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1. Innledning
Året 2016 ble nok et spennende og innholdsrikt år for Lambertseter menighet. Stadig flere søker til vår
kirke, både til gudstjenestene og andre samlinger og tiltak. Dette er svært gledelig! Kirken har en sterk plass
i lokalmiljøet, både som gudshus og grendehus. Private og offentlig leietakere benytter seg av
menighetssalen og får forhåpentligvis et inntrykk av kirken som et naturlig samlingspunkt i lokalmiljøet.
Kapellet er et rom i kirkebygget som benyttes til bønn og meditasjon, og er også et flott sted for mindre
seremonier, andakter, messer og gudstjenester Vi ønsker å gjøre Lambertseter kirke mer åpen og tilgjengelig
for de som trenger det.
Jubileumsfeiringen i mai ble årets store høydepunkt. Vi feiret 50 år med vårt flotte kirkebygg. Det hele
startet med en feiende flott Sprell levende gudstjeneste og ble avsluttet 1. Pinsedag med
jubileumsgudstjeneste. Der hadde vi besøk av vår egen biskop og vennskapsmenighet. Vi feiret også med
spesialskrevet salme til Lambertseter kirke.
Vi har også opplevd rokkeringer i staben vår. Dette er positive endringer som skaper trivsel og optimisme.
Dette merkes blant mange som oppsøker Lambertseter menighet.
Et av menighetsrådets satsingsområder er å øke fokus på informasjonsarbeidet. Det er opprettet eget
informasjonsutvalg. Vi håper dere allerede har merket noen endringer og vi lover det vil komme mer.
Menighetsrådets ønsker også å rette en stor og hjertelig takk til alle ansatte og frivillige for alt det solide
arbeidet som er lagt ned for Lambertseter menighet i løpet av 2016. Dere gjør en fantastisk jobb, og vi skal
alle være klar over at det svært ofte arbeides langt ut over de timer som forventes! Sammen er dere med på å
virkeliggjøre visjonen vår: Se og bli sett.

2. Gudstjenestelivet
Det ble avholdt 53 gudstjenester på søn- og helligdager samt 27 utenom i 2016. Fremmøtetallene viser at vi
fortsatt ligger på et gjennomsnitt over 100; 106 for 2016. Like fullt vil gjennomgangen av underlaget for
snitt-tallet måtte mane til ettertanke. På den ene siden har vi fått feire noen gudstjenester med mange til
stede. Nyttårsdag med hele prostiet, jubileumsgudstjenesten 1.pinsedag, konfirmasjonsgudstjenester og
julaften – alle disse ble gode høydepunkter. Sprell levende-gudstjenestene har også fortsatt god tilslutning,
men her har det variert mer enn tidligere gjennom året. Mest ettertanke vekker høytidsgudstjenestene ved jul
og påske samt de ordinære høymessene. Her ser vi at de gudstjenestene der vi feirer flere dåp, er frammøtet
rimelig godt. Har vi kun én dåp eller ingen, ser vi en utvikling som både bekymrer og utfordrer oss. Tallene
viser tydelig at når «den gamle» kjernemenigheten blir borte av naturlige årsaker, rekrutterer vi ikke nye –
det er dåpsfølgene som står for en betydelig del av frammøtet.
Utfordringen nå og i årene som kommer er å snu denne utviklingen. Dette kan ikke gjøres verken med økt
innsats fra stab eller tiltak fra menighetsrådets side – her trengs hele den aktive menighetskjernen med på
laget. Både utad og innad må man på positivt vis tydeliggjøre et eierforhold til vår lokale gudstjeneste. Den
beste rekruttering over tid skapes ved at de som går til gudstjeneste inviterer med seg andre.
Når disse bekymringer og utfordringer er nevnt, må det også understrekes at gudstjenestelivet beholder en
bredde vi kan være bekjent av. Bredden skapes av de mange gudstjenester utenom søn- og helligdager slik
som Tro- og Lys-gudstjenester, stabsgudstjenester, askeonsdagsgudstjeneste og ungdommenes TimeOut
annen hver torsdag. Når vi i tillegg vet at NIF (vår internasjonale menighet) stort sett hver søndag har sine
gudstjenester i våre lokaler, kan vi trygt si at Lambertseter kirke fortsatt er et kirkehus med stor
gudstjenesteaktivitet!
I tillegg til dette må vi også dette året understreke mangfoldet i søndagsgudstjenester gjennom året med
særlig profil:
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Sprell levende gudstjenestene
Sentergudstjenesten før jul med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter
Prostigudstjenesten 1.nyttårsdag
Kyndelsmesse – dåpsfeiring (ny)
Påskejazzgudstjeneste 2.påskedag
Gudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen
Salmegudstjeneste i forlengelsen av innføring av ny salmebok
«Helt førsteklasse» gudstjeneste
Allehelgensdag med minnegudstjenesten om kvelden
Gudstjenestene flyttet til ettermiddagstid gjennom sommeren; nytt dette året var at to av dem ble
feiret på Lambertseter gård. Dette fikk et eget historisk sus over seg i selve jubileumsåret all den tid
man brukte området ved Gården til gudstjenester før noe kirkebygg stod ferdig.
 Jubileumsgudstjenesten på datoen for vigslingen i 1966, 15. mai, som også var 1. pinsedag.
Gudstjenesten ble ledet av Oslo biskop, Ole Christian Mælen Kvarme. Til gudstjenesten var det
utlyst en salmekonkurranse, både for tekst og melodi. Vinner ble «Levende røde stener», tekst Finn
Folke Thorp, melodi Sigurd Engesnes.
Det er fortsatt vår mening at dette mangfold skaper en nødvendig bredde og åpenhet for at nye mennesker
skal finne rom i vårt gudstjenesteliv.
Overordnede hensyn: Stedegengjøring, involvering, fleksibilitet og livsnærhet.
Gudstjenesten søndag formiddag er og blir Lambertseter menighets sentrale møtepunkt. Øvrige
arbeidsområder står i et til dels tett forhold til gudstjenesten. Flere trosopplæringstiltak er f.eks direkte
knyttet til gudstjenesten og kirkerommet. På lang sikt tror vi at et trosopplæringsarbeid med forankring i
gudstjenestelivet vil ha størst bærekraft. I lys av dette er det en målsetting at barna skal være aktivt med på å
prege Sprell levende gudstjenestene. At søndagsskolen bare tidvis har hatt aktivitet i 2016 ser vi er lite
tilfredsstillende for barnefamilier som kommer til de øvrige gudstjenester, og vi ser en klar utfordring i å
forbedre og stabilisere dette viktige arbeidet. Selv om Sprell Levende-gudstjenester med sine mange
profileringer er gode tiltak, må det være et mål at hver søndag skal være en god kirkedag for hele familien.

Målet er at mange personer skal delta i gudstjenestelivet, også i forberedelse og gjennomføring.
Gudstjenesten skal ikke være et soloprosjekt fra presten, men et samarbeid mellom flere ansatte og frivillige.
Sett i lys av gudstjenestereformens målsetting i stedegengjøring og involvering, er det derfor en stor
utfordring å rekruttere flere leke gudstjenestemedarbeidere (medliturger osv.). 2016 har ikke gitt de store
resultatene her; situasjonen kaller på ny innsats fra både stab, menighetsråd og hele menigheten!
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Vi har også dette året tatt vare på et relativt bredt spekter av kirkemusikalske uttrykk. Dette har vært
krevende i og med at vår faste organist har vært i delvis permisjon, og at orgelkrakken dermed har vært
befolket av skiftende vikarer. Men vår faste kirkemusiker har vært der ved Sprell Levende-gudstjenestene og
på beste vis ivaretatt vår bruk av forsangere og band ved disse gudstjenestene. Måten dette hever sangen på,
viser oss igjen og igjen at vi bør ha som langsiktig mål å få til en forsangertjeneste i de øvrige gudstjenesten
også. På samme måte som forsangeren løfter gudstjenesten, erfarer vi også hvordan ekstra musikere ved de
særlige anledningene, f.eks. med trompetspill, gir oss en ekstra dimensjon. Et par tydelig uttrykk for dette i
det forløpne året var Jubileumsgudstjenesten der vår gamle (og under dette årsmøtet igjen nye) kantor Colin
Smith spilte sammen med både Arne Kollandsrud på trompet, Lambertseterskolenes kor og forsangere.
Julaften fikk vi tradisjonen tro ha dyktige janitsjarmusikere og forsangere med – til stor glede. Derfor ser
menighetsrådet det som viktig å budsjettere med midler til å styrke kirkemusikken på denne måten.
Lambertseter menighet har i alle år tydelig uttalt at kirkekaffe er en viktig del av menighetens liv søndag
formiddag. Derfor har vi også dette året satset på å ha kirkekaffe hver søndag etter gudstjenesten. Trofaste
frivillige gjør en kjempeinnsats. Men også her er det stadig behov for nye medarbeidere for å få dette til.
Kirkekaffen er et viktig møtested for menigheten og en arena hvor det går an å pleie vennskap og knytte nye
kontakter. For vi vet at vår evne og vilje til å inkludere nye blir hver søndag satt på prøve. Om dette er
aktuelt for kirkekaffen, er det høyaktuelt for måten dåpsfolket opplever å komme til oss. Heldigvis får vi
jevnlig tilbakemeldinger som: ”Det er så hyggelig å komme hit!” Samtidig vet vi at vi hver søndag er
nullstilt i dette og må yte vårt beste fra og med første «Velkommen» i kirkedøren og til kirkekaffen er over.
Å være en inkluderende gudstjenestemenighet er noe vi alltid må arbeide videre med

3. Kirkemusikk
Gudstjenestene
Gudstjenestene er i stor grad preget av et musikalsk mangfold og genrebredde, fra det mer høykirkelige til
lovsang, gospel og popmusikk. Kantors arbeid består mye av planlegging, tilrettelegging og gjennomføring
av gudstjenester gjennom hele året.
Musikere fra studio, og andre profesjonelle musikere som bruker kirken som øvingslokale, blir invitert med
på Sprell levende gudstjenester sammen med frivillige musikalske krefter tilknyttet menigheten. Samtidig
disponerer kantor noen midler fra menighetsrådet til å leie inn musikere ved spesielle anledninger.
Lambertseter ungdomskorps har en tradisjon med spilling på julaftens gudstjeneste. Menigheten beholdt i
2016 et fokus på innøving av nye salmer fra den den nye salmeboka, både ved vanlige gudstjenester og ved
salmemesser.
Menigheten har hatt besøk av Beboerkoret fra Lambertseter sykehjem og Lambertseterskolenes kor ved flere
anledninger. Dette er et viktig samarbeid mellom lokale aktører og menigheten.
Konserter
Trofaste lokale aktører som lager konserter og deltar på slike i kirken er; Nordstrand skole- og
ungdomssymfoniorkester (NOSUS), Bryn Mannskor med venner, Rustad og Lambertseter Lions (etter 50 år
på rad med konsert tok LIONS en «pause» i 2016) og Karlsrud skoles musikkorps. Lambertseterskolenes
kor er med på flere konserter og arrangementer også i kirkens egen regi. Alt dette arbeidet er viktig for
kirken og lokalmiljøet på Lambertseter.
Ole Edvard Antonsen m.fl. og Anita Skorgan/ Rein Alexander holdt hver sin konsert for fullsatt kirke, og
også mindre kjente, men meget dyktige lokale musikere holdt vakre julekonserter.

4. Trosopplæringsarbeidet.
Trosopplæring er et vidt begrep som rommer det som også blir kalt dåpsopplæring og barne-, ungdoms- og
familierettet arbeid. Samarbeidet mellom hjem og kirke er svært viktig for at barna skal få «leve og vokse i
den kristne tro». Arbeidet som menigheten organiserer består av tradisjonell dåpsopplæring (dåpssamtaler,
4-årsbok, evt. 6-årsbok, konfirmantarbeid), babysang, familiearbeid knyttet til Sprell levende gudstjenester
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og Supertorsdag, samarbeid med barnehager, søndagsskole, gudstjenester, klubb for ungdom, leir for barn
og ungdom, ledertrening og enkelte årlige tiltak for bestemte aldersgrupper (LysVåken og Tårnagenthelg).
Arbeidet er gitt en visjon for trosopplæringen i Den norske kirke: En raus og tydelig kirke hvor barn og unge
får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet.
Vi deler med hverandre:





Troen og undringen
Kristne tradisjoner og verdier
Opplevelser og fellesskap
Håpet om en bedre verden

Kontinuerlige trosopplæringstiltak.
Søndagsskolen
Hovedleder: Eivind Mork. Medledere: Heidi Mork, Anders Holter og Lars Kristian Gjone
Søndagsskolen har hatt få samlinger i 2016, men til gjengjeld har disse vært veldig gode. Det har vært
søndagsskole 1-2 søndager hvert semester, med 5-15 barn med hver gang.
Supertorsdag
Supertorsdag har hatt faste samlinger hver 14. dag i skoleåret. Takket være en stor frivillig innsats på
kjøkkenet har det vært mulig å invitere ikke bare barnefamilier, men også andre som liker å være med på
dette sosiale treffpunktet i menigheten. For å organisere andakter og aktiviteter for barna er det opprettet en
egen klubb – Superklubben- som er innmeldt i NLM. Torunn Aansesland Strømme er hovedleder for denne.
Superklubben står med 11 tellende medlemmer per 31.12.16. Klubbarbeidet skjer i et nært og godt
samarbeid med de øvrige aktive i Supertorsdag. Dessuten er tiltaket «Byttekveld» gjennomført på
Supertorsdag, og er i ferd med å bli en fast tradisjon hvert semester.
KIKK
Årsmelding for KIKK (klubben i kirkekjelleren) 2016 (som sendt inn til ACTA)
Styrets sammensetning:
Leder: Hans Fredrik Joakim Goldmann Hoelsæther (fra 17.08.2015)
Medlemmer: Helen F. Langrind (fram til 08.12.2016), Martin Hoelsæther, Iselin S. Bjørkli, Emma A. Strøm,
Rebecca Bangfield (fram til 08.12.2016), Trine Vestli Andersen, Julie C. S. Reklingsholmen, Line Kvalsvik
(supplert inn 1.8.2016 og valgt inn på årsmøtet 08.12.2016) og Olav Kvalsvik (supplert inn 1.8.2016 og
valgt inn på årsmøtet 08.12.2016).
Det ble avholdt årsmøte med valg 08.12. 2016. Styrets sammensetning ble slik det framgår over. Vi takker
Helen F. Langrind for godt lederskap som en ansvarsfull og pliktoppfyllende leder.
KIKK har hatt klubbkvelder annenhver torsdag i vår og høsthalvåret. Høsten 2016 arrangerte KIKK høstleir
til Norefjellhytta (Islendiga Husid til den islandske foreningen i Norge). Lørdag var det teambuilding og gocart. Ungdommer fra Manglerud menighet var også invitert og deltok på leiren. Det har sin bakgrunn i
samarbeid om konfirmanleir med Manglerud menighet i 2015 og 2016.
KIKK har i 2016 hatt en stabil og god drift, og et oppegående stabilt styre. Det er et godt miljø på klubben
med en trofast kjerne av ungdommer som skaper grunnlag for rekruttering fra konfirmantkullene.
Konfirmantene deltok på KIKK som del av konfirmantundervisningen i vårhalvåret. Høsten 2016 er det 4
av konfirmantene som har fortsatt å være en del av fellesskapet.
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KIKKstyret ønsker å fortsette å ha et fokus på tydelig informasjon og invitasjon ut i lokalmiljøet. Facebook
er et godt redskap, men vi trenger å utfordre oss selv på å invitere flere med. Rekrutteringen til KIKK skjer i
dag først og fremst gjennom ledertrening for fjorårskonfirmanter.

Årsmeldingen er ført i pennen av Asle Røhne Rossavik, 15.02.2017
Tidsavgrensede trosopplæringstiltak i 2016
Dåpssamtaler
Det ble avholdt 83 dåpssamtaler i 2016. Alle som bor i soknet og melder inn dåp, inviteres til dåpssamtale.
Det arrangeres gruppesamtaler med de akuelle dåpsfamiliene ca en gang pr. mnd. Med unntak av
sommerferien. I snitt møter 5-8 familier pr. gang. I tillegg har prestene enkeltsamtaler ved behov.
Dåpssamtalen brukes også til å gi informasjon om menighetens arbeid.

Babysang
37 av menighetens babyer deltok på babysang i 2016. I tillegg har et betydelig antall besøkende babyer vært
med, og oppslutningen har vært jevnt god. Et høydepunkt var i desember, da ca 30 babyer ble med på
babysang på Lambertseter sykehjem. Menigheten har engasjert Marianne Jørgensen som en ekstern
fagperson/musiker til å lede babysang annenhver torsdag. Det er åpne møter der alle er velkommen. Det er
behov for noe tilrettelegging fra frivillige og ansatte, mest med servering av kaffe og vafler e.l. Babysang
deltar i en gudstjeneste hvert år, og har etablert en tradisjon for dette i forbindelse med Kyndelsmesse
(søndagen nærmest 2. februar).

4-årsbok
4-åringene fikk invitasjon, med en egen CD i posten, til utdelingsgudstjeneste av 4-årsbok, og invitasjon til
en spesiell Supertorsdag i forkant av gudstjenesten. Det var 15 barn som fikk 4-årsbok på Sprell levende
høsttakkefest høsten 2016. Om lag halvparten av barna var også med på samlingen i forkant.
Kirkerottene
Barnehagene i bydelen har som regel stengt pga planleggingsdag en fredag tidlig i januar hvert år. I januar
2016, som i 2015, inviterte vi til barneteater med «Kirkerottene», med økonomisk støtte fra Oslo
bispedømme. Det møtte frem ca 75 barn, og de fleste var i målgruppen 3-6 år. Oppsetningen ble veldig godt
mottatt.
Helt førsteklasses
Søndagen før skolens oppstart i august ble nye skolebarn invitert til «Helt førsteklasses gudstjeneste» . Der
fikk de en skolestartpakke med boken «Tre i et tre», matboks, blyant/ linjal, kirkerefleks og litt mer.
Lambertseterskolenes kor deltok med en gruppe sangere. Det var en veldig flott søndag!

Tårnagenthelg
Lørdag 23. og søndag 24. april var det tårnagenthelg med til sammen 9 deltakere fra 2. og 3. trinn. Det var
spennende opplegg, men hvorfor var det ikke flere deltakere med?
Lys Våken
Som foregående år ble tiltaket rettet inn mot 5.- og 6. trinn (10-11-åringer). LysVåken ble planlagt til helgen
11.-12. november. Det var dessverre så liten påmelding at arrangementet måtte avlyses. Noe av forklaringen
er at omstillinger i staben førte til at planleggingen kom sent i gang. Derfor ser vi heller frem mot en ny, flott
LysVåkem i 2017!
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Konfirmanter og ungdomsarbeid
I 2016 var det 22 konfirmanter av et kull på 37. Dette utgjorde 59,5%. I 2017 er det 22 konfirmanter av et
kull på 41 (døpte). Variasjonen kan forklares med antall konfirmanter som velger konfirmasjon i Nordstrand
eller Bekkelaget på grunn av at de går på skoler som sokner til disse menighetene i tillegg til Lambertster. I
2016 fortsatte vi samarbeidet med Manglerud menighet om konfirmantleir. Leiren var første uken i skolens
sommerferie og gikk til Rødungstølen høyfjellshotell i Ål i Hallingdal. Leirstedet fungerte fint, men vi
savnet bedre undervisningslokaler innendørs og mulighet for ballspill ute. Vi skal samme sted i 2017.
Samarbeidet er forlenget på ubestemt tid og vi ser oss om etter et mer egnet leirsted for 2018.
Tøff
2 av 28 ble med på TØFFkurs høsten 2015. En av dem var med videre som hjelpeleder i konfirmant- og
ungdomsarbeidet. 4 av 22 fra 2016-kullet ble med på TØFF (Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter) i
2016 og over i 2017. Alle 4 har blitt med videre i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Voksenleder Fredrik
Røste Haugen ledet tøffkurset som startet i 2015, mens Asle Røhne Rossavik hadde TØFFkurset som startet
i 2016. Det ble avholdt 3 tøffsamlinger i løpet av høsthalvåret 2016. I tillegg var TØFFkursdeltagerne med
på tur til Østmarkskapellet i februar, og hadde praksis i konfirmantarbeidet i 2017.
Høstleir
Høsten 2016 var det igjen høstleir til Norefjellhuset. Det var team-building med gocart, undervisning og
åndelig fellesskap med kveldssamling med lystenning og bønn. Det er kapellanen som har hovedansvar for
konfirmant- og ungdomsarbeidet. Det at det er kun en ansatt inn i dette arbeidet gjør det sårbart. Høsten
2016 kontaktet kapellanen praksisleder ved Menighetsfakultetets UKT-program (Ungdom, Kultur og Tro)
for å forsøke å få UKT-studenter i praksis hos oss. De hadde ikke behov for flere praksissteder i denne
omgang. Vi forsøker igjen for 2018.

5. Samarbeid med barnehager og skoler
Samarbeid med barnehagene og skolene
Samarbeidet med barnehagene er først og fremst knyttet til jule- og påskevandringer. Det var i 2016 11
vandringer i forbindelse med påske og 20 vandringer i forbindelse med jul for. Til sammenligning var det i
2015 10 påskevandringer og 15 julevandringer.. Det er god kontakt med barnehagene og stor positivitet.
Samarbeidet med de forskjellige skolene er knyttet til gudstjenestene før jul og til julevandring for 1. trinn
og påskevandring for 2. trinn. Vi møter velvilje fra ledelsen på begge skolene. Karlsrud skole har ennå ikke
kommet med på påske- og julevandring men vi håper på å få med dem også i 2017. Det er fortsatt ikke
utarbeidet en plan for skole- og kirkesamarbeidet.

6. Diakoni og frivillighet.
Diakoniprosjekt:
Høsten 2015 ble Lambertseter kirke tildelt prosjektmidler for å støtte opp under det frivillige arbeidet i
menigheten. Prosjektmidlene var til benyttelse fra 15. november 2015 til 15. mai 2016.
I denne perioden var Ranveig Bredesen engasjert som diakon i 40 % stilling, med fokus på rekruttering og
oppfølging av frivillige. Ranveigs sluttrapport peker på sentrale faktorer for å stimulere til vekst i
frivillighetsarbeidet. Oppfølgingen av prosjektet er en oppgave som menighetsråd og stab kan fortsette å
arbeide med videre fremover.
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Diakonalt feltarbeid
Slett ikke alt diakonalt arbeid drives med utgangspunkt i kirkens lokaler. Noe av det viktigste Jørgen Meier
som menighetens diakonale medarbeider medvirker til, er fordeling av mat til institusjoner og
enkeltmennesker som trenger dette tilskuddet for å bevare livskvalitet og verdighet. Prosjektet er et
samarbeid mellom menigheten v/diakonal medarbeider, Frivilligsentralen og Mellombølgen Rema 1000 v/
Jonny Nor. Flere frivillige er involvert i arbeidet i forretningen. Matvarer som er i ferd med å gå ut på dato
blir tatt ut av sortimentet, frosset ned og omfordelt. Prosjektet er på denne måten «grønt» i og med at det
reduserer kraftig kasseringen av matprodukter fra Rema 1000, og det er vel det nærmeste vi kommer
opprinnelig diakonal virksomhet – i lys av matutdelingen i Urkirken i Jerusalem!
I 2017 søkes det om midler fra bydelen til å forbedre og utvide dette arbeidet.

Diakoni- og frivilligutvalget:
Diakoni- og frivilligutvalget hadde i 2016 ansvaret for det diakonale arbeidet i Lambertseter menighet.
Diakoni- og frivilligutvalget har i tillegg hatt ansvar for nettverket rundt den frivillige innsatsen og er et
viktig utvalg i menighetens arbeid.
Utvalgets saker i 2016 har vært ganske likt fordelt på diakonalt og frivillig arbeid
Sentrale arbeidsområder i 2016 har vært
- Finne frivillige til menighetens ulike arrangementer
- Utarbeide en strategi for oppfølging og rekrutering av flere medarbeidere til menighetens arrangementer.
Fokuset har vært på rekrutering av medarbeidere til gudstjenestene.

Utvalget, med diakonal medarbeider i spissen, har bidratt til gjennomføring av tradisjonelle arrangementer
som dugnad, frivilligsamling, minnegudstjeneste allehelgensdag, 2.juledagsmiddag og tradisjonell
juletrefest, i tillegg til felleslunsjer, bursdagsfeiringer på huset og mye annet. Noen av disse arrangementene
gjennomføres i samarbeid med frivilligsentralen. Blomsteraksjonen er redusert til å gi blomster til
avdelingene på sykehjemmet. Samling for frivillige til nyttårsbord i samarbeid med «Supertorsdag» er også
en ny tradisjon. Alle i det frivillige nettverket inviteres til ettermiddagssamling i midten av januar.
Kirkevaktlister over frivillige har vært i en utviklingsprosess. Det er gjort flere forsøk på å verve nye
medarbeidere med direkte kontakt, frivilligskjema og annonser i menighetsbladet. Diakoni- og
frivilligutvalget har hatt en viktig rolle i rekrutteringsarbeidet og et av målene i gudstjenestearbeidet er
fortsatt å organisere egne gudstjenesteteam. Det er fortsatt behov for flere teamledere, kirkeverter,
dåpsverter og medliturger.
Sorggruppe
Det har ikke vært grunnlag for sorggruppe de siste årene. Det har vært kontakt med enkeltpersoner, men
disse har fått andre tilbud. Prestene inviterer til samtale for de nærmeste pårørende der det er aktuelt.
Ukentlige torsdagstreff kl 12 i kirkestuen
Torsdagstreff har faste ledere og praktiske medhjelpere. I 2016 var dette: Svein Olav Throndsen, Toril
Slettner, Marta Halvorsrud, Anne Grethe Guttormsen, Svein Magne Hagen Jevne, Synøve Gigernes og Julie
Karlsen. Ansvarlig fra staben er diakonal medarbeider Jørgen Meier.
Torsdagstreffene har alltid et element av tradisjon, andakt og sang, tid til vafler, og kaffe og «drøs». I tillegg
er det laget et program med oversikt over en vidtrekkende mengde tema og besøkende.
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Det kom gjennomsnittlig ca. 15-20 mennesker til torsdagssamlingene. Inntektene fra utlodning hadde et
gjennomsnitt på 800 kr pr. gang. Disse har gått til diakonalt arbeid og fadderbarnsordning som menigheten
har bidratt med i over 20 år.
Lambertseter sykehjem
Lambertseter menighet hadde en egen sykehjemsprest, Tor Torbjørnsen, i halv stilling fram til han gikk av
med pensjon pr. 1.februar 2016. Han samarbeidet med noen frivillige fra menigheten om andakter hver
onsdag. I tillegg hadde han noen bisettelser og sjelesorg på sykehjemmet.
En særlig utfordring oppstod da prestetjenesten ved sykehjemmet i siste halvår opphørte, og man har fått
vite at Sykehjemmet ikke får tilbake denne tjenesten. Det innebærer at menigheten på en eller annen måte
må finne løsninger på dette, men her avventes også signal fra arbeidsgiversiden v/prosten. Enn så lenge har
trofaste frivillige sammen med diakonal medarbeider holdt onsdagsandaktene. Soknepresten har holdt et par
gudstjenester.
Frivilligsentralen
Frivilligsentralen har flere samarbeidsprosjekter med menigheten: bydelsdager, TV-aksjonen,
middagsservering 2.juledag, torsdagstreffene og turene om sommeren, samt torsdagstreff på Lambertseter
gård i stedet for i kirkestuen på sommerstid.
Sommerturer
Kai Adelsøn fra frivilligsentralen og Jørgen Meier fra menigheten har vært hovedledere for sommerturene. I
2016 startet tursesongen med tur 12.juli til Kongsvinger med omvisning på festningen og lunsj i grenseland
med lyntur for grensehandel. Neste tur med gikk til Hurumlandet den 18.august med besøk til Henrik
Sørensen museum og lunsj med musikalsk underholdning i Røyken kirke. Begge turene hadde omkring 50
deltakere. I tillegg ble det arrangert ulike samlinger på Lambertseter gård gjennom hele sommeren.
Adventsbasar
Adventsbasar ble arrangert for 4.år på rad etter gudstjenesten 1.søndag i advent. Dette erstatter tradisjonell
julemesse og ble gjennomført med pådrivere fra menighetsrådet.

Grupper med tilknytning til menigheten
Tro og Lys
Tro og Lys samlingene avholdes i kirken ca. en gang pr. måned og er for funksjonshemmede og deres
venner og familie. Tro og Lys-gruppens menighetskontakt ut 2016 var Toril Slettner, og gruppen er en
selvstendig enhet utenfor menighetens organisasjon. Menigheten gir sitt takkoffer til dem to ganger pr. år på
de gudstjenestene hvor de deltar spesielt.
Kirkering, grupper og husfellesskap
Menigheten har en kirkering og et par andre mindre fellesskap i form av bibelgrupper og husfellesskap. Det
er etablert en litteraturgruppe for samtaler om tro og liv. Denne hadde åpen påmelding i januar. Gruppen
består av 5 medlemmer og kapellan som leder.
Kristuskransmeditasjoner
Det har vært holdt ukentlige kristuskransmeditasjoner i kapellet torsdager kl. 11-11.45 med unntak av
kapellanens permisjonstid. Meditasjonene er initiert og fulgt opp av kapellanen. De ledes vekselvis av
kapellan Asle Røhne Rossavikog frivillig Toril Slettner.
Gruppe for sentrerende bønn
Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform.
Den kan praktiseres alene og i gruppe. I sentrerende bønn sitter man i stille meditasjon i 20 minutter.
Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro i sin reneste form. I
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kontemplasjonen åpnes vårt hjerte og vårt sinn for Gud, som er det største mysteriet, bakenfor ord, tanker og
følelser. Gruppen for sentrerende bønn i Lambertseter startet opp høsten 2013. Det er mellom 7 og 17
personer som deltar på hver samling. Gruppe for sentrerende bønn møtes i kapellet ca. hver 3.tirsdag i
måneden kl 20-21. Gruppen ledes vekselvis av prester fra Areopagos og vår kapellan.
I 2016 var denne gruppen ansvarlig arrangør for prostiets bønnedag. Dagen ble avholdt i Nordstrand kirke
og hadde fokus på sentrerende bønn og jesusmeditasjon. Ulla Käll, Tore Laugerud og Asle Røhne Rossavik
hadde foredrag, innledninger og praksisøvelser.

7. Andre tiltak/arbeid.
Vennskapsmenighetene i Luton
2016 ble et svært spesielt år hva kontakten med Luton angår. 13.mai ankom ni av våre venner derfra med
sokneprest Peter Budgell og hans fru Alison i spissen Lambertseter. De fikk da være med oss de sentrale
dagene i jubileumsfeiringen for kirkebygget vårt – fra festmiddagen fredag kveld 13.mai, via konsert og
Evensong lørdag, Jubileumsdagen søndag, 2.pinsedag i Mortensrud og ikke minst: 17.mai i Oslo.
Sitteplasser ved Slottet var ordnet, og vi hadde hyggelige samlinger både ettermiddag og kveld. Dette
besøket var godt i tråd med vennskapsavtalen som uttrykker ønsket om deltakelse ved slike hendelser.
Derfor var det også meget sakssvarende at soknepresten var til stede i Luton da Peter Budgell
hadde sin formelle avskjedsgudstjeneste 17.november ved overgangen til pensjonisttilværelsen. Det ble en
høytidelig markering der både biskopen av Bedford, Richard Atkinson og erkediakon (archdeacon) Paul
Hughes i Bedford var med. På denne måten vi representasjonen fra vår menighet både vise kjærlig respekt
for en god venn på vei inn i pensjonistenes rekker og representere Den norske kirke i et økumenisk
perspektiv.
Både ved besøket i mai og ved Peter Budgells avskjed er det fra Lutons side understreket at de gjerne
fortsetter vennskapskontakten. For Lambertseter menighet er denne kontakten en viktig aktualisering av at vi
er en menighet i den verdensvide kirke.
Misjonsprosjektet
Menighetsrådet har i til sammen 7 år hatt avtale med Stefanusalliansen og misjonsprosjektet Anastasia.
Forrige periode utløp i desember 2015 og rådet har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med
Stefanusalliansen og utvidet prosjektet til også å gjelde Mamma Maggie og Stefanusbarna, perioden vil gå ut
2018. Pengene til prosjektet samles inn ved givertjeneste, 3 ofringer i løpet av året, samt utlodning og
innsamling under Sprell levende sommeravslutning/misjonsgudstjeneste i juni («misjonstivoli»).
Soknepresten skulle høsten 2016 på en tur til prosjektene for å få et stedegent og ferskt inntrykk av arbeidet.
Av arrangementsmessige årsaker kom han ikke med på turen; i stedet blir det en studietur i mai 2017.
Menigheten har forpliktet seg til min. kr 15000 pr. år og for 2016 ble resultatet på innsamlinger totalt til
dette kr 12.731 totalt. Resterende beløp ble gitt som tilskudd.
Soknepresten er kontaktperson for Stefanusalliansen og misjonsprosjektet. Det har ikke vært et eget
misjonsutvalg i virksomhet i 2016.
Informasjonsarbeid
Informasjonsarbeidet er helt avhengig av mange frivillige krefter. Menighetsbladets redaksjon har bestått av
Borgny Vestli, Marit Fuglerud Simensen, Christian Danielsen, med bistand av Robert August Pedersen,
Helen Fjeld Langgrind og staben. Ny layout person er Helen Fjeld Langgrind og ny annonseselger er Heidi
E. Aune Fritsh. Takk også til Jan Sverre Kippe for ombæring.
Menighetsbladet kom ut med 4 utgivelser i 2016.
I informasjonsarbeidet og PR brukes i tillegg gudstjenestelisten i Vårt Land, gratisavisen Oslo Syd, og
Nordstrand Blad ved enkeltarrangement. Velvilje fra Lambertseter senter har gitt menigheten gratis
annonseplass på storskjermen på senteret til spesielle gudstjenester i høytidene. Den nye nettsiden har etter
hvert tatt form. Liva Vågane og Heidi Mork, sammen med personer i stab og menighetsråd, har arbeidet
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målrettet og effektivt for holde nettsiden god og oppdatert. Dette er et arbeid som har krevet stor og
tålmodig innsats, men som nå begynner å bli veldig bra. Også facebook-siden til menigheten har fått en mer
aktiv bruk, og det er opprettet Instagram-konto for menigheten.
En nyvinning mot slutten av 2016 var at informasjonsutvalget organiserte en informasjonskanal under hver
kirkekaffe. Dermed ble både innholdet i informasjonen kvalitetssikret bedre, og kontakten med denne
viktige målgruppen ble ordnet på en forutsigbar og flott måte. Utvalget fortsetter arbeidet med å forbedre
håndteringen av både intern og ekstern informasjon.

8. Utleie, drift og vedlikehold.
Faste leietakere i 2016 har vært Frivilligsentralen som leier kirkestuen alle hverdager, NIF – Norwegian
International Fellowship på søndager, NA Anonyme Narkomane, (3 ulike forsamlinger i løpet av en måned),
NBQL – Nordstrand Bekkelaget Quiltelag, og Bydel Nordstrand er andre faste leietakere. Utover dette har
menighetssalen vært utleid til mange av borettslagenes generalforsamlinger og andre årsmøter, i tillegg til
større selskaper, forlovelsesfester, juletrefest og minnesamvær. Kirkerommet leies ut til konserter. Det ble
holdt to store, kommersielle konsert i desember 2016.
Skinnstolene i koret fremme i kirken ble i 2016 møysommelig reparert av møbelsnekker Hendrik Bessels.
De fremstår nå i en god tilstand, og har fått sin levetid forlenget med mange år. Bulker på altersølvet ble
utbedret, og Jørgen ledet et prosjekt med utprøving av oljelys i stedet for stearinlys i kirkerommet. Takket
være generøse givere er det altså igangsatt et omfattende fornyelsesarbeid.
KfiO ordnet med nye taklys i menighetssalen, og skiftet også mange av lampene i kirkerommet. Nye
lyspærer til lyskronene ble prøvet ut, og fornyelsen av disse vil fullføres i 2017. Jubileumsgaven fra KfiO
var en ny komfyr, som kom i tillegg til en ny komfyr som menigheten selv kjøpte inn.
En rekke små og store grep er gjort for å heve standarden på bygningsmassen, ikke minst nede i
«grusgangen», som har fått en utvidet funksjon som arkiv. Diverse lamper og varmeovner er skiftet ut, og
ventilasjonsanlegget fikk en stor overhaling. Det har over det hele vært et velfungerende og aktivt samarbeid
med driftsavdelingen i KfiO for at Lambertseter kirke skal være åpen, trygg og tilgjengelig.
Utvendig ble det gjort et stort arbeid for å rydde kirketomten på sørsiden. Her ble det laget plass for at
juletreselger Jondalen fra Hallingdal kunne leie området i desember, med tanke på salg av juletrær. Sist, men
ikke minst, skal sies at det er en håndfull frivillige som i perioder bruker flere dager i uka til dugnadsarbeid
for å holde kirken og tomten rundt ryddig og blomstrende. Deres arbeid er til større glede og velsignelse enn
noen kan forstå!

9. Menighetens økonomi.
(Menigheten fikk vel 2,2 mill kr netto etter salg av leiligheten i Mellombølgen. Menighetsrådet fant det
tryggest å plassere disse på kapitalkonto, selv om det p.t er lav rente. Regnskapsmessig er denne reserven
plassert i et ubundet fond under diakoni og er tiltenkt nødvendig tilskudd/merforbruk pga finansiering av
stilling til diakonal medarbeider i 50%. I tillegg til kapitalreserven som leiligheten representerer, har
menigheten noen midler i fond med lav risiko. Dette utgjør pt. Ca. kr 480.000,- i tillegg til driftsmidler på
bedriftskonti.)
Av viktige inntektskilder kan nevnes:
-

Utleie på kr 276.000 i 2016 (økt fra kr 240.000 i 2015).
Jubileumsgaver via menighetsbladet: kr 10.900
Jubileumsgave frå Obos kr 100.000 til fornyelse av kirkerommet
Kirkeofring til konfirmantarbeid (øremerket): kr 6.494
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-

-

Kirkeofring til diakonalt arbeid (øremerket): kr 24.359, samt øremerket givertjeneste kr 14.520
Givertjeneste øremerket ungdomsarbeid: kr 6.734
Givertjeneste øremerket barnearbeid: kr 2.000
Til prosjekt «Hele Jørgen» ble det gitt 50.600 (budsjett 55.000)
Kirkeofring (ikke nærmere øremerket) til egen menighet: kr 61.411 (57.930 i 2015)
Givertjeneste til egen menighet (utenom kirkeoffer) kr 85.160 (2015: kr 79.222)
Julemessen gav kr 17.680 og torsdagstreff samlet kr 18.870 til diakonalt arbeid
Innsamlet til andre:
Kirkeofring til andre: kr 49.762 (69.797 i 2015, men tallet inkluderer trolig gaver som er ført utenom i
2016: KN/ Misjonsprosjekt)
Til misjonsprosjektet Anastasia/ Mamma Maggie ble det samlet inn totalt kr 11.645
Til Kirkens nødhjelps fasteaksjon ble det samlet inn kr 13.746

Driftsinntektene på kr 1.170.190 representerer en økning fra året før, dersom vi holder unna salg av fast
eiendom i 2015 (sammenlignbart beløp er kr 1.034.946). Mesteparten av økningen skriver seg fra
jubileumsgaver.
Driftsutgiftene er på kr 1.210.552 representerer en reduksjon fra 2015 (kr 1.252.477). Mesteparten av
reduksjonen skyldes lavere innkjøp av varer og tjenester.
Samlet sett er det kr 40.362,53 i brutto driftsresultat. Medregnet renteinntekter utgjorde dette kr 26.190,21 i
netto driftsresultat. Med avsetning på kr 94.033, og bruk av diakonifond med kr 163.000.ser det endelige
resultatet ut til å bli kr 42.809,79 mindreforbruk/overskudd for 2016.
Det ville vært ønskelig å gå i balanse uten bruk av diakonifond. Budsjettet for 2016 var lagt med inntekt kr
163.000 fra fondet. Mindreforbruket gjør at det kan brukes ca 43.000 mindre av fondsmidler enn budsjettert.
Midler fra trosopplæringsreformen utløste i 2016 kr 543.000,- til Lambertseter menighet. Ca 43.000 av
beløpet var øremerket til bestemte satsninger, og kom som ekstramidler etter en søknadsrunde. Det er
Kirkelig fellesråd i Oslo som administrerer regnskapsføringen for dem. Trosopplæringsleder fungerer som
økonomiansvarlig og gjør de nødvendige rapporteringer. Trosopplæringen hadde i 2016 et mindreforbruk på
kr 35.000.

10. Menighetsråd
Faste medlemmer
Borgny Vestli (leder til oktober 2016, deretter nestleder)
Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder fra oktober 2016)
Christian Danielsen (nestleder til oktober 2016)
Lise Ingebrethsen Larsen
Fredrik Røste Haugen (fratrådte september 2016 grunnet flytting)
Ragna Øyno Jensen
Steinar Andersen (fra september 2016)
Varamedlem:
Steinar Andersen (til september 2016)
Ranveig Bredesen
Marit Leonie Fuglerud Simensen
Svein Jarle Yndestad Eide
Arvid Juland
Daglig leder/ menighetsforvalter har deltatt i rådets møter som sekretær. Menighetsrådet har i 2016 hatt
arbeidsutvalg som bestod av leder og nestleder i rådet samt sokneprest og menighetsforvalter (sekretær).
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Menighetsrådet har hatt til sammen seks møter, med tillegg av årsmøte, møter i arbeidsutvalget (AU), og har
behandlet hundre saker.
I møtet 11.oktober 2016 ble rådet konstituert på nytt ettersom den første perioden utløp. Leder og nestleder
velges for 1 år. I samme møte ble Christian Danielsen gjenvalgt som representant til prostirådet for 1 år.
Visjon
Å være kirke på Lambertseter er
å se og bli sett
 Se Jesus og bli sett av Ham
 Gjøre Jesus synlig
 Selv bli sett og se sin plass i menigheten.

11. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten
I 2016 var følgende personer ansatt i Lambertseter kirke:
Fredrik Ulseth
Asle Røhne Rossavik
Lars Kristian Gjone
Jørgen Meier

Kjetil Grevle Teien
Ingeborg Hjertaker
Grete Mugaas
Ranveig Bredesen
Marianne Jørgensen

Sokneprest 100 % stilling.
Kapellan 100 % stilling.
Trosopplæringsleder i 60 % stilling (til 15. sept)/
Daglig leder (80%) og trosopplæringsleder (20%) fra 15. sept.
Diakonal medarbeider i 50 % menighetsfinansiert stilling.
Rest. 30 % stilling i søndagstjeneste og adm.ressurs. Fra 15. sept også 20%
trosopplæringsmedarbeider.
Kantor i 42,25 % stilling (avgått januar 2017).
Menighetsforvalter i 80 % stilling til januar 2016.
Menighetsforvalter (vikar) 60% januar-september.
40% stilling med prosjektmidler fra bispedømmet fra nov 2015-mai 2016.
Engasjert leder av babysang annenhver torsdag i måneden.

Høsten 2016 ble det gjennomført arbeid med ansettelser av stillinger som 50% kantor- og 20%
trosopplæringsmedarbeider. Begge stillingene ble tiltrådt våren 2017.

12. Kirkelig årsstatistikk.
Kirkelig årsstatistikk
Tilstede ved gudstjenester totalt
Nattverdgjester
Antall døpte
Dåpstall inkl utensokns
Antall fødte
Antall konfirmert
Konfirmantkull
Viet i Lambertseter
Viede totalt
Gravferder
Gravferder totalt

2009
5952
2636
42
116
146
27
42
3
32
25
112

2010
5504
2241
46
118
154
21
38
4
21
26
132

2011
5875
2768
49
123
142
23
45
4
22
21
127

2012
5073
2628
41
117
151
10
36
3
18
16
126

2013
6208
3183
52
119
169
18
48
6
13
17
95

2014
5851
2897
43
97
169
16
48
5
16
22
102

2015
5818
2694
47
101
145
27
52
0
12
16
81

2016
7373
2890
51
83
113*
23
43*
5
15
25
81

*tall basert på antall fødte med minst en av foreldre som er kirkemedlem
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13. 50-årsjubileet for Lambertseter kirke.
Lambertseter kirke ble vigslet 15.mai 1966. Dette ga mulighet til å feire 50-årsjubileum med et naturlig
høydepunkt i en jubileumsgudstjeneste 1.pinsedag, 15. mai 2016. Man valgte å konsentrere feiringen til en
jubileumsuke ut fra realistisk vurdering av ressurser. Jubileumsuken fikk da et innhold som begynte med
Sprell Levende Jubelgudstjeneste søndag 8. mai, Konsert med gospelkoret HIM mandag 9., «En kveld i
Egypt» med Stefanusalliansen og Eyvind Skeie onsdag 11., Superburdagsfest for hele menigheten torsdag
12., Middag for inviterte gjester fredag 13., Kirkekonsert og Evensong lørdag 14., Jubileumsgudstjeneste
ledet av Oslo biskop Ole Chr. Mælen Kvarme søndag 15. – med stor kirkekaffe påfølgende.
I tillegg ble det laget et bildeutstilling som hang i våpenhuset året ut. Menighetsbladet kom ut med et godt
jubileumsnummer fylt av bilder fra kirkens 50-årige liv.
Det er i etterkant gitt uttrykk fra mange hold for takknemlighet over en fin feiring.

Gaver
Jubileet innbragte også betydelige gaveinntekter foruten hyggelige bok, gjenstands- og blomsterhilsener.
Både takkoffer knyttet til jubileumsgudstjenesten, giro i menighetsbladet og 100 000 kr. fra OBOS, samt en
gave som dekket restaurering av samtlige stoler i kirkens kor, har gitt oss handlingsrom til oppgraderinger.
Slik har, som sagt kirkens korstoler blitt restaurert, og samtlige stearinlys i kirken (bortsett fra smålys i
globen) er byttet ut med oljelys. Enn videre er kirkens altersølv restaurert. Kirkerommet framstår slik i svært
god skikk takket være jubileumsgavene, og det er grunn til også i en årsmelding å rette en stor takk til
generøse givere.
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