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Vålerenga kirke 10. sept: Gudstjeneste i anledning åpning av nye VIF-stadion. Foto: Synnøve Sætre 
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Innledning 

Her er Vålerenga kirkes årsrapport for 2017. Et år fylt med mange av de tingene vi gjør til vanlig i kirka vår. Og 

et år med spesielle markeringer å se tilbake på.  

Et av høydepunktene for Vålerenga i 2017 var åpning av ny, egen stadion for Vålerenga Fotball på Valle. Det 

ble behørig feiret også her i «kjerka oppi parken». En annen gledesdag var da vi igjen kunne ønske 

velkommen til søndagsskole på Vålerenga. Vi har fått markere 500 års reformasjonsjubileum med den 

verdensvide kirke, og 30-års-jubileum for vårt eget Vålerenga Vocalis.  Vi har hatt Grønn lørdag for 2. gang, 

basar for 10. gang, og hang oss med på en nyoppstarta tradisjon med bakgårdsmarked i nabolaget. Og - fra 

2017 heter Vålerenga menighet forøvrig endelig nettopp det: Vålerenga menighet med a-ending! Både 

Språkrådet og biskop sa seg enige i at det var det som er den naturlige skrivemåten for den vi er.  

Dette og mere til kan du lese om i årsmeldinga vår. Årsmeldinga er for arkivet, historien og de som skal ha vår 

rapport. Men årsmeldinga skal også være et redskap for jobben vi gjør, og en mulighet til å bli kjent med de 

ulike deler av kirkas liv. Årsmeldinga skal være til utfordring, glede, presentasjon og fascinasjon: Dette er oss. 

Dette er kirka vår, menigheten din. Her er vi nå, og herfra får vi gå videre. Velkommen til å komme med 

innspill, utfordringer og bidrag! 

Vel møtt til menighetens årsmøte og medarbeiderfest torsdag 26. april kl 18 – og vel møtt til videre 

fellesskap! Sammen får vi be om og leve i Guds velsignelse over den tjenesten vi får stå i og utvikle:  

Å være kirke på Vålerenga -"Med himmel' n sjøl til tak". 

 

 

Fra gudstjeneste med nyåpning av søndagsskolen, aug 2017. Foto: Marianne Husby Berg 
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Kapittel 1  Menighetsråd og stab, lokaler og økonomi  

Menighetsrådet er menighetens valgte organ. VI har i 2017 hatt 6 møter og behandlet 66 saker, 

samt en workshop-dag med stab og menighetsråd lørdag 11. februar. Menighetens årsmøte ble 

avholdt torsdag 27. april 2017, og vi hadde også en vår-dugnad med rydding og vasking.  

Følgende er med i våre ulike råd og utvalg:  

 

 

De viktigste saksområdene for menighetsrådet i 2017 har vært:  

- Workshop MR og stab: Om satsingsområder, hva vi gjør, og hva vi ønsker å videreutvikle    

- Nye møbler til menighetssalen 

- Markering av åpning av egen stadion for VIF 

- Navneendring fra Vålerengen til Vålerenga 

- Ny daglig leder/ spørsmål om felles administrasjonen med Kampen (etter ønske fra KFiO) 

- Avgi stemme i bispevalg for Oslo 

- Arbeid fram mot diakoniplan for menigheten, samt inngåelse av fast misjonsprosjekt 

- Innspill til Kirkebruksplanen i Oslo kirkelige fellesråd 

Menighetsråd: Leder Karianne Jaabæk, nestleder Bjørnar Nørstebø , Irene Bjerknes Skaland, Tamara Stavseth, 

Hans Stifoss-Hansen og Unni E. Giørtz. Vara: Steinar Grande, Elin Skogøy, Conni Ess, Ingun E. 

Andersen og Håkon Høydal. Pluss sogneprest Ingunn Rinde 

Diakonigruppe: Nina Berger, Unni Giørtz, og Hans Stifoss-Hansen 

Økonomigruppe: Daglig leder, nestleder Bjørnar Nørstebø, Steinar Grande 

Grønn gruppe: Karianne Jaabæk og Bjørnar Nørstebø, Nina Berger 

Repr i Kirkelig fellesråd 

i Oslo  

Karianne Jaabæk, vara Unni Giørtz 

Styringsgruppe 

trosopplæring: 

Tamara Stavseth 

Samarbeidsorganet 

Kirkene i Gamle Oslo  

Elin Skogøy  

Kontaktperson KN: Unni Giørtz 
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 «Endelig Vålerenga menighet» var overskrifta på pressemeldinga vi sendte ut i august 2017. 

Sammen med orientering om hvordan vi markerte feiringa av egen VIF-stadion, fikk vi god 

medie-omtale på vår lokalmiljø-profil. Her gjengir vi likegodt innholdet i pressemeldinga, det 

oppsummerer jobben og intensjonen: 

«Vålerenga menighet heter endelig nettopp det: Vålerenga menighet med a-ending!  

Den fordanskede versjonen av navnet på bydelens menighet og kirke har overlevd fram til nå, selv om både 

bydelen, bydelens park og skole alle heter Vålerenga.   

Dette ville Vålerenga menighetsråd rydde opp i, noe som viste seg å være en litt lenger prosess. Vålerengen 

sokn måtte først skifte navn til Vålerenga sokn, og denne jobben er det etter Kirkelovens § 2 annet ledd 

Kongen som gjør. Dette er delegert til departementet som igjen har delegert dette til bispedømmerådet.  

I delegasjonsbrevet står også at bispedømmerådet skal henvende seg til Språkrådet for å be om tilrådning.  Og 

språkrådet uttalte seg om endringen: «Vi har ingen merknader til at soknenavnet endres til Vålerenga sokn». 

Det viste seg også at i Sentralt stedsnavnregister (SSR) er Vålerenga eneste godkjente skrivemåte av navnet på 

bydelen og kirka!  Etter videre saksgang ble endringen godkjent.  Når navnet på soknet først er endret, endres 

naturligvis også navnet på menighet og kirke.  Dermed heter det nå endelig Vålerenga sokn, menighet og 

Vålerenga kirke, i tråd med bydelens navn, talemål og identitet.» 

Medarbeiderskap 

Også dette året inviterte vi til medarbeiderfest hvert semester. I februar fikk vi besøk av 

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, hvor vi også inviterte de fra 

Kampen og Gamlebyen-Grønland. I tillegg la vi menighetens årsmøte på en hverdag, med 

medarbeiderfest i etterkant. På høstens medarbeiderfest var det «faglige vorspielet» en 

workshop om gudstjenesten – det ble også en god opplevelse med mange nyttige innspill.  

 

Samarbeidsorganet for Kirkene i Gamle Oslo 

Samarbeidsorganet for Kirkene i Gamle Oslo består av MR- og stabsrepresentanter fra Gamlebyen og 

Grønland, Kampen, og Vålerenga menigheter. De har i løpet av året hatt 3 møter og behandlet 25 saker. 

Medlemmer i 2017: 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), Else Marie Helle Hernández (Kampen), Karianne 

Jaabæk Pons (Vålerenga), Ingunn Rinde (prestenes representant) og Olav Rune E. Bastrup (KfiO repr). Liv 

Ødemark-Bocek var referent første halvår og Dag Standal 2.halvår. 
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Kontakt bydel – kirke 

Kontaktutvalget mellom Bydel Gamle Oslo og Kirkene i Gamle Oslo samles 2-3 ganger i året for 

informasjonsutveksling, samt samarbeid om Religionenes dag, Internasjonal torgdag og Julegrantenning på 

Grønland torg. Kirkenes representanter er Liv Ødemark-Bocek (til sommer 2017), Sjur Atle Furali og Nina 

Berger (Ingunn Rinde fram til sommeren).  

Økonomi  

Regnskap for menighetene føres av Kirkelige fellesråd i Oslo, og presenteres når det er klart. 

 

Lokalene, utleie og bruk av kirka  

Lokalene våre er mye i bruk, både til egne aktiviteter og utleie, inkludert flere faste leietakere. Vi har et godt 

samarbeid med disse leietakerne, som bidrar til bredde og mangfold i kirken: 

Vålerenga Historielag leier to av kontorene i 3. etasje, og har sine medlemsmøter i menighetssalen, samt sin 

årlige utstilling 2. helg i oktober. 

Den hinditalende menigheten Victory in Christ Ministries leier kirka vår til sine gudstjenester. 

Anonyme Narkomane (NA) låner Kirkestua hver fredag kveld. 

Vokal Vivo låner kirka til korøvelser på tirsdager, pluss konserter.   

VIFs dameliga holder sin julemesse i menighetssalen 1. søndag i advent. Vålerenga janitsjar, Blå Kors og 

Vålerenga Lions låner kirka til sine årlige konserter. Både menighetssal og kirke-stue leies jevnlig ut til 

dåpsselskap og møter. Den staselige Konfirmantsalen i prestegården leies ut til dåpsselskap, minnesamvær og 

møter. Her holdes også menighetens medarbeiderfester.  

Høsten 2017 landet vi på valg av nye stoler, bord og sofa til menighetssalen, og bestilte levering på nyåret fra 

Kinnarps. I klokketårnet fikk vi installert solur som gjør at lyset i uret nå går på til rett tid i forhold til årstida. 

Kirkeklokkene kunne lenge ikke høres inne, det var et stort savn, og vi ble glade da dette kom endelig på plass 

igjen i februar 2018.  

STABEN I VÅLERENGA 

2017 var et år hvor vi sa farvel til flere av våre medarbeidere: Daglig leder Karl Ove Jeppestøl tok avskjed i 

april, kantorvikar Burghard Wellmann i august, og prostiprest Lise Tostrup Setek i oktober. I starten av 2018 

har vi også fått nye personer på plass.   

Daglig leder: Karl Ove Jeppestøl sluttet i stillingen (100%) 1. mai. Kirkelig Fellesråd besluttet å lyse ut de 

administrative stillingene for Kampen og Vålerenga menigheter samlet. Morten Hauge tiltrådte som daglig 
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leder for Kampen og Vålerenga 03.01.2018 (100%), mens Erika Espey-Sundt tiltrådte som menighetskonsulent 

i 80% 4. februar.  

Lene Christine Mikalsen vikarierte i 20% på sommeren, og 60-80 % fra høsten og ut januar 2018. 

Sogneprest Vålerenga: Ingunn Rinde, 100 % 

Ekstraprest Vålerenga: Da prostiprest Lise Tostrup Setek gikk av med pensjon i oktober 2017, fikk Vålerenga 

tilført 30% andre presteressurser for å avlaste sognepresten. Gaute Granlund vikarierte her fra september. 

Fra 01.01.2018 er Kjersti Østland Midttun tilsatt i 30%. 

Diakon Vålerengen og Kampen: Nina Berger (hhv 67,7 og 33,3%) 

Kantor: 59,16 %. Marcus André Berg har permisjon fra deler av stillingen fordi han også spiller i Domkirken. Pr 

t jobber han i 50% hos oss, og ordner vikar til resten. Burghard Wellmann var i 3 år fast vikar, men han gikk fra 

september 2017 over til fast stilling i Lilleborg. 

Kirketjener: Åse Werner er helge- og høytidsarbeider i 9.8% stilling, samt renholder i 28,2% (for Vålerenga, 

Kampen og Bygdøy kirke).  

Barnekorledere: Synnøve Sætre og David Hveem  

Utleiekontakt: David Hveem 

Informasjonsmedarbeider: Ordningen med felles informasjonsmedarbeider for Kirkene i Gamle Oslo, 

opphørte i 2017. Fra høsten 2017 er Reiner Schaufler engasjert på timebasis for Vålerenga.  

 

Fellesstillinger for Gamle Oslo 

Tito Guevera Estrella er kultur- og musikkarbeider i samarbeidsområdet. Han er med på gudstjenester og 

andre musikalske/diakonale settinger i de tre menighetene.  

Anne Cathrine Owe er kapellan i Gamle Oslo, med 50% knyttet til Kampen menighet, og 50% med 

arbeidsområde trosopplæring og konfirmanter i Gamle Oslo.  

Sjur Atle Furali er kapellan i Gamlebyen-Grønland, og har noe av sin stilling knyttet særlig opp mot 

religionsdialog i hele området. I 2017 hadde han ansvaret for konfirmantene. 

De 6 prestene i samarbeidsområdet fordeler tjenesteuker for gravferder og vielser.  

Hanna Haraldstad er trosopplæringsleder for Kirkene i Gamle Oslo, i en 80% stilling. 
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Frivillige medarbeidere 

En menighet trenger frivillige medarbeidere – også fordi det er en grunntanke i den kristne tro: At vi sammen 

får bidra i fellesskapet på ulike måter, være med og bære og bli båret, ta imot og gi videre av Guds gaver og 

oppgaver.  

Våre gudstjenester bæres av et flott kirkevert- og tekstleserkorps. Elin Skogøy gjør en suveren og frimodig 

innsats som koordinator for dette. På lista for 2017 sto Joshua Fernando, Reiner Schaufler, Jenny Østreng, 

Tomasz Biarda, Sigmund Lie, Marit Bjørnstad, Sidsel Grue, Gaute Brækken, Magnus A. Våge, Marion Grau, Tale 

Vikesund, Conni Ess, Charles Ess, Kjersti Myrene, Bjørnar Nørstebø, Ola Brattegard, Nina Schrøen, Synnøve 

Grutle, Ragnar Myrdal, Elin Skogøy, Ellinor, Sara og Amanda Hjellset, Karianne Jaabæk, Majed Kurdab, Steinar 

Grande, Øyvind Michelsen, pluss konfirmanter og barn og ledere i gruppene våre. 

Ellers har vi frivillige med på kjøkkenet og i gjennomføring av Åpen kirke, Kirkemiddag, Klokke-klang, Åpent 

hus og Gubbelaget, samt den årlige basaren og dugnaden. Speideren drives kun med frivillig innsats. 

Korsangerne våre (store og små!) er med og løfter og gleder oss både på gudstjenester og konserter. Selve 

rådsarbeidet er også en frivillig tjeneste, og i 2017 har vi med glede kunnet tilføye søndagsskole-ledere på 

frivillig-lista vår.  

Alle våre frivillige gjør en flott innsats, og det er fint å oppleve at folk ser ut til å trives, og skaper et godt miljø. 

Det er også mange ulike oppgaver hvor vi får bidra på forskjellige måter. Det å komme i kirka, være med å be, 

snakke positivt om det som skjer og ta med folk, være et medmenneske i hverdagen - alt er tjeneste for Gud 

og fellesskapet med den vi er!  

Menighetsstatistikk for Vålerenga 

Benevning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall gudstjenester 40 46 46 45 50 51 62 

Gudstjenestebesøkende 4877 4813 4370 4695 4937 4215 4602  

Nattverdsgjester 968 1227 1575 1644 1706 1553 1746 

Gj.snitt besøk pr gudstj 122 105 95 104 99 83 74 

Døpte  78 82 81 90 72 65 57 

Konfirmerte 9 12 16 11 14 11 9 

Vielser 16 21 22 24 8 4 16 

Gravferder 43 35 46 40 34 47 30 

Offerbeløp 76365 81141 99941 97999 109800 88942 131677 
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Kapittel 2   GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 

Gudstjenestelivet og kirkerommet er kirkas faste puls og der vi henter vår næring. I gudstjenester og de 

kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse samles folk for å markere livets overganger, 

i glede og sorg. Vålerengas kirkerom er godt å være i, og både menighetssalen og kirkestua gir muligheter for 

gode samvær og samtaler, til kirkekaffe, møter og for å feire dåp og konfirmasjon, samt minnesamvær etter 

begravelser.  

Vålerenga menighet er også heldig å ha et flott gudstjenestemedarbeiderkorps som kirkeverter og 

tekstlesere, med Elin Skogøy som trofast koordinator for disse. Det er av uvurderlig betydning for 

kirkeopplevelsen å bli møtt i døra med et smil og et informativt programark for dagen. Dåpsfølger, 

konfirmanter og barn involveres også som medarbeidere. Slik synliggjøres at vi er sammen om å feire 

gudstjeneste, med mange ulike stemmer. Gudstjenesten er et felles-skap, hvor ulike folk skal kjenne seg 

velkommen og inkludert. 

Gudstjenesterytmen på Vålerenga er kveldsmesse første søndag i måneden, en søndag pr mnd spesielt 

tilrettelagt for barn og familier, og «vanlige» gudstjenester øvrige søndager. På sommeren og noen av 

høytidsdagene har vi fellesgudstjenester med våre søster-menigheter i Kampen og Grønland kirker. 

Gudstjenestene varierer i form, tema og særlige målgrupper. Statistikken sier at det i 2017 ble avholdt 63 

gudstjenester i Vålerenga kirke, pluss 8 enkle nattverdsamlinger, med til sammen 4262 besøkende. 10 

gudstjenester var spesielt tilrettelagt for barn, 4 for og med ungdom. Vi har nattverd på nesten alle 

gudstjenester, og dåp på 2-3 gudstjenester pr mnd. Vi fortsatte også med 1.mai-gudstjeneste, 

utegudstjeneste ved Kirkens Bymisjons «Enga» i Etterstadgata, «babysang-gudstjeneste», og en ekstra 

gudstjeneste på julaften, særskilt tilrettelagt for barn.  

57 barn ble døpt i Vålerengen kirke (mot 72 i 2015, 65 i 2016), hvorav 32 fra andre menigheter. Flere blir også 

døpt i foreldrenes hjemkirker, slik at samlet antall døpte av barn født 2017 som bor på Vålerenga er 86. 

Konfirmantkullet 2017 i Gamle Oslo var på 18, hvorav 9 ble konfirmert i Vålerenga kirke. Det var 16 bryllup i 

Vålerenga kirke i 2017. Det ble holdt gravferd for 30 personer fra sognet. 22 gravferder gikk fra Vålerenga 

kirke.  

«Gudstjeneste for små og store» 

En av månedens gudstjenester tilrettelegges særlig med barn som målgruppe, og med speidere, barnekor og 

trosopplæringstiltak aktivt med. Første søndag i januar er det juletrefest etterpå. I februar feirer vi fastelavns 

(i 2017 på forskudd) med vinteraktivitetsdag i parken etterpå med speiderne, i mars før-påske-gudstjeneste 

med barnegospel. Siste søndag i april markerer vi Speideraksjonen. Nytt av året var en 1-årsmarkering for 

dåp, i mai, med innslag av babysang.  I juni har vi 2-års-gudstjeneste, i forkant av Vålerenga Vel sin 

Sommerfest i parken.   
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Vi startet høstsemesteret og markerte nyoppstart av søndagsskolen med 4- åringene som heders- og 

bokutdelingsgjester, mens  6-åringene ble invitert til høsttakkefest i september. I oktober var det Babysang-

gudstjeneste, i november var Vålerenga Mini-sang med. 1. advent har vi fast Lys Våken-gudstjeneste, hvor 10-

12-åringer har et kirkedøgn sammen på kirkas nyttårsaften, og gjør en flott innsats som medarbeidere på 

gudstjenesten. Så toppet vi året med videreføring av fjorårets nyskapning, på julaften kl 13: «O jul med din 

glede. Barn leker juleevangeliet». Også i år ble dette en suksess, med mange deltagere, mange barn aktivt 

framme i julespillet, og mange gode tilbakemeldinger.  

Tre ganger i året samles Kirkene i Gamle Oslo Søndag til felles gudstjenester for små og store: Søndag etter 

påske feires Barnas påskegudstjeneste i Kampen kirke, med særskilt invitasjon til 3-åringene. Søndag etter 

pinse er det felles pinsefeiring i Grønland kirke, hvor 5-6-åringer blir spesielt invitert. Og 1. søndag i advent er 

10-12-åringene hovedgjester på Lys Våken i Vålerenga.  

Høsten 2017 var det en glede å invitere til søndagsskole på Vålerenga igjen (etter å ha vært uten aktivitet 

siden 2013). Tre småbarnsfamilier tok initiativet og tilbyr nå søndagsskole under gudstjenesten (unntatt når 

det er familiegudstjeneste, kveldsgudstjeneste eller skoleferie). Elin Vigrestad, Solveig Schanke Eikum og 

Karoline Rosvoll Ormåsen (med sine respektive ektemenn som backup) bytter på å ha ansvaret. De inviterer 

med seg barna opp i 3. etasje etter dåpen, og kommer ned igjen til nattverden.   

Ellers er barnekroken bak i kirka blir flittig brukt både under gudstjenesten og til andre tider. 

Kveldsgudstjenester og andre særskilte gudstjenester 

På Vålerenga har vi kveldsgudstjeneste første søndag i måneden (ikke i juli og august), med ulike fokus, og 

varm kveldsmat etterpå. Skjærtorsdag feires også på kvelden, og i mai har vi solidaritetsmesse på 1. mai, for 

alle Kirkene i Gamle Oslo. I år var det byråd Geir Lippestad som holdt appell på 1. mai var, og vi arrangerte 

«Middag på tvers» i forkant av gudstjenesten.   

Markering av Reformasjonsjubileet: «Nåden alene» 

2017 markerte den evangelisk-lutherske kirke 500-års-jubileet for reformasjonen. På Vålerenga fulgte vi de 

foreslåtte temagudstjenester på høsten, under temaet «Nåden alene», «Skaperverket ikke til salgs», «Frelsen 

ikke til salgs», og «Mennesket ikke til salgs», samt en festgudstjeneste på reformasjonsdagen, 30. oktober. 

Kristentrogruppa hadde også sitt opplegg utfra jubileumstemaene denne høsten. 

Diakoni og «grønn kirke»-tema på gudstjenestene 

Mange av gudstjenestene våre synliggjør vår «grønne profil» og diakonien: Vi har gudstjeneste med 

vinteraktivitetsdag i parken med speiderne, vi feirer «Skaperverkets dag» på forsommeren, og høsttakkefest. 

Diakonien er også tydeliggjort ved forbønn, temavalg i salmer og preken, og ved profilering av offerformål. 

Menighetsrådet har økt andelen offer til eksterne organisasjoner, samt at vi konkretiserer hva gaven til «eget 

arbeid» skal gå til (f.eks kirkas barnearbeid og kirkemusikk). 
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Vi er også heldige å ha mye korsang på gudstjenestene våre. Vålerenga barnegospel og tweensing, Vålerenga 

Vocalis og Vokal Vivo bidrar fast - se kapitlet om kirkemusikk.  

Fellesgudstjenester i Gamle Oslo  

Det holdes felles gudstjenester for Gamle Oslo på 2. dagene og noen flere høytidsdager, samt til spesielle 

arrangement. Kristi himmelfart er det Kirkevandring i Gamle Oslo, hvor en starter i St Halvards-ruinene, 

fortsetter til nattverdgudstjeneste i Grønland kirke, middagsbønn i Kampen kirke, og avslutter med 

mottakelse i kirkerommet og lunch på Vålerenga. Det er et fint arrangement hvor det kommer folk fra hele 

byen. I sommerukene (6 uker) har Vålerenga og Kampen kirker gudstjeneste hver 14. dag. I 2017 hadde de 

Kampen og Vålerenga også felles gudstjeneste Palmesøndag, Skjærtorsdag og Langfredag.  

Åpen kirke, samtaler og besøk 

Gudstjenesten skjer også når den enkelte får sette seg i kirkebenken eller tenne et lys. Den skjer når de som 

har vært der bærer med seg inspirasjon og velsignelse ut i hverdagslivet. Det skjer ved samtaler og besøk – og 

i vårt øvrige arbeid (se neste kapittel).    

Åpen kirke mandagskveldene (kl 18-20) er en viktig del av vårt tilbud om bruk av kirkerommet. Fra høsten 

2016 har vi også «Åpen kirke med musikk» på tirsdagskvelder (kl 17-1830). Det er vår musikk- og 

kulturarbeider Tito Guevara Estrella som da åpner kirka, tenner lys, og fyller rommet med enkel meditativ sør-

amerikansk musikk. I fastetida hadde vi også enkle nattverdsamlinger inn i denne tirsdagsrammen, kl 18, samt 

i forkant av Kristentrogruppekvelder..   

I løpet av året er det også mange samtaler. I forbindelse med dåp, gravferd, og bryllup. På kirkekaffen, 

babysanglunchen og når folk kommer innom. Prostiprest, sogneprest og diakon hadde i tillegg 56 avtalte 

samtaler og hjemmebesøk, pluss 2 skriftemål og 2 nattverdsbesøk.  

Utstillinger 

I 2017 har vi hatt 3 ulike utstillinger i kirka: 

Fra 2. advent 2016 og ut januar hang utstillingen «Ordet ble menneske» i kirkerommet; portrettfoto fra 

Palestina og romfolk i Oslo, ved Reiner Schaufler.  

I fastetida hang utstillingen «Vann-poesi» fra Reiner Schaufler på framre og bakre gallerivegg. 14.-22. oktober 

2017 hadde Fred Arild Ruud utstilling med tegninger fra gamle Vålerenga, i Kirkestua. Han ga flere bilder til 

kirka, til utlodning på hhv TV-aksjon og søndagsskolens basar.  
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Kapittel 3  DIAKONI  

I «Plan for diakoni i Den norske kirke» er diakoni definert som «Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i 

handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for 

rettferdighet». Vi utfordres gjennom livet og tjenesten i menigheten til å virkeliggjøre Guds kjærlighet i møte 

med alle mennesker og alt det skapte. Alt vi er og gjør som kirke og menighet har en diakonal og tjenende 

funksjon. Diakoni kommer til uttrykk gjennom våre møter med hverandre i ord og handlinger. 

Vålerenga menighet har gjennom hele 2017 videreført en rekke aktiviteter som kan knyttes til det diakonale 

oppdrag. Diakon Nina Berger er ansatt i 67% stilling (+ 33 % i Kampen), og har prioritert å være tilstede på 

flere faste aktiviteter i tillegg til at hun har tatt initiativ til nye arrangement, hatt kontakt med enkeltpersoner 

til samtale og også deltatt som medliturg på gudstjenester.  

Det arbeid som diakonen har deltatt på og viser til nedenfor rommer ikke alt det som er Vålerenga menighets 

diakonale tjeneste. I løpet av 2017 har Menighetsrådet vedtatt «Diakoniplan for Vålerenga menighet». Vår 

visjon er i holdning og handlinger å være en åpen, inkluderende, deltagende og tjenende menighet. Dette 

forutsetter mange aktører som på ulikt vis og sammen bidrar til at mennesker i vårt sogn kan erfare 

nestekjærlighet og inkludering, og til vern om skaperverket og kamp for rettferdighet, lokalt og globalt. 

Nestekjærlighet 

Omsorg og nestekjærlighet i Vålerenga menighet bygger på gjensidighet, likeverd og respekt for andres 

integritet. Noe av diakonens arbeid i 2017 har vært knyttet til samtaler og oppfølging av enkeltmennesker 

som på ulikt vis har vært i en spesiell sårbar situasjon.  Mange samtaler har oppstått i tilknytning til 

gudstjenester og andre aktiviteter i kirka, andre er gjennomført etter avtale med mennesker som har opplevd 

sin situasjon som spesielt tung og vanskelig. I 2017 har diakonen hatt 33 slike avtalte samtaler.  

Åpen Kirke  

Vålerenga menighet har i 2017 hatt Åpen Kirke hver mandag kveld fra kl 1800-2000. Da er kirkerommet åpent 

for stillhet og bønn med mulighet for en fortrolig samtale. Det er også rom for mer uformell prat, kaffe og 

kjeks for dem som kommer innom. Diakonen eller presten er alltid tilstede, og i tillegg har 3 frivillige 

kirkeverter bidratt gjennom året.  

Vi har også «Åpen kirke med musikk» de fleste tirsdager (utenom skoleferien), kl 17-1830.  

Inkluderende felleskap  

I et inkluderende felleskap skal den enkelte både se sin neste og bli sett. Alle arrangement i kirka, og i 

nærmiljøet er viktige arenaer for at dette kan skje. Videre i dette diakonikapitlet presenteres de ulike tiltak vi 

driver. For de tiltak som beskrives i både kirkemusikk-kapitlet og i årsmeldingens øvrige kapitler, er også de 

diakonale verdier et gjennomgående perspektiv.     
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Babysang  

Torsdager i ulike uker har vi gjennom hele året invitert til «Babysang» i Vålerenga kirke kl. 11 og kl. 13. 

Sangstunden har vært ledet av diakonimedarbeider Anne Helen Houg gjennom våren og av Diakon Nina 

gjennom høsten. I tillegg har 2 av våre frivillige (Conni Ess og Berit Sørlie) sørget for ferske vafler i lunsjpausen. 

Diakonen har prioritert dette felleskapsbyggende tiltaket og gjennom året fått god kontakt med flere av 

foreldrene og småbarna. Det er fortsatt høyt frammøte av foreldre av begge kjønn. Mellom 30 og 40 mødre 

og fedre kommer hver gang. Sangstunden legger til rette for nærhet mellom barnet og foreldrene og barna og 

foreldrene får en kontakt til kirka. Mange uttrykker også at de kommer for å få tilknytning til sangtradisjoner 

og inspirasjon til å synge hjemme med barnet. Babysang legger godt til rette for å bygge sosialt nettverk 

mellom familiene. Det bygges fortsatt nye boliger i sognet og i bydelen. Babysang har også i 2017 vært et 

svært populært tiltak. Tilsvarende tiltak gjennomføres i Kampen menighet de andre torsdagene. Diakonen er 

ansvarlig for tiltaket begge steder og blir en viktig kontaktperson til kirka for mange småbarnsfamilier i 

området.  

I 2017 var det Babysang i Vålerenga kirke hver uke gjennom sommeren. 

Kirkemiddag og minisang 

Annenhver onsdag er det Kirkemiddag og sangstund for de minste. Arrangementet legger godt til rette for et 

inkluderende felleskap og er en god arena for å bygge samhold og tilknytning til menigheten også for dem 

som ikke er godt kjent fra tidligere. Flere av dem som har deltatt på Babysang finner veien til dette 

arrangementet når barna blir større. Det serveres enkel og sunn hverdagskost som vi spiser sammen ved et 

langbord.  Ikke sjelden er vi over 30 små og store til bords. Etter måltidet har vi en sangstund for de minste i 

kirkerommet, før de større eventuelt blir med i Barnegospel og tweensing. Det er fint å kunne invitere enslige 

og familier vi kommer i kontakt med til dette felleskapet. 

Vålerenga barnegospel, tweensing og speiderne 

Barnekorarbeidet vårt omtales under kirkemusikkens kapittel. Vi er også glade for å ha et aktivt speiderarbeid 

i kirka. Vålerengas speidergruppe er av Oslos eldste (95 år i 2017), er tilknyttet Norsk Speiderforbund, og 

holder til i kirkas kjellerlokaler (se egen rapport fra speiderne).  

Åpent Hus  

Andre onsdag i måneden har vi «Åpent Hus» på formiddagen med bevertning og underholdning i 

menighetssalen i Vålerenga. Vår tidligere diakon Margareth Shaw Wilhelmsen har fortsatt å ta ansvar for 

dette, sammen med sine frivillige medarbeidere: Åse Werner gjør i stand og har serveringen, Liv Erna 

Olaussen er fast andaktsholder, og Sidsel Grue gir små tekster til ettertanke. Diakonen og soknepresten er 

med når de har anledning.  
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Gubbelaget  

samles kl 12-14 siste onsdag i måneden. 15-25 «gubber» kommer på møtene. Vi har gjerne besøk av 

forskjellige foredragsholdere, eller bare hyggelig sosialt samvær. Et høydepunkt hvert semester er besøk av en 

klasse på Vålerenga skole. I mai-møtet var dette sammen med Åpent hus, slik at også damene kunne få glede 

av det. På Sverigeturene i april og oktober er også damene er med. Året avsluttes med julebord på kirka. Åse 

Werner gjør i stand og lager mat til møtene. Styret består av Bjørn Throndsen, Erik Kikut, Per Erik Larøed og 

Ingunn Rinde. 

Kristentrogruppe 

Fra 2014 har vi hatt tilbud om «Kristentrogruppe» ca en kveld i mnd. Kveldene er åpne for tema og spørsmål 

deltakerne kommer med, eller vi kan snakke om en av de kommende søndagers tekster. Fra 2017 har vi 

startet samlingen med enkel nattverdsamling i tilknytning til «Åpen kirke med musikk», og etterpå gått opp i 

3. etasje for samtale. Høsten 2017 hadde vi tema ut fra Reformasjonsjubileets temagudstjenester. Det var 7 

samlinger i 2017, med 3-7 deltakere.  

Gudstjenester –kirkekaffe – kirkeverter 

Gudstjenestene gjennom året gir hjerterytmen til den diakonale tjenesten i menigheten. Diakonen har i alt 

deltatt på 15 gudstjenester og «kirkekaffen» etterpå i løpet av 2017. Kirkevertene som tar imot dem som 

kommer i døra og som sørger for bevertning på kirkekaffen etterpå gjør en viktig diakonal tjeneste. Vi var 

også vertskap for Seniorgudstjenestene i vår og i høst der beboere fra Vålerenga bo og servicesenter var 

spesielt invitert.  

Frivillige 

Vi har i 2017 over 50 enkeltmennesker som bidrar og deltar frivillig i menigheten på ulikt vis. Den betydning 

dette har kan ikke anerkjennes sterkt nok. I 2017 har vi hatt flere sammenkomster for stab, MR og frivillige i 

menigheten. Samlingene er viktige for å bygge og ta vare på felleskapet i menigheten og for at vi kan kjenne 

at vi står i en sammenheng med hverandre, selv om ikke alle kjenner hverandre like godt.  

I 2017 har vi også hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Kriminalomsorgen, Oslo friomsorgskontor. Vi 

har hatt flere personer som i tett samarbeid med Diakonen har gjennomført «samfunnsnyttig tjeneste» og slik 

vært til glede og nytte i menighetsarbeidet.  

Vern om skaperverket 

Vi har i 2017 gjennomført flere av våre forslag til hvordan vi i Vålerenga kan fornye vårt engasjement og 

forpliktelse som «Grønn menighet». Vi kan inspirere og utfordre hverandre til å ha fokus på hva vi som 

enkeltmennesker og som menighet kan gjøre. Både ifbm «Klimafestivalen §12» i januar-17 og i tilknytning til 

«Skaperverkets dag» blir vi minnet på vårt felles ansvar for å verne Skaperverket. Da løfter vi fram vårt felles 

ansvar for miljø og klimaspørsmål i ord. I det daglige tar vi små og store konkrete lokale grep gjennom 

praktiske og bevisste tiltak i kirka og i menigheten.  Vi har i 2017 vært opptatt av å utnytte maten på våre 
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arrangementer og unngå unødig kasting. Vi har invitert til gjenbruk og hatt «byttedag» på Babysang. Vi har 

insistert på å kildesortere avfall .  

16. september 2017 arrangerte vi for 2. gang «Grønn lørdag» i og utenfor kirka. Arrangementet ble åpnet av 

bydelsutvalgsleder Line Oma og involverte mange aktører som inspirerte til bevissthet og ideer for en grønn 

hverdag. Vi mottok i 2017 kr 8000 i støtte (grønne midler) fra Bydel Gamle Oslo, delvis til gjennomføringen av 

«Grønn lørdag» og også til etablering av en dyrkingskasse –som våren 2018 vil blir en liten kjøkkenhage 

utenfor kirka. 

Grønt misjonsprosjekt, til Misjonsalliansens arbeid i Vietnam 

I 2017 fikk vi endelig gjort alvor av vårt ønske om å opprette et fast «grønt misjonsprosjekt». Etter drøftinger i 

Diakoniutvalget og Grønn gruppe vedtok menighetsrådet å inngå avtale med Misjonsalliansen, til støtte for 

solidaritets- og miljøarbeid i Vietnam, og samarbeidet ble markert på høsttakkefest-gudstjenesten 24. 

september, samt med avtale-overrekkelse 12. november.  

Prosjektet skal «presenteres og inkluderes i menighetens forskjellige deler og tiltak, og er særlig knyttet til de 

punkt i Diakoniplanen som omhandler Omsorg for Skaperverket og Rettferdig fordeling», står det i avtalen. 

Prosjektet trekkes særlig fram på 4 gudstjenester pr år (med ulike målgrupper) og Grønn lørdag på høsten. 

Ofring og overskudd på disse dagene går til prosjektet. 

«Som kristne er vi kalt til å synliggjøre Guds nærvær, kjærlighet og rettferdighet i verden.  Vår kristne tro gir 

oss også tro på mennesker. For hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde og har unike ressurser og en unik 

plass på jorden som bare de kan fylle. Gjennom bønn, engasjement og gaver er menigheten med på å heie 

frem mennesker som ikke har fått et like godt utgangspunkt i livet som oss som er født i Norge.  Takk for at 

dere tror på mennesker sammen med oss!», skriver generalsekretær Andreas Andersen i innledningen til 

avtalen. 

Kamp for rettferdighet 

Vålerenga menighet har også i 2017 engasjert seg i arbeidet for en rettferdig fordeling av verdens ressurser 

gjennom deltagelse i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Offergavene og støtten som gis i gudstjenestene er også 

viktige både symbolske og faktiske bidrag. Til den årlige TV-aksjonen låner komiteen kirka til utsendingslokale, 

hvor alle roder i Gamle Oslo dekkes, av en fantastisk gjeng. Det holdes også årlig en veldedighetskonsert for 

Blå Kors i april, hvor vi stiller kirka til disposisjon, og Vålerenga Lions har julekonsert, til inntekt for tiltak i 

nærmiljøet. 

Hver høst arrangerer den tidligere søndagsskolegjengen på Vålerenga basar – i 2017 hadde de 10-års-

jubileum! Igjen var menighetssalen fylt med yrende liv, flotte gevinster, økologisk kafe og sang av Vålerenga 

barnegospel og tweensing. Inntekten, kr 11.660, er sendt til prosjektet Swift Aid Ghana (arbeid blant unge 

jenter som bor på gata i storbyen Accra), og Liv Adams fra Etterstad var selv på basaren og takket og fortalte 

om hvordan støtten hjelper mange.  
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Diakoni innebærer at vi engasjeres både i store globale spørsmål og når urettferdigheten kommer tydelig 

fram lokalt. Som menighet og kirke kan vi bidra til at alle vi møter i kirka, på kirketrappa, i gatene i vårt sogn 

og i bydelen får erfare «respekt, rettferdighet og omsorg». Enten de er beboere, migranter, fattige tilreisende 

eller nylig bosatte flyktninger. Vi kan imidlertid ikke makte alene og lokalt å etablere alle aktivitetene og 

tiltakene som skal til for å avhjelpe, avdekke eller påvirke forholdene. Men vi kan støtte opp under og 

samarbeide med andre om konkrete tiltak.  Vålerenga menighet har frivillige og ansatte som gjør dette. Slik 

blir vi en Kirke som samarbeider i «Kampen for rettferdighet».   

Diakon Nina vil få rette en stor TAKK til alle for innsats og felleskap, for støtte og tilbakemeldinger gjennom 

2017.  I januar 2017 ble hun vigslet til tjenesten av biskop Kvarme i Oslo Domkirke. 

 

«Klokkeklang» har vært en berikelse for Vålerenga kirke i flere år nå. Fra avskjedsgudstjeneste for Burghard 

Wellmann 25.06.17.  Foto: Reiner Schaufler 

 

Kapittel 4  DET KIRKEMUSIKALSKE ARBEIDET 

Kantorer i Vålerengen Kirke 

Siden 15. februar 2015 har Marcus André Berg delvis permisjon fra sin stilling som kantor i 

Vålerenga. Han er engasjert som domkantor i Oslo domkirke i 50 %. Frem til august 2017 har 

Burghard Wellmann vært kantor i Vålerenga sammen med Marcus. Fra august 2017 har Marcus 

hatt 50% av stillingen i Vålerenga. Resterende 9,16 % har vært til disposisjon for vikarer ved 

tjenester som har sammenfalt med tjenester Marcus har i domkirken. 
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Kor- og musikkvirksomhet 

«Vi synger julen inn» ble et felles arrangement for alle musikkreftene i Vålerenga kirke også i 

2017. Det ble blant annet gjennomført et fellesnummer med alle korene som ble svært godt 

mottatt både av korene og menigheten. 

Vålerenga barnegospel  

I 2017 har barnegospel steget i medlemstall og nærmer seg nå 20 medlemmer.  Vi har hatt 

opptredener på både gudstjenester, basar, Sommerfest i Vålerengaparken i tillegg til en egen 

konsert i mai og julekonsert i Vålerenga kirke i desember. Til vårkonserten leide vi inn musikere 

fra Norges Musikkhøgskole slik at barna fikk synge med live band - til stor glede for barna! Dette 

vil vi gjerne gjenta neste år. 

Fra januar 2017 fikk alle som går siste året i barnehagen lov til å bli med i koret. Dette ble 

vellykket og vi har nå innført at alle som går siste året i barnehagen kan bli med i Vålerenga 

Barnegospel fra januar hvert år.  

Høsten 2017 utvidet vi tilbudet for 3. og 4. klassinger, slik at fra kl. 18.45-19.00 har vi øvelse kun 

med denne aldersgruppen. 

Vi håper koret vil fortsette å vokse så hvis du går i 1. - 4. klasse og har lyst til å synge i kor er det 

bare å møte opp. Øvingstiden er onsdager 18:00 - 18:45 i kirka.  Ledere for koret er Synnøve 

Sætre og David Hveem.  

Vålerenga Tween Sing  

Vålerenga Tween Sing har hatt mellom 3-5 medlemmer i 2017. Vi håper på en økning i 

medlemstallene neste år og skal jobbe med rekruttering. Tween Sing har i 2017 deltatt på 

gudstjeneste, basar og julesang i kirken. Tre av medlemmene var også deltakere på 

Barnefestival og Tweens-festival arrangert av KFUK-KFUM. Flere av deltakerne deltok også på 

Lys Våken i kirka som ble veldig vellykket!  

Vi håper koret vil fortsette å vokse så hvis du går i 5. - 7. klasse og har lyst til å synge i kor er det 

bare å møte opp.  Øvingstiden er onsdager 19:00 - 20:00 i kirka. Ledere for koret er Synnøve 

Sætre og David Hveem. 
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Fra vårkonserten med Vålerenga barnegospel og tweensing. Foto: Reiner Schaufler 

Vålerenga Vocalis har under ledelse av kantor Berg deltatt på gudstjeneste en gang i måneden. 

Siste av dem var også i 2017 «Vi synger julen inn». 

Vålerenga Vocalis feiret, i 2017, 30 år som kirkekor i Vålerenga kirke. Det feiret de med en 

storslått jubileumskonsert 3. desember. Her samarbeidet de med den kjente harpisten Uno 

Alexander Vesje. De fremførte musikalske høydepunkter fra korets repertoar, blant annet A 

Ceremony of Carols, for damekor og harpe, av Benjamin Britten. Koret jobbet iherdig frem mot 

denne konserten og fikk gode tilbakemeldinger. Tidligere kantor i Vålerenga, Lise Farmen, 

uttrykte at denne konserten var det beste koret noensinne hadde gjort. Kantor Marcus Berg 

spilte orgel, og innleid dirigent Marianne Husby Berg ledet det hele. 

En måned tidligere fremførte koret Faurés Requiem, som er et større korverk, som en del av 

gudstjenesten. 

Våren 2017 var også spennende semester for koret. Marcus hadde pappapermisjon i 10 uker, og 

i hans sted var Marianne Husby Berg vikar for koret. Koret hadde egen vårkonsert med våren 

som musikalsk tema. På denne konserten samarbeidet med Oslo Damekor. 

Marianne Husby Berg har bidratt frivillig som dirigent ved flere gudstjenester og korets 

vårkonsert. 
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Fra jubileumskonserten til Vålerenga Vocalis. Foto: Gunn Kristin Tjoflot 

Vokal Vivo er et damekor som øver i Vålerenga kirke og har deltatt på tre gudstjenester i 

semesteret. De har også deltatt på arrangementer i regi av Vålerenga Vel. De arrangerte egne 

konserter i kirken; en på våren og en julekonsert. Koret fungerer meget godt som kirkekor og 

har vært til berikelse for gudstjenestene de har bidratt på. Koret øver på tirsdager og deres 

dirigent er Marianne Husby Berg. Koret har (per dags dato) 22 medlemmer. 

 

Vokal Vivo. Foto: Silje Måseide 

Markusklokker (www.markusklokker.no) øvde fast i Vålerenga kirke mens Burghard Wellmann 

jobbet i kirken. Markusklokker er et ensemble som spiller på håndklokker. Ensemblet ledes av 

kantor Burghard Wellmann. 

Klokkeklang er en gruppe for mennesker med utviklingshemming og de spiller på håndklokker. 

De øvde i Vålerenga kirke mens Burghard Wellmann jobbet i kirken. Gruppen drives av Kirkelig 

http://www.markusklokker.no/
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Fellesråd i Oslo, medlemmene kommer fra hele Oslo. Gruppen ledes av kantor Burghard 

Wellmann. 

Kapittel 5  SAMARBEID I NÆRMILJØET 

Vålerenga menighet legger vekt på å ha godt samarbeid med andre lokale aktører, og ønsker å være et 

positivt bidrag i lokalmiljøet.  

Samarbeid med VIF – åpning av egen stadion 

2017 var et merkeår for Vålerenga - endelig kunne den etterlengtede egne stadion til Vålerenga Fotball åpnes. 

Det var en viktig begivenhet også for «kjerka oppi parken», og en god anledning til å videreføre og fornye 

samarbeidet med VIF.  

På forsommeren tok vi derfor kontakt med ledelsen i VIF fotball, og diakon Nina og Ingunn prest ble tatt godt 

imot i et møte på Valle. Sammen med åpningsarrangementsansvarlig Morten Nydal videreutviklet vi ideer og 

oppgavefordeling for gudstjeneste, tog opp til stadion, tilstedeværelse i den nye «Fan-Zone» utafor stadion, 

og informasjon om dette. Vi laget eget banner, ballonger og flyers til utdeling, og eventet ble delt og sett av 

mange, både på Facebook, nett og i Østbyen.  

Da åpningshelga 9.-10. september opprant, var det altså søndagen, i forkant av elitefotball-kampen, som var 

vår dag. Og etter konfirmasjonsgudstjenesten kl 11, ble kirkerommet fylt tett opp en gang til, med «de røde 

og blå». Kl 13 feiret vi gudstjeneste med Vålerenga skoles musikkorps, Vålerenga barnegospel, Marcus Andre 

Berg, Margareth Shaw Wilhelmsson. Ingunn Rinde holdt dagens preken, Einar Gelius holdt en hilsen, og 

dagens innsamlingsmål var til fotballprosjektet «Fotball for alle» i Vietnam, med hilsen fra Anders Krystad (lest 

av Steinar Grande). En kan trygt si det var høyladet stemning da «Vålerenga kjerke» ble sunget til utgang – og 

mange takknemlige tilbakemeldinger på kirketrappa. Der ute ventet Vålerenga janitsjar og en ny, stor 

folkemengde – toget opp til stadion (som for øvrig VIF hadde ansvaret for) favnet mer enn 1000 mennesker, 

det strakk seg opp hele Vålereng-gata fra Opplandsgata til Etterstadgata – og rakk akkurat opp til stadion og 

noen korps-nummer der, før regna bøtta ned, og den første Fan-Zone-økta sånn sett nok mest regna bort. Og 

så var det åpning, både inne og ute, og kamp…  

Sognepresten var også invitert til åpningsarrangementene både på lørdag og søndag. Og på alle videre 

kamper på den flotte stadion kunne MR fra nå av glede sine frivillige med to sesongkortplasser på 

Hovedtribunen.  

Vålerenga historielag har både sine styre- og arbeidsmøter på kirka, i kontorene de leier i 3. etasje. De har 

også alle medlemsmøter her – da fylles menighetssalen til siste plass, og god stemning, artige foredrag og 

deilige vafler fyller huset. Til den årlige utstillingen i oktober trekker de også fullt hus, hele lørdag og søndag. I 

2017 feiret de 25-års-jubileum med egen medlemsfest, hvor sognepresten overbragte en takk for 

samarbeidet og deres frivillige innsats. 

Vålerenga bydelshus feiret 30-års-jubileum denne høsten, der var vi også tilstede.  



 21 

Vålerenga vel har sine to årlige store lokalarrangement på plassen utenfor kirka: Sommerfesten i juni, og 

julegrantenning 1. søndag i advent. Presten er med i planleggingen av disse, og kirka stiller med hjelp til 

strøm, stoler, samt at vi har åpen kirke. På årets sommerfestdag var det også felles korpsdag for Kampen og 

Vålerenga skolekorps, med konsert ute kl 15. Da hadde vi gudstjeneste i forkant kl 14. 

Vålerenga janitsjar spiller fast på julaften i kirka, til stor glede. I advent låner de kirka til konsert. 

Vålerenga bo- og servicesenter (VBS) / Vålerengahjemmet  

I 2017 feiret nabolagets sykehjem 100-års-jubileum, og skiftet navn til Vålerengahjemmet. Sammen 

arrangerer vi «Eldres kirkedag» i forbindelse med påske og Allehelgensdag.  Da kommer beboere og brukere 

til kirka på gudstjeneste og kirkekaffe. Vi har også en utegudstjeneste på tunet der, ved «Enga», hvor beboere 

og ansatte fra VBS er med.   

Etterstad kolonihager 

I 2017 ble det en sommersøndag som passet best for invitasjon til kirkekaffe og omvisning i Etterstad 

kolonihage. Dermed fikk også Kampen- og Gamlebyen-Grønland-medlemmer anledning til å samles rundt 

bordet i hagen – det ble en fin gjeng som gledet seg stort.  

Minhaj-ul-Quran-moskeen i Enebakkveien er også en nær nabo. Se under religionsdialog. 

Samarbeid med skoler og barnehager 

Barnehagene 

Alle barnehagene i området inviteres til å komme i kirka på «barnehagejulesang» rett før jul.  Da er vi ca 250 

barn og voksne, med fellessang, lystenning, juleevangeliet og ikke minst opptreden ved forskjellige avdelinger. 

I år ble det i tillegg 3 barnehager på enkeltbesøk. 

Fra 2016 har vi også invitert til påskebesøk, med tilbud om samlingsstund og matpakke-spising. I 2017 kom 8 

avdelinger / 130 barn i uka før påske, pluss 4 avdelinger / 40 barn etter påske.  

Hvert år henvender grupper med høyskolestudenter seg til oss om å ha med barn for praksis-oppgave om 

barn i hellige rom. Vi tar også gjerne imot barnehager til egne kirkebesøk, og innimellom blir det spontane 

besøk, når vi har døra åpen og avdelinger på tur stikker innom. 

 

Ny skole for Etterstad-ungene: Brynseng skole 

I august 2017 ble Brynseng skole åpnet, hvor det foreløpig er barn fra Etterstad i 1.-3. trinn som går. Ledelsen 

der tok kontakt med kirka tidlig på høsten for å høre om mulighet for skolegudstjeneste til jul. Diakon og prest 

dro da opp på besøk, hvor både gudstjeneste og klassebesøk ble avtalt. Dermed ble det både 2. trinns-

kirkeromsbesøk og egen julegudstjeneste med aktiv deltakelse fra elevene allerede den første høsten for vår 

nye samarbeidspartner, og vi ser gjensidig fram til fortsettelsen! 
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Vålerenga skole  

Vålerenga skole er nærmeste nabo til kirka, med parken rundt som sin skolegård, og vi har gode tradisjoner på 

samarbeid mellom kirke og skole. Nærheten gjør også at det er lett for presten å være der på åpne 

skolearrangement, slik som sommeravslutning og 1.klassestart. Til gudstjenesten før jul følges et fast opplegg 

hvor hvert trinn har sine innslag, og kirkerommet fylles med glad god sang, nest siste skoledag før jul.    

Fra 2015 har vi hatt en samarbeidsavtale om faste klassebesøk som innebærer at 4. trinn skal lære om 

kirkerommets oppbygning, kunst og musikk (herunder orgelvisning, det er veldig populært!), og at 6. trinn skal 

forberede spørsmål til presten. Vår 2017 tok lærerne kontakt uavhengig av denne planen, slik at faktisk alle på 

2., 3. og 4. trinn var på egne klassebesøk.  

En flott tradisjon er også det populære klassebesøket til Gubbelaget, hvert semester. Da samles gamle og 

unge rundt bordene, og praten går - skoleungene forteller fra sine hverdager, og får høre fra tidligere 

skoletider. De har også sang og felles presentasjon for gubbene. Fra 2017 la vi vårens besøk til fellesmøte med 

Åpent hus, slik at damene også fikk glede av det. En flott stund med fellesskap på tvers av generasjoner!   

 

Jordal skole 

Jordal ungdomsskole har julegudstjeneste som tilbud til sine elever rett i etterkant av felles juleavslutning på 

Jordal, siste skoledag. Gudstjenesten planlegges og gjennomføres sammen med elever fra elevrådet. Det blir 

en fin stund i kirka. Vi har også hatt en klasse på kirkebesøk. 

I 2017 ble det avtalt et samarbeid med tanke på religionsdialog. Kapellan/dialogansvarlig prest i Gamle Oslo, 

Sjur Atle Furali, og imam i Islamic Cultural Centre (ICC), Hamid Farooq, skulle ha felles storefrinærvær 

sammen. Foreløpig ble det med en samling på våren.  

TAKK! Menighetsrådet takker staben og medarbeiderne for stor og verdifull innsats i 2017.  

 

Vennlig hilsen Vålerenga menighetsråd 

 

_______________________     _____________________ 

Karianne Jaabek       Ingunn Rinde 

Leder        Sogneprest (pga skifte i daglig leder) 
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Årsrapport fra trosopplæringen   Ved trosopplærer Hanna Haraldstad  

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. Noen ivrige barn er også med 

på breddetiltak beregnet for litt yngre og hjelper til. Noen årskull har mulighet for å delta på to ulike 

breddetiltak i året! Følg med på www.kirkeneigamleoslo.no  

For de aller minste 

Dåp og dåpssamtale 

Alle som sogner til menighetene våre har dåpssamtale med våre prester, også de som har dåp andre steder. 

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. I 2016 var det 166 personer 

som sognet til kirkene i Gamle Oslo og hadde dåpssamtale. 109 av disse 166 ble døpt i en av kirkene i Gamle 

Oslo. De øvrige 57 ble døpt i kirker utenfor Gamle Oslo. I tillegg ble det her døpt 35 som ikke bor i Gamle Oslo. 

Babysang 

Vår- og høstsemesteret pågår det babysang i alle kirkene som et drop in-tilbud. I Grønland kirke hver fredag, 

mens det i Kampen og Vålerenga kirker er hver andre uke og med to grupper hver gang – en før og en etter 

lunsj. I tillegg kjører vi felles babysang for Kirkene i Gamle Oslo hver torsdag på Vålerenga i sommerferien. 

Babysang er blitt svært populært over hele landet, og intet unntak hos oss. I løpet av uka kan det da være 

innom ca. 60 babyer med en eller flere foreldre/andre. På babysang har vi en sangstund med påfølgende lunsj 

– medbrakt eller servering. Dette varierer etter hvilken kirke.  

Babysanggudstjeneste «Guds skaperverk» for 1-åringer 

I mai og september ble alle ettåringer invitert til babysanggudstjeneste i Grønland kirke. Ettersom babysang 

har hatt så stor oppslutning i kirkene, ønsket vi å ha en gudstjeneste rettet mot denne gruppen, og da i 

forbindelse med «Åpen dag» for å knytte det til et større arrangement for hele familien og hele menigheten. 

Under gudstjenesten bruker vi kjente sanger og regler fra babysang. Barn i babysangalder (0-1 år) fikk utdelt 

en pekebok om skapelsen. Etter gudstjenesten med konsert, kafé, tårnvandring og aktiviteter for barna. 

Babysanggudstjeneste har de også i Vålerenga, og i Kampen kirke inviteres de som ble døpt det foregående år 
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til en spesiell gudstjeneste til dåpslysmarkering. Der fikk de utdelt dåpslyset sitt fra dåpsdagen. Dette er en fin 

måte å markere og bli minnet på dåpen sin igjen, og vi ser det er stor oppslutning om dette i Kampen. 

Utdeling av 2-årsbok 

I 2017 var det utdeling av 2-årsbok «Min kirkebok 2» i alle de tre kirkene. I Kampen og Vålerenga ble 

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

historien i boken. I Grønland ble det arrangert bokutdelingsgudstjenesten den 10. desember med 

Englegudstjeneste felles for 2-, 4- og 6-åringer i desember, med invitasjon til julemarked.  

For de små 

Barnepåskegudstjeneste 

Etter påske ble det arrangert påskegudstjeneste spesielt for 3-åringer i hele Gamle Oslo i Kampen kirke. Alle 

barna fikk i forkant en tegning av påskeegg i posten som de skulle henge opp på det store påsketreet i kirken.  

Kirkerottefest: «Kirkerottene og Viggo i Tårnet»  

Kirkerottene kom til Kampen kirke i november, og 3-6 åringer var spesielt invitert. Kvelden startet med 

Rottefest på menighetshuset med pølser, kaker, rottedans, aktiviteter som ansiktsmaling og rotteleker hvor 

frivillige barn og ungdom og særlig menighetsrådet på Kampen er engasjerte! Videre var det duket for 

teaterforestillingen «Kirkerottene og Viggo i tårnet» i kirka. Til forestillingen var det over 150 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. I Kampen var det gudstjeneste med høsttakkefest, i Vålerenga ved semesterstart. 

Englegudstjenesten i desember i Grønland kirke var vellykket med bokutdeling for 2-, 4- og 6-åringer.  Alle 4 

åringene ble også invitert til Engleverksted dagen før, hvor vi lagde våre unike engler som hang opp på 

himmelen og var godt synlig på søndagens gudstjeneste med Engler i fokus og englespill hvor barna ble med. 

Pinse for 5 åringer 

Søndag 11. juni var Grønland kirke klar for pinsefeiring. Gudstjeneste var tilrettelagt for barn, og særlig var 

femåringene invitert. Etter gudstjenesten fortsatte feiringen, og det ble servert pølser og kaker. 

Felles trosopplæringsgudstjenester 

Det er nå vedtatt at det skal være 3 felles trosopplæringsgudstjenester per år, hvor det da kun er en 

gudstjeneste i hele området – en for hver høytid. Dette skal være 1. søndag etter påske som 

barnepåskegudstjeneste i Kampen, en dag rundt pinse hvor vi feirer pinse i Grønland og 1. søndag i advent, i 

sammenheng med Lys Våken i Vålerenga kirke.  
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Skolebarna 

Skolestartgudstjeneste 

I august og september ble alle seksåringer invitert til skolestartsgudstjeneste i Kampen og Vålerenga kirke for 

å markere skolestart og få «Min kirkebok 6». I Grønland hadde vi babysanggudstjeneste kombinert med 

bokutdelingen. Da kunne 6-åringene komme frem og bli med og hjelpe med sangen for babyene. Etter 

gudstjenesten fortsatte vi med Åpen Dag med grilling, hyggelig prat på kirkebakken, lek og musikkverksted for 

barn og tårnvandring. Denne boken ble også utdelt i Grønland kirke 10. desember.  

Tårnagenthelg 

Som mange andre kirker i Norge, så arrangeres det Tårnagent også hos oss i Gamle Oslo i Grønland kirke. I år i 

siste helgen i januar. Vi inviterte 2.-, 3.- og 4.klassinger til en dag for å være agenter, få ulike oppdrag og løse 

mysterier. 22 agenter kom, og noen av disse hadde også prøvd seg som agenter året før. Det er stas å se at de 

synes det er så gøy at de velger å komme igjen! Vi utførte skattejakt, quiz i klokketårnet, lærte 

Tårnagentsangen (som vi opptrådte med i gudstjenesten) og mange frivillige ble med denne lørdagen! Flotte 

foreldre trår til, og dette er et opplegg og tiltak som fungerer veldig bra! Håper på enda flere deltakere og 

frivillige i årene fremover!  

Lys våken 

Kirkens nyttår og starten på adventstiden. Lys våken for dem mellom 10 og 13 år starter lørdag formiddag og 

går over i overnatting i kriken natt til 1. søndag i advent i Vålerenga kirke. 20 barn var med på arrangementet 

og temaene for dagen var advent og når himmel møter jord – og budskapet om at Gud blir menneske. På 

programmet stod rebusløp, rytmeverksted (forberedte tramp/klapp-prosesjon sammen med en av korpsets 

trommelærere), hobbyverksted, leking, grilling, fortellerstund i tårnet, festmåltid og nyttårsfeiring med 

konfetti. Her var det mange frivillige i sving på kjøkken, på rebusposter og ved grillen. Ungdomsledere og 

tidligere Lys Våken-barn var også med som ledere. Også Tweensing fra Vålerenga var representert blant 

deltakerne, og hadde lært Lys Våken-sangen i forkant.  Alle var med på å planlegge og gjennomføre 

gudstjenesten den påfølgende morgen med drama, korsang, tekstlesning og andre ministrantoppgaver.   

For ungdom 

Konfirmasjon 

Gamle Oslo har god oppslutning rundt konfirmasjon, og i 2017 ble 20 ungdommer konfirmert. I september ble 

11 stykker konfirmert i Kampen og 9 i Vålerenga. 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 konfirmant-

tida har de deltatt på gudstjenester, fasteaksjon, fått et innblikk i diakonalt arbeid, religionsdialog m.m.  
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Filmmaraton 

I oktober ble det igjen arrangert filmmaraton for ungdom. Dette er populært, og er et spennende 

arrangement for ungdommer i Gamle Oslo. Ungdommene var samlet i Vålerenga kirke hvor det ble vist filmer 

utover natten, men hvor det også var mulighet til å henge og spille spill. Over 30 ungdommer var innom 

(mange av dem konfirmanter i 2018), og har i etterkant spurt etter flere møteplasser for dem igjen!  

Konf.reunion 

I september hadde vi konf-reunion med gjengen fra leirsamarbeidet i domprostiet i Markus menighetshus. 

Dette for å mimre sammen om året som har vært og møtes igjen etter leir. Det ble kakefest, underholdning og 

leker samt mimring fra leir.  

Julebord 

I desember arrangeres det julebord for ungdommene i Gamle Oslo. Her blir tidligere konfirmantkull spesielt 

invitert. Vi fikk samles og feire året som har vært med en skikkelig flott fest med julestemning. I tillegg ønsker 

vi å gjøre stas på ledere fra årets leir og ungdom generelt i Gamle Oslo, så disse ble også invitert.  

X-konfirmanter 

Høsten i år har det vært tilbud for årets konfirmanter om å bli med som ledere på ulike arrangementer. Det 

ble gjennomført ledertreningsopplegg med kurskvelder og vintertur til Trysil. Denne turen dro vi med 10 

ungdommer med overnatting, ledertrening, lek og tur i alpinbakken. For å ha et tilbud for dem i tillegg til de 

arrangementene vi har, har de kunne bli med å planlegge og gjennomføre Lys Våken og sitt eget julebord. Det 

har vært kjempe gøy å jobbe sammen med dem, og se at de er så flinke og kreative! 

Ungdommens eget breddetiltak 

Det ble arrangert Ung Messe for konfirmantene og ungdom. En i mars, og en i august. Ung Messe er en 

gudstjeneste de selv kan være med på å skape og gjennomføre – for ungdom. Vi ønsker at ungdommene skal 

ha et kjennskap og føle at gudstjenesten er relevant.  Dette ble Ung Messe med presentasjonsgudstjeneste og 

samtalegudstjeneste for konfirmantene.  Det er vanskelig med breddetiltak for ungdom når det ikke finnes 

noe etablert ungdomsmiljø i kirken i Gamle Oslo, og det gjør det utfordrende når arbeid særlig for ungdom 

hviler på relasjoner. Vi ser at behovet for miljøbyggende arbeid er stort. Derfor ønsker vi å bygge opp dette 

mye rundt konfirmantopplegget, og tenker at dette er en arena for å bygge gode relasjoner til ungdommene 

og en arena hvor de føler seg sett og hørt.  

Disse årene satser vi på ungdom, og da skal vi skape arbeidet sammen med dem! Velkommen til å støtte opp 

om arbeidet med dette! Vi trenger all oppbacking og hjelp som er mulig å få! Heia ungdommene!  
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Plan for trosopplæring 

Vi har en egen plan for trosopplæringen her i Gamle Oslo. Denne legger grunnlag for hvordan vi driver vårt 

arbeid, og er vedtatt som en plan for hvilke aktiviteter og tiltak vi skal ha i løpet av et år, for hvilke ulike 

aldersgrupper. Dette vedtaket ble gjort i 2012, og det er nå tid for å kikke på den igjen. Vi går nå inn i en tid 

hvor vi må se på hvordan vi virkelig kan gjøre trosopplæring som er i sammenheng med resten av 

menighetsarbeid som skjer, og som kan styrke dette. Vi ønsker å tenke nytt og finne måter hvor vi føler at 

dette er noe som passer våre kirker og som gjør at barn og ungdom søker til kirkene våre!    

Vi har mye bra å se frem til i løpet av dette året! Følg med på hjemmesidene på hva som skjer! 

 

Konfirmantarbeidet i Gamle Oslo     ved Sjur Atle Furali 

2017-kullet var en sammensatt og interessert gjeng. De var engasjerte, men ganske stille. Etter hvert som året 

skred frem ble de mer og mer sammensveisede, og flere har valgt å fortsette som ungdomsledere. Mange var 

også delaktige på julebordet og leir-reunion. Vår opplevelse i stab er at konfirmantene trivdes godt gjennom 

hele året, og at leiren var et høydepunkt. 

18 konfirmanter sto for prestene i 2017, hvor av 9 var i Kampen og 9 i Vålerenga. Dette er en svak nedgang fra 

fjoråret, da det var 22 jevnt fordelt på Kampen og Vålerenga. I 2018 ser det ut til å bli 20 konfirmanter som 

følger konfirmantundervisningen i Gamle Oslo, så vi holder oss i noen lunde samme landskap. 

Undervisningen 

Det er tradisjon i Gamle Oslo for å ha en fordeling mellom undervisning på ettermiddager som gruppe, 

helgesamlinger og leir. Vi startet 2017 med pilgrimsvandring, og vi hadde veldig hyggelige besøk både i Islamic 

Cultural Centre i Tøyenbekken og i St Hallvard katolske kirke.  

I mars var det, som tidligere, Superlørdag i Vålerenga kirke. Her hadde vi besøk fra Kirkens nødhjelp, og de 

ledet store deler av dagen. Dette var en ubetinget suksess, og opplegget var meget bra. Det ble også lagt stor 

vekt på å bedre samarbeidsklimaet mellom øst og vest, og dette ble særdeles vellykket. 

Konfirmantleir 

Etter mange år på Stavern folkehøyskole endret vi i 2017 leirsted til Åh Stiftsgård utenfor Gøteborg. Denne 

leiren ble vellykket på alle vis, og min klare anbefaling er at man gjør det man kan for å benytte seg av dette 

leirstedet.  

Sosialt sett var leiren langt bedre enn året før. Gruppen var langt mer sammensveiset ved ankomst, og disse 

øst/vest-skillene ble ikke snakket om. Det ble til og med registrert flørting på tvers av Akerselva, og det må, i 

denne forbindelse, kunne kalles et tegn på suksess. 
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Undervisningsopplegget var nytt for året, og var i all hovedsak utarbeidet av Sjur Atle Furali. Det ble bygget 

opp som en såkalt Storyline, hvilket betyr at konfirmantene levde i en fortelling som ga læring. Opplegget ble 

godt tatt imot, og det kom en del konstruktive innspill til forbedringer til 2018, hvilket vi er i gang med å 

utbedre nå. Det som var mest annerledes var at i sentrum av undervisningen lå en formingsaktivitet. Denne 

formingsaktiviteten gikk, kort fortalt, ut på å lage en kirkemodell i papp. Flere var skeptiske til å bruke så mye 

tid på dette, men det skulle vise seg at dette ble en viktig del av leiren for alle, og særlig de av konfirmantene 

som var mer praktisk anlagt, og som virkelig blomstret under dette arbeidet. Det er enighet i 

planleggingsgruppa til leir at denne modellbygginga skal fortsette, men med små justeringer. 

Samarbeid 

Samarbeidet mellom Bygdøy og Frogner, Sentrum og St. Hans-haugen og Gamle Oslo har fått en oppsving. Vi 

er mer koordinert når det gjelder innhold i undervisningen før leir, så konfirmantene møter med mer jevnt 

fordelt ballast på leir. 

Til slutt 

Av ulike grunner ble det i 2017 trosopplæringsleder som hadde ansvaret for konfirmantene dette året, med 

hjelp av prestene i samarbeidsmenighetene. Vi hadde mange gode samlinger på torsdagene, med fokus på å 

lære om og gjøre ulike elementer i gudstjenesten til sin, til å bidra i undervisningen gjennom en dialogisk 

undervisning, å jobbe kreativt med å bruke tegning/bilder/skriving, og å bli kjent med kirkerommet gjennom 

utforskning.  
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Rapport fra Musikk- og kulturarbeider i Kirkene i Gamle Oslo  

          Tito Guevara Estrella 

1. «Musikk og relax» (Vålerenga: «Åpen kirke med musikk», tirsdager 17-18:30) 

I begynnelsen av 2017 startet jeg et tiltak som kalles Musikk og Relax, i Vålerenga og Kampen kirke. Da spiller 

jeg på diverse musikkinstrumenter, både perkusjon, fløyter og strengeinstrumenter. Dette er ikke konsert 

eller en opptreden, men målet er å forsterke inntrykk i det kontemplative i kirken for besøkende. I Vålerenga 

kirke er det også en enkel nattverdsamling kl 18 i fastetida og de tirsdagene det er «Kristentrogruppe».  

 

Besøksantall varierer mye i forhold til årstid og ferie, etc. Det er både voksne, barn og ungdom, all slags folk 

som kommer inn i kirken bare for å få litt ro. Vi har fått gode kommentarer om dette tilbudet og jeg vil gjerne 

fortsette med det. Det mangler en måte å reklamere for å gjøre dette tilbudet mer kjent. Flere besøkende har 

kommentert at de har fått med seg en god og avslappende stund i kirken etter en krevende dag.  

 

2. - Kirkemiddager: Jeg deltar jevnlig på middager både på Kampen og av og til i Vålerenga på onsdager. Jeg 

spiller musikk for barn og familier som deltar på kirkemiddag, dette i samarbeid med Nina Berger. Her er jeg 

med på sangstund for barn, vi synger sanger fra den norske kultur tradisjonen og etterpå spiller jeg spanske 

sanger på latinamerikanske musikkinstrumenter fra Andesfjellene. 

 

3.- Aktivitet for barn.- Jeg har også deltatt i adventsfortelling av evangeliet for barnehager. Det er et 

fortelling stykke med musikk, denne gangen sammen med diakonen Nina Berger og vikarprest Elisabeth.   

 

4.- Babysangrunde i samarbeid med Ellen Kirkås på Kampen Omsorg Pluss annen hver tirsdag. I det siste har 

jeg også deltatt sammen med Nina Berger i noen babysangstunder på Kampen menighetshus/Vålerenga kirke. 

 

5.- Jeg har deltatt i flere gudstjenester, i de tre kirker. Det gir meg muligheter til å samarbeide med flere 

musikere, diakoner, trosopplærer, prester og frivillige. Dette byr på ulike situasjoner og konstellasjoner i 

forhold til tematikk og liturgi. Noe som jeg liker godt. 

 

6.- Andre aktiviteter for voksne mm Trommesirkel/kurs på Aktivitetssenteret 31B (lavterskeltilbud innen 

psykisk helse i Bydel Gamle Oslo). Dette har blitt til en fast og godt etablert tromme-gruppe som eksisterer 

fortsatt med noen opprinnelig medlemmer og noen nye.  Gruppen er alltid åpen for nye som vil prøve.  

Gruppen har variert fra ca 2 til 5 deltagere per gang. Trommesirkel har blitt flyttet til  tirsdager fra kl 13-15.  

 

Andre aktiviteter:  

Kristi himmelfartsdag vandrer et band av 4 musikere fra St Halvard-ruinene og hele veien til Grønland kirke, så 

til Kampen Kirke og deretter til slutt Vålerenga Kirke.  
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Mai-2017 fikk jeg æren av å sørge for musikken til en spesiell gudstjeneste – 1.mai- gudstjeneste - til minne 

om alle arbeiderne i Norge og over hele verden.   

 

Religionsdialog i Gamle Oslo         

Rapport fra Sjur Atle Furali 
Innledning 

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.  

1ste 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 har i stor grad vært preget av at mye av min tid har gått med til konfirmantarbeid, i 

Anne Cathrine Owes 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.  

Aktiviteter 

Jordal ungdomsskole 

Hamid Farooq (ICC) og SAF besøkte Jordal skole på begynnelsen av 2017, og hadde to 

klassebesøk og tilstedeværelse i korridorene. Det ble en del interessante diskusjoner, og 

elevene stilte mange gode spørsmål – særlig til imamen. 
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Det er blitt gjort henvendelser til ass. rektor ved Jordal i ettertid, men responsen har uteblitt. 

Min antakelse er at det ikke fungerte like godt overfor de muslimske elevene som det Jordal 

hadde håpet, og at det ble for lite effektivt i en presset timeplan. Tonen var likevel god og 

imøtekommende på julegudstjenesten, og vi forsøker nå å planlegge noe via rådgiver på skolen. 

Hersleb videregående skole 

Kontakten med Hersleb videregående opphørte, og de viste liten interesse for samarbeid i stab. 

Det hele ble overlatt til miljøarbeiderne og en diskusjonsgruppe med 1.klass-elever, og selv om 

de hadde mange vyer så var det liten gjennomføringsevne å spore. Det største problemet må 

likevel sies å være stor gjennomtrekk av miljøarbeidere. 

Moskéene 

I 2017 har samarbeidet med moskeene begrenset seg til ICC, men det har til gjengjeld vært 

veldig bra, og sammen med Kirkelig dialogsenter har vi vært på to besøk på Ila 

integreringsmottak (Oslo mottak). Der presenterte vi felleserklæringene fra Islamsk Råd Norge 

og Mellomkirkelig råd; vi fikk også erklæringene oversatt til arabisk og tigrinja, med pengestøtte 

fra UDI. Mottaket anså besøkene som svært nyttige, og beboerne ga gode tilbakemeldinger og 

stilte mange spørsmål. Dessverre ble Oslo mottak nå avviklet etter kun 1,5 års drift, og det er 

ikke lenger mottak i Oslo-området. 

Scriptural Reasoning 

“Scriptural Reasoning is a practice of inter-faith reading.  Small groups of Jews, Christians and Muslims, and 

sometimes people of other faiths, gather to read short passages from their scriptures.” 

Høsten 2017 ble det igangsatt en Scriptural Reasoning-gruppe, hvor prest Lise Tostrup Setek, 

rabbiner Lynn Feinberg og student Trine Maryam Skogen samledes hjemme hos SAF. 

Studiesirkelen ble vellykket, og vi jobber nå med å få i gang en ny samling, før vi involverer nye 

deltakere. 

Skeiv verden 

Skeiv verden er nå fast samarbeidspartner ved frokosten i Grønland kirke før Pride-paraden. I 

2017 var det også en morgensang, hvor en shia-sheyk (tilsv. sunni-imam) deltok. Gudstjenesten 

fikk dekning på NRK Dagsrevyen, og vi fikk mye positiv respons i ettertid. 

Fremtidige aktiviteter 

SAF skal i 2018, sammen med diakon Nina Berger, ha to dialoggudstjenester i hhv. Vålerenga og 

Kampen. 
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SAF og Ingunn Rinde har hatt et møte med Oddbjørn Leirvik og Anne Hege Grung, på Teologisk 

fakultet, og vi skal jobbe oss frem mot et felles arrangement med dem i begynnelsen av 2019. 

 

«Dialog-damene» og samarbeid med Minhaj-ul-Quran-moskeen  

Rapport fra Ingunn Rinde 

Kirkene i Gamle Oslo har hatt et langt godt samarbeid med Minhaj Konfliktråd ved moskeen Minhaj-ul-Quran 

(rett ved Vålerenga kirke). Det har særlig gitt god kontakt og vennskapsbygging mellom kvinner fra muslimsk 

og kristen bakgrunn, med høydepunkt i en årlig hyttetur.  

Fra 2016 har vi imidlertid pause i overnattingssamlingene. Overnatting og det å reise bort sammen har mange 

verdifulle sider, og er uten tvil grunnen til det gode fellesskapet som har vokst fram - samtidig er det stadig 

usikkert om vi får nok deltakere, og det er en ekstra bøyg for flere å skulle være borte over natten. Vi satser 

nå i stedet på endags-samlinger, hvor vi kan få med også de som ikke har kunnet bli med på hytteturene.  

Arrangementet «Dialogdekket langbord» utenfor Vålerenga kirke ble en fin lørdagssamling også dette året, 

med ca 20 kvinner i alle aldre. Det samme ble vår faste adventssamling, hvor vi i år bakte pepperkaker igjen 

(dog i en enklere versjon, uten felles moske og julekrybbe). Av ulike grunner var vi ikke mange, men for de 

som var der, ble det en veldig fin stund både rundt bakebordet, og i deling av fortellingene fra Koranen og 

Bibelen om Maria og Jesu fødsel, og tanker til dette. Det ble også gitt klare ønsker om tilsvarende samling i 

forbindelse med påske.  
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Fasteaksjonen – fastetidsmarkering – felles for Kirkene i Gamle Oslo 

Rapport fra Ingunn Rinde 

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp (KN) skjer i samarbeid mellom menighetene i Gamle Oslo. Menighetene 

har hver sine KN-kontakter: Ivar Kvistum fra Kampen MR, Unni Elisabeth Giørtz fra Vålerenga MR, og diakon 

Kirsten Finch fra Gamlebyen-Grønland. Sammen med årets konfirmantansvarlig Hanna Haraldstad, diakon 

Nina Berger og Vålerenga-prest Ingunn Rinde sto de for planlegging og gjennomføringen av fasteaksjonen.  

Tirsdag 4. april, i uka før påske, hadde vi selve innsamlingsdagen, med oppmøte og innlevering på Vålerenga 

kirke. Vi har Åpen kirke fra kl 16, og tilbyr enkel mat, frukt, kaker, saft og kaffe i menighetssalen. Hanna hadde 

også lagt opp til feiring og mingling for konfirmantene etterpå, hvor noen fra «Forandringshuset» stilte med 

musikk. Helga før har konfirmantene i Domprostiet felles «Superlørdag» på Vålerenga kirke, med 

fasteaksjonen som tema. 

Samlet på bøsseaksjonen fikk vi inn kr 5586 (i 2016: kr 8 231,-) Det var 14 konfirmanter, 13 andre voksne, 

pluss 5 i komiteen som stilte til innsats. Vi nådde altså heller ikke i år målet om å mobilisere aksjonen som 

hele menighetens og alle gruppers felles aksjon.  Vi får ikke nok bøssebærere til å dekke alle roder, derfor 

velger vi ut de områdene det kjennes best å gå på – gjerne ut fra hvor folk ønsker selv. Det er stadig et 

problem både å bli sluppet inn i oppgangene, og å treffe folk hjemme en tirsdag ettermiddag.  

I tillegg til bøsseinnsamlingen ble fasteaksjonen forsøkt markert i menighetene ved kunngjøringer, ofring, og 

utdeling av små fastebøsser og fastekalender for familien. Offerbeløp og evt andre innsamlinger kommer i 

tillegg til innsamlingsbeløpet over. 

 

Årsmelding for 1. Vålerenga speidergruppe 2017      

Rapport fra gruppeleder Heidi Madsen 

Ved utgangen av 2017 hadde 1. Vålerenga speidergruppe 24 registrerte medlemmer. Antallet medlemmer har 

ligget stabilt rundt 30. Dette er en del av vår langsiktige målsetting om å vokse sakte. Vi har startet opp igjen 

flokken og håper på en gradvis økning. Nedgangen i medlemmer har sammenheng med at flokken ble 

nedlagt.  

Møter og turer 

1. Vålerenga speidergruppe har i 2017 hatt aktivitet både i flokk og tropp. I 2017 ble det holdt møter for 

begge enheter i kjellerlokalet i kirken hver onsdag. Flokken kl. 17.00-18.00 og troppen kl. 18.30-20.00.  

Flokken startet opp igjen i oktober 2017 med nye ledere og nye speidere. Fokus har derfor vært at voksne og 

barn skal bli kjent med hverandre. Det har vært fellesarrangementer tropp og flokk, blant annet 
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juleavslutning. Troppen har vært på dags- og overnattingsturer, i Oslo – marka og på hyttetur til Krakosseter. 

De har også fått prøve seg på patruljeturer (dagstur og overnattingstur).   

Troppen har også deltatt på flere arrangementer i regi av kretsen (Oslospeiderne), blant annet 

kretskonkurranse for troppen. Troppen var også representert på kretsens årsmøte i mars og halvårsmøtet i 

november. Flokken har ikke deltatt på kretsarrangementer.  

Sommeren 2017 deltok troppen på landsleir, «Helt Vilt» i Bodø. Det ble en intens opplevelse med midnattssol 

og lite søvn. Speiderne deltok på programøkter og haik. De fikk også oppleve Nordlandsbadet. Landsleir var en 

stor opplevelse for mange av våre «førstereis» speidere. Leir har gitt mersmak for troppen og de gleder seg til 

framtidige leire.  

På Vinteraktivitetsdagen i Vålerenga kirke deltok Troppen med bål og pinnebrød. 

1.Vålerenga har lange tradisjoner på deltagelse i Speideraksjonen.  Speiderne deltok i en gudstjeneste, der 

kollekten gikk til Speideraksjonen. Troppen arrangerte dessuten speiderfestival. De solgte kaker og hadde 

loppemarked. På denne måten fikk de selv bestemme hvordan de samlet inn pengene og fikk erfare at 

planlegging av et arrangement er tidkrevende, men lærerikt.  

Troppen deltok også med pinnebrød og bålkos i forbindelse med Lysvandring langs Alnaelva høsten 2017.  

1. Vålerenga har også i 2017 samarbeidet med kretspatruljegruppen (samarbeid på gruppenivå i 

Oslospeiderne). 1. Vålerenga er i kretspatrulje med gruppene Oslo FA 3. Korps, Grünerløkka MS og Oslo 

Central MS (sovende). Kretspatruljen arrangerte småspeidernes Ridderturnering på kretsens hyttesenter, 

Krakosseter, i Nittedal.   

Medvirkning i krets/forbund:  

Anette M. Londalen deltok i planleggingen av sommerens landsleir. Anne A. Madsen og Heidi A. Madsen 

sørget for at Norges Speiderforbund fikk sin første regnbuekafé. Her ble det servert regnbuefargede vafler og 

drevet med omfattende informasjonsarbeid om mangfold (spesielt LHBT) i speideren. Kafeen ble et populært 

møtested for både speidere, rovere og ledere.  

Heidi er også  ansatt som kretssekretær i Oslospeiderne. 

Anette er engasjert på nasjonalt nivå med prosjektet «Patruljen i Samfunnet» 

Anne, Anette og Heidi har også vært på Overture Diversity Networks årlige samling. 

Lederne  

Gruppeledelse: Heidi A. Madsen, gruppeleder. Karl Andreas Kjelstrup og Anette M. Londalen, 

gruppeassistenter.  
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Troppen: Anette Monsen Londalen, Heidi A. Madsen, Anne A. Madsen, Hans Marius Johnsen og Jonas 

Hansgaard.  

Flokken: Kristian Svartveit, Karl Andreas Kjelstrup og Håkon Blystad .   

Speiderne  

Speiderne har møter på onsdagskveldene i kirkens underetasje, i tropp og flokk. De er på turer og leir, og er 

med på gudstjenester og fellesarrangement for barn og unge i Vålerenga.  

Aldersgruppene:  Flokken (2.-4. klasse) onsdager kl. 17.00-18.00 

Troppen (5.-10. klasse) onsdager kl. 18.30-20.00. Speiderne er delt inn i 3 patruljer, Hare, Gaupe og Ekorn.  

Økt fokus på førerpatruljen har gitt en stabil tropp som sakte øker. Vi håper å kunne satse på litt  rosa 

speiding (jentesatsning) i 2018. Dette for å styrke miljøet blant jentene og forhåpentligvis rekruttere flere 

jenter i løpet av året.  

Ledergruppe: Ledergruppa, patrulje Ugle, har møter ved behov og består, ved utgangen av 2017, av Anette M. 

Londalen, Kristian Svartveit, Håkon Blystad, Hans Marius Johnsen, Jonas Hansgaard. Anne A. Madsen har  hatt 

ansvar for aspirantene, Heidi A. Madsen har deltatt på møter/turer/arrangementer ved behov.  

Kontaktinfo:   E-post til gruppa: valerengaspeiderne@gmail.com 

Gruppeleder Heidi A. Madsen, e-post: heidiandersen2007@gmail.com (930 111 81) og gruppeassistent Karl 

Andreas Kjelstrup, e-post: k.a.kjelstrup@gmail.com (905 84 362).  

mailto:Valerengaspeiderne@gmail.com
mailto:heidiandersen2007@gmail.com
mailto:k.a.kjelstrup@gmail.com
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Faste aktiviteter i Vålerenga menighet: 

Gudstjenester hver søndag – m gudstjeneste for små og store ca en gang i mnd 

Kveldsgudstjenester 1. søndag i mnd kl 18. Enkel kveldsmat etterpå 

 

Åpen kirke  mandager kl 18-20 Rom for samtale, stillhet og lystenning 

Åpen kirke med musikk tirsdager kl 17-1830  

 

Åpent hus  2. onsdag i mnd 12-14 For alle som kan på dagtid 

Gubbelaget  Siste (evt nest-siste ved ferier) onsdag i mnd 12-14  

For mannfolk med tilknytning til Vålerenga 

 

Kristentrogruppe  Ca en tirsdag pr mnd. Enkel nattverdsamling kl 18.  

For de som vil tenke og undre seg sammen om livet og Gud,  

og lære mer om kristen tro og tradisjon. Kontakt Ingunn Rinde 

 

Babysang          Annenhver torsdag (ulike uker), kl 11 og 13. Felles lunch kl 12 

Kirkemiddag Onsdag ulike uker, fra 1630. Enkel middag for liten og stor. 

Kr 30,- pr pers/ 100 pr familie. Kontakt/påmelding  45870665  

 

Vålerenga minigospel    Onsdag ulike uker, 1715. Barn under skolealder  

Vålerenga barnegospel    hver onsdag kl 18.  1.-4. klasse  

Vålerenga tweensing -   hver onsdag kl 19.  5.-7. klasse  

   Leder Synnøve Sætre, 452 95 098, synnovec3@yahoo.no 

Speideren Onsdagskvelder. Kontakt Anette Monsen Londalen - anetteml@gmail.com 

 

Vålerenga Vocalis  Mandager 19-21:30 Kontakt Marcus Andre Berg  mb963@kirken.no 

Vokal Vivo Tirsdager 19-21:30. Kontakt Marianne Husby Berg marianne@maberg.no 

 

Se www.valerengakirke.no / lik oss på Facebook 
Kirkene i Gamle Oslo samarbeider om trosopplæring og andre tiltak. 

Kirkekontoret vårt ligger i Grønlandsleiret 31: Tlf 23 62 91 70  

Kontordag på Vålerenga: Tirsdager kl 10-14. 408 14 370 

Post.valerenga.oslo@kirken.no  

Daglig leder Morten Hauge      Menighetskonsulent Erika Espey-Sundt  
Kantor Marcus Andre Berg 472 86 044  Kirketjener Åse Werner 936 12 336  

Sogneprest Ingunn Rinde: 415 74 532     Diakon Nina Berger 45 87 06 65 

mailto:mb963@kirken.no
mailto:marianne@maberg.no
http://www.valerengakirke.no/
mailto:Post.valerenga.oslo@kirken.no

