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1. Innledning 

Årsmeldingen for 2020 skrives i en tid som fortsatt preges av de mange 
begrensninger på forsamlinger og sosial kontakt. Det meste av aktiviteter og 
arbeid har nødvendigvis vært gjenstand for endringer og tilpasninger. Lite 
har latt seg gjennomføre som normalt, og utfordringene har stått i kø. Årets 
årsmelding gjør rede for virksomheten som ble realisert, men forsøker ikke å 
gi for mye oppmerksomhet til alt annet av tradisjoner og planer som 
dessverre aldri ble noe av.  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.  

 

2. Gudstjenestelivet 

Det ble i 2020 avholdt 32 gudstjenester på søn- og helligdager samt 13 utenom, 
inkludert stabsgudstjenester og gudstjenester med Tro og Lys. Fjoråret vil for alltid 
bli preget av de store endringene som følge av pandemi, og ordinære 
gudstjenestesamlinger ble i stor grad erstattet med andre løsninger for 
gudstjenester. 

I første rekke ble det avholdt åpen kirke på 35 søndager. I hovedsak ble dette 
fordelt på to perioder fra midten av og november, etter de pålegg vi fikk fra både 
myndigheter og vår egen beredskapsgruppe. I tillegg ble det produsert 33 digitale 
sendinger med utgangspunkt i menighetens egen facebook og hjemmeside. De 
fleste produksjoner fikk gode “besøkstall” og gjenspeiler en god oppfølging av 
egne arrangementer.  

Slike tall er vanskelig å sammenligne med “normalår”, og det er noe uklart hvilket 
sammenlikningsgrunnlag vi kan bruke videre. Det fysiske gjennomsnitt for søn- og 
helligdagene ble på 60 med et samlet fremmøtetall på 1910. Disse tallenes tale 
viser et stabilt frammøte i de periodene vi kunne avholde ordinære gudstjenester.  
Erfaringene fra gudstjenestelivet viser at vårt møtested på søndager har stor 
betydning for vår faste menighet, og at vi kan styrke vår plass i lokalsamfunnet 
som et åndelig møtested.  

Høytidene i 2020 fikk et annerledes preg og mangelen på fysisk tilstedeværelse 
preget nok mange både i påskehøytiden og gjennom adventstid med avsluttende 
digital julefeiring!  Både konfirmasjonsgudstjenesten og gudstjenesten til 
allehelgensdag ble gjennomført med “normaltall”.  
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De to konfirmasjonsgudstjenestene var flotte høydepunkter! Nyttårsdag var det prostigudstjeneste ved prost 
i Søndre Aker, Eigil Morvik. Gudstjeneste med juletrefest ble i god tradisjon gjennomført. Bisettelser og 
begravelser ble avholdt gjennom hele året, og ble viktige møtepunkter der Lambertseter kirke med sitt romslige 
bygg fikk være en trygg ramme. 

For øvrig ble mange gudstjenester avlyst, og ordningen for “åpen kirke” ble nyetablert, til glede for både unge og 
eldre i menigheten. 

På fastelavnssøndag var mange barn, voksne og medvirkende i alle aldre samlet til Sprell levende gudstjeneste 
og stor kirkekaffe. Forhåpentligvis blir det snart mer av slikt!  
 

  

3. Kirkelige handlinger 
 

Kirkelig årsstatistikk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tilstede ved gudstjenester 5 504 5 875 5 073 6 208 5 851 5 818 7 373 5 337 5 180  2450 

Nattverdgjester 2 241 2 768 2 628 3 183 2 897 2 694 2 890 2 431 2 303  916 

Antall døpte 46 49 41 52 43 47 51 36 40 35 18 

Dåpstall inkl utensokns 118 123 117 119 97 101 83 76 69  19 

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

Konfirmantkull 38 45 36 48 48 52 43* 43 48 48 51 

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

Viede totalt 21 22 18 13 16 12 15 11 9 2 1 

Gravferder 26 21 16 17 22 16 25 38 26  15 

Gravferder totalt 132 127 126 95 102 81 81 79 72 56 61 

Innmelding    1 5 0 12 15 3 6 6 

Utmelding    21 36 55 127 29 30 51 37 

Medlemstall    7 141 7 039 6 977 6 824 6 750 6 819 6654 6520 
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4. Kirkemusikk 

Gudstjenestene 
Normalt blir gudstjenestene i stor grad preget av et musikalsk mangfold og genre- 
bredde, 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. Gjennom 2020 har besetningen blitt samlet og 
ledet av Robert August. Utskiftingen i kantorstillingen har skjedd på en smidig og god 
måte, nettopp fordi mye av det musikalske har blitt videreført ved «bandet».  
 
Menigheten har hatt besøk av Lambertseterskolenes kor ved flere anledninger. Dette er 
et viktig samarbeid mellom lokale aktører og menigheten.  
 
Konserter 
De fleste planlagte konserter måtte avlyses i 2020, men det kom inn en hel rekke mindre 
konserter med barn og unge fra NOSUS (Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester) 
og NOR59 Strykeinstitutt. Lambertseter kirke ble en nødhavn for disse miljøene da deres 
vanlige øvingslokaler i større grad måtte holdes stengt. NOSUS har fra før av lagt årlige 
konserter til Lambertseter kirke, og gjennom 2020 har vi altså opplevd en økt pågang for å 
gi plass til unge musikantspirer. En strykergruppe fra NOR 59 bidrog sterkt under 
gudstjenesten på Treenighetssøndag, og viste noe av potensialet som finnes for å utvide 
samarbeidet. 
  

 

5. Trosopplæringsarbeid (barne– og ungdomsarbeid) 

Trosopplæring rommer både det som ofte blir kalt dåpsopplæring, samt øvrig barne-, 
ungdoms- og familierettet arbeid. Den lokale planen for trosopplæring tar for seg en 
opplæringsplan for de første 18 leveårene, og sier noe om den delen som menigheten 
legger til rette for og ønsker å samarbeide med hjemmene om. Trosopplæringsplanen 
er godkjent av Oslo biskop, og er gjenstand for en årlig rapportering i eget dokument.  

Høsten 2020 ble et slikt revideringsarbeid satt i gang sammen med to rådgivere innen 
trosopplæring fra Oslo bispedømmekontor. Målet er at en fornyet plan blir klar før 
høsten 2021. 

Blant de viktigste erfaringene fra 2020 trekkes følgende frem: 

- Konfirmantopplegget med bo-hjemme leir ble meget vellykket. 

- Aktiviteter utenfor kirken med bl.a. QR-koder, vindusutstillinger og julevandringer 
bør videreføres.  

- Det er et stort savn når det ikke kan avholdes normale møtepunkt. 
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Trosopplæringsutvalget 
Høsten 2020 ble det opprettet ett nytt trosopplæringsutvalg. Utvalget bestod i 2020 av kapellan 
Morten Fjøren og trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone, samt Hanne Vestli Andersen, Lise Larsen 
og det ledes av Heidi Mork. Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen kalles inn ved 
behov. Utvalget skal revidere trosopplæringsplanen. 

 

Kontinuerlige trosopplæringstiltak. 

Babysang 
Babysang har hatt økende oppslutning, og kombinasjonen med babysangleder Marianne Jørgensen og 
trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen på gitar fungerer svært godt. Gjennom nedstengingen 
gjennomførte de to babysang på nett, og første sending ble sett av 700 personer. Når man kunne gjennomføre 
babysang med påmelding og 12 plasser tilgjengelig, ble påmeldingen fort full. Det er tydelig at babysang er 
en populær og god møteplass, først og fremst for babyene, men gjerne også for foreldre og besteforeldre. 

Supertirsdag og Superklubben 
Supertirsdag hadde økende oppslutning frem til mars 2020 og har fungert svært godt. Man har forenklet 
matserveringen, og det er gjort et godt arbeid med opplegget etter måltidet. Det har blitt gjennomført 
samlinger i kapellet, med veksling på sangstund og andakt. Noen av disse har vært delt opp i grupper for de 
som ikke har begynt på skolen og de som har begynt på skolen. Etter samling har det vært aktivitet, og vi har 
avsluttet i kirkerommet med lystenning, bønn og litt sang. Styret i Superklubben har gjort en formidabel jobb. 
Styret består av Ingvild Gran Tørring, Åsa og Martha Jensstuen. Robert August Pedersen har overtatt 
hovedansvaret for Supertirsdag som ansatt, og kapellan Morten Fjøren har blitt med i Styret for 
Superklubben. Målet har vært 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. 

Fra mars av måtte Supertirsdag ta en pause. Utover våren ble det holdt sangstunder og aktivitetsstunder på 
Supertirsdag sin Facebook side. Vi gjennomførte en sommeravslutning ute, og startet opp i august med en 
samling ute. De fungerte godt, men det ble utover høsten vanskelig å holde “vanlige” samlinger med tanke på 
mobiliteten til barn og matservering. Oppmøtet sank også drastisk etter nedstengningen.  

KIKK 
KIKK startet opp med nyttårsfest allerede 2. januar. Ett godt eksempel på et dedikert og kreativt styre. De 
hadde store planer for å jobbe med rekruttering i 2020. Dette gav resultater i januar og februar, hvor 
oppslutningen økte til et snitt av 15-20 personer per KIKK samling. Dette må også sees i sammenheng med 
at konfirmantsamlingene ble gjennomført samme dag som og før klubben.  

Så kom pandemien, og vi måtte stenge klubben. Utover våren var styret aktivt på nett med sendinger som var 
inspirert av “Dagsnytt 18.” På disse ble det gjort alt fra Kahoot til roasting og Henteleken. Oppslutningen 
rundt sistnevnte var veldig bra. I august og september hadde KIKK åpent i Kirkestuen, et egnet lokale for å 
holde avstand, men da var skaden allerede skjedd og oppslutningen meget lav. Etter ny nedstenging tok 
KIKK en pause, men styret er veldig motivert for å fortsette arbeidet så fort man kan gjennomføre en ordinær 
KIKK igjen. 

På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet til KIKK holdt på Facebook, og man ble enige om at valg av nytt 
styre utsettes til 2021 og når man kan gjennomføre et valg fysisk. 

KIKK har sitt eget styre som består av følgende medlemmer:  
Leder: Josefine Dalbo Kirkhus. Medlemmer: Mats Wennevold, Martin Holstad, Sofie Guldbrandsen. 
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Trosopplæringstiltak i 2020: 
 
Dåpssamtale: gjennomført som vanlig, men med nødvendige tilpasninger 

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

Kyndelsmesse: gjennomført som vanlig, med Babysang i gudstjenesten 2. feb 2020 

4års kirkebok: gjennomført som vanlig i forbindelse med høsttakkefest 11. okt 2020  

Påskevandring - avlyst 

Julevandring - alternativt opplegg ute rundt kirken  

Hellig tre kongers juletrefest 
Gjennomført som vanlig 5. Jan 2020 (Enkel gudstjeneste først, så juletrefest i menighetssalen) 

Tårnagenthelg  
I 2020 ble Tårnagenthelgen gjennomført digitalt. Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen 
samarbeidet med trosopplæringsleder Ellen Tveit i Manglerud om en QR-kode løype, hvor en av oppgavene 
var å lage en snutt til en musikkvideo. Sangen som ble brukt til dette er vår egen “Tårnagent-sang” skrevet av 
Robert August Pedersen og spilt inn i studioet i kirka med lokale ungdommer. Den ferdige musikkvideoen 
ble vist både på nett og i gudstjeneste. 

Lys Våken 
I 2020 valgte vi å ikke gjennomføre Lys Våken og heller satse på det nye opplegget “Stormen.” 

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. 14 stykker 
meldte seg på. Musikalen ble utsatt på grunn av ny nedstenging høsten 2020, men musikalen er ferdig og klar 
til å tas i bruk. 

TØFF 
På grunn av for få påmeldte ble ikke TØFF-kurset gjennomført i 2020. 

Lederweekend 
Tross mange gode ideer og alternative løsninger sørget nedstenging for at weekenden ikke ble gjennomført. 
Men alle ungdomslederne møttes til en hyggelig avslutning før jul, hvor det ble avdekket et stort 
engasjement.  

Trygg Landing 
Trygg landing er en samling for 15åringer og eldre ungdom og unge voksne basert på “Ung Messe-
konseptet”. En arbeidsgruppe bestående av frivillige med forskjellig tilknytning til menigheten utarbeidet en 
samling kun bestående av musikk og bibeltekster, samt en andakt i form av en fortelling. Samlingen ble 
gjennomført rett før nedstenging høsten 2020, med tre deltakere i tillegg til styret for Trygg Landing og 
KIKK. Alle var enige om samlingen var så bra at den måtte gjentas og at oppslutningen ville vokse. 
Arbeidsgruppen bestod av: Einar Byfuglien, Hanne Vestli Andersen, Hege Eidseter, Christine Skarding 
Rogne, Celia Engesæth og Sofie Guldbrandsen. 
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Konfirmasjon 
Gjennomført som vanlig, med nødvendige tilpasninger. 

 

             

 

6. Samarbeid med barnehager og skoler 

Samarbeid med barnehagene og skolene 
Samarbeidet med barnehagene og skolene er først og fremst knyttet til jule- og påskevandringer. Det var 
i 2020 ingen vandringer i forbindelse med påske, men en rekke vandringer i forbindelse med jul.  
Det er god kontakt med barnehagene og skolene, og stor positivitet rundt opplegget. 
 

 
 

7. Diakoni 
Lambertseterhjemmet  
Lambertseter sykehjem ble lagt ned og revet i begynnelsen av 2020. Nytt sykehjem er 
ventet ferdigstilt om ca to år. Alle beboere med tilknytning til Lambertseter fikk tilbud 
om plasser på andre sykehjem, både innenfor og utenfor bydelen. I noe grad har vi 
maktet å følge opp våre faste beboere, dette i samarbeid med Frivillighetssentralen.   
  
Matvaresortering  
Matsorteringsprogrammet i samarbeid med Frivillighetssentralen og Mellombølgen 
Rema 1000 fortsatte i 2020 til trosse for strengere restriksjoner. Hovedformål er fortsatt 
å redusere matsvinn og bedre utnyttelse av ressursene med å gjenvinne og hindre at mat 
kastes. Det har vært åtte faste frivillige involvert i samarbeidet, ledet av diakonal 
medarbeider. Matvarer som er i ferd med å gå ut på dato blir tatt ut av sortimentet, frosset 
ned og omfordelt i et på forhånd avtalt nettverk.  
  
Årlige arrangementer  
Diakoni- og frivilligarbeidet har bidratt til gjennomføring av tradisjonelle arrangementer 
tross pandemi. Minnegudstjeneste allehelgensdag og 2. juledagsmiddag med redusert 
antall ble gjennomført. Tradisjonell juletrefest og nyttårsbord for frivillige ble avlyst.   
I noen grad har vi invitert felleslunsjer og bursdagsmarkeringer på huset, men også dette 
etter godkjenning og befaring fra bydelsoverlegen med gjennomgang av de fysiske 
forhold. Noen av arrangementene har vært gjennomført i samarbeid med 
Frivillighetssentralen, og mange av disse har skjedd utendørs.   
  
Torsdagstreff  
Torsdagstreff har hatt ukentlige samlinger kl 12 i kirkestuen, men ikke i periodene der 
kirken har vært nedstengt.  Faste frivillige medarbeidere i 2020 
var Toril Slettner, Svein Magne Hagen Jevne, Synøve Gigernes og Ove 
Johansen. Ansvarlig fra staben har vært diakonal medarbeider Jørgen Meier.  
Til ordinære samlinger har deltakelsen vært ca. 15–20 mennesker. Inntektene fra 
utlodning har i mange år gått til en fadderbarnsordning i Misjonsalliansen. Sommeren 
2020 ble dette formålet endret til menighetens eget misjonsprosjekt 
i Stefanusalliansen.  Det var planlagt flere Eldreforum i 2020 men bare ett møte ble 
gjennomført med besøk fra Even Saugstad og foredraget ble holdt i kirkerommet.  
  
Frivillighetssentralen  



10 Årsmelding for Lambertseter menighet 2020 
 

 

Samarbeidet med Frivillighetssentralen fortsatte i 2020, men med restriksjoner på 
fremmøte. Frivillighetssentralen har invitert til utendørs samlinger i sitt eget partytelt 
ved siden av tusenårstreet.  
  
Sommerturer  
Menigheten i samarbeid Frivillighetssentralen fikk i 2020 tilskudd til å gjennomføre 
sommerturer. Bare en tur til Lygnaseter lot seg gjennomføre, med rundt førti deltakere. 
Utover det ble noe av de tildelte midler brukt til utdeling av en førjulshilsen i form av 
en blomst til alle brukere av vårt faste nettverk.    
 
Julegaveaksjonen 
Innsamlingen av gaver på Lambertseter senter fortsetter å vokse og utvikle seg. I 2020 
ble gavene sortert og ompakket i kirken før de ble levert til Kirkens bymisjon. Med 
senterleder Silje på Lambertseter senter i spissen har opplegget rundt mottak av gaver 
blitt videreutviklet, og vi har grunn til å være veldig takknemlig for bredden i 
engasjement som dette tiltaket utløser.
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8. Voksenarbeid 

Kirkering, grupper og husfellesskap 
Menigheten har bare én kirkering og et par andre 
mindre bibel/samtalegrupper og et husfellesskap. Dette er fellesskap som møtes regelmessig og 
er verdifulle for menigheten siden de bidrar med bønn og åndelig fellesskap utenfor 
gudstjenestene. Vår menighet er takknemlig for den tjenesten de står i og bidrar med.  

  
 

Strikkekvelder 
I 2020 arrangerte vi strikkekvelder i de perioder av året det var smittevernssansvarlig forsvarlig og 
tillatt å gjennomføre det. Antallet deltakere varierte fra 5 til 12 damer, med god aldersspredning. 
Dette viser at Strikkeklubben er et godt fellesskap på tvers av generasjoner. Vi gleder oss til å 
starte dette opp igjen så snart det er mulighet for det. 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.  Mye av det vi produserer gis videre til ulike veldedige formål (Kirkens Bymisjon, 
Frelsesarméen, Amandaprosjektet osv.). 

 
Vi takker for absolutt alle bidrag, og ikke minst takker vi alle glade givere 
som også i 2020 har bidratt med store mengder flott restegarn. 
 
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 2020 ble det 
avholdt digitale bønnestunder i stedet for møter i kapellet. 

 

 
 

9. Misjon 

Misjonsprosjektet med Stefanusalliansen 
Menighetsrådet har i til sammen 9 år hatt avtale med Stefanusalliansen og misjonsprosjektet 
Anastasia. Forrige periode utløp i desember 2015 og rådet bestemte seg da for å fortsette 
samarbeidet med Stefanusalliansen og utvidet prosjektet til også å gjelde Mamma Maggie og 
Stefanusbarna. Perioden som gikk ut 2018, ble fornyet for tre nye år.  
Pengene til prosjektet samles inn ved givertjeneste, kirkeofringer 3 ganger i løpet av året, samt 
utlodning og innsamling under Sprell Levende-sommeravslutning/misjonsgudstjeneste i juni. 
Det er hevet over tvil at vi gjennom vårt misjonsengasjement, rettere betegnet som      
partnerskapsengasjement, er med på å gjøre en forskjell for barn og unge i Egypt. 

 
Menigheten hadde opprinnelig forpliktet seg til min. kr 15.000 pr. år. For 2019 ble beløpet 
hevet til 25.000 per år, og dette ble videreført i 2020. Soknepresten er kontaktperson for 
Stefanusalliansen og misjonsprosjektet «Stefanusbarna og Anafora».    Ettersom det meste av 
innsamlingsarbeidet ble avlyst i 2020 har menigheten måttet dekke det meste av beløpet fra 
andre disponible midler.   
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10. Tro og lys 

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 menig- 
hetskontakt er soknepresten, 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. Dette arbeidet gir både 
tyngde og dybde til vårt diakonale engasjement i menigheten.  

 
 

11. Informasjon 

Informasjonsarbeidet er helt avhengig av mange frivillige krefter. 
 

Menighetsbladet 
Menighetsbladets redaksjon har bestått av Borgny Vestli, Robert August Pedersen, Morten Fjøren, 
Christian Danielsen (pause) og Hege Eidseter. Layout: Helen Fjeld Langrind. Distribusjon: Jan 
Sverre Kippe. Martin Holstad blir med som medskribent. 
 
En stor takk til stab, alle andre bidragsytere og våre annonsører. Menighetsbladet kom ut med 3 
utgivelser i 2020. Utgivelsen som normalt kommer på forsommeren ble erstattet av to forenklede 
nyhetsbrev, ettersom det var en nokså uavklart situasjon med lite forutsigbarhet for programmet.  
 
Nettside, sosiale medier, oppslagstavler og annonsering 
Vi har 2 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 tilstede på Facebook og Instagram.  
Nettopp nettsiden, Facebook og Instagram har vært viktige kanaler for å nå ut til menigheten i 
store deler av 2020.  
 

 
 

12. Kirkebygget 

Bygningen er fra 1966 og har som kjent en del behov for rehabilitering og oppgradering. En lenge 
ønsket oppgradering kom på plass i 2020, nemlig en datalinje (fiber) og nytt trådløst nett i hele 
bygget. Det var i grevens tid, og åpnet for en langt friere utforsking av digital kommunikasjon. En 
annen og mer synlig oppgradering dreier seg om de pent brukte kontormøblene som vi fikk overta 
vederlagsfritt etter en storbedrift på flyttefot. Lars Petter Reinertsen stod i bresjen for prosjektet, 
og sørget for en smidig utskifting. Forøvrig kom nye salongmøbler på plass både i Kirkestua og i 
Bomberommet. Arbeidet med oppussing i bomberommet er igangsatt, men dette skulle gjøres på 
dugnad av ungdommer, som har hatt begrenset tilgang, og er derfor ikke ferdig ennå.  
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Renholdsarbeidet var allerede «før koronaen» utvidet med en fast deltidsstilling innen 
renhold. Smittevask har krevd mye av både ansatte og frivillige, men dette har i det 
store og hele forløpt forsvarlig og greit.  
 
Faste leietakere i 2020: 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. 
 
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.  

 
13. 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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14. 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. Etter at KFIO tok grep med å tilbakeføre 
30%-andelen av leieinntektene til menighetens regnskap har resultatet 
likevel ikke blitt så negativt påvirket som det lenge så ut til å bli.  

 
Netto underskudd utgjør kr 180.210 og regnskapsmessig mindreforbruk kr 
356.699. Det var altså budsjettert med et større uttak av fondsmidler enn det 
som viser seg nødvendig. Driftsinntektene på kr 938.050 er vesentlig 
mindre enn året før. Omfanget av utleie har vært langt mindre, og gaver og 
kollekt/kirkeoffer har vært lavere. Driftsutgiftene på kr 1.168.930 er også 
lavere. Lønnsutgifter har gått «som normalt», men mye annet har vært 
redusert. 

 
Midler fra trosopplæringsreformen utløste i 2020 kr 547.000 til Lambertseter menighet. 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 og gjør de nødvendige 
rapporteringer. Trosopplæringen hadde i 2020 et mindreforbruk på kr 57.000, som utgjør 
ca 10% av tildelingen, som er øvre grense for hva som kan overføres til neste år (normalt er 
det 5%, men pga covid-19 er den økt for 2020). 

 
 

15. Menighetsråd 

Det ble i 2020 avholdt valg til menighetsråd for perioden 2019-2023, som konstitueres 
hvert år.  Etter det konstituerende møtet i oktober 2020 består rådet av: 
 
Faste medlemmer 
Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder for ett år) 
Lise Ingebrethsen Larsen (nestleder for ett år) 
Øyvind Mæland 
Borgny Vestli (KfiO-representant for 4 år) 
Hege Konstanse Finnset Eidseter 
Christian Danielsen 
 
Varamedlemmer: 
Fredrik Brekke Møller 
Bodil Aga Aandstad 
Anna Aristova 
Lisbeth Adamsson 

 
Utgått fra rådet etter flytting til Vestlandet 2020: Svein Jarle Yndestad Eide 
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Daglig leder har deltatt i rådets møter som sekretær. Menighetsrådet har 
i 2020 hatt arbeidsutvalg som bestod av leder og nestleder i rådet, samt 
sokneprest og daglig leder. 

 
Menighetsrådet har hatt til sammen 6 møter og behandlet 33 saker gjennom 
året. Det planlagte årsmøtet ble avlyst. Det har vært 8 møter i 
arbeidsutvalget (AU). 

 
16. Medarbeidere 

Soknepreststillingen 
Etter 14 år i stillingen som sokneprest ble 2020 det siste med Fredrik Ulseth i stillingen. 31.des ble 
hans siste arbeidsdag som sokneprest før han nå har gått over til en aktiv pensjonisttilværelse. Fredrik 
gikk av på grunn av 70-årsgrensen, og har på ingen måte hatt bremsen på det siste året. Både det 
økende antallet gravferder og alle tilpasningene rundt covid-19, kombinert med stadig mer hektisk 
aktivitet som bestefar i privatlivet, så har det vært full fart helt året gjennom. Betydningen av Fredriks 
lange og trofaste tjenestetid var det meningen å markere på enavskjedsgudstjeneste 10. Jan 2021, som 
er blit utsatt til 16. Mai 2021. I denne omgang rettes en foreløpig, stor takk og anerkjennelse for 
Fredriks rike tjeneste for Lambertseter menighet! 

Arbeidet med å skaffe en ny sokneprest ble ført av Oslo bispedømmeråd, og med Gjertrud 
Gulestøl Reinertsen som menighetsrådets representant inn i dette. Det var 5 søkere, og etter to 
runder med intervjuer fikk Barbro Schmedling tilbudet – og takket ja til å bli Lambertseters nye 
sokneprest. Hun startet opp 1. januar 2021.  
 
Ansatte 
I januar 2020 var følgende personer ansatt i Lambertseter kirke: For Oslo bispedømme: 
Fredrik Ulseth. Sokneprest 100% stilling.  
Morten Huuse Fjøren. Kapellan 100% stilling.  

 
For Kirkelig fellesråd i Oslo: 
Lars Kristian Gjone. Daglig leder (80%) og trosopplæringsleder (20%). 
Jørgen Meier. Diakonal medarbeider i 50% menighetsfinansiert stilling, 
20% trosopplæringsmedarbeider og 30% stilling i søndagstjeneste og adm. 
ressurs. 
Hannah Marie Carding. Kantor i 50% stilling, ble takket av i september 2020 da hun byttet 
arbeidssted til Sinsen menighet.  
Som vikarer for kantor startet to studenter opp i hver sin 30%-stilling i september og ut året:  
Randi Bukholm og Tone Knutson Holmgren.  
Robert August Koestøl Pedersen. Trosopplæringsmedarbeider (20% stilling), 
og ungdomsarbeider i midlertidig 30%-stilling. 
Marianne Jørgensen. Innleid på timebasis som leder av babysang annenhver 
torsdag i måneden. 
Maria Fermin. Midlertidig stilling som renholder på timebasis, primært 
knyttet til utleievirksomheten, inngått fast arbeidsavtale mot slutten av året 
(6 timer per uke). 

 
Frivillige: 
Takk til alle menighetens frivillige! Deres deltakelse er uerstattelig. 
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Menighetens aldersspredning: 
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