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Menighetsrådsleder har ordet

I 2017 har Østre Aker og Haugerud menighetsråd bestått av: 
 
Eli Solberg (leder)

Sigmund Gulliksrud (nestleder og repr. i Kirkelig fellesråd i Oslo)

Silke Pahlke

Kari Søyland

Mette Bergstrøm

Sol Hallingstad

Toril Prestmo

Birger Øverland

Frode Pakusch (vara)

Liv Gystad (vara)

Trond Aanesen (vara)

Irene Syse (perm.)

Gro Elin Vinnes (perm.)

Johnny Johan Syversen (perm.)

Svein Helge Rødahl (sokneprest)  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Daglig leder har vært menighetsrådets sekretær og saksbehandler i enkeltsaker og 
økonomi. 
 
Arbeidsutvalget (AU) til menighetsrådet har bestått av sokneprest, leder og nestleder, med 
daglig leder som sekretær. Arbeidsutvalget har forberedt saker for menighetsrådet. 
Det har vært avholdt 9 menighetsrådsmøter, 1 menighetsmøte samt felles møter og 
samlinger for stab og menighetsråd. Menighetsrådet har også vært representert i 
prostirådsmøter. 
 
Menighetsrådet brukte mye tid i 2017 til forslag på bruk av midler fra salg av Midtveien 3 
og flygelinnsamlingsaksjon. Det ble ellers forberedt og avholdt vennskapsvisitt fra Latvia 
og ansatt ny diakon. Menighetsrådet var representert i intervjugruppa ved prostetilsetting 
og menighetsrådet avga stemme ved nominasjon og valg av ny biskop. Det har også blitt 
sendt inn høringsuttalelser til ulike saker, som valgregler, markaforskrift, planprogram for 
Trosterud-Haugerud og ny trossamfunnslov. 
 
Vi takker både stab og frivillige for en flott innsats i 2017!
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Soknepresten har ordet

For meg ble 2017 et spesielt år som 
sokneprest i Østre Aker og Haugerud 
menighet. Etter at boplikten ble opphevet, 
og lav husleie ble til dyr husleie, ble det for 
dyrt å bo både i presteboligen i 
Haugerudhagan og i vårt eget hus på 
Kråkerøy. Min kone Reidun og jeg flyttet 
derfor ut av presteboligen i pinsen 2017 
og jeg ble pendler Kråkerøy - Haugerud. 
Det ville bli for krevende i full stilling så jeg 
søkte biskopen om å få tjenestegjøre i 60 
% stilling fra 1. september. Forespørselen 
ble innvilget mot å fortsette som 
sokneprest, noe som ble for vanskelig å 
gjennomføre i praksis – det ble langt mer 
enn 60 %. Fra nyttår 2018 vil jeg arbeide som seniorprest i 60 % og vil gjøre det ut juni 
2018 da jeg går av med pensjon. En god side ved dette var at menigheten slapp å kutte 
ned 50 % på en av de andre preste-stillingene, slik vi var pålagt i anledning den nedgang i 
stillinger prostiet måtte foreta i 2017.

Dette er altså siste gang jeg skriver sokneprestens side til ØAHs årsmelding, det er 
vemodig, det har vært spennende og givende å arbeide i ØAH, det har vært utfordrende 
og krevende, men mest av alt preget av trivsel og glede. Derfor vil jeg også denne gang 
uttrykke min store

Takk!
Til alle medarbeidere, i menighetsråd, utvalg, komiteer og grupper! En imponerende 
innsats gjøres. Stor takk til mine gode kolleger i staben, takk for dedikert og meget god 
arbeidsinnsats!
Menighetsrådet og arbeidsutvalget. Et meget arbeidsomt og positivt råd, dyktig ledet av Eli 
Solberg. Store og krevende saker behandles med pågangsmot og klokskap.
Utvalgene jobber iherdig og godt. 
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Grunn til glede og takknemlighet
Jeg vil bruke alt det som skjer i vår menighet i løpet av en uke for å gi en oversiktsgrunn til 
glede:
• Søndag – gudstjenester i Østre Aker og Haugerud kirker. Hovedsamlingen for vår 

menighet. Gudstjenestegrupper er aktivt med og gjør gudstjenestene så gode som 
mulig. Misjonsprosjekt Nepal gir oss utsikt og fokus på andre enn oss selv. 
Søndagsskole. Kirkekaffe – viktig sosialt treffsted.

• Tirsdag – Østre Aker Misjonsforening i Østre Aker menighetshus, siste tirsdag i 
måneden, bokkafe i menighetshuset hver tirsdag.

• Onsdag – Samtalegruppe hver 3. onsdag ettermiddag. Samtalekveld tre 
onsdagskvelder i semesteret. Bibeltimer tre onsdagskvelder i semesteret. Fast føde for 
tro og liv.

• Torsdag – Torsdagslunsj, bruktmarked og babysang i Haugerud kirke, Lunsj og 
babysang i Vaskeriet på Teisen. Åpent hus, formiddagstreff i Østre Aker menighetshus, 
Supertorsdag (SuperXdag), storfamiliesamling i Haugerud kirke, Barnekoret KORiKAT i 
Østre Aker menighetshus, kirkekoret Alna Vocalis i Haugerud kirke og Ungdomsklubb i 
Vaskeriet på Teisen.

• Fredag – Barneklubben Amigos og Ungdomsklubben i Haugerud kirke.
• Lørdag – Lørdagskafé og bruktmarked 1. lørdag i måneden. Nevnes må også div. 

konserter og kunstutstillinger i Østre Aker kirke og, når flygel er på plass i Haugerud 
kirke, også flere konserter der.

Fokus for vår kirke i 2017 har vært Luther og reformasjonen, 500 år etter, det har preget 
mye av gudstjenestelivet og annet i vår menighet. Hovedord har vært NÅDE og jeg hilser 
dere alle med Paulus’ kjente hilsen: 

«Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!»

Svein Helge Rødahl, sokneprest i Østre Aker og Haugerud menighet.
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Et utvalg av menighetens aktiviteter 
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Besøk fra Latvia 

Østre Aker menighet hadde kontakt 
med to menigheter i Latvia, Seme og 
Engure vest for Riga, bl.a. ved å sende 
klær til støtte for folk i nød, og med 
besøkskontakt. Kantor Ieva var sentral 
i dette arbeidet. Denne kontakt har vi 
søkt å videreføre ved brevkontakt, ved 
at sokneprest Rødahl besøkte 
menighetene der høsten 2016 og nå 
ved at sokneprest Ivars Bergs og 
menighetsrådsleder Valdis Logins 
besøkte oss i januar 2017. 

De deltok ved torsdagslunsj, 
babysang, barnekoret KORiKAT, 
Latvia-kveld i Haugerud kirke, besøk 
på bispedømmekontoret og hos prosten, 
barneklubben Amigos, div. sightseeing i Oslo, Latvia-kveld hos soknepresten og 
gudstjeneste i Haugerud kirke der Ivars holdt dagens preken. 

Svært intense dager, svært fint å bli kjent med disse to og det de kunne fortelle fra sin 
kirkevirkelighet i et land i stor forandring og økonomisk vekst. Vår organist Daina og kantor 
Ieva Berzina skal ha stor takk for folkejobben de gjorde.

Gjenvisitt til Latvia med representanter for menighetsråd, misjonsutvalg og stab er planlagt 
til mars 2018. Vi håper denne vennskapskontakten kan finne en god form for fremtiden. 

Takk til våre venner i Seme og Engure!
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Fasteaksjon

Også i 2017 var konfirmantene med under Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon og det ble et godt resultat for 
menighetens in del. Det er likevel en stadig større 
utfordring at konfirmantantallet avtar og vi derfor får 
dekket færre og færre roder. Det er bra at andre fra menigheten stiller opp, dette bør bli et 
større satsningsområde i årene som kommer.

Takk til alle som bidro, med bøssebæring, organisasjon, på kjøkkenet med servering, som 
døråpnere og givere og til alle som har båret aksjonen fram i tanker og bønn!
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Festivalhøymesse

Festivalhøymessen 19. mars ga for tredje gang anledning til en urfremføring. Daina 
Molvika hadde denne gangen skrevet musikk til tekster fra Salmenes bok assosiert til en 
mors hverdag. Sopranen Guro Lødemel fremførte dem, akkompagnert av fiolinist Ingvild 
Græsvold, cellist Nerina Weiss og organist Daina. Bymisjonsprest (nå biskop) Kari 
Veiteberg holdt preken om Jesus som døråpner for kvinners religions- og ytringsfrihet.

Etter gudstjenesten ble utstillingen «Blått stoff» med bilder av Harald Lyche åpnet. Selv om 
maleren er vokst opp i et ateistisk hjem, er målet hans å male for en bedre verden og for 
Gud. Utstillingen ble tatt ned i juli, men ett av hans verker, «Nedtakelsen» er lånt ut til 
Østre Aker kirke på permanent basis.
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Alna Vocalis

Kirkekoret  Alna Vocalis har i 2017 hatt åtte korister. De har opptrådt på fem gudstjenester, 
en konsert til inntekt for nytt flygel i Haugerud kirke, et fellesprosjekt med andre kor på 
Oscarsborg, og i tillegg er koret et selvsagt innslag på julemessa. De åtte koristene har 
også deltatt som forsangere på gudstjenester, og har hatt et utstrakt samarbeid med 
Charlie’s Vocal Combo.

Aller mest ønsker de seg selskap av flere som vil synge sammen med dem – så hvis det 
frister, møt opp på en øving i Haugerud kirke kl. 19 på en torsdag.

Alna Vocalis og Charlie’s Vocal Combo.  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Misjonsprosjekt Nepal

Østre Aker og Haugerud menighet har også dette året støttet Himalpartners prosjekt i 
Nepal: Sjelesorg i kirkene. Prosjektet er rettet mot sjelesorgsenteret Bethesta som 
utdanner prester, menighets- og ungdomsledere i sjelesorg. Senteret ledes av  Ramu 
Rayamajhi, en erfaren teolog og prest. Mirjam Bergh, som startet senteret og Eldrid 
Brekke fra Himalpartner deltok ved misjonsgudstjenester i 2017. I Haugerud kirke har vi 
også i år hatt fire gudstjenester med fokus på vårt misjonsprosjekt. 

Vi har delt ut misjonsbøsser i vår- og høstsemesteret, og dette innbrakte til sammen 
kr 21 100.  Til vårt misjonsprosjekt har det i Haugerud kirke vært fire ofringer og her kom 
det inn kr 14 255, i tillegg det som måtte ha kommet inn på “vipps”. 

Vi har en tavle bak i Haugerud kirke med ytterligere informasjon fra prosjektet, og vi får 
tilsendt Himalpartners blad “Tibetaneren” til gratis utdeling. Hjemmesidene har også stoff 
om sjelesorgsenteret og nyhetsbrev fra Bethesta vil ligge her. 

Takk til alle som bruker misjonsbøssene og som er med i forbønn for vårt misjonsarbeid!

Samtalekvelder

Kveldene er godt innarbeidet etter to semestre i 2016 med totalt syv samtalekvelder – en 
ekstra med prost Anne Hilde i november 2016. Kveldene har vært jevnt over godt besøkt 
og engasjementet både under og etter kveldene har vært upåklagelig. Mange spennende 
gjester har vi hatt og i 2017 ble det ikke dårligere. Vi samles for å lytte, reflektere, reagere 
og lære.

Første semester av 2017 hadde «Reformasjon» som overordnet tema og følgende kvelder 
ble avviklet:
• 8. mars: «Reformasjon» med Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet og 

generalsekr. i Norske Kirkeakademier.
• 5. april: «ISLAM – tro, praksis, reformasjon…»  med Imam Ibrahim Saidy, leder ved The 

Islamic Movement i Norge, moské og sosialt senter på Grønland.
• 31. mai: «Skriften alene» med Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet og professor ved 

MF.
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Andre semester med «På innsiden…?» som overordnet tema, med interne samtalegjester:
• 20. sept.: «En flyktning finner sin tro…» med Nasser Fard, fra Iran, lærer, tidligere 

pastor i Den iranske lutherske kirke i Oslo, frivillig medarbeider i vår menighet, bl.a. i 
gudstjenestegruppe.

• 18. okt.: «Hva mener du egentlig om…» med vår egen kapellan Carsten Schuerhoff 
som ikke satte sitt lys under en skjeppe, det ble mye diskusjon etter denne kvelden.

• 15. nov.: «Hva er det Vårt Land ønsker å formidle..?»  var internt for alle som abonnerer 
på Vårt Land, redaktør Åshild Mathisen gjorde et svært godt inntrykk.

Ved enkelte av kveldene ble noen av Thore Haukners pianostykker presentert for 
forsamlingen.

Ny «gullrekke» er lagt for første semester av 2018, da blir det 4 samtalekvelder. Vel møtt!

Samtalekveld med Kristin Gunleiksrud Raaum 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Uttak av kirkebenker i Østre Aker

Uttak av to kirkebenker foran og to bak på venstre side skaper spillerom til både konserter 
og kirkekaffe! Jobben ble utført at Kirkelig fellesråd i Oslo, etter godkjenning fra 
Riksantikvaren. 
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Bibelstudiegrupper

I Østre Aker og Haugerud menighet er tre Bibelgrupper i aktivitet. To har samlinger i 
Haugerud kirke, og en samles i private hjem hver annen eller tredje uke. Det er stabilt 
fremmøte, og gruppene består av 6-8 deltakere. Alle gruppene arbeider med kommende 
søndags tekst, og opplever at studiene og ikke minst fellesskapet rundt Bibel, bønn og et 
enkelt måltid er en verdifull hjelp på veien med Jesus. Det viser seg også at deltakere i 
disse gruppene er blant de mest trofaste kirkegjengerne i menigheten. Vi skulle gjerne se 
at flere grupper kunne dannes. 
 

Bibeltimer

På grunn av etterspørsel har vi startet opp igjen med bibeltimer. Det har vært et solid tilbud 
tidligere, men har ligget nede noen år. Timene gir oss mulighet til å gå dypere inn i 
Bibelens tekster. 

Merete Hodt         Anne Margrete Saugstad

I vårsemesteret holdt vår menighetspedagog Merete Hodt Bibeltimer over Paulus’ brev til 
Filipperne tre onsdagskvelder. Hun er en meget dyktig formidler og fikk svært god respons 
på sin undervisning.  
                                                                                                                                                                     
Da Merete gikk ut i foreldrepermisjon, fikk vi tidligere bibelskolelærer Anne Margrete 
Saugstad,  kjent fra Haugerud kirke, med oss i høstsemesteret. Hun foreleste tre kvelder 
over profeten Jesaja. Hun er en grundig og kunnskapsrik pedagog, og vi satte stor pris på 
hennes undervisning. Bibeltimene har vært godt besøkt av fornøyde deltakere. Dette vil vi 
fortsette med.   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Gatefest ved Trosterudvillaen 
 
Trosterud/Haugerud dag 2017 var lagt til området rundt Trosterudvillaen og det ble fint! 
Strålende vær og mange fine innslag, fra gudstjeneste med dåp kl. 11 og til langt ut på 
ettermiddagen. Menigheten viser seg som en flott del av lokalmiljøet og er drivkraften i 
dette lokalengasjementet, sammen med ca. 30 andre lag, foreninger og organisasjoner.
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superXdag
 
Også i 2017 var det superXdag i Haugerud kirke annenhver torsdag. Tilbudet er fortsatt 
inne i en god steam, favner bredt og forholdsvis mange. Ofte har vi vært over 30 
mennesker til bords.

Etter middagen, som blir laget og servert av frivillige, er det aktiviteter. Tårnagentklubb for 
skolebarna, kafé og quiz for de voksne og småbarnsang for de minste.

I mars 2015 hadde vi følgende målsetting for superXdag: SuperXdag vil vise at Haugerud 
kirke er et godt sted å være på tvers av generasjonene, vil invitere inn i uforpliktende 
fellesskap samtidig som den vil vekke nysgjerrighet til tro, involvering og deltakelse.
Dette er fortsatt en fin setning å lese, noe å strekke seg etter – og ikke minst å være med 
på. Haugerud kirke er annenhver torsdag en åpen og diakonal kirke hvor alle er velkomne.
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Barne - og ungdomsarbeid 
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Trosopplæring

Trosopplæringsarbeidet ledes av en felles styringsgruppe fra samarbeidsenheten 
bestående av Østre Aker og Haugerud, Ellingsrud og Furuset menigheter. I 
styringsgruppen sitter: Fra Ellingsrud og Furuset: Knut Roar Norlund, Marianne 
Gullhaugen (kateket) og Jarle Slåen. Fra Østre Aker og Haugerud: Carsten Schuerhoff 
(kapellan) og Sigmund Gulliksrud. Leder for trosopplæringen Beate Katrine Sørensen er 
med i styre. Menighetspedagog Merete Hodt og trosopplæringsmedarbeider Einar 
Østerhagen er med på noen møter. Leder av styringsgruppen er Carsten Schuerhoff.
 
Styringsgruppen har utarbeidet lokal plan for trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år. 
Denne planen er godkjent av biskop Ole Christian Kvarme høsten 2012. Tiltakene skal til 
sammen gi 315 timer trosopplæring fra 0-18 år.
 
I tillegg til plansamarbeid, har også styringsgruppen ansvar for å lage et budsjett som 
godkjennes av de enkelte menighetsrådene. Trosopplæringsarbeidet og budsjettet 
rapporteres årlig inn til kirkerådet og bispedømmerådet.
 
Styringsgruppen møtes 2 ganger i semesteret. Fra høsten 2013 ble det oppretter et 
arbeidsutvalg som består av 4 fra styringsgruppen; de møtes mellom 
styringsgruppemøtene ved behov. Høsten 2015 startet vi så smått med revidering av 
planen, der vi hadde møte med bispedømmets trosopplæringsansatte Tonje Kristofersen 
og Petter Rønneberg. Vi fortsatte med revideringen av planen i 2017, der vi hadde en 
åpen arbeidslørdag i februar 2017, der MR og andre som er interessert i trosopplæringen 
var med på møte der det ble jobbet med deler av planen. Det som kom frem den dagen er 
tatt med i planen, planen ble levert våren 2017, vi fikk tilbakemelding på den fra 
bispekontoret, og det jobbes med å fullføre det lille som manglet.
 
Beate K. Sørensen, trosopplæringsleder, Alna samarbeidsenhet
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KORiKAT

KORiKAT hadde i vårsemesteret 11 medlemmer, men 
dessverre flyttet noen av dem og andre sluttet. De fem 
gjenværende gjorde en god innsats i høstsemesteret, 
med et latinamerikansk syngespill som et høydepunkt. 
Samarbeidet med profesjonelle musikere skapte 
gjensidig glede, og syngespillet ble i tillegg til konserten i 
oktober også fremført på Solsnukonserten 21. 
desember. 

Koret deltok dessuten på fem gudstjenester, derav en i Nordstrand kirke som et 
samarbeidsprosjekt med andre barnekor organisert i Ung Kirkesang. Det var stas å få låne 
korkapper og synge sammen med 30 andre barn.

�21



Søndagsskolen

Søndagsskolen har hatt syv samlinger i 
vårsemesteret og syv samlinger i høstsemesteret, alle 
i Haugerud kirke. 

Inga-Marie Dons og Ingrid Thelle har delt ansvaret for 
Haugerud kirkes søndagsskole. Vi har hatt mange 
inspirerende møter med barn og foresatte. Fellesskap 
på tvers av alder, kjønn og bakgrunn beriker både små og store. Den eritreiske 
menigheten som leier lokaler i underetasjen har foreldre med barn og noen hjelpere som 
har deltatt på våre samlinger.

Søndagsskolen hadde 22 betalende medlemmer i 2017, 10 gutter og 12 jenter. Totalt 
møtte 61 jenter og 44 gutter.  Dette er en stor fremgang fra 2016, hvor det var 15 
betalende medlemmer og 71 barn totalt. 

Vi prøver å få alle som deltar til å betale medlemskontingenten på kr 50 per kalenderår. 
Søndagsskolen har sendt kollektene på kr 1480,- til Compassions misjonsprosjekt i 
Uganda. 

Vi takker alle som ber for dette viktige arbeidet. Trosopplæring skjer i hjemmene og i 
kirkene. 
 
Arbeidet med å gi Jesus til barna er utrolig viktig! Takk for din støtte!
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Amigos 15 år

Fredagsklubben Amigos gir rom for vennskap på tvers av alder, kjønn og bakgrunn, og 
fyller Haugerud kirkes underetasje med latter og jubel.

Amigos hadde 6 samlinger i vårhalvåret, og 4 samlinger på høsten. I tillegg hadde de egen 
leir på Stenbekk i november, hvor 37 barn og 12 ledere deltok. 

20. oktober feiret klubben sitt 15-årsjubileum, og fikk blant annet tildelt kr 30 000 av bydel 
Alna. Disse pengene går til møbler og utstyr i tillegg til feiringen. Denne tildelingen er en 
anerkjennelse av klubbens betydning for barna i nærmiljøet.

På selve feiringen var det pizza og brus til alle 115 barn og 25 hjelpere, og med 
påfølgende festprogram i kirkerommet.

Klubben hadde i 2017 122 betalende medlemmer, en økning på 28 fra 2016. 
Gjennomsnittlig møter 67 barn per kveld. 

Vi takker alle for flott innsats og godt samarbeid for Amigosklubben!  
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Konfirmantene

Konfirmasjonsgudstjenestene i begge kirkene tok utgangspunkt i fortellingen om Sakkeus 
som gjemte seg i treet for å se Jesus.
Konfirmantopplegget er det givende å være med på. Sammen med Ellingsrud og Furuset 
menighet har vi laget et godt og solid opplegg med samlinger annenhver onsdag og 
leiropphold i august. Leiren i 2017 var preget av Ungdomsåret 2017 som ble gjennomført i 
regi av Oslo bispedømme og KFUK-KFUM. Det er bra for oss å være del av et større 
opplegg og en større sammenheng. 
Totalt hadde vi 23 konfirmanter i 2017, som utgjør omtrent halvparten av de døpte. Som 
vanlig må vi regne med at en del velger konfirmasjon i Oppsal – dette på grunn av 
skolekretsene. 

Carsten i gardintrapp under prekenen. Han fortalte om Sakkeus. Foto: Kjersti Solli 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Ungdomsklubben

Ungdomsklubben samles trofast annenhver fredag kl. 18.30. Kveldene består av en 
mengde fritidsaktiviteter som for eksempel biljard, bordtennis og airhockey, samt andakt. 
Gjennomsnittlig samles 18 stykker til klubb, 13 gjester og 5 medarbeidere. Det er 20 
betalende medlemmer. 

Klubben har hatt 11 kveldssamlinger i vårhalvåret, og 9 i høsthalvåret. I tillegg har de dratt 
på en tur sammen. 
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Babysang

Fra januar ble kafétilbudet på Vaskeriet utvidet med babysang, ledet av Ellen Omdal 
Milsom. Vaskeriet har igjen blitt et møtested for befolkningen på Teisen, hvor mennesker i 
alle aldre møtes og har det hyggelig sammen. Det er babysang annenhver torsdag på 
Vaskeriet og i Haugerud kirke, med et gjennomsnitt på 12 babyer hvert sted. 

�26



Julegudstjenester for skoler og barnehager

Julen i i våre kirker er fylt av musikk, glede og undring. Julefortellingen berettes på mange 
språk. Mange foreldre blir også med i julesamlingene.  
 
Skoler som deltar i julegudstjenester og julesamlinger er Bryn, Haugerud, Haukåsen, 
Lutvann, Trosterud  og Tveita.  
 
Barnehager som deltar i barnehagesamlinger og julevandringer: Regnbuen, Teisenparken, 
Haugerud sentrum, Solfjellet, Stjernemyra, Smalvollskogen, Lohøgda. 
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Diakoni 

�28



Avskjed med Hilde Kirkebøen

Diakon Hilde Kirkebøen kom til Haugerud menighet i 2008. På gudstjenesten 24. 
september fikk hun stor takk for sitt engasjerte arbeid – både med gaver, takketaler og 
gjensyn med gode venner. 
 
Hilde er nå diakon i Ål, hvor hun kan sette nye spor i nye hjerter. Vi er takknemlige for 
sporene hun satte i våre. 
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Anne Stige Beck - 
vår nye diakon

Intervju fra nettsiden kirken.no/
oah fra 28.09.2017:

«Jeg kommer fra Skodje som er 
nabokommune til Ålesund,» sier 
Anne. «Jeg flyttet første gang til 
Oslo da jeg begynte min 
utdanning på Diakonhjemmet i 
1988. Jeg bodde i Oslo i 12 år, 
de siste fem årene på Oppsal 
hvor jeg var menighetsdiakon. I 
2000 flyttet jeg til Kongsberg fordi Philip, min nåværende mann, og hans sønn Benjamin 
bodde der. I Kongsberg var jeg blant annet diakon i Kongsberg menighet og 
avdelingsleder i Kirkens Bymisjon. De to siste årene har vi bodd i Spania og vært vertskap 
på sjømannskirka i Torrevieja.»
 
Anne valgte diakonutdanning etter at hun var ferdig utdannet sosionom. 
«Jeg ønsket en diakonal forankring som sosialarbeider, sier hun. Diakoni er kirkens 
kroppsspråk, og for meg faller det mer naturlig å "gjøre" enn å vitne med ord.»
 
Som menighetsdiakon brenner hun for at alle skal vite og forstå at alle mennesker er skapt 
i Guds bilde og er elsket av Ham. 
 
«Vi trenger alle å bli sett, møtt og bekreftet, og få utfordringer som gjør at vi kan vokse og 
utvikle oss, sier Anne. Som menighetsdiakon ønsker jeg å bidra til at menigheten kan 
være et sted for trivsel og vekst, og hvor mennesker får erfare Guds kjærlighet.»
 
«Først og fremst gleder jeg meg til å bli kjent med menigheten og alle menneskene som 
utgjør menigheten. Så gleder jeg meg til å finne min plass og få være med å utvikle 
fellesskapet videre,» smiler Anne.
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Åpent hus og bokkafé i Østre Aker menighetshus
 
Bokkaféen i Østre Aker menighetshus holder åpent hver tirsdags ettermiddag, unntatt i 
skoleferiene. Oppmøtet av skoleelever som gjør lekser er varierende, fra 2 til 12. Noen få 
trofaste kommer innom for en prat og for å låne bøker. Ett ektepar har vært regelmessig til 
stede for språktrening.

Det kan se ut til at tilbudet er for lite kjent i nærmiljøet. Likevel holder 3-4 trofaste frivillige 
driften i gang, en prisverdig innsats.

De trofaste damene i Åpent hus er fortsatt aktive, og hver første og tredje torsdag i 
måneden møtes de til sosialt samvær og andakt. Både prester fra Østre Aker og Haugerud 
og vår nabomenighet Tonsen gjester Åpent hus minst en gang i semesteret. 
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17. mai-fest
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Frokost-lunsj og bruktmarked 

Frokost-lunsj er et ukentlig møtested for 15-20 mennesker hvor det sosiale felleskapet 
over et godt måltid er det sentrale. For mange er dette er viktig ukentlig møtepunkt. 

Fordi underetasjen i Haugerud kirke ble leid ut til en barnehage etter sommeren, flyttet 
arrangementet opp i menighetsalen i midten av september.  Dette har gitt flere positive 
gevinster: De frivillige gir uttrykk for at det letter det praktiske rundt serveringen, siden 
kjøkkenet ligger vegg i vegg. Dessuten gjør det veien til lunsj kortere for deltakerne på 
babysang (som er i kirkerommet), og vi ser at flere benytter seg av å tenne lys i globen når 
de går forbi på vei til og fra menighetssalen. 

Tidebønnen er som en følge av dette flyttet til kirkerommet.  Dette har bidratt til at flere 
deltar enn da det var i bønnerommet nede.  

Som hånd i hanske med frokost-lunsj går bruktmarkedet, hvor vidunderlige skatter kan 
finnes for små og store. I 2017 begynte også så vidt en strukturering og en ny giv for dette 
markedet, som også er en viktig del av menighetens diakonale profil, inkludert alle 
markedsdager og julemesser. 
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Markedsdag

31. mai  ble den tredje markedsdagen utenfor Haugerud kirke avholdt – nå er det tradisjon! 
Været var noe usikkert og besøkstallet lavere enn sist, men stemningen (og kakebordet) 
var stor for det.  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Julemesse 

Loddbøkene gikk varme denne fine novemberdagen – over hundre bøker solgt! Det ble 
ingen rekord, men det var ikke langt unna. 

Takk til alle frivillige som er med på disse to svært viktige arrangementene for vår 
menighets økonomi. 
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Julaften i Haugerud kirke
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Tilbud, mennesker, statistikk og tall 
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Menighetens tilbud
 

Tirsdag
Åpen kirke kl. 10-14 (H)
Bokkafé hver uke kl. 14-18 (ØA menighetshus)
Østre Aker misjonsforening, hver siste tirsdag i måneden kl. 17.30-19 (ØA
menighetshus)
Ledertrening for ungdom kl. 18-20.30, se nettside for datoer (H)

Onsdag
Formiddagstreff hver første onsdag i måneden kl. 12-14 (H)

Torsdag 
Åpen kirke kl. 10-14 (H)
Babysang annenhver uke kl. 11.15 (H)
Frokost/lunsj-treff med bruktmarked kl. 10.30-12.30 (H)
Babysang og kafé på Vaskeriet, se nettside for datoer. 
SuperXdag annenhver uke kl. 16:45-19:00 (H)
Korikat, kor for barn 5-7 år, kl. 17-18:30 (ØA menighetshus)
Åpent hus hver 1. og 3. torsdag i måneden, kl. 11.30-13.45 (ØA menighetshus)
Alna Vocalis, kor for voksne, kl. 19-21 (H)

Fredag
Amigos, klubb for barn og unge fra 4. til 7. klasse, se nettside for datoer (H).
Fredagskveld for ungdom fra 8. klasse, se nettside for datoer (H).

Lørdag 
Lørdagskafé med bruktmarked hver første lørdag i måneden kl. 12-14.

Søndag
Søndagsskole for barn fra 4 år og oppover (H)

Østre Aker kirke har ikke faste tider for når kirken er åpen, men den står alltid åpen når 
noen fra staben er tilstede.

For andre tilbud, som for eksempel bibelgrupper, bibeltimer og samtalekvelder, 
se nettsiden vår: kirken.no/oah

�38



Utvalgsoversikt 2017

Barne- og ungdomsutvalget

Mathias T. Kristensen
Ingrid Marie D. Thelle
Inga-Marie Dons Mynors
Toril Prestmo
Merete Hodt (Stab. Perm. fra august).
Carsten Schulhoff

Kulturutvalget 

Heinke Foertsch, leder/sekretær
Hans-Arne Akerø
Birger Øverland, MR
Ieva Berzina
Daina Molvika
Reidun Svabø (konsultativt medlem)
Torolf Mørk Karlsen (konsultativt medlem)

Diakoniutvalget 

Cecilie Von Krogh, leder
Silke Pahlke
Toril Prestmo
Kari Søyland
Anne Stige Beck (fra oktober)

Utvalg for frivillighet og omtanke 

Utvalget har ikke vært i funksjon i 2017.

Grønn arbeidsgruppe 

Sigmund Gulliksrud, leder
Christian Steel
Inger-Torunn Sjøtrø
Trygve Danbolt Øygard 
Carsten Schuerhoff
Margit Onstein

Utvalg for misjon og vennskap

Mette Bergstrøm, leder
Helene Rochstad
Torunn S. Dalehamn
Ragnhild Danbolt Øygard
Svein Helge Rødahl

Gudstjenesteutvalget 

Sokneprest Svein Helge Rødahl, leder
Liv Gulliksrud, sekr.
Sol Hallingstad, MRs repr.
Organist Daina Molvika
Kantor Ieva Berzina
Kapellan Carsten Schuerhoff 
Menighetsprest Heinke Foertsch

Eiendomsutvalget

Svein Helge Rødal er leder (repr. Stab)
Frode Reitan sekretær
Sigmund Gulliksrud (menighetsråd/AU) 
Per Prestmo (vaktmester)
Vidar Horsfjord.
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Staben

Ved årets slutt så staben slik ut: 
Sokneprest: Svein Helge Rødahl 
(60 %)
Daglig leder: Sara Pihl (100 %)
Menighetssekretær: Daniel Fossum 
Ilic (80 %)
Kapellan: Carsten Schuerhoff (100 %)
Prest: Heinke Foertsch (100 %)
Kapellan: Hanne Kristin Sørlid (50 %)
Diakon: Anne Stige Beck (100 %)
Kantor: Ieva Berzina (63 %)
Organist: Daina Molvika (60 %)
Menighetspedagog: Merete Hodt (50 % - i permisjon)
Vikar menighetspedagog: Sophie Panknin (20 %)
Vikar menighetspedagog: Einar Østerhagen (20%)
Ungdomsarbeider (menighetsansatt): Mathias Teisbo Kristensen (20 %)

I tillegg kommer de ansatte i Alna samarbeidsenhet (trosopplæringen): 
Beate Sørensen (100 %)
Einar Østrehagen (30 %)

Diakon Hilde Kirkebøen avsluttet sin tjeneste i menigheten 1. mai 2017. Før hun sluttet var 
hun i permisjon, og Eleanor Brenna og Sidsel Molteberg vikarierte i hennes sted. Stor takk 
til disse to for helhjertet og proff innsats! Diakon Anne Stige Beck begynte 16. oktober, og 
fra august til hun startet, vikarierte menighetssekretær Daniel Fossum Ilic som diakon, og 
Katja Johanne Pihl som menighetssekretær. 

Eleanor Brenna flyttet hovedbasen for frivillighetsprosjektet fra Østre Aker og Haugerud til 
Grorud etter sommeren 2017. Nå har hun kontorfellesskap i prostens administrasjon, og er 
en viktig stemme i Oslokirkens frivillighetstenkning. Vi takker Eleanor for den flotte 
tjenesten hun gjorde i Østre Aker og Haugerud, vi ble svært glade i henne.
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Statistikk

2014 2015 2016 2017

Antall døpte i våre kirker 51 44 48 39

Inngåtte ekteskap 7 10 9 13

Gravferder 149 150 113 108

Forordnede gudstjenester 102 100 97 95

Gudstjenester utenom søn- og 
helligdag

13 12 13 10

Familie- og ungdomsgudstjenester 16 15 23 20

Antall deltakere ved alle 
gudstjenester

9813 10172 8934 8322

Gjennomsnittlig 
gudstjenestedeltakelse
Søn- og helligdag:
Østre Aker kirke:
Haugerud kirke:

55
101

63
101

52
93

48
79

Nattverdsgjester ved gudstj. (totalt): 3687 3795 3447 2969

Antall gudstjenester med nattverd 96 98 95 86

Unge deltatt i konfirmasjonstiden 38 38 31 23
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Kommentarer til statistikken

Vi har fortsatt fintellingen for Østre Aker og Haugerud menighet og lar statistikk-oversikten 
fra 2014 til og med 2017 vise utviklingen ved sammenstilling av tallene. Totalt antall og 
gjennomsnittlig gudstjenestedeltakere er satt opp fordelt på hver kirke slik at vi kan forstå 
forholdstallene bedre enn ved bare å slå dem sammen. 
 
Den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen viser en fortsatt nedgang i 2017 i forhold til 
2016. Fortsatt teller vi med konfirmasjonsgudstjenester og julaftens gudstjeneste i 
totaloversikten/tallet. Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk i Østre Aker kirke i 2017 var 48, 
totalt 1802 (52/2331 i 2016). I Haugerud kirke 79, totalt 4501 (93/4816 i 2016). Dette viser 
tydelig at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å få flere med oss til gudstjeneste! Det er et 
felles ansvar for oss alle, gudstjenesten er menighetens hovedsamling. 
 
Antall nattverdgjester har også gått ned, 2969 totalt i 2017 mot 3447 i 2016.   
 
Fordelt på kirkene er det slik for 2017: Haugerud 2474 (2805) til nattverd. Østre Aker 495 
(642) til nattverd.  
 
Antall døpte har gått fra 48 i 2016 til 39 i 2017, 19 (24) i Østre Aker og 20 (24) i Haugerud. 
Mot tidligere år ser vi at det er døpt flere barn i Haugerud enn i Østre Aker. 
 
Antallet konfirmanter er færre enn årene før, 23 i 2017, 31 i 2016, 38 i 2015.  
 
Vielser en økning fra 9 i 2016 til 13 i 2017.  
 
Gravferder har blitt færre igjen, 103 i 2017, 113 i 2016, 149 i 2014 og 150 i 2015.
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Supplement til statistikk: Fakta om bydel Alna
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BLI FAST GIVER! 
Registrer deg på nettsiden eller stikk innom kontoret.
Overfør penger via nettbank til konto 1503.19.33460
Bruk Vipps – til «Østre Aker & Haugerud menighet» eller «nr. 11565»

Kontakt oss: 
Telefon: 23 62 97 40
Epost: post.oah.oslo@kirken.no
Nettside: kirken.no/oah
Facebook: facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet
Kontoret er åpent kl. 10-14 tirsdag-fredag.
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