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Innledning 

2021 var et år preget av pandemi, avlyste aktiviteter, tilpassede gudstjenester, 

smittevernhensyn, registreringer, en annerledes påske og jul. Vi fikk gjenåpning av 

gudstjenestelivet samtidig som vi takket farvel til sokneprest Fredrik Ulseth i 

pinsehelgen. Barbro Schmedling tiltrådte 4. januar som sokneprest, med innsettelse 

søndag 17. januar. Vi takket også farvel til to kantorvikarer og ønsket velkommen 

til kantor Ieva Berzina.  Utover sommer og høsten var det tendenser på tilnærmet 

normal drift før vi hadde ny nedstengning til vinteren og julehøytiden. Et år med 

mange hensyn, tilpasninger og ny hverdag for personalet vårt. Det har vært 

gledelig å se frivillige være til stede i menighetslivet, organisering av 

gudstjenesteteam og at de viktige aktivitetene som konfirmantarbeidet fortsatt 

fungerer til tross for pandemiens prøvelser. Takk til ansatte, frivillige, besøkende i 

2021.  Sammen er vi med på å virkeliggjøre visjonen for vår menighet:  

   

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.   

 

 

Gudstjenestelivet 

Det ble i 2021 avholdt 40 gudstjenester på søn- og helligdager samt 13 utenom, 

inkludert stabsgudstjenester og gudstjenester med Tro og Lys. Fjoråret ble sterkt 

preget av de omfattende begrensningene som følge av pandemi, og ordinære 

gudstjenestesamlinger ble i stor grad erstattet med andre løsninger for 

gudstjenester (Åpen kirke). 

Alle søndager med gudstjenesteforordning der gudstjenesten måtte avlyses ble det 

holdt Åpen kirke.  I tillegg ble det produsert digitale sendinger med utgangspunkt i 

menighetens egen facebook og hjemmeside. De fleste produksjoner fikk gode 

“besøkstall” og gjenspeiler en god oppfølging av egne arrangementer.  
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Kirkelige handlinger 
 

Kirkelig årsstatistikk 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tilstede ved gudstjenester 5 504 5 073 6 208 5 851 5 818 7 373 5 337 5 180  2450 1718 

Nattverdgjester 2 241 2 628 3 183 2 897 2 694 2 890 2 431 2 303  916 633* 

Antall døpte 46 41 52 43 47 51 36 40 35 18 27 

Dåpstall inkl utensokns 118 117 119 97 101 83 76 69  19 61 

Antall konfirmert 21 10 18 16 27 23 23 31 19 18 32 

Konfirmantkull 38 36 48 48 52 43* 43 48 48 51 55 

Vielser i Lambertseter 4 3 6 5 0 5 1 2 2 1 0 

Viede totalt 21 18 13 16 12 15 11 9 2 1 0 

Gravferder 26 16 17 22 16 25 38 26  15 24 

Gravferder totalt 132 126 95 102 81 81 79 72 56 61 69 

Innmelding   1 5 0 12 15 3 6 6 9 

Utmelding   21 36 55 127 29 30 51 37 36 

Medlemmer per 31.12.   7141 7039 6977 6824 6750 6819 6654 6520 6369 

* tellingen har vært mangelfull ved nattverd i forbindelse med Åpen kirke 

 

Kirkemusikk 

Gudstjenestene 

Normalt blir gudstjenestene i stor grad preget av et musikalsk mangfold og sjangerbredde, fra det mer 

høykirkelige til lovsang, gospel og popmusikk. Kantors arbeid består mye av planlegging, tilrettelegging 

og gjennomføring av gudstjenester gjennom hele året.  

Ieva Berzina kom som ny kantor på forsommeren, men på grunn av omstendighetene var det først i 

midten av august at hun offisielt ble ønsket velkommen i rammen av en gudstjeneste.  

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. Gjennom 

2021 har besetningen blitt samlet og ledet av Robert August.  

Menigheten har hatt besøk av Lambertseterskolenes kor ved flere anledninger. Dette er et viktig 

samarbeid mellom lokale aktører og menigheten.  

 
Konserter 

På grunn av all usikkerheten rundt arrangementer ble de fleste konsertene nedskalert eller avlyst. Men de 

lokale aktørene i Nordstrand Skoleorkester/ Nordstrand ungdomssymfoniorkester (NOSUS), og også 

NOR59 strykeinstitutt, har ved flere anledninger benyttet kirken og menighetssalen for øvelser og 

konserter. En kveld i oktober var mer enn 100 barn og unge samlet foran i kirken til en storslått 

felleskonsert for NOSUS-gjengen og et besøkende orkester fra Bergen. Lambertseter kirke kunne igjen 

fremstå som en utmerket konsertkirke for slike grupper.   
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Trosopplæring (barne– og ungdomsarbeid) 
 

Trosopplæringsutvalget 

Høsten 2020 ble det opprettet et trosopplæringsutvalg bestående av Heidi Mork (leder), Hanne 

Vestli Andersen, Lise Larsen (representant fra menighetsrådet), kapellan Morten Huuse Fjøren, 

trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen og trosopplæringsleder Lars Kristian 

Gjone. Utvalgets medlemmer sitter ut 2022.  

 

I 2021 har utvalget brukt mesteparten av tiden på å revidere menighetens 

trosopplæringsplan, og utvalgets arbeid har gitt menigheten en mer oversiktlig og realistisk plan 

for de kommende fire år. Planen ble behandlet av menighetsrådet i desember, og er sendt til 

godkjenning hos Oslos biskop. Lars Kristian Gjone var i permisjon mye av 2021, men deltok i 

oppstart og avslutning av revideringen. 

Kontinuerlige trosopplæringstiltak. 

Babysang 

Kombinasjonen med babysangleder Marianne Jørgensen og trosopplæringsmedarbeider 

Robert August Pedersen på gitar har fungert svært godt. I november byttet vi babysangleder til 

Mari-Kjersti Tennfjord, etter anbefaling fra Marianne og Robert. Når samfunnet var nedstengt 

gjennomførte Robert og Marianne babysang på Facebook, noe som fungerte bra med 

oppslutning fra 65 visninger til rundt 200 visninger. Da samfunnet gjenåpnet ble det 

gjennomført babysang med påmelding, 12 stykker per gang. Påmeldingen ble straks fylt opp. 

Det er tydelig at babysang er en populær og god møteplass, først og fremst for babyene, men 

gjerne også for foreldre. 

Supertirsdag og Superklubben 

Høsten 2021 byttet Supertirsdag fra tirsdag til torsdag, etter et møte med de mest aktive 

foreldrene. For dem passet torsdager best. Derfor byttet også Supertirsdag navn til 

Supertorsdag.  

 

Det ble lagt gode planer for året 2021, men pga pandemien ble disse planene vanskelig å 

gjennomføre. Supertorsdag er en type arrangement som er vanskelig å gjennomføre med 

restriksjoner, og ble derfor avlyst når det var restriksjoner. Etter ny oppstart høsten 2021 var 

oppslutningen ikke på samme nivå som før pandemien, trolig grunnet mye usikkerhet blant 

foreldre. Samlingene høsten 2021 hadde ett snitt på 24 deltakere. 

 

I 2021 bestod styret til Superklubben av Martha Jensstuen, Robert August Pedersen (for de 

ansatte) og kapellan Morten Huuse Fjøren. Martha har gjort en fremragende jobb med 

aktiviteter. Robert August har stått for matservering. Den har blitt forenklet og fungerer svært 

godt. Det er engasjement blant deltakerne, og på våren hadde man et slags foreldremøte for å 

få innspill til fremtiden til Supertorsdag. Noen av disse meldte seg til å hjelpe til på 

Supertorsdag og Superklubben, og vi ser for oss å ha en foreldregruppe som hjelper til eller tar 

seg av deler av opplegget. 

Målet for Superklubben er å tenke langsiktig og lage “oppgaver” som varer over en 

periode og knytter klubben til det som er aktuelt i menigheten, i kirkeåret og mot 

gudstjenesten, noe som i 2021 ble vanskelig på grunn av pandemien. 
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KIKK 

KIKK har et svært engasjert styre. På grunn av pandemien har dettet sittet siden 2019, og ble gjenvalgt på 

lederweekend september 2021.  

Som følge av pandemien ble det ikke gjennomført KIKK våren 2021, foruten en hyggelig sommeravslutning 

ute. KIKK startet opp igjen høsten 2021. Oppslutningen var lav til å begynne med, men har vokst i løpet av 

høsten og flere nye ungdommer har begynt å henge på klubben fast. Et godt tall med tanke på at 

konfirmantkullet 2021 ikke hadde mulighet til å gå på KIKK. 

KIKK har sitt eget styre som består av følgende medlemmer:  

Josefine Dalbo Kirkhus, Mats Wennevold, Martin Holstad, Sofie Guldbrandsen. 

 

Tidsavgrensede trosopplæringstiltak: 

 

Dåpssamtale: gjennomført som vanlig, men med nødvendige tilpasninger 

Dåp: gjennomført som vanlig, og med en del egne dåpsgudstjenester, men med lavere antall enn normalt 

Kyndelsmesse: avlyst 

4års kirkebok: gjennomført som vanlig i forbindelse med høsttakkefest 24. okt 2021  

Påskevandring - det ble laget et alternativt opplegg for utendørs vandring, med utstillinger i vinduene og 

ulike stasjoner rundt kirken. 

Julevandring - alternativt opplegg ute rundt kirken. Vindusutstillingene ble utvidet med gjeter i fullfigur, 

gynge-sauer og stemningsfull lyssetting. 

Hellig tre kongers juletrefest - avlyst og erstattet med Åpen kirke. 

 

Tårnagenthelg  

I 2021 ble Tårnagenthelgen gjennomført digitalt. Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen 

samarbeidet med trosopplæringsleder Ellen Tveit i Manglerud om en QR-kode løype. Agentene kunne hente 

en premie for gjennomført løype i påfølgende gudstjeneste. 

Stormen 

Stormen er en musikal for 3. og 4. klassinger, skrevet av trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen 

i samarbeid med Lisbeth Adamsson, leder for Lambertseterskolenes kor. Musikalen tar utgangspunkt i “Jesus 

stiller stormen”. Gjennom samarbeid med koret er vi sikret både deltakere og voksne frivillige. 8 stykker 

meldte seg på i 2021 (inkludert koret), men p.g.a. koronasmitte ble vi bare 5 deltakere, akkurat nok til å 

gjennomføre musikalen. Samlingen lørdag 25. september fungerte godt, og musikalen ble veldig bra tatt imot 

på premieren på Sprell Levende 26. September. 

Lederweekend 

KIKK styret tok over Lederweekenden som en sosial tur for engasjerte ledere, slik den var tenkt før. 6 av de 

mest engasjerte ungdommene ble 18. september med til Bakken på Malmøya. Bakken egner seg svært godt 

for slike turer, både med tanke på størrelse og nærhet. Denne turen er viktig for å bygge samhold blant 

ungdomsledere. 

Trygg Landing 

Trygg landing ble ikke gjennomført i 2021. 

Konfirmasjon 

Gjennomført som vanlig, med nødvendige tilpasninger. Leiren til Solåsen ble gjennomført, men uten følge av 

Manglerud. 
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Samarbeid med barnehager og skoler 

Samarbeid med barnehagene og skolene 

Samarbeidet med barnehagene og skolene er først og fremst knyttet til jule- og 

påskevandringer. Kirken sendte ut invitasjoner til barnehagene som har oppgitt 

kontaktperson.  

Det er god kontakt med barnehagene og skolene, og stor positivitet rundt oppleggene 

 

 

Diakoni og voksenarbeid 
Lambertseter menighet har diakoni som en naturlig tilnærming til det meste av 

virksomheten. Det diakonale arbeidet omfatter både enkle, dagligdagse småoppdrag og 

store prosjekter i samarbeid med andre aktører. Tradisjonelt har mye av arbeidet vært 

bygget opp rundt enkeltpersoner. 2021 har gitt noen impulser til å organisere en del 

arbeid annerledes, både som følge av korona og tilgjengelige medarbeidere.  
 

Ønsket om å øke styrke den diakonale innsatsen i lokalmiljøet har blitt fremlagt 

bispedømmets rådgiver innen diakoni. Her er det behov for å kartlegge nærmere. For 

øvrig står flere av våre nabomenigheter også “i køen” for å få en diakon inn i staben. 

Den rause givertjenesten og de mange kirkeofringene til “menighetens diakonale arbeid” 

har også i 2021 båret mye av den menighetsfinansierte stillingsressursen i menigheten.  

 

Lambertseterhjemmet  

Lambertseter sykehjem ble lagt ned og revet i begynnelsen av 2020. Nytt sykehjem er 

ventet ferdigstilt rundt årsskiftet 2022-23.  

 

Årlige arrangementer  

Minnegudstjeneste allehelgensdag ble gjennomført også i 2021, som vanlig med vakker 

musikk og smakfull bevertning. 2. juledagsmiddag med redusert antall ble gjennomført 

i Frivillighetssentralens regi.  

  

Torsdagstreff  

Torsdagstreff startet mot slutten av året opp med samlinger annenhver torsdag 

kl 12 i kirkestuen. Ansvarlig fra staben har vært dels prestene og dels Robert August 

Pedersen.  

 

Frivillighetssentralen  

Samarbeidet med Frivillighetssentralen fortsatte i 2021, men med restriksjoner på 

fremmøte. Frivillighetssentralen har invitert til utendørs samlinger i sitt eget partytelt 

ved siden av tusenårstreet, og også laget i stand enkle møteplasser på dagtid inne i 

kirkens lokaler.   

 

Julegaveaksjonen 

Innsamlingen av gaver på Lambertseter senter ble gjennomført i godt samarbeid. 

Frivillighetssentralen stod for transport fra senteret til kirken, og videre til Myrsnipa 

etter at kirkens frivillige hadde sjekket og merket gavene. Senterlederen på 

Lambertseter ordnet med selve innsamlingen. En dugnadsgjeng i kirken gikk gjennom 

hvert lass med gaver, og luket ut de få innslagene av uegnede eller brukte gjenstander. 

Dette er svært hyggelig samarbeid, selv om det var en formidabel jobb i flere 

omganger! 
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Strikkekvelder 

I 2021 arrangerte vi strikkekvelder i de perioder av året det var smittevernssansvarlig forsvarlig og 

tillatt å gjennomføre det. Antallet deltakere varierte fra 5 til 10 damer, med god aldersspredning. 

Dette viser at Strikkeklubben er et godt fellesskap på tvers av generasjoner. Ett av formålene med 

strikkekveldene er å kunne samles til et godt fellesskap over en kopp kaffe og noe å bite i, men vi 

strikker og hekler jo noe også.  I 2021 arrangerte vi adventsbasar hvor hjemmelagede produkter 

var til salgs og på gevinstbordet. Vi samlet til sammen inn kr 12 000,-. 

 
Vi takker for absolutt alle bidrag!  

 

Gruppe for sentrerende bønn 

Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ 

meditasjonsform. Gruppen for sentrerende bønn i Lambertseter startet opp høsten 

2013. Det er mellom 7 og 18 personer som deltar på hver samling. Gruppe for 

sentrerende bønn møtes i kapellet ca. hver 2. tirsdag i måneden kl 19.50–21. Gruppen 

ledes vekselvis av Tore Laugerud og Asle Røhne Rossavik. I store deler av 2021 ble det 

avholdt digitale bønnestunder i stedet for møter i kapellet. 

 

 

 

Misjon 

Misjonsprosjektet med Stefanusalliansen 

Menighetsrådet har siden 2012 hatt misjonsavtale med Stefanusalliansen om 

misjonsprosjektet Anastasia i Egypt. Avtalen tegnes for perioder på 3-4 år, og har blitt utvidet til å 

omfatte Stefanusbarna i Kairo. Ved høsttakkefesten i 2021 og på Supertorsdag har misjonsprosjektet blitt 

mer synlig i menighetens barne- og familiearbeid.  

 

Pengene til prosjektet samles normalt inn ved jevnlige kirkeofringer gjennom året, givertjeneste, 

adventsbasar samt utlodning og innsamling under Sprell levende-misjonsgudstjeneste i juni. 

Innsamlingsmålet for 2021 var på kr 25.000, og nokså ambisiøst med tanke på situasjonen 

med de mange begrensninger som inntraff. Det viktige med et slikt mål er ikke bare å bidra til 

en realistisk planlegging for vår avtalepartner, men også å konkretisere arbeidsmål for oss 

lokalt. Takket være prioriteringer i kirkeofringer og et solid arbeid med adventsbasaren ble 

det samlet inn kr 17.650.  
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Tro og lys (her gjengis lokallagets egen årsberetning) 
Tro og Lys er en kristen, økumenisk internasjonal bevegelse for mennesker med funksjonshemming, og deres 

venner og familie. Visjonen for Tro og Lys er tilrettelegging for mennesker med psykisk og fysisk 

funksjonshemming, slik at de sammen kan utøve sitt tros- og livssyn på en naturlig måte. Tro og Lys er 

organisert i grupper, der hver gruppe gjerne har fra 10 til 40 deltakere. 

  

Tro og Lys Lambertseter hører inn under Nordlysprovinsen, som omfatter Norge, Sverige, Danmark og 

Estland. I den norske delen av Nordlysprovinsen er det i dag 12 grupper, spredt fra Lyngdal i sør til 

Hammerfest i nord. Den første formelle Tro og Lys gruppen i Norge ble startet i Follo i 1990, Tro og Lys 

Lambertseter var den andre gruppen i Norge, og ble startet i 1998. 

  

Tro og Lys Lambertseter samler deltakere fra Oslo og omkringliggende distrikter, og hadde 23 betalende 

medlemmer i 2021. Gruppen ledes av en styringsgruppe. Leder i styringsgruppen i 2021 var Monica 

Landmark, Ole Brums vei 42, 0979 Oslo. Øvrige medlemmer i styringsgruppen var Evy Baustad, Anne-Kari 

Bjørndalen og Liv Guntvedt, Børge Baustad var sekretær og kasserer. Lasse Stein Borgen var revisor. 

Styringsgruppen holder planleggingsmøte før hvert Tro og Lys møte. Det ble i 2021 holdt 8 formøter, de 

fleste i verkstedet i Mariahuset. To møter i styringsgruppen ble holdt utendørs i Frognerparken på grunn av 

smittefaren. 

  

Deltakerne i Tro og Lys møtes normalt i Lambertseter kirke en lørdag i måneden til en samling med samtale 

omkring et tema, etterfulgt av gudstjeneste, og med et felles måltid som avslutning. Temaet for samtalen er 

gitt gjennom Guidelines, et skriv som hver måned sendes fra hovedkontoret for Tro og Lys i Paris. 

  

Koronapandemien har gjort at alle møter som var planlagt i første halvår i 2021, måtte avlyses. 

  

Det ble derfor bare holdt fire vanlige Tro og Lys møter i 2021. Sogneprest Barbro Schmedling forrettet ved 

to av gudstjenestene, integreringsprest Ole Johan Beck ved en og tidligere sogneprest Fredrik Ulseth ved en. 

Det var rundt 20 deltakere på hvert møte. 

  

Det ble holdt en Tro og Lys gudstjeneste i 2021, dette er en ordinær søndags gudstjeneste i Lambertseter 

kirke, der medlemmer fra Tro og Lys deltar aktivt. 

  

Den planlagte grillfesten i hagen i Mariahuset (Erlings Skjalgssons gate 2) måtte avlyses. På møtet i 

november hadde vi utlodning til inntekt for Tro og Lys sitt internasjonale solidaritetsarbeid, mens den 

tradisjonelle grøtfesten på siste møte før jul måtte avlyses.  

Den årlige ledersamlingen for Tro og Lys-gruppene ble i 2021 arrangert på Stenbekk ved Sarpsborg i 

september, det var med tre deltakere fra Lambertseter. Sommersamlingen for alle Tro og Lys grupper i 

Norge, som var planlagt på Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland, ble utsatt til 2022. 

  

I Nordlysprovinsen er det etablert en bønnering, der to og to av gruppene i provinsen ber for hverandre. Vår 

”bønnegruppe” er gruppen Blåklockan i Gøteborg. 

  

Deltakerne i Tro og Lys gir tydelig uttrykk for at møtene er av stor verdi for den enkelte, og oppslutningen 

om møtene er svært stabil. All arbeidsinnsats som blir lagt ned for Tro og Lys skjer på frivillig basis. 

Deltakerne i Tro og Lys Lambertseter betaler årlig medlemsavgift til gruppen, men møtene er åpne for alle 

interesserte. Gruppen betaler en årsavgift til Nordlysprovinsen. 

  

Tro og Lys Lambertseter er avhengig av gaver for å kunne drive aktiviteten på en fullgod måte. Vi søker 

derfor hvert år om økonomisk støtte både fra legater og fra kommunen. I 2021 mottok vi dessverre ingen 

støtte. 

  

For Tro og Lys Lambertseter 

 Monica Landmark, leder                        Børge Baustad, sekretær/kasserer 



11 Årsmelding for Lambertseter menighet 2021 

 

 

 

 Informasjon 
 

Menighetsbladet 

Borgny Vestli har de siste årene vært ansvarlig redaktør for Lambertseter menighetsblad, et 

informasjonsblad som menigheten når bredt ut til befolkingen gjennom. Stor takk til Borgny for 

dette viktige engasjementet! I 2021 ble stafettpinnen som “sjefsredaktør” gitt videre til Robert 

August Pedersen. Menighetsbladets øvrige redaksjon har bestått av Barbro Schmedling, Morten 

Fjøren, Christian Danielsen, Hege Eidseter og Martin Holstad. Layout: Helen Fjeld Langrind. 

Distribusjonen møtte på noen hindringer i 2021, så takk til alle som bidrog med utbæring av 

blader! 

 

En stor takk til stab, alle andre bidragsytere og våre annonsører. Menighetsbladet kom ut med 4 

utgivelser i 2021. Opplaget er på ca 5000 blader. Vi får mye skryt for menighetsbladet. 

 

Nettside, sosiale medier, oppslagstavler og annonsering 

Vi har hatt to utvendige oppslagstavler (en i krysset Langbølgen/Hellinga 

og en ved inngangspartiet nede). 

Vi benytter også infoskjermer ved inngangspartiene. Disse er linket opp 

mot kalenderoversikten på menighetens nettsider. 

Våre gudstjenester fremkommer på gudstjenestelisten i Aftenposten og 

Vårt Land. 

Nettsiden brukes og oppdateres aktivt. Menigheten er også til stede på Facebook og Instagram og 

de har vært jobbet aktivt med å være synlig på disse plattformene. Da påskegospelgudstjenesten 

måtte avlyses ble den i stedet spilt inn og lagt ut som video på nettet. Den ble sett av 1600! 

Lignende digitale publiseringer har det vært mange av gjennom hele korona-tiden. Dette har blitt 

enklere etter hvert som vi har fått utvidet utstyrsparken for å lage videoer (med mygger, diverse 

mikrofoner, lys og en iPhone 12 pro), blant annet gjennom mottatt støtte. 

 

Kirkebygget 

Lambertseter kirke ble innviet i 1966 og det ble lagt opp til en 55-årsmarkering i pinsen 2021. I 

den forbindelse ble en del historiske fotografier av kirken hengt opp i våpenhuset for en temporær 

utstilling. Ellers er det særlig tomten rundt kirken som har gjennomgått mest forandringer. 

Anleggelsen av sykkelvei i Langbølgen har opplagt medført en del bearbeiding av den flotte 

tomten rundt kirken. På kreativt vis har en del av initiativene fra 2020 blitt ført videre. Særlig flott 

var det å feire gudstjenesten på Skaperverkets dag i “utekirkerommet”, med Jørgens spesiallagede 

steinalter og furutrekubber som stoler.  

 

Innvendig har det vært nye runder med opprydning, og det har vært gjort mye spennende arbeid 

med å benytte de store vinduene som utstillinger for at forbigående kan få innblikk i kirkeårets liv. 

Særlig i forbindelse med påske og jul ble både belysning, sauer, og en stor gjeter satt frem. Mange 

har satt ord på at kirken på denne måten har vært et vakkert syn for forbipasserende og naboer. 

 
Faste leietakere i 2021: Frivillighetssentralen holder til i det gamle kontoret ved 

inngangen nede som base, og på dagtid med et samtalerom på det andre forkonteret. 

Ved behov disponerer Frivillighetssentralen også andre lokaler, for eksempel kirkestua 

til dager med spesielt program. Sommerstid har de operert med et telt ute på plenen foran 

kirken, som var et populært treffsted hele sesongen. 
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NIF 

Norway International Fellowship har avtale om å bruke menighetssalen på søndager, 

samt kirkestua eller menighetssalen på fredagskvelder. Fra 

og med juli 2018 har NIF fått holde sine gudstjenester i kirkerommet.  

 

   Andre leietakere 

NA (Anonyme Narkomane) har 3 ulike grupper hver måned.  

Nordstrandkoret, NBQL – Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag og Bydel Nordstrand er 

andre faste leietakere. NOSUS ungdomsorkester og NOR59 strykerinstitutt har holdt en 

rekke øvelser og konserter for sine unge og dyktige elever. 

Utover dette har menighetssalen vært utleid til mange av borettslagenes 

generalforsamlinger og andre årsmøter, i tillegg til selskaper, juletrefest og 

minnessamvær.  

 

Miljø, skaperverk, menneskerett 
 

Grønn menighet 

Lambertseter menighet ble i 2018 godkjent som grønn menighet. Vi er grønn 

menighet fordi: 

• Det viser i praksis at kirken/den lokale menigheten tar ansvar for vern 

om skaperverket og kamp for rettferdighet (jf. diakoniplanen). 

• Det bidrar til glede, takknemlighet og undring over Guds skaperverk. 

• Det gir eksempler på hva fokus på klima og miljø betyr i viktige deler av 

menighetens arbeid. 

• Det er vårt viktigste redskap for å fange opp folks apati og håpløshet, og 

setter det inn i et felleskap der vi kan hjelpe hverandre til faktisk å utgjøre 

en forskjell. 

• Det fanger opp både det globale perspektivet ved klimarettferdighet og 

det lokale perspektivet
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Økonomi 

Det vises til egen regnskapsrapport. Hovedtrekkene i denne er at 

menighetens økonomi er under god kontroll, men er nokså sterkt berørt av 

svingninger i inntekter fra utleie.  

 

Netto underskudd utgjør kr 245.183 og regnskapsmessig mindreforbruk kr 

149.809. Det var altså budsjettert med et større uttak av fondsmidler enn det 

som viser seg nødvendig. Driftsinntektene på kr 852.796 er vesentlig 

mindre enn normalt, men en del mer enn budsjettert. Omfanget av utleie har 

vært langt mindre enn vanlig, og gaver og kollekt/kirkeoffer har vært 

lavere. Driftsutgiftene var på kr 1.193.979, omtrent som budsjettert. 

Lønnsutgifter har totalt sett gått omtrent «som normalt», det kom en ekstra 

pensjonsregning av en viss størrelse, men samtidig har sykelønnsordningen 

slått inn mot slutten av året.  

 

Midler fra trosopplæringsreformen utløste i 2021 kr 541.000, samt kr 54.000 i overførte midler 

fra 2020, til Lambertseter menighets trosopplæring. Dette er ført i eget regnskap og det meste 

er brukt til faste utgifter med lønn 

og administrasjon, materiell, samt kursdeltakelse/trosopplæringskonferanse. Det er 

Kirkelig fellesråd i Oslo som administrerer regnskapsføringen for midlene. 

Trosopplæringsleder fungerer som økonomiansvarlig lokalt og gjør de nødvendige 

rapporteringer. Trosopplæringen hadde i 2021 et mindreforbruk på kr 34.790, som utgjør 

mindre enn ca 10% av tildelingen, og dermed overføres til neste år (normalt er det 5%, men 

pga covid-19 er den økt for 2021). 

 

 

Menighetsråd 

Det ble i 2019 avholdt valg til menighetsråd for perioden 2019-2023, som konstitueres 

hvert år.  Etter det konstituerende møtet i oktober 2021 består rådet av: 
 

Faste medlemmer 

Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder for ett år) 

Lise Ingebrethsen Larsen (nestleder for ett år) 

Borgny Vestli (KfiO-representant for 4 år) 

Hege Konstanse Finnset Eidseter 

Christian Danielsen 

Fredrik Brekke Møller 

 

Varamedlemmer: 

Bodil Aga Aandstad 

Anna Aristova 

Lisbeth Adamsson 
 

Øyvind Mæland hadde permisjon fra rådsvervet i første halvdel 2021, og gikk så ut av 

rådet etter søknad om uttreden.  
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Daglig leder har deltatt i rådets møter som sekretær. Menighetsrådet har 

i 2021 hatt arbeidsutvalg som bestod av leder og nestleder i rådet, samt 

sokneprest og daglig leder. 

 
Menighetsrådet har hatt til sammen 8 møter og behandlet 46 saker gjennom 

året. Årsmøtet ble avholdt 25. april. Det har vært 8 møter i arbeidsutvalget 

(AU). Et ekstra menighetsmøte i anledning ny gudstjenesteordning ble 

avholdt 17. oktober. 

 

Medarbeidere 

 

Ansatte 
I januar 2021 var følgende personer ansatt i Lambertseter kirke:  

For Oslo bispedømme: 
Barbro Schmedling, sokneprest, 100% stilling.  

Morten Huuse Fjøren, kapellan 100% stilling.  

 
For Kirkelig fellesråd i Oslo: 

Lars Kristian Gjone, daglig leder (80%) og trosopplæringsleder (20%). 

Permisjon i perioden april-september.  

Jørgen Meier, menighetsarbeider i 70% menighetsfinansiert stilling, 30% 

stilling finansiert av KfiO i søndagstjeneste og adm. ressurs. 

Randi Bukholm, vikarorganist i 30% stilling, til april 2021.  

Tone Knutson Holmgren, vikarorganist i 30% stilling til april 2021. 

Ieva Berzina, kantor i 63% stilling, tiltrådte i mai 2021, 

LamberRobert August Koestøl Pedersen, trosopplæringsmedarbeider (50% stilling) samt noe ekstra, 

midlertidig administrasjonsarbeid.  

 

For Lambertseter menighet: 

Marianne Jørgensen. Innleid på timebasis som leder av babysang annenhver 

torsdag i måneden, til november. 

Maria Fermin, renholder, 15% stilling. 

 

Frivillige: 

Takk til alle menighetens frivillige! Deres deltakelse er uerstattelig. Frivilligkvelden i november var 

en inspirerende samling, og vi ser frem til videre vekst i 2022! 
 

 
 

 

 

 

/  


