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Innledning 

Smittevask og sperrebånd i kirkebenkene. Teamsmøte og nye tiltak. Digitale sendinger og 
lukkede dåpsgudstjenester. Et kirkerom som lengter etter igjen å kunne fylles med barnevogner, 
dåpsfølger, nattverdkø og glade konsertdeltakere. I 2020 da det meste ble annerledes.  
 
Det ble et år hvor det kjentes ekstra viktig å være kirke i parken. Fint i hvert fall å kunne 
kommunisere gjennom villvinvegg og klokkespill. Åpen kirkedør når det var mulig. Heldigvis 
kunne bruke telefon, og utetreff. Samt store rom med mulighet for den nødvendige avstanden.  
 
Det var en tid i 2020 FØR koronaen lammet landet og verden også. Det kjennes langt tilbake. 
Men det var uker der vi fylte kirka med babysang og barnegospel, kirkemiddag og kirkekaffe, 
samtaler og stillhet – før korona - og underveis, i tilpasset form. Så også 2020 ga rom for 
karneval og kvinnenes internasjonale bønnedag, klassebesøk og konfirmasjon, Grønn lørdag og 
mange gudstjenester. Stab, menighetsråd og frivillige har fortsatt sin dedikerte innsats for å 
være kirke i Vålerenga sokn. Med villvinveggen, klokkespill fra kirketårnet og det andre vi gjorde 
dette året, har vi fortsatt Vålerenga-tradisjonen med å være tilstede i menneskers og 
lokalsamfunnets liv. 
 
Året 2020 er over – denne årsmeldingen får holde fast noen av minnene og erfaringene. Vi skal 
fortsette å løfte fram håpet, himmelen og hverandre. Vi skal fortsatt gi våre bidrag for fellesskap 
og fred! Fra kirka, i parken, for verden og vår neste – «med himmel´n sjøl til tak»! 
 

            

Forsidefoto og her: Fra villvinveggens vitnesbyrd i «korona-året»: Påske-, pinse- og adventsvegg. 
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Kapittel 2  Menighetsråd og stab, lokaler og økonomi  

Menighetsrådet er menighetens valgte organ. Vi har i 2020 hatt 6 møter og behandlet 62 saker. 

Koronasituasjonen har preget menighetsrådets arbeid i stor grad. Kirken og våre aktiviteter har vært helt eller 

delvis stengt gjennom hele året. Informasjon til MR og behandling av saker relatert til dette har utgjort 

hovedtyngden av saker i 2020. Et annet viktig saksområde var oppfølging av rapporten fra bispevisitasen, 

prosessen rundt «Samarbeidsorganet for Kirkene i gamle Oslo», samlokalisering og økt samarbeid med 

Kampen. 

Det ble ikke avholdt årsmøte i 2020.  

Menighetsrådet og utvalg fra november 2019:  

 

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 første halvår hatt 2 møter og behandlet 15 

saker. I andre halvår har samarbeidsorganet vært et sovende organ ettersom prosessen med tettere 

samarbeid mellom Kampen og Vålerenga og tettere samarbeid for kirkene i sentrum skjøt fart. Medlemmer i 

2020: Leder Geir Magnus Walderhaug (Kampen), Ivar Kvistum (Vålerenga) Maria Saxegaard, (Gamlebyen og 

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

(Gamlebyen og Grønland), Gry Friis Eriksen  (Vålerenga), Ingunn Rinde (prestenes representant) og Olav Rune 

E. Bastrup (KfiO repr).  Dag Standal har vært sekretær. 

 

Kontakt bydel – kirke 

Kontaktutvalget mellom Bydel Gamle Oslo og Kirkene i Gamle Oslo har ikke vært i funksjon de siste årene. 

Dialogprest Ingrid Nyhus og diakon Nina Berger har hatt kontakt med administrasjonen og vært med på 

nettverksmøter på områdene Grønt nettverk, frivillighet og tros- og livssynsutvalg. Prester og diakoner har 

også hatt besøk av mangfoldskontaktene i Politiet.  

 

Økonomi  
Regnskap for 2020 er ferdig men ikke revidert. Regnskapet viser et foreløpig underskudd på kr. 79.642, - mot 

et budsjettert resultat på kr. 0, -.  Inntekt fra utleie har falt fra kr. 337.000, - til kr. 99.000, -. Denne differansen 

har vi ikke hatt mulighet til å hente inn gjennom kostnadsreduksjon. Vålerenga menighet har allikevel 

tilfredsstillende likviditet. 

 

Menighetsråd  Leder Bjørnar Nørstebø, nestleder Heidi Andersen Madsen, Marte Isachsen 

Hasmo, Elin Skogøy, Conni Brown Ess, Karen Hilde Svendsrud, sokneprest Ingunn 

Rinde. Vara Ivar Kvistum, Gry Friis Eriksen, Kjersti Kambestad, Ragnar Myrdal, Åge 

Petter Christiansen. Daglig leder er sekretær. 

Diakoniutvalg/grønn gruppe: Nina Berger, Conni Ess, Ragnar Myrdal, Karen Hilde Svendsrud 

Økonomiutvalg: Daglig leder, nestleder Bjørnar Nørstebø, Åge Petter Christiansen 

Repr i Kirkelig fellesråd i Oslo  Bjørnar Nørstebø, vara Elin Skogøy 

Styringsgruppe trosopplæring: Marte Isachsen Hasmo 

Samarbeidsorganet Kirkene i Gamle Oslo  Ivar Kvistum, vara Gry Friis Eriksen   

Kontaktperson KN: Conni Ess 

Gudstjenesteutvalg: Prester, kantor. Elin Skogøy, Conni Ess, Nina Schrøen 

Kontakt religionsdialog: Ivar Kvistum, Conni Ess, Gry Friis Eriksen 
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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 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. Det meste av dette kunne ikke finne sted i 2020. 

Den hinditalende menigheten Victory in Christ Ministries leier kirka til sine gudstjenester, ca 1 gang pr mnd, 

men har ikke hatt mye aktivitet i 2020. 

Den eritreisk-koptiske kirke i Norge har i 4 år hatt sin årlige «katekese», en 3 dagers samling for unge folk i 

romjula hos oss. I 2020 var dette ikke aktuelt. 

Anonyme Narkomane (NA) låner Kirkestua hver fredag kveld (og er i Konfirmantsalen når kirka er opptatt). I 

koronatida har de (når de har kunnet samles) hatt møtene i menighetssalen, for å ha bedre plass.  

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

Vålerenga mannskor ble startet rett før jul 2019, og leier Konfirmantsalen til øvelser og kirkerommet til 

seminar og konsert. Med koronarestriksjoner ble salen for liten til hele koret (som allerede første semester 

fikk opp mot 40 medlemmer). Da har de i høst delvis delt seg i grupper, vært ute, og i andre lokaler.  

Andre faste brukere og arrangement som VIF dameligas julemesse og veldedighetskonsertene til Blå Kors og 

Vålerenga Lions måtte avlyses i 2020. Det har selvsagt også vært langt mindre utleie til private selskap i år.  

Grunnet koronatiltak kom mange grupper i behov for andre lokaler enn vanlig. Høsten 2020 ble 

Konfirmantsalen brukt til rekruttøvelser i Vålerenga skoles musikkorps på tirsdager, og sorggrupper i regi av 

Fransiskushjelpen på torsdager. Vi er glade for å kunne bidra til at aktiviteter kan skje, samt at de ekstra 

kronene i en ellers skrumpet leieinntektspott kommer godt med. 

Utsmykning 

Vålerenga kirke fikk i 2020 to nydelige bilder malt av kunstneren Eva Winther som gave fra hennes sønn 

Worm Winther. Bildene ble overrakt på en hyggelig lunch med staben i mars, og henger i Kirkestua.    

Vi fikk også ferdigstilt den digitale reproduksjonen av foto fra Emanuel Vigelands i kirka før brannen, ved at 

også foto fra hhv korsfestelses- og nattverdscenen er hengt opp i menighetssalen. Reiner Schaufler har stått 

for arbeidet her. Han har også laget en info-plakat til menighetssalen om kunsten i kirkerommet. 

 

Worm Winther og Ingunn Rinde med malerigaven «Nattverden» og «Jesus» av Eva Winther-Larssen. 
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Vålerenga prestegård og Konfirmantsalen 

Da så mye ble nedstengt i mars, tok Oslo Boligbygg, eier av Vålerenga prestegård, kontakt for å 

høre om muligheter for diverse oppussingsprosjekter. Det sa vi selvsagt ja til. Det første som ble 

gjort var sliping av gulv i Konfirmantsalen og gangen, samt nytt belegg på kjøkken og 

yttergangen. Dermed fikk dette flotte festlokalet vårt et solid ansiktsløft, og ikke minst hygienisk 

forbedring. Det nyslipte gulvet inspirerte også prestemann Reiner Schaufler til å få slipt og satt 

knotter under alle bord og stoler. Da er det bare å glede seg til borddekking til diverse selskap! 

Hele Vålerenga prestegård ble også malt utvendig, badet i «barnekorleiligheten» ble renovert 

(en fin oppfølging av da kjøkkenet ble fornyet ved forrige beboerskifte). Det gjenstår fortsatt 

vindusgjennomgang og annet i hele huset på prioriteringslista.  

 

Skinnende nyslipt gulv i Konfirmantsalen får enda bedre fram hvor flott lokale dette er! 

 

Vålerenga prestegård med stillas for maling av hele huset utvendig, sommeren 2020. Prestegårdshagen 

blomstrer også stadig mer under Tomasz Biardas stell og grønnsakhage. 
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Uteområdet, blomster og pynt 

2020 ble året da vi enda bedre skjønte verdien av alle uteområder, parken, himmel og alt som gror. 

Kirketjener Åse Werner har fortsatt å spre glede med sin innsats som frivillig gartner for kirkas uteområde. 

Hun steller i bedene ute, ordner med blomster til alteret, bordpynt i menighetssalen og mere til. Tusen takk, 

Åse – ikke minst for lyshjertet du fikk hengt opp på veggen i en mørk korona-adventstid! 

           

Staben i Vålerenga 

Daglig leder og menighetskonsulent, Kampen og Vålerenga:  

Fra 2018 har Kampen og Vålerenga menigheter hatt felles administrasjon. Bjørn Braastad tok over som daglig 

leder 19.12.19, etter Morten Hauge. Erika Espey-Sundt sluttet som menighetskonsulent 01.10.20 og gikk over 

i en tilsvarende stilling i Domkirken. Erstatter fra 01.10.20 er Sindre Hugo Bjerkestrand som kom med erfaring 

fra Domkirken. Sindre har en 80% stilling som vikar i Kampen og Vålerenga og 20% som dirigent for ungdoms-

koret i Domkirken. Grunnen til at det ikke er gjort en fast ansettelse er muligheten til å øke stillingen fra 80 til 

100% og i så fall også noe endring av stillingsbeskrivelsen. Det er ventet en avklaring på dette 1. halvår 2021.  

 

Sogneprest Vålerenga: Ingunn Rinde, 100 % 

Ekstraprest Vålerenga: Pensjonert prest Sylvi Baardseth Panjwani har i hele 2020 vært en ekstraressurs på 

prestesiden for Vålerenga, med gudstjenester 1-2 ganger pr mnd samt tjenesteuker for gravferd. Avtalen er 

forlenget for vår 2021.   

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

Kantor: 59,16 %. Marcus André Berg og Burghard Wellmann deler Vålerengas kantorstilling. I tillegg har 

Burghard noen ekstra stillingsprosenter for arbeid med håndklokker (til sammen 42,73%), mens Marcus har 

samlet 100% stilling hos oss og i Oslo domkirke.  

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 helg i måneden. 

Barnekorledere: Synnøve Sætre og Åshild Bergill Hagen. 

Felleskontoret for Kirkene i Gamle Oslo flyttet i mars 2019 fra Grønlandsleiret til Oslo Hospital i Gamlebyen. 

Vi prøver å være tilstede som stab i Vålerenga på tirsdager, men har jo i 2020 hatt mye hjemmekontor.  



 7 

Fellesstillinger for Gamle Oslo 
Tito Guevera Estrella, vår kultur- og musikkarbeider i samarbeidsområdet gikk bort høsten 2020 etter lengre 

tids sykeleie. Stillingen blir ikke erstattet, men fylles noe ved innleie av Marius Løkse på timebasis. 

Kapellanstillingen i Kampen har 50% med arbeidsområde trosopplæring og konfirmanter i Gamle Oslo. Fra 

høst 2019 har Kristian Kvalem vært vikar. I februar 2021 ble han tilsatt som kapellan i Kampen og Vålerenga, 

med ansvar for konfirmanter og samarbeid med trosopplærer. 

Ingrid Nyhus tiltrådte 01.10.19 som kapellan i Gamlebyen-Grønland, hvor 50% av stillingen er knyttet til 

religionsdialog for hele området.  

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

Ingvil Storheim er vikar i stillingen som trosopplæringsleder for Kirkene i Gamle Oslo (80%). Som Hanna har 

hun i tillegg 20% som barne- og familiearbeider i Gamlebyen-Grønland. 

Frivillighet og medarbeiderskap  
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, med Elin Skogøy som trofast koordinator. 

På lista for 2020 var: Conni og Charles Ess, Steinar Mogen, Reiner Schaufler, Marit Bjørnstad, Kjersti Myrene, 

Bjørnar Nørstebø, Per-Helge Slyngstad, Per-Erik Larød, Sidsel Grue, Marion Grau, Jenny Østreng, Nina 

Schrøen, Øyvind Michelsen, Sigmund Lie, Tomasz Biarda, Tale Vikesund, Karen og Bjørn Throndsen, Ola 

Brattegard, Ellinor og Amanda Hjellseth, Ragnar Myrdal, Karen og Gina Svendsen, Ivar Kvistum, Gry Friis-

Eriksen, Marthe Isachsen Hasmo, Eira Eskeland, Emilia Emblem Nysted, Elin Skogøy, konfirmanter og barn fra 

barnegospel. 

Ellers har vi frivillige med på kjøkkenet og i gjennomføring av Åpen kirke, Kirkemiddag, søndagsskole, 

Klokkeklang, Åpent hus og Gubbelaget, samt den årlige basaren, dugnad og andre arrangement. 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. Åse Werner legger mye ekstra frivilligtid i stell av 

uteområdet, alter, borddekorasjon og rigging i menighetssalen. 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!  

Vi ser fram til igjen å kunne invitere til medarbeiderfest og inspirasjonssamlinger for alle våre flotte folk! 

Vi hadde en rydde- og vaskedugnad rett før nedstengningen, 3. mars 2020. Den uka var det også «periodisk 

renhold» fra Kirkelig Fellesråd, dermed fikk det nybonede gulvet i menighetssalen skinne ekstra lenge, når 

koronatilpasset bruk førte til møblering med mye gulvplass og lite aktivitet.   

Informasjonsarbeid og digital satsing 

Korona ga også kirka et kraftig dytt på digitaliseringsfronten. Vårt hovedfokus her ble lagt på god nettsideinfo, 

sammen med innlegg på Facebooksida vår flere ganger i uka. Der delte vi alt fra korte hilsener og info om 

egne tiltak, til praktiske tips i en nedstengt hverdag, aktuell lokalsamfunnsinfo og -glimt og link til digitale 

sendinger på bl.a. kirken.no og Domkirken.    

Forøvrig ble både årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp og den årlige basaren gjennomført i digital versjon – 

fasteaksjonen med Vipps- og Facebookinnsamling, basaren med loddsalg via FB-event og strømming av 
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trekningen. Begge innsamlinger ga veldig gode resultat. Også for ofringer har det vist seg at nedgangen i sum 

ikke var så stor som forventet - folk har brukt Vipps og fulgt FB-oppfordringer om å støtte dagens formål.   

Av digitale gudstjenestetilbud la vi ut opptak fra de to søndagene før påske, spilte inn og redigerte for 

Langfredag og Påskedag, samt en kortere på 2. påskedag og søndag etter påske. Kantorene spilte også inn 

noen stykker som ble lagt ut. Julaftens annonserte digitale overføring ble dessverre mindre vellykket, grunnet 

tekniske problem. Vi har opprettet egen YouTube-kanal hvor våre digitale produksjoner legges ut, slik at en 

ikke må være Facebookbruker for å kunne få det med seg. Både barnegospel- og konfirmantlederne har også 

sendt ut digitale hilsener til sine, med filmer, sanger, oppgaver og spilleliste på Spotify. 

Vi forsøker å alltid ha aktuell plakatinfo på kirkedøra og i monteren – også for de ukene det ikke var mye som 

kunne skje i selve kirka. En viktig del da var navn og kontaktinfo, og oppfordring til å ta kontakt.  

 

Dette bildet av kirketjener Åses innbydende smørbrød fra Gubbelagsmøtet i januar 2020 får stå som 

påminnelse om det vi gleder oss til å kunne gjøre så snart det er mulig igjen: Å dekke bord, samles, dele mat 

og prat! På Gubbelaget, Kirkemiddag, Åpent hus, kirkekaffe, babysang, temakvelder… 
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Kapittel 3   GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 

Gudstjenestelivet 2020 ble selvsagt også sterkt preget av koronarestriksjonene, med mange færre tilstede. I 

løpet av året ble det 15 messefall (dvs at planlagt gudstjeneste ikke kunne holdes) i Vålerenga. 8. mars ble 

siste gudstjeneste på lenge. 24. mai ble det igjen mulig, med opptil 50 tilstede. Da lovlig antall seinere ble 

justert opp til 200, tilpasset nødvendig 1 meters avstand, satte vi i Vålerenga maxtallet til 180. Så ble det stans 

for åpne gudstjenester igjen fra 15. nov, med «juleunntak» for opptil 20 stk 20. des-3. jan. I løpet av året 

hadde vi 10 lukkede dåpsgudstjenester (inkl for søndager hvor den kom i tillegg til «åpen» gudstjeneste for et 

begrenset antall). Og – før og i alt dette, har vi gledet oss ekstra over det vi har kunnet dele: 

Vi hadde Helligtrekongersgudstjeneste og juletrefest 5. januar. Gudstjeneste med presentasjon av det nye MR 

og takk til det gamle, samt for avtroppende og påtroppende daglig leder, 19. jan. Konfirmantpresentasjon 

26.jan. Karnevalsgudstjeneste med barnegospel søndag 9. februar. "Kvinnedagsmesse for tweens" 8. mars, 

med to frimodige sangere fra tweensing, og koronatilpasset nattverdutdeling.  

Vi håpet i det lengste, men påsken kom uten åpen gudstjenestemulighet. Vi prøvde å bøte på noe av savnet 

ved å produsere noe som kunne deles på nettet. Dessuten: Takket være kjapp levering av klokkespillservice, 

ble Langfredag kunngjort med varierte mollmelodier på årets klokkespill - til myldrende liv med sommer-

stemning i parken. Påskedag kunne vi markere gleden og håpet med både klokkespill og "påskedagsvegg for 

håp", med tilbud om å feste påskeliljer til villvinveggen. Trosopplærer Ingvil laget kirkehagequiz til kirkene i 

Gamle Oslo. Dermed ble påsken 2020 på en helt annen måte synlig som kirkehendelse for folk, enn andre år 

når noen få er med på gudstjeneste. Sammen med spontan-påskeegg-trær i nabolag og regnbuetegninger i en 

mengde vinduer ga det noen holdepunkt om at vi står sammen i dette, selv om vi fysisk må holde avstand. 

 

I den første nedstengte tida oppfordret kirka sentralt til å ta i bruk den gamle tradisjonen med lørdagsringing 

med kirkeklokkene. Vi brukte da 5 minutters helgeinnringing fram til gjenåpning til pinse. På vei for å sette på 

klokkene ble det ofte også en prat med de som var samla til piknik, dart, lek og andre ting ved kirkeveggen. 

Enda bedre ble det jo når klokkene også kunne bære melodier ut i parken og langt utover, da kirketårnets 

klokkespill ble reaktivert. I en god, gjennomtenkt blanding av allmenne og kirkelige melodier minnet kantor 
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Burghard om kirkas nærvær i lokalsamfunn og liv. Dette ble også gudstjeneste i form av at folk møttes på 

kirkebakken for å lytte og prates, eller fikk det med seg fra turveien, kjøkkenvinduet og balkongen hjemme.  

Ut fra ideen med håpsvegg av påskeliljer (inspirert av kolleger som kunngjorde noe lignende i Bakklandet 

kirke), utviklet villvinveggen ved tårnet seg til en symbolvegg som fulgte oss gjennom koronatida: På pinsedag 

festet vi røde hjerter og hvite duer der (etter gudstjenesten inne). Til advent kom det opp engler og fletta 

hjerter (da parallelt med at man kunne være i Åpen kirke). Helga etter hadde kirketjener Åse plutselig hengt 

opp et stort lyslenkehjerte som lyste helt ned til E6-traseen mellom tunellene. Og nå, i februar 2021, når 

årsrapporten skrives, etter snart et helt år med koronaliv, har fastetidas farger også fått plass der.    

Etter gjenåpningen fikk vi også gjennomført 3 ganger Aftensang med Vålerenga Vocalis: 7. juni, 6. sept og 

4.okt. Søndag 16. august inviterte vi til gudstjeneste med babysanginnslag og bokutdeling (1 og 2 år). Det kom 

ikke så mange, men det var godt å være sammen! Til konfirmasjonsgudstjenesten 13.sept ble det plass til alle 

de familiene hadde meldt inn, med 180 deltakere spredd over hele kirka. Vi fikk en fin høsttakkefest med 6-

års-bokutdeling og barnegospel 20. september, hvor vi istedet for kirkekaffe kunne by på ispinner og musikk 

av 100-års-jubilanten Vålerenga skoles musikkorps på kirkebakken etterpå. I oktober hadde vi 4-års-

gudstjeneste. Og vi er takknemlige for at Allehelgensgudstjeneste med minnestund kunne holdes uten å 

måtte avvise noen ved døra - særlig siden mange jo hadde hatt både sykdomstid og sorgfase med svært 

begrenset fysisk tilstedeværelse. Og: Flipover-plakaten med "ting å takke for" fra kirkeromsvandringa på 

gudstjenesten 8. nov ble stående lenge, lenge, siden det da igjen var slutt på gudstjenester på en stund. Til vi 

unntaksvis kunne åpne opp litt til jul igjen. 20 stk kjentes jo veldig lite på julaften, men det ble en flott 

gudstjeneste som ble ekstra løftet av 4 dyktige musikere på galleriet: Trompetist Tine Thing Helseth hadde i år 

med seg både sin mann, Sebastian Haukås på flygelhorn, og lillesøster Amalie Thing Helseth på cello - sammen 

med kantor Burghard Wellmann på orgel og klokkespill. De spilte videre i Åpen kirke (kl 14-17), hvor nesten 

100 var innom. Gudstjenestene 1. og 3. dag ble også gode opplevelser av høytid og fellesskap for de 20 + 10 

medarbeidere som var der, samt for de som kom til Åpen kirke med musikk etterpå. Så kunne 2021 åpnes (og 

juleunntaksmuligheten til å samles avrundes) med en fin kveldsmesse med Klokkeklang og en voksen-

konfirmasjon 3. jan, samt dåpsgudstjeneste og Åpen kirke fredag 1. januar.   

Skole- og barnehagegudstjenester ble det dessverre ikke noe av i år, men for de 9 omgangene med 

barnehageavdelinger på besøk laget vi på kort varsel et alternativt opplegg, hvor igjen både klokkespillet og 

villvinveggen ble viktige formidlingsverktøy, og de siste 5 minuttene i kirkerommet med Deilig er jorden på 

orgelet ble noe helt for seg selv! Heller ikke Eldres kirkedag kunne holdes. Men heldigvis fikk vi feiret 

Kvinnenes Internasjonale bønnedag 6. mars, med 24 tilstede.  

I den nedstengte perioden i november og desember var vi glade for dog å kunne ha Åpen kirke, og mange fant 

veien til det åpne kirkerommet, særlig når søndagen bød på godvær. Kantor Burghards klokkespill ga også 

mulighet til små treff i parken. Og, siden færre fikk vært på bokutdelingsgudstjenester, oppfordret vi til å ta 

med barna på besøk til Åpen kirke istedet, og vi fikk noen hyggelige enketlutdelinger til 1-, 2-, 4- og 6-åringer. 

På sommeren var det 7 fellesgudstjenester med Kampen – 4 i Vålerenga og 3 i Kampen. På Kristi himmelfart 

var det akkurat åpnet for mulighet til arrangement igjen. Det ble da gjennomført en forenklet kirkevandring 

fra St Halvardsruinene via Grønland og Kampen kirke, avsluttet med klokkespill på kirkebakken på Vålerenga, 

og samling med Klokkeklang inne i kirka etterpå.  3. juledag var også felles for Kirkene i Gamle Oslo. 

Søndagsskolen fikk hatt én samling i 2020. Heller ikke den populære barnekroken bak i kirka har fått være 

særlig i bruk dette året, siden alt av «unødvendige» ting måtte ryddes bort.  

Av statistikken kan vi se at det i 2020 ble avholdt 52 gudstjenester i Vålerenga kirke med til sammen 2334 

besøkende (mot 5019 på 64 i 2019). 7 gudstjenester var spesielt tilrettelagt for barn, 2 for og med ungdom, og 
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flere med fokus på miljø og solidaritet. 10 av de var egne lukkede dåpsgudstjenester. Det var messefall på 15 

søndager.  Vi fikk hatt nattverd på 26 gudstjenester, med stadig innskjerpede utdelingsmåter utover året. 

I 2020 ble 48 barn ble døpt i Vålerenga kirke, samt 21 i andre kirker. Konfirmantkullet 2020 i Gamle Oslo var 

på 19, hvorav 10 ble konfirmert i Vålerenga. Det var 11 bryllup i kirka. Det ble holdt gravferd for 32 personer 

fra sognet. I kirkeledelsens «korona-rigging» av gravferder ble Vålerenga en av to kirker i prostiet som ble 

valgt som begravelseskirke (vurdert ut fra plass, tilgjengelighet, parkering, rengjøringsmuligheter mm). Vi fikk 

tirsdag og torsdag som gravferdsdag – torsdagene da med ekstern kantor. Dermed ble antall gravferder som 

gikk fra Vålerenga kirke doblet: I 2020 var det 34, mot 16 i 2019 og 20 i 2018.  

Menighetsstatistikk for Vålerenga 

Benevning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall gudstjenester 40 46 46 45 50 51 62 68 65 52 

Gudstjenestebesøkende 4877 4813 4370 4695 4937 4215 4602  4191 5019  2334 

Nattverdsgjester 968 1227 1575 1644 1706 1553 1746 1544 1713 486 

Gj.snitt pr sønd-gudstj  122 105 95 104 99 83 74 70 60 45 

Døpte i Vålerenga kirke 78 82 81 90 72 65 57 64 60 48 

Konfirmerte 9 12 16 11 14 11 9 8 15 10 

Vielser 16 21 22 24 8 4 16 17 8 11 

Gravferder 43 35 46 40 34 47 30 31 32 32 

Offerbeløp 76365 81141 99941 97999 109800 88942 131677 127858 121684 94195 

 

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). Dette året kjentes det spesielt viktig å kunne ha Åpen kirke og parken 

rundt. Se mer om dette i kapitlet om diakoni Når kirkerommet måtte være stengt. 

Koronarestriksjoner har jo gjort at åpne kontaktpunkt ved kirkekaffe, babysanglunch osv har manglet. Men vi 

benyttet oss av våre store rom, utemuligheter og en tildelt kaffekopp i hånda til korte samtaler så ofte det lot 

seg gjøre! Antallet enkeltsamtaler i år er stort: Prester og diakon hadde (i tillegg til samtalene til de kirkelige 

handlingene) 310 avtalte samtaler, hjemmebesøk, tlf-, park- og tursamtaler (84 i 2019).  

Gudstjenesteutvalg og arbeid med revisjon av gudstjenestene 

Etter innført ny liturgi for gudstjenestene i 2013, var 2020 et år hvor menighetene skulle drøfte mulige 

justeringer ut fra revidert gudstjenesteordning fra Kirkerådet. Menighetens gudstjenesteutvalg, som består av 

kantorene, prestene, Elin Skogøy og Nina Schrøen, jobbet med saken. Vi foreslår kun små endringer, og 

videreføring av praksis vi har god erfaring med hos oss, som å ha velkomst og informasjon i gudstjenestens 

oppstart mellom inngangsprosesjon og første salme. Siden Covid 19 har vanskeliggjort menighetsmøte med 

mulighet for innspill her, ga Oslo biskop forlenget frist for arbeidet. Vi vil i 2021 lufte dette enkeltvis med folk, 

samt legge ut saken på nett, så kom gjerne med innspill til hvordan dere synes gudstjenestelivet fungerer! 
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Kapittel 4  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 i 2020 hatt spesielle utfordringer med å virkeliggjøre det diakonale oppdraget pga 

pandemien som rammet oss. Som i andre menigheter har vi måttet avlyse og endre på en rekke av våre faste 

aktiviteter. Å arrangere og invitere til felleskapsbyggende tiltak og aktiviteter har vært vanskelig pga 

smittevern og begrensninger. Vi har blitt utfordret til å benytte nye digitale metoder i kontakt med hverandre 

og til å vise fleksibilitet og kreativitet som Kirke og menighet gjennom året.   

Diakon Nina Berger er ansatt i 67% stilling (+ 33% i Kampen). Det meste av tida i 2020 har hun brukt til å følge 

opp enkeltpersoner som strever i sine liv med samtaler og besøk. Nedstengninger og restriksjoner i 

mulighetene for sosial kontakt har uten tvil bidratt til ensomhet, isolasjon og utrygghet hos mange. 

Mye tid har også gått til planlegging av diakonale aktiviteter selv om mye måtte avlyses underveis. Hun har 

regelmessig vært med i feiringen av gudstjenester og hatt 2 diakonistudenter i praksis 3 uker høsten 2020.  

PREP samlivskurs for par  

Nytt av året var at vi rakk å arrangere et samlivskurs for par, et PREP-kurs i slutten av januar. 7 par deltok og 

kurset ble gjennomført med diakon Nina Berger og diakon Ingunn Yri Øystese som kursledere. 

 
 

Arbeid som diakonen utfører er naturligvis ikke det som er Vålerenga menighets diakonale tjeneste. Det vises 

til menighetsrådets «Diakoniplan for Vålerenga menighet». Den realiseres når alle aktører i soknet på ulikt vis 

bidrar til at mennesker erfarer nestekjærlighet og inkludering. Og når vi sammen jobber for å verne Skaper-

verket og kjempe for rettferdighet, lokalt og globalt. Planen er utfordret i 2020 med en helt ny situasjon. Men 

visjonen, at vi «i holdning og handlinger skal være en åpen, inkluderende, deltagende og tjenende menighet» 

er ikke endret! 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 rettferdig-

het, lokalt og globalt. 

Nestekjærlighet 

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

integritet. Diakonen møter enkeltmennesker som på ulikt vis er i en sårbar situasjon.  Møtene innebærer 

samtaler som oppstår i tilknytning til gudstjenester og andre aktiviteter i kirka, og også avtalte samtaler med 

mennesker som opplever sin situasjon som tung og vanskelig. I 2020 har diakonen hatt samtaler og oppfølging 

med 54 personer på Vålerenga i 230 avtalte samtaler. Noen av personene har tatt kontakt med menigheten 
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eller diakonen for samtaler. Flere av kontaktene er opprettet i tilknytning til aktivitetene diakonen driver i 

menighetene (Babysang, Kirkemiddag, Åpen kirke osv) I fbm korona tok også diakonen kontakt med flere av 

disse og har fulgt opp med individuelle samtaler gjennom året. Noen samtaler på telefon, noen i møter i 

sakristi i kirkene, noen på kontor, noen mens vi har gått tur, sittet på en benk i parken og noen ved 

hjemmebesøk / sykehusbesøk. 

Åpen Kirke  

Vålerenga kirke er Åpen vanligvis hver mandag kveld fra kl 18.00-20.00. I 2020 Vålerenga hver mandag 

gjennom året fra 6 jan til og med 9 mars. Deretter avlyst/lukket til 1 mai. Og hver mandag resten av året med 

unntak av 2 uker i sommer. I alt 44 uker. Gjennomsnittlig antall besøkende mandager har vært 8-12 personer. 

Da er kirkerommet åpent for stillhet og bønn med mulighet for en fortrolig samtale. Det er også rom for mer 

uformell prat for dem som kommer innom, samt visning av lokaler. Diakonen eller presten er alltid tilstede, og 

i tillegg har 5 frivillige kirkeverter bidratt gjennom året. I 2020 erfarte vi at det også var godt å kunne holde 

Kirka åpen søndagene i periodene vi ikke fikk gjennomføre gudstjenester. Og også på andre tidspunkter som 

1.mai, 17 mai. Da har langt flere kommet innom. Vi har også hatt åpen kirke 3 ganger i høst ifbm REKO-

ringens utdeling av varer. Og også julaften og øvrige jul- og nyttårsdager. bl.a når vi ikke fikk holde 

gudstjenester eller arrangementer som vanlig.  

 

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. Mange av tiltakene har måttet avlyses eller begrenses i innhold og hyppighet i 2020 pga restriksjoner 

og begrensninger knyttet til stadig endrede smitteverntiltak. Det har vært et stort savn. Felleskap holdes i live 

av at vi møtes, spiser, samtaler, leker og lærer av hverandre. Vi har allikevel så godt det har latt seg gjøre 

gjennomført de tiltak og aktiviteter som er beskrevet nedenfor. De diakonale verdier er et gjennomgående 

perspektiv i dette arbeidet og også i det som beskrives under de øvrige kapitlene i årsmeldingen.   

Babysang 

16 ganger gjennom 2020 har vi kunnet invitere til «Babysang» i Vålerenga kirke. Før korona nedstengningen 

og restriksjonene kom det i gjennomsnitt 35 voksne + 35 babyer på hvert parti. Og det var 2 partier 

annenhver torsdag i (tilsvarende i Kampen). Babysang er et svært populært tiltak som gir menigheten en god 

kontaktflate til familier i nærområdet.  Diakonen prioriterer dette felleskapsbyggende tiltaket høyt og får god 
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kontakt med flere av foreldrene og småbarna.  Da korona-restriksjonene ble innført måtte vi begrense antall 

deltagere og også registrere hver og en. I flere perioder både vår og høst måtte vi avlyse tiltaket. Allikevel har 

vi regisrert over 1000 voksne og tilsvarende babyer og anslår at det i hvert fall er 300 ulike voksne med barn 

som har vært med på babysang i 2020. 

Sangstunden ledes av diakonen sammen med musiker Marius Løkse som har vært en stødig vikar for vår 

kjære kultur og musikkarbeider Tito Guevara Estrella som ble syk i 2019. Han døde i desember 2020. 

Sangstunden legger til rette for nærhet mellom barnet og foreldrene, og barna og foreldrene får kontakt med 

kirka. Mange uttrykker også at de kommer for å få tilknytning til sangtradisjoner og inspirasjon til å synge 

hjemme med barnet. Diakonen er ansvarlig for tiltaket både på Vålerenga og Kampen og er blitt en viktig 

kontaktperson til kirka for mange småbarnsfamilier i området.  

 

 

Kirkemiddag og minisang 

Annenhver onsdag har vi i flere år hatt 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. Ved inngangen til 2020 var 

tiltaket godt besøkt. Diakonen og hennes hjelpere på kjøkkenet laget mat til 40 små og store hver gang. Etter 

måltidet er det 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. 

Med koronapandemien og restriksjonene har vi kun hatt Kirkemiddag på Vålerenga 4 ganger i vårsemesteret 

og 4 ganger høsten 2020.  

Høsten 2020 fikk vi 50 bærenett med matvarer (ikke ferskvarer) fra Norske kvinners Sanitetsforening som i 

samarbeid med Orkla hadde mottatt og pakket disse for utlevering. Oppmuntringsgaven var ment å gå til 

noen av alle dem som kjenner at økonomien er stram i hverdagen. Disse ble distribuert ut til kontakter i 

nærmiljøet på Kampen og Vålerenga som diakonen kjente til eller fikk tips om. 

Barnekor og speidere 

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

i kirka. Vålerengas speidergruppe er av Oslos eldste (100 år i 2021), tilknyttet Norsk Speiderforbund, og holder 

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

Kristentrogruppe 

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

fra deltakerne, eller vi kan ta for oss kommende søndagers tekster, og på den måten forberede gudstjenesten 

og preken sammen. I 2020 hadde vi 3 samlinger før nedstengningen, og rakk å ha 4 på høsten. Vi byttet plass 

til Kirkestua for å ha større rom, og det viste seg at samtalen fungerte vel så bra rundt «konferansebord» som 

i sofakroken på prestekontoret. På høsten satte vi opp møter annenhver uke, og gruppa fungerte også som 
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forberedelse til en voksenkonfirmasjon i januar. Vi har vært 5-10 deltakere fra Kampen og Vålerenga, med 

mange gode samtaler og et godt fellesskap. Gruppa ledes av sogneprest Ingunn Rinde. 

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.  

Marsmøtet på Åpent hus ble det siste som fant sted i kirka på lang tid dette året. I september hadde vi møte 

igjen, men valgte å avlyse i oktober, og fra november var det ikke lenger mulig. Vi har prøvd å holde kontakten 

med damene på telefon, og flere har også møttes i Åpen kirke og klokkespill i parken på søndagene.  

Gubbelaget  

Gubbelaget rakk å ha to møter våren 2020 (januar og februar). Dernest var det møte i august og september, 

før vi igjen måtte avlyse. På augustmøtet kunne vi vise årets versjon av «Østkantspellet»: «Neste kamp: 

Filmen». I september hadde vi en skoleklasse fra Vålerenga skole inne som sang for oss (på smittetrygg 

avstand), før assisterende rektor Pål Skogli fortalte om skolens planer for 125-års-jubileet. Det ble også en fin 

prat med gubbene, hvor han fikk innspill til historien fra de gutta som selv har gått på Vålerenga skole.  

Gubbelaget på Vålerenga» er pr nå en gjeng på 8-20 «gubber» som samles siste onsdag i måneden. Åse 

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

Ingunn Rinde, samt vara Bjørnar Hansen. I korona-tida har vi opprettholdt kontakten med Gubbelagsfamilien 

gjennom mail og noen telefoner, samt de vi har møtt underveis på tur. Vi ser fram til at vaksinasjonen får 

kommet så langt at det igjen vil være trygt å samles og nyte mat, prat og fellesskap rundt bordene i kjerka. 

 

Fra Gubbelagsmøte januar 2020. Foto: Reiner Schaufler 

Gudstjenester –kirkekaffe – kirkeverter 

Gudstjenestene gjennom året gir hjerterytmen til den diakonale tjenesten i menigheten. Både vår og høst 

2020 måtte vi avlyse flere gudstjenester pga restriksjonene knyttet til smittevern. Istedenfor gudstjenester 

hadde vi Åpen kirke og «kirkekaffe» utenfor Kirka på kirkebakken og i parken. Samling utenfor til 

klokkespillkonsert har blitt tatt svært godt imot av både kirke-besøkende og andre i lokalmiljøet. Diakonen har 

i alt deltatt på 10 gudstjenester i 2020. Kirkevertene som tar imot dem som kommer i døra gjør en viktig 

diakonal tjeneste. I 2020 ble det innarbeidet ekstra rutiner for å sikre mot smitte. Registrering av de 

frammøtte ga oss en god anledning til å se hver enkelt. Vi måtte dessverre avlyse seniorgudstjenestene vi 

vanligvis har arrangert både vår og høst, der beboere fra bydelens institusjoner er spesielt invitert.  
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Kun en uke før nedstengningen i mars 2020 var Vålerenga vertskap for Bønnegudstjenesten som årlig 

gjennomføres i samarbeid med andre kirkesamfunn på Kvinnenes Internasjonale bønnedag i mars. Da rettet vi 

fokus mot Zimbabwe. 

Frivillige 

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

har kan ikke anerkjennes sterkt nok. I 2020 har vi dessverre ikke hatt for medarbeidersamling for stab, MR og 

frivillige i menigheten slik vi pleier. Allikevel har vi ikke manglet deltagelse og positivt engasjement fra 

menighetsrådets medlemmer og fra frivillige kirkeverter og hjelpere på Åpen kirke og andre arrangement vi 

har kunnet gjennomføre i løpet av året. Mulighetene for å møtes og bygge og ta vare på felleskapet 

fellesskapet i menigheten har hatt trange kår i 2020. Men den spesielle situasjonen har også gitt muligheten 

for kontakt på andre måter slik at vi kjenner at vi står i en sammenheng med hverandre.  

Bydel Gamle Oslo gjennomførte i 2020 en omfattende kartlegging av frivilligheten i bydelen. Rapporten ble 

ferdigstilt og viser det mangfold som eksisterer og den betydning frivillig innsats har. Også det frivillige 

arbeidet som utføres i tilknytning til kirkene i Gamle Oslo er tatt med og har fått anerkjennelse i rapporten. 

Samarbeid med kriminalomsorgen 

Også i 2020 har vi hatt stor glede og nytte av vårt samarbeid med Kriminalomsorgen, Oslo friomsorgskontor. 

Det innebærer at personer som er idømt samfunnsstraff eller som vil sone sine bøter kan utføre 

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

gjennom 2020 hatt god hjelp fra 3 personer som til sammen har bidratt med langt over 100 timer i slik 

tjeneste for oss. Denne ordningen er både til nytte for dem som skal gjøre opp for seg, og for oss som trenger 

ekstra hender. Vi får hjelp til praktisk arbeid og de får anledning til både å gjøre opp for seg og bli koblet på  

våre faste aktiviteter og vårt felleskapet i menigheten. Mange av timene som var planlagt til slik tjeneste gikk 

naturligvis ut med avlyste arrangementer, men allikevel var det til stor gjensidig glede og nytte at vi også i år 

har opprettholdt dette samarbeidet. 

 

Vern om skaperverket 

 

Vålerenga menighet er en «Grønn menighet». Tiltak og planer forplikter. Som formell samarbeidspartner med 

Oslo Miljøhovedstad i 2019 fikk vi både inspirasjon og kontakter i bydelen som vi lærer av og samarbeider 

med. Vi er med i Bydel Gamle Oslo sitt «Grønne nettverk. Høsten 2020 var vi med på et digitalt nettverksmøte 

med fokus på FN`s bærekraftsmål der ulike initiativ og aktiviteter på Vålerenga ble presentert.  Gjennom året 

2020 har vi planlagt, invitert, avlyst eller endret mange grønne arrangement. Vi mottok kr 8000 i støtte til 
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disse arrangementene fra bydelen og har gjennomført «Grønn lørdag» i september og 3 Omsøm-kvelder i 

løpet av året. Alt mer nedtonet enn tidligere år, men allikevel viktig og godt mottatt av dem som deltok. Vi 

plukket søppel, lærte om spiselige ville vekster og fikk fokus på naturens gaver i nærmiljøet. Da det ble påbudt 

med munnbind møttes vi (med godt smittevern) til sykveld og laget munnbind av gamle tekstiler. Vår egen 

Ellinor Hjelseth inspirerte og veiledet oss og stilte med flere symaskiner. Dette er et tiltak som både er sosialt 

og inspirerer til gjenbruk. Og de som trenger hjelp til reparasjon av tøy kan få bistand. Vi håper på flere slike 

kvelder framover.. 

 Også i 2020 utfordres vi til å ha fokus på hva vi som enkeltmennesker og som menighet kan gjøre for å 

hundre klimaødeleggelser og bidra til bærekraftig hverdag lokalt og globalt.  På «Skaperverkets dag» og 

gjennom tekstlesing, forbønn og «ide-myldring» fra barna i gudstjenestene minner vi hverandre 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 en liten kjøkkenhage bak kirka, og er samarbeidspartner i «Volin nabolagshager» med plantekasser 

nede i parken.  

Menighetens grønne solidaritetsprosjekt 

I 2020 har vi ved flere anledninger løftet fram vårt «grønne solidaritetsprosjekt» gjennom Misjonsalliansens 

arbeid i Vietnam. Prosjektet trekkes særlig fram på gudstjenester og på Grønn lørdag på høsten. Ofring og 

overskudd på disse dagene går til prosjektet. For 2020 ble det samlet overført kr 10 401, og Misjonsalliansen 

takker hjertelig for bidraget. «Sammen gir vi livet en sjanse», skriver de. 

Kamp for rettferdighet 

Vålerenga menighet engasjerer seg i arbeidet for en rettferdig fordeling av verdens ressurser gjennom 

deltagelse i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon hvert år. Også i 2020. Da ble aksjonen gjennomført digitalt. . Det 

ble også den årlige TV-aksjonen. Offergavene og støtten som gis i gudstjenestene er også viktige både 

symbolske og faktiske bidrag. 

Hver høst arrangerer den tidligere søndagsskolegjengen på Vålerenga basar – i 2020 for trettende gang. I 

2020 gjennomførte de det som digital basar, delt som et event på Facebook. På selve basardagen rigget de 

seg til i menighetssalen med gevinster og loddtreknings-app, og mobilkameraoverføring. Det kom inn 

imponerende nesten like mye som på vanlig basardag (24 580 i år, mot 27.564 i 2019), selv det altså verken 

var kafe, tombola eller fullt hus. Basaren er til inntekt for Swift Aid Ghana (arbeid blant unge jenter som bor 

på gata i storbyen Accra).  

Fokus på Palestina 

Torsdag 1. oktober (utsatt fra mars) fikk vi gjennomført temakveld hvor Conni Ess og Uzma Zarvar delte 

erfaringer fra sine 3 mnd i Ledsagerprogrammet på Vestbredden, Palestina (EAPPI, ved Kirkenes Verdensråd). 

Det ble en fin kveld med sterke inntrykk fra palestinernes situasjon under okkupasjonen. Vi var 26 stk fra hele 

Gamle Oslo og andre steder. Også noen av våre dialogdamekontakter var med, det var hyggelig gjensyn! 

Diakonens oppdrag som ledsager i Palestina ble dessverre utsatt grunnet Covid19. EAPPI fikk ikke mulighet til 

å ha noen team i Palestina etter 12. mars 2020. Situasjonen og menneskene der er ekstra med i våre bønner!  

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

Fasteaksjonen for Gamle Oslo 2020 var som i tidligere år planlagt med superlørdag for konfirmantene, 

temagudstjenester og bøssebærermobilisering til søndagen før Palmesøndag. Så ble det istedet en digital 

innsamling, og kun digital hilsen fra kirkerommet. Beløpsmessig ble årets aksjon imidlertid en stor suksess: 

Totalt innkommet på Vålerenga – i Vipps og Facebook-innsamling, ble kr 31 190. (I 2019 hadde Gamle Oslo kr 

23 796 i samlet resultat.) Det kjentes nok også viktig i år for mange å få bidra til både tryggere vannforsyning 

og annet covid-forebyggende arbeid i andre verdens land. 
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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 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 den omsorg og omtanke alle har vist overfor hverandre i dette 

spesielle året.   

 
Diakon Nina i aksjon på 4-årsgudstjenesten i oktober. 

 

 
Gudstjenestefolks innspill til diakonposten på kirkeromsvandrina 8. november. 
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Kapittel 5  DET KIRKEMUSIKALSKE ARBEIDET  

Kantorer i Vålerenga kirke 

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

Fra da har Burghard Wellmann vært vikar i den delen Marcus har permisjon. Marcus har fortsatt som dirigent 

for Vålerenga Vocalis og spiller ca. 1 gudstjeneste i måneden. Burghard spiller de resterende 3 søndagsguds-

tjenestene. Vielser og begravelser deler de seg imellom. Burghard har noen ekstra stillingsprosenter som 

brukes på arbeid med håndklokker (samlet 42,73%). Fra 01.01.20 har begge kantorer dette som fast avtale.  

2020 har vært et svært spesielt og annerledes år pga pandemien med Covid 19/korona. Mye av aktivitetene 

kunne bare gjennomføres i korte perioder av året og ellers under strenge restriksjoner. 

Kor- og musikkvirksomhet 

Det tradisjonelle «Vi synger julen inn» arrangement for alle musikkreftene i Vålerenga kirke ble i 2020 først 

planlagt med restriksjoner, men måtte så likevel avlyses.  

Vålerenga barnegospel  

Vålerenga barnegospel øver hver onsdag fra 18.00-18.45 og de eldste (3.-4. klasse) blir igjen og øver 30 min 

ekstra til kl 19.15. Koret består av omtrent 30 barn fra 1.-4. klasse. De som går siste året i barnehagen får 

være med fra januar hvert år.  

Året 2020 ble annerledes for alle. Vi hadde flere planer som selvsagt ble avlyst, men har holdt koken gjennom 

hele 2020 så godt det lot seg gjøre. 

Gjennom året har vi sunget på to gudstjenester, hatt en liten oppdelt vårkonsert for foreldre og til og med 

hatt dramafremføring av prekenen på en gudstjeneste med innleid dramapedagog (dette var det 3.-4.klasse 

som hadde ansvar for). I de nedstengte periodene sendte dirigentene Synnøve og Åshild ut instruksjons-

videoer for de ulike sangene som barna kunne se på hjemmefra.  

Barnegospel deltok på barnefestival i Ski nye kirke til stor glede for alle barna i oktober! Dette blir vi med på 

igjen til neste år!  

I høstsemesteret endret vi øvingstid slik at vi kunne øve med koronarestriksjoner. Dette løste vi ved å dele 

koret i to og hver gruppe hadde 30 min korøvelse hver, med en 15 min smittevask mellom gruppene. Da fikk 

vi holdt den nødvendige avstanden og det var ikke så mange barn å passe på til enhver tid. Dette fungerte 

godt og både barn, voksne og dirigenter var glade for å kunne ha øvelser selv med restriksjoner. Pga en ny 

smittebølge ble det et par uker pause i november, men vi fikk likevel avsluttet året med en koselig julekonsert 

ute på trappa foran kirka.  

Det var godt å få ha øvelser igjen i 2021, og vi gleder oss til å starte opp et kortilbud for 5. klassinger fra 

høsten da det er flere av de eldste i koret som har etterspurt dette.  

Vålerenga Tween Sing bestod i 2020 av fem deltakere fra 5.-7. klasse og øvde i Vålerenga kirke hver onsdag kl 

19.00-19.45. Det første kvarteret var sammen med Barnegospel + (3.-4.klasse). TweenSing rakk akkurat å 

synge på gudstjeneste 8. mars før landet stengte ned. Før sommeren fikk de avsluttet med en minikonsert 

/åpen øvelse for foreldre. Høsten 2020 ble vi dessverre nødt til å legge ned Tween Sing da det ikke var nok 

deltakere, men håper på å kunne starte opp igjen ved en senere anledning - nærmere bestemt høsten 2021.  
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De gangene barnegospel hadde smitteverntilpassede uteøvelser fungerte også fint. 

Vålerenga Vocalis er kirkens blandet kor og ledes av kantor Marcus André Berg. Vålerenga Vocalis ønsker nye 

sangere velkommen i koret. Koret var med på kveldsmesse 2. februar, aftensanger 7. juni, 6. september, 4. 

oktober og allehelgensdagsmesse 1. november. Koret har de siste årene (etter å ha blitt blandet kor) fokusert 

på musikk fra evensongtradisjonen. 

 

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

Vokal Vivo er et damekor som øver i Vålerenga kirke. 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) ca. 30 medlemmer.  
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Vokal Vivo 

 

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. I løpet av 2020 har det vært begrenset aktivitet på grunn av koronapandemien, 

men vi fant etter hvert en måte å kunne møtes i små grupper og til dels to og to og samtidig følge smittevern. 

Det ble gitt opplæring til 2 personer som ønsket å lære håndklokkespill og ved to anledninger spilte disse ved 

«Åpen kirke» - en gang før sommeren og en gang før jul.  

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. 

På våren 2020 var det planlagt deltakelse på gudstjenesten i Romsås kirke, men denne ble avlyst.  Vi kunne 

ikke ha vanlige øvelser etter dette, men møttes en gang til på våren på Kristi Himmelfartsdag hvor vi etter å 

ha lyttet til klokkespillkonsert fra Vålerenga kirkes tårn hadde en liten samling (med smittevern på plass) i 

menighetssalen i Vålerenga. På høsten startet vi først opp med vanlige øvelser, men den planlagte turen til 

Tonsen kirke ble avlyst. Senere måtte også vi igjen innstille våre møter og det ble ikke flere deltakelser på 

gudstjenester heller.  Den tradisjonelle «Vi synger julen inn» i begynnelsen av desember ble også avlyst. Men 

vi fikk til å delta på Kveldsmessen i Vålerenga søndag 03.01.21. 

 

 

Klokkeklang i gudstjenesteaksjon.  

Klokkespillet i Vålerenga kirkes tårn fikk økt og ny betydning etter at det fra mars 2020 en lang stund 

ikke var mulig å feire gudstjeneste eller ha Åpen kirke. I de senere årene var det blitt vanskeligere å 

bruke klokkespillet siden det hadde en del tekniske feil. Før påske bestemte Vålerenga menighetsråd at 
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det skulle få vedlikehold. Olsen og Nauen klokkestøperi fra Tønsberg kom og skiftet noen releer i 

spillebordet og smurte alle ledd ved klokkespillet i tårnet.   

Langfredag 2020 var første gang at kantor Burghard Wellmann spilte en klokkespillkonsert på ca 15-20 

minutters varighet. Påskedagen ble det også tillyst quiz i forbindelse med konserten hvor folk kunne 

sende inn svar på e-post.   

I løpet av 2020 har det blitt 24 klokkespillkonserter på søn- og helligdager. Det ble spilt alt fra 

«Internasjonalen» på 1. Mai og kjente vårsanger på fine dager til selveste «Vålerenga kjerke» mm. Ofte 

var det mye folk samlet i parken rundt kirken som også sang med. Klokkespillet ble også brukt sammen 

med uteaktiviteter på kirkeveggen i påsken, pinsen og til jul. 

På høsten ble Vålerenga skoles 125-års jubileum markert med bl.a. Vålerengas skolesang og ved 

pausemusikk for elevene i friminuttene på selve jubileumsdagen. Til jul ble klokkespill en del av 

arrangementet når bydelens barnehager kom på kirkebesøk og mye av besøket måtte foregå ute. På 

juleaften 2020 fikk klokkespillet innlede både juleaftengudstjenesten og høytidsringingen. 

2020 har med alle sine begrensninger likevel vist hva slags instrument/verktøy Vålerenga kirke har i sitt 

forholdsvis lille klokkespill (12 klokker) og hvilken betydning det kan få gjennom å vise en kirkelig 

tilstedeværelse i et stort område 

 

Klokkespillet i Vålerengas kirketårn. Foto: Vegard Brenna 

 

Kapittel 6  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 - både på Etterstad, i Ekebergskrenten, Kværnerbyen, Vålerenga og ned mot 

Gamlebyen. I koronatida har alle uteområder og turveier vært ekstra verdifulle, også for små 5-minutters-2-

meters avstandsprat. Kirkas beliggenhet midt i Vålerengaparken gjør det enkelt for oss å være tilstede på ulike 

ting som skjer i «vanlige» år – som skolestart, 17. mai og arrangerte treff i parken. I koronatida har parken 

myldret av en mengde ulike aktiviteter – som skolens utvidede område på dagtid, og diverse treningsformer, 

bursdagsfeiringer og pusterom fra hjemmekontor utover kvelden. Det kjennes godt at kirka står midt i det! 
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2020 skulle være et stort jubileumsår på Vålerenga: Vålerenga skole fylte 125 år, Vålerenga skoles musikkorps 

100 år, og Vålerenga janitsjar 25 år. Men, som vi alle vet, måtte de fleste planlagte arrangement endres, og 

skolen og korpset fikk ikke gått først i Oslos 17.mai-tog som de skulle.  I stedet ble det «popup-konserter» i 

gatene og på plassen mellom skolen og kirka.  

Janitsjaren hadde sin nyttårskonsert i kirka lør 1. feb, hvor de også fikk overrakt 25-års-hilsen fra menigheten. 

Skolekorpset holdt sin 100-årsjubileumskonsert i kirka lørdag 24. oktober - delt i to og med begrensede 

plasser, men de fikk feiret! Skole- og korpsjubileet ble også markert med korpsspill på kirkebakken etter 

høsttakkefesten 20. september, samt med klokkespill av Vålerenga skoles egen sang, både den søndagen, på 

selve skolens grunnleggelsesdag 18. okt, og i storefri på tirsdagen i skolens jubileumsuke.  

Ved oppstart av aktiviteter igjen på høsten henvendte skolekorpset seg med spørsmål om lokalmuligheter for 

noen av gruppene sine, siden skolen kun kunne låne ut gymsalen under de rådende smittevernregler. Valget 

falt på at rekruttene låner Konfirmantsalen til enkelt- og gruppeundervisning tirsdager. 

Vålerenga vel måtte avlyse begge sine to faste arrangement i 2020: Sommerfesten og julegrantenning. Men 

julegrana kom fint på plass, og det nystartede Vålerenga Kulturlag produserte en «digital julegrantenning» 1. 

søndag i advent. De skulle hatt konsert i kirka den kvelden, men sendte i stedet digitalt fra kirkerommet, hvor 

presten og de eldste i Vålerenga barnegospel (3. og 4.trinn) sto for innholdet. Kulturlaget hadde også en 

konserthelg i parken siste helg i september, «Lyden av Vålerenga», hvor barnegospel skulle deltatt, men deres 

innslag ble avlyst pga at artisten de skulle sunget med måtte i karantene.  

Da aksjonsgruppa «La Sotakiosken leve», i samarbeid med Vålerenga vel og Historielaget, skulle arrangere 

folkemøte i mars, fikk de holde dette i menighetssalen.  

Vålerenga historielag rakk å ha årsmøte i Konfirmantsalen i mars, mens alle senere møter samt utstilling 

måtte avlyses. Men kontorene de leier i kirketårnet er stadig i bruk. 

Vålerenga bo- og kultursenter / Vålerengahjemmet  

Hilde Margrethe Voll gikk vår 2019 av med pensjon etter mange års tjeneste som sykehjemsprest på 

Vålerenga- og St Halvardshjemmet. I hennes tid etablerte vi tradisjonen med «Eldres kirkedag» i forbindelse 

med påske og Allehelgensdag. Kjersti Østland Midttun, tidligere vikar i Vålerenga menighet, gikk over til 

vikariat på sykehjemmet fra 1. februar. Sammen med kulturarbeider Karoline Rosvoll Ormåsen gjorde vi 

avtaler om Eldres kirkedag til påske. Dessverre måtte både den og novembers gudstjeneste, og også den faste 

utegudstjenesten ved Enga og -hjemmet, avlyses i 2020. Det ble heller intet julaftenbesøk av sognepresten. 

Men samarbeidet fortsetter, det bekreftet vi også i et planmøte med ny leder for hjemmet; Nina Martinsen. 

Sykehjemsprest Kjersti har sendt oss følgende statistikk for kirkelige handlinger på Vålerengahjemmet 2020: 

Nattverdgudstjenester Musikkandakter/ 

Lystenningsandakter (live) 

Musikkandakter/ 

Lystenningsandakter (streaming) 

Gravferd 

Antall 

totalt 

Antall 

personer 

til stede 

Antall 

personer 

til 

nattverd 

Antall 

totalt 

Antall 

personer 

til stede 

Antall 

andakter 

som er 

holdt to 

ganger 

per dag 

(3 g på 

julaften) 

Antall 

totalt 

Antall 

fellesvisninger 

på avdeling 

Antall 

personer 

til stede 

ved 

visning 

Antall 

totalt 

Antall 

personer 

til stede 

5 85 62 44 653 14 10 20 150 2 70 
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Etterstad kolonihager 

Vi håper sommerens kirkekaffe i kolonihagen kan gjennomføres i 2021! 

Minhaj-ul-Quran-moskeen i Enebakkveien er også en nær nabo. Her ble kontakten fornyet med nytt styre i 

Minhaj Dialogforum i forbindelse med felles klassebesøk på Vålerenga skole (se eget avsnitt). I pausen brukte 

vi tida til å snakke om videre samarbeid mellom moskeen og kirka. Vi landet dato for planmøte i moskeen. Det 

måtte dessverre avlyses ved neste nedstenging, men vi har fått fornyet kontakt, og er enige om å fortsette! 

Se mer om dialogarbeid ellers under religionsdialogprest Ingrids kapittel. Hun har også hatt møte med Minhaj. 

Kværnerbyen Det ble ingen lørdagskafe på Fyrhuset i Kværnerbyen dette året, men vi håper å kunne 

gjenoppta og fornye kontaktpunkt for videre år. Vi får dele info på Kværnerbyens Facebookgruppe, og henge 

infoplakat på stedets KIWI-butikk.  

Vålerenga ReKo-ring  Vår 2020 fikk kirka henvendelse om ønske om lokal utleveringsstasjon for en «ReKo-

ring» («Rettferdig konsum») ved Vålerenga kirke. De fikk «tommel opp» fra både bydelen og oss, og fra 

september har det vært månedlig utlevering med myldrende (dog koronatilpasset) liv rundt kirka. Det ble 

også tatt veldig godt imot at vi stiller med Åpen kirke disse kveldene, og vi er glade for samarbeid om enda et 

godt grønt lokalmiljøtiltak! 

Grønne lokalmiljøprosjekt Diakon Nina og kirka har flere andre å spille på lag med i bydelens og 

nabolagenes grønne nettverk. Se kapitlet om diakoni.  

Østkantspellet: Neste kamp – Filmen 

Det kunne ikke bli spell-forestillinger i parken dette året, så 2020-versjonen av Østkantspellet måtte 

begrenses til en filmproduksjon, hvor en av scenene ble spilt inn i kirkerommet. «Neste kamp – Filmen» ble 

lansert på treff på «Øst» på Intility stadion den dagen det skulle vært premiere på Spellet i parken. Vi fikk også 

vise den på Gubbelaget i august.  

Planen om «Snikker Andersen»-forestillinger i menighetssalen i advent med Spell-ansvarlig Jon Vidar 

Tidemand kunne heller ikke finne sted.  

 

       
 

Spontane fellesskapstegn i nabolagene: Fra forskjellig hold ble det oppfordret til både 

påskeeggdekorasjoner i trærne og bidrag til «bamsejakt» for barn i vinduene. Da måtte selvsagt også en 

av babysangbamsene settes til hilsen fra kirkas kjøkkenvindu! 

 

Samarbeid med skoler og barnehager 
 

Barnehagene 

Årets påskebesøk kunne ikke bli noe av. Derimot ble det to gode besøksdager i desember: 

Barnehagesamlingene før jul måtte på svært kort varsel flyttes ut – og så ble det veldig fint. Grupper på 8-40 
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barn fra 7 barnehager fant fram til lyshjerteveggen, hørte oppmerksomt på julesangene fra klokketårnet og 

diakon Ninas juleevangeliefortelling og Ingunn prest sin kobling til engler og fletta hjerter på villvingreinene. 

Deretter ble det ute-juletregang og avdelingsvis besøk i «Åpen kirke», hvor de gikk fram til julekrybben og 

alteret mens kirkerommet fyltes av kantor Burghards «Deilig er jorden» på orgel.   

Vi hadde også to avdelinger på besøk i oktober. 

 

En barnehageavdelings kirke-juleopplevelse: 

Julekrybba ved alteret beskues, mens orgelets «Deilig er jorden»-toner dirrer i kroppen og kirkerommet. 

 

Skolene våre: Vålerenga og Brynseng barneskole, Jordal ungdomsskole  

Skolene har hatt store utfordringer under hele koronatida, og har gjort en kjempejobb! Fra kirkas side har vi 

forsøkt å backe opp de ansatte i dette. Siden Vålerenga skole har tatt i bruk hele parken som både 

undervisnings- og friminuttområde har vi også fått utvidet hverdagskontakt. Dessuten fikk vi gjennomført tre 

viktige skole-kirke-bolker med Vålerenga og Jordal skoler i 2020: 

Noe av de «vanlige» samarbeidspunkt: Avtalt 4.trinnsbesøk etter påske ble avlyst, men 1 av de 3 klassene 

kom i juni i stedet. En 6. trinnsklasse var på Gubbelagsmøte i september og sang.   

Et lærerspørsmål ble til et dialogprosjekt for hele 6.trinn: I september-oktober var prest og leder for Minhaj 

Dialogforum i nabomoskeen vår sammen på besøk i alle de tre 6.trinnsklassene. Tema var menneskeverd og 

identitet ut fra islam og kristentro, også belyst med «Den gyldne regel»s ulike versjoner i flere religioner og 

livssyn. Opplegget ble utfylt med klassebesøk i både moskeen og kirka. Kirkebesøket hadde temaet «spør 

presten», og det ble rom for både spørsmål om preste- og kirkeliv, og lufting av ulike problemstillinger. Både 

skolen, kirka og moskeen var veldig glad for både opplegg og samarbeid, og flere lærere tok kontakt for å høre 

om det samme. Vi håper å kunne komme tilbake til dette seinere år, når skolen ikke hele tida må snu seg 

rundt en gang til pga skiftende koronatiltak. 

På Jordal ungdomsskole fulgte vi opp avtalen fra desember 2019 om klassevise kirkebesøk. De sa jatakk til 

forslaget om å starte med 9.trinn. Dermed var 6 klasser i kirkeromsbesøk hos sogneprest og konfirmantprest 

Kristian Kvalem, med tredelt plan: Om kirke- og kirkeromsbruk, om Abrahams barn, og andre spørsmål til 

presten.  Vi koblet dem også mot dialogprest Ingrid Nyhus, som hjalp med kontakter til besøk i moske og 

synagoge. Takk også til Kirkelig Dialogsenter med tips for materiale! 
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Både Brynseng og Vålerenga skoler vurderte at skolegudstjeneste til jul ble vanskelig grunnet logistikk. 

For øvrig markerte kirka Vålerenga skoles 125-års-jubileum på høsttakkefesten med 6-årsbokutdeling, på 

selve grunnleggelsesdagen søndag 18. oktober, og med klokkespillkonsert i storefri en av dagene i skolens 

jubileumsuke. Vålerengas egen skolesang har dermed lytt fra kirkas klokkespill opptil flere ganger. 

 

Fra 6. klassebesøk med Minhaj Dialogforum på skolen, og klassens besøk i kirka. Foto: Vålerenga skole 

 

 

TAKK! Menighetsrådet takker staben og medarbeiderne for stor og verdifull innsats i 2020.  
 

Vennlig hilsen Vålerenga menighetsråd 

_______________________ _____________________ ___________________________ 

Bjørnar Nørstebø, leder  Ingunn Rinde, sogneprest Bjørn Braastad, daglig leder  
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Årsrapport fra trosopplæringen og konfirmantarbeidet 
         Ved trosopplærer Ingvil Storheim 

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

Grønland/Gamlebyen samarbeider om. Det er såkalte «breddetiltak» trosopplæringen primært skal drive. Det 

betyr at vi inviterer hele alderstrinn til aktiviteter og møtepunkt. 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. 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.  

I september 2019 gikk Hanna Haraldstad ut permisjon, og Ingvil Storheim gikk inn som Trosopplæringsleder, 

og slik fortsatte det i hele 2020. Det har foregått mye i Trosopplæringen i året vi har lagt bak oss, og 

hovedtrekkene er oppsummert i denne rapporten. Veldig mange ting har blitt gjennomført på nye måter, for 

å kunne følge de regler som pandemien krever.  

 

For de aller minste 

Dåp og dåpssamtale 

131 ble døpt i våre kirker i 2020. De aller fleste var små barn. Dette er ca 20 færre enn 2019, men vi vet at 

tallet henger sammen med korona-pandemien. Alle som sogner til menighetene våre har dåpssamtale med 

våre prester, men mange velger likevel å døpe i en annen kirke. Eksempel på dette er at det i Vålerenga har 

vært 70 dåpssamtaler, men «bare» 50 dåp. Dåpssamtalene er viktige kontaktpunkt mellom kirken og et 

nyfødt barns foreldre/familie. Det er fint å være med familie og barn i tilknytning til denne dagen, og med den 

hellige handlingen. 

Babysang 

I begynnelsen av 2020, og i den «vanlige» verden før pandemien, var det babysang nesten hver uke i kirkene 

våre. I Grønland kirke hver fredag, mens det i Kampen og Vålerenga kirker er to samlinger hver uke, hver 

andre uke. Marius Løksle og Colin Smith har bidratt musikalsk på flere av babysang-stundene i året som har 

gått. Når korona-restriksjonene kom har alle tre kirker opprettholdt et tilbud så langt det har vært mulig. 

Lokale tilpasninger som maks antall på mellom 10 og 20 babyer/m voksen, hyppig renhold, flere samlinger og 

mindre mennesker mm. Lunsj, kaffe mm. før og etter sangstund er kuttet ut. Vi ser at vi stadig får 

henvendelser fra foreldre som vil komme til babysang, og som savner fellesskapet.  

Babysanggudstjeneste for 1-åringer og barn fra babysang 

I hver kirke har vi hvert semester gudstjeneste med fokus på babysang, hvor ettåringer blir invitert. Vi ser at vi 

når denne gruppen gjennom babysang, og deres inngang til gudstjeneste er enklere hvis vi bruker noe de 

allerede er kjent med. De får utdelt en pekebok med en bibelsk fortelling. Ofte settes det på dager som Åpen 

dag i Grønland kirke, aktivitetsdag på sommeren i Vålerenga eller andre aktiviteter etter gudstjenesten som 

konsert, kafé, tårnvandring og aktiviteter for barn og familier.  

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

Dette skjer hvert år i februar, og i 2020 var det noe av det vi rakk å gjøre før pandemien begynte å stikke 

kjepper i hjulene.  2.februar holdt Kristian og Nina gudstjeneste i Kampen kirke med utdeling av dåpslys for 1-

åringer.  Det var 23 skjønne 1-åringer tilstede, og hele gudstjenesten bar preg av at den var tilrettelagt for de 

aller minste. Kristian tok utgangspunkt i boken «Lille sau går seg vill» da han holdt preken, og barna fikk sitte 

på gulvet på matter. Nina holdt sangstund for barna. Det var masse gode øyeblikk og kontakt mellom de små 

og store.  
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Utdeling av 2-årsbok 

Blant annet deler vi ut 2-årsbok «Min kirkebok 2» i alle de tre kirkene, og det skjer da i barnevennlige 

gudstjenester. I 2020 var det til sammen 14 2-åringer som var tilstede og fikk bok.  

 

For de små 

Rotteteater  

Vi håpet i det lengste, men det ble ikke mulig å gjennomføre Kirkerotteforestilling i 2020 (Korona). Alle 

påmeldte fikk i stedet tilsendt kirkerottefilm og hefte + noen ekstra gøye bøker og diverse til 4-åringene og 

deres søsken.  

 

Utdeling av 4-årsbok 

I boka «Min kirkebok 4» er det fortellinger fra Bibelen, sanger og bønner. Gudstjenestene i kirkene var 

tilrettelagt fireåringer. På slutten av 2020 kjøpte vi inn nye 4-årsbøkerKirkeboka mi av Sindre Skeie. Du kan 

lese mer om den på IKOs nettsider: https://iko.no/2020/kirkeboka-mi/digital-presentasjon  En del 4åringer 

har derfor fått begge variantene av 4årsbok.  

Juleverksted for alle barn  

På grunn av korona fikk vi ikke lov til å arrangere gratis juleverksted for barn. Derfor kjøpte vi inn og laget 

store juleverksted-sett som vi delte ut. Barn og familier var veldig takknemlig. På den måten kunne barna ha 

juleverksted hjemme uten at det ville koste dem noe. Vi plasserte oss utenfor Kampen kirke, og delte ut 

masse hobbyutstyr, lys og glitter, laminerte lapper som forklarer hvorfor vi feirer Luica, julehefter, 

adventshefter, godteri mm. Dette var en fin måte å nå ut til mange som ellers kanskje ikke ville komme til 

kirka. 

 

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.  

Smak av påske: 3-åringer er vanligvis spesielt invitert til «Smak av påske». Vi fikk ikke lov å gjennomføre dette 

som planlagt 19.04.20. Vi har i stedet sendt ut klistremerke-bøker, som handler om påske til alle 3-åringer 

som er medlem i kirkene i gamle Oslo.  

Lys Våken: Lys Våken 2020 ble dessverre avlyst pga. korona. Vi sendte takkegave til de som hadde meldt seg 

som ledere. Blant annet fikk de Lisa Børud sin Sacred Journal, Lys Våken T-skjorte og armbånd fra Bok og 

Media. Vi hadde ikke lagt ut påmelding til deltakere da vi avlyste. 

Barnas pinse: 

Det ble holdt en gudstjeneste i Gamlebyen og Grønland, søndag 7.juni. 6 barn deltok på kirkeklubb, men på 

grunn av smittevern ble ikke barn derfra aktivt invitert.  Temaet var Pinse og kirka som båt. Vi brettet båter, 

og gikk utenfor å sjøsatte dem i et basseng.  

 

Skolebarna 
Skolestartgudstjeneste 

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

skolestart og bok. I 2020 ble det delt ut 20 6-årsbøker fordelt på 3 gudstjenester i de tre kirkene våre.  

Tårnagenthelg 

2.-, 3.- og 4.klassinger inviteres til å være agenter i Kampen kirke til en helg med ulike oppdrag og løse 

mysterier. I 2020 var det 9 deltakere. Program bestod blant annet av tur i kirketårnet, løse mysterier i kirka, 

undervisning, danseøvelse og snackspause, kristne symboler og hva tro kan bety for den enkelte m.m.   
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Videre tårnagentklubb 

Siden det på grunn av Korona-pandemien ikke ble T-klubb i 2020, har vi kontaktet deltakernes foresatte på 

SMS, og sendte tegneseriebibler til de som ønsket det. Som plaster på såret.  

       

For ungdom 
Konfirmasjon 

I 2020 ble 19 ungdommer konfirmert Gamle Oslo. I starten av konfirmantåret hadde vi vandring mellom 

kirkene, rebuser, moro, kake, middag og overnatting i Grønland kirke. Videre forgikk undervisningen både ved 

oppmøte, «hjemmebesøk» og videoer.  

P.g.a. korona, ble leiren på Norefjell ble avlyst. Sammen med diakon i Grønland, Hanna, arrangerte vi derfor 

«bo-hjemme-leir», med blant annet bading, middager, kreative work-shops, byvandring og undervisning. 

 

Film til konfirmantene Under korona-lockdown laget vi 3 morsomme filmer til konfirmantene. Vil du se dem 

kan du gå til youtube-kanalen https://www.youtube.com/channel/UCQDOcsSELYhkZ9ZyBu019ig. 

Lederkurs for ungdom 

I oktober 2020 startet lederkurs for ungdom. 8 kurskvelder med koronavennlig mat, avstand og undervisning. 

Når korona-retningslinjene ble strengere flyttet vi ut, og pakket oss i sauefeller, tepper og varmet oss rundt 

bålpanne. Vi hadde også utekino.  

Jeg tok utgangspunkt i MILK-kurs fra KFUK/KFUM og gjorde en del tilpasninger. Det har deltatt 4 ungdommer, 

og de har hatt praksis på kirkelige arrangement som tirsdagsmiddag og adventssamling.  

Ung Messe x 2 - for konfirmantene og ungdom.  

Vi ønsker å ha flere gudstjenester for ungdom, og har derfor Ung Messe en gang i semesteret. Disse blir 

arrangert i sammenheng med konfirmantarbeidet og er derfor lagt inn i programmet for året deres. Det er en 

fastelavns-gudstjeneste på våren, og på samtale-gudstjeneste på høsten. Her har vi med oss band, 

ungdommer selv får oppgaver før og i gudstjenesten. I 2020 ble begge disse gudstjenestene veldig fine. På 

samtalegudstjenesten var det blant annet utstilling av konfirmantenes malerier, gassbalonger med bibelvers 

inni, bønnevanring med bønneblomster, dramatisering av den bortkomne sønn, bønnetre, og mye mer.  

https://www.youtube.com/channel/UCQDOcsSELYhkZ9ZyBu019ig
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Annet 
Frivillige og medarbeidere i Trosopplæringen 

Vi har i 2020 fremdeles god kontakt med lederkurs-gjeng fra 2019, og de har deltatt og bidratt gjennom året. I 

2020 har vi også utvidet gjengen med de 4 som gikk lederkurset da. Målet er at straks vi får lov å møtes igjen, 

så skal vi prioritere de unge frivillige, slik at alle finner sin plass i kirkene våre.  

 

Adventshefte og Julehefte I november og desember laget vi adventshefte, og julehefte for barn og familier. 

Disse inneholdt mye forskjellig, alt fra oppgaver, konkurranser, julefortellinger og info om hvor barn kan ringe 

når det er vanskelig hjemme.  

 

Utdelingsmateriell: Vi har sendt veldig mye materiell til barn i 2020. Mange har fått barnebibler, 

tegneseriebibel, Manga-bibel, gripekors, flotte adventskalendere m.m. I en tid hvor vi ikke har kunnet møtes 

har trosopplæringen prøvd å vise at kirkene er her, og at vi går veien sammen 

 

 
 



 31 

 
 

 
 

 

 



 32 

Religionsdialog i Gamle Oslo – Årsrapport 

Se også om egne tiltak i Vålerenga under kapitlene Diakoni og Samarbeid skole-kirke 

           Ved kapellan Ingrid Nyhus  
Siste året har religionsdialogarbeidet, som alt annet, vært preget av nedstenging og få eller ingen 

arrangement. I likhet med kirkene har moskeene holdt stengt, med unntak av åpning for fredagsbønn, i 

perioder. Her er en enkel stikkordsliste over arbeid som har pågått 2020: 

- Året 2020 begynte lovende med kick-off arrangementet «Abrahams døtre» - en panelsamtale (en 
jøde, en kristen og en muslim) ledet av Tomm Kristiansen. Her ble også nettverket «Min nabo» 
presentert. I underkant av 100 stykker deltok og avisa Mitt Oslo laget en reportasje om eventen.  

- Februar 2020 deltok jeg på arrangementet «Religious harmony?»  i en panelsamtale med andre 
religiøse ledere i moskeen Central Jamaat Ahle Sunnat 

- Det har vært flere møter med Omar Gilani ved Oslo kommune – sammen har vi sendt 
invitasjoner til samtlige moskeer/trossamfunn i bydel Gamle Oslo, med invitasjon om å delta på 
et møte for å bli kjent og for å snakke om vi ønsker en «Religionenes dag». På møte som fant 
sted på Aktivitetshuset K1 på Tøyen, var 22 representanter til stedet. Det ble vedtatt en 
ressursgruppe som videre skulle planlegge en «religionenes dag» med mål om å gjøre det 
annerledes enn tidligere år, med større ambisjonsnivå. Rel.dialog-prest i Gamle Oslo leder 
prosjektet. Møtet har vært utsatt flere ganger. Per dags dato har Eirik Mills som går inn i vikariat 
for Ingrid 1. mars blitt bedt om å ta over stafettpinnen.  

- Den økumeniske samlingen «Kvinnenes internasjonale bønnedag» ble holdt i Vålerenga kirke. 
Om lag 15 kvinner fra ulike kirkelige miljøer deltok.  

- Møter i Rabita moske med blant annet Djamel Sehli om å knytte Oslo kommune til rel.dag. 
Videre møte hos STL på Kirkens hus med Ingrid Rosendorf Joys. Kan vi få Oslo kommune til å 
være arrangør for Religionenes dag for hele Oslo? Og knytte denne dagen sammen med ti års 
markeringen for 22. Juli? Det er målet.  

- Møte i Minhaj moskeen med imam Iqbal Fani og Awais Ahmed  
- Foredrag i ICC moskeen om Vestbredden 
- Foredrag i ICC om faste ved Hamid Farooq 
- Forrige fysiske rel.dialog arr var i Vålerenga kirke med beretninger fra Ledsagerprogrammet på  

Vestbredden i Palestina (en muslim og en kristen forteller) 
- Møte med forstander Arshad i ICC (Hamid Farooq slutter i ICC og to nye overtar) og forslag til 

samarbeid om nytt arr etter corona (medio februar) 
- Generelt deling og invitering til den stadig voksende «min nabo» gruppa på facebook som per i 

dag har 86 medlemmer 
- Planleggingsmøte med 10 planleggingsgruppa fra ulike moskeer/kirkesamfunn om Rel.dag som 

skulle vært i Grønland kirke- utsatt til etter jul. 
- Møte med 50 (?) religiøse ledere + politi + SALTO på Ekeberg for orientering om corona og 

kriminalitetsstatistikk fra bydelen vår (her ble det orientert om religionenes dag av meg) 
- Møte med Omar Gilani og Holocaust-senteret (utstilling om rasisme) 
- Møte om situasjonen i Tawfiq moskeen 
- Møte og planlegging av Rumi-forestilling med Fethulla Oran (foreløpig er arr utsatt) 
- Brev sendt til byråd og byrådsleder fra prost, Djamel Sehli og meg og prest i Trefoldighet med 

oppfordring om at kommunen blir arrangør for 10—års markeringen for 22. juli juni 2021 – En 
byomfattende «Relgionenes dag» 

- Planlegging av temakveld med Usman Asif og Shan fra podcasten Minareten  
- Møte med Eirik Mills for å sette han inn i arbeidet som han tar over i slutten av mars 
- Planlegging av filmprosjektet «Hellige tekster» - et samarbeid mellom Minhaj, ICC, 

Bibelselskapet, Areopagos og Kirkene i gamle Oslo med meg som prosjektleder (Utsatt til våren) 
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Årsmelding for 1. Vålerenga speidergruppe 2020 

Ved utgangen av 2020 hadde 1. Vålerenga speidergruppe anslagsvis 15 registrerte medlemmer. Antallet 

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

Nedgangen har også sammenheng med at vi, høsten 2020, måtte legge flokken på is grunnet ledermangel. De 

yngste ble derfor sendt til omkringliggende grupper. Roverlaget har 2 rovere som også er med som ledere.  

 

Møter og turer 

1. Vålerenga speidergruppe har i 2019 hatt aktivitet både i flokk og tropp. I 2020 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. Etter 

mars 2020 ble møtene gjennomført utendørs og via den digitale plattformen zoom. Det er gjennomført både 

tropps- og patruljemøter. Speiderne har utforsket nærmiljøet på en helt ny måte, fordi alle fysiske møter 

måtte gjennomføres utendørs, med avstand.  

Flokken ble ledet av Kristian Svartveit og har hatt et varierende antall medlemmer, i hovedsak gutter. Flere av 

flokkens medlemmer gikk over til troppen høsten 2020.  

Fellesarrangementer, turer og andre tradisjonelle arrangementer har i stor grad blitt avvist grunnet 

pandemisituasjonen. Men et par ildsjeler dro i gang en sårt tiltrengt dugnad på speidergruppas hytte. Vi har 

tidligere fått midler fra Gjensidigestiftelsen for å lage nytt sanitæranlegg. Det er lagt ned mange dugnadstimer 

på hytta i løpet av 2020. Forhåpentligvis kan utbedringene ferdigstilles i løpet av vår/sommer 2021.  

Troppen var på hyttetur høsten 2020 og dagstur i desember.  

Sommeren 2020 skulle det vært landsleir. Denne ble utsatt grunnet pandemien og det ble oppfordret til 

#hjemmeleir over hele landet. Leiren kunne gjennomføres i egen hage, på egen balkong, under stuebordet – 

eller andre egnede steder. Landsleir ble utsatt til 2021 i håp om at situasjonen da var annerledes.  

2020 ble et annerledes år med behov for alternative løsninger. Derfor ble gruppas fokus å gi speiderne rom 

for å møtes i en tid med høye smittetall. Det ble viktig å gi speiderne opplevelse av fellesskap og tilhørighet, 

innenfor trygge rammer.   Vi ser at fellesskapet er sterkt og at speiderne har stor glede av å være sammen. Vi 

arbeider etter speidermetoden. Det innebærer at speiderne gradvis får mer ansvar. Dette innebærer også at 

roverne gradvis har fått 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 regionen til egne arrangementer for deres 

aldersgruppe. Aktivitet i kretsen har i liten grad vært mulig grunnet smittesituasjonen i Oslo.   

 Speidergruppa har også et godt samarbeid med Vålerenga kirke og har bidratt i sammenhenger der det er 

naturlig, blant annet i forhold til Speideraksjonen. 

1. Vålerenga har også i 2020 samarbeidet med kretspatruljegruppen der dette har vært mulig (samarbeid på 

gruppenivå i Oslospeiderne). 1. Vålerenga er i kretspatrulje med gruppene Oslo FA 3. Korps, 17. Oslo 

Kampianerne, Grünerløkka MS og Oslo Central MS (sovende).  

 

Medvirkning i krets/forbund:  

Speidergruppa er representert i et nyopprettet nettverk for mangfold.  
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Lederne  

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

gruppeassistenter.  

Troppen: Anette Monsen Londalen, Heidi A. Madsen, Anne A. Madsen, William Wang, Emil McKenna og 

Caroline Ekeberg Hop.   

Flokken: Kristian Svartveit, William Wang.   

 

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 1 patrulje.  

Ledergruppe: Ledergruppa, patrulje Ugle, har møter ved behov og består, ved utgangen av 2020, av Anette M. 

Londalen, Karl Andreas Kjelstrup, Jonas Hansgaard, Caroline Ekeberg Hop, Anne A. Madsen og Heidi A. 

Madsen.  

Det er ikke rekruttert aktivt i 2020 grunnet pandemien. Fokus har vært å gi eksisterende medlemmer et best 

mulig tilbud.  Ledersituasjonen er også 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), Anette M. Londalen, e-post: 

anetteml@gmail.com  (970 07 398)  E-post til gruppa: valerengaspeiderne@gmail.com 

Oslo, 8. mars, 2021 Heidi A. Madsen, Gruppeleder, 1. Vålerenga speidergruppe 

 

Speiderlederne Caroline Ekeberg Hop, Heidi A. Madsen, Karl Andreas Kjelstrup og Anne A. Madsen (sittende) 

på post i et av 2020-årets mange utemøter. 

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 2020): 

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

Søndagsskole under gudstjenester noen søndager. Kontakt Ingunn Rinde, ir6972@kirken.no 

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    

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

Vålerenga tweensing    hver onsdag kl 19.   5.-7. klasse  
     Fra januar hvert år kan de som fyller 6 år det året, også bli med  

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 kirken.no/valerenga / lik oss på Facebook. Post.valerenga.oslo@kirken.no 

Kirkekontoret vårt er foreløpig på Oslo Hospital i Gamlebyen: Tlf 23 62 91 70 

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

Daglig leder Bjørn Braastad   bb945@kirken.no 

Menighetskonsulent (fra 01.10.20) Sindre Hugo Bjerkestrand sb555@kirken.no  

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

Kirketjener Åse Werner  

Sogneprest Ingunn Rinde: 415 74 532      Diakon Nina Berger 45 87 06 65 nb324@kirken.no  
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Planlagt program for videre faste- og påsketid 

Grunnet smittesituasjonen vet vi ikke når vi igjen kan samles til gudstjeneste. Men kirka er her, 

midt i parken. Det vil komme påskequiz rundt kirka. I Åpen kirke og på vår YouTube-kanal vil det 

komme innspill til påsketanker koblet til kunsten i kirka vår. Følg med på plakater og nettside, og 

følg Vålerenga kirke på Facebook og YouTube gjennom dagene og ukene som kommer.  

 

Søndag 14. mars kl 12-14  Åpen kirke. Klokkespill kl 13. 

Mulighet for nattverd 

Søndag 21. mars kl 12-14  Åpen kirke. Fasteaksjonsmarkering 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: 

Årets aksjon går igjen til viktig arbeidet for tilgang på nok rent vann for alle.  

Bidrag kan gis på Vipps 2426. Sammen kan vi forandre, for andre! 

 

Palmesøndag, 28. mars kl 12-14  Åpen kirke. Klokkespill kl 13. 

Mulighet for nattverd 

Skjærtorsdag 1. april kl 18-20 Åpen kirke. Mulighet for nattverd 

Langfredag 2. april kl 12-14  Klokkespill kl 13  

Påskedag 4. april kl 12-14  Klokkespill kl 13. Markering ute 

2. påskedag 5. april kl 18-20 Åpen kirke 

Søndag 11. april kl 12-14 Åpen kirke 

I tillegg: Åpen kirke hver mandag kl 18-20, og noen andre tider 

Heldigvis kan vi ha Åpen kirke, og har pr nå mulighet for dåp, vigsel og nattverd med max 10 

tilstede. Meld gjerne interesse for nattverd til Ingunn, 41574532, så vi kan fordele på tidspunkt.    

Bidrag til menighetens arbeid kan gis på Vipps # 84623 
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