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Kapittel 1 – Menighetsråd, stab, økonomi, m.m. 
 
Kampen menighetsråd har i 2018 hatt følgende medlemmer:  

 
Faste medlemmer: 

Geir Magnus Walderhaug (leder) 

Håvard Syvertsen (nestleder) 

Rolf Andersen  

Else Marie Helle Hernández 

Torill Bull-Njaa Larsen 

Ivar Kvistum 

Sokneprest Marit Skjeggestad 

 

Vara medlemmer: 

Patji Alnæs-Katjavivi 

Magnus Bøen 

Sigrun Welle 

Lise Due Grumstad  

 

Det var 7 ordinære menighetsrådsmøter. 

Menighetsrådet behandlet 68 saker i løpet av året.   

Menighetens årsmøte ble avholdt 22.april 2018. 

 

Arbeidsutvalget for Menighetsrådet 

AU forbereder saker til menighetsrådet. Består av menighetsrådsleder, nestleder, sokneprest 

og daglig leder som er sekretær.  

 

Staben i Kampen menighet 

2 nye medarbeidere begynte i 2018; Morten Hauge begynte som daglig leder 2.januar og 

Erika Espey-Sundt som menighetskonsulent 5.februar. 

 

Sokneprest Marit Skjeggestad 

Kapellan Anne Cathrine Owe 

Kantor Eivind Gjerdalen Vonen 

Daglig leder Morten Hauge – felles med Vålerenga menighet 

Menighetskonsulent Erika Espey-Sundt – felles med Vålerenga menighet 

Diakon Nina Berger - felles med Vålerenga menighet 

 

Mathias Gillebo og Sylvi Baardseth Panjwani har vært vikarierende prester store deler av 

året på grunn av sykdom i prestelinjen. 

 

Felles for Kirkene i Gamle Oslo: 

Trosopplæringsleder Hanna Haraldstad 

Kultur- og musikkmedarbeider Tito Guevara 
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Øvrige timebaserte: 

Kirketjenere: Nicklas Bredal, Jonathan Owe, Maryam Trine Skogen 

Renholder: Åse Werner 

Ryddehjelp menighetshus: Nora Harsvik 

Medhjelper på Kampen-Åpent: Stine Kleppe 

 

Økonomi 

Menighetsrådet vedtok for året 2018 et budsjett som gikk i balanse. 

Innestående på menighetens konti ved årsskifte var kr. 542.590,48. Det ble overført 1 million 

til Kampen menighets Stiftelse sin høyrentekonto. Driftsresultatet for 2018 foreligger ikke 

enda. 

 

Kampen Menighets Stiftelse  

Karsten Klingenbergs Legat for Syke og Trengende ble i 2012 innlemmet i Kampen 

Menighets Stiftelse. Beløpet som deles ut er marginalt, men gir likevel et par av Kampens 

trengende en liten økonomisk støtte før jul. I 2018 mottok ikke stiftelsen noen søknader om 

støtte. Det ble bevilget midler til innkjøp av Julekrybbe og Prosesjonskors til kirken. 

 

 

 

 

Kapittel 2 - Satsningsområder 
 

A. Gudstjenester 

B. Barn og ungdom 

C. Kultur i kirken – kirken i kulturen 

D. Utbyggingsområdene 

 

A. Gudstjenester 
I Kampen menighet er det et mål å feire gudstjeneste på en slik måte at både barn/unge og de 

nye som kommer føler seg inkludert. 

 

Vi feirer gudstjeneste hver søndag. Det er alltid åpent for dåp. Våre hovedgudstjenester 

henter for det meste liturgiske ledd som er innarbeidet og kjent siden 1977-liturgiene. 

 

Det er fremdeles mangel på tekstlesere og kirkeverter og mye arbeid nedlegges i staben for å 

finne frivillige slik at vi kan gjennomføre gudstjenesten med leke, lokale medvirkende. Vi 

har heller ingen frivillig som tar ansvar for å organisere dette. 

  

Messe for små og store  

Familiegudstjenester feires omtrent en gang i måneden. Vi arbeider med å få flere barn og 

unge involvert som medliturger. I 2018 har MR sendt inn søknad til biskopen om å få 

revidere liturgien for denne lokale hovedgudstjenesten.  
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Kveldsmesse  
Siste søndag i måned feirer vi messe med et eget tema. Her har vi lagt vekt på å invitere 

forfattere eller andre kunstnere som deltakere. I denne messen har vi en noe forenklet og 

nedtonet liturgi, for å ivareta et meditativt preg på kveldstid. Noen eksempler på 

kveldsmesser vi feiret i 2018: 
 

Klimamesse 

Folketonemesse  

Syng Håp messe med toner fra den verdensvide kirke  

Maria Budskap med fasteaksjonsdag  

Ung messe  

Påskejazzmesse 

Solidaritetsmesse  

Ung messe  

Børli-messe i anledning Hans Børlis 100-årsjubileum 

Evensong med BK Ensemble 

 

Utegudstjeneste i Kampen park 

I anledning de årlige festdagene i nærmiljøet vårt, Kampendagene, feirer vi messe i parken 

med dåp, dyr fra den økologiske barnebondegården KØBB. Tyrili hjelper oss med å frakte 

benker opp og ned til parken. Samarbeid med Bydelshuset, velforeningen, historielaget mm.  

 

Adventsamling 
Julegrantenning med julesalmer i kirken, første søndag i advent, i stedet for en ordinær gudstjeneste. 

Her møter ca 500 mennesker utenfor til juletregang, og deretter inne til korpsmusikk og salmesang.  
 

Institusjonsandakter og nattverdgudstjenester 

Vi samarbeider med institusjonene Kampen Omsorg+ og Ensjø Omsorg+ om både 

forkynnelse og forrette sakramenter. På Kampen Omsorg+ har vi cirka 8 andakter i 

semesteret (Fred Søndby er frivillig ansvarlig for gjennomføring) og 2-3 

nattverdgudstjenester pr semester (Prest tar ansvar for gjennomføring). På Ensjøtunet 

Omsorg+ etterspørres kun nattverdgudstjenester og vi drar dit 2 ganger pr semester. 

 

Felles gudstjenester med andre kirker og samarbeidsområdet i Gamle Oslo 

1. søndag i advent Lys Våken (TOL i Vålerenga) 

4. søndag i Advent (Grønland) 

2. Juledag (Kampen) 

Romjulssøndag (Vålerenga) 

Nyttårsdag (Domkirken) 

2. påskedag (Kampen) 

Påskegudstjeneste for 3-åringer (TOL i Kampen) 

Kristi Himmelfart (Pilegrimsvandring, alle tre kirkene i GO) 

1. Mai (Den internasjonale Arbeiderdagen i Vålerenga) 

2. Pinsedag (Domkirken) 

Pinsegudstjeneste for 5-åringer (TOL i Grønland)  

Sommerferie rullerer vi annenhver søndag i Kampen og Vålerenga 
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B. Barn og ungdom 
 

Dåpssamlinger 

Dåpsfamiliene inviteres til kirken til dåpsforberedelse, og for å bli kjent med sin lokal kirke 

og få informasjon om trosopplæringen i Gamle Oslo.  Prester har ansvar for gjennomføring. 

 

Babysang 

Annenhver torsdag er det babysang både kl. 11 og 13 og til sammen møter mellom 40 og 70 

barn og voksne (totalt mellom 80-140). Det er satt fram vanlig formiddagsmat for 

selvbetjening og kirkerommet inviterer til mingling og nettverksbygging for både voksne og 

barn. Diakon og musikkmedarbeider tar ansvar for gjennomføringen. 

 

Middag og musikk: Kampen Åpent 

Småbarnsfamilier og andre i alle aldere møtes til middag og bordet er dekket og det serveres 

ferdig varm mat. Etter måltidet er det bevegelse i egen takt over til mattene på gulvet hvor 

det inviteres til sang og musikk med utdeling av enkle instrumenter til de som vil. Fremmøte 

er i snitt ca 15 inkludert diakon og musikkmedarbeider. 

 

Generasjonssang 

I 2018 fikk vi endelig realisert et samarbeid om babysang sammen med de eldre som er 

beboere på Kampen Omsorg+. Kulturansvarlig Ellen Kirkas har etter hvert overtatt ansvaret 

for gjennomføringen, etter drahjelp fra staben i Kampen kirke. 

 

Speiderne 

I 2018 kom 17.Oslo Kampianerne speidergruppe tilbake til menighetshuset hvor de i sin tid 

ble etablert og hvor de i perioder har hatt fast tilholdssted. Speiderne deltar på enkelte 

gudstjenester og har tilbudt deltakelse på dugnad og utlån av speiderhytta.  

 

Juletrefest 

Åpen invitasjon til alle på Hellige tre kongers søndag, klokken 16-18. Tradisjonelt program 

med nyttårshilsen, pølser og salat, lodd med premier, solid gang rundt juletreet og utkledde 

konger med gotteposer til alle. 45-60 barn og voksne deltok. Staben inviterer og er vertskap. 

 

Samarbeid Velforening og lokalmiljø 

Om Egnermarkedsdagen: Tradisjonsfest på torget med musikk, mat, aktiviteter av alle slag. 

Tobias i kirketårnet med en talende papegøye er det mest populære tilbudet. Historisk 

brannbil med utkledde brannmenn kjører rute med barna. Bondegården kjører runder med 

hest og kjerre. Arrangementet er et samarbeid med velforening, historielag, barnehager, 

Kampen skolekorps, Kampen kirke, Kampen Omsorg, KØBB, Tyrili, mange fra næringslivet 

(Blomsterenga, kafeene, Bunnpris, Gunnar Ruud). Trekker mellom 700-2000 mennesker 

avhengig av været. 

 

Kampendagene 

Lokal festival fra fredag med utekonsert på kvelden, loppemarked, teater, spill og lek, 

historiske vandringer og åpne inklusive gudstjeneste i parken med levende dyr fra KØBB. 
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Thorbjørn Egners plass 
Arbeidet med Omgjøring av plassen og veikrysset utenfor kirkens hovedinngang til 

miljøplass med åpent, bilfritt torg ble påbegynt i 2014 og har 

ble enstemmig vedtatt av Oslo bystyret og i 2018 har man 

arbeidet med et forprosjekt for konkrete, 

landskapsarkitektoniske og trafikkmessige forhold. 

 

 

 

 

Samarbeid med Kampen skole. 

Kirken har i flere år invitert skolen til julesamling og vi har gjennomført med ulike grader av 

samarbeid med julespill og julerap i tillegg til de tradisjonelle julesalmene. 2-klassene deltar 

spesielt med sanger og 7.klasse er tekstlesere, lystennere. I 2017 hadde vi et stort og 

morsomt julespill som ble så populært at FAU i 2018 var bekymret for om konsekvensene 

ble at ikke-kristne elever ville være med i kirka i stedet for å bli igjen på eget opplegg på 

skolen. Det spesifikt kristelige opplegget på julesamlingen i kirken i 2018 ble derfor 

nedtonet og redusert til fordel for et mer allment jule-preg. 

 

Samarbeid med barnehagene 
Veldig god oppslutning fra områdets barnehager på kirkens invitasjoner til påskesamlinger 

og julesamlinger. Gjennomførte 4 påskesamlinger med tilsammen 150-250 barn og 6 

julesamlinger med rundt 180 fremmøtte. 

 

Barn- og ungdomsarbeid samt lederopplæring 

Se Kapittel 7, A Trosopplæring. 

 

Konfirmantarbeid 

Se Kapittel 7, B Konfirmantarbeid. 

 

 

 

C. Kultur i kirken – kirken i kulturen 
 

 Klimamesse. Forfatter Kristin Berget leste egne dikt 

 Folketonemesse. Kampenkoret deltok.  

 Børlimesse. Tone Ringen kåserte før messen 

 Oslo klaverfestival v/Svein Amund Skara 

 Kampenfestivalen (lokale aktører, samarbeid med kirken) 

 Kampenkorets jule- og sommerkonsert 

 Syng Håp med musikk fra den verdensvide kirken 

 Fargetone Sommerkonsert (frivillig) 

 Evensong 

 Diverse konserter i eksterne aktørers regi 
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Kampen kirkeakademi  

Kampen kirkeakademi er et selvstendig nettverk for kulturinteresserte i Kampen sokn. I 

tillegg til egen virksomhet støtter kirkeakademiet opp om annen kulturvirksomhet i Kampen 

menighet. 

 

Kampen kirkeakademi ønsker å være 

• En organisasjon som tar kirkens kulturansvar på alvor. 

• Et forum for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål så vel som 

tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv. 

• Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen 

kultur- og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted 

 

Vinteren / våren 2018 satte Kampen kirkeakademi fokus på hva bibeltekstene betyr for vår 

identitet og vårt kirkelige arbeid, under hovedoverskriften «Bibelen – grunnlag og 

bruksdokument». De fire arrangementene var i samarbeid med Norske kirkeakademier. 

15. feb: Litteraturen i Bibelen og Bibelen i litteraturen, v/ Mona Kolberg 

15. mars: Litteraturen svarer bibelen v/ kulturrådgiver Knut Erik Tveit, Oslo bispedømme 

12. apr: Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider v/ professor Bjørn Kvalsvik 

Nicolaysen, UiS 

24. mai: Bibelkunnskap – kirkelig eneansvar eller del av felles danningsoppgave og 

kunnskapsarv? V/ førsteamanuensis Harald Jarning, UiO 

 

I høstsemesteret hadde kirkeakademiet kun ett eget arrangement, også dette innen litteratur: 

22. nov: I lyset fra en bergmannslampe - Et blikk på Johan Falkbergets liv og diktning. 

Tidligere sogneprest i Kampen Kirsti Aasen kåserte m/utgangspunkt i sin nye bok. 

 

I tillegg til egne arrangementer bidro Kampen kirkeakademi i løpet av året til enkelte 

gudstjenester og arrangementer i regi av Kampen menighet. 

 

  

D. Utbyggingsområder 
På grunn av bemanningssituasjonen har staben lokalt gjort relativt lite aktivt for å markere 

tilknytning til innbyggerne i de nye 

utbyggingsområdene våre. Vi møtte opp 

på den store Ensjødagen i juni og fikk 

kontakt med mange som var positive til 

kirkens arbeid og fikk muntlig og skriftlig 

informasjon om arbeidet vårt. Vi fikk 

avslag fra KfiO om støtte til å sette opp 

monter på Ensjø og har ikke klart å finne 

andre aktører som kan samarbeide med 

oss om å få ut informasjon, plakater. 
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Kapittel 3. Øvrige aktiviteter og tilbud, faste og sporadiske. 
 

 

Åpen kirke  

Kirkens beliggenhet på torget, Thorbjørn Egners plass, inviterer folk til spontant å stikke 

innom og sitte ned for en rolig stund. Vi har frivillige som er tilstede og på dagtid holder vi 

noe åpent uten fast tilstedeværelse, mens stab arbeider på Kampenkontoret. 

Mandager kl 18-20 Åpen kirke. (Mens BK Ensemble øver) 

Tirsdag i oddetallsuker kl 15-17 Stille stund og fredsbønn (frivillig ansvarlig, se s.9)  

Tirdager i partallsuker kl 15-17, med noen unntak (frivillig ansvarlig) 

Tirsdager kl 18-20 mens Kampenkoret øver 

Onsdager kl 9-14 mens stab er på kontoret 

Torsdager kl 17-18.30 Musikk og Relax med Tito  

 

Relax i kirken 

Torsdager hele året er det anledning til å legge seg ned på matter i kirkerommet og lytte til 

stillheten og til den meditative musikken til Tito. Det er ingen som snakker eller legger opp 

til sosial kontakt, men det åpne rommet med stillferdig musikk gir tilhørighet og fellesskap. 

Musikkmedarbeider har ansvar for tiltaket. 

 

Hverdagsbønn 

Hver onsdag hele året har vi hatt en enkel middagsbønn kl 12 i kirkerommet med faste 

liturgier ledet av en fra staben, ofte prest. Kantor har spilt preludium og postludium og til 

salmene. Dette er også stabens åndelige møtested etter stabsmøtene. Fremmøte blant folk har 

blitt dårligere i løpet av 2018, spesielt lavt er det i de ukene vi ikke inviterer til kaffe/te. 

Fremmøte varierer fra 3-10. Prester og diakon har ansvar for gjennomføring 

 

Kirkekaffe  

Det er tradisjon for å samles bak i kirken til kirkekaffe hver søndag etter gudstjenesten og 

dette er et sosialt møtested. Frivillige tar ofte ansvar for gjennomføringen og diakon stiller 

opp når hun er på gudstjeneste. 

 

Seniorlunsj.  

Annenhver onsdag inviterer vi til kaffe og te bak i kirken etter hverdagsbønnen og de som 

kommer har med matpakke. 5-7 seniorer kommer regelmessig og enkelte stikker innom av 

og til. Et viktig møtested for fellesskap og nettverk der pensjonister kan bli sett av stab og 

hverandre. Vi inviterer til liten førjulslunsj og sommerfest med litt påkostet servering og 

program og da kan vi være rundt 18 samlet. 

 

Medarbeiderfest 

Staben er vertskap og de frivillige (inkludert MR) inviteres til gjestebud på på 

menighetshuset på nyåret med varm middag og program. 25-30 kom, av ca 60 inviterte. 
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Kampen kirkeakademi  

Kampen kirkeakademi er en selvstendig forening som arrangerer foredrag og 

diskusjonsmøter og støtter opp om kulturvirksomheten i Kampen kirke. Foreningen har 3 

samlinger pr semester. Styret består av Geir Magnus Walderhaug, Ivar Kvistum og Rolf 

Andersen. 

 

Kunstnerpreken-prosjektet 

Kampen kirke var i 2018 medaktør i det bispedømmebaserte prosjektet Kunstnerpreken hvor 

forfattere og performancekunstnere holdt preken i ulike gudstjenester i Oslo. Kirkens 

kunstmelding: kunsten å være kirke er en viktig referanse i prosjektet. Liv Kristin Holmberg 

var kurator og initiativtager og arbeidet var i samarbeid med kulturrådgiver i OBD Knut Erik 

Tveit.  

 

Stille rom og fredstund – ei kjensle av ro 

Under stille rom er kyrkja open for folk som vil nyte stilla midt i den travle byen. Sidan 2013 

har Tora Synnøve Yli Myre hatt stille rom i Kampen kyrkje annankvar tysdag. Til å byrje 

med var det 1,5 time om morgonen, men etter kvart vart det flytta til ettermiddagen og utvida 

med ei fredstund på ein halv time. I fredstunda held Tora Synnøve ein meditativ konsert med 

song og poesi.  

 

Nokre av attendemeldingane har vore at folk set pris på eit slikt pusterom i kvardagen, der 

dei i møte med kyrkjerommet, tonar og ord, kan finne indre fred.  

 

Du har høve til å oppleve dette annankvar tysdag i ulike veker, minus skuleferiar. Fredstunda 

med song og poesi er kl 16.30, stille rom frå kl 15-18. Meir info er forutan kyrkja sine 

annonseringar, å finne fortløpande under facegruppa STILLE ROM og FREDSTUND.  
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Kapittel 4 – Statistikk 

 

 
 

Benevning 
2014 2015 2016 2017 2018 

Antall innmeldinger 3 11 3 1 0 

Antall utmeldinger 78 75 34 4 2 

Antall dåp  63 61 47 60 60 

Konfirmasjoner 9 8 11 9 13 

Kirkelige vigsler 18 13 21 18 14 

Antall gravferder  52 40 44 37 34 

Antall gravferder i kirken 9 9 8 10 3 

Antall gudstjenester  60 74 61 58 61 

-Totalt antall gudstjenestedeltakere  5267 4225 3949 3950 3604 

Gudstjenester med nattverd * 46 70 44 49 56 

-Totalt antall nattverdsdeltakere 1609 1645 1558 1240 1165 

Gudstjenester med skriftemål 0 0 0 0 1 

-Totalt antall deltakere 0 0 0 0 39 

Familie- og barnegudstjenester 2 6 5 8 8 

-Totalt antall deltakere 347 690 850 850 600 

Skolegudstjenester 1 1 1 2 1 

Barnehagesamlinger 11 8 12 8 8 

Offer/kollekt totalt 116.752 92.183 106.688 99.398 101.103 

Derav offer til eksterne 44.206 37.671          50.656 57.449 67.170 

Mottatte gaver 0 3.000 18.400 4.870 9,468 

   *2015 inkl. hverdagsmesse onsdager 
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Kapittel 5 - Kirkehus, menighetshus og kontor 
 
Kirkebygget og inventaret 

Orgelet: Står på Kirkelig fellesråds liste for rehabilitering. 

Spiret: Det er ennå ikke klart når spiret blir rehabilitert og værhanen satt på plass. 

Sanitær: Toalettene er i dårlig stand og rommene er ubehagelige å bruke. Lekkasjer har vært 

erfart i 2018.  

Kirkeuret virker ikke: Står på KFIO sin liste for reparasjon. 

Fjerning av kirkebenker: Saken er sendt fra KFIO til Bispedømmet som avventer svar fra 

Riksadvokaten. 

Julekrybbe: Innvielse av Den nye julekrybben vår, laget på oppdrag av orgelbygger på 

Gjøvik, Ole Christian Schrøder, ble innviet 1. søndag i advent i forbindelse med 

julegrantenningen og adventsamlingen i en kirke fylt med barnefamilier, skolekorps, 

representanter fra velforeningen. 

Prosesjonskors: MR og stab har arbeidet med å skaffe midler og kunstner for å skaffe nytt 

prosesjonskors til kirken. Valget er falt på Zara Glasskunstner som holder til på Kampen og 

former elementer i tråd med kirkens glassmalerier. Prosesjonskorset skal innvies i 2019. 

 

Menighetshuset 

I 2018 har vi som i en årrekke arbeidet med å få 

forbedret fasilitetene ved MH. Etter at vi i 2016 

fikk nytt kjøkken og ny brannalarm i 2017, venter 

vi nå om reparasjon av taket, rullestolrampe og 

nytt sanitær. Etter planen begynner oppussing på 

MH vår 2019. Nyt skilt ble satt opp utenfor 

Menighetshuset i 2018 for å synliggjøre bygget i 

nabolaget. Dessverre ble skiltet satt opp så høyt 

på bygningen at det er ikke synlig fra gateplanen 

og det er få som har lagt merke til det en gang.  

 

Menighetshuset benyttes ofte av soknets lokale beboere til møtested for nabolag og 

borettslag, fødselsdager, konfirmasjonsselskaper, barnebursdager, fester og konserter, 

dåpsselskap, minnesamvær, tangodans med mer.  

 

Kontor 

Staben har felles kontor i Grønlandsleiret 31 med «Kirkene i Gamle Oslo». Hver onsdag 

tilstreber staben å være tilstede og ha åpent kontor i Kampen menighetshus. Prestene 

benytter sine kontorer i menighetshuset fast. 

 

Våren 2019 flyttes felleskontorene fra Grønlandsleiret 31 til «Oslo Hospital». 
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Kapittel 6 – Samarbeid med lokalmiljøet 
 

 Kampen Omsorg+: Vi forretter nattverdsgudstjenester og holder andakter og 

samarbeider om generasjonssang (babysang med beboere) 

 Ensjøtunet Omsorg+: Vi forretter nattverdsgudstjenester 

 Historielaget: Vi samarbeider med Historielaget om Kampendagene mm. 

 Velforeningen: Vi samarbeider om Kampendagene, Egnermarkedsdagen, Prosjekt 

regulering av Thorbjørn Egnersplass, julegrantenningen mm. 

 Kampen skolekorps: Vi samarbeider med korpset om julaften, julegrantenningen, 

kampendagene, Egnermarked mm 

 Bydelshuset er en viktig aktør i nærmiljøet og vi samarbeider med dem blant  

annet med Kampendagene og parkgudstjenesten. 

 Kampen Økologiske barnebondegård: Vi har samarbeidet om gudstjeneste i 

kirkerommet til høsttakkefesten. Og utendørs, på parkgudstjenesten møter dyr med 

ledsagere. 

 Tyrilisenteret er vår nærmeste nabo og elevene hjelper oss med både 

Egnermarkedsdagen og parkgudstjenesten i anledning Kampendagene. 

 Musikere: Vi har et ti-talls øvere som får bruke kirken og menighetshus mot at de 

synger/spiller på gudstjenester. Det er en stor jobb å holde avtaler i hevd og 

administrere dette arbeidet. 

 Den etiopisk ortodokse menighet: Har leid menighetshus og kirke til sine 

gudstjenester og kirkelige fester. De har invitert oss til sin vårfest og vi har ønsket å ha 

tettere samarbeid, men ikke hatt kapasitet til å følge det opp da det krever en del 

forarbeid med samkjøring og kontaktskapende møtesteder, spesielt ettersom vi er bare 

kvinnelige prester og de bare bruker menn. 
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Kapittel 7 – Samarbeidsorganet for kirkene i Gamle Oslo 
Samarbeidsorganet for Kirkene i Gamle Oslo består av MR- og stabsrepresentanter fra de tre 

menighetene Gamlebyen og Grønland, Kampen, og Vålerenga. De har i løpet av året hatt 4 

møter og behandlet 34 saker. Medlemmer i 2018: Leder Elin Skogøy (Vålerenga) Eli M. 

Nielsen Karagøz (Gamlebyen og Grønland), Geir Magnus Walderhaug (Kampen), Marit 

Skjeggestad (prestenes representant) og Dag Standal (KfiO representant). Vara: Otto Kleppe 

(Gamlebyen og Grønland), Håvard Syvertsen (Kampen), Karianne Jaabæk (Vålerenga), 

Ingunn Rinde (prestenes representant) og Olav Rune E. Bastrup (KfiO repr.) 

I 2018 har SO særlig arbeidet med å revidere den gamle plattformen for samarbeidet slik at 

den i større grad samsvarer med de reelle forholdene og visjonene vi har for samarbeidet i 

dag. 

 

A. Trosopplæring 

B. Konfirmantarbeid 

C. Musikk- og kulturarbeid 

D. Religionsdialog  

 

A. Trosopplæring 

 

 
 
Trosopplæringen i Gamle Oslo skjer gjennom arrangementer for barn og unge som vi i Kampen, Vålerenga 

og Grønland/Gamlebyen samarbeider om. Dette er breddetiltak – vi inviterer hele alderstrinn til aktiviteter 

og møtepunkt som er for dem. Disse foregår en lørdag formiddag, en ettermiddag en ukedag eller på en 

gudstjeneste – og noen ganger med overnatting. Eller over lengre tid, som for eksempel konfirmasjonstiden. 

Her skal barn og unge få mulighet til å bli kjent med den kristne tro. Vi inviterer dem til kirkene våre for å 

skape møter med og opplevelser av det kristne fellesskap, tradisjoner og trospraksiser. Med ønske om at 

familien skal få ta del i noe av det de opplever, blir også de invitert på flere anledninger. 

 

Alle mellom 0 og 18 år får minst én invitasjon fra Kirkene i Gamle Oslo hvert år. Vi prøver å koble disse 

arrangementene til andre ting som skjer i kirken, slik at de får møtt annet barn- og ungdomsarbeid som 

allerede er i kirkene. Følg med på www.kirkeneigamleoslo.no for å se hva som skjer. 

 
 

 

http://www.kirkeneigamleoslo.no/
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For de aller minste 
 

Dåp og dåpssamtale 
Omtrent 250 ble døpt i våre kirker i 2018. Alle som sogner til menighetene våre har 

dåpssamtale med våre prester, men mange velger likevel å døpe i en annen kirke. 

Dåpssamtalen er viktige kontaktpunkt mellom kirken og et nyfødt barns foreldre/familie. Det 

er fint å være med familie og barn i tilknytning til denne dagen, og med den hellige 

handlingen.  

 

Babysang 

Nesten hver uke er det babysang i alle 

kirkene som et dropp in-tilbud. I Grønland 

kirke hver fredag (minus skoleferier), mens 

det i Kampen og Vålerenga kirker hver 

andre uke. I tillegg kjører vi felles babysang 

for kirkene i Gamle Oslo hver 14. dag på 

Vålerenga i sommerferien. Babysang i 

Gamle Oslo har det siste året blitt svært 

populært. Vålerenga og Kampen har sang 

fast med musiker Tito, og er ofte innom Grønland. I løpet av to samlinger på en torsdag er 

det innom mellom 70 og 80 babyer med en eller flere foreldre/andre, og ofte mellom 20 og 

30 barn på fredager. Sangsamlingene har påfølgende lunsj –servering før eller etter. I januar 

2019 starter Grønland med lunsjservering i forkant av babysangen. Lunsjene er det ofte 

frivillige som rydder i stand til, og det er mye godt og positivt fellesskap rundt babysang-

samlingene. Vi regner at ??? unike babyer med foreldre er innom i løpet av ett år.  
 

Babysanggudstjeneste for 1-åringer og barn fra babysang 
I hver kirke har vi hvert semester gudstjeneste med fokus på babysang, hvor ettåringer blir 

invitert. Vi ser at vi når denne gruppen gjennom babysang, og deres inngang til gudstjeneste 

er enklere hvis vi bruker noe de allerede er kjent med. De får utdelt en pekebok med en 

bibelsk fortelling. Ofte settes det på dager som Åpen dag i Grønland kirke, aktivitetsdag på 

sommeren i Vålerenga eller andre aktiviteter etter gudstjenesten som konsert, kafé, 

tårnvandring og aktiviteter for barn og familier.  

 

Dåpslysutdeling i Kampen for 1 åringer 

I Kampen kirke inviteres de som ble døpt det foregående år til en spesiell gudstjeneste til 

dåpslysmarkering. Dette skjer hvert år i februar. Der får de utdelt dåpslyset sitt, og er en 

veldig fin måte å holde kontakt med familiene kort tid etter dåp. 
 

Utdeling av 2-årsbok 

Vi utdeling av 2-årsbok «Min kirkebok 2» i alle de tre kirkene. I Kampen og Vålerenga ble 

toåringene invitert til en spesiell gudstjeneste med tema som omhandlet den bortkomne sau, 

lik historien i boken. I Grønland ble det arrangert bokutdeling felles for 2- og 4-åringer på 

barnas julegudstjeneste med englespill i desember. I 2018 ble det dagen i forveien arrangert 

gratis juleverksted med julekrybbevandring.  Antall utdelingsbøker: 
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For de små 
 

Barnepåskegudstjeneste 

Etter påske ble det arrangert påskegudstjeneste med påskespill «Smak av påske», spesielt for 

3-åringer i Kampen kirke den 8. april.  

 

Kirkerottefest: «Kirkerottene og kattunge»  
Kirkerottene kommer til Kampen kirke hvert år i 

november, og 3-5 åringer var spesielt invitert. 

Kvelden starter med Rottefest på 

menighetshuset med pølser, kaker, rottedans, 

aktiviteter som ansiktsmaling og 

hobbyaktiviteter. Det er full rulle og fullt hus på 

menighetshuset. Frivillige er med i matboden, på 

kjøkkenet og de er med på å lede aktivitetene. 

Alltid er det noen store barn for å male på 

rottesnuter på barna. Videre var det duket for 

teaterforestillingen «Kirkerottene og kattunge» i 

kirka. Til forestillingen i år var det nesten 200 stykker, små og store.  
 

Utdeling av 4-årsbok 
I boka «Min kirkebok 4» er det fortellinger fra Bibelen, sanger og 

bønner. Gudstjenestene i kirkene var tilrettelagt fireåringer. 

Bokutdelingen fant sted i Vålerenga 26. august, Kampen 14. oktober 

og Grønland 9. desember. I Vålerenga i forbindelse med skolestart, 

Kampen var det gudstjeneste med høsttakkefest. Til sammen fikk ca. 

30 fireåringer utdelt bok på disse gudstjenestene.  

 

Juleverksted for 4-åringer  

For andre året på rad ble 4-åringer invitert til gratis juleverksted i 

Grønland kirke lørdag 8. desember, dagen før barnas julegudstjeneste.  

Vi lager engler, julepynt – og i år stjerne til himmelen over stallen i 

Betlehem. I løpet av timene vi er samlet serverer vi gløgg og pepperkaker. Underveis var det 

julekrybbevandring med Trosopplærer Hanna og musiker Tito, som spiller og skaper en 

helhetlig Midtøsten-opplevelse. I år var det 20 barn som ble kledd ut som gjetere, engler, 

vise menn og Josef og Maria, og sammen gjorde vi julefortellingen. Dagen etter var mange 

av barna, med flere, med på julefortellingen som utspilte seg gjennom hele gudstjenesten. 

Etter å ha forsøkt dette ett par ganger, blir det større satsning på dette tiltaket i 2019. Som et 

gratis juleverksted for barn og familier i hele bydelen.  
 

Barnas pinse 

Søndag 13. mai var Grønland kirke klar for pinsefeiring. Gudstjeneste var tilrettelagt for 

barn, og femåringer var invitert. Vi kjører Origami-konsept og brettet hver vår båt som ble 

sjøsatt i et basseng utenfor kirke. Her var 18 barn med på å brette, lære om Den hellige Ånd 

som bærer oss. Dagen er fylt med grilling, aktiviteter for barn og familier, babysang, 

fortellerstund og tårnvandring. Vi bretter også papirfly som vi sammen ser blir sendt ut fra 

kirketårnet.  
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De felles trosopplæringsgudstjenestene 

I løpet av året er 3 av trosopplæringsgudstjenestene felles for kirkene i Gamle Oslo - en for 

hver høytid. «Smak av påske» etter påske som barnepåskegudstjeneste i Kampen for, 

pinsefeiring i Grønland og 1. søndag i advent -  i forbindelse med Lys Våken i Vålerenga 

kirke.  

 
Skolebarna 

       
 

Skolestartgudstjeneste 

I september blir alle seksåringer invitert til skolestartsgudstjeneste alle kirkene for å markere 

og feire skolestart og få «Min kirkebok 6». Vi går nå over til å dele ut «Tre i ett tre»-boken. 

37 6-åringer var innom kirkene våre og fikk bok! 

 

Tårnagenthelg 
2.-, 3.- og 4.klassinger inviteres til å være agenter i 

Grønland kirke til en helg med ulike oppdrag og 

løse mysterier. I 2018 var 15 stykker med på 

korøving, symbol-jakt, agentsnapping og på 

tårnvandring. Noen av barna har også vært med 

tidligere år!  Vi hadde også Superagenter med, som 

er konfirmanter og ungdomsledere. Vi lærte om 

dåpen og lagde dåpsgave til søndagens dåpsbarn, og 

vi var alle kledd opp for karneval til fastelavnssøndagen. Alle tårnagenter får boken 

«Mysteriet i Liljadalen».  
   

Lys våken 

Kirkens nyttår og starten på adventstiden. Lys våken for dem mellom 10 og 12 år starter 

lørdag formiddag og går over i overnatting i kriken natt til 1. søndag i advent i Vålerenga 

kirke. 29 barn var med på arrangementet og temaene for dagen var advent, og hvordan være 

lys våkne for hverandre i adventstiden. På programmet stod kirkevandring med fokus på 

perlene i kristuskransen, korverksted, klokkeverksted med Burghard, lek, festmåltid, bålkos, 

refleksløp og tårnvandring. Vi lager også en liten julekalender med hyggelige hilsener, 

beskjeder eller oppgaver å gjøre hjemme.  Vi har med oss ungdomsledere for å kunne 

gjennomføre dette fantastiske døgnet! De er gruppeledere, arrangerer lek og mye mer. Alle 

på arrangementet er med på å planlegge og gjennomføre gudstjenesten den påfølgende 

morgen! Vi satser på en Lys Våken-reunion til våren i 2019.  
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For ungdom 
 

Konfirmasjon 

I 2018 ble 22 ungdommer konfirmert. I september ble 13 stykker konfirmert i Kampen, 7 i 

Vålerenga og 2 stykker i Gamlebyen & Grønland. Konfirmantene startet opp i januar og har 

møttes jevnlig på samlinger på ettermiddager i ukedager og noen lørdager i blant. I august 

dro de på leir til Åh Stiftsgård i Sverige, sammen med konfirmanter fra Frogner, Bygdøy, 

Sentrum og St. Hanshaugen. I løpet av konfirmanttida har de deltatt på gudstjenester, 

fasteaksjon, fått et innblikk i diakonalt arbeid, religionsdialog m.m. Mange foreldre, ansatte, 

unge voksne og studenter er aktive i dette arbeidet!  Les mer om konfirmantarbeidet i egen 

årsmelding.  
 

Lederkurs «Kaktus-lederne» 

I høst ble det arrangert lederkurs for de som ble konfirmert i september. 7 stykker fulgte 

kurset. Vi møttes hver andre uke til middag og ledertrening sammen i Vålerenga kirke. 

Kurset holdes av trosopplærer og studenter som har er i 

praksis fra Menighetsfakultetet, fra Ungdom, kultur og 

trosopplæring. Lederne har vært svært engasjerte og 

trofaste. De føler eierskap til kirken, de uttrykker at 

dette er et fristed for dem, og de skaper engasjement 

rundt seg. De har selv skapt navn for ungdomsarbeidet 

i Gamle Oslo - «Kaktus», og kaller seg for «kaktus-lederne». De er engasjert i 

trosopplæringsarbeidet, som ledere på Lys Våken, arrangerer filmkvelder for ungdom og 

Julebordet på Kampen, i tillegg til konfirmantundervisning, konfirmantleiren og 

planleggingen av den. Våren 2019 skal vi på tur til Østmarkskapellet sammen med andre 

ledere i Domprostiet.  

 

Ungdommens egne breddetiltak:  

 

Vi ønsker å ha arrangementer og samlingspunkt for ungdom, på deres premisser. Målet er at 

det på sikt kan bli noe kontinuerlig og med jevn rytme. Likevel skal det eies av dem, og være 

noe de ønsker. I 2019 har det derfor blitt arrangert litt oftere filmkvelder for ungdom, etter 

ønske fra konfirmantene eller Kaktus-lederne. Vi forsøker å etablere et ungdomsmiljø i 

kirkene våre, og vi jobber derfor ut i fra konfirmantarbeidet og lederkurs.  
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Filmkveld og overnatting i kirka 

I vår ble ønsket konfirmantene en overnatting i kirken i forbindelse med filmkveld. 25 

ungdommer var derfor med på taco i kirkeparken, filmkveld og overnatting.  

 

Kaktus 

I høst ønsket lederne å ha flere sosiale kvelder i Vålerenga kirke. De sto selv for regi av to 

kvelder med film og andre aktiviteter, som quiz, taco-servering, bli kjent-leker m.m. En av 

disse kveldene ble 8.klassinger invitert. Det var over 40 ungdommer innom ila kvelden. Alle 

disse kveldene avsluttes med andakt og lystenning. Ungdommene fra lederkurset har selv 

valgt navnet på vårt ungdomsarbeid «Kaktus» og vi har nå til og med egen snapchat-konto.  

 

Konfirmantrekruttering og filmkveld 

I oktober ble det igjen arrangert filmkveld for ungdom. Dette blir arrangert samme kveld 

som innskriving for konfirmanter for å gi dem mulighet til å bli kjent med flere av 

ungdommene i kirken. Kvelden ble arrangert av Kaktus-lederne og de får til å skape en sosial 

arena for potensielt nye og nye konfirmanter, i tillegg til andre ungdom.  

 

Ung Messe for konfirmantene og ungdom.  

Vi ønsker å ha en gudstjeneste for ungdom, og har derfor Ung Messe en gang i semesteret. 

Disse blir arrangert i sammenheng med konfirmantarbeidet og er derfor lagt inn i 

programmet for året deres. Det er en på våren, og på høsten – som er samtalegudstjenesten 

for konfirmantene. Her har vi med oss band, ungdommer selv får oppgaver før og i 

gudstjenesten. Her er det fortsatt stort potensiale i å nå bredere ut til ungdommer.   
 

Julebordet på Kampen 
I desember arranger vi julebord for ungdom i Gamle 

Oslo. Her blir tidligere konfirmantkull spesielt 

invitert, me vi ser at oppslutningen er størst blant de 

nye konfirmantene som starter på nyåret, og blant de 

som ble konfirmert samme høst. Her får ungdom 

selv arrangere sitt julebord. Vi ansatte og 

frivillige/studenter planlegger sammen med dem. I 

år gjorde vi ekstra stas på lederne som har gått på 

kurs i høst. Fra 2019 ønsker vi å gjøre dette til et 

gratis julebord for ungdom i Gamle Oslo som når 

bredere enn nye/gamle konfirmanter. Mange av de 

som er i miljøet inviterer med seg sine venner, og 

ønsker at de skal føle seg like velkommen om de er 

konfirmert eller ikke! Vi har en liturgisk avslutning i kirken.  

 

Pinsenatt i Domkirken 

For 3 året på rad ble det arrangert kveldsgudstjeneste sent lørdag kveld før 1. pinsedag. En 

pinsegudstjeneste for byens ungdom. Balducci, en kjent DJ, sto for en unik 

musikkopplevelse! Dette arrangeres i samarbeid med gateprest, Gamle Oslo, 

Frogner/Bygdøy og Sentrum/St. Hanshaugen menigheter. For ungdom. Vi har kafe i forkant 

av gudstjenesten, hvo våre konfirmanter og ungdommer er invitert.  
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Annet 
 

Planen for trosopplæring 

Dette året har det stått i fokus å øke kunnskap om trosopplæringen, både for ansatte og 

frivillige. Men aller mest har arbeid med å få innspill til en ny revidering av plan fra alle 

involverte, av MR, frivillige og staber. Dette skal være grunnlag for hva vi gjør i vårt arbeid, 

hva planen skal inneholde og hva vi ønsker for barn og unge i våre kirker. VI har en vei å gå 

for dette arbeidet, men vi satser på mer arbeid med dette i samarbeid med styringsgruppen, 

MR og staber i året som kommer. På den måten kan vi drive arbeid for våre barn og unge i 

bydelen som styrker den kristne tro, og bygger fellesskap og gode miljøer hvor man kan føle 

seg hjemme i våre kirker.   

 

Frivillige og medarbeidere i Trosopplæringen 
I løpet av dette året har alle konfirmantforeldre 

vært med på å lage middag til samlinger på 

torsdager, kaker og kirkekaffe til andre 

arrangementer for konfirmanter. Vi har hatt en 

fast frivillig på samlingene for ungdom i tillegg 

til 3 studenter fra Menighetsfakultetet som følger 

Trosopplæreren, Hanna over 2 år. Vi har fortsatt 

et fast band til ungdomsarrangementer og Lys 

Våken. I tillegg er flere fra kirkenes menighetsråd med på gjennomføring av tiltak som 

Kirkerotter, Tårnagenter og Lys Våken. Alle involverte og engasjerte er helt uvurderlige i 

arbeidet vårt, og det er tydelig at de møter mennesker som trives i kirkene våre! Barn og 

unge i våre menigheter er heldige som får møte så mange engasjerte frivillige og 

medarbeidere når de er med på det som skjer.Vi har mye bra å se frem til i løpet av dette 

året! Følg med på hjemmesidene våre! 

 

 

B. Konfirmantarbeid 
I 2018 ble det konfirmert 22 ungdommer i kirkene i Gamle Oslo. Av disse ble 13 konfirmert 

i Kampen, 7 i Vålerenga og 2 i Grønland kirke. Størstedelen av kullet går på Jordal 

ungdomsskole, men noen går også på Sofienberg, Vang og Høyenhall ungdomsskoler og 

Oslo International School. Andre år har vi også hatt fra Steinerskolen og St. Sunniva. Mange 

kjenner hverandre fra før, etter å ha gått på samme barneskole, fra idrett eller andre 

fritidsaktiviteter, de er naboer eller familievenner. Noen enkelte kommer «utenfra» og 

kjenner en og annen, eller ingen. Vi jobber derfor mye på starten av året for å få til et godt 

fellesskap, samtidig som det ikke skal gå ut over innholdet på undervisningen. For dette er et 

sted hvor vi møtes på andre premisser enn på skole og annet. Vi ønsker å få til et miljø de 

opplever inkluderende, og som de etter hvert kjenner eierskap til. 

 

Vi møtte mange fra 2018-kullet allerede på Innskriving og filmmaraton i oktober, og på 

Julebordet i Kampen menighetshus i desember. Dermed hadde noen allerede erfaringer av 

fellesskapet, og dette har positiv innvirkning på miljøet, noe vi så tydelige ringvirkninger av 

i år. Det har vært et kull som har blitt mer og mer nysgjerrige på kirken og på hverandre. De 

har vært åpne og inkluderende, både på leir, på undervisningstimene og andre samlinger. 
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Ansatte og medarbeidere 

I løpet av året har kapellan Sjur Atle og trosopplærer Hanna holdt i konfirmantarbeidet. 

Første undervisningstime i januar var sokneprester i hhv. Kampen og Vålerenga, Marit og 

Ingunn, tilstede. Den første helgen vi var sammen i januar hadde vi med oss 4 

ungdomsledere. To studenter fra Ungdom, kultur og trosopplæring ved Menighetsfakultetet 

har tatt del i både planlegging, sosial utvikling og i det praktiske rundt samlingene. I tillegg 

har en frivillig ung voksen arbeidet med logistikk med mat, vært med på undervisning og 

bidratt inn i det sosiale gjennom hele året. Som kompensasjon for merarbeid, og for å dekke 

opp for sykemeldinger, har hun fått et honorar. I løpet av året har vi noe kontakt med 

gateprest for ungdom, Morten Andreas Carlmark, som også er med på sommerleir.  

 

Konfirmantfamiliene 

En ny satsning i år var servering av middag på starten av alle samlinger. Vi engasjerte 

foreldre gjennom en rulleringsordning, og dette viste seg å være en kjempegod måte å 

involvere foreldre og foresatte i arbeidet, og til å møte dem og bli kjent med dem, på. I 

tillegg bidrar flere med kaker til ulike andre samlinger. Et mål var å bedre kommunikasjonen 

med konfirmantfamiliene, men også at det skulle virke til miljøet og undervisningens fordel. 

Vi har sett at dette har betydd mye for årets kull!  

 

Konfirmantåret 

Vi kickstartet konfirmantåret i januar med torsdagsundervisning, følger opp med 

presentasjonsgudtjenester på ulike søndager i kirkene, og en pilgrims-helg i slutten av 

måneden med overnatting i Grønland kirke. Vi la inn en ekstra overnatting i Vålerenga kirke 

i forbindelse med filmkveld, etter konfirmantenes eget ønske. I løpet av året har vi faste 

torsdagsundervisninger, Superlørdag med fasteaksjon før påske, sommerleir og konfirmasjon 

i september.  

 

Torsdagsundervisninger 

1-2 torsdager i måneden er det 2-timers samlinger med undervisning i Vålerenga kirke. Vi 

starter med middag, og bli-kjent/oppvarmingsleker, undervisning og avslutter med en 

liturgisk samling i kirkerommet. Undervisningen har tatt utgangspunkt i Bibelen, kristne 

praksiser, kirkeåret, gudstjenesten og dens ledd, med det mål for øyet å gi mening til vårt 

forhold til Gud, vår kristne identitet, forhold til kirken og gudstjenesten, samt hva den kristne 

tro er.  
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Liturgisk avslutning 

Hver torsdagsundervisning er blitt rundet av med en liturgisk avslutning, bestående av 

salmesang, veksellesning, bønn, andakt og velsignelse. Målet har vært å gi konfirmantene er 

gudstjeneste med lav terskel, og å gi tid til å være til stede i lesninger, bønn og salmesang. 

 

Pilgrims helg – en dialogisk pilgrimsvandring 

På pilgrimsvandringen i Gamle Oslo skal vi bli kjent med alle 3 kirkene. Vi ønsker å finne 

spor av Gud; spor av det hellige i byen og i våre liv. Vi startet i Grønland kirke, vandrer 

videre til ICC moske i Tøyenbekken. Der møtte vi i år imam Hamid som viste oss rundt, lot 

oss observere en tidebønn og ledet oss i videre samtale om tro og islam.  

Videre vandrer vi forbi Tøyenkirken, St. Hallvard kirke og opp til Kampen kirke, og etter en 

undervisningstime der gikk vi en post-løype til Vålerenga. Der sto det taco, skrivebok-

verksted og konkurranser og bli kjent-leker på menyen. Vi hadde så en liturgisk avslutning i 

Grønland kirke før vi la oss til å sove på kirkegulvet, midt i mellom 37-bussens nattruter, 

sirener fra politibiler og ropene fra folk som fyller gatene en lørdagsnatt. Vi våknet søndag til 

gudstjeneste og presentasjon av Grønlands konfirmanter.  

 

Gudstjenester 

Fra januar til juni var det jevnlig konfirmasjonsundervisning og obligatorisk 

gudstjenestedeltagelse. Til sammen skal de få med seg 8 gudstjenester, og 5 er allerede med i 

det obligatoriske opplegget – som Pinsenatt i domkirken, konfirmant presentasjon, 

Fasteaksjon og leirgudstjeneste. I tillegg skal de ha ministrantoppgaver i sin lokale kirke, og 

sammen lage en samtalegudstjeneste. I år med drama, skriving av bønneledd, forsangere, 

prekeninnspill og mer.  

 

Superlørdag og fasteaksjonen 

En helg med fasteaksjonen i fokus skjer i løpet av våren. Nytt av året er en samling i 

Domkirken i regi av Gateprest for ungdom, Bispedømmet og Kirkens Nødhjelp. Fredag 

kveld var konfirmantene i domkirken og møtte bl.a. biskop Kari Veiteberg sammen med 

deler av de andre konfirmantene i Oslo bispedømme På lørdag har vi det vi kaller 

«Superlørdag» i Vålerenga kirke sammen med konfirmantene fra Bygdøy/Frogner og 

Sentrum/St. Hanshaugen. Et årlig arrangement hvor vi for første gang møter de vi skal på 

sommerleir sammen med, lærer om organisasjonen Kirkens Nødhjelp, deres arbeid og 

verdigrunnlag, og om hva innsamlingsmidlene i Fasteaksjonen går til. Konfirmantene var 

selv med på selve innsamlingsaksjonen på søndag, hvor vi starter å gå fra sin lokale kirke 

etter gudstjenesten.  

 

Sommerleir på Åh Stiftsgård 

I august dro vi på leir sammen med konfirmanter fra Bygdøy & Frogner og menighetene i 

Sentrum & St. Hanshaugen. For andre året på rad var vi på Åh Stiftsgård, utenfor Uddevalla, 

i Sverige. Denne turen betyr mye sosialt og gir rom for utdypende undervisning og samtale, 

lek, bading og fjas, kirkebygging, konkurranser, morgensamlinger og gudstjenester. Vår 

gjeng fra Gamle Oslo var med på å skape et inkluderende og positivt miljø på leiren. De 

torde å være seg selv, og å bli kjent med andre på tvers av bydeler.  
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Konfirmasjonsfest og leir-reunion 

I september, tre søndager på rad, ble det 3 høytidelige og flotte gudstjenester i hver kirke. I 

etterkant har vi ønsket å ha en feiring sammen og en reunion med dem vi har vært på leir 

med. Så når siste konfirmasjonssøndag var over ble alle invitert til en liten kakefest i Markus 

menighetshus på St. Hanshaugen. 

 

 
 

 

Veien videre 

Konfirmantene er i ettertid blitt invitert til å delta i ledertrening, og høsten 2018 var 7 

ungdommer med på undervisning og opplegg i Vålerenga kirke. De har også vært med på å 

arrangere blant annet Filmmaraton og Julebord for ungdom. De inviterer med seg sine 

venner, tar godt imot de 8.- og 9.-klassingene som har vært med, og det har vært veldig gøye 

arrangementer. På disse kveldene har vi også møtt noen av de nye konfirmantene for 2019! 

De har også deltatt som ledere på Lys Våken og andre TOL-tiltak for barn og ungdom. På 

julebordet fikk disse lederne utdelt «152 bønner» i gave for fullført kurs. De gleder seg nå til 

å delta på konfirmantundervisning og leir for 2019-kullet! 

 
 

C. Musikk- og kulturarbeid 

 

Aktiviteter for barn og ungdom 
«Kampen Åpen middag og musikk» I 2018 har musikk- og kulturmedarbeider jevnlig 

deltatt på middager annenhver onsdag på Kampen menighetshus i samarbeid med diakonen 

vår, Nina Berger. Etter å ha spist middag synger vi sanger, hovedsakelig fra den norske 

kulturtradisjonen. Avslutningsvis spiller jeg musikk på musikkinstrumenter fra 

Andesfjellene. Tiltaket har etter hvert blitt en mer inkluderende aktivitet da fokuset ikke er 

rettet mot spesifikke aldersgrupper. Etter forslag fra tidligere kantor Eivind Vonen ble 

tilbudet utvidet til et "familiekor", som senere ble omdøpt til "Kardemomme familiekor". 

Bakgrunnen for dette var å formidle det lavterskeltilbudet det ønskes at dette skal være.  
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Babysang:  

Siden mai 2018 har jeg, i samarbeid med diakon Nina Berger, deltatt ukentlig på babysang i 

Vålerenga kirke og Kampen kirke. Babysangen arrangeres hver torsdag kl 11 og kl 13. 

Enkelte fredager har jeg også samarbeidet med Hanna på babysang i Grønland kirke. Dette 

har vært fine stunder sammen med babyene og deres foreldre/foresatte. Mitt fokus har vært å 

stimulere babyenes sanser med ulike fløyte, tromme- og strengeinstrumenter fra Latin-

Amerika.  

 

Advents fortelling: Jeg har også deltatt i en fortelling om advents evangeliet for barnehager 

i Kampen kirke, i samarbeid med vikarprest Mathias Gillebo og kantor Eivin Vonen. I den 

samme perioden deltok jeg på et tilsvarende arrangement i Grønland kirke i samarbeid med 

trosopplæreren Hanna Haraldstad. Dette var et tiltak for barnehager. I tillegg var jeg 

engasjert i trosopplæringstiltaket «Kirkerotter» i november.   

 

Kampen omsorg pluss:  

I samarbeid med Kampen kirke har jeg inngått et musikalsk samarbeid med Ellen Kirkås for 

å holde babysang på Kampen Omsorg+, eller generasjonenes sangstund, som det også 

kalles.  Dette har vært gjennomført annenhver tirsdag i ulike uker.  
 

Gudstjenester i de tre kirkene har gitt meg muligheter til å samarbeide med flere musikere, 

diakoner, trosopplærere, prester og frivillige. Dette byr på ulike situasjoner og 

konstellasjoner i forhold til tematikk og liturgi - noe som jeg liker godt. Mai 2018 fikk jeg 

æren å sørge for musikken til en spesiell gudstjeneste; 1.mai- gudstjenesten - til minne om 

alle arbeiderne i Norge og over hele verden.  
 

Aktiviteter for voksne 
Jeg fortsetter med trommekurs på Aktivitetssenteret 31B (lavterskeltilbud innen Psykisk 

helse i bydel Gamle Oslo). Dette har blitt til en fast og godt etablerte tromme-gruppe som 

fortsatt eksisterer - med noen opprinnelige medlemmer og noen nye.  Gruppen er alltid åpen 

for nye som vil prøve.  Gruppens deltagere har variert fra ca 2 til 5 stk. 
 

Musikk og Relax 

Jeg har fortsatt med Musikk og Relax, et åpent tilbud for alle som vil komme innom "Åpen 

kirke" og få en liten avslappende stund liggende på matter og høre på musikk. Jeg spiller på 

ulike urgamle instrumenter fra Latin-Amerika og andre verdensdeler. Både i Kampen og 

Vålerenga spilte jeg meditativ musikk fra kl 17:00 til 18:30. Tirsdager i Vålerenga og 

torsdager i Kampen - for alle som kom innom.  
 

Andre aktiviteter:  

Hvert år siden 2015 har jeg på Kristi himmelfartsdag tatt initiativ for å sette sammen et band 

for å spille og vandre fra St. Halvard-ruinene og hele veien til Grønland kirke. Videre til 

Kampen kirke og deretter til Vålerenga kirke.  

Sammen med staben fra Vålerenga kirke deltok jeg på lysvandringen langs Alnaelva med å 

spille litt musikk for forbipasserende.    
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D. Religionsdialog  
 

 

 

 

2016 

Ved tilsettelsen av ny kapellan i Gamlebyen og Grønland menighet (GG), var det bestemt at 

det skulle satses på religionsdialog for ungdom. Dette arbeidet skulle bygge videre på det 

arbeidet Rune Behring, Sunniva Gylver og Lars Martin Dahl (LMD) hadde drevet, men hvor 

dialogen hadde en mer topptung profil. 1. august 2015 tiltrådte undertegnede (SAF) som 

kapellan i GG, med særskilt ansvar for religionsdialogen i Gamle Oslo (GO). Avtale ble 

gjort mellom sokneprest LMD og kapellan SAF om at LMD skulle lede arbeidet frem til 

årsskiftet, og at SAF da tok over det koordinerende ansvaret for dialogarbeidet.  

 

SAFs tanke om dialogarbeid er at det skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i forskjellene 

mellom livssyn og religioner, og at disse forskjellene skal bli tydeligere gjennom 

dialogarbeidet. Gjennom å forstå hvorfor andre mener som de gjør, og hvorfor en selv mener 

som en selv gjør, er man godt rustet for å nå frem til en respektfull og vennskapelig dialog 

hvor deltakerne føler seg både sett og tatt på alvor. 

 

2017 

Dette året ble i stor preget av at mye av min tid har gått med til konfirmantarbeid, i Anne 

Cathrines fravær. Innsatsen på religionsdialogen har derfor vært noe lav, men jeg har sørget 

for å holde gående de ting som jeg har hatt mest tro på. Dette vil fortsette frem til jeg trer ut 

av konfirmantarbeidet etter leiren i august.  

 

2018 

Også dette året gikk det utover religionsdialogen at SAF holdt i konfirmantarbeidet i Anne 

Cathrine Owes (ACO) fravær. Et visst aktivitetsnivå har det likevel vært. Særlig viktig har 

det vært at trosopplæreren Hanna Haraldstad, har utdannet seg til Dialogpilot, og gjennom 

det studiet fått knyttet viktige kontakter. Forandringshuset sørger også for at dialogarbeidet 

holder et høyt aktivitetsnivå. Når fokuset har vært på religionsdialog for ungdom, har det 

derfor i denne situasjonen vært viktig å være med på å bygge et godt ungdomsmiljø også i 

kirken. Kunnskap om kristen tro og kirken er viktig for kristen ungdom og deres 

trosidentitet. Å kjenne en tilhørighet til kirken tror jeg gjør dem enda tryggere og gjør det 

mulig for dem å forstå andres tro og ulike livssyn i dialogmøter.  
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Aktiviteter 
 

Religionenes dag 

Dette nå 12 år gamle arrangementet gikk av stabelen også i år, men det var ingen tvil om at 

vi som hadde stand på Grønland torg ikke var fornøyd med hvordan dette arrangementet er 

bygd opp. Derfor ble det bestemt at vi skulle ta en evalueringsmøte før sommerferien. Dette 

ble gjort, og utfallet ble at vi bestemte å endre form på Religionenes dag, og at det da skal 

legges opp til at forbipasserende kan få stille spørsmål til tverreligiøst sammensatte grupper 

på tre personer, om et gitt tema. Det er Home Church som har ansvaret for Religionenes dag 

2019. 

 

Moskeene 

Kontakten med ICC og Minhaj er ivaretatt, mens vi har mistet verdifull kontakt med Central 

Jamaat-e Ahl-e Sunnat. Denne kontakten bør raskt reetableres. Vi merker at forholdet 

mellom ICC er særlig solid, og at de tar imot oss som gamle venner, selv når det går lang tid 

mellom møtene.  

 

Konfirmantene 

Som i 2017 besøkte vi ICC, med konfirmantene våre, hvor vi fikk en samtale med daglig 

leder, Arslan, som fortalte om hvordan det var å vokse opp som pakistansk muslim i Norge, 

og om hvordan det var å føle seg både norsk og pakistansk. Dette satte i gang gode 

refleksjoner hos konfirmantene, men vi ønsket å få til en dialog mellom folk på noen lunde 

samme alder som konfirmantene. Dette blir målet for neste år. Vi håper å få lagt til rette for 

en trygg og god religionsdialog mellom våre ungdommer neste år.   

 

 

 

Kapittel 8 Diakoni 

 
Årsrapport fra Diakonen i Kampen 2018 

Diakon Nina Berger er ansatt i 33% stilling. Det meste av 

tida bruker diakonen til å følge opp enkeltpersoner som 

strever i sine liv med samtaler og besøk og til planlegging og 

gjennomføring av noen faste inkluderende diakonale 

aktiviteter. I tillegg har diakonen på forespørsel og ved 

henvisning gjennomført 35 hjemmebesøk, 3 sykehusbesøk 

og hatt 9 avtalte fortrolige samtaler med mennesker som har 

opplevd sin situasjon som spesielt tung. 

 

Annenhver onsdag legger diakonen til rette for «seniorlunsj» bak i kirken etter 

hverdagsbønnen kl. 12:00. 5-18 kommer regelmessig og spiser medbrakt matpakke og får 

kaffe og te servert. Før sommeren og jul har vi en utvidet samling for denne gruppa i 

sakristiet. Flere av disse har kontakt med hverandre utenom og følger opp når sykdom 

rammer. Den omsorg de viser hverandre og andre, er diakoni i praksis.  
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Torsdager i like uker har diakon og 

musikkarbeider Tito gjennomført «Babysang» 

kl. 11 og kl.13 med tid for å bli kjent og spise 

formiddagsmat i pausen. Å være i kirkerommet 

gir oss en god ramme for tiltaket. Mange som 

har kommet har aldri tidligere vært i Kampen 

kirke selv om de bor i nærområdet. Tiltaket er 

svært populært. I starten av året møtte 

gjennomsnittlig 40 babyer + 40 voksne. 

Gjennom høsten økte antallet til 70 babyer + 70 

voksne. Vi møter stadig noen som ikke har vært 

med før, både mammaer, pappaer og 

besteforeldre. Tiltaket gir oss god kontakt med småbarnsforeldre og barna i soknet. 

Sangstunden legger til rette for nærhet mellom barnet og foreldrene og gir tilknytning til 

sangtradisjoner og inspirasjon til å synge hjemme med barnet. I 2018 har vi også hatt 

samarbeid med Kampen Omsorg+ som er drevet av Kirkens Bymisjon om utvikling av 

«Generasjonssang» etter babysang-modellen i deres kafe.  

 

Onsdag i like uker kl. 16:30 inviteres til hverdagsmiddag med sang og musikkstund på 

menighetshuset. Kampen Åpent er et tiltak som legger til rette for et inkluderende felleskap, 

samhold og tilknytning til menigheten. Mange familier med barn har liten plass og det er stor 

stas for barna å leke i den store salen. Tiltaket har skapt kontakt mellom småbarnsfamilier i 

lokalsamfunnet, mellom voksne og barn (generasjoner) mellom mennesker med ulik 

bakgrunn/kultur og mellom kirka (ansatte) og familiene. I gjennomsnitt har vi vært 6 barn og 

7-8 voksne hver gang. 

 

Diakonen har deltatt på i alt 10 gudstjenester i Kampen kirke og på kirkekaffen.  

 

Kampen menighet er tilknyttet en samarbeidsavtale med kriminalomsorgen, Oslo 

friomsorgskontor. Det innebærer at personer som er idømt samfunnsstraff kan utføre 

«samfunnsnyttig tjeneste» i menigheten etter avtale. Diakonen er kontaktperson i dette 

samarbeidet. Vi har hatt god hjelp fra flere personer som har bidratt mange timer i slik 

tjeneste for oss.  

 

Kampen menighet fornyet engasjement og forpliktelse som «Grønn menighet».  MR har 

vedtatt nye mål og valgt ut konkrete tiltak vi vil jobbe for å gjennomføre. Vi har utfordret og 

inspirert hverandre til å ha fokus på hva vi som enkeltmennesker og som menighet kan gjøre 

som bidrar til bærekraft og vern om skaperverket, lokalt og globalt. Vi har bl.a. lagt vekt på å 

utnytte maten på våre arrangementer og unngå unødig kasting.  

Sammen med de andre menighetene i Gamle Oslo engasjerer Kampen menighet seg i 

arbeidet for en rettferdig fordeling av verdens ressurser bl.a. gjennom deltagelse i Kirkens 

Nødhjelps Faste aksjon – og den årlige TV-aksjonen.  
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Kapittel 9 Kirkemusikk  
 

Årsrapport fra Kantor 2018 

Kampen menighet kjennetegnes ved et bredt og variert musikalsk uttrykk, noe som i særlig 

grad kommer til uttrykk i gudstjenestearbeidet. Eksempelvis har det vært holdt gudstjeneste 

med Egnermelodier, ung messe med band, babysanggudstjeneste, klimamesse med messing 

og fiolin og Syng håp-gudstjeneste med latinamerikansk musikk, i tillegg til 

høytidsgudstjenester med ekstra musikere. Det er mange frivillige og gjenytelsesbetalte 

musikere i gudstjenestene, både solister og ensembler, amatører og profesjonelle. Kirken 

samarbeider også med flere kor. 

 

Det er en del utleie forskjellige konserter, særlig til julekonserter i desember. 

Orgelet i Kampen kirke bærer sterkt preg av slitasje og deler som er moden for utskifting. 

Kirkelig fellesråd er blitt gjort oppmerksom på at orgelet trenger en større rehabilitering. 

Kirken disponerer også et flygel og flere pianoer, disse er i god stand bortsett fra 

instrumentet i dåpssakristiet som trenger en overhaling. Kirkens cembalo trenger også en 

overhaling, blant annet nye strenger. 

 

Kantor bruker 20% av arbeidstiden til Kampenkoret. Koret deltok ved flere gudstjenester 

inkludert Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag. Det er ønskelig med et utvidet 

samarbeid med koret som forsangere på flere gudstjenester. Koret har sine tradisjonsrike vår- 

og julekonserter.  

 
Kampenkoret 

Kampenkoret har i 2018 bestått av 15-20 aktive medlemmer, med litt variasjon i de to 

semestrene. Dirigent har vært Eivind Vonen i vår- og høstsemesteret, men Colin Smith var 

vikar i perioden februar til medio april da Eivind Vonen var i pappapermisjon.  

 

Vårsemesteret hadde koret 22 tirsdagsøvelser, 6 lørdag- og søndagsøvinger, inkludert 

generalprøver før konserter. I vårsemesteret deltok hele koret på 2 gudstjenester. I tillegg var 

mindre grupper med på diverse prosjekter i kirken. Hele koret var også med på 

Kampenfestivalen og festivalens avslutningskonsert med fremføring av Puccini: Messe di 

Gloria den 15.04.2014. 

 

Høstsemesteret hadde koret 17 tirsdagsøvelser og 4 lørdag- og søndagsøvinger.I 

høstsemesteret deltok koret på 2 gudstjenester i Kampen kirke på henholdsvis den 04.11 og 

09.12. I tillegg var mindre grupper med på diverse prosjekter i kirken. En liten gruppe fra 

koret var for eksempel med på gudstjenesten i kirken på julaften som forsangere. 

 

På sommerkonserten 10.juni deltok Colin Smith & Eivind Vonen som dirigenter for koret. 

Vi fremførte følgende: 

Franck Alleluia (Le seigneur) 

Brahms Psalm 13 + Ave Maria 

Kodaly Ave Maria 
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Fauré Cantique de Jean Racine 

Shakespeare/Chilcott: Come unto these yellow sands 

Shakespeare/Bullard: Hark, hark, the lark 

Shakespeare/Ramsey: Over hill, over dale 

Shakespeare/Chilcott: Our revels now are ended  

Så grønn en drakt (vers 2 og 3 fra kornoten trykket i programmet) 

Rutter The Lord bless you and keep you 

 

Svein Amund Skara er en kjent og kjær samarbeidspartner og var leid inn som ekstern 

musiker. Han hadde en egen fremføring av Franz Liszt: Ricordanza fra Transcendentale 

etyder.Mari Ørstavik er skuespiller og deltok som gjest. Hun leste utdrag fra William 

Shakespeares “A midsummer night´s dream”. Etter sommerkonserten var det 

sommeravslutning i sakristiet med mat og drikke. I etterkant av sommerkonserten ble det tatt 

en opprydning i vårt notearkiv på galleriet i kirken, og kormapper og noter ble samlet inn fra 

alle medlemmene. Det ble imidlertid gitt tillatelse til å beholde kormappe hjemme dersom 

noen ønsket det. 

 

Julekonserten ble avholdt i Kampen kirke den 16.12.2018. Tema for konserten var julesanger 

fra mange land, og vi fremførte følgende sanger: 

Veni, veni Emmanuel (arr.: Winnie Brückner) 

Eatnemen Vuelie (arr.: Frode Fjellheim) 

Mitt hjerte alltid vanker (H. A. Brorson, arr.: Margrethe Ek) 

Kling no, klokka (Blix, arr.: Egil Hovland) 

Carol of the Bells (M. Leontovich/P. Wilhousky) 

Stille Nacht (Mohr/Gruber/ arr.: Winnie Brückner) 

Cantate Domino, tekst fra Salmenes bok (arr.: Jens Klimek) 

Deilig er jorden  

 

Erle Sund ble leid inn som ekstern musiker på althorn og fremførte Nordnorsk julesalme. 

Konserten var gratis for publikum og kollekten gikk til det sosiale tiltaket “Musikk & 

middag” i Kampen menighetshus. Etter konserten var det en juleavslutning i sakristiet med 

mat og drikke, samt en markering av Eivind Vonen som sluttet som korets dirigent i 

desember 2018 etter julekonserten. 

 

Styret besto i 2018 av Mari Jørgensen som styreleder, Andrea Stengel som økonomiansvarlig 

og kasserer, Lola Wedervang, Elin Barosen og Heidi Andreassen som styremedlemmer. 

Elisabeth Staven steppet inn for Andrea Stengel i perioder da Andrea var i barselpermisjon, 

og hun har etter hvert blitt et fast medlem i styret. Hun er i tillegg noteansvarlig og 

nøkkelansvarlig. Dirigentene Colin Smith og Eivind Vonen har i begge semestrene deltatt på 

styremøtene. Det har i tillegg vært en egen gruppe uavhengig av styret som har arbeidet med 

repertoar i 2018. Medlemmene i gruppen har i hovedsak bestått av Lola Wedervang, 

Marianne Jacobsen og Bibiana Piene. 
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Vil du være frivillig?     
Kirken trenger deg!  
www.kampenkirke.no 

facebook.com/kampenkirke 

post.kampen.oslo@kirken.no 

 

http://www.kampenkirke.no/

