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Årsrapport fra Skøyen menighetsråd 

 
 
2020 har vært et år for læring – også for menigheten. Alt ble 
annerledes enn planlagt. Derfor ble planer og vedtatte 
ordninger lagt til side, og vi har hatt fokus på hva som har 
vært mulig å få til, i stedet for alt vi ikke kunne gjøre.  
 
Helt fra mars 2020 har vi forsøkt å strømme samlinger fra 
kirkerommet hver søndag, og vi har lært underveis. På denne 
måten har vi holdt fast på at gudstjenesten er navet i 
menighetens liv, og at når vi samles for å høre Guds ord 
forkynt er han midt iblant oss – selv om det må skjer digitalt.    
 
Avgjørelsen om å utsette høstens konfirmasjoner til våren, 
viste seg å ikke gjøre selve konfirmasjonsfeiringen noe 



 

lettere, men vi fikk til noe ekstra samlinger med 
konfirmantene. Og vi lærte at det er bedre å gjøre det vi kan 
ut fra gjeldene forutsetninger, enn å utsette når også 
fremtiden er usikker.   
 
Mange i menigheten har klart seg godt gjennom 2020. For de 
som allerede slet med ensomhet eller andre problemer, 
rammet nedstegningen ekstra hardt. Når vi nå planlegger å 
vende tilbake til en mer normal hverdag, er det viktig for oss 
at Skøyen menighet fortsatt skal være et sted der alle er 
velkomne.    
 

Før og etter  

2020 er året vi regner før og 
etter 12. mars. Før samlet vi 
oss til gudstjenester, delte 
nattverd, hadde konfirmant-
samlinger, formiddagstreff, 
familietirsdag, tårnagent-
helg, osv. Etterpå ble det 
stille og tomt i kirkens 
mange rom.  Denne 
årsrapporten vil i stor grad 
bli preget av det som 
skjedde – og ikke skjedde – 
etterpå. Annerledesåret 
2020.  
 

I Skøyen kirke har vi et flott og fleksibelt kirkerom. Å om-
møblere rommet i tråd med gjeldende smittevernregler, har 
gått fint. Derfor er vi et av de kirkerommene i Oslo som klarer 



 

å romme 50 deltakere til gravferd, med god avstand mellom 
alle kohorter – et ord vi lærte oss i 2020.   

 

Digital kirke  

Gudstjenesten    
Å feire gudstjeneste er kirkens pulsslag. Det er her vi blir 
synlig som et åpent og troende fellesskap, der Gud kommer 
oss i møte med sin nåde. Det er fra guds-tjenesten alt annet 
springer ut: Alt vi gjør av lek og alvor. Derfor har vi prioritert å 
holde gudstjenesten levende – også etter at den digitale 
virkeligheten blitt den dominerende for kirkens fellesskap 
etter 12. mars.  
 
Nesten hver eneste søndag har det vært feiret en enkel 
gudstjeneste i kirkerommet – noen ganger kun med prest og 
organist, i det meste har vi vært nesten 20 medarbeidere, alt 
etter gjeldende regler. 
 
Så dette året har menigheten måtte delta fra andre steder 
enn kirkerommet: Fra en mobil eller PC, hjemmefra, på 



 

hytten eller en benk i parken. Foran orgelet – så diskré som 
mulig – har lydmikseren fått sin faste plass i løpet av året.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De digitale gudstjenestene har fratatt oss mye. Det gir seg 
nesten selv. Fysisk fellesskap kan ikke erstattes av digitale 
møter. Men digitale fellesskap har også tilført oss noe nytt: 
Mange som ellers ikke pleier å delta i gudstjenestens fysiske 
fellesskap, har funnet veien inn i kirkens rom via det digitale. 
Vi har hatt flere gudstjenestedeltakere enn noen gang – selv 
om mange som vanligvis deltar i gudstjenesten, dette året 
ikke har fulgt det digitale opplegget.   Dette utfordrer oss når 
vi i løpet av 2021 forhåpentligvis kan komme tilbake til et mer 
normalt gudstjenesteliv.  
 
Enkelte gudstjenester ble innspilt på forhånd, klippet 
sammen til et hele, og sendt i etterkant – som til påske da 
sykehjemmene fikk skreddersydde gudstjenester med de 
mest kjente og kjære påskesalmene spilt og sunget inn av 
gjengen på bildet over. Men de digitale gudstjenestene ble 



 

stort sett gjennomført direkte. På denne måte ble det «ekte» 
gudstjenester der det gikk an å delta i sang og bønn med 
hverandre på samme tid.   

 
Andre filmproduksjoner  

Andre digitale måter å være kirke på har blant annet vært 
påskevandring, søndagsskole- og familietirsdagsfilmer, en 
filmserie om Hoffselva i samarbeid med speidergruppa, og 
adventskalenderen vår.  Adventskalenderen besto av 24 små 
filmer med ett spørsmål i hver, som ledet fram til et 
løsningsord. Mange av filmklippene var med piano- og 
orgelelevene til kantor Marianne.  Vi anbefaler å abonnere på 
Skøyen kirkes youtube-kanal for å få med seg alt innholdet 
som publiseres der!   
 
 
 
 



 

Utekirken  
Stallen blir til  

Lenge trodde og 
håpet vi på en mer 
normal julefeiring, 
men da håpet 
svant, måtte vi 
tenke nytt – og i 
løpet av en hektisk 
dag før advent, 

klarte vi å reise et nytt bygg – designet og 
 bygget av oss selv. Nød lærer som kjent naken kvinne å 
spinne – og kirkelige ansatte å snekre ☺  
 
En ekstra takk til 
H.C. Thauglands 
trælastforretning 
som både donerte 
og leverte alle 
materialene.  
 
Prosessen er 
dokumentert på 

kirken.no/skoyen/stallen. Gå 
inn hit og se filmen! 
 
Nærmere beskrivelser 
hvordan stallen ble brukt, 
kommer videre i rapporten.       



 

Samarbeid med skoler og barnehager  

Til påske tilbød vi skolene å bruke påskevandrings-filmene 
våre. Til jul fikk skoleelever delta i innspilling av julespill i 
stallen og en gudstjeneste med julespill ble innspilt innen-
dørs. Så ble filmer klippet sammen og ble sendt på skolene, i 
de ulike klassekohortene.   13 barnehageavdelinger fikk hvert 
sitt besøk av trosopplæringsleder med adventssamling og 
julefortelling, og seks barnehageavdelinger hadde 
adventssamling sammen med en kirkelig ansatt i stallen 
utenfor kirken.  

Konfirmanter    
I januar begynte konfirmasjonstiden for 48 ungdommer. De 
startet på det som skulle være en ny organisering av 
konfirmantarbeidet, med ett fellesopplegg i stedet for tre 
ulike linjer. Slik ville vi forsøke å skape bedre rammer for 
spennende læringsaktiviteter i et godt fellesskap.  I stedet 
endte vi opp med noe helt annet. Vi bestemte oss i løpet av 

våren for å utsette sommerleiren til vinteren, og flytte 
konfirmasjonene fra september 2020 til mars 2021. Vårt mål 
for konfirmasjonstiden handler om opplevelse og fellesskap, 
noe vi så at vi ikke kunne nå ved nettbasert 



 

konfirmantundervisning. Vi håpet også å kunne få til en ekte 
konfirmantleir, og å sikre at hver konfirmant kunne ha med 
seg hele storfamilien på konfirmasjonsdagen sin, både i kirka 
og til fest.  
 
Den avgjørelsen viste seg å ikke løse noen problemer, da 
vinterens restriksjoner var enda strengere enn sommerens og 
høstens. Vi endte opp med samlinger om høsten hvor vi 
måtte sitte spredt rundt på stoler, med to meter mellom hver 
og en. I desember ble det samlinger med ti og ti konfirmanter 
utendørs ved stallen. 
 
Derfor har det vært et vanskelig år for konfirmanter og 
konfirmantansvarlige. Det var ikke slik vi ville at 
konfirmasjonstiden skulle bli. Likevel var det i stor grad det 
beste vi kunne få til i 2020. 
 
Og selve konfirmasjonene, som ble utsatt til 2021. Det blir en 
en historie for årsrapporten for inneværende år … 
 

Trosopplæring 0 – 18 år 
Før mars 2020: Karneval og tårnagenter 
Til fastelavn i februar 
fylte vi som vanlig 
kirken med 
karnevalsfeiring, 
superheltsamling med 
Sakkeus-fortelling og 
ballongslipp fra taket, 
med 5-åringer som 
spesielt inviterte.  



 

 
Nytt av året var at karnevalsgudstjenesten ikke var en 
søndagsgudstjeneste, men skjedde innenfor en familietirsdag, 
med pannekakemiddag og hatteverksted. 

 
I slutten av februar satte vi ny rekord i antall tårnagenter: 24 
andreklassinger løste hemmelige oppdrag og utforsket 
mysterier i kirka lørdag 29. februar, og fikk klatre i tårnet 
etter tårnagentgudstjenesten søndag 1. mars.  
 

Etter mars 2020: Youtube og Facebook  
I mars og april foregikk alt av kirkens aktiviteter for barn på 
film. De ansatte i kirken lærte nye filmproduksjonstriks og 
improviserte ut ifra det utstyret vi hadde tilgjengelig, med 
ekstremt lave investeringskostnader. En gammel skrivebords-
lampe fikk fungere som studiolys i kirkerommet!  
 
Søndagsskolen ble filmet av de frivillige søndagsskolelærerne 
fra egen stue. Resultatet ble familietirsdagsfilmer og 



 

søndagsskole på Youtube og Facebook. 
 
 «Skaperverkets dag» er et 
trosopplæringstiltak for 7-
åringer i juni, hvor vi 
samarbeider med speiderne. 
Det ble i år til en filmserie hvor 
vi blir kjent med Hoffselva og 
med skapelsesfortellingene i 

Bibelen. Filmene er fortsatt tilgjengelig på Youtube. I august 
satte vi opp ei aktivitetsløype i kirkehagen. Den besto av tolv 
poster med aktivitetsforslag med skaperverket som tema. 
 

Fra juni: Endelig samlinger igjen 

Babysang 

Den første aktiviteten for barn som ble åpnet igjen i mai, var 
babysang. Mødre og fedre i permisjon var veldig takknemlige 
for den møteplassen og aktiviteten kirken kunne tilby for 
dem. Utover høsten ble det stadig flere babysangdeltakere, 
og årets rekord var 21 babyer i kirken tirsdagen før ny 
nedstenging i november. Da satt alle mødre og fedre på hver 
sin matte, med forskriftsmessig avstand, i en stor ring som 
fylte hele kirkerommet og menighetssalen.  



 

 

Familietirsdag 
Familietirsdag gjenåpnet med en utendørssamling i juni, som 
ble kombinert med semesteravslutning for speidergruppa. 
Det var godt å samles igjen!  

Høsten 2020 ble det familietirsdag med middager servert av 
Kaffebønnen, i motsetning til de tradisjonelle fiskekake- og 
pølsemåltidene som frivillige og menighetsansatte har stått 
for. 
 

Gudstjenester 
Flere av gudstjenestene 
knyttet til trosopplærings-
arbeidet, som uteguds-
tjeneste i juni, skolestart-
gudstjeneste i august og 
høsttakkefest i september, 
har blitt gjennomført 

omtrent som normalt, bare med lavt oppmøte. 4-årsboka ble 
utdelt til de som kom og hentet den, heller enn på 
gudstjeneste. 
 
 



 

9- og 10-åringer fikk være med på å lage digital gudstjeneste i 
påsketiden, mens Lys Våken for 11-åringer ble en samling 
rundt bålpanna hvor vi snakket om adventstid og rett-
ferdighet og kom med innspill til digital adventsgudstjeneste. 

 

Videreutvikling av trosopplæringsarbeidet 
Skøyen menighetsråd har et mål om å vedta trosopplærings-
planen på nytt, med de endringer som har skjedd siden 
forrige gang den ble formeldt vedtatt i 2013. Arbeidet med å 
oppdatere planen har gått sakte på grunn av at aktivitetene i 
2020 krevde mer arbeid for å kunne gjennomføres. Dette er 
en liste med noen endringer og arbeidsmåter i løpet av året: 

• Innspillsmøte for foreldre og frivillige (se neste avsnitt) 

• Planlagt et forsøk med en ny type småbarnssamlinger 
(ikke gjennomført) 

• Ønske om nytt tiltak for 12-åringer 

• Første gang utegudstjenesten ble arrangert i kirkehagen 

• Ny 4-årsbok: Kirkeboka mi av Sindre Skeie 

• Utvikling av Youtube som arena for trosopplæring 

• Diskusjoner om organisering av ungdomsarbeidet 

• Ny måte å organisere konfirmantarbeidet på: Ett felles 



 

opplegg i stedet for tre linjer, større vekt på felles 
helgesamlinger og onsdagssamlinger. (Dette har naturlig 
nok ikke blitt godt evaluert, men videreføres i 2021 og 
2022.) 
 

Medarbeidersamling 
I oktober inviterte menighets-
rådet og trosopplærings-
utvalget til kombinert utsatt 
årsmøte, frivilligfest, innspills-
møte for trosopplærings-
arbeidet, og minikonsert med 
Sandra Lyng og Kim Wigaard. 
 
Om lag 30 medarbeidere samlet seg rundt småbord med god 
avstand, fikk teste ut nye sandwich-varianter fra Kaffebønnen, 
og drodle om tanker for trosopplæringsarbeidet i menigheten. 
 

Kirkemusikk 
Spesielle gudstjenester 

8.mars 
Gudstjeneste med spesielt fokus på kvinnelige salmediktere 
og komponister. Av 991 salmer i Den norske kirkes salmebok 
fantes 39 stk komponert av kvinner (i tillegg sikkert noe 
mørketall vdr folketoner). Det ble fremført nye salmer 
komponert av bl. a Birgit Djupedal, Ruth Bakke og Solveig 
Spilling Bakke, foruten den lokale kantoren. 
Postludium av den franske komponisten Jeanne Demessieux 
 



 

Arrangementer/Trosopplæring 

Halloween, 31.oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenisk oppsetning av «En nifs natt» - en uhyggelig suite for 
to pianister. Iscenesettelse av historien om engelen som leter 
etter nøkkelen sin i et forlatt slott. Farer lurer i skyggene, 
men det går godt til slutt. I denne forestillingen gikk det i 
«gått» (godteri) på slutten. Musikken ble fremført på to 
flygler, det ene litt preparert. Orgel og harmonium ble også 
brukt. 
 
Varighet ca 45 min. To forestillinger.  
Tekst: Asbjørn Gutubø Håkonseth 
Musikk: Marianne R. Eriksen 
 
Medvirkende: 
Ingrid Trøym Lereim: sang, piano, Heks 1 
Marianne R. Eriksen: piano, orgel, Heks 2 
Asbjørn G. Håkonseth: Den triste prinsessen, Krapyl, Gjenferdet 
Ingeborg Sommer: Engelen 
 
Lys og lyd: Bernd G. Klare 



 

Nytt instrument 
På utegudstjenesten 
14. juni ble et nytt 
instrument 
introdusert for 
menigheten, et 
harmonium (trøorgel) 
av merket Jacob 
Knudsen.  

 
Instrumentet er en gave fra John Nelvik Lie.   
 

Samarbeid med kor 
Det lokale koret «Parkens perler» har deltatt på noen 
gudstjenester i løpet av året. En gjennomgangssalme ble valgt 
som «kjenningsmelodi», nemlig N13 466 Sorgen og gleden de 
vandrer til hope  
 

Eksterne musikerere på gudstjenester 

10.april: Langfredag 
Guro Utne Salvesen, sopran 
Marin Stallemo Bakke, fiolin 

13. april: 1.påskedag 
Messingensemble av frivillige fra lokalmiljøet 

14. juni: utegudstjeneste 
Blandet ensemble av frivillige fra lokalmiljøet 

22. november: Kveldsgudstjeneste 
Ingvild Gutubø Håkonseth, sopran 

24. desember: Julaften 
Vibeke Kohl, trompet 



 

Jorunn Thorsheim, sopran 
Lokalt barnekor på utegudstjenesten  

25. desember: 1. juledag 
Vibeke Kohl, trompet  
 

Mariannes musikkskole 
Mariannes musikkskole er et privat undervisningstilbud 
drevet av kantor Marianne. Det gis undervisning i orgel og 
piano, samt generell musikklære. Undervisningen har i 2020 
foregått i kirkerommet hver onsdag i tidsrommet 13:45-
17:30. Musikkskolen har for tiden plass til syv elever. Elevene 
er i alderen 9-18 år. Elever fra Mariannes musikkskole har 
deltatt på følgende arrangementer: 
 

14. juni: Utegudstjeneste  
Ellah Oversand, piano og klokkespill 

1. november: Allehelgensdag 
Helge Osberg, piano 
Edvard Valen-Sendstad, piano 

13. desember: Luciadagen 
 

Flere av elevene deltok i 
et lite kor for 
anledningen. Det ble 
sunget et utvalg 
Luciasanger som ble 
sendt på livestream. 
 



 

Skøyen kirkes julekalender i desember 
Sebastian Kråkenes, Ellah Oversand, Julia Berge, Edvard 
Valen-Sendstad, Eiril Hofsvang, Helge Osberg, Åsa 
Reidarsdatter Samuelsen, Clara Stigen 
 

KONSERTER m andre 
Kirken har vært utleid til konserter av bl.a: 

• Guro Utne Salvesen og Marin Stallemo Bakke: Digital 
konsert på påskeaften 12.april 

• Hans Dur Molvik, Durimpro: digital konsert høst 20 

• Marianne Pentha m/band 20 desember 
 

Formiddagstreff 
Formiddagstreffene våre siste tirsdag i måneden ble som alt 
annet preget av pandemien. Januar og februar forløp som 
normalt, men så ble samlingene avlyst for resten av våren og 
likeså sommerturen i mai. 
 

I løpet av høsten fikk vi heldigvis til noen samlinger – med god 
avstand og en enklere og smittevernmessig forsvarlig meny: 
Vafler og kaffe fra Kaffebønnen. 
 



 

Kirkehagen 
Kirkehagen er mye brukt gjennom hele året, særlig 
småbarnsfamilier og kafebønnegjester. Nytt i 2020 var 
gudstjenester, førjulsmarked, trosopplæringsaktiviteter og 
julekrybbe i full størrelse i hagen. Det skapes kristelig liv i 
menigheten gjennom hagen.   
 
2020 var tredje vekstsesong som nærmiljøhage. Det var 
poteter i åkerlappen og litt variasjon i pallekarmene. De store 
prosjektene i 2020 var fjerning av tornebuskene langs syd-
veggen, påbegynt beising og felling av trær bak kirken mot 
Guldbergsvei for å øke innsynet.  

 
Kirkehagen har en kjerne på et par faste frivillige. Dessuten 
stiller menighetens faste støttespillere opp på forespørsel. 
Hagen trenger flere frivillige. 
 
 



 

Kaffebønnen  
Kaffebønnen drives fremdeles av et selvstendig AS, men den 
er likevel viktig for menigheten og kirkens aktivitet.  

 
Gjennom 2019 og første halvdel av 2020 ble ulike 
åpningstider testet ut. Dette har tatt en del unødig fokus, og 
skapt merarbeid for daglig leder uten å ha gitt ønsket 
resultat. I løpet av andre halvår ble det derfor bestemt å ha 
åpent alle hverdager 10-17 og helg 12-17. Dette har fungert 
bra, og gitt ro rundt driften både internt og for kundene våre.  
 
Da covid-pandemien gjorde at vi måtte stenge i mars stoppet 
vi også middagsserveringen, den er ikke gjenopptatt etter 
åpning. Det å servere middag for en liten kaffebar medførte 
for mye lønnskostnader, og det var dessverre også til tider 
mye svinn. Vi introduserte i stedet pizza, noe som på kort tid 



 

har blitt veldig populært, og som nå utgjør ca. 20% av 
omsetningen. I november og desember fikk vi en nyttig 
gjennomgang av driften vår sammen med Torodd Gøystdal, 
som har svært mye erfaring fra denne type virksomhet. 
Gjennomgangen tok for seg inntekter, kostnader og 
bemanning. En rask kartlegging viste at prisene vi tok lå 
lavere enn andre sammenliknbare kaffebarer, og vi la en plan 
for å justere opp prisene til riktig nivå. Alle kostnader er gått 
gjennom og reforhandlet der det var mulig.  
 
Etter å ha gått gjennom bemanning og vaktlister så vi at det 
har vært for høy bemanning i forhold til de inntektene vi har 
hatt. Ny åpningstid gjør at vi kan ha en person på jobb en hel 
dag, noe som vil redusere lønnskostnadene betydelig 
fremover. Vi har stor tro på at endringene vi gjorde på slutten 
av 2020 vil gi resultater i løpet av 2021. Imidlertid har Covid-
19 situasjonen medført økte kostnader til f.eks. antibac, økt 
rengjøring, til tider økt bemanning. 
 

Bemanning 
Birgitte Enge var daglig leder frem til 1. februar. Etter eget 
gikk hun da ut i ulønnet permisjon. Henrik Carlsen overtok 
som vikar for daglig leder. Han jobbet som barista og kjente 
driften godt fra før. Utenom daglig leder har det vært en 
stabil stab med 2-3 baristaer og 2-3 ekstrahjelper. Vi får 
tilbakemelding om at Kaffebønnen er et attraktivt sted å 
jobbe. 
 

Covid-19 
Etter å ha vært stengt i to uker åpnet kafeen igjen for take-
away lørdag 28. mars. Det har vært en veldig spesiell periode 



 

for alle og det har vært svært spesielt å oppleve den gleden vi 
så blant kundene våre da vi åpnet. Endelig et sted å møtes – 
med god avstand riktignok – og en følelse av noe normalt i 
denne unormale tiden. Og siden kundene våre også er 
naboene våre, fikk vi virkelig bekreftet at Kaffebønnen nå er 
blitt det hyggelige møtestedet for folk i nabolaget som vi 
ønsket at det skulle bli.  
 
I lange perioder har Kaffebønnen har vært åpen uten at vi har 
fått mulighet til å ha «Åpen kirke». I denne perioden har 
kafeen likevel gjort det mulig for kirkens ansatte å ha kontakt 
med folk i nærmiljøet som har vært innom for en kaffe.  
 

Økonomi 
Årsresultatet ble - 977 278. Dette var dessverre langt unna 
målet om et underskudd på mindre enn kr 200 000. 2020 
skulle være det siste av tre år som Ludvig Nord-Varhaug 
hadde forpliktet seg til å drive Kaffebønnen, men etter 
diskusjoner før sommeren ble det enighet om at Ludvig også 
påtar seg alt ansvar for driften av Kaffebønnen hele 2021.  

 

Førjulsmarked  
Etter grundig vurdering og med egen 
smitte-ansvarlig på plass, bestemte vi oss 
for å arrangere utendørs Førjulsmarked, da 
dette kunne la seg gjøre i tråd med korona 
reglene. 
 

Markedet ble gjennomført av frivillige, lørdag 5.desember.  
Arve Juritzen var konfransier gjennom dagen og på den 



 

digitale loddtrekningen, i etterkant 
av markedet. Smestad Skolekor, 
Peik og Step Studio stod for under-
holdning. 
 
Skøyen kirke fikk denne helgen stå 
for salg av juletre, noe som var med 
på å lage hyggelig jule-stemning på 
selve markedet, samt gav oss en fin 
inntjening. 
 
Nytt av året var salg av garnpakker med garn og strikkeopp-
skrift på “Skøyen-votten”, designet av en frivillig i menigheten. 
Ellers hadde vi en liten stand med håndarbeid og nydelige 
blomster og planter for salg, samt salg av mat og drikke.  

Utendørsarrangement er 
svært væravhengige, og i år 
var vi veldig heldige. 
 
Å ha markedet utendørs 
gjorde at vi hadde behov 
for færre frivillige både før, 
etter og under selve 
markedet. Noe som var 
positivt i disse “smitte-
tider”. 
 
Markedet var godt besøkt 
og et lyspunkt for mange i 
en periode der flere sosiale 

sammenkomster ikke kunne la seg gjennomføre.   



 

Julen 

 
 
Julefeiringen i kirken fikk en ekstra faktor som var både veldig 
hyggelig, men også krevende: Vi fikk lov å samle 20 deltakere 
til gudstjeneste. Men 20 monner lite når vi pleier å samle opp 
mot 800 på julaften. Dermed prøvde vi oss på en 
kombinasjon av «vanlig gudstjeneste» og direktesending.  
 
De 20 som fikk plass var takknemlige for muligheten til å 
samles, og i tillegg var vi nesten 20 medarbeidere som 
forsangere, tekstlesere, kirkeverter osv.  
 
Det har vært lagt ned mye arbeid og innsats i å få til nye 
måter å være kirke på – og særlig til jul. Dessverre sviktet 
teknikken på selveste julaften og sendingen brøt etter kort 
tid. Dermed ble det ikke julaftensgudstjeneste direkte ut i de 
1000-hjem slik vi hadde planlagt for og håpet. De tekniske 
vanskelighetene som har oppstått fra tid til annen, har vært 
et ekstra krevende aspekt ved dette året.  



 

 
 
Til jul ble det i tillegg åpnet for gudstjenester ute med inntil 
200 deltakere – eller så mange som det var plass for med 
tilstrekkelig avstand mellom kohortene.  
 
ET stort antall frivillige vakter måtte til for å telle og sørge for 
at smittevernet ble ivaretatt – og for dem som trosset den 
bitende vinden denne julaftenen, ble det to fine 
gudstjenester ute ved stallen. Og det er et lite juleunder at 
ingen av de iskalde medarbeiderne pådro seg en aldri så liten 
forkjølelse en gang ☺ 
 

  



 

Nøkkeltall for Skøyen menighet 2020 
64% av befolkningen på ca. 11 500 i Skøyen sokn er 
medlemmer eller tilhørende i Den norske kirke. Dette er noe 
høyere enn medlemsprosenten i Oslo, og noe lavere enn 
landsbasis.  
 

Kirkemedlemmer og tilhørende Gudstjenestedeltakere (gj.snitt) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

 7162 7196 7200 6973 6788 95 115 103 94 47* 

Døpte – i Skøyen kirke Døpte – tilhørende Skøyen 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

31 33 32 37 23* 86 71 66 65 51* 

Nattverdsgjester (gj.snitt) Gravferd – tilhørende Skøyen 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

41 44 36 36 29* 62 71 63 72 59 

Innmeldte Konfirmanter 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 7 1 11 10 38 53 61 49 0* 

Utmeldte Kollekt interne / eksterne formål (i hele tusen) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

21 27 1 45 38 128/61 134/58 114/51 108/50 56/58* 

 
* Tallene for 2020 er preget av koronatiltak med 

antallsbegrensninger på gudstjenester, mange avlyste/utsatte 
dåpshandlinger og utsettelse av konfirmasjonsgudstjenester. 
Det var 43 konfirmanter i 2020-kullet som er konfirmert 
våren 2021 

  



 

Ansatte i Skøyen menighet 2020 
John Dahl Lohne              Daglig leder, 100 %  
Ingeborg B. Sommer       Sokneprest, 100 %  

(permisjon i januar) 
Eva Klokkerud   Kapellan, 100 %  

(konstituert sokneprest i januar) 
Asbjørn G. Håkonseth     Trosopplæringsleder, 100%  
Marianne Reidarsdatter Eriksen  Kantor, 51,25%  
Cecilie Elde                        Menighetsmedarbeider, 50 %  

(permittert 100% fra 20.3 til 31.8) 
Bernd Klare                       Menighetsarbeider, 20 %  

(permitter 100% fra 25.3 til 15.8)  
Elise Håland Knutsen Ungdomsarbeider, ledertrening, 18 % 

(permittert 100% fra 25.3 til 15.8) 
Kaja Wilberg Solhaug Ungdomsarbeider, Ten Sing, 16%  

(ansatt fra 15.8 til 31.12)     
 
Christian Sommer     Kirketjener, deltid 
Ole-Jonny Lomme               Kirketjener, deltid 
Kaja A. Osberg     Kirketjener, deltid 
Fredrik Wilhelm Garman Klare Kirketjener, deltid 
Andrè Førsund    kirketjener, deltid 
 

I tillegg har ansvarlig Haakon Jordbakke, ansvarligvoksenleder 
i Skøyen Ten Sing mottatt honorarer for sin innsats (sluttet 
23.8)  

 

  



 

Skøyen menighetsråd 2020 
Menighetsrådet har hatt sju møter i 2020. Varamedlemmene 
innkalles til alle møter, og de fleste har hatt som praksis å 
møte fast. 
 
Faste medlemmer:   
Ingerid E. Ø. Eknes         leder (konstituert for ett år) 
Stig Birkeland                  nestleder (konstituert for ett år) 
Ruben Øverby                 repr. til Kirkelige fellesråd i Oslo  
Einar Leif Riddervold 
Silje Osberg    
Celin Svare Sigurthorsson 
Natalie Jaabæk 
Erlend Sundvor 
Ingeborg Sommer  sokneprest                  
 
Varamedlemmer: 
Hanne Ragnhild Corneliussen 
Asle Patric Lorraine Jacobsen 
Martin Blaker 
Tor Andreas Torhaug 
 
John Dahl Lohne har vært sekretær 2020 


