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1. Innledning 
 

Året 2015 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.   

 

I 2015 tok trosopplæringsarbeidet et viktig steg. Vår egen trosopplæringsplan ble oversendt biskopen for 

godkjennelse (Formell godkjennelse forelå i januar 2016). En stor takk til alle involverte for alle de 

arbeidstimer/dager/uker/måneder/år som har vært lagt ned for å få denne på plass. 

 

I løpet av sommeren 2015 ble menighetens leilighet i Mellombølgen 143 solgt. Overskuddet fra dette salget 

vil gi oss en tryggere økonomisk fremtid, og vil være med å sikre finansieringen av lønn til diakonal 

medarbeider i mange år fremover. 

 

Bispevisitasen i oktober ble et av årets høydepunkt. Der fikk vi rik anledning til samtaler med biskopen, og 

han fikk mange anledninger til å bli kjent med Lambertseter, både det som skjer ”på huset” og det som skjer 

i lokalmiljøet. 

 

Gjennom hele året ble det brukt mye tid på å planlegge og gjennomføre Kirkevalget 2015. Valgdeltakelsen 

var stor, og tallene viste en betydelig økning i antall stemmer sammenlignet med valget i 2011. Det tyder på 

et stort engasjement for kirken både lokalt her på Lambertseter, og også for Oslo og på nasjonalt plan. Alle 

frivillige og ansatte takkes herved for deres store bidrag til den praktiske gjennomføringen av valget. Dette 

bestod vi med glans! 

 

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 2015. Dere gjør en fantastisk jobb, og vi skal 

alle være klar over at det svært ofte arbeides langt ut over de timer som forventes!  

 

For Lambertseter menighetsrådet 

Borgny Vestli  

 

2. Menighetsråd 
 

Oktober 2014-oktober 2015 

Faste medlemmer 
Steinar Andersen, leder 

Borgny Vestli, nestleder 

Helen Fjeld Langrind  

Espen Andreas Hasle (fratrådte mars 2015) 

Mads T. Horn 

Svein Olav Throndsen inn som fast medlem etter Espen Andreas Hasle 

 

Varamedlem: 
Arvid Juland  

Harald Krüger Larsen 

 

Menighetsforvalter har deltatt i rådets møter som sekretær.  Menighetsrådet har i 2015 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 seksti saker.  

 

På møtet 13.oktober 2015 ble nytt råd konstituert med Borgny Vestli som leder og Christian Danielsen som 

nestleder. 

 

Oktober 2015- desember 2015 

 

Faste medlemmer 
Borgny Vestli, leder 

Lise Ingebrethsen Larsen 

Fredrik Røste Haugen 

Christian Danielsen, nestleder 

Ragna Øyno Jensen 

Gjertrud Gulestøl Reinertsen 

 

Varamedlemmer 
Steinar Andersen (permisjon fra desember 2015) 

Ranveig Bredesen 

Marit Leonie Fuglerud Simensen 

Svein Jarle Yndestad Eide 

Arvid Juland 
 
Det nyvalgte rådet gjennomførte høsten 2015 tre møter inklusiv fellesmøte med avgått råd og Oslo biskop 

og behandlet tjueåtte saker.   

 

Følgende viktige saker i MR kan nevnes: 

- Årsmelding, årsbudsjett, årsregnskap og offerliste. 

- Nominasjonsarbeid før MR valg  

- Gjennomføring av kirkevalg september 2015. 

- Planlegging og gjennomføring av tur til vennskapsmenighetene i Luton våren 2015 

- Salg av leiligheten i Mellombølgen 143 

- Høringsuttalelse: «Veivalg for fremtidig kirkeordning» 

- Høringsuttalelse: «Kommunale presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi» 

- Opprettelse av arbeidsgruppe for nye hjemmesider  

- Planlegging og gjennomføring av bispevisitas i oktober 2015 

- Planlegging av kirkens 50-årsjubileum 2016 

 

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. 

 

Strategiplan 
I forbindelse med besøket til vennskapsmenighetene i Luton i mai og forut for bispevisitasen i oktober, så 

soknepresten et behov for å formulere menighetsrådets arbeid og tanker om mulige satsningsområder i et 

dokument, som passer i sammenhengen med bispedømmets og fellesrådets strategier. Etter tilbakemeldinger 

både fra Luton og biskopen, vil MR etter drøftelser med stab, vedta sin egen strategi og handlingsplan for de 

neste årene i løpet av våren 2016. Fellessamling er avholdt og årshjul for aktiviteter er laget. 
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Gudstjenesteutvalget 
Nytt gudstjenesteutvalg ble opprettet i forbindelse med arbeidet med fornyet hovedgudstjeneste, som ble 

innført fra første søndag i adventstiden 2012. Utvalget er selvsupplerende. For 2015 bestod utvalget av 

sokneprest Fredrik Ulseth, Kjetil Grevle Teien, Jørgen Meier samt de frivillige gudstjenesteteamlederne: 

Christian Danielsen, Øystein Endal og Borgny Vestli. Det er imidlertid ikke avholdt noen møter p.g.a. et par 

avlysninger. Behovet for møter har ikke vært påtrengende all den tid MR ønsket å videreføre nåværende 

ordninger for gudstjeneste i søknad for ny virkeperiode 2014-2018. Arbeidet med å rekruttere til 

gudstjenesteteamene ligger på frivillighetsutvalget. Mer om gudstjeneste under pkt 4. 

 

Trosopplæringsutvalget  
Trosopplæringsutvalget besto i 2015 av trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone, Eivind Mork og kapellan 

Asle R. Rossavik. Utvalget har for det meste drøftet saker via epost og i forbindelse med andre 

sammenhenger. Hovedoppgaven for utvalget var å bidra til utarbeidingen av menighetens plan for 

trosopplæring. Se mer om trosopplæringen under pkt 6. 

 

Diakoni- og frivilligutvalget  
Utvalget hadde følgende medlemmer i 2015: Fredrik Ulseth, Arvid Juland, Øystein Endal; Toril Slettner, 

Ranveig Bredesen, Hege K. Finnset Eidsæter og Jørgen Meier. Fredrik Ulseth har vært utvalgets leder og 

Jørgen Meier har vært sekretær. Utvalget hadde til sammen fire møter i 2015. Menighetens diakoni- og 

frivillighetsutvalg har som hovedoppgave å motivere til   kjerneaktiviteter i menigheten som omsorg og 

praktisk hjelp på ulike arenaer. 

 

Økonomiutvalget 
Økonomiutvalget besto i 2015 av Espen Andreas Hasle (fratrådte råd og utvalg pr mars 2015) Steinar 

Andersen og menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker. Steinar Andersen tok hovedansvaret for salg av 

menighetens leilighet på vegne av rådet og i menighetsforvalters fravær. Takk for en helhjertet innsats og et 

flott resultat for menigheten. Utover dette arbeidet, har utvalget ikke hatt møter. 

 

 

3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten  
Menigheten har gjennom mange år vært privilegert som kunne ha betjent resepsjon og sentralbordet nesten 

alle hverdager fra kl 10-14 (og til kl 12 i skoleferiene) ved hjelp av frivillige. Etter en lengre periode med 

sykefravær og endrede forhold som ny dataplattform, færre besøkende, og færre telefoner (pga sentralbord i 

KfiO), vurderte staben at mottaket av besøkende kunne dekkes av stabens egen tilstedeværelse. Dette ble 

vurdert opp mot et stadig økende behov for frivillige i andre deler av menighetens virksomhet, og i en tid 

med begrenset tilgang på frivilligressurser. 

 

Kirken er fortsatt åpen hver dag hele uken. Frivilligsentralen holder åpent i kirkestuen til kl 17 på ukedagene 

og til kl 15 på lørdager. Denne tilstedeværelsen i kirken gjør både kirkerom og stab tilgjengelig for 

menighetens trofaste støttespillere, for de som ønsker kontakt i forhold til dåp og for andre som ønsker 

kontakt. Dette påvirker menighetslivet positivt. 

  

I løpet av 2015 gjorde følgende tjeneste i Lambertseter kirke:  

 

Fredrik Ulseth Sokneprest 100 %  stilling.     

Asle Røhne Rossavik Kapellan 100 % stilling.  

Lars Kristian Gjone  Trosopplæringsleder i 60 % stilling. 

Jørgen Meier  Diakonal medarbeider i 50 % menighetsfinansiert stilling. 

Til sammen 30 % stilling som adm.ressurs/kirketjener. 20% ulønnet permisjon. 

Kjetil Grevle Teien  Kantor i 42,25 % stilling. (Permisjon deler av 2015) 

Ingeborg Hjertaker  Menighetsforvalter i 80 % stilling. 
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Ranveig Bredesen  Diakon på praksisplass i ca 50 % fra januar-september. 

    I 40% stilling med prosjektmidler fra bispedømmet fra 15.nov-mai 2016. 

Marianne Jørgensen   Engasjert leder av babysang annenhver torsdag. 

For øvrig: 

Tor Torbjørnsen  Sykehjemsprest i 40 % knyttet til stabsmiljøet. 

 

 

 

Om prestetjenesten: 
I tillegg til sokneprest og kapellan, har vi også dette året hatt det privilegium å ha prest tilsatt 60% i 

stillingen som trosopplæringsleder. Lars Kristian Gjone har særlig tatt sin del av Sprell levende 

gudstjenestene, men også i andre deler av det løpende menighetsarbeidet har vi glede av hans teologiske 

innsikt og gode engasjement. Kapellan Asles etablerte arbeide med kristen meditasjon gjennom sentrerende 

bønn og meditasjon med kristuskransen, er en verdifull nerve i menighetens åndelige liv. Prestetjenesten har 

gjennom gudstjenester, gravferd, dåp og vigsel har hatt bred kontakt med lokalmiljøet. Særlig ser vi hvordan 

de mange gravferder og de til dels fyldige dåpsfølger gir enestående muligheter for kontakt og formidling av 

evangeliet. Den daglige tjenesten man står i bekrefter verdien av en åpen og inkluderende folkekirke der det 

er mulig å realisere menighetens visjon. 

 

 

 

4. Gudstjenestelivet 
 

Det ble avholdt 54 gudstjenester på søn- og helligdager i 2015. Fremmøtetallene viser en gledelig stigning. 

Gjennomsnittlig pr. gudstjeneste hadde vi dette året 108 til stede. Fortsatt har vi stabile og gode tall for 

Sprell levende- gudstjenestene (familiegudstjenester). Til sammen var ti gudstjenester på denne måten 

tilrettelagt for barn og unge. I tillegg ble det holdt flere gudstjenester utenom søn- og helligdager som Tro- 

og Lys-gudstjenester, stabsgudstjenester, en fastegudstjeneste 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!  

 

Også dette året har vi holdt fast på våre profilerte gudstjenester: 

 Sprell levende gudstjenestene 

 Sentergudstjenesten før jul med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter  

 Prostigudstjenesten 1.nyttårsdag  

 Kyndelsmesse – dåpsfeiring (ny) 

 Påskejazzgudstjeneste 2.påskdag  

 Salmegudstjeneste i forlengelsen av innføring av ny salmebok   

 «Helt førsteklasse» gudstjeneste 

 Allehelgensdag med minnegudstjenesten om kvelden 

 Kveldsgudstjenester i sommertiden 

 Helt spesielt dette året: Visitasgudstjenesten 18. oktober 

  

. 

 

Overordnede hensyn: Stedegengjøring, involvering, fleksibilitet og livsnærhet. 

 

Gudstjenesten søndag formiddag er Lambertseter menighets sentrale møtepunkt. Øvrige arbeidsområder står 

i tett forhold til gudstjenesten. Mange trosopplæringstiltak er direkte knyttet til gudstjenesten.  Vi har et 

ønske om variasjon i form og innhold innenfor de gitte rammer.  
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De siste årene har vært preget av en god del utprøving i forhold til ny liturgi. I 2015 bygde vi videre på den 

eksisterende gudstjenesteformen og med de to typene hovedgudstjenester, høymesse og Sprell levende 

gudstjeneste.  

 

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. 

Dette er vi igjen blitt minnet om gjennom gudstjenestereformens fokus på fleksibilitet, involvering og 

stedegengjøring. Dette er en viktig prioritering selv om slikt samarbeid og involvering krever mye tid. 

 

Vår menighet har et bevisst ønske om at trosopplæring skal farge all vår virksomhet. Barna er aktivt med på 

å prege Sprell levende gudstjenestene og har en viktig plass i gudstjenesten de søndager det ikke er 

familiegudstjeneste. Vi opplever at vi har funnet gode konsepter hvor mye kan brukes på nytt, og hvor det 

samtidig er åpninger for fornyelse: helligtrekongersfest, høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok, og 

adventsgudstjeneste med Lysvåken arrangement, osv.  

 

Vi ønsker å bære med oss nærmiljøet vårt inn i gudstjenesten både ved at lokale aktører deltar på ulike 

måter, og ved at forbønnen i gudstjenesten skal kunne speile livet i nærmiljøet vårt. Dette hjelper oss til å se 

at tro og liv ikke er to adskilte deler.  

 

Vi har ønsket å utforske et bredt musikalsk spekter og forsøker å koble oss på det som ellers skjer i 

lokalmiljøet. Bruk av forsangere og band ved Sprell levende gudstjenestene er svært virkningsfullt og 

verdifullt. Måten dette hever sangen på, viser oss 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. 

Derfor ser menighetsrådet det som viktig å budsjettere med midler til dette formålet. 

 

Lambertseter menighet har tydelig uttalt at kirkekaffe er en viktig del av menighetens liv søndag formiddag. 

Det satses derfor på å ha kirkekaffe hver søndag etter gudstjenesten. Trofaste frivillige gjør en 

kjempeinnsats. Men det er 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. 

 

Allsidig engasjement og tjeneste fra frivillige er en nødvendig og viktig del av menighetens 

gudstjenestekultur. Vi har en del å hente på å bedre kommunikasjonen med de frivillige i forkant av 

gudstjenesten og lage faste rammer for øving og gjennomgang på søndagen.   

 

Evne og vilje til å inkludere nye blir hver søndag satt på prøve. Mange ganger gis det tilbakemeldinger om at 

prøven ble bestått og at folk sier: ”Det er så hyggelig å komme hit!” Samtidig vet vi at dette er noe vi også 

kan bli mye bedre på og mer bevisst om. Det kan lett bli slik at vi holder oss mest til de vi selv er trygge på, 

men vi har alle et ansvar for å inkludere hverandre.  

 

Kirkekaffen kan være et samlingspunkt på tvers av generasjoner og med stor takhøyde. Vi har flere i 

menigheten som er gode til å se og å ønske nye velkommen. Dette er et felles ansvar og en viktig del av å 

være en åpen og inkluderende menighet. Takk til alle som ser og snakker med nye som kommer!  

 

5. 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.  
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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 

2015 et fokus på innøving av nye salmer fra den den nye salmeboka, både ved vanlige gudstjenester og ved 

en salmemesse. 

 

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 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. Bydelskonserten 

ønskes også velkommen tilbake i 2016 hvis det skulle være aktuelt. 

Ole Edvard Antonsen, Elisabeth Andreassen og Didrik Solli Tangen holdt konsert for fullsatt kirke søndagen 

før jul, og ønsker å komme tilbake i 2016. 

 

6. Trosopplæringsarbeidet. 
 

Trosopplæring er et vidt begrep som rommer det som før ble kalt dåpsopplæring, i tillegg til 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, skal være enkelt å orientere seg i. 

Det består av tradisjonell dåpsopplæring (dåpssamtaler, 4-årsbok, evt. 6-årsbok, konfirmantarbeid), 

babysang, familiearbeid, samarbeid med barnehager, søndagsskole, gudstjenester, klubb for ungdom, leir for 

barn og ungdom, ledertrening og enkelte årlige tiltak for bestemte aldersgrupper (LysVåken og 

Tårnagenthelg). 

 

Selv om det er mye bra som gjøres, er det alltid svake punkt og mye mer som kunne bli gjort. I 2015 kom vi 

i gang med skolestartmarkeringen «Helt førsteklasses». I 2016 tar vi sikte på å komme i gang med en 

leirhelg for 12-13-åringer. Når det gjelder kor-/ sanggrupper er mulig å gjøre mer, enten i rammen av 

Supertorsdag eller andre dager, men det trengs i så fall et par nye ledere til dette. 

 

I løpet av 2015 ble arbeidet med lokal plan for trosopplæring ført frem til innlevering, og menighetens plan 

ble godkjent på nyåret 2016. Takk til Oslo biskop og hans rådgivere for et konstruktivt og lærerikt 

samarbeid. Trosopplæringsplanen legger opp til en del kontinuerlig arbeid, og en rekke årlige treffpunkter 

for ulike alderstrinn. Her burde flere la seg inspirere til å delta i arbeidet! 

 

Dåpens gave tar vi best imot med glede og takknemlighet, uten at vi noen gang vil forstå dette mysteriet fullt 

ut. Det døpte barnet blir født – ikke bare til et liv på jorden -men til et evig liv sammen med Kristus. Når den 

som skal døpes tegnes med korsets tegn er det for å bekrefte at dette mennesket skal tilhøre Jesus Kristus, 

han som døde på korset og seiret over døden. Som foreldre, faddere og kirke kan vi gjennom opplæring 

hjelpe det døpte barnet til å oppleve den samme gleden og takknemligheten i forhold til sin egen dåp og sitt 

eget Gudsforhold. 

 

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 
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 Kristne tradisjoner og verdier 

 Opplevelser og fellesskap 

 Håpet om en bedre verden 

 

 

Kontinuerlige trosopplæringstiltak. 

Søndagsskolen 

Ansvarlig: Eivind og Heidi Mork 

Andre ledere i 2015 har vært Ulrike og Per Roar Ritter-Johansen. I løpet av høsten ble de takket av for sin 

innsats.  

Det har vært søndagsskole nesten hver søndag med unntak av når det er Sprell levende gudstjenester eller 

skoleferie.  Barna som deltar er i alderen 2 til 8 år. Antall barn pr. søndag varierer mellom 3-4 og over 12 

barn, men i gjennomsnitt 5-6 pr. søndag.  

 

Supertorsdag 

Supertirsdag var i starten av 2015 et månedlig arrangement for barnefamilier med middagservering og 

sosialt felleskap. Målet er å skape trivsel og tilhørighet, gjenkjennelse og tilknytning til Sprell levende 

søndagsskole og gudstjenester. Det brukes sanger og effekter som er kjent derfra. Det har vært ca 16 

samlinger i 2015. Fra sommeren av ble det byttet dag fra tirsdag til torsdag. Tiltaket er basert på frivillighet, 

men med støtte fra ansatte. Modelljernbaneprosjektet som ble iverksatt i 2013 har gått litt saktere fremover 

enn planlagt, men er like fullt på skinner og vi kan se at det går fremover.  

Junior-KIKK 

Dette tiltaket har ligget nede, men har en del materiell og er registrert som lokallag tilsluttet Acta. 

Trosopplæringsutvalget har ikke hatt ressurser til å gjøre noe med dette i år, men peker på at behovet 

fremdeles er der. En styrking av arbeidet for denne aldersgruppen forutsetter flere frivillige medarbeidere.  

KIKK 

KIKK har sitt eget styre som består av følgende medlemmer:  

Leder: Helen F. Langrind, fram til 17.08.2015 og deretter Fredrik Hoelsæther fra 17.08.2015 

Medlemmer: Fredrik Hoelsæther, Helen F. Langrind, Martin Hoelsæther, Iselin S. Bjørkli, Emma A. Strøm, 

Rebecca Bangfield, Trine Vestli Andersen og Julie C. S. Reklingsholmen  

 

KIKK har hatt klubbkvelder annenhver torsdag i vår og høsthalvåret. Høsten 2015 arrangerte KIKK tur til 

Nittedal, speiderhytte på Krakosseter. Lørdag var det paintball. For øvrig var det ledertrening og kristent 

fellesskap.  

KIKK har fortsatt den gode driften fra 2014 og har et oppegående styre. Det er et godt miljø på klubben med 

en trofast kjerne av ungdommer som skaper godt grunnlag for rekruttering fra konfirmantkullene. 

Konfirmantene deltar på KIKK som del av konfirmantundervisningen i vårhalvåret.  Oktober 2015 var det 

visitas. KIKKstyret møtte Oslo biskop Ole Christian Kvarme som lyttet til oss og utfordret oss. Han 

utfordret blant annet til å delta i ungdomsdemokratiet i kirken ved å sende delegater til ungdomstinget i 

2016. Han fortalte også om at det i 2016 er ungdomsår i Oslo bispedømme.  

 

 

Konkrete mål for 2015 var: 

- Bedre oppgavefordeling blant ledere og bedre planlagte KIKKkvelder. Resultat: Vi har hatt bedre 

ansvarsdeling og oppfølging.  

- Bedre PR via facebook, sms, plakater og direkte kontakt. Resultat: PR ble utført via facebook. Vi kan 

forbedre oss på PR gjennom direkte kontakt og plakater. 
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Konfirmantene deltar på KIKK i vårsemesteret som en del av deres program. Etter at konfirmasjonstiden er 

over blir derfor ofte deltakerantallet noe lavere. Så også i høst.  Men samtidig ble de ungdommene som da 

møtte opp, en god kjernegjeng, og de hadde større mulighet til å bli enda bedre kjent. Dette har vært positivt 

for miljøet. I vårhalvåret har det vært mellom 15 og 25 ungdommer på samlingene. På høsten har vært ca 5-

10 personer på hver samling. 

 

 Trosopplæringstiltak i 2015 

 

Dåpssamtaler 

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  

Menigheten har engasjert Marianne Jørgensen som en ekstern fagperson/musiker til å lede babysang 

annenhver torsdag. Det er åpne møter der alle er velkommen. Oppslutningen har vært jevnt god.  Det er 

registrert 55 babyer som har vært med over noe tid.  Dessuten har det vært noen «på besøk». På denne måten 

gjøres kirken og kirkerommet lett tilgjengelig for en gruppe foreldre der mange er ukjent med kirken og 

menigheten. Det er behov for noe tilrettelegging fra frivillige og ansatte, mest med servering av kaffe og 

vafler e.l. Her har det også i 2015 vært kjærkommen mye hjelp fra torsdagstreff-apparatet.  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 dåpsskolesamling i forkant av gudstjenesten i forbindelse med en familiemiddag (Supertirsdag). Det var 

21 barn som fikk 4-årsbok på Sprell levende høsttakkefest høsten 2015. 13 av dem 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 

2015 gjorde vi et forsøk med å invitere til barneteater med «Kirkerottene», med økonomisk støtte fra Oslo 

bispedømme. Det møtte frem over 100 barn, og de fleste var i målgruppen 3-6 år. Oppsetningen ble veldig 

godt mottatt. Det er IKO som står bak Kirkerottene. 

 

Helt førsteklasses 

Søndagen før skolens oppstart i august, ble nye skolebarn invitert til «Helt førsteklasses». Det var veldig 

populært med startpakken som inneholdt boken «Tre i et tre», matboks, blyant/ linjal, kirkerefleks og litt 

mer. Det var veldig vellykket å ha med skolekoret til å synge i gudstjenesten. Skolestartbarna som deltok var 

veldig glade, og alle synes at det burde vært med flere. De av dem som møtte frem kl 10 fikk mulighet til å 

ha noen oppgaver i gudstjenesten, men de fleste var bra fornøyd "bare" med å bli sett, og få startpakken. 

Det er mange muligheter for å bedre informasjonen om tiltaket neste år. 

 

Tårnagenthelg 

Lørdag 13. og Søndag 14. juni var det tårnagenthelg med til sammen 10 deltakere fra 2. og 3. trinn. 

 

Lys Våken 

Som foregående år ble tiltaket rettet inn mot 5.- og 6. trinn (10-11-åringer.) LysVåken ble holdt helgen 7.-8. 

november. Det var 21 barn med (og kunne med fordel vært noen flere voksenledere).   
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Konfirmanter og ungdomsarbeid 

I 2015 var det 28 konfirmanter av et kull på 37! Dette utgjorde 75%. I 2015 inngikk vi samarbeid med 

Manglerud menighet om konfirmantleir. Leiren var i pinsen og gikk til Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. 

Det var et vellykket samarbeid både for konfirmanter, ledere og ansatte. Vi vil fortsette og utvide dette 

samarbeidet for 2016 hvor vi har bestilt og booket leir i 6 dager til Rødungstølen i Hallingdal første uken i 

skolens sommerferie.  

8 av 16 fra 2014-kullet ble med på TØFF (Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter) i 2014 og over i 

2015. De fleste av disse deltok som ledere på konfirmantleiren i 2015. Voksenleder Fredrik Røste Haugen 

har ledet tøffkurset som startet i 2014. Det ble gjennomført 3 samlinger i 2014. I tillegg hadde de praksis 

under LysVåken. Det ble avholdt 3 tøffsamlinger i løpet av vårhalvåret 2015. I tillegg var 

TØFFkursdeltagerne med på tur til Østmarkskapellet i februar, og tur til Krakosseter i Nittedal i oktober 

sammen med de eldre lederne. På slutten av 2015 innledet vi samarbeid med Manglerud menighet om 

TØFFkurs med oppstart i 2016. Det er Fredrik Røste Haugen fra Lambertseter og Eva Thingbø fra 

Manglerud som leder kurset i 2016. 

Det er kapellanen i samarbeid med trosopplæringsleder som har hovedansvar for ungdomsarbeidet.  

 

7. Samarbeid med barnehager og skoler  
 

Samarbeid med barnehagene  

Samarbeidet med barnehagene er først og fremst knyttet til jule- og påskevandringer. Det var i 2015 10 

vandringer i forbindelse med påske og 15 vandringer i forbindelse med jul for barnehager med til sammen 

386 barn. Til sammenligning var det i 2014 7 påskevandringer og 8 julevandringer, med til sammen 120 

barn. Det er god kontakt med barnehagene og stor positivitet.  

 

Samarbeid med skolene  

Samarbeidet med de forskjellige skolene er knyttet til gudstjenestene før jul. Vi møter velvilje fra ledelsen 

på begge skolene. Visitasen har brakt med seg fornyet kontakt med skolens ledelse og lærere. Det er nå lagt 

grunnlag for et utvidet samarbeid hvor kirken vil tilby sin faglige kompetanse i forhold til formidling av 

kunnskap om kristen tro og tradisjon. Lars Kristian Gjone gjennomførte kurset Vandring gjennom Bibelen, 

med 5. trinn som «prøvekaniner». Lambertseter skoles førstetrinn ble invitert på påske- og julevandring. 

Kapellan Asle arbeider for tiden med å lage en plan for skole-kirke samarbeid med Karlsrud og 

Lambertseter skole. 

 
 

8. Diakoni og frivillighet.    
 

Diakonprosjekt: 

Høsten 2015 ble Lambertseter kirke tildelt prosjektmidler for å støtte opp under det frivillige arbeidet i 

menigheten. Prosjektmidlene benyttes fra 15. november 2015 til 15. mai 2016. 

I denne perioden er Ranveig Bredesen engasjert som diakon i 40 % stilling, med fokus på rekruttering og 

oppfølging av frivillige. Arbeidet retter seg mot stabens oppfølging av frivillige medarbeidere, og hvordan 

stab og menighetsråd kan samarbeide om administrering og rekrutering. 

Diakoni- og frivilligutvalget:  
Diakoni- og frivilligutvalget hadde i 2015 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 2015 har vært ganske likt fordelt på diakonalt og frivillig arbeid 



12 

 

 
Sentrale arbeidsområder i 2015 har vært 

- Etablering av venneforening knyttet til Lambertseter sykehjem 

- Finne frivillige til menighetens ulike arrangementer 

- Utarbeide en strategi for oppfølging og rekrutering av flere medarbeidere til bruk for 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. I løpet av 2015 har vi hatt god dekning med teamledere, 

tekstlesere, nattverdmedhjelpere og ansvarlige for kirkekaffe. Det er fortsatt behov for flere 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 2015 var dette: Svein Olav Throndsen, Toril 

Slettner, Marta Halvorsrud, Anne Grethe Guttormsen, Svein Magne Hagen Jevne, Synøve Gigernes og Julie 

Karslen. 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.  

 

Det kom gjennomsnittlig ca. 15-20 mennesker til torsdagssamlingene.  Inntektene fra utlodning hadde et 

gjennomsnitt på 1000 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. Det deltok i gjennomsnitt 20-25 

beboere på andaktene. Frivillige fra menigheten deltok som tilbringere, pianist, sangere og miljøpersoner.  

På romjulssøndagen holdt Tor Torbjørnsen sin siste gudstjeneste på sykehjemmet. Dette ble markert ved 

sokneprestens deltakelse, gode ord og overrekkelse av blomster. 

 

Menigheten har knyttet nærmere kontakt med sykehjemsledelsen 

 

Det har kontinuerlig vært arbeidet med å etablere en venneforening for sykehjemmet. Dette for å gi en bedre 

basis for menighetens arbeid overfor beboere og pårørende. Det er rimelig å tro at en slik forening også vil 

gi den nødvendige tilvekst til besøkerkorpset. Som et ledd i arbeidet med etablering av sykehjemmets venner 
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ble det i samarbeid med Demensforeningen i 2015 arrangert kurs og temakvelder for pårørende tilknyttet 

sykehjemmet. Målet for 2016 blir å fortsette dette tilbudet og få på plass en endelig organisering av 

venneforening for sykehjemmet. 

 

Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen har flere samarbeidsprosjekter med menigheten: bydelsdager, TV-aksjonen, 

middagsservering 2.juledag, torsdagstreffene og turene om sommeren, samt møtested torsdager på 

Lambertseter gård i stedet for torsdagstreff i kirkestuen. 

 

Sommerturer   

Kai Adelsøn fra frivilligsentralen og Jørgen Meier fra menigheten har vært hovedledere for sommerturene. I 

2015 startet tursesongen med tur til Eidsvoll og neste tur med besøk på Holocaustmuseet. I tillegg ble det 

arrangert ulike samlinger på Lambertseter gård gjennom hele sommeren. 

 

Adventsbasar 

Adventsbasar ble arrangert for 3.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 er 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 to kirkeringer og et par andre mindre fellesskap i form av bibelgrupper og husfellesskap.   

 

Kristuskransmeditasjoner 

Det har vært holdt ukentlige kristuskransmeditasjoner i kapellet torsdager kl. 11-11.45 med unntak av i 

kapellanens permisjonstid. Meditasjonene er initiert og fulgt opp av kapellanen. De ledes vekselvis av 

kapellan og frivillige.  

  

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 

kontemplasjonen åpnes vårt hjerte og vårt sinn for Gud, som er det største mysteriet, bortenfor ord, tanker og 

følelser. Gruppen for sentrerende bønn i Lambertseter startet opp høsten 2013. Det er mellom 7 og 15 

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. 

 

Andre tiltak/arbeid. 

Vennskapsmenighetene i Luton 

Medlemmer fra menighetsråd og stab dro på besøk til vennskapsmenighetene i Luton i mai 2015. Spesielt 

denne gangen var at man tok med seg Oslo Bispedømmes strategidokument. Dette hadde soknepresten på 

forhånd oversatt til engelsk og sendt over. Med dette dokumentet som grunnlag fikk man spennende 

samtaler om egne og felles utfordringer i dagens samfunn.  En de mest kjente kvinnelige personligheter i 

Church of England, kommunikasjonseksperten Christina Rees, var med oss en hel dag. Biskop Richard 

Atkinson i Bedford var med på den siste samlingen. Turen forsterket på beste vis våre bånd til Luton og ga 

gode innspill til eget strategiarbeid. En god gruppe fra Luton kommer til Lambertseter i forbindelse med 

jubileet vårt i mai 2016. 
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Misjonsprosjektet 

Menighetsrådet har i til sammen 6 år hatt avtale med Stefanusalliansen og misjonsprosjektet Anastasia. 

Inneværende perioden 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»). 

Det er ideer i stab og råd om å utvikle engasjementet for prosjektet i flere deler av menighetens arbeid, blant 

annet barne- og familiearbeidet. 

 

Menigheten har forpliktet seg til min. kr 15000 pr. år og for 2015 ble resultatet på innsamlinger totalt til 

dette kr 11.645 totalt. Resterende beløp ble gitt som tilskudd.  

 

Soknepresten er kontaktperson for Stefanusalliansen og misjonsprosjektet. Det har ikke vært et eget 

misjonsutvalg i virksomhet i 2015. 

 

Informasjonsarbeid 

Informasjonsarbeidet er helt avhengig av mange frivillige krefter. Menighetsbladets redaksjon har bestått av 

Borgny Vestli, Marit Fuglerud Simensen, Christian Danielsen, med bistand av Fredrik Røste Haugen, 

Robert August Pedersen og Helen Fjeld Langrind. Ny layout person er Rita Bergerskogen og ny 

annonseselger er Heidi E. Aune Fritsh. Takk også til Jan Sverre Kippe for ombæring. En spesiell takk til 

Asbjørg Øxseth som gav seg etter mange års innsats med layout og oppfølging av redaksjon og stab.  

 

Menighetsbladet kom ut med 4 utgivelser i 2015.   

 

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.  

 

I 2015 har en egen arbeidsgruppe begynt å jobbe med innhold og struktur på nye hjemmesider. Gruppen har 

bestått av ansvarlig redaktør Svein Jarle Yndestad Eide, Heidi Mork, Liva Vågane og fra stab Asle Røhne 

Rossavik.  

 

 

9. Utleie, drift og vedlikehold. 
 

Faste leietakere i 2015 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 en kommersiell konsert i desember 2015. 

 

Menighetens leilighet i Mellombølgen 143, ble leid ut våren 2015 til den ble besluttet solgt av 

menighetsrådet, for å frigjøre midler til nødvendig finansiering av stilling til diakonal medarbeider i 50%.   

 

I forbindelse med biskopens besøk ble oppgraderings- og vedlikeholdsbehov for kirkerommet tatt opp med 

Kirkevergen i Oslo. Ulike ønsker og muligheter ble diskutert i forhold til kommende 50 års jubileum for 

kirken, men ingen løfter ble gitt. Det ble påpekt at særlig skinnstolene foran i koret trenger 

vedlikehold/oppgradering, i tillegg til orgelet som et større prosjekt, og lydforholdene som langt fra er 

tilfredsstillende. Lysekroner vil også trenge oppgradering til ledbelysning. Biskopen syntes murveggene i 

kirkerommet kunne prydes med mer kunst.  
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Menigheten er lovet utbedring av lysforhold i menighetssalen og som en start på dette ble taket malt hvitt i 

november 2014. I løpet av 2016 forventes det montert nye lys via KfiO. 

 

Menighetens resepsjon nede ved kontorinngangen ble besluttet omgjort til møterom i løpet av 2015. Ved 

god hjelp av frivillige får rommet i 2016 en tiltrengt oppgradering. I tillegg til dette møterommet, finnes det 

nå to frivilligkontor i bomberoms gangen. 
 

Kontroll av elektrisk anlegg har blitt fulgt opp i 2015, i tillegg til at noen utbedringer ble utført etter el-tilsyn 

høsten 2015. I forhold til brann- og evalueringsarbeid, har en ny nødutgang blitt merket i bomberoms 

gangen. Det gjenstår at KfiO får på plass nye evakueringskart i kirken. 

 

KfiO sitt driftsteam har i år som i fjor, bidratt med mye praktisk bistand og oppfølging av små og større 

vedlikeholdsoppgaver.   

 

 

10. Menighetens økonomi. 
 

Regnskapet er i skrivende stund ikke revidert og de endelige tallene er ikke klare.  
 

Menigheten fikk vel 2,2 millioner 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 490.000,- i tillegg til driftsmidler på 

bedriftskonti. 
 

Av viktige inntektskilder kan nevnes: 

 

- Midler fra salg av leilighet ble satt i ubundet fond under avdeling diakoni med kr 2.231.508. 

- Utleie på vel  kr 240.000 i 2015 mot ca kr 200.000 i 2014. 

- Givertjenesten har totalt gitt kr 158.956 i 2015 mot totalt kr 184.096,- i 2014. 

- Givertjenesten «Hele Jørgen» med kr 57.500 i 2015 mot totalt kr 54.800,- i 2014. 

- Kirkeofring til egen menighet har gitt kr 75.234 i 2015 mot totalt kr 97.051,-  i 2014. 

- Totalt har andre innsamlede gaver, utlodninger, arrangementsinntekter, basarer inkl. julemesse gitt kr 

115.812 i 2015 mot kr 106.212,- i 2014.  

 

Innsamlet til andre:  

- Kirkeofring til andre har i 2015 gitt kr 79.895 mot kr 74.110,-  i 2014. 

- Til misjonsprosjektet Anastasia ble det samlet inn totalt kr 11.645 i 2015 mot kr 21.782,- i 2014 

- Innsamlet i fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelp: kr 10.779,-  

 

Driftsinntektene på kr 3.344.946 representerer en økning på kr 2.295.264 fra året før (kr 1.049.682). Her 

utgjør økningen inntektene fra salg av leiligheten i Mellombølgen. Foruten dette, ser vi en reell 

inntektsnedgang med kr 14.000 fra året før. 

 

Driftsutgiftene er på kr 1.252.477 representerer en økning på kr 93.325 fra året før (kr 1.159.151,- i 2014).  

Utgifter ved salg av leilighet var ikke budsjettert og utgjorde i underkant av kr 80.000,- 

 

Samlet sett er det kr 2.092.469 i brutto driftsresultat (mot kr 109.469,- i brutto driftsresultat i 2014). 

Medregnet renteinntekter utgjorde dette kr 2.104.932 i netto driftsresultat. Med avsetning på kr 2.231.509 til 

diakonifond og bruk av det samme fond med kr 99.303, ser det endelige resultatet ut til å bli kr 33 i 

mindreforbruk/overskudd for 2015 mot et samlet mindreforbruk/overskudd i 2014 på kr 43.119,-   
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Det ville vært ønskelig å gå i balanse uten bruk av diakonifond. Budsjettet for 2015 var lagt uten inntekter 

fra fondet, men med enkelte økte inntekter og satsning på givertjenesten og innsamling av offer. Det viste 

seg ikke å være tilstrekkelige ressurser i stab eller råd til å få gjennomført nødvendig satsning på dette våren 

2015. (Høsten gikk med til kirkevalg og bispevisitas.) Tallene viser at i stedet for en økning, har man hatt en 

reduksjon av offerinntekter og i givertjenesten.  

 

Merforbruk for 2015 (hvis man ser bort fra bruk av diakonifond) skyldes derfor delvis lavere inntekter enn 

forventet og budsjettert, samt noen økte kostnader for blant annet gudstjeneste og konfirmantarbeid. Det 

måtte også kjøpes inn teknisk utstyr som 2 PCer til bruk i gudstjenesten og til kontoret. I tillegg til dette kom 

noen uforutsette og økte kostnader for tjenester fra revisor/regnskap. Det vises for øvrig til 

regnskapsdokumentene for 2015.  

 

Midler fra trosopplæringen utløste i 2015 vel kr 539.000,- til Lambertseter menighet. Ca 65.000 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. 

 

 

 

11. Kirkelig årsstatistikk. 

Kirkelig årsstatistikk   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tilstede ved gudstjenester totalt   5952 5504 5875 5073 6208 5851 5818 

Nattverdgjester   2636 2241 2768 2628 3183 2897 2694 

Antall døpte     42 46 49 41 52 43 47 

Dåpstall inkl utensokns   116 118 123 117 119 97 101 

Antall fødte   146 154 142 151 169 169 145  

Antall konfirmert   27 21 23 10 18 16 27 

Konfirmantkull   42 38 45 36 48 48 52 

Viet i Lambertseter     3 4 4 3 6 5 0 

Viede totalt   32 21 22 18 13 16 12 

Gravferder    25 26 21 16 17 22 16 

Gravferder  totalt   112 132 127 126 95 102 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


