 53 41 44 
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Antall andre 

gudstjenester 
63 67 59 73 64 63 

Antall deltakere på 

andre gudstjenester 
4097 4503 3150 2335 4086 4254 

Gjennomsnitt deltakere 

på andre gudstjenester 
65 67 53 32 64 67 

Begravelse/ 

jordpåkastelse 
128 186 175 195 161 135 

Vielser 17 12 17 14 10 9 

 

 

Statistikk innbyggere, medlemstall, innmeldinger og utmeldinger 

Årstall 2013 2014 2015 2016 2017 

Innbyggere 32878 33490 33833 34311 34652 

Medlemstall 12840 12443 12022 11725 11322 

Innmeldinger 4 4 6 14 10 

Utmeldinger 19 28 59 142 35 

Statistikk for 2018 mht. medlemmer er ikke klar før i mai 2019 

VI Gudstjenesteliv 

 

1 Gudstjenesteutvalg 
Medlemmer: Arne Rønnild (leder), Aase Britt Andersen, Trond Leberg, Anna-Karin 

Munkejord, Roar Berg, kantor, Kåre Rune Hauge, sokneprest (nestleder), Elisabet Kjetilstad, 

prest, Rasmi Krippendorf, organist (våren 2018), og Svein Simonsen, prest. 

Utvalget samtaler om gudstjenester siden sist og går gjennom gudstjenesteplanene for vår, 

sommer og høst. Forslag til en høringsuttalelse angående justering av hovedgudstjenesten og 

alminnelige bestemmelser ble utarbeidet for menighetsrådet, og alternativene for ny liturgisk 

musikk som skal innføres i 2019, ble drøftet. Antall alternativer er drastisk redusert til 5 serier 

siden forrige valg av musikk, og utvalget gikk inn for «Allmenn hovedserie 1», som svarer til 

det som brukes i Fossum kirke nå, med mulighet til å bruke musikk som nå benyttes i 

Høybråten og Stovner ved enkelte anledninger. (Se punkt XI.1.) 

Saker som er drøftet er bl.a. menighetens strategiplan, jazzmessene på kvelden i Høybråten 

kirke, samt kveldsgudstjenestene i Stovner kirke og det nye opplegget for onsdagene i Fossum 

kirke. 

 

2 Hovedgudstjenester 
Menigheten hadde felles gudstjenesteplan også for 2018. Ansvaret for planlegging av denne lå 

hos soknepresten. Staben deltok i planlegging og koordinering av gudstjenestene. Det legges 

vekt på at det i hver kirke skal være et levende gudstjenesteliv, med frivillige som 

medliturger/ nattverdutdelere, tekstlesere og kirkeverter, og som ordner med friske blomster 

på alteret til gudstjenestene. 



Årsrapport Høybråten, Fossum og Stovner menighet 2018 14 

Det var felles gudstjeneste ca. en gang i måneden. I tillegg har det vært flere felles 

gudstjenester ved jul og påske. Sommeren 2018 var det én gudstjeneste pr. søndag fra midt i 

juni til midt i august. Gudstjenestene gikk da på omgang mellom kirkene. 

Kirkekaffen er en viktig del av gudstjenestesøndagen. Det er normalt kirkekaffe etter 

gudstjenesten i alle de tre kirkene våre. En rekke frivillige har gjort en stor innsats med 

forberedelse og servering av kirkekaffe. 

Det har vært en nedgang i oppslutningen om gudstjenestene på søndager, samtidig som det 

var en økning på gudstjenester utenom søndager og helligdager. Noe av grunnen er at det var 

færre dåp i våre kirker og at tre av fire konfirmasjonsgudstjenester i Høybråten kirke var på 

lørdager.  

Det var større oppslutning om skolegudstjenestene før jul. Det var også flere gudstjenester for 

ungdom på ukedager i Fossum kirke. 

 

3 Andre gudstjenester 

Barn og ungdom 
Alle 1. klassinger i menigheten var invitert til felles gudstjeneste i Stovner. Det ble også 

invitert til skolestartsgudstjeneste i Høybråten kirke. I Høybråten kirke var det utdeling av 2- 

og 4-årsbok. Gudstjenester i tilknytning til Tårnagentene og Lys Våken ble arrangert i 

Høybråten kirke. Både i Fossum kirke og Høybråten kirke har det og vært arrangert 

gudstjenester sammen med speiderne: Karnevals-gudstjeneste og Høsttakkefest. Det var 

søndagsskole knyttet til månedlige kveldsgudstjenester i Stovner kirke og Sammen-

gudstjenestene i Fossum kirke. 

SAMMEN – inkluderende gudstjeneste  
I Fossum kirke avholdes månedlig en flerkulturell gudstjeneste der det legges vekt på et bredt 

etnisk og kulturelt utrykk, gjerne med dans, drama eller vitnesbyrd. I 2018 var det 10 

Sammen-gudstjenester. 

Annet om gudstjenestelivet 
I Stovner kirke er det fellesskapsgudstjeneste om kvelden én gang pr. måned. Den har en 

friere form med enkel preken, bønnevandring og nattverd. Det er søndagsskole knyttet til 

disse gudstjenestene.  

I Høybråten kirke var det tre jazzmesser søndag kveld, bl.a. 2. påskedag og 2. juledag. 

I våre tre kirker er det i adventstiden barnehagevandringer/barnehagegudstjenester og 

skolegudstjenester. Disse planlegges i samarbeid med skolene. Det er et svært godt 

samarbeid med skolen. I 2018 var det økt oppslutning om barnehagegudstjenestene og en liten 

nedgang i oppslutning om skolegudstjenestene. Det var 5 barnehagegudstjenester med 396 

barn til sammen. Det var 15 skolegudstjenester med 2.452 deltagere. 

Dessuten kan nevnes gudstjenestene på Liastua og i Høybråtenparken, og 1.mai-gudstjenesten 

i Høybråten kirke. Biskop Kari Veiteberg og byrådsleder Raymond Johansen deltok (se punkt 

IV.3B). Dette er viktige tradisjoner.  

Det ble også arrangert en felles gudstjeneste med Normisjon Høybråten på Normisjonshuset. 
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På Langfredag arrangeres korsvandring. Den startet i 2018 etter gudstjenesten i Fossum 

kirke, gikk forbi ulike institusjoner og områder i nærmiljøet og ble avsluttet med kirkekaffe i 

Stovner kirke. 

Allehelgensdag var det minnegudstjenester i Høybråten og Fossum kirke. I Stovner kirke ble 

Egil Hovlands Allehelgensmesse framført. Det var også åpen kirke i Høybråten kirke etter 

gudstjenesten. 

 

VII Konfirmantarbeid  
 

Konfirmanttiden tar sikte på å gi konfirmantene kunnskap og erfaringer knyttet til kristen tro, 

samt refleksjon over eget liv, identitet, samfunnet en lever i og hva en tenker og tror på.  

Konfirmantene melder seg opp til konfirmasjon på høsten, opplæringen foregår om våren og 

konfirmasjonen er på høsten. Det er andre året vi har et mer enhetlig konfirmasjonsopplegg 

med 5 felles samlinger og 5 lokale samlinger i Høybråten og Stovner kirke. Vi hadde to leirer 

til Nordmarkskapellet og Solbukta leirsteder. I april deltok konfirmantene på Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon. Dette året hadde vi også en PULSmesse – ungdomsgudstjeneste der 

konfirmantene og PULSlederene bidro.  

Konfirmantbibelen og konfirmasjonsopplegget Delta med konfirmasjonslogg dannet 

utgangspunkt for konfirmantundervisningen. 

 

Antall konfirmanter 2016 2017 2018 

 77 55 64 

 

På høsten startet vi et felles ledertreningsopplegg for noen av konfirmantene (se punkt VIII.2.) 

 

VIII Barne- og ungdomsarbeid - trosopplæring 
 

1 Innledning 
Menighetens barne- og ungdomsutvalg (BUU) er også trosopplæringsutvalg og koordinerer 

og leder trosopplæringen og arbeidet med barn og unge i menigheten. I 2018 besto utvalget av 

Jostein Larsen (leder), Hanne Rakel Løvaas, Ragni Flagstad, Knut Sæbjørnsen, Turid Dager, 

MR, Ole Kristian Sand, prest og Irlin Bråten, trosopplæringsleder. BUU har i 2018 arbeidet 

med handlingsplan, barnefestival, trosopplæringsbudsjett og revidering av menighetens 

trosopplæringsplan.  

Prester og trosopplæringsleder har hatt regelmessige andakter på aktiviteter og tiltak i 

tilknytning til barne- og ungdomsarbeidet.  
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Menigheten samarbeider med speidergruppene på Høybråten og i Fossum kirke (KFUK-

KFUM Speidere). Tilbudene Høybråten Barnegospel, 10-13-klubben og Groruddalen 

SoulChildren drives i samarbeid med frivillige medarbeidere og Normisjon på Høybråten 

(Acta barn- og unge i Normisjon). Lillokirken driver Lillo Kids i Stovner kirke og 

Familieverksted i Fossum kirke. Menigheten og Frelsesarméen Stovner har drevet barneklubb 

med støtte fra Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUFDIR). 

 

2 Faste aldersdefinerte aktiviteter 
 

0-12 måneder – Babysang 

Ukentlig aktivitet, tirsdager kl.11.15-13.00 i Høybråten kirke. Det er jevnlig godt oppmøte og 

mange barselgrupper tar turen innom babysang. Riitta Fjæren har vært ansatt som leder på 

babysangen på timebasis våren 2018 og Anne Helen Houg tok over som leder høsten 2018. 

Toril Simonsen er med som frivillig og hjelper til med lunsjforberedelser.  

0-5 år Familiekafé 

Ukentlig aktivitet i Fossum kirke. På vårsemesteret var Familiekafé på fredager kl.11-14, og 

på høsten ble den flyttet til onsdager men med ny målgruppe og nye rammer. På 

vårsemesteret var det noen faste familier som benyttet seg av familiekaféen, men også flere 

andre var innom. Våren 2018 var Desalegn Mengesha hovedansvarlig sammen med barne- og 

ungdomsarbeiderne, Tonje Belibi og Lene J. Frømyhr. Det ble servert en enkel lunsj og 

avsluttet med en liturgisk avslutning inne i kirkerommet. Høsten 2018 ble Familiekafé noe 

endret i profil og målgruppe. For mer informasjon se punkt IX Diakonalt arbeid, Familiekafé. 

2-10 år Søndagsskole 

Det har vært søndagsskole i Stovner kirke i forbindelse med fellesskapsgudstjenestene. Barne- 

og ungdomsarbeider Kristian Yndestad har vært ansvarlig for disse og det har vært 0-5 barn 

tilstede. I Fossum kirke og Høybråten kirke var det ikke ordinær søndagsskole i 2018.  

4-9 år Høybråten Barnegospel 

annenhver uke, mandager kl.17-19. Barnegospel har blitt ledet av Kirsten Landsverk og Elin 

Lunde, kantor Roar Berg har bistått musikalsk siden høsten 2018. Jørgen Leberg og Marte 

Nyjordet har vært med som frivillige medarbeidere våren 2018. Barnegospel holder til på 

Normisjonshuset på Høybråten og rundt 10-15 barn er med i koret. Disse er både fra 

Høybråten og Stovner. Det begynner kl.17 med litt mat før det er korøvelse og andakt.  

8++ år LilloKids 

Høsten 2018 ble det startet en barneklubb i regi av Lillokirken i Stovner kirke, én fredag i 

måneden kl.18-20. Klubben inneholder blant annet andakt, bønn, mat, aktiviteter og 

konkurranser. 
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8-11 år Barneklubb 

Menigheten har fått støtte fra Bufdir til en barneklubb som skulle drives i samarbeid med 

Frelsesarméen Stovner fra og med høsten 2018. Menigheten deltok med barne- og ungdoms-

arbeiderne Hérmond Berhane og Markus B. Hagen som i hovedsak fungerte som 

miljøarbeidere på barneklubben i Stovner Senter 16 torsdager kl.17-18.30. På klubben har det 

vært omkring 30 barn som har møtt opp sammen med frivillige og ansatte fra Frelsesarméen 

menigheten.  

8-16 år Speiderarbeid 

Ukentlig, speidergrupper i Fossum (mandager) og Høybråten (onsdager). Disse jobber nokså 

selvstendig og er med på noen gudstjenester i året. Høybråten speidergruppe var med på 

karnevalgudstjenesten og høsttakkegudstjenesten i Høybråten kirke, mens Stovner 

speidergruppe var med på Kristi kongedag i Fossum kirke.  Det er to aldersdefinerte 

speidergrupper på hvert sted, delt opp fra 2.-4. klasse og 5.-10. klasse.   

10-13 år: 10-13-klubben 

Er omtrent hver tredje uke, fredager kl.18.30-21.00 på Normisjonshuset. Det har vært 20-40 

deltakere pr. gang. Hovedansvarlig er Magne Gryvill, samtidig som det er flere voksne 

frivillige og ungdommer som bistår i klubbarbeidet. Mange kommer fra andre siden av 

fylkesgrensa for å delta. På klubbkveldene er det mat, leker, konkurranser, ulike aktiviteter, 

andakter og temakvelder. 

10-16 år Groruddalen Soul Children 

Ukentlig, mandager kl.17.30-19 i Høybråten kirke. Hovedleder var Berit Hofset Larsen og 

Robert August Pedersen var med som pianist. Turid Hauge og Villgunn Bigset var med som 

frivillige voksne, og flere foreldre bidro i ulike sammenhenger. Deltakerne kommer fra hele 

Groruddalen og det er 10-17 deltakere på øvelsene. Hver mandag er det øvelse med andakt, 

hygge og frukt. I 2018 deltok koret på Soul Children Gathering i Oslo og opptrådde på ulike 

gudstjenester og arrangementer. 

14-15 år PULS Konfirmanter  Se punkt VII. 

13-18 år PULS Klubb 

Våren 2018 var det klubb hver andre torsdag i Fossum kirke, men da vi fra høsten 2018 fikk 

støtte fra Bufdir kunne klubben holde åpent hver torsdag. Våren 2018 var det mellom 10-40 

ungdommer som kom på klubben, men etter en lang sommerferie med svært varierende 

oppmøte på klubben på høsten valgte klubben å ta kontakt med Rommen skole for 

synliggjøring og promotering. Etter dette var det omtrent 30 ungdommer som kom på 

klubbkveld hver gang. Tre barne- og ungdomsarbeidere og én prest har vært med i 

klubbarbeidet våren 2018, i høst har tre barne- og ungdomsarbeidere deltatt i klubbarbeidet. 

Det arbeides med rekruttering av frivillige voksne som kan delta i det økende klubbarbeidet. 

15-18 år PULS ledertrening 

Menighetens ledertrening fikk i 2018 bestilt gensere og bærenett med logo og navnet «puls» 

som ungdommene har vært med på å lage. I vårsemesteret var 15-25 ungdommer i alderen 15-

24 delaktige, og høsten 2018 kom 6 nye medlemmer inn i gruppen. Det er kontinuerlig praksis 
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for dem som deltar på PULS ledertrening, mens undervisningen i hovedsak er i 

høstsemesteret. Puls-lederne var svært delaktige i planlegging og gjennomføring av 

menighetens to konfirmantleirer i februar og juni. Denne gruppa følger opp konfirmantene og 

gjør en uvurderlig innsats i både helger og ukedager. 

 

3 Faste tiltak med fokus på fellesskap på tvers av generasjoner 
 

SuperTorsdag 

Annenhver uke, torsdager kl.16.30 - 18.30 er det SuperTorsdag i Stovner kirke for hele 

familien. Barne- og ungdomsarbeider Tonje Belibi var hovedansvarlig frem til april 2018 da 

barne- og ungdomsarbeider Kristian Yndestad tok over. Thor Mosvold, Inger Lise Lillevik og 

Marianne Frøysa har bidratt som frivillige. Det har vært noe økende oppslutning om 

SuperTorsdag. Samlingene består av en enkel middag for familien, en todelt samlingsstund 

(delt mellom de eldste og de yngste) og fellesaktiviteter. Det er i hovedsak familier rundt 

Stovner kirke som kommer på SuperTorsdag.  

MatPrat 

En gang i måneden, fredager kl.17-18.30, er det felles middag og prat i Høybråten 

menighetshus for familier og alle andre som ønsker å komme. Det er leker og andakt for 

barna. Tilbudet er for hele menigheten, men det kommer hovedsakelig folk fra Høybråten. 

Det har vært rundt 20 personer på hver MatPrat.  

13++ år HVILEPULS 

Hvilepuls har blitt arrangert i kjølvannet av PULS klubb, i kirkerommet i Fossum kirke. 

Våren 2018 var Hvilepuls annenhver torsdag, høsten 2018 var det hver torsdag i Fossum. 

Hvilepuls består av en enkel liturgi med bønn, sang og refleksjon. Det er barne- og 

ungdomsarbeiderne som deltar på PULS klubb som er hovedansvarlige for Hvilepuls. 

Høsten 2018 ble det startet opp Familieverksted i regi av Lillokirken i Fossum kirke, hver 

andre onsdag kl.17-19. Familieverksted er et lavterskeltilbud med mat, samtale og aktiviteter 

for hele familien (se punkt IX.2). 

 

4 Enkeltstående trosopplæringstiltak 
 

I løpet av 2018 har det vært noen breddetiltak felles for hele menigheten som Tårnagentene, 

Lys Våken og Barnefestival (der det også var utdeling av 6-årsbok). Tårnagentene og Lys 

Våken ble arrangert i Høybråten kirke med gode tilbakemeldinger, mens årets nysatsning – 

Barnefestival – ble arrangert i og utenfor Stovner kirke. Barnefestival 2018 ble lagt til en 

lørdag og samlet oppimot 250 barn og familier, og var et tiltak for å synliggjøre aktiviteter for 

barn og unge både internt og eksternt.  

Når det gjelder gudstjeneste med utdeling av 2- og 4-årsbok ble det gjennomført på én felles 

gudstjeneste i både Stovner kirke og Høybråten kirke.  
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I Stovner kirke ble det i forbindelse med julemessen arrangert teater for aldersgruppen 1-5 år 

som et trosopplæringstiltak rettet mot 3-åringer. Teateret samlet oppimot 50 besøkende der 30 

av dem var barn. På Barnas juleverksted, som var i etterkant av teateret, deltok 96 barn. Det 

var rekordoppslutning dette året. Komitéen for juleverkstedet gjorde også i 2018 en 

imponerende innsats med mange spennende aktiviteter for barna. Juleverkstedet ble organisert 

på en svært god måte. Det ble også arrangert juletrefest i Normisjonshuset på Høybråten og i 

Fossum kirke i etterkant av en Sammen-gudstjeneste. Det er mange barn og unge som møter 

opp på disse arrangementene.  

 

IX Diakonalt arbeid 
 

1 Diakoniutvalget (DU)  
består av Berit Skraastad (leder), Bjørg Leonardsen, Sigrid Wisløff, Gjertrud Øvland (t.o.m. 

mai) og Inger Helene Torkildsen. Svein Simonsen (prest), Monica Landmark (diakon, t.o.m. 

august), Sarai Mathisen (diakon fra juni). Prostidiakon Liv Bergh har deltatt ved anledning. 

Handlingsplan for det diakonale arbeidet er vedtatt.  

2 Diakonalt arbeid 
HFS menighet har et mangfoldig diakonalt arbeid og mange engasjerte frivillige. Fokus er 

fellesskap som er åpne og inkluderende. 

Kirkekaffe arrangeres i alle kirkene etter gudstjenesten. Dette er et viktig fellesskap og 

møtested for alle i menigheten. Frivillige står for innkjøp, forberedelse og opprydning. Det er 

pr. nå behov for flere frivillige til kirkekaffe i Fossum kirke.  

Hyggetreff og formiddagstreff: Det er hyggetreff i Fossum kirke og Høybråten kirke og 

Formiddagstreff i Stover kirke (se punkt IV). Det var behov for flere frivillige til hyggetreffet 

i Fossum kirke. I høst begynte elever fra Haugenstua skole, som tar «Innsats for andre» som 

skolefag, å hjelpe til ved hyggetreffene med forberedelser før treffene og matservering. 

Elevene samarbeider med diakon Liv Bergh. Det arrangeres også hyggetreff på Haugenstua, i 

Garver Ytteborgs vei 91, en gang i måneden. Prest og diakon bytter på ansvaret; diakon har 

vært til stede to ganger på våren og en gang på høsten. Kantor deltar også. 

Hver sommer arrangerer hyggetreffene og formiddagstreffet en busstur. Ansvar for tur og 

opplegg går på omgang mellom hyggetreffene. På grunn av mangel på frivillige til 

hyggetreffet i Høybråten tok diakon Sarai Mathisen i 2018 ansvar for planlegging av turen. 

Turen gikk til Blaafarveværket. Det var 30 fornøyde deltakere.  

Hverdagstreff er et tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 5-10 deltakere kommer 

sammen med sine assistenter til Høybråten menighetshus 3-4 ganger pr. semester. En 

musikkterapeut er med på samlingene. Frivillige fra menigheten deltar ved behov.  

Besøkstjeneste. Ei gruppe frivillige besøker noen de kjenner som bor på sykehjem eller 

hjemme, og som f.eks. ikke lenger kan komme til kirke. Dette har de gjort over år og det er en 
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svært viktig frivillig tjeneste. Diakonen jobbet med rekruttering av nye frivillige, noen har 

meldt seg, men det er behov for flere til denne viktige oppgaven.  

Tirsdagslunsj arrangeres hver tirsdag i underetasjen i Fossum kirke. Rundt 30 personer 

kommer til lunsj hver gang. Stovner Frivilligsentral er hovedansvarlig og menighetens diakon 

deltok fram til juni to ganger i måneden sammen med frivillige, og fulgte opp disse. Slik kan 

kirken få kontakt med mennesker som ikke vanligvis kommer til gudstjeneste. Frivillige fra 

menigheten har deltatt i det praktiske arbeidet. Samarbeidet med Stovner Frivilligsentral ble 

avsluttet i juni. De frivillige medarbeiderne fortsetter sitt engasjement på tirsdagslunsj.  

Familiekafé fikk høsten 2018 en endret profil og startet opp sammen med Familieverksted fra 

september i Fossum kirke på onsdager kl. 13-17. Det er et tilbud til foreldre og barn. Det er 

lekeplass for små barn, leksehjelp, aktiviteter for barna og et avslappende miljø for barna 

mens foreldrene kan bli kjent med hverandre. Det er gratis servering til familiene. I høst var 

det ca. 5 foreldre som var faste deltakere, og 15-20 barn. De fleste barn vil ha hjelp med 

leksene og være et sted etter skolen hvor det er tilbud om mat og aktiviteter. Flesteparten av 

barna kom alene eller ble fulgt av foreldre som hentet dem senere.  

Det er etablert et samarbeid med Lillokirken og Familiekafé. Lillokirken er en lokal menighet 

i bydelen som også ønsker å engasjere seg for familier i området. Annenhver uke har de hatt 

Familieverksted etter Familiekafé. Familieverksted er Lillokirkens tilbud til familier kl.17-

19. Familiene spiser sammen og etterpå er det barnepass med aktiviteter for barn mens 

foreldrene snakker om relevante tema. Lillokirken stiller opp med egne frivillige. Diakonen er 

med på Familiekafé og Familieverksted. 

Sommerkafé er et tilbud i Fossum kirke hvor ungdommer kan få arbeidstrening i kafédrift og 

ha noe positivt å gjøre i sommerferien. Diakon Liv Bergh har hatt ansvar for tilbudet med 

hjelp av diakonene Monica Landmark og Sarai Mathisen. Dette tilbudet er viktig for de 

ungdommene som deltar, men også for en del voksne i lokalsamfunnet. Kaféen var åpen tre 

dager i uken i juli. Kaféen var godt besøkt. 

Kirkeskyss. Diakoniutvalget har tatt ansvar for å rekruttere frivillige til å kjøre folk til kirken 

når det er felles gudstjeneste. I år har det vært fire frivillige som har kjørt folk til kirken. 

Allehelgensdag. Diakonen var med på gudstjeneste i Høybråten kirke på Allehelgensdag. 

Kirken var åpen noen timer og det var mulighet for samtale, lystenning og stillhet. 

Diakonen har besøkt Stovnerskogen sykehjem flere ganger og var med på adventsgudstjeneste 

som medliturg sammen med presten Hilde Ramsøe Graff. Det er et ønske fra sykehjemmet at 

menigheten skal være mer synlig der.  

Diakonigudstjeneste ble feiret 18. februar. Diakoniutvalget og diakonen tok ansvar for 

gudstjenesten og kirkekaffe.   
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X Inkludering, integrering og dialog  
 

Menigheten har tre prosjekter som alle jobber med inkludering, mangfold og dialog. 

Prosjektene er «eid» av prostiet, men har sin lokale forankring i menigheten.  

 

1 Migrantsatsingen  
Migrantsatsingen har som mål å øke samarbeidet med migrantmenighetene i Groruddalen for 

å bidra til økt inkludering. I 2018 har vi 11 samarbeidspartnere hvorav 9 er migrant-

menigheter. Prosjektleder er migrantprest Ole Kristian Sand.  

Som en del av prosjektet har det blitt avholdt månedlige Sammen-gudstjenester, inkluderende 

gudstjenester med mål å skape en mer åpen kulturell gudstjeneste som passer for både 

norsketniske og andre nordmenn. Mot slutten av året har vi startet en sang- og dramagruppe 

for barn som øver på fredager og viser fram det de lager i Sammen-gudstjenestene (se punkt 

VI.3).  

Det har også blitt avholdt noen besøk hos migrantmenighetene og avholdt tre fora. Forum for 

samarbeid og inkludering i Groruddalen er et organ for å drøfte problemer og potensiale i 

samarbeidet mellom migrantmenighetene og Den norske kirke i Groruddalen.  

En gang i måneden har vi avholdt Bønn for Groruddalen i Haugerud kirke.  

Andre pinsedag var vi med på å avholde pinsefestival på St. Hanshaugen med mange av 

migrantmenighetene i Oslo, der biskopen var med i en panelsamtale på gudstjenesten. Etterpå 

var det festival med dans og sang på mange språk og mat fra mange nasjoner. 

 

2 Det diakonale arbeidet i HFS rettet mot integrering. 
Leder for dette prostiprosjektet i HFS menighet er diakon Liv Bergh. Hun har utarbeidet og 

videreutvikler «Unge møter eldre», et konsept som har spredt seg til flere andre menigheter. 

Rommen skole har i 2018 deltatt på Oppsalhjemmet avd. Stovner med ukentlige besøk. 

Vi har et samarbeid med Haugenstua skole i valgfaget «Innsats for andre». Høsten 2018 

meldte så mange elever seg på dette, at det ikke var plass for alle på de ukentlige besøkene på 

Stovnerskogen sykehjem. Vi engasjerte dem da i kirkekaffen og Hyggetreffet hver onsdag i 

Fossum kirke. 14 elever deltar på dette tiltaket som har blitt svært godt mottatt av menigheten. 

Tre dager i uken i juli måned var 14 ungdommer engasjert i arbeidet i Sommerkaféen i 

Fossum kirkes underetasje og i kirken. Ungdommene hadde ansvar for forberedelser av 

lokaler og forberedelser til matlaging, de produserte mat og kaker, serverte i kaféen og tok 

imot betaling. Etter stengetid var de med og ryddet lokalene. Ungdommene fikk en tur til 

Tusenfryd samt en liten motivasjonslønn. To voksne frivillige fra området deltok også. 

Kaféen ble godt mottatt av mange gjester fra lokalmiljøet. Menigheten er takknemlig for 

økonomisk støtte til Sommerkaféen fra Stiftelsen Scheibler. 

24.oktober feiret vi igjen FN-dagen i samarbeid med Bydel Stovner. Smekkfull Fossum kirke 

og variert program med i hovedsak lokale aktører gjorde dagen til en viktig dag for et 
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fargerikt fellesskap og fred. Bl.a. deltok SoulChildren, Høybråten skolekor og Barnegospel fra 

menigheten. Det var salg av eplemosten Lif Laga, og av grillmat. Menigheten støttet opp om 

Lif Laga gjennom å delta på epleplukking og støtte tiltaket økonomisk. Lif Laga ble lansert i 

Fossum kirke på FN-dagen. 

Diakonen har ansvar for forbønnen og for dramatisering av bibelteksten for barn i Sammen-

gudstjenesten i Fossum kirke. I forbindelse med julespillet søndag 9. desember deltok 5 barn 

fra området rundt Fossum kirke og barna til Migrantmenigheten Åpen Himmel, som leier 

kirken på fredager. De ønsket å fortsette med å delta i gudstjenestene, så vi satte i gang en 

«søndagsskole» på fredager der vi øver bibeltekstene og lager kulisser. Sammen med tre 

frivillige i HFS har vi nå samlinger annenhver fredag.  

 

3 Dialog 
Kvinnegruppa for dialog er et samarbeid mellom menigheten og Internasjonal KvinneKlubb 

på Haugenstua, og hadde i 2018 seks møter. Møtene fant sted på Verdenshuset på 

Haugenstua, i Høybråten menighetshus og i biblioteket på Stovner Senter. To høydepunkt var 

matlagingskurs som resulterte i et herlig måltid, og dialogarrangementet «Tid for Te og 

Samtale» på Stovner bibliotek, som samlet rundt 70 besøkende til samtale.  

Dialoggruppas mål er å skape en møteplass hvor kvinner kan bli kjent på tvers av kulturelle 

og religiøse skillelinjer. Den vil være åpen for nye kvinner og for at erfaringene som gruppa 

gjør blir kjent utenfor gruppa, til nytte for lokalmiljøet. Gruppa ønsker å være en positiv og 

inspirerende ressurs for å skape et godt nærmiljø med fredelig sameksistens.  

Tre frivillige medarbeidere deltok på kurs med tema «Dialogisk menighet». 

«Samarbeidsforumet for dialog» 

 «Samarbeidsforumet» er et forum for dialog opprettet av Stovner politikammer sammen med 

SALTO i bydelen, hvor religiøse ledere fra alle trossamfunn i Groruddalen møtes for å ta opp 

aktuelle tema. Prest Elisabet Kjetilstad representerte menigheten i forumet i 2018. 

8.mars-feiring  

I samarbeid med Bydel Stovner og ungdomsklubben, inviterte vi jenter fra kirkas 

ungdomsklubb og ungdomsklubben som bydelen driver til 8.mars-feiring. Tema var Frihet. Vi 

hadde «frihetsyoga» og samtale om hva frihet kan bety for jenter i dag.  

Kveldsgudstjeneste med tema dialog 

Kveldsgudstjeneste i Høybråten kirke på Maria budskapsdag. Tema var Maria, og våre tanker 

om hvem Maria var og hennes betydning for troen og livet. Forberedelsene fant sted på et 

møte i Kvinnegruppa for dialog, i samtaler og lesninger av hellige tekster om Maria. I 

gudstjenesten delte tre kvinner med ulik bakgrunn sine tanker. (Protestantisk, katolsk og 

muslimsk).  

Kilder til fred 

Daglangt dialogarrangement på verdens bokdag 23.april med fred som tema. Vi søkte etter 

kilder til fred gjennom samtaler med både religiøse mennesker, ungdom og prost Øyvind 

Stabrun og ordfører Marianne Borgen.  Arrangementet var et samarbeid mellom kirka, 
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biblioteket på Stovner Senter, Bydel Stovner, SALTO-koordinator. Samlet nok rundt 150 

mennesker gjennom dagen.  

Nabobesøk til sikhtempelet på Alnabru i oktober, etter søndagens gudstjenester. Vi ble 

varmt tatt imot med god mat og tid for å lære og bli kjent.  

Menighetskveld om dialog ved Kirkelig Dialogsenter hvor vi gjennom praksis oppdaget og 

øvde på kunsten å lytte til hverandre og åpne dialogen mellom oss mennesker. En interessant 

kveld å reflektere videre på.  

 

XI Kirkemusikk og kulturarbeid 
 

Kirkemusikerne har, i samarbeid med stab, menighetsråd og gudstjenesteutvalg, ansvaret for 

et variert kirkemusikalsk og kulturelt arbeid i menigheten. Menighetens kirkemusikerressurs i 

2018 var på 172% fordelt på tre stillinger: Koordinerende kantor Roar Berg 90%, organist 

Rasmi Krippendorf 62% og organist Sindre Seim Gulbrandsen 20%. Rasmi Krippendorf 

sluttet i stillingen i mai, og siden da har det vært vikarer i den delen av organisttjenesten han 

hadde. Koordinerende kantor fordeler organisttjenesten basert på de enkeltes stillingsbrøk og 

innenfor gjeldende lov- og avtaleverk.  

Kirkemusikerne spiller til alle kirkelige handlinger og ulike arrangement i menigheten. Roar 

Berg og Rasmi Krippendorf (fra juni Bradley Staubes mfl.) delte ansvaret for gravferdene i 

Høybråten kirke, mens førstnevnte spiller i vielsene der på lørdager. Roar og Rasmi (fra juni 

ulike vikarer) delte de øvrige seremoniene i Fossum og Stovner kirker mellom seg.  

Vi har tre kirkerom som hver på sin måte gir muligheter for bredde i kultur- og 

musikkuttrykket.  

Koordinerende kantor har ansvar for menighetens musikkinstrumenter og lydutstyr. Kirkene, 

deres tilstøtende og tilhørende lokaler har robuste og godt vedlikeholdte instrumenter. 

Orglene og pianoene stemmes årlig eller ved behov. Det har blitt utarbeidet et tilbud på 

rehabilitering av orgelet i Høybråten kirke fra orgelbygger Marius Lyngø. Denne saken ligger 

nå inne til behandling hos Kirkelig fellesråd i Oslo, det er viktig at dette arbeidet blir igangsatt 

snarlig. 

 

1 Gudstjenester 
Kirkemusikerne har et selvstendig kirkemusikalsk ansvar i alle typer gudstjenester, og søker 

så langt det er naturlig en aktiv medvirkning i planlegging og tilrettelegging.  

Det ligger nå inne et forslag til menighetsrådet fra gudstjenesteutvalget om å gå tilbake til den 

liturgiske musikken (1977) man hadde før forsøksordningen begynte i 2011. Flere av de 

ordningene menigheten har benyttet i forsøksperioden kan videreføres, men ikke til de 

ordinære hovedgudstjenestene. (Se punkt VI.1.) 
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Det forventes og etterstrebes en vid sjangerbredde i alt kirkemusikalsk og kulturelt arbeid.  En 

av nyvinningene i gudstjenestearbeidet i 2018 er jazzmessene i Høybråten kirke, her er det 

rom for mye musikk og meditasjon. Vi inviterer alltid med eksterne musikere som musiserer 

sammen med «husbandet». Kirkemusikerne leier inn profesjonelle medmusikere til 

høytidsgudstjenestene (påske, jul, pinse), og til andre gudstjenester ved behov.  

 

2 Korarbeid 
Prosjektkoret og Korelli deltok i 2018 i utendørsgudstjenestene på Liastua og i 

Høybråtenparken. På vårparten satte koret opp «Highlights» en kavalkade med sanger fra de 

ulike prosjektene koret har hatt de siste fem årene. Høsten 2018 øvde Prosjektkoret og Alna 

Vocalis (Haugerud) på Allehelgensmessen av Egil Hovland, som ble oppført i Østre Aker 

kirke og i Stovner kirke. Koret hadde også et juleprosjekt der de sang et knippe julesanger. 

Disse ble fremført på julebasaren i Ellingsrud kirke og på Stovner senter. I tillegg til 

voksenkorene drives barnegospel i Normisjons hus der Roar Berg er akkompagnatør. 

Groruddalen Soul Children øver i Høybråten kirke. Begge barnekorene opplever god 

oppslutning. Korene bidrar i enkelte gudstjenester så vel som i ulike arrangement i Oslo.  

 

3 Musikk- og kulturliv  
Bydel Stovner har et rikt musikk- og kulturliv. Her finnes det mange ulike kulturgrupper og 

enkeltpersoner som utøver ulike kunstneriske uttrykk og talent: profesjonelle så vel som 

amatører. Vi forsøker å innlemme de ulike kulturaktørene til kirkene gjennom deltakelse i 

gudstjenester, konserter og ulike andre arrangement. Dette har til hensikt å skape gode 

relasjoner mellom kirke, kirkegjengere og kulturmiljøet. Stovner skolekor og Høybråten 

skolekor bidrar i gudstjenesteliv og på andre samlinger i menighetens regi. 

 

4 Institusjoner/treff 
Spill på institusjonsgudstjenester og -samlinger (Stovnerskogen alders- og sykehjem og 

Haugenstua omsorgssenter) er innarbeidet i kirkemusikernes arbeidsplan. Organistene spiller 

også til ulike hyggetreff i menigheten (formiddagstreff, middagsbønn og hyggetreff). 

Å utøve musikk for og med mennesker i alle livsfaser har en diakonal funksjon.  

Det arrangeres også jevnlig et hverdagstreff i Høybråten kirke. Dette er et musikkterapeutisk 

arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Menigheten har også et tilbud om 

babysang. (Se punkt IX.2 og VIII.2.) 

Kirkemusikerne i menigheten retter en stor takk til lokale bidragsytere som tar del i 

gudstjenester og kulturaktiviteter med sang og spill. 

 

5 Spesielle konserter/tilstelninger i 2018 
Konsert med Grzegorz Niemczuk i Stovner kirke 

Fasteaksjonskonsert med kor fra hele Groruddalen i Fossum  
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Seks fastekvelder med et variert kunstneriske uttrykk, spesielt nevnes Markuspasjonen med 

en solistkvartett og musikere i Stovner kirke 

Solidaritetsgudstjeneste med Caledonien Jazzband 1. mai i Høybråten kirke 

Magnolia Jazzband i Stovner kirke 

Barnefestival utenfor Stovner kirke med bl.a Groruddalen Soul Children og Barnegospel. 

PULS-messe i Fossum kirke 

Orgelkonserter med Sindre Seim Gulbrandsen i Fossum kirke 

Evensong med Kirkemusikkoret ved Norges musikkhøgskole 

Huskonsert med Barnegospel i Høybråten kirke 

Huskonsert med Soul Children og Soul Teens i Høybråten kirke 

«HIGHLIGHTS» med Prosjektkoret og Korelli i Fossum kirke 

Fire sommermøter i Fossum kirke med varierte musikalske innslag 

Latvia- og temakvelder med musikk i Stovner kirke 

FN-konsert i Fossum kirke med varierte innslag fra hele bydelen 

Megakorets julekonsert i Fossum kirke 

Stovner Bydelskors julekonsert i Fossum kirke 

Prosjektkoret, Korelli og Alna Vocalis oppføring av Allehelgensmesse av Egil Hovland i 

Stovner kirke. 

Prosjektkorets julekonsert på Stovner Senter 

Konsert på Stovnerskogen aldershjem  

Konsert på Haugenstua omsorgssenter 

Klassisk konsert med Oslo Trekkspillklubb og Nürnberg Akkordeonorchester i Stovner kirke 

GIGA julekonsert med barnekor fra bydelen i Stovner kirke 

Konsert med Trond Leberg & venner i Stovner kirke 

Julekonsert med Høybråten damekor i Stovner kirke 

Konsert med Ruseløkka Janitsjar i Stovner kirke 

XII Informasjonsvirksomhet 

 

1 Kirkebladet 
Kirkebladet kom ut med 4 nummer i 2018 fra 24 til 28 sider. Fra slutten av 2017 er en 

nyetablert redaksjonskomité på plass, med Øystein Larsen som redaktør og Mari Elisabeth 
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Vinorum som redaksjonssekretær. Andre medlemmer av redaksjonskomitéen er Kai Lindseth, 

May Grimdalen og Helge Vinorum. 

Kirkebladet fikk i 2018 en avtale med Bydelen om 2 faste sider med bydelsstoff, dette har 

gjort Kirkebladet mer «tilgjengelig» for alle i Bydelen og distribueres i et opplag på 13.500 til 

alle husstander i Bydel Stovner. 

To saker har særlig opptatt redaksjonskomitéen i inneværende år, distribusjon av bladet og 

medlemmer til Redaksjonskomitéen. Redaksjonskomitéen takker Einar Stavenes for den 

innsatsen han har gjort, gjennom mange år, med tilrettelegning og fordeling av blader til 

bladbærere. Nå trenger vi flere medarbeidere for å fortsette dette viktige arbeidet med å spre 

menighetens budskap til alle i bydelen. 

 

2 Elektroniske medier 
Hjemmesiden for Høybråten, Fossum og Stovner menighet er i aktiv bruk. Etter omlegging til 

ny dataplattform for hele Den norske kirke har nå alle menigheter felles hjemmeside-

plattform. I en egen kalender legger vi ut informasjon om alle menighetens gudstjenester.  

Menigheten har en egen Facebook-side der det jevnlig legges ut ny informasjon. I tillegg har 

en del aktiviteter egne Facebook-sider.   

3 Annonser og redaksjonelt stoff i aviser 
Avisannonsering i Akers Avis Groruddalen (gudstjenester og andre arrangement), samt 

gudstjenestelistene i Vårt Land og Aftenposten. En arbeider aktivt for å få redaksjonelt stoff 

inn i Akers Avis Groruddalen. 

XIII Misjon og vennskapsmenigheter 
 

1 Internasjonalt utvalg  
Sammensetning: Hallvard Holtet (leder), Jonna Ragnif (sekretær første halvår), Elizabeth 

Roseveare (sekretær annet halvår), Elisabeth Egeberg og Aase Britt Andersen (MR). 

Internasjonalt utvalg (IU) har i 2018 arbeidet videre med å samordne rammeverket rundt 

menighetens internasjonale engasjementer. Dette er nå i stor grad på plass, og det synes å 

være funksjonelt for de prosjekter som er i gang. 

Informasjonsarbeidet knyttet til de ulike prosjektene er betydelig bedret i løpet av året, og vi 

må nå kunne si at det er tilfredsstillende. Engasjementet rundt våre pågående prosjekter er i en 

stigende kurve. 

Engasjementet og usikkerheten rundt Kirkebruksplanen har medført at IU hverken har mottatt 

forslag til nye/andre prosjekter eller selv fremmet forslag til slike. Det er i IU et engasjement 

for å skape ettertanke om hvorvidt menigheten bør engasjere seg i andre/nye internasjonale 

prosjekter, om vi har mer å dele med andre. 
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2 Misjonsprosjekt i Aserbajdsjan 
Misjonskomitéen besto av Elizabeth Roseveare (leder) og Trond Hestad, fra høsten også 

Oddvar Hatlehol. 

Misjonsavtale med Normisjon gjelder for 2016-2019. Menigheten støtter Bibel-oversettelse 

og språkutvikling for Udifolket, og menighetsoppbygging som nå er i gang for fullt. Det 

arbeides med utforming av liturgiske ledd på udi i samarbeid med den syrisk ortodokse kirke. 

Vi støtter også diakonalt arbeid ved ”Shagan” barnehjem i Baku: Barn med sterk fysisk og 

psykisk funksjonshemming får besøk 3 dager/uke av Normisjons team med 6 aserbajdsjanske 

fagpersoner. De gir ulike former for terapi som styrker barna fysisk og mentalt og gir dem et 

verdig liv. Arbeidet med barna har vist stor framgang også i 2018. 

Inntektene til prosjektet ble samlet inn ved kirkeofringer, kollekt på misjonskveld og 

utlodning på julefesten. Målsetting er å bidra med ca. 35.000 kr/år. 

På fellesskapsmessen i Stovner kirke 11. mars, der det ble markert at Oddvar Hatlehol 

avsluttet sin tjeneste i menigheten, ble det i gudstjenesten og på kirkekaffen etter hans ønske 

satt fokus på misjonsprosjektet i Aserbajdsjan.  

Synnøve Aandstad Baghirova, Normisjons utsending i Aserbajdsjan, sender jevnlig 

informasjon om arbeidet. Komitéen arrangerte misjonsmøte 31.okt. i Stovner kirke. der vi 

hadde informasjon om barnehjemmet og Udi-kirka. Vi informerte også om prosjektet på 

julefesten i Stovner kirke 28. des., der vi fikk inn 10.000 kr. 

 

3 Misjonsprosjekt i Thailand 
Det var tidligere to prosjekt i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS) for Fossum 

og Høybråten menigheter. Disse avtalene har ikke blitt formelt fornyet, men det var flere 

kirkeofringer til NMS også i 2018. 

 

4 Vennskapsmenighet i Latvia  
Kontakten med Dole-Kekava menighet i Latvia har bestått i Stovner menighet siden 1992/93 

og er videreført i HFS. Det ivaretas av Latviakomitéen (LK), som består av Kjell Olav Sannes 

(leder), Alf Lind, Hallvard Holtet (økonomiansvarlig), Merete Lind Holte (sekretær), Rolf 

Breen og Aase Britt Andersen.  

Målsettingen er å ha personlig, åndelig og menneskelig kontakt til gjensidig berikelse. Dette 

skjer ved gjensidige besøk, ved forbønn for hverandre og ved støtte til ulike aktiviteter. I 2018 

gav HFS bidrag til lønn for prest og for menighetssekretær, til det diakonale arbeidet og til 

bygging av rom for søndagsskolen i Kekava kirke. Midlene kom fra kirkeofringer, personlige 

gaver og utlodninger på to Latviakvelder som komitéen arrangerte i Stovner kirke. 

Medlemmene i HFS bidro med så store gaver til søndagsskoleprosjektet at det i hovedsak ble 

fullført i 2018.  
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5 Vennskapsmenighet i Palestina 
Menigheten hadde også i 2018 fokus på vennskapsmenigheten i Nablus. Høydepunktet var 

Vårbasaren, som Kirkequilten tok initiativ til i samarbeid med Nabluskomitéen. Basaren i 

Høybråten menighetssal samlet mange mennesker til hyggelig handel og prat, samt foredrag 

om livet i Palestina. Det kom inn 20.500 kr netto til vennskapsmenigheten vår i Nablus.  

 

XIV Økonomi og innsamling 
 

Økonomiutvalgets sammensetning  
I MR-sak 100/16 ble ny utvalgsstruktur vedtatt, da ble følgende vedtatt i forbindelse med 

økonomiutvalget: 

«AU fungerer også som økonomiutvalg. En ekstra representant fra MR innkalles ved behov.» 

I 2018 har to representanter fra MR sammen med AU fungert som økonomiutvalg; Einar 

Stavenes og Trond Munkejord. 

 

Regnskap 2018 
Regnskapet er ikke ferdigstilt, og kan derfor ikke legges frem til årsmøtet. All dokumentasjon 

fra menighetens side er videresendt i rett tid, men grunnet ulike utfordringer og 

kapasitetsproblemer i Kirkelig Fellesråds avdeling for menighetsregnskap, er ikke regnskapet 

ferdigstilt. Menighetsrådet beklager dette. Så raskt som mulig etter at regnskapet er ferdigstilt 

og menighetsrådet har behandlet saken vedrørende regnskap 2018, vil det legges frem på 

tilgjengelige steder som informasjon for menigheten. 

Imidlertid forventes det et positivt resultat. Ut fra de opplysninger som foreligger pr mai kan 

det synes å ligge an til et overskudd på ca 150 000 kr.  Det har vært noe vakanse, restriktive 

vurderinger vedr innkjøp og inntekten, både gaver/offer/innsamlinger og leieinntektene ligger 

over det budsjetterte.   

 

XV Kirkene og eiendommene 
 

1 Generelt 
HFS sokn har 3 kirker: Høybråten kirke (innviet 1932) med ca. 180 sitteplasser, Fossum kirke 

(innviet 1976) ca. 500 sitteplasser og Stovner kirke (innviet 1979) ca. 500 sitteplasser. 

Daværende Fossum sokn og Stovner sokn finansierte selv utbygging av lokaler i kirkenes 

underetasje til menighetsarbeid o.l., og daværende Høybråten sokn finansierte byggingen av 

menighetssalen i menighetshuset i Høybråtenveien 37.  

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) har driftsansvaret for kirkene. Et eget vedlikeholdsteam går 

jevnlige runder og utfører mindre vedlikehold. Kirkene blir rengjort en gang pr. uke av egen 



Årsrapport Høybråten, Fossum og Stovner menighet 2018 29 

renholdsavdeling i KfiO. Det er satt av 3,75 timer pr. uke til rengjøring i hver av kirkene 

Stovner og Fossum. Høybråten har ekstravask i selve kirkerommet hver fredag ettermiddag på 

grunn av seremonier. Timene omfatter også vask av kontorene. Det er med andre ord svært 

små ressurser til renhold i kirkene.  

I alle tre kirkene er det utleie. I menighetshuset på Høybråten er det nesten ukentlig minne-

samvær og mange dåpsselskap. Underetasjen i Stovner kirke leies ut til barnehageseksjonen i 

Bydel Stovner gjennom en femårig leiekontrakt. Underetasjen i Fossum kirke, Fossum 

flerbrukshus, utleies til Kirkens bymisjon. Videre er det faste utleier til flere organisasjoner og 

menigheter både i Fossum og i Stovner. Det utleies også lokaler til minnesamvær, årsmøter, 

konserter og andre arrangement i alle tre kirkene. Menighetskonsulent Oddvar Hatlehol har 

hatt ansvaret for koordinering av utleien og har møtt fast i huskomitéene til han sluttet per 1. 

april 2018. Administrasjonen i menigheten har overtatt ansvaret for utleie av kirkenes lokaler. 

 

Menighetens eiendommer:                         
HFS eier 4-roms leilighet i Nico Hambros vei, 3-roms leilighet i Garver Ytteborgs vei 131, 1-

roms leilighet i Ole Brumms vei 38 og menighetssalen i menighetshuset i Høybråtenveien 37. 

Leiligheten i Garver Ytterborgs vei 131 fikk oppgradert bad i 2018. Dette som et ledd i 

borettslagets renoveringsplan. 

Alle tre leiligheter er utleid. Utleiemegleren administrerer dette. Leilighetene gir god inntekt 

til menigheten. 

 

2 Bygningsutvalg og huskomitéer  
Selv om kirkene blir ivaretatt av KFiO, så er det mange oppgaver som hviler på menigheten 

selv. Dette har også vært tilfelle i 2018. I Høybråten og Stovner er det egne huskomitéer som 

møtes flere ganger i året både til dugnader og som utfører vedlikehold der det er behov.  

Et felles Bygningsutvalg (BU) har en koordinerende rolle når det gjelder soknets 

bygningsmasse, med befaring både utvendig og innvendig og å forberede saker for behandling 

i MR.  

BU besto i 2018 av Thor Mosvold (Stovner, leder), Inggard Nilsen (Høybråten), Oddvar 

Hatlehol (menighetskonsulent fram til 1. april, siden vanlig medlem), Aase Britt Andersen 

(Fossum, stabens repr. fra 1. april), Svein Aaslund (Høybråten, MR) og Svein Simonsen 

(prest).  

BU har gjennomført befaringer i alle 3 kirkene i 2018 og notert saker som skal følges opp 

både overfor KfiO og MR. (Se også under avsnitt «Menighetens eiendommer») 

 

3 Høybråten kirke og menighetshus 
Huskomitéen har i 2018 bestått av Inggard Nilsen (leder, gikk ut av komitéen 26. nov.), Adolf 

Aslaksen, Irene Stordahl, Trond Hestad (fra staben) og Svein Aaslund (MR). Fra 26. nov. ble 

Kjell Håkon Krydsby, John Brede Bjørnstad og Helge Vinorum med i komitéen. 
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Ingen større arbeider utført i kirken i 2018. Mindre generelt vedlikehold utført av driftsteamet 

i KfiO og lokal huskomité. 

Det viktigste arbeidet inne: I kjøkkeninnredningen er følgende skiftet: Begge 

skuffeseksjonene, alle benkeplatene, to dører til underskapene hvorav en har fått dørlukker.  

Kjøkkengulvet har fått nytt gulvbelegg og er blitt bonet. 

Skapet over kjøleskapet ble gjort lavere og montert på plass. 

I menighetssalen er gulvet blitt skrubbet og bonet. Plastbeslagene til lamellgardinene blir sprø 

og knekker, mange er byttet. Flere bord har fått ben revet løs fra bordplaten, disse er festet på 

nytt. Oppvasksteamer i menighetshuset må antakelig skiftes ut i 2019.  

Det viktigste arbeidet ute: Uteboden er helmalt og et nedsunket hjørne er løftet.  

Vårrydding og stell av bedene rundt menighetshuset er som vanlig utført av Gubbegruppa.   

Skinnet på de høyryggede skinnstolene i kirkerommet er i generell dårlig forfatning og bør 

repareres.  

 

4 Fossum kirke 
For Fossum kirke er det ikke noen ordinær huskomité. Forefallende oppgaver ivaretas av 

staben. Generelt vedlikehold er utført både av driftsteamet i KfiO og menighetskonsulenten. 

Elektriske ovner med termostat er i 2018 installert på handikapp-toalett i kontorfløyen og i 

kontorer i 2. etasje. 

Nytt speil og ny beholder for håndtørkepapir tilpasset rullestolbrukere er installert. 

Problemer med vinduer i kirkesal på venstre side som ikke lar seg lukke ordentlig, er 

midlertidig løst ved at de nå også er spikret fast. Dette må følges opp videre med KfiO.  

Små skråramper er satt opp foran hoveddør og kontordør for å lette adkomst for 

rullestolbrukere. 

Teleslynge mangler for lydanlegget. KfiO har lovet å se på saken, men det er et problem at 

anlegget er kjøpt og installert uten medvirkning fra fagansvarlig hos KfiO. 

 

5 Stovner kirke        
Huskomitéen har i 2018 bestått av Thor Mosvold (leder), Bjarne Bredesen, Rolf Skorstad, Liv 

Kolstad og Oddvar Hatlehol (første kvartal).  

Vinduer på forsiden med store råteskader (kontorvinduer, kjøkkenvinduer, vestibylen og 

vegg) ble skiftet ut i februar 2018. Listverk på noen vinduer ble reparert. 

Gammelt lydanlegg i kirken fungerte ikke godt. Tilsagn ble gitt fra KfiO om installering av et 

nytt anlegg, men i 2018 ble kun ny hovedhøytaler i kirkerommet byttet ut. Selve 

hovedanlegget ble byttet ut i første kvartal 2019.  
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Klokketårn og enkelte vinduer på baksiden av kirken trenger å males. Mulig at KfiO utfører 

dette i løpet av 2019. 

En av kirkeklokkene er ute av drift. 

Opparbeidelse av parkeringsplass ved kontorinngang ble lovet av KfiO men ikke gjort i 2018, 

det må følges opp i 2019. Det samme gjelder utbedring av bed foran vestibylen. 

Generelt vedlikehold er utført både av driftsteamet i KfiO og lokal huskomitè. 

Huskomitéen har enten samlet eller ved enkeltmedlemmer utført befaring både innendørs og 

utendørs. Komitéen har organisert vår- og høstdugnad både inne og ute. 

Inne: Rydding, vask av vinduer, dører og skillevegger, støvsuging av stoler i kirkerom, 

menighetssal, kirkestue og vestibyle. Noen mindre reparasjonsarbeider er også utført av 

medlemmer i komitéen.  

Komitéen har også ansvar for at det til enhver tid er blomster i vestibylen. 

Ute: Raking av løv, fjerning av søppel, klipping av busker og vedlikehold av bed.  

 

XVI Samarbeidspartnere 
 

1 Bydel Stovner 
Det har blitt avholdt halvårlige samarbeidsmøter mellom administrasjonen i bydelen og 

menighetens ledelse.  

 

2. Normisjon Høybråten  
Normisjon Høybråten er en forening som har som formål å bidra til forkynnelse av Guds ord, 

ha et aktivt bønnearbeid og samle mennesker til kristent fellesskap.  

Foreningen hadde 50 medlemmer i 2018. Styret har bestått av Elizabeth Roseveare (leder), 

Jostein Larsen (nestleder), Marianne Solbakken, Gerd Kristiansen, Judy Velle Hafredal, Terje 

Aaslund og Hallvard Holtet (vara). 

Normisjon Høybråten har ukentlige møter torsdag kveld på Bedehuset i Bergtunveien 2. 

Hovedtema for vårens møter var ”Tro”. Hovedtema for høsten var ”Min tro og andres”. I 

samarbeid med menigheten har vi gjennomført en juletrefest 7. jan. og en fellesgudstjeneste 

21. mai.   

Foreningen og menigheten har hatt en samarbeidsavtale med Normisjon Region Øst der 

regionen betaler 12.5 % av en prestestilling i menigheten. Avtalen har et særlig fokus på 

familie- og fellesskapsarbeid, samt barne- og ungdomsarbeid. Denne avtalen varte ut 2018 og 

avsluttes i 2019 da fondet som har betalt for samarbeidsstillingen er tomt.  
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Groruddalen Soul Children, Høybråten Barnegospel og 10-13 klubben er tilknyttet Acta, 

Normisjons barne- og ungdomsorganisasjon, og er en viktig del av HFS’ barne- og 

ungdomsarbeid. Menigheten har bidratt med andakter i alle tre Acta-lagene og noen unge 

ledere fra PULS-ledertrening til 10-13 klubben. Menighetens kantor Roar Berg har fra høsten 

2018 vært musikalsk leder i Barnegospel.  

Foreningen er glad for å ha en tett og god relasjon til HFS og mange av medlemmene bidrar 

aktivt i menighetens frivillige arbeid. 

 

3 Andre samarbeidspartnere 
Menigheten har en rekke andre samarbeidspartnere, av kirkelig, offentlig og 

organisasjonsmessig karakter. Her skal nevnes følgende:  

 

Presbyterian Methodist Church (ghanesisk menighet som leier lokaler i Stovner kirke)  

Tamilsk baptistmenighet fra Sri Lanka (leier lokaler i Fossum kirke) 

Åpen Himmel (leier lokaler i Fossum kirke)  

International Church of Glory (leier lokaler i Fossum kirke)  

MOGPA (leier lokaler i Fossum kirke)  

Etiopisk ungdomsgruppe (leier lokaler i Fossum kirke) 

Lillokirken (Lillokids i Stovner kirke og Familieverksted i Fossum kirke) 

Kirkens Bymisjon  

Stovner Frivilligsentral (Kirkens Bymisjon)  

Lions Club Oslo/Høybråten (samarbeidsavtale om fond) 

Stovner bydelspoliti  

Skoler i Bydel Stovner 

Kristen multikulturell ungdom 

Stovnerskogen sykehjem  

Omsorgsboligene på Haugenstua  

Normisjon Region Øst  

Acta, Normisjon barne- og ungdomsorganisasjon 

Det Norske Misjonsselskap  

Norges KFUK-KFUM-Speidere  

Frelsesarméen avdeling Stovner  

 Groruddalen Rotary Klubb 

 Høybråten Arbeidersamfunn  

 Kirkelig Dialogsenter  

 

 

Arbeidet med årsrapporten ble avsluttet med vedtak i menighetsrådet 09.05.19. 
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Vedlegg 1 Strategiplan 2017-2022 
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Vedlegg 2 Organisasjonskart 

 


