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I Menighetsrådets årsrapport for 2017
Høybråten, Fossum og Stovner menighet har hatt et aktivt år. Gudstjenester, formiddagstreff,
temakvelder og konserter samlet også dette året mange. Nye tiltak har kommet til, slik som
morgenbønn hver onsdag i Fossum kirke.
I en levende menighet er barne- og ungdomsarbeidet avgjørende for å nå nye generasjoner (se
kap. VIII). Barnearbeidet vårt er stabilt og kreativt, blant annet med et godt samarbeid med
speiderne og Normisjon Høybråten (se kap. XVI). Nytt av året er at det er startet opp
søndagsskole i Fossum kirke. Ungdomsarbeidet er videreutviklet under fellesbetegnelsen
PULS: Det innbefatter både konfirmantundervisning, klubb, lederopplæring og andre
aktiviteter. Særlig gledelig er det at en rekke unge har gått inn i oppgaver i menigheten, blant
annet som konfirmantledere og ved sommerkaféen i Fossum kirke.
Også i 2017 gjorde de frivillige en meget stor innsats. Ved en opptelling fant vi ut at
menigheten hadde nærmere 200 frivillige. Et eksempel er at det ble etablert en ny redaksjonskomite for Kirkebladet (se punkt XII.1). Samtidig trenger vi flere frivillige til å dele ut
Kirkebladet til husstandene i området, og til en rekke andre oppgaver. MR retter en varm takk
til alle som deltar på den ene eller andre måten i det frivillige arbeidet i menigheten!
Mange organisatoriske ting kom på plass i 2017. Menighetsrådet (MR) avsluttet et langvarig
og grundig arbeid med utvalgene i menigheten (se punkt IV.1). Erfaringene tyder på at de
fungerer godt. Det samme gjelder alle komiteer, styrer og grupper. Mye av arbeidet ved de tre
kirkene våre foregår i regi av kirkekomiteene.
Etter en omfattende prosess med brede drøftinger vedtok MR en strategiplan for perioden
2017-2022 (se vedlegg 6) som skal være en rettesnor for arbeidet framover. Planen peker på
flere overordnete tema, ikke minst hva det innebærer å være menighet i en mangfoldig bydel
som vår. Det blir noe av oppgaven for de ulike utvalgene i 2018 å tenke gjennom hvordan
dette kan skje og sette det ut i livet.
Oppslutningen om gudstjenestene gikk noe ned i 2017. Strategiplanen har et fokus på å
involvere flere i gudstjenestearbeidet og på å øke oppslutningen fra yngre mennesker og
mennesker med annen etnisk bakgrunn. Vi ønsker å være åpne for og å tjene både unge og
eldre i bydelen. Her spiller prostiprosjektene for inkludering, integrering og dialog (se kap. X)
en stor rolle.
Det har vært lite utskiftinger i staben i 2017. Dette året har det særlig vært arbeidet med å
rekruttere ny menighetsdiakon i 100% stilling. Dette jobbes det videre med i 2018.
Mange ønsker å leie lokaler i kirkene våre både i forbindelse med kirkelige handlinger og fast
utleie. I Stovner og Fossum kirker har vi en rekke faste leietakere, og det fortsetter i 2018.
Det dreier seg dels om kristne migrantmenigheter, dels om andre organisasjoner. Den
praktiske utleien av leilighetene våre blir tatt hånd om av «Utleiemegleren» (se kap. XV).
Utleien er avgjørende for den høye aktiviteten menigheten har, og leieinntekter sammen med
de mange bidrag fra dem som støtter virksomheten økonomisk har vært med på å skaffe
menigheten en brukbar økonomi også i 2017 (se kap. XIV).
Det er mane som støtter menigheten økonomisk. I 2018 vil vi intensivere arbeidet med å
motivere flere til å bruke en del av sine økonomiske midler til beste for Guds rike.
Med tre kirker, et menighetshus og tre leiligheter, er det mye vedlikeholdsarbeid som må
gjøres gjennom året. Her legges det ned mye frivillig arbeid i menigheten. Særlig må nevnes
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utvendig maling av Høybråten kirke og muligheten til flombelysning på kirken gjennom en
stor gave til menigheten. Se kap. XV.
HFS har brede kontakter internasjonalt (se kap. XIII). I 2017 besøkte vi vennskapsmenigheten
vår i Latvia, og vi fikk også besøk fra vennskapsmenigheten i Palestina. Misjonsprosjektet i
Aserbajdsjan er viktig, og det arbeides med måter å støtte forfulgte kristne. Ved siden av
konkrete samarbeidsprosjekter vil slike kontakter hjelpe oss å erfare at vi er en del av den
verdensvide kirke, at vi er avhengig av hverandre og at vi står sammen i tro, forbønn og
tjeneste.
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, Justine
Rajendram (permittert fra nov.), Trond Munkejord, Kjell Olav Sannes, Einar Stavenes, Vigdis
Svorkmo Breen, Svein Erik Aaslund, Aase Britt Andersen og Kåre Rune Hauge (sokneprest,
fast medlem). Varamedlemmer: 1. vara Sigrid Wisløff, 2. vara Ewy Halseth (permittert fra
des.), 3. vara Kirsten Antonie Jensen Landsverk, 4. vara Berit Jahren Skraastad og 5. vara
Marry Helene Håberget.
Kjell Olav Sannes ble gjenvalgt som MR-leder i oktober. Daglig leder Anne Mette Tangen er
rådets sekretær. MR hadde 10 møter og behandlet 147 saker i 2017.

2 Arbeidsutvalget (AU)
AU har følgende sammensetning: Kjell Olav Sannes (MR-leder), Trond Munkejord
(nestleder) og sokneprest Kåre Rune Hauge. Daglig leder Anne Mette Tangen er AUs
sekretær. AU hadde 12 møter og behandlet 142 saker i 2017.
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.
Saker som er avgjort i AU rapporteres til MR ved protokollen, og MR godkjenner disse
avgjørelsene ved å ta AU-protokollen til etterretning.
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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 2017: På det ordinære årsmøtet, som ble avholdt i
Fossum kirke 7. mai, ble MRs årsrapport og regnskap for 2016 og budsjett for 2017
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
Hilde Ramsøe Graff, sykehjemsprest
Administrative:
Anne Mette Tangen, daglig leder
Aase Britt Andersen, menighetskonsulent 45 %.
Oddvar Hatlehol, menighetskonsulent
Liv Kolstad, menighetskonsulent
Kirketjenere/administrative:
Trond Hestad, kirketjener/menighetskonsulent
Kurt Elias Rasmussen, kirketjener
Kantorer/organister:
Roar Berg, 90 %.
Rasmi Krippendorf, 62,3%
Sindre Seim Gulbrandsen, 20% fra 1. mars
Diakoner:
Liv Bergh
Cate Helen Andersen, mai-sept.
Monica Landmark, vikar 50%
Trosopplæringsleder:
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Irlin Bråten, vikar 70%
Inger Lise Lillevik, om lag 30%
Barne- og ungdomsarbeidere:
Julian Jansson Lindseth, 30 %
Irlin Bråten, 30 %
Tonje Fahre, 35%
I tillegg har menigheten flere som arbeider på timesbasis. Her skal nevnes:
Abarash Kondale, rengjører
Justine Rajendram, kirketjener
Bendik Alexander Urne Jørgensen, kirketjener
Knut Sæbjørnsen, kirketjener
Martin Andreas Urne Jørgensen, kirketjener
Irene Stordahl, husmor Høybråten menighetshus
Thusintan Suntharalingan, rengjører
Menigheten har også andre 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.
12,5 % av prestestilling blir finansiert av Normisjon Region Øst og refunderes derfor
menigheten.
Pr. 31.12.2017 har menigheten finansielt ansvar for 2,25 stillinger. Dette er fordelt på 0,95
barne- og ungdomsarbeiderstilling, 0,5 prestestilling, 0,6 menighetskonsulentstilling og 0,2
diakonstilling.
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 Kirkekomiteene og virksomheten ved de lokale kirkene
1 Utvalgsstrukturen
Ved det omfattende arbeidet med utvalgene fastsatte MR mandater og oppnevnte medlemmer
og ledere for perioden 2017-2018. Utvalgene består av både ansatte og frivillige, og samtlige
ledere er frivillige medarbeidere. Utvalgene drøfter saker som skal til MR og rapporterer dit.
De har ulike oppgaver; noen har en koordinerende oppgave i forhold til komiteer. I stedet for
de tidligere kirkeutvalgene har vi nå kirkekomiteer (KK), som står for mye av virksomheten
ved de enkelte kirkene med unntak av gudstjenestene og barne- og ungdomsarbeidet. I tillegg
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er en rekke komiteer, grupper, styrer og foreninger vært i virksomhet. Se organisasjonskart
vedlegg 7.

2 Programutvalget
Programutvalget (PU) ble opprettet og oppnevnt av MR og hadde sitt første møte 28.02.2017.
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 FayeSchjøll (Fossum), Miriam Cecilie Braserudhaget (Høybråten), Rolf Breen (Stovner), Turid
Hauge (Stovner), Elisabet Kjetilstad (stab), Roar Berg (stab) og Liv Kolstad (stab, sekretær).
PU har som oppgave å planlegge, koordinere og foreslå tiltak for videreutvikling av
menighetens program i henhold til menighetens strategi. Det betyr at PU samordner
programmene fra de 3 kirkekomiteene, fra stab og andre. PU skal også holde kontakt med
Bydel Stovner, Normisjon Høybråten, Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon for å kunne
samkjøre og samarbeide om program.

3 Høybråten kirkekomite
A Sammensetning og oppgaver
Høybråten kirkekomite har i 2017 bestått av Helge Vinorum (leder), Miriam Cecilie
Braserudhaget, Øystein Larsen, Josef Noll, Anne Randi Gryvill (referent) og Elisabet
Kjetilstad (lokal presterepresentant).
Oppgaver: Koordinere og ta vare på de lokale arrangementene på Høybråten, som f.eks. 1.
mai-gudstjeneste, samling for frivillige medarbeidere, julemesse m.m. - Samordne
arrangement i forhold til kirken, Normisjon og andre viktige samarbeidspartnere i lokalmiljøet
- Ta vare på frivillige medarbeidere - Gjennom staben 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
Høybråten Kirke 85 år: 7. sept. konsert med jazzgruppa «Hymn», i samarbeid med
Normisjon. 10. sept Frivillighetsfest etter gudstjenesten. Lokale musikkrefter. Kirkekomiteen
deltok i den praktiske gjennomføringen sammen med staben.
Besøk fra vennskapsmenigheten i Nablus, Palestina: 15. okt. gudstjeneste i Høybråten
kirke. Fader Yousef med familie besøkte menigheten fra 13.- 23. oktober. Nabluskomiteen
hadde lagt opp et tett program med besøk bl. a. til Kirkens Bymisjon, Stortinget,
Mellomkirkelig råd og mange av menighetens dag- og kveldsaktiviteter. Besøket ble avsluttet
med fellesgudstjeneste i Stovner kirke 22. oktober. Se punkt XIII.5.
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C Komiteer 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 2017 var de på besøk til museer, bedrifter og institusjoner og
på tur til historiske steder og i marka; høydepunkter var besøk til NRK og Jeløya. Gruppa
bidrar med dugnad rundt Høybråten kirke og menighetshus hver vår, og baker kanelboller til
kirkekaffen ved den årlige solidaritetsgudstjenesten 1. mai. Gruppa samler gjennomsnittlig
12-16 menn. Kontaktmann er Adolf Aslaksen.
MatPrat: Månedlige samlinger fredag ettermiddag i Høybråten menighetshus, se punkt
VIII.3.
Julemessa i Høybråten ble avholdt 19. november. Komitéen besto i 2017 av Miriam
Braserudhaget (leder), Annveig Trætthaug og diakon Monika Landmark. Komiteen hadde
flere planleggingsmøter i løpet av høsten. Quiltegruppa på Høybråten var og er en viktig
bidragsyter me håndarbeider og i den praktiske gjennomføringen. Det var salg av
håndarbeider, julekaker og andre «juleting». Flere nye frivillige bidro og har sagt seg villig til
å være med i 2018. Det kom inn ca. 40.000.
Hyggetreffet arrangeres månedlig i Høybråten menighetshus. Treffene ble planlagt av diakon
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 sørget også for bevertningen. Hvert treff samler 25-30 deltakere.
Huskomiteen i Høybråten kirke besto i 2017 av Inggard Nilsen (leder), Adolf Aslaksen, Irene
Stordal, Per Bremer, Trond Hestad (stab) og Oddvar Hatlehol (stab, fram til møtet 7. april).
Huskomiteen bidrar til vedlikehold og fornyelse i kirkehus og menighetshus (se punkt XV).
Quiltegruppa møtes annen hver tirsdag i menighetshuset på Høybråten. Her håndlages
fantastiske produkter både til eget bruk og til salg på menighetens julemesse i Høybråten, se
ovenfor. For tiden består gruppa av 15-20 og ledes av Anne Britt Holte.

4 Fossum kirkekomité
A Sammensetning og oppgaver
Kirkekomiteens medlemmer: Bjørn Faye-Schjøll (leder), Svein Simonsen (lokal
presterepresentant), Aase Britt Andersen, Hanne Rakel Løvaas, Marta Tomczyk-Maryon.
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.
Morgenbønn med morgenkaffe
Diakonene har hatt ansvar for morgenbønn i Fossum kirke hver onsdag kl. 07.30-08.00, med
morgenkaffe etterpå. Det har vært 3-5 faste deltagere gjennom året. På morgenkaffe etterpå
har det kommet noen flere.
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Middagsbønn hver onsdag kl. 12.00 med etterfølgende enkel servering.
Hyggetreff med foredrag/innslag/musikk o.l.; andre onsdag i måneden etter middagsbønnen;
ledet av Jonna Ragnif, Torunn Matre, Byong-Soon Lee og Marry Haaberget.
Møter i fastetiden – 2 fastegudstjenester.
Sommermøter − fire onsdager i juli kl. 19.00, med foredrag/underholdning, enkel bevertning.
Møtene ble avsluttet med liturgisk andakt.
Sommerkafé − ledet av diakon sammen med frivillige ungdommer mandag, tirsdag, torsdag
fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i hele juli, i og utenfor underetasjen. Se punkt X.2.
Tirsdagskafé i regi av Frivilligsentralen hvor diakon og frivillig var med.
Juletrefest − utdeling av invitasjon førte til at også folk også utenfor menighetens mer faste
deltakere var med.
FN-dagen i samarbeid med bydelen (ansvar hos kirken: diakon).
Konserter − én ved organist Sindre Seim Gulbrandsen og studenter fra Norges Musikkhøyskole, 2 konserter ved Stovner Bydelskor og Megakorets julekonsert, se punkt XI.3.
Diakon Liv Bergh hadde et bønneseminar hvor det var bønn for Oslo i kirken.

C Komiteer og grupper
Fossum kantori. 2 til 6 sangere deltok under noen gudstjenester som forsangere og med egen
sang under forbønn og nattverd; ledet av kantor/organist.
Vestli misjonsgruppe
Vestli misjonsgruppe arbeider for NMS og har møter 3. onsdag i måneden i Fossum kirke
etter Middagsbønnen. Det er 9 medlemmer, May Grimdalen er leder. Innsamlede midler ble
12 000 kr. På møtene har de samtale om ulike tema.

5 Stovner kirkekomité
A Sammensetning og oppgaver
Stovner kirkekomite har i 2017 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.

B Spesielle arrangement
Store arrangement med god oppslutning der hele menigheten deltar:
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Medarbeiderfest med påfølgende lunsj i januar.
17. mai-fest, med Robert Wright som festtaler.
Julefest 28. des. med Nils Tore Andersen som taler.
Representanter fra menigheten reiste til vennskapsmenigheten i Latvia, se punkt XIII.3.
Det ble også arrangert temakvelder om ulike temaer, som Martin Luther, Latviareisen og
misjon. En egen komite har planlagt en «reise i Luthers fotspor», som gjennomføres i 2018.
Kirken brukes som konsertlokale av mange ulike artister, vi nevner følgende der menigheten
er involvert i arrangementet:
Jazzkveld med Trond Leberg, musikere og vokalist.
Pianokonsert med Grzegorz Niemczuk.
Gigakonsert med barnekor og skolekor, se punkt XI.3.

C Komiteer og grupper
Arrangementskomitéen
Ansvar for det praktiske med tilrettelegging og bevertning for ulike større arrangement
(samlinger) i kirken: Medarbeiderfesten, 17.mai-festen og julefesten. Komiteen ledes av Rolf
Breen. Dette er en sammensveiset gruppe, hvor alle har sine oppgaver og det fungerer bra.
Julemessa
Julemessa i Stovner kirke ble arrangert lørdag 25. november. Julemessekomiteen er ansvarlig
for planlegging og gjennomføring, og besto i 2017 av Hanne Aanensen (leder), Beate
Langtind, Heidi Liman og Anne Aarbakke. Komiteen arrangerte en hobbykveld i løpet av
høsten, der en lagde ting til messen, og de skaffet håndarbeider og mange andre gjenstander til
utlodning og salg. Messa er avhengig av mange frivillige medhjelpere som både produserer til
messa, og har ansvar underveis i gjennomføringen. Det kom inn ca. 80.000 kr.
I forbindelse med julemessa ble det som før arrangert juleverksted for barn i underetasjen,
se pkt. VIII.3. Ansvarlig leder var Hanna Hatlehol.
Formiddagstreffet
Formiddagstreffet, som har 52 medlemmer, arrangeres hver tredje torsdag. Styret besto i 2017
av Gunhild Sannes (leder), Kari Grøan, Anne Marie Mosvold og Marit Schjødt-Osmo.
Programmet består av foredrag, servering, utlodning, andakt, sang og musikk. Frammøtet var
ca. 36 i gjennomsnitt
«Hyggen! kirkering
har 11 medlemmer. Leder i 2017 var Anne Marie Mosvold. 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.
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V Statistikk
År
Antall
søndagsgudstjenester
Antall deltakere på
søndagsgudstjenester
Gjennomsnitt deltak
på søndagsgudstjen.
Antall gudstjenester
m/nattverd
Antall nattverdgjester
Gjennomsnitt på
gudstj. m/nattverd
Antall dåp i soknets
kirker
Døpte bosatt i sognet
Antall andre
gudstjenester
Antall deltakere på
andre gudstjenester
Gjennomsnitt deltak.
på andre gudstjen.
Begravelse/
jordpåkastelse
Vielser

2013
156

2014
145

2015
153

2016
149

2017
137

12657

11788

10846

11779

9250

81

81

71

79

68

123

121

126

124

126

6093

5979

6124

6030

5443

50

49

49

49

43

73

73

68

51

38

70
63

72
67

63
59

53
73

41
64

4097

4503

3150

2335

4086

65

67

53

32

64

128

186

175

195

161

17

12

17

14

10

Noe av reduksjonen i oppslutning om søndagsgudstjenester skyldes at flere
konfirmasjonsgudstjenester er på lørdag og da telles under «andre gudstjenester». Økning i
andre gudstjenester skyldes også økning i oppslutning om skolegudstjenester.

Statistikk innbyggere, medlemstall, innmeldinger og utmeldinger

Årstall
Innbyggere
Medlemstall
Innmeldinger
Utmeldinger

2013
32878
12840
4
19

2014
33490
12443
4
28

2015
33833
12022
6
59

2016
34311
11725
14
142

Statistikk for 2017 mht. medlemmer er ikke klar før i mai 2018
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VI Gudstjenesteliv
1 Gudstjenesteutvalg
Medlemmer: Arne Rønnild (leder), Aase Britt Andersen, Roar Berg, Ewy Halseth, Kåre Rune
Hauge (nestleder), Elisabet Kjetilstad, Rasmi Krippendorf, Trond Leberg, Anna-Karin
Munkejord og Svein Simonsen.
Gudstjenesteutvalget (GU) har gått gjennom liturgier og gudstjenestemusikk i de 3 kirkene,
mandat for utvalget og arbeidet med gudstjenesteplanen for våren 2018. Et spørsmål som har
vært drøftet, er kveldsgudstjenester på søndager eller hverdager.

2 Hovedgudstjenester
Menigheten hadde en felles gudstjenesteplan for 2017. Ansvaret for planlegging av denne lå
hos soknepresten. Prestemøte og stabsmøte 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/nattverd-utdelere, tekstlesere og kirkeverter, og som ordner
med friske blomster på alteret til gudstjenestene.
Det var felles gudstjeneste ca. en gang i måneden. I tillegg har det vært flere felles
gudstjenester ved jul og påske.
Kirkekaffen er en viktig del av gudstjenestesøndagen. 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 knyttet til gudstjenester utenom søndager og helligdager. Noe av grunnen er at
det var færre dåp i våre kirker og at tre av 4 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. Dette ble
kombinert med sport og spill utenfor kirken etter gudstjenesten. Det ble og invitert til
skolestartsgudstjeneste i Høybråten kirke. I Høybråten kirke var det utdeling av 2- og 4årsbok og i Fossum kirke utdeling av 4-årsbok. Gudstjenester i tilknytning til Tårnagent og
LysVåken 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 kveldsgudstjeneste i Stovner kirke
og Sammen-gudstjenestene i Fossum kirke.
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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 2017 var det 10 slike
gudstjenester.
Annet om gudstjenestelivet
I Stovner kirke er det fellesskapsgudstjeneste om kvelden en 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 to kveldsgudstjenester – Tomas-messe, og
gudstjeneste 2. påskedag.
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 2017 var det økt oppslutning om skole og barnehagegudstjenestene.
Dessuten kan nevnes gudstjenestene på Liastua og i Høybråtenparken, og 1.mai-gudstjenesten
i Høybråten kirke. Dette er viktige tradisjoner. Det ble også arrangert èn felles gudstjeneste
med Normisjon Høybråten på Normisjonshuset.
På Langfredag arrangeres korsvandring. Den startet i 2017 etter gudstjenesten i Høybråten
kirke, gikk forbi ulike institusjoner og områder i nærmiljøet og ble avsluttet med kirkekaffe i
Stovner kirke.
Allehelgensdag var det minnegudstjenester i alle tre kirker. Det var også åpen kirke i
Høybråten kirke etter gudstjenesten.

VII Konfirmantarbeid
Konfirmantene melder seg opp til konfirmasjon på høsten, opplæringen foregår om våren og
konfirmasjonen er på høsten. Det er først i år vi har et mer enhetlig konfirmasjonsopplegg
med 4 felles samlinger og 5 lokale samlinger i Høybråten og Stovner kirke. Vi hadde to felles
leirer til Gulsrud og Solbukta leirsteder. I april deltok konfirmantene på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Dette året hadde vi også 3 PULSmesser – ungdomsgudstjenester der
konfirmantene og PULSlederene bidro.
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.
Konfirmantbibelen og konfirmasjonsopplegget Delta med konfirmasjonslogg og
Kristuskransen dannet utgangspunkt for konfirmantundervisningen.
Antall konfirmanter
Høybråten
Fossum og Stovner

2015
44
30

2016
50
27

2017
29
26

På høsten startet vi et felles ledertreningsopplegg for X av konfirmantene. Sammen med de
øvrige lederne er nå ledergjengen oppe i Y ungdommer. Disse følger opp konfirmantene og
gjør en uvurderlig innsats både i helger og ukedager. ??
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VIII Barne- og ungdomsarbeid - trosopplæring
1 Innledning
Menigheten har et barne- og ungdomsutvalg (BUU) som koordinerer og leder
trosopplæringen og arbeidet med barn og unge i menigheten. Barne- og ungdomsutvalget har i
2017 arbeidet med mandat, rutiner rundt politiattester for frivillige som jobber med barn og
unge, handlingsplan og trosopplæringsbudsjett. I 2017 besto dette utvalget av Hanne Rakel
Løvaas, Ragni Flagstad, Knut Sæbjørnsen, Turid Dager, Jostein Larsen (leder), Desalegn
Mengesha Ayana, Ole Kristian Sand, Inger Lise H. Lillevik og Irlin Bråten.
Det har ikke blitt ferdigutviklet en trosopplæringsplan for menigheten vår. Breddetiltakene som
LysVåken og Tårnagenter fungerer som felles tiltak, mens ungdomsarbeidet har gjennomgått
en revisjon under navnet «PULS».
Prester og trosopplæringsleder har hatt regelmessig andakter på aktiviteter og tiltak i tilknytning
til barne- og ungdomsarbeidet.
Menigheten samarbeider med speidergruppene på Høybråten og i Fossum kirke (KFUKKFUM Speidere) og Normisjon på Høybråten (Acta barn- og unge i Normisjon) der frivillige
leder arbeidet rundt Høybråten Barnegospel, 10-13 klubben og Groruddalen Soul Children.

2 Faste aldersdefinerte aktiviteter
0-12 mnd. Babysang
Ukentlig aktivitet, tirsdager kl.11.15-13.30 i Høybråten kirke. Det er jevnlig godt oppmøte og
det kommer gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Riitta Fjæren har vært ansatt som leder på
babysangen på timebasis og Toril Simonsen er med som frivillig.
0-5 år Familiekafé
Ukentlig aktivitet, fredager kl.11.00-1400 i Fossum kirke. Det har i hovedsak vært én familie
med barn som har kommet hver fredag, og i noen tilfeller flere familier tilstede. Desalegn
Ayana er vært hovedansvarlig sammen med barne- og ungdomsarbeider Tonje Fahre. På hver
familiekafé serveres det en enkel lunsj og dagen avsluttes med en liturgisk samling inne i
kirkerommet. Familiekafé var delaktige på Høsttakke-gudstjenesten i Fossum kirke og på en
gudstjeneste i november sammen med Stovner-speiderne i Fossum kirke.
2-10 år Søndagsskole
Det har vært søndagsskole i Stovner kirke i forbindelse med fellesskapsgudstjenestene. Barneog ungdomsarbeider Tonje Fahre har vært ansvarlig for disse og det har vært 3-10 barn
tilstede. I Fossum kirke ble det startet opp søndagsskole høsten 2017 i forbindelse med
Sammen-gudstjenestene med et oppmøte på 0-10 barn. Søndagsskolen i Fossum er ledet av
ungdommer som følger menighetens PULS-ledertrening. I Høybråten kirke har det ikke vært
søndagsskole i 2017.
4-9 år Høybråten Barnegospel
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Annenhver uke, mandager kl.17.00-19.00. Barnegospel har blitt ledet av Marit Ecklo Brevik
frem til sommeren 2017, og av Kirsten Landsverk fra og med høsten 2017. Jørgen Leberg og
Marte Nyjordet har vært med som frivillige medarbeidere høsten 2017. Barnegospel holder til
på Normisjonshuset på Høybråten og det er rundt 20 barn som er med i koret. Disse er både
fra Høybråten og Stovner. Det begynner kl.1700 med litt mat før det er korøvelse, andakt og
loddtrekning.
8-16 år Speiderarbeid
Ukentlig, speidergrupper i Fossum (mandager) og Høybråten (onsdager). Disse jobber nokså
selvstendig og er med på noen gudstjenester i året. Våren ble speideren invitert med på
karnevalgudstjenesten i Høybråtenparken (Høybråten speidergruppe), og på høsten til
høsttakkegudstjenesten i Høybråten kirke (Høybråten speidergruppe) og Kristi kongedag i
Fossum kirke (Stovner-speiderne). Det er to grupper på hvert sted, delt opp i aldre fra 2.-4.
klasse og 5.-10. klasse.
10-13 år 10-13-klubben
Omtrent hver tredje uke, fredager kl.18.30-21.00 på Normisjonshuset. Det har vært 20-40
deltakere pr. gang. Hovedansvarlig er Elisabeth Brækkelie og Helene Breivik (vår) og Magne
Gryvill (høst). På grunn av bortfall av ledere gikk én barne- og ungdomsarbeider inn i
arbeidet i en overgangsfase, høsten 2017. Det var også flere ungdommer fra menighetens
ledertrening PULS som hadde praksis i 10-13 klubben høsten 2017. Deltakerne på 10-13klubben er hovedsakelig fra Høybråten. 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. Hovedlederen er Berit Hofset Larsen og
Robert August Pedersen var med som pianist. Våren 2017 var Elisabet Brækkelie og Helene
Breivik dirigenter, mens Elisabeth Brækkelie fortsatte som dirigent ut høsten 2017. Turid
Hauge og Villgunn Bigset var med som frivillige voksne, og flere foreldre bidro i ulike
sammenhenger. Deltakerne er fra hele Groruddalen og det er 10-17 deltakere på øvelsene.
Hver mandag er det øvelse med andakt, hygge og frukt. I 2017 deltok koret på Soul Children
Gathering i Oslo og opptrådde på ulike gudstjenester og arrangement.
14-15 år PULS Konfirmanter Se punkt VII.
13-18 år PULS Klubb
Våren 2017 ble det startet opp klubb i underetasjen i Fossum kirke. Hver 2. torsdag åpnet
dørene fra kl.1800-2100. Klubben hadde en rolig start der konfirmantene utgjorde flesteparten
av de besøkende, men høsten 2017 hadde nyhetene spredd seg til andre grupper og
besøkstallene vokste. Oppmøte varierte derfor fra 3 til oppimot 70 ungdommer. Klubben har
hatt en enkel kiosk, brettspill, PlayStation og bordtennisbord. Tre barne- og ungdomsarbeidere og én prest har vært med i klubbarbeidet og ungdommene som deltar på
menighetens PULS ledertrening har vært aktive gjennom klubbpraksis.
15-18 år PULS ledertrening
Menighetens ledertrening fikk i 2017 navnet «PULS ledertrening». I vårsemesteret var 15-25
ungdommer i alderen 15-24 delaktige, og høsten 2017 kom 8 nye medlemmer inn i gruppen.
Ledertreningen gjennomgikk en revisjon høsten 2017 der det ble tydeliggjort vilkår for
deltakelse, krav om praksis i menighetens barne- og ungdomsarbeid, og ledertreningens
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undervisningstemaer. Det er kontinuerlig praksis for dem som deltar på PULS ledertrening,
mens undervisningen er primært knyttet til høstsemesteret. I oktober dro PULS ledertrening
på lederleir til Nordmarkskapellet med undervisning rundt temaene «grensesetting» og
«hvordan bygge gode fellesskap».

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 Fahre har vært hovedansvarlig. Det har vært noe
økende oppslutning om SuperTorsdag og Thor Mosvold, Marianne Frøysa og Beate Langtind
har bidratt som frivillige. SuperTorsdag består av en enkel middag for familien, en todelt
samlingsstund (gruppen deles mellom de eldste og de yngste barna) 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 25 personer på hver MatPrat.
PULSMESSE
Våren 2017 ble det startet opp pulsmesser som var gudstjenester «av ungdom, for alle». Med
et ungdommelig uttrykk og med konfirmanter som hadde vært med å skape gudstjenestene,
ble resultatet tre gudstjenester med temaene «mot», «smerte» og «glede». 20-40 personer
møtte opp til gudstjenesten, i tillegg til de involverte. Det var flott å tilrettelegge for at
ungdommen kunne være med å skape og prege gudstjenestene.
13++ år HVILEPULS
Høsten 2017 gikk pulsmessene over til å bli Hvilepuls. Pulsmesser krevde mye arbeid av de
ansatte og frivillige, og etter konfirmasjonene i september var det vanskelig å videreføre
pulsmessene uten konfirmanter slik det var våren 2017. Siden det var ønskelig å ha en
samling som styrket det kristne fellesskapet, var det naturlig å ha en enkel liturgi med bønn,
sang og refleksjon i etterkant av hver klubbkveld. Hvilepuls videreførte det ungdommelige
uttrykket der alle er invitert, og varer fra kl.2030-2100 i Fossum kirke.

4 Enkeltstående trosopplæringstiltak
I løpet av 2017 har det vært noen breddetiltak felles for hele menigheten som Tårnagentene,
LysVåken og to skolestartgudstjenester med utdeling av 6-årsbok. Tårnagenter og LysVåken
har blitt arrangert i Høybråten kirke med bra oppmøte og gode tilbakemeldinger, men
skolestartsgudstjenestene i Stovner og Høybråten har hatt dårlig oppmøte. På Tårnagenter og
LysVåken kom det barn fra hele menigheten.
Når det gjelder gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok ble det gjennomført i Stovner på en
fellesskapsgudstjeneste kl.1700 og i Høybråten kirke 2. søndag i advent. 2. søndag i advent
ble det også delt ut 1-2-3-årsbok i Høybråten kirke.
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I Stovner kirke har det vært tradisjon for juleverksted for barn med trosformidling i
tilknytning til julemessa. I 2017 var det nærmere 80 barn som deltok, en markert økning fra
årene før. Det ble også arrangert juletrefest i Høybråten i samarbeid med Normisjon
Høybråten og juletrefest i Fossum kirke i etterkant av Sammen-gudstjeneste.

5 Oversikt over ukentlige aktiviteter for barn og unge
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Høybråten Barnegospel

Babysang

Høybråten Speidere

Super Torsdag

Familiekafé

Alder: 4-9 år

Alder: 0-12 mnd m/familie

Alder: 8-18 år

Alder: Hele familien

Alder: 0-5 år m/familie

Sted: Høybråten bedehus

Sted: Høybråten kirke

Sted: Høybråten kirke

Sted: Stovner kirke

Sted: Fossum kirke

Tidspunkt: 1700 - 1900

Tidspunkt: 1115 - 1300

Tidspunkt: 1800 - 2000

Tidspunkt: 1630 - 1830

Tidspunkt: 1100 - 1400

Hyppighet: Hver 2. uke

Hyppighet: Ukentlig

Hyppighet: Ukentlig

Hyppighet: Hver 2. uke

Hyppighet: Ukentlig

Stovner Speidere

PULS klubb

Matprat

Alder: 8-18 år

Alder: 13år +

Alder: Hele familien

Sted: Fossum kirke

Sted: Fossum kirke

Sted: Høybråten men.hus

Tidspunkt: 1800 - 1930

Tidspunkt: 1800 - 2030

Tidspunkt: 1700 - 1830

Hyppighet: Ukentlig

Hyppighet: Hver 2. uke

Hyppighet: Månedlig

Groruddalen Soul Children

PULS Ledertrening

10-13 klubben

Alder: 10-13 år

Alder: 15år +

Alder: 10-13 år

Sted: Høybråten kirke

Sted: Høybråten kirke

Sted: Høybråten bedehus

Tidspunkt: 1730 - 1900

Tidspunkt: 1800 - 2100

Tidspunkt: 1830 - 2100

Hyppighet: Ukentlig

Hyppighet: Hver 2. uke

Hyppighet: Hver 3. uke

Groruddalen Soul Teens

HVILEPULS

Alder: 13-18 år

Alder: 13år +

Sted: Høybråten kirke

Sted: Fossum kirke

Tidspunkt: 1900 - 2030

Tidspunkt: 2030 - 2100

Hyppighet: Ukentlig

Hyppighet: Hver 2. uke

IX Diakonalt arbeid
1 Diakoniutvalg
Første halvdel av 2017 besto utvalget av Marit Larsen (leder), Svein Simonsen (prest),
Monica Landmark (diakon), Bjørg Leonardsen, Kari Aaslund, Sven Ivar Svendsen og Inger
Helene Torkildsen. Fra sommeren ble Berit Skraastad valgt til leder, Kari Aaslund og Sven
Ivar Svendsen gikk av. Nye medlemmer ble Sigrid Wisløff, Gjertrud Øvland og Ewy Halseth
(t.o.m. nov. 2017). Diakon Liv Bergh deltar også på møtene.
Utvalget jobber med en handlingsplan for det diakonale arbeidet med utgangspunkt i
menighetens strategiplan. Den nye diakoniplanen skal endres ut ifra hva en vil satse på, jf.
menighetens strategi, vedlegg 6.
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2 Diakonalt arbeid
HFS menighet har et mangfoldig diakonalt arbeid og mange engasjerte frivillige. Fokus er
fellesskap som er åpne og inkluderende.
Kirkekaffe er et viktig fellesskap og møtested for alle i menigheten. Det er kirkekaffe i alle
kirkene etter gudstjeneste. Frivillige står for forberedelse og opprydning. Se punkt VI.2.
Hyggetreff og formiddagstreff; se under de enkelte kirkene, kap. IV. Det arrangeres også
hyggetreff i Garver Ytterborgsvei 91 en gang i måneden. Prest og diakon bytter på ansvaret,
kantor deltar også. Beboerne gir gode tilbakemeldinger.
Hver sommer arrangerer hyggetreff/formiddagstreff en busstur for medlemmene. Ansvar for
tur og opplegg går på omgang mellom kirkene. Formiddagstreffet i Stovner var ansvarlig i
2017. Turen gikk til Rød Herregård i Halden.
Hverdagstreff for mennesker med multiple funksjonshemminger i Høybråten menighetshus.
5-10 deltakere kommer sammen med sine assistenter. Møtes gjennomsnittlig 3 g. pr. semester.
Fra siste halvår har en musikkterapeut bidratt og menigheten har også frivillige som bidrar
ved behov.
Besøkstjenesten. Det er en gruppe frivillige som besøker personer de kjenner. Dette har de
gjort over år og anses som svært viktig. Arbeidet med å nå ut til personer som ikke lenger
kommer til kirken, har vist seg vanskelig. Det er nå tre personer som er registrert som
besøksvenn, rettet mot Stovnerskogen sykehjem og private hjem. Menigheten er medlem av
Nettverk for besøkstjeneste i Oslo. Her er det kurs for tilretteleggere og frivillige.
Tirsdagslunsj arrangeres hver tirsdag i underetasjen i Fossum kirke. Rundt 30 personer deltar
hver gang. Stovner Frivilligsentral er ansvarlig og menighetens diakon deltar to ganger i
måneden sammen med frivillige. Her kan vi som kirke møte de som ikke nødvendigvis
kommer på gudstjeneste. Flere fra menigheten deltar i det praktiske arbeidet.
Blomsterhilsen til jubilanter på 85, 90 og 100 fungerte til og med høsten 2017. Tiltaket er satt
på vent. Dette i forbindelse med at diakon måtte begrense sine arbeidsoppgaver.

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.
I tillegg har det vært fellesgudstjeneste med den ghanesiske menigheten i Stovner kirke.

1 Migrantsatsingen
Migrantsatsningen har som mål å øke samarbeidet med migrantmenighetene i Groruddalen for å
bidra til økt inkludering. For tiden har vi 11 samarbeidspartnere hvorav 9 er migrantmenigheter.
Prosjektleder er kapellan Ole Kristian Sand.
Som en del av prosjektet har det blitt avholdt månedlige inkluderende gudstjenester med mål å
skape en mer åpen kulturell gudstjeneste som passer for både norsketniske og andre nordmenn. Se
punkt VI.2 C.
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Det har også blitt avholdt noen besøk hos migrantmenighetene og avholdt to fora. Forum for
samarbeid og inkludering i Groruddalen er et organ for å drøfte problemer og potensiale i
samarbeidet mellom migrantmenigheten 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. Oslo biskop talte ved gudstjenesten, som ble etterfulgt av dans og
sang på mange språk og fra mange nasjoner, slik var vi med å feire enheten i mangfoldet.

2 Fellesskap og tilhørighet
«Hovedmålet for satsingen er å knytte mennesker sammen og legge grunnlag for fellesskap og
tilhørighet for mennesker på tvers av etnisitet, kulturell og religiøs bakgrunn, kirketilhørighet,
aldre og sosial status.» Prosjektleder er diakon Liv Bergh.
Unge møter eldre
I 2017 var det samarbeid med valgfaget «Innsats for andre» på Rommen skole. 27
ungdommer besøkte ukentlig Oppsalhjemmet avdeling Stovner i 2017. Vi hadde kurs for dem
i Fossum kirke ved skolestart. 22 ungdommer fra Haugenstua skole var med på besøk hver
14.dag etter skoletid på Stovnerskogen sykehjem og Haugenstua omsorgsbolig.
Stortingsmann Jan Bøhler besøkte tiltaket i november og skrev om det i Akers Avis.
FN-dagen
I samarbeid med bydel Stovner og frivillige organisasjoner i området planla og gjennomførte
HFS feiringen av FN-dagen. Diakonen var med på epleplukking på Høybråten og arrangerte i
samarbeid med bydelen lanseringen av eplemosten «Lief» (?) på FN-dagen. Lokale barnekor
deltok på en konsert i kirken. Det kom flere hundre mennesker.
Sommerkafe i Fossum kirke. Diakonen hadde kurs for 10 lokale ungdommer som ikke var
på ferie i juli. Flere av dem har deltatt i «Unge møter eldre». De drev sommerkafe tre dager i
uken hele juli sammen med 3 diakoner. Kafeen var godt besøkt. Som en påskjønnelse fikk
ungdommene som deltok tilbringe en dag på Tusenfryd sammen med diakonene.
Sammen-gudstjenesten
Diakonene har deltatt med to fremføringer og ellers hatt ansvar for forbønnen på Sammengudstjenestene i Fossum kirke, se punkt VI.3.
Morgenbønn med morgenkaffe i Fossum kirke hver onsdag, se IV.4B.

3 Dialog
Menighetens satsing på dialog i 2017 var i hovedsak knyttet til Kvinnegruppa for dialog,
Samarbeidsforumet for dialog, «På sporet av det hellige». I tillegg ble «dialog» tematisert
under besøket fra vennskapsmenigheten i Nablus, på ulike gudstjenester og i andre
menighetssammenhenger. Prosjektleder er prest Elisabet Kjetilstad.
«Kvinnegruppa for dialog» er et samarbeid mellom menigheten og Internasjonal
KvinneKlubb på Haugenstua, og hadde i 2017 åtte møter. Møtene fant sted i private hjem, på
Verdenshuset på Haugenstua, og i Høybråten menighetshus. I tillegg besøkte kvinnegruppa en
kvinnegruppe for dialog tilknyttet Ellingsrud/Furuset menighet, og var på hyttetur til
Furukollen på Nesodden. Målet er å skape en møteplass hvor kvinner kan bli kjent på tvers av
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kulturelle og religiøse skillelinjer. Dialoggruppa er opptatt av å være åpen for nye kvinner og
at erfaringene som gruppa gjør seg 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.
Menigheten var i kraft av prest Elisabet med på å arrangere dialogvandringen «På sporet av
det hellige», hvor byens mennesker var invitert med på besøk til ahmadiyya-moskeen på
Furuset, Grorud/Rødtvedt-kirkene og Norges hindu-kultursenter på Ammerud. Det ble en fin
dialog-dag med samtaler om de hellige rommene vi var i, tro og liv, samt deilig mat.
Samarbeidsforumet for dialog
Elisabet Kjetilstad satt i 2017 også i «Samarbeidsforumet», 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. I november reiste Elisabet
sammen med deltakere i dette forumet til Fredssenteret på Nansenskolen i Lillehammer, for å
videreutvikle dialogarbeidet i forumet. Hun var også med i «Samarbeidsforumet for kvinner»
som møtes på Stovner politistasjon.
Dialog var tema på en Tomasmesse i Høybråten kirke, og dialogpilotene Marte Leberg og
Nashat Quazi samtalte om troens og dialogens betydning både i eget liv og erfaringene med å
legge til rette for dialog blant ungdom.

XI Kirkemusikk og kulturarbeid
Kirkemusikerne har, i samarbeid med menighetsråd, utvalg og øvrig stab, ansvaret for å
bevirke et variert kirkemusikalsk og kulturelt arbeid i menigheten. Koordinerende kantor har
overoppsyn med menighetens musikkinstrumenter og lydutstyr.
Kirkemusikerne spiller til alle kirkelige handlinger og ulike arrangement i menigheten. Roar
Berg og Rasmi Krippendorf deler ansvaret for gravferdene i Høybråten kirke, mens Roar
spiller i vielsene der på lørdager. Roar og Rasmi deler de øvrige seremoniene i de andre
kirkene mellom seg.
Vi har tre kirkerom som hver på sin måte gir muligheter for bredde i kultur- og
musikkuttrykket. Kirkene, deres tilstøtende og tilhørende lokaler har robuste og godt
vedlikeholdte instrumenter. Pianoene stemmes i november/desember og ellers ved behov.
Orglene stemmes årlig eller ved behov. Det har blitt utarbeidet et tilbud på rehabilitering av
orgelet i Høybråten kirke fra orgelbygger Marius Lyngbø. Denne saken ligger nå inne til
behandling hos Kirkelig fellesråd i Oslo.

1 Gudstjenester
Kirkemusikerne deltar i alle typer gudstjenester, og deltar aktivt i planlegging og
tilrettelegging. Kirkemusikerne leier inn profesjonelle medmusikere til høytidsgudstjenestene,
og til andre gudstjenester ved behov.
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2 Korarbeid
Prosjektkoret og Korelli (Ellingsrud) deltok i 2017 i utendørsgudstjenestene på Liastua og i
Høybråtenparken. I tillegg hadde koret en gospelkonsert på vårparten. i HFS og Korelli
gjennomførte til et lite adventsprosjekt som munnet ut i deltakelse på gudstjenesten i
Høybråten kirke 3. søndag i advent. Fossum kirkes kantori medvirker som forsangere og
liturgisk kor i gudstjenestene der. I tillegg til voksenkorene drives det barnegospel på
Normisjonshuset, og Groruddalen Soul Children øver i Høybråten kirke. Korene bidrar i
enkelte gudstjenester og 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 ulike kulturaktørene til kirkene gjennom deltakelse i
gudstjenester, konserter og ulike andre arrangement. Dette har til hensikt å skape positiv
samhandling mellom kirke, kirkegjengere og kulturaktører. I henhold til den vedtatte planen
for kirkemusikk er det meningen at kirkemusikerne involverer det frivillige kulturliv - med
alle dets ulike kulturuttrykk.

4 Institusjoner/treff
Spill under 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 også en diakonal funksjon.
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 2017
Noen av disse arrangementene var i menighetens regi, andre var leieforhold (??).
Konsert med Grzegorz Niemczuk i Stovner kirke
Askeonsdagsgudstjeneste med dansere i Stovner kirke
Seks fastekvelder med varierte kunstneriske uttrykk
Solidaritetsgudstjeneste med Caledonien Jazzband 1. mai i Høybråten kirke
Magnolia Jazzband i Stovner kirke
Orgelkonsert med studenter fra Norges musikkhøgskole i Fossum kirke
Huskonsert med Barnegospelen i Høybråten kirke
Huskonsert med Soul Children og Soul Teens i Høybråten kirke
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Gospelkonsert med Prosjektkoret i Høybråten kirke
Fire sommermøter i Fossum kirke m. bla. «Allsang uten grenser»
Latvia-/temakvelder kvelder med musikk i Stovner kirke
FN-konsert i Fossum kirke med varierte innslag fra hele bydelen
85-års jubileumskonsert med salmebandet «Hymn» i Høybråten kirke
Megakorets julekonsert i Fossum kirke
Stovner Bydelskors julekonsert i Fossum kirke
Konsert på Stovnerskogen aldershjem
Konsert på Haugenstua omsorgssenter (??)
Klassisk konsert med Oslo Trekkspillklubb i Stovner kirke
GIGA julekonsert med kor fra hele bydelen i Stovner kirke
Julekonsert med Høybråten damekor og Benedicte Adrian i Stovner kirke
Konsert med Ruseløkka Janitsjar i Stovner kirke

XII Informasjonsvirksomhet
Det er en prioritert oppgave for menigheten å være synlig i Stovner bydel. Vi bruker følgende
informasjonskanaler:

1 Kirkebladet
Kirkebladet kom ut med 2 nummer i 2017. Sokneprest Kåre Rune Hauge avsluttet sitt
redaktørarbeid med nr. 1/2017. For nr. 2/2017 fungerte Helge Vinorum som redaktør sammen
med Øystein Larsen. Fra nr. 1/2018 er en nyetablert redaksjonskomite på plass, med Øystein
Larsen som redaktør og Mari Elisabeth Vinorum som redaksjonssekretær.

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 hjemmesideplattform. 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.
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XIII Misjon og vennskapsmenigheter
1 Internasjonalt utvalg
Sammensetning: Hallvard Holtet (leder), Jonna Ragnif (sekretær), Elizabeth Roseveare,
Elisabeth Egeberg, Aase Britt Andersen. Internasjonalt utvalg (IU) arbeidet i 2017 videre med
å få til samsvarende og sakssvarende rammer for menighetens internasjonale engasjementer.
Dette er nå i stor grad på plass, men noe gjenstår for at de blir praktisk funksjonelle.
Det har vært reist spørsmål om informasjonsarbeidet knyttet til våre internasjonale
engasjementer er godt nok, appellerende og opplysende slik at engasjement og giverglede
opprettholdes og helst økes. Dette vil IU ta tak i og bidra til utvikling av.
IU har reist spørsmål om avvikling av gamle og utgåtte misjonsavtaler, og drøftet om noen
engasjementer bør nedlegges formelt og at menigheten retter blikket mot nye og krevende
utfordringer, for eksempel om kristnes kår under krevende omstendigheter.
IU er av den oppfatning at menighetens engasjementer bør ha noen perspektiver på
målsettinger og tidsrammer for pågående virksomheter. Det er viktig at satte mål oppnås, at
virksomheter avsluttes, og menighetens engasjementer fornyes og nytt «liv» anspores. IU har
så smått påbegynt et slikt arbeid. Vi ser at dette perspektivet er utfordrende.

2 Misjonsprosjekt i Aserbajdsjan
Misjonskomitéen består av Elizabeth Roseveare (leder) og Trond Hestad, og følger opp
misjonsavtalen med Normisjon som er fornyet og gjelder for 2016-2019. Vi støtter Bibeloversettelse 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 som består av 6
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 i 2017.
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.
Synnøve Aandstad Baghirova, Normisjons utsending i Aserbajdsjan, sender jevnlig
informasjon om arbeidet. Komitéen har hatt ansvar for to misjonsmøter, 3. mai og 15. nov. i
Stovner kirke, der vi har hatt informasjon om ulike tema fra barnehjemmet og Udi-kirka. Vi
har også orientert om prosjektet i forbindelse med ofringen på gudstjenesten 8. jan og ved
utlodningen til inntekt for prosjektet på julefesten i Stovnerkirke 28. des.
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3 Misjonsprosjekt i Thailand
Det har vært to prosjekt i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS) for henholdsvis
Fossum og Høybråten menigheter. Disse avtalene har ikke blitt fornyet, med det var flere
kirkeofringer til NMS også i 2017.

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 Latviakomiteen (LK), som består av Kjell Olav Sannes
(leder), Alf Lind (sekretær), Hallvard Holtet (økonomiansvarlig), Merete Lind Holte, 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 2017
gav HFS bidrag til lønn for prest og for menighetssekretær, til det diakonale arbeidet og til
bygging av rom i Kekava kirke for søndagsskolen (se under). Midler til samarbeidet kom fra
kirkeofringer, personlige gaver og utlodninger på 2 Latvia-kvelder.
I 2017 arrangerte vi menighetstur til Latvia 4.-9. august. Vi besøkte Kekava, var sammen med
menigheten der, og dro på interessante utflukter i nærområdet og til Saulkrasti. De ønsket å
bygge et rom for søndagsskolen inne i kirka. Dette behovet svarte medlemmene i HFS på ved
å gi store gaver til prosjektet, som dermed ble fullfinansiert og påbegynt i 2017.

5 Vennskapsmenighet i Palestina
HFS har en vennskapsmenighet i Nablus i Palestina. Vennskapsmenigheten er en melkittisk
menighet der fader Yousef er kontaktperson. Nabluskomitéens medlemmer i 2017 var
Elisabet Kjetilstad, Jan-Erik Bakk, Wenche Vinorum, Helge Vinorum, Hallvard Beck og
Elisabeth Egeberg.
Menigheten tar årlig opp offer til vennskapsmenigheten. Arbeidet med profil og innhold på
vennskapsprosjektet fortsatte, og noen av de innsamlede midlene ble overført til
vennskapsmenigheten. Se punkt IV.3B.
Det var to høydepunkter dette året, først fredsseminaret i mars under tittelen «En reise til
Midtøsten, den gang og i dag» med foredrag ved professor Morten Haugen ved VID og Berit
Hagen Agøy, leder av Mellomkirkelig råd. Sentralt tema var de kristnes situasjon i Palestina.
Seminaret ble avsluttet med fredsgudstjeneste dagen etter.
13-23 oktober fikk vi besøk av fader Yousef, hans kone Wedad og datteren Rita. Gjestene
ble innkvartert i to private hjem, 5 dager i hvert. De besøkte menighetens ulike grupper og var
med i andre kirkelige sammenhenger, møtte den nyutnevnte biskopen og en stortingspolitiker
m.m. Besøket gav inspirasjon til å fortsette et viktig og støttende arbeid menighetene imellom.

XIV Økonomi og innsamling
[Tekst kommer senere]
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XV Kirkene og eiendommene våre
1 Kirkene og menighetshuset
HFS har 3 kirker: Høybråten kirke (innviet 1932) har ca. 180 sitteplasser, Fossum kirke
(innviet 1976) ca. 500 sitteplasser og Stovner kirke (innviet 1979) ca. 500 sitteplasser.
Fossum menighet og Stovner menighet finansierte selv utbygging av lokaler i kirkenes
underetasje til menighetsarbeid o.l., og Høybråten menighet 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
renholdsavdeling innen 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 minnesamvær og mange dåpsselskap. Underetasjen i Stovner kirke leies ut til barnehage for Bydel
Stovner gjennom en femårig leiekontrakt. Underetasjen i Fossum kirke leies ut til bl.a.
Kirkens bymisjon Oslo som drifter Frivilligsentralen for Bydel Stovner. 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.

Menighetens eiendommer:
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. Alle
tre leiligheter er utleid. Utleiemegleren administrerer dette.

2 Bygningsutvalg og huskomitéer
Selv om kirkene blir ivaretatt av KFiO, er det mange oppgaver som hviler på menigheten selv.
Dette har også vært tilfelle i 2017. I Høybråten og Stovner er det organisert egne huskomitéer
som møtes flere ganger i året både til dugnader og til å utføre vedlikehold der det er behov.
Et felles Bygningsutvalg (BU) har en koordinerende rolle når det gjelder soknets bygningsmasse, med befaring både utvendig og innvendig. BU skal forberede saker for behandling i
MR. BU besto i 2017 av Thor Mosvold (Stovner, leder), Oddvar Hatlehol (menighetskonsulent), Inggard Nilsen (Høybråten), Aase Britt Andersen (Fossum), Svein Aaslund (MR)
og Svein Simonsen (prest).
Bygningsutvalget har gjennomført befaringer i alle 3 kirkene i 2017 og notert saker som skal
følges opp både overfor KFiO og MR. (Se også under avsnitt «Menighetens eiendommer»)
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3 Høybråten kirke og menighetshus
Huskomiteen hadde i 2017 følgende medlemmer: Inggard Nilsen (leder), Adolf Aslaksen,
Irene Stordahl og Trond Hestad (fra staben).
Komiteen har ikke stått for noen større arbeider i 2017, det har gått på mindre ting som
rydding, reparasjon og lignende. Vårdugnad rundt menighetssalen ble som vanlig utført av
gubbegruppa, se punkt IV.3.
Innredningen og gulvbelegget i kjøkkenet i menighetssalen er i dårlig forfatning og trenger
oppgradering. MR har vedtatt at et eget fond kan brukes til kostnadsdekning. Huskomitéen
følger opp saken med leverandør og eventuelt egen dugnad. Arbeidet utføres på nyåret 2018.
Det er montert ny brannalarm i menighetshuset med varsling til brannvesenet. Det er også
montert ny innbruddsalarm i menighetshuset.
Etter avtale med KFiO ble utvendig renovering og maling av kirken utført på dugnad. KFiO
dekket alle kostnader til materiell og redskaper. Helge Vinorum ledet dugnadsarbeidet i
samarbeid med faglig ansvarlig hos KFiO. På bakgrunn av en stor økonomisk gave på kr.
60.000,- ga også KFiO klarsignal om at det kunne monteres utvendig flombelysning av
kirken med lyspunkter på både side- og endevegger. Helge Vinorum var også her
kontaktperson overfor leverandør og KFiO. I regi av KFiO ble også kisterommet i
kirkekjelleren pusset opp og malt i månedsskiftet november/desember.
Generelt vedlikehold er utført både av driftsteamet i KFiO og ved dugnad av huskomitèen.

4 Fossum kirke
Dør til kontorinngang ble skiftet ut med ny dør med automatisk døråpner. Det er foreløpig
ingen løsning på problemene med ventilasjonen spesielt på kontorene og handikaptoalett i
kontorinngangen. BU har vurdert om dette kan bli tatt opp som en HMS-sak og vil følge dette
opp videre, men det er forbundet med store økonomiske kostnader å få gjort noe effektivt med
problemene.
BU ba KFiO om at det legges inn i budsjettet for 2018 slik at nåværende teppebelegg innenfor
kirkens hoveddør kan erstattes av steinfliser for å gjøre det lettere for rullestolbrukere.
Lydanlegget har ikke teleslynge, og BU er i dialog med fagansvarlig hos KFiO med tanke på
å få installert dette.
Generelt vedlikehold ble utført både av driftsteamet i KFiO og menighetskonsulenten.

5 Stovner kirke
Huskomiteen besto av Thor Mosvold (leder), Bjarne Bredesen, Rolf Skorstad, Berit
Skraastad og Oddvar Hatlehol (menighetskonsulent).
Huskomiteen har enten samlet eller ved enkeltmedlemmer utført befaring både innendørs og
utendørs. Komiteen har organisert vår- og høstdugnad både inne og ute.
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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 komiteen. Komiteen har også ansvar for at det er blomster til enhver tid i
vestibylen.
Ute: Raking av løv, fjerning av søppel, klipping av busker og vedlikehold av bed.
Medlemmer i komiteen har satt opp skjermvegg på siden av trapp for nødutgang fra
barnehagen for å unngå at barn kryper inn under trappen.
Nytt tak ble lagt på hele inngangssiden av kirken tidlig på høsten. KFiO hadde det faglige og
økonomiske ansvaret.
Det ble konstatert store råteskader på vinduer på inngangssiden, i både kontorvinduer,
kjøkkenvinduer, vestibylen og dåpsrom. KFiO har gitt tilsagn om at utskifting og reparasjon
av dårlige vinduer vil bli utført januar/februar 2018.
Problemer med istapper som danner seg fra taket på nedsiden av kirken over der hvor barna
fra barnehagen leker ute. KFiO sørget for at det ble montert snøfangere på taket her for å
hindre takras, men har ikke funnet permanente løsninger på problemet med istapper.
Menighetskonsulenten setter opp gjerde på bakken for skjerming av område hvor istapper kan
falle ned.
KFiO ga også tilsagn om at plenen ved kontorinngangen kunne planeres og asfalteres til
parkeringsplasser i løpet av 2018.
Generelt vedlikehold er utført både av driftsteamet i KFiO og dugnad v/ huskomitèen.
Gammelt lydanlegg i kirken fungerer ikke godt lenger. Det er håp om at vi kan få et nytt
anlegg med teleslynge fra KFiO i løpet av 2018.

XVI Samarbeidspartnere
1 Bydel Stovner
Det har blitt avholdt halvårlige samarbeidsmøter mellom administrasjonen i bydelen og
menighetens ledelse. På møtene har ulike tema vært oppe og andre fra staben har vært med
der det har vært naturlig. Det har også vært møter mellom Bydel Stovner, Kirkens bymisjon
og menigheten om arbeid med ny avtale for bruk av underetasjen i Fossum kirke, se punkt
XV.1.

2 Normisjon Høybråten
Normisjon Høybråten er en forening i Normisjon som har som formål å bidra til forkynnelse
av Guds ord, ha et aktivt bønnearbeid og samle mennesker til kristent fellesskap. Den hadde
58 medlemmer i 2017. Styret har bestått av Elizabeth Roseveare (leder), Jostein Larsen
(nestleder), Marianne Solbakken, Jan Remi Wengaard, Gerd Kristiansen, Judy Velle Hafredal
og Liv Gystad (vara).
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Normisjon Høybråten har ukentlige møter torsdag kveld på Bedehuset i Bergtunveien 2.
Hovedtema for vårens møter var ”500 års jubileet for reformasjonen”. Hovedtema for høsten
var ”Bønn”. I samarbeid med menigheten har vi hatt en juletrefest, en fellesgudstjeneste i mai
og en konsert med gruppen «Hymn» i anledning Høybråten kirkes 85-års jubileum.
Foreningen og HFS har 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. Styret ser det som viktig å arbeide videre
med hvordan den kan videreutvikles.
Groruddalen Soul Children, Høybråten barnegospel og 10-13 klubben er tilknyttet Acta,
Normisjons barne- og ungdomsorganisasjon og er en viktig del av HFSs barne- og
ungdomsarbeid, se kap. VIII. HFS har bidratt med andakter i alle tre Acta-lagene og noen
unge ledere fra PULS-ledertrening til 10-13 klubben høsten 2017. Høsten 2017 var også
ungdomsarbeider Julian Lindseth med som leder av klubben. Det har vært kontakt med HFSs
trosopplærere om å rekruttere nye ledere.

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)
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
Frelsesarmeen avdeling Stovner
Groruddalen Rotary Klubb
Høybråten arbeidersamfunn
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Kirkelig Dialogsenter

Arbeidet med årsrapporten ble avsluttet med vedtak i menighetsrådet ??
Revidert utgave etter innspill på årsmøtet 22.04.2018.

Vedlegg 1-4 Regnskap for 2017

Vedlegg 5 Budsjett for 2018

Vedlegg 6 Strategiplan 2017-2022

Vedlegg 7 Organisasjonskart
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