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Innledning 

Her er Vålerenga kirkes årsrapport for 2018. 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! 

Hva skjedde i 2018? Vi kan melde om endringer på stabsfronten: Fra januar 2018 ble vår administrative stilling 

Kampen og Vålerenga administrative stillinger slått sammen, slik at vi fikk felles daglig leder (100%) og 

menighetskonsulent (80%). Selv om de da har mange tråder å holde tak i,  har det blitt en god løsning for oss, 

takket være to dyktige medarbeidere som utfyller hverandre og oppgavene på veldig gode måter. Fra oktober 

2018 fikk vi dessuten tilbake vår tidligere faste kantorvikar; Burghard Wellmann, som igjen deler stillingen 

med Marcus André Berg. Da har vi også fått «Klokkeklang» tilbake i folden. «Vålerenga tween-sing» tok en 

pause i høst, mens barnegospel vokser «nedenfra», og dermed skal en ny flokk unger være klar for tween-sing 

igjen fra høst 2019. Vålerenga Vocalis har blitt blandakor, på babysang og kirkemiddag kommer det stadig nye 

folk. Vi videreutvikler vår «grønne profil» med Grønn lørdag, plantekasser, deltakelse i fortausmarked, 

takkegudstjeneste for lokalmiljøet og inngåelse av «Grønt misjonsprosjekt-avtale» i Vietnam. På 

bygningsfronten videreførte vi vårt oppussingsprosjekt: I januar kom nye møbler til menighetssalen på plass, 

og vi kunne la de fleste av de rosa møblene ta kvelden. På sommeren fikk salen også endelig nymalte vegger. 

Uret i tårnet har fått justert antenne-koblingen, slik at det ikke var lenge klokka sto. Og ja – ellers alt det faste, 

som du kan lese om i årsmeldinga vår.  

Når vi jobber med årets rapport, gjør vi det parallelt med forberedelse til en viktig anledning i året 2019, som 

følger tett på vårens årsmøte: Det blir Bispevisitas for Kampen og Vålerenga menigheter, 6.-12. mai 2019. 

Årsrapport og Visitasmelding blir derfor til side om side. I Visitasmeldingen skal vi gi biskopens følge mulighet 

til å se både de lange linjer, tilbake til forrige visitas (2008) – og på situasjonen for oss som kirke pr d.d., med 

utfordringer og ønsker for videre arbeid. Det kan være lurt å stoppe opp og orientere seg på nytt, sammen! 

Våren 2019 har vi også en viktig jobb å gjøre ved å forberede et godt kirkevalg til høsten. Vi håper arbeidet 

med kandidatliste og valg til Vålerenga menighetsråd gir oss et råd med både nye og gamle medlemmer, med 

god spredning i alder, kjønn, bakgrunn, fra de ulike stedene i soknet og tilknytningspunktene til kirka.  

Vel møtt til menighetens årsmøte og medarbeiderfest søndag 28. april, etter gudstjenesten kl 11 – 

velkommen til bispevisitasuka 6.-12. mai - 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». 
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Kapittel 1  Menighetsråd og stab, lokaler og økonomi  

Menighetsrådet er menighetens valgte organ. VI har i 2018 hatt 5 møter og behandlet 45 saker.  

Menighetens årsmøte ble avholdt torsdag 26. april 2017. 

Følgende er med i våre ulike råd og utvalg:  

 

 

De viktigste saksområdene for menighetsrådet i 2018 har vært:  

- Ny samarbeidsplattform for menighetene i Gamle Oslo 

- Maling av menighetssal og lydisolering av kirkestua 

- Høringsuttalelser; - Strategiplan for Oslo bispedømme / - Kirkebruksplan 

- Beredskapsplan  

Medarbeiderskap 

Menigheten arrangerer medarbeiderfest hvert semester. På våren var det kombinert med årsmøtet, en 

torsdagskveld.  På høsten hadde vi 6.november først et seminar i menighetssalen hvor vi gjennomgikk brann- 

og trygghetsrutiner. Deretter fortsatte vi i Konfirmantsalen med middag og underholdning av Vokal Vivo. 

 

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 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 

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 og sokneprest Ingunn 

Rinde. Daglig leder er sekretær. (Tamara, Unni og Steinar har gitt seg i løpet av året pga flytting.) 

Diakonigruppe: Nina Berger, Unni Giørtz / Conni Ess 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 / Ellinor Hjellset 

Samarbeidsorganet Kirkene i Gamle Oslo  Elin Skogøy  

Kontaktperson KN: Unni Giørtz / Conni Ess 
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representant). Vara: Otto Kleppe (Gamlebyen og Grønland), Håvard Syvertsen (Kampen), Karianne Jaabæk 

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

Kontakt bydel – kirke 

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

samarbeid om Religionenes dag, Internasjonal torgdag og Julegrantenning på Grønland torg. Kirkenes 

representanter er Sjur Atle Furali og Nina Berger. Det har dessverre ikke vært mange møter i det siste. 

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 til sine gudstjenester, ca 1 gang pr mnd. 

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 menighetssalen og kirkestuen leies jevnlig ut til 

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

møter. Her holdes også menighetens medarbeiderfester.  

Nye stoler, bord og sofa til menighetssalen kom på plass tidlig på året. I tillegg ble menighetssalen malt og vi 

har utbedret lydforholdene i Kirkestua. Kapasiteten til trådløs wifi er doblet og fungerer nå bra med eget 

gjestenettverk. Takket være iherdig innsats fra MR-medlem Steinar Grande, ble GPS-antennen som styrer 

kirkeuret byttet med oppdatert modell så klokkene justeres automatisk i fremtiden. 

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, da Fellesrådet fikk satt opp mikrofon i tårnet.  

Felleskontoret for Kirkene i Gamle Oslo flytter i mars 2019 fra Grønlandsleiret til Oslo Hospital i Gamlebyen. 
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Dugnad på kirka 15. august 2018: Conni, Nina og Elin, og Hazel Amita Arthur fra leietakermenigheten ViCM. 

 

STABEN I VÅLERENGA 

Daglig leder og menighetskonsulent, Kampen og Vålerenga:  

Fra 2018 har Kampen og Vålerenga menigheter fått felles administrasjon. Morten Hauge tiltrådte som daglig 

leder 02.01.2018 (100%), mens Erika Espey-Sundt tiltrådte som menighetskonsulent i 80% 4. februar.  

Sogneprest Vålerenga: Ingunn Rinde, 100 % 

Ekstraprest Vålerenga: Fra 01.02.2018 er Kjersti Østland Midttun tilsatt i 30% engasjement. 

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. 

Fra oktober kom Burghard Wellmann tilbake som fast vikar, så de fyller halvparten av stillingen hver. I tillegg 

har Burghard med seg noe ekstra tid for arbeid med håndklokker. 

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

Kampen og Bygdøy kirke). Thomasz Biarda vikarierer som kirketjener en søndag pr. måned. 

Barnekorledere: Synnøve Sætre og David Hveem  

Utleiekontakt: Dette ivaretas nå av menighetskonsulent Erika. 
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Fellesstillinger for Gamle Oslo 

Tito Guevera Estrella er kultur- og musikkarbeider i samarbeidsområdet. Han er fast med babysang, 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, men var dessverre sykmeldt store deler av året. 

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

religionsdialog i hele området. I 2017 og 2018 hadde han ansvaret for konfirmantene, i Owes fravær. 

De 5,3 prestene i samarbeidsområdet fordeler tjenesteuker for gravferder, samt sommerdekning og vielser.  

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

 

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, vi får 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 er trofast koordinator for dette. 

På lista for 2018 sto Steinar Mogen, Per-Erik Larød, Bjørn Throndsen, Karen Throndsen, Berit Sørlie, Reiner 

Schaufler, Jenny Østreng, Tomasz Biarda, Sigmund Lie, Marit Bjørnstad, Sidsel Grue, Marion Grau, Tale 

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

Myrdal, Elin Skogøy, Ellinor, Sara og Amanda Hjellset, Karianne Jaabæk, Majed Kurdab, Steinar Grande, Nina 

Grande, Øyvind Michelsen, Fredrik Sletbak, 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!) gleder oss både på gudstjenester og konserter. Selve rådsarbeidet er også 

en frivillig tjeneste, og fra 2017 har vi med glede kunnet tilføye søndagsskoleledere 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!  
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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, konfirmasjon og minnesamvær. 

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

tekstlesere. Å bli møtt i døra med et smil og et informativt programark er av avgjørende betydning for 

kirkeopplevelsen. Dåpsfølger, konfirmanter og barn involveres også som medarbeidere. Slik synliggjøres at vi 

er er et felles-skap, hvor ulike folk skal kjenne seg velkommen og inkludert i gudstjenestefeiringen. 

Gudstjenesterytmen på Vålerenga er kveldsmesse (vanligvis) 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. Gudstjenestene 

varierer i form, tema og særlige målgrupper. I 2018 ble det avholdt 68 gudstjenester i Vålerenga kirke, pluss 8 

enkle nattverdsamlinger, med til sammen 4191 besøkende. 11 gudstjenester var spesielt tilrettelagt for barn, 

3 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.  

I 2018 ble 64 barn ble døpt i Vålerenga kirke, samt 17 i andre kirker. Konfirmantkullet 2018 i Gamle Oslo var 

på 22, hvorav 7 ble konfirmert i Vålerenga. Det var 17 bryllup i kirka. Det ble holdt gravferd for 31 personer fra 

sognet. 19 gravferder gikk fra Vålerenga kirke (samlet tall tilhørende andre steder, og tilhørende Vålerenga).  

Menighetsstatistikk for Vålerenga 

Benevning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall gudstjenester 40 46 46 45 50 51 62 68 

Gudstjenestebesøkende 4877 4813 4370 4695 4937 4215 4602  4191 

Nattverdsgjester 968 1227 1575 1644 1706 1553 1746 1544 

Gj.snitt pr sønd-gudstj  122 105 95 104 99 83 74 70 

Døpte  78 82 81 90 72 65 57 64 

Konfirmerte 9 12 16 11 14 11 9 8 

Vielser 16 21 22 24 8 4 16 17 

Gravferder 43 35 46 40 34 47 30 31 

Offerbeløp 76365 81141 99941 97999 109800 88942 131677 127858 
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«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 med 

vinteraktivitetsdag i parken etterpå med speiderne (gjerne kombinert med fastelavns-feiring). I mars hadde vi 

barnas fastetids-gudstjeneste med barnegospel. Siste søndag i april markerer vi Speideraksjonen, i 2018 var 

det også med 2-års-bokutdeling. 1-årsmarkering for dåp ble det ikke plass til i vårens kalender, derimot feiret 

vi «takkegudstjeneste for lokalmiljøet» på sommerfestdagen, hvor barnegospel og janitsjaren deltok.  

I august var det semesteroppstart med 4-åringene spesielt invitert, mens 6-åringene ble invitert til 

høsttakkefest i september, med barnegospel i sang. I oktober feiret vi TV-aksjonsgudstjeneste i Kirkens 

Bymisjons-ånd, med barnegospel med, mens novembergudstjenesten var Babysang-gudstjeneste. 1. advent 

har vi fast Lys Våken-gudstjeneste, hvor 10-12-åringer har et kirkedøgn sammen, og lager en fin gudstjeneste 

for alle på kirkas nyttårsdag. Så topper vi året med vår nye julaftentradisjon for 3. år på rad: «O jul med din 

glede. Barn leker juleevangeliet», kl 13 på julaften. Også i år ble dette en suksess, med mange deltagere, noen 

færre 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-åringer blir spesielt invitert. 1. søndag i advent er 10-

12-åringene hovedgjester på Lys Våken i Vålerenga.  

Etter at vi høsten 2017 fikk i gang søndagsskole på Vålerenga igjen (etter å ha vært uten aktivitet siden 2013), 

var det i 2018 søndagsskoletilbud på 7 gudstjenester – 3 på våren og 4 på høsten. Det høres kanskje ikke mye 

ut, men sammen med familiegudstjenestene på planen, kan vi tilby «barnevennlig opplegg» på de fleste 

søndager vi har gudstjeneste kl 11, utenom skoleferien. 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 er flittig i bruk 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. I mai har vi solidaritetsmesse på 1. mai, felles 

for Kirkene i Gamle Oslo. I år var det stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV) som holdt appell 1. mai, 

samtidig som vi hadde besøk av Jean Zaru, palestinsk kveker og fredsarbeider, med samtale etter 

gudstjenesten.  I juni hadde kveldsmessen temaet «dialog», i september ble den feiret som «Aftensang» med 

Vålerenga Vocalis, og i desember er det «Vi synger jula inn» med alle kirkas kor og musikkgrupper.  

Hvert semester feirer vi «Eldres kirkedag» med gudstjeneste en onsdag kl 1330, i samarbeid med 

Vålerengahjemmet og sykehjemsprest Hilde Margrethe Vold. I 2018 ble Gamle Oslos arrangement på 
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«Kvinnenes økumeniske bønnedag», som feires over hele verden første fredag i mars, flyttet til Vålerenga. 

Det ble en fin fredagskveld med en liten flokk i kirka den dagen – dette året med Surinam som fokusland.  

I 2018 ble det også et ekstra løft på pinsefeiringa, når vi inviterte alle de 8 dåpsfølgene og andre deltakende til 

is og prat på kirkebakken etterpå.  

Diakoni og «grønn kirke»-tema på gudstjenestene 

Mange av gudstjenestene synliggjør vår «grønne profil» og diakonien: Når vi feirer vinteraktivitetsdag i parken 

med speiderne, «Skaperverkets dag», og høsttakkefest. Diakonien er også tydeliggjort ved forbønn, temavalg i 

salmer og preken, og ved profilering av offerformål. Menighetsrådet har vedtatt at om lag halvparten av 

ofringene går til til eksterne organisasjoner. I 2018 startet vi også innsamlingen til vårt eget misjonsprosjekt, 

som går til Misjonsalliansens arbeid i Vietnam (se under diakoni). 

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 fellesgudstjenester for Gamle Oslo på 4. s. i advent, 2. juledag, romjulssøndag, 2. påskedag, 1. mai, 

samt trosopplæringsgudstjenester knyttet til advent, påske og pinse for barn. 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, hvor Gamlebyen-Grønland slutter seg til de 3 siste i 

juli. I 2018 hadde Kampen og Vålerenga også felles gudstjeneste Langfredag. Nyttårsaften, nyttårsdag og 2. 

pinsedag henviser vi til Domkirken. 

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 det også vært «Åpen kirke med musikk» på tirsdagskvelder (kl 17-1830), hvor musikk- og 

kulturarbeider Tito Guevara Estrella 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.  Våren 2019 har vi valgt å bruke Titos timer til å være med «Minisang» 

onsdager i stedet, og har sluttet med tirsdagsåpent. 

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

babysanglunchen og når folk kommer innom. Prester og diakon hadde i tillegg 75 avtalte samtaler og 

hjemmebesøk, pluss 2 nattverdsbesøk.  
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Utstilling og danseforestilling 

I forbindelse med besøk fra Palestina  på 1. mai-gudstjenesten, åpnet vi utstillingen «I murens skygge. 

Fotoutstilling om palestinsk hverdag», ved Reiner Schaufler. Utstillingen hang til over pinse.   

15. mars hadde vi en flott danseforestilling i kirkerommet; «Pilgrimsdans». Forestillingen var ved (tidligere 

babysang-bruker og Vålerenga-beboer) Silje Onstad Hålien, dans, Andreas Ljones, feler, orgelpiper, dans, og 

Rune Tylden, orgel, piano.  

 

 

Fra forestillingen «Pilgrimsdans». Foto: Arrangøren. 

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 2018 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. Menighetsrådets «Diakoniplan for Vålerenga menighet» har som visjon at vi «i holdning 

og handlinger skal 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 sammen jobbe for vern om skaperverket og kamp for rettferdighet, lokalt og globalt. 
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Nestekjærlighet 

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

integritet. Noe av diakonens arbeid i 2018 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 2018 har diakonen hatt 38 slike avtalte samtaler.  I tillegg sendte 

hun brev med gratulasjon og tilbud om besøk til 20 personer i soknet i tilknytning til at de nylig fylte runde år, 

og besøkte 10 av dem i deres hjem.  

Åpen Kirke  

Vålerenga menighet har i 2018 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, samt visning av lokaler. Diakonen eller presten er alltid tilstede, og i tillegg 

har 4 frivillige kirkeverter bidratt gjennom året.  

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.     

 

  

Innspill fra kirkeromsvandring på høsttakkefest og TV-aksjons-gudstjeneste, høst 2018 
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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 diakonen sammen med musikkarbeider Tito Estrella Guevara. 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 har 

vært et økende høyt frammøte av foreldre av begge kjønn. På begynnelsen av året kom mellom 30 og 40 

mødre og fedre hver gang. Høsten 2018 var det mellom 70 og 80 foreldre og tilsvarende antall babyer 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 2018 vært et svært populært tiltak. 

Tilsvarende tiltak gjennomføres i Kampen menighet de andre torsdagene. Diakonen er ansvarlig for tiltaket 

begge steder og er blitt en viktig kontaktperson til kirka for mange småbarnsfamilier i området.  

I 2018 var det Babysang i Vålerenga kirke også 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. Også på dette tiltaket har vi sett en økning i antall frammøtte gjennom 2018. Diakonen og hennes 

hjelper på kjøkkenet må lage mat til minst 40 små og store. Etter måltidet har vi en sangstund for de minste i 

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

enslige og familier vi kommer i kontakt med til dette felleskapet. 
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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  

2. onsdag i måneden er det «Åpent Hus» på formiddagen med bevertning og underholdning i menighetssalen 

i Vålerenga. 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.  

Gubbelaget  

Siste onsdag i måneden samles 15-25 «gubber» til Gubbelagsmøte – noen ganger med besøk av 

foredragsholder, og ellers i hyggelig sosialt samvær. Faste semesterhøydepunkt er besøk av en klasse på 

Vålerenga skole, og Sverigetur, hvor også damene er med. Året avsluttes med julebord. 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» 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, og på den måten 

forberede gudstjenesten og preken sammen. Kristentrogruppa hadde 7 samlinger i løpet av 2018. 

Gudstjenester –kirkekaffe – kirkeverter 

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

deltatt på 16 gudstjenester og «kirkekaffen» etterpå i løpet av 2018. 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 seniorgudstjenester vår og høst, der beboere fra bydelens institusjoner er spesielt invitert.  

I 2018 var også Vålerenga vertskap for Bønnegudstjenesten som årlig gjennomføres i samarbeid med andre 

kirkesamfunn på Kvinnenes Internasjonale bønnedag i mars. Da rettet vi fokus mot Surinam. 

«Dialogdamene» 

Diakonen og sognepresten i Vålerenga holder tak i religionsdialogarbeidet for Kirkene i Gamle Oslo, se egen 

rapport om dette. Det kjennes svært verdifullt at diakonen kan bruke av sin tid og kompetanse i dette. 

Frivillige 

Vi har i 2018 over 50 enkeltmennesker som bidrar og deltar frivillig i menigheten på ulikt vis. Den betydning 

dette har kan ikke anerkjennes sterkt nok. I 2018 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.  

Samarbeid med kriminalomsorgen 

Også i 2018 har vi hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Kriminalomsorgen, Oslo friomsorgskontor. Vi 

fikk hjelp av en skikkelig arbeidsgjeng da vi skulle bytte møbler i menighetssalen i januar. Og gjennom året er 

det flere personer som i tett samarbeid med Diakonen har gjennomført «samfunnsnyttig tjeneste» som en del 
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av den idømte samfunnstraffen. De er tatt godt imot i vårt inkluderende felleskap og har vært til glede og 

nytte i menighetsarbeidet.  

 

Vern om skaperverket 

Vi har i 2018 fornyet vårt engasjement og forpliktelse som «Grønn menighet». Menighetsrådet har sammen 

med diakonen gjennomgått og forpliktet oss på konkrete tiltak vi vil jobbe for. Vi har inngått en 

samarbeidsavtale med Oslo Miljøhovedstad 2019 som partner. Vårt arrangement «Grønn lørdag 2019» er 

meldt inn som en del av det offisielle programmet. Allerede høsten 2018 inspirerte og utfordret dette oss til i 

enda større grad å ha fokus på hva vi som enkeltmennesker og som menighet kan gjøre. På «Skaperverkets 

dag» og gjennom tekstlesing, forbønn og «ide-myldring» fra barna i gudstjenestene 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 2018 vært opptatt av å utnytte maten på våre arrangementer og unngå unødig kasting. 

Vi har invitert til gjenbruk og hatt «byttedag» på Babysang. Vi har insistert på å kildesortere avfall. Vi har 

deltatt på Vålerengas fortaus og bakgårdsmarked. 

22. september 2018 arrangerte vi for 3 gang «Grønn lørdag» i og utenfor Kirka. Arrangementet ble åpnet med 

sang av 2 flotte jenter på kirketrappa og involverte mange aktører som inspirerte til bevissthet og ideer for en 

grønn hverdag. Speiderne sto for «Global-løp» til inntekt for vårt grønne solidaritetsprosjekt i Vietnam, vi 

hadde byttemarked, cafe og «Grønn Bønn» mm. 

Vi kom også i 2018 i gang med en liten kjøkkenhage bak kirka, og ble samarbeidspartner i «Volin 

nabolagshager» med plantekasser nede i parken.  

Menighetens grønne solidaritetsprosjekt 

I 2017 jobbet vi for å få på plass en misjonsavtale. Vi ønsket et «grønt prosjekt», som kan henge sammen med 

Vålerenga som Grønn menighet. Valget falt da på Misjonsalliansens arbeid i Vietnam. På første gudstjeneste i 

2018 var May Elen Vinskei fra Misjonsalliansen tilstede, og avtalen ble signert. Vi siterer fra avtalen: 

1.1  Med oppdrag om å virke til at fattige, diskriminerte og tilsidesatte mennesker i Latin-Amerika, Afrika 

og Asia skal få møte Guds kjærlighet, gis muligheten til å ta ansvar for sitt eget og familiens liv og på 

det grunnlag bygge sin egen framtid, er det inngått samarbeidsavtale mellom Vålerenga menighet og 

Misjonsalliansen. 

2.1.  Prosjektet 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.  

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. 

 

I 2018 kunne vi da oversende kr 8 156 til dette prosjektet, og Misjonsalliansen takker hjertelig for bidraget. 

«Sammen gir vi livet en sjanse», skriver de. 
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Kamp for rettferdighet 

Vålerenga menighet har også i 2018 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 2018 for ellevte gang. De fyller 

menighetssalen med flotte gevinster, økologisk kafe og sang av Vålerenga barnegospel. Inntekten, kr 23.532, 

går til prosjektet Swift Aid Ghana (arbeid blant unge jenter som bor på gata i storbyen Accra).  

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. I Vålerenga har vi i 2018 blitt utfordret og markert solidaritet på 

1.mai-gudstjenesten, med besøk fra Palestina. Diakon, prest og medarbeidere var med på «Kirken på pride» 

og Vålerenga menighet har frivillige og ansatte som støtter opp under solidaritetsarbeid i regi av andre. 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 

2018.   

 

Kapittel 4  DET KIRKEMUSIKALSKE ARBEIDET 

Kantorer i Vålerengen Kirke: 

Siden oktober 2018 har Marcus André Berg hatt 29,58% permisjon fra 59,16% stilling som 

kantor i Vålerenga. Ved siden av stillingen i Vålerenga er han blant annet engasjert som 

domkantor i Oslo domkirke i 50 %. Burghard Wellmann har igjen gått inn som vikar for den 

delen Marcus har permisjon fra. Marcus har fortsatt som dirigent for Vålerenga Vocalis og spiller 

ca. 1 gudstjeneste i måneden. Burghard spiller de resterende 3 søndagsgudstjenestene. Vielsene 

og begravelsene deler de seg imellom. Burghard har noe ekstra tid med seg som han bruker på 

arbeid med håndklokker. 

Kor- og musikkvirksomhet 

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

2018. Det ble blant annet gjennomført et fellesnummer med alle korene som ble svært godt 

mottatt både av korene og menigheten. 
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Vålerenga barnegospel  og Tween Sing 

I 2018 har barnegospel steget i medlemstall og er nå rundt 30 medlemmer. Vi har hatt 

opptredener på både gudstjenester og basar, i tillegg til en egen konsert 2. 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, men da håper vi også å være inne i kirkerommet - det ble nesten litt trangt i år. 

Også i år fikk de som går siste året i barnehagen bli med fra jul, og vi fikk flere nye medlemmer i 

januar, både femåringer og eldre barn. 

Høsten 2018 ble Tween Sing lagt ned og vi har i stedet utvidet aldersgrensen i barnegospel til 5. 

Klasse (før var det 4. klasse). Vi håper å kunne starte opp Tween Sing (5.-7. klasse) igjen høsten 

2019 da vi har flere medlemmer som vil være i denne aldersgruppen når høsten kommer. Våren 

2018 hadde 3.-4. klasse øvelse et kvarter ekstra annenhver onsdag, men da vi la ned Tween Sing 

ville vi fortsette med et ekstra tilbud til de eldste (3.-5.klasse) og de øver nå annenhver onsdag 

en ekstra halvtime (kl. 18.45-19.15). 

Vi håper koret vil fortsette å vokse, så hvis du går i 1. - 5. klasse og har lyst til å synge i kor er det 

bare å møte opp. Øvingstiden er onsdager 18:00 - 18:45 i kirka. (Annenhver onsdag til 19.15 for 

3.-5. klasse.)  Ledere for koret er Synnøve Sætre og David Hveem. 

 

Fra vårkonserten 2017 med Vålerenga barnegospel og tweensing. Foto: Reiner Schaufler 

I januar 2018 gikk Vålerenga Vocalis fra å være damekor til blandet kor. Det begynte 3 menn i 

koret på starten av året og disse er fremdeles med. Koret sang 2 aftensanger i 2018. Mandag 9. 

april som ekstra gudstjenestene og 2. september som en av kveldsgudstjenestene i Vålerenga. 



 17 

Allehelgensdag sang koret Franz Schuberts Messe i G under gudstjenesten. I tillegg har koret 

deltatt på andre gudstjenester som f.eks «Vi synger julen inn». Marianne Husby Berg har bidratt 

frivillig som dirigent på aftensangene. 

 

Fra jubileumskonserten til Vålerenga Vocalis i 2017. Foto: Gunn Kristin Tjoflot 

Vokal Vivo er et damekor som øver i Vålerenga kirke. De har deltatt på flere gudstjenester i 

2018, blant annet konfirmasjon i kirken og utegudstjeneste ved Vålerengahjemmet. De har også 

deltatt på andre arrangementer i regi av Vålerenga kirke og 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) 30 medlemmer. 

 

Vokal Vivo. Foto: Silje Måseide 
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Håndklokker kan kalles kirkeklokkens små søstre. De holdes i hånden når de spilles og hele instrumentet 

beveges, dermed beveges også klangen ut i rommet. Håndklokker er lite vanlig i Norge. 

Håndklokkeensembelet Markusklokker øver igjen i Vålerenga kirke siden oktober 2018. Ensemblet ledes av 

kantor Burghard Wellmann. 

Klokkeklang er en gruppe for personer med utviklingshemming som spiller på håndklokker. Gruppen ble satt i 

gang av Kirkelig Fellesråd i Oslo og drives nå igjen av Vålerenga menighet. Medlemmene kommer fra hele 

Oslo. Gruppen ledes av kantor Burghard Wellmann. De møtes torsdager i ulike uker. 

I 2018 deltok de på den tradisjonelle «Vi synger julen inn» i begynnelsen av desember. 

 

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. Kirkas beliggenhet midt i parken, rett ved skolen, gjør det også forholdsvis enkelt 

for oss å være tilstede på ulike ting som skjer – som skolestart og –avslutning, og Vålerenga Vel sine åpne 

arrangement i parken.  

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.  

Til årets sommerfest, 17. juni, koblet vi på besøk av Anders Krystad, som gjerne ville gi menigheten noe 

tilbake etter den solide ofringen til «Football for all»-prosjektet i Vietnam (på gudstjenesten i anledning 

stadionåpningsgudstjenesten 10. sept 2017). Vi satte derfor opp et foredrag; «Fotball kan forandre verden», 

inviterte til «Takkegudstjeneste for lokalmiljøet og frivillighet», og hadde foredragstid før selve Sommerfesten 

i parken. Siden det var akkurat den dagen det virkelig regna sommeren 2018, måtte imidlertid sommerfesten 

ute dessverre avlyses. Men inne kunne vi være – dermed ble det først gudstjeneste, med både Vålerenga 

barnegospel og janitsjar med. Dernest ble konserten med Vålerenga skolekorps avholdt inne, før Anders 

Krystad holdt sitt foredrag. En fin lokalmiljødag! 

Vålerenga fotball  Vålerenga menighet har også hatt mye samarbeid med VIF. I 2018 fornyet vi de to 

årskortene på den nye stadion, og inviterte medarbeiderne til å være med på kamp.   

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.  

Vålerenga janitsjar spiller fast på julaften i kirka, til stor glede. I advent låner de kirka til konsert. I 2018 spilte 

de også på Takkegudstjeneste for lokalmiljøet, på Sommerfestdagen. 
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Vålerenga bo- og kultursenter / 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, samt at sognepresten holder en andakt på julaftenfeiringa på hjemmet.  

Etterstad kolonihager 

Også i 2018 inviterte Etterstad kolonihage til kirkekaffe og omvisning en sommersøndag, etter 

fellesgudstjeneste for Kirkene i Gamle Oslo i Vålerenga kirke. Dermed fikk både 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. 

Lysvandring langs Alnaelva, Kværnerbyen  

Foreningen «Alnaelvas venner» står for det voksende populære arrangementet «Lysvandring langs Alnaelva». 

Vi har deltatt der med stand nederst i Svartdalsparken i flere år. I 2018 ble det en veldig fin lystennings-

stasjon, hvor mange stoppet og fikk seg en ettertanke-stund og en prat med prestene og diakonen på stand. 

I 2018 fikk vi et kontaktpunkt til de som koordinerer kulturarrangement i vårt store utbyggingsrområde; 

Kværnerbyen.  Vi fant ingen høvelig dag for arrangement den høsten, men for våren er vi satt opp på en 

lørdagskafe i anledning fasteaksjonen, hvor vi inviterer til babysang, byttedag og bordprat (23. mars).   

Grønne lokalmiljøprosjekt 

Vi er i god lokalmiljøkontakt også i andre arrangement som «Fortaus- og bakgårdsmarked på Vålerenga», 

«Volin nabolagshage», på vår egen «Grønn lørdag», og med Vålerenga bydelshus` «Grønn nabolagskafe», se 

under kapitlet om diakoni.   

 

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 en ekstra samling for to barnehager, samt to barnehager på enkeltbesøk. 

Fra 2016 har vi også invitert til påskebesøk, med tilbud om samlingsstund og matpakke-spising. I 2018 kom 7 

avdelinger / 84 barn i uka før 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. 
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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. Akkurat i året 2018 har det ikke vært noe klassebesøk her, siden tre trinn 

gjorde det unna vår 2017, og to trinn nå har avtalt for vår 2019.  

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!   

 

Ny skole for Etterstad-ungene: Brynseng skole 

I august 2017 ble Brynseng skole åpnet, for barn fra Etterstad. Skoleåret 2018-19 består skolen av to klasser 

på hvert av trinnene 1.-4., slik at de neste år blir 1.-5. trinn, osv. Allerede første høsten tok skoleledelsen 

kontakt med oss for julegudstjeneste, og vi er i godt samarbeid om aktiv deltakelse fra elevene i dette, samt 

at vi har avtalt at 2. trinn kommer på kirkebesøk hvert år.   

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.  

Konfirmantansvarlig var på skolen i en midttime, hvor interesserte kunne få info om konfirmantopplegget. 

Gjennom «Dialogpilotene» har hun også kontakt om interreligiøst forebyggende arbeid i miljøet.  

I 2018 hadde vi i tillegg besøk av en voksenopplæringsklasse fra Helsfyr, en mottaksklasse fra Hasle, samt at 

150 elever fra nye Valle Hovin videregående startet sin Vålerenga historie-vandring i kirkerommet, med info 

om kirkas historie og plass i lokalmiljøet, ved presten. 

TAKK! Menighetsrådet takker staben og medarbeiderne for stor og verdifull innsats i 2018.  

 

Vennlig hilsen Vålerenga menighetsråd 

_______________________     _____________________ 

Bjørnar Nørstebø, leder      Morten Hauge, daglig leder 
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Årsrapport fra trosopplæringen 2018   

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. 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. 

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, også de som har dåp i en annen kirke. Dåpssamtalen er viktige kontaktpunkt mellom kirken og 

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

Babysang 

Hver uke er det to babysang-tilbud i kirkene våre, som som et drop in-tilbud. I Grønland kirke hver fredag 

(minus skoleferier), i Kampen og Vålerenga kirker har hver sin torsdag. I tillegg kjører vi felles babysang for 

kirkene i Gamle Oslo hver torsdag på Vålerenga i sommerferien. Babysang i Gamle Oslo har det siste året blitt 

svært populært. Vålerenga og Kampen har fast med musiker Tito, han er ofte innom også på 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 

http://www.kirkeneigamleoslo.no/
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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.  

 

 

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, 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 dette er en veldig fin måte å holde kontakt 

med familiene kort tid etter dåp. 

Utdeling av 2-årsbok 

Vi har 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. 

 

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.  
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Kirkerottefest: «Kirkerottene og kattunge»  

Kirkerottene kommer til Kampen kirke hvert 

år i november, og 3-5 åringer er 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 i ledelse av 

aktivitetene. Det er alltid noen store barn 

med 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 kirken 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 Lys Våken-reunion vår 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 er i praksis fra Menighetsfakultetet, fra 

studiet «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.  

Filmkveld og overnatting i kirka 

I vår 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 de som går i 8.klasse 

invitert. Da var det over 40 ungdommer innom ila kvelden. Alle disse kveldene avsluttes med en andakt og 

lystenning. Ungdommene fra lederkurset har selv valgt navnet på vårt ungdomsarbeid og vi har nå en egen 

snapchat-konto som heter «Kaktus Gamle Oslo». 

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 
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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 blr 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 involvere og nå bredere ut til 

ungdommer.   

Julebordet på Kampen 

I desember arranger vi julebord for ungdom i Gamle 

Oslo. Her blir tidligere konfirmantkull spesielt invitert, 

men 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 for ungdom, Gamle Oslo, Frogner/Bygdøy og Sentrum/St. Hanshaugen menigheter. Vi har kafe i 

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

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 her, 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 
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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 på hva som skjer! 

 

Konfirmantarbeidet i Gamle Oslo    
ved kapellan Sjur Atle Furali og trosopplærer Hanna Haraldstad 

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.   

 

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 
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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.  

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.  
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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.  

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! 

 

Rapport fra Musikk- og kulturarbeider i Kirkene i Gamle Oslo  

          Tito Guevara Estrella 

1:  Aktiviteter for barn og ungdom 

"Kampen Åpen middag og musikk". I 2018 har jeg jevnlig deltatt på middager annenhver onsdag på Kampen 

menighetshus i samarbeid med diakonen vår, Nina Berger. Etter å ha spist middag synger vi sanger, 
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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 kantor Eivin Volen 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.  

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 

trosopplærer 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 pluss", eller generasjonenes sangstund, som det også kalles.  Dette har vært gjennomført 

annenhver tirsdag i ulike uker.  

2. Jeg har deltatt i flere gudstjenester i de tre kirkene. Dette 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. 

3. Andre 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. 

4. 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.  
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I 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.  

Sammen med staben fra Vålerenga kirke deltok jeg på lysvandringen langs Alnaelva med å spille litt musikk for 

forbipasserende.    

 

Religionsdialog i Gamle Oslo – Årsrapport 

         Ved kapellan 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 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 jeg holdt i konfirmantarbeidet i Anne 

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

vært at trosopplærer 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 for meg 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.   

 

«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 natta. Vi satser nå i 

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

Dialogdamene har da hatt to faste arrangement pr år: «Dialogdekket langbord» på sensommeren, og en 

adventssamling. På årets august-samling kom det i år dessverre svært få, siden det viste seg å kollidere med 

andre viktige settinger blant våre muslimske søstre. Og, som vi har sett før: Når sentrale deltakere ikke kan, 

kvier andre seg for å komme alene. Prostiprest Lise «fanget» imidlertid opp ei dame i parken, som ble svært 

glad for å bli inkludert, og for oss 6 som var der, ble det en fin prat om tro ved utebordet.    

Til årets adventssamling hadde vi avtalt med fjorårets unge kontakter i ICC-moskeen, som kom med flere. 

Andre kom ut fra FB-eventet og fordi de hadde hørt om oss. Dermed var vi 18 kvinner samlet. Det ble til at vi 
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droppet hele pepperkake-bakingen, siden vi kom rett inn i gode samtaler, og brukte i stedet tida til å dele 

tanker om det å være troende på ulike måter. Etter den faste lesningen fra Koranen og Bibelen om Maria og 

Jesu fødsel, ble det en fin samtale om betydningen av Jesus/Issa og Maria/Mariam. Vi luftet også tanker om å 

samles i forbindelse med kirkas fastetid, for å dele tanker om faste. Og ønsket om et moske-besøk.  

Et annet dialog-punkt var da Minhaj Ungdom i høst ga ut boka «Kunsten å være muslim». Her var vi invitert og 

deltok på lanseringen, som ble holdt på Litteraturhuset, med mange tilstede i salen.  

 

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, Conni Ess fra Vålerenga MR, og diakon Kirsten Finch 

fra Gamlebyen-Grønland. Årets fasteaksjon ble også planlagt på prestemøte for Gamle Oslo, hvor også begge 

diakonene og trosopplærer deltok.  

I 2018 valgte vi søndag (18. mars) som selve aksjonsdagen, med gudstjeneste kl 11 i alle tre kirker, og 

utsending derfra etterpå. Dette for å knytte aksjonen nærmere til hvert lokalmiljø.  

Konfirmantene hadde KN-program hele helga: Fredag var de i Domkirken på «Kick-off», sammen med 

biskopen og mange andre konfirmantgrupper. Lørdagen var Domprostiets konfirmanter samlet til 

«Superlørdag» på Vålerenga kirke, med fasteaksjonen som tema.  Søndag var de medliturger i sine kirker, gikk 

med bøsser derfra, med innlevering og avslutning på Vålerenga.  

Samlet på bøsseaksjonen fikk vi inn kr 7 524  (i 2017: kr 5586, i 2016 kr 8 231,-) Det var 16 konfirmanter, 10 

andre voksne og barn, pluss 5 i komite som stilte til innsats.  

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

utdeling av små fastebøsser og fastekalender for familien.  

Med ofringer og små fastebøsser kom samlet oversendt sum på kr 15764. 

Årsmelding for 1. Vålerenga speidergruppe 2018 

Ved utgangen av 2018 hadde 1. Vålerenga speidergruppe 25 registrerte medlemmer. Antallet medlemmer har 

ligget stabilt rundt 30 de siste årene, men vi ser nå en nedgang i antall medlemmer. Vi har mange 

10.klassinger som har forsvunnet de siste månedene. Ungdommene merker at skole krever mer; det går igjen 

ut over fritidsaktiviteter som speideren. Vi jobber nå med en satsning på roverne (speider over 16 år) med 

oppstart av eget roverlag høsten 2019 og generell lederrekruttering.  
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Møter og turer 

1. Vålerenga speidergruppe har i 2018 hatt aktivitet både i flokk og tropp. I 2018 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 ledes av Kristian Svartveit og har pr. 01.01.19 tre medlemmer. Det er ikke satset på rekruttering 

foreløpig fordi ledersituasjonen er sårbar.  

 Det har vært fellesarrangementer tropp og flokk, blant annet juleavslutning og ulike temamøter. Troppen har 

vært på dags- og overnattingsturer, i Oslo – marka og på hyttetur til Blåhaug. 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 2018 inneholdt ingen store leire, men speiderne ble oppfordret til å følge med på hva som ellers 

arrangeres av leire og arrangementer i regionen. Leir ble erstattet med en flott kanotur på Vannsjø. I 

fantastisk vær lærte speiderne om vann og padling, førstehjelp – og de fikk opplevelsen av hvor mye 

fellesskap betyr. Troppen består av erfarne speidere som har reist på tur og leir sammen i mange år. Vi ser at 

fellesskapet er sterkt og at speiderne har stor glede av å reise på tur sammen. Vi arbeider etter speider-

metoden. Det innebærer at speiderne gradvis får mer ansvar. Det betyr blant annet at de eldste speiderne, til 

høsten, vil få mer lederansvar. Under veiledning får de mulighet til å prøve seg som ledere. Samtidig skal de få 

være rovere og møte andre i kretsen og reigonen til egne arrangementer for deres aldersgruppe.  

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

delaktig i gjennomføringen av Grønn Lørdag, 22. september. Speiderne designet sitt eget merke som ble gitt 

til alle som deltok på globalt løp. De bidro til gjennomføringen av aktiviteter i parken, blant annet et rebusløp. 

De stekte sveler som ble solgt til inntekt for kirkas grønne solidaritetsprosjekt og de bidro i gjennomføringen 

av globalt løp.  

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

kollekten gikk til Speideraksjonen. Samfunnsansvar er en viktig del av speideren, herunder Speideraksjonen.  

Troppen deltok også med pinnebrød og bålkos i forbindelse med Lysvandring langs Alnaelva høsten 2018.  

1. Vålerenga har også i 2018 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). I 2019 ser vi fram til økt samarbeid med 17. Oslo Kampianerne. De ble en del av vår 

kretspatrulje senhøsten 2018 og vi håper på et godt samarbeid i årene som kommer.  

Medvirkning i krets/forbund:  
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Anette er engasjert på nasjonalt nivå med prosjektet «Patruljen i Samfunnet». Anne, Anette og Heidi var med 

på Overture Diversity Networks årlige samling. I tillegg planlegges samlingen for 2019. Denne samlingen er 

lagt til Norge og arrangøren håper på få med seg lokale speidere som hjelpere og stab.  

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

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

Johnsen William Wang og Jonas Hansgaard. Flokken: Kristian Svartveit 

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 (Forsøk med mandag for flokk, våren 2019.)  

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. I 2019 søker vi om midler for å satse på 

oppstart av roverlag.   

Ledergruppe: Ledergruppa, patrulje Ugle, har møter ved behov og består, ved utgangen av 2018, av Anette M. 

Londalen, Kristian Svartveit, Hans Marius Johnsen, Jonas Hansgaard. Anne A. Madsen og Heidi A. Madsen har 

deltatt på møter/turer/arrangementer ved behov.  

Det er ikke rekruttert aktivt i 2018, fordi ledergruppa er sårbar. Mange av lederne har vært aktive i mange år 

og begynner å bli slitne. Vi må være sikre på at vi har en stabil ledergruppe før vi kan rekruttere nye speidere.  

Kontaktinfo: 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). E-post til gruppa: 

valerengaspeiderne@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:heidiandersen2007@gmail.com
mailto:k.a.kjelstrup@gmail.com
mailto:Valerengaspeiderne@gmail.com
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Faste aktiviteter i Vålerenga menighet (pr mars 2019): 

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 

 

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.  Kontakt Ingunn Rinde, ir6972@kirken.no 

For de som vil tenke og undre seg sammen om livet og Gud, kristen tro og tradisjon.  

 

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 minisang  Onsdag ulike uker, 1715. Hovedmålgruppe barn under skolealder  

 

Vålerenga barnegospel    hver onsdag kl 18.   1.-4. klasse (1.-5- klasse 2018-19) 

     Fra januar hvert år kan de som fyller 6 år det året, også bli med. 

Vålerenga tweensing    hver onsdag kl 19.   5.-7. klasse (pause 2018-19) 

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

 

Speideren Onsdagskvelder.  Gruppeleder Heidi A. Madsen: heidiandersen2007@gmail.com  

E-post til gruppa: valerengaspeiderne@gmail.com 

 

Klokkeklang   Torsdag ulike uker, kl 18-19:30  Kontakt Burghard Wellmann bw978@kirken.no 

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. Post.valerenga.oslo@kirken.no 

Kirkekontoret vårt er flyttet til Oslo Hospital i Gamlebyen: Tlf 23 62 91 70 

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

Daglig leder Morten Hauge   48594953  mh847@kirken.no 

Menighetskonsulent Erika Espey-Sundt ee253@kirken.no  

Kantor Marcus Andre Berg mb963@kirken.no og Burghard Wellmann bw978@kirken.no 

Kirketjener Åse Werner 936 12 336 

Sogneprest Ingunn Rinde: 415 74 532      Kapellan Kjersti Østland Midttun: km445@kirken.no 

Diakon Nina Berger 45 87 06 65  nb324@kirken.no 
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