
 

 

 

 

 

 
 

MENIGHETENS 

ÅRSMELDING  

2015 
 
 

  



 

2 

 

INNLEDNING 
I 2015 har Skøyen menighet arbeidet videre med styrking av det 
frivillige arbeidet i menigheten og planer for opprusting av 
kirkebygget.  Årets høydepunkt var nok likevel det nyetablerte 
samarbeidet med Sør-Sudan og besøk av våre nye venner derfra. 

Vi etablerte i 2015 et samarbeid med KFUK i Sør-Sudan, og i juni fikk 
vi besøk av 6 unge «Peace makers» derfra.  Besøket var en stor 
inspirasjon for menigheten vår, og vi ser fram til å videreføre 
samarbeidet med Sør-Sudan i årene som kommer.   

Trosopplæringsarbeidet er nå i driftsfase, men utvikles stadig videre.  
I 2015 er det startet tweens-klubb i kirken for 5.-7.klassinger, og 
dette er allerede blitt populære kvelder med fart og liv i 
ungdomsrommet i kirken.  Asbjørn Håkonseth har overtatt som 
trosopplæringsleder.   

Menigheten har siden 2013 hatt et eget prosjekt for å styrke 
frivillighetsarbeidet i menigheten.  Flere nye frivillige er kommet til 
som del av denne satsingen, og det er også gjort viktige erfaringer om 
hvordan vi kan organisere frivillighetsarbeidet best mulig.    

Kirkebygget er sentralt i menighetens arbeid, og bygget feiret 25-
årsdag i 2014.  Det har mange gode kvaliteter, men menighetsrådet 
ser et klart behov for å gjøre inngangspartiet tydeligere og å ruste 
opp kjøkkenet og møblene.  I 2015 er det jobbet videre med planer 
og finansiering for ombygging.  De første resultatene av dette er 
allerede synlige: Nye møbler i foajéen har gitt rommet et visuelt løft 
og fungerer godt  

Kirkevalg ble avviklet i september og hadde økt oppslutning 
sammenliknet med forrige valg.    

Menighetsrådet vil takke alle som bidrar med engasjert innsats for at 
kirken vår er et godt fellesskap og en kilde til både tro, håp og 
kjærlighet på Skøyen.     

Oslo, 6. april 2016 
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OM SKØYEN MENIGHET  
Menighetens strategidokument, vedtatt av MR 18. juni 2014, er 
førende for de generelle punktene om menighetens arbeid og profil i 
det videre. 

VÅR PROFIL 
Skøyen menighet skal være kirke og menighet for lokalmiljøet på 
Skøyen. Forholdene lokalt skal være førende for vår profil og vårt 
arbeid. Et stort antall mennesker er innom kirken i løpet av året, til 
gudstjenester, konfirmantsamlinger, familiesamlinger, tensing, 
barnehage, formiddagstreff, kirkelige handlinger osv. En stor andel av 
befolkningen opplever tilhørighet til kirken, også blant dem som ikke 
benytter den regelmessig.  
 
Kirken brukes også av lokalmiljøet til arrangement som ikke er i 
menighetens regi, både i form av utleie til private arrangement, 
generalforsamlinger, konserter, kurs o.l.  

VÅRE MÅL ER  
- å være kirke for alle mennesker på Skøyen: tilgjengelig, nær og 

naturlig å gå inn i 
- at stadig flere kjenner til og deltar i menighetens aktiviteter 
- at kirken er en naturlig møteplass for åndelige spørsmål og søken: 

en arena for samtale om tro og tvil og andre livsspørsmål 
- at våre fellesskap er trosbyggende og at aktivitetene understøtter 

den enkeltes tro; gjerne på nye måter. 
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PRIORITERTE OMRÅDER I 2015 
Etter en stabil vår, ble igjen høsten 2015 preget av sykdom og 
vakanser, pluss en planlagt permisjon. I en liten stab på 5 stillinger, 
merkes det godt når noen er borte og det blir vanskeligere å få til et 
mer krevende nybrottsarbeid. Vi har likevel et tydelig fokus i alt 
arbeidet, som gjør at vi har gode prosesser også når staben er 
redusert. 

INKLUDERENDE 
Dette ønsker vi: 
- Alle skal kjenne seg velkommen 
- Vi skal være oppmerksomme på ulike behov 
- Vi skal ikke danne en smal kultur, men tenke bredt 
- Vi skal ha varierende uttrykk for å nå flere 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Å være inkluderende handler om en grunnholdning i alt vi gjør. Som 
stab og frivillige er dette noe vi må minne hverandre om og 
tematisere jevnlig, slik at det ikke bare blir noe vi sier, men noe vi er.  

I 2015 ble det startet opp en tweensklubb i ungdomsrommet for 5.-7. 
klassinger. En mandag i måneden er ungdomrommet åpent på 
ettermiddagstid for alle «tweens» som har lyst til å være her sammen 
med jevnaldrende. Trosopplæringsleder har sammen med foreldre 
og andre frivillige laget et klubbtilbud preget av lek og samvær som 
mange gleder seg over. 

Kirken er en arena der mennesker møtes på tvers av alder. I 
gudstjenestene er både barn, unge, voksne og eldre sammen om det 
som skjer. Dette skaper også enkelte utfordringer, men vi jobber 
kontinuerlig med å best mulig legge til rette for gudstjenester der alle 
kan være tilstede, uten at noen kjenner seg ekskluderte.  

Det ble i 2015 kjøpt inn nye matter til bruk for de minste barna i 
kirkerommet, matter som er mer diskret i fargen og som gir et 
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penere inntrykk for alle. På de myke mattene kan barna sitte å tegne 
under gudstjenester og være en del av det som skjer på sine egne 
premisser, uten at det blir mye forstyrrende lyd for andre. 

Ulike musikalske uttrykk i gudstjenestene og ulike temaer på 
formiddagstreff, er to måter vi søker å skape bredde i uttrykk og 
kultur. Også den vedvarende satsningen på kveldsgudstjenester 
hører med i dette. Det er fremdeles relativt sett få som kommer på 
kveldsgudstjenestene, men også en god del som setter stor pris på at 
vi har dette tilbudet.  

ENGASJERENDE 
Dette ønsker vi: 
- Ha et tydelig tema og profil for den enkelte gudstjenesten og 

kommunisere dette 
- Mobilisere ulike ressursmiljøer fra nærområdet 
- Fokus på saker som engasjerer lokalmiljøet  
- Engasjement for en rettferdig verden og omsorg for skaperverket 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Et stort løft i 2015 var – som hvert 4. år – kirkevalget. Igjen klarte vi å 
få på plass en svært god liste med 13 navn som var villige til å ta på 
seg et fireårig engasjement som medlem i menighetsrådet.  

Høstnummeret av menighetsbladet var viet valget, og alle 
kandidatene ble presentert her.  

Sittende menighetsråd var valgstyre og mange var engasjert i 
gjennomføringen av selve valget med valglokaler på Smestad og 
Skøyen skoler. Valgdeltakelsen i vårt sokn var nesten dobbel så høy 
som fire år tidligere, noe som er svært gledelig.  

Prosjektet med en frivilligkoordinator fortsatte hele 2015. Gjennom 
denne stillingen har flere funnet en arena for å bidra i lokalmiljø og 
kirke.  
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Dette året fikk vi også på plass en god avtale om samarbeid med 
KFUK i Sør-Sudan gjennom KFUK-KFUM Global. Besøk av seks unge 
sør-sudanere vekket et engasjement i menigheten som vi tar med oss 
videre. 

Arbeidet med å skape gudstjenester som engasjerer, er et 
langsgående arbeid. I stor grad klarer vi å skape gode gudstjenester 
med en tydelig profil og mange opplever at gudstjenestene er 
berikende. 

TROSBYGGENDE 
Dette ønsker vi: 
- Trosopplæring for voksne (kirkeåret, Bibelen, gudstjenesten) 
- Ulike typer gudstjenester – fordi variasjon øker refleksjon og når 

ulike typer mennesker 
- Fortsatt kveldsgudstjenester 
- Åpen kirke (basert på frivillighet) 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Vi har fortsatt satsningen på kveldsgudstjenester og variasjon i 
uttrykk og form på de øvrige gudstjenestene.  
 
Vi har fortsatt satsningen med gudstjenesteteam som sammen med 
prest og organist deltar i både planlegging og gjennomføring av 
gudstjenestene. 
 
Trosopplæring for voksne har stort sett begrenset seg til 
gudstjenester og formiddagstreff (enkelte samlinger har team som 
kan forstås som trosopplæring). 
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FRIVILLIGHET 
Dette ønsker vi: 
- Skape en tilhørighet til kirken som gjør det naturlig å delta som 

frivillig 
- Invitere flere til frivillig tjeneste gjennom personlig kontakt 
- Annonsere åpent ut – lav terskel for å ta på seg frivillige oppdrag  
- Ønske bedre koordinering av frivilligheten i menigheten, blant 

annet med tanke på rekruttering og oppfølging av frivillige  
- Lage en strategi for rekruttering og oppfølging av frivillige 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Et høydepunkt i 2015 når det gjelder engasjement og frivillighet var 
førjulsmarkedet. 105 personer var medarbeidere i små og store roller 
gjennom måneder med forberedelser og selve gjennomføringen av 
markedet. Og det kom mange mennesker innom gjennom dagen, noe 
som resulterte i 145.833,- til menighetens arbeid. 

Vår frivilligkoordinator fortsatte arbeidet med å legge gode rammer 
for ulike utvalg og komiteer, med tanke på tilrettelegging av spissede 
og overkommelige oppgaver som gjør det mulig å rekruttere flere 
frivillige. 

NYTENKENDE 
Dette ønsker vi: 
- Våge å tenke nytt 
- Fange opp det som er tenkt andre steder 
- Involvere flere og ulike typer mennesker 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

For dette året vil vi særlig peke på igangsetting av et solidaritets- og 
misjonsprosjekt for menigheten. Dette er nærmere omtalt på side 
13-14. 
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UTVIKLINGSARBEID 
Dette ønsker vi: 
- Plukke ut noen aktiviteter hvert år, som vi ønsker å utvikle videre. 
- Samarbeid med andre ressurspersoner. 
- Evaluere planmessig det vi gjør. 

 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Det gav kirken et stort løft innvendig da nye møbler kom på plass i 
foajeen! Både finansieringskomiteen og interiørkomiteen har jobbet 
godt sammen for å få dette til. En stor del av pengene som ble brukt 
på nye møbler, er gitt i gave. I tillegg brukte menighetsrådet av 
menighetens egne midler for å få dette til. 

Mange har uttrykt stor glede over forandringen i foajeen, og vi har 
merket en endring i bruken. Flere bruker foajeen utenom 
kirkekaffetiden, og også under kirkekaffen samler folk seg på en ny 
og mer inkluderende måte rundt bordene.  

Forandringen førte også til forandring i kirkestuen. Først ble møblene 
fra foajeen flyttet inn i kirkestuen (møblene her var i ferd med å falle 
fra hverandre). Denne løsningen var imidlertid ikke særlig god, da 
møblene fra foajeen var svært slitte. Da drifterne av Seniorsenteret 
på Skøyen måtte avvikle og møblene skulle byttes ut, var vi heldige 
og ble kontaktet. På denne måten fikk vi arve helt brukbare møbler 
fra Seniorsenteret. 

KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING  
Dette ønsker vi: 
- Å synliggjøre at det som skjer i kirken er viktig og av høy kvalitet. 

Det er mange ulike tilbud for Skøyens befolkning hver eneste dag i 
uken, og kirken og gudstjenestene har ikke lenger noen «vernet 
tid». Det utfordrer oss på en ny måte til å synliggjøre det som skjer 
og til å være bevisst på hvordan vi kommuniserer ut. 
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DETTE HAR VI GJORT I 2015 
 
NETTSIDENE 

Hele Oslo-kirken har fått nye nettsider og alle i staben har vært på 
kurs. Det har imidlertid vært krevende å bli kjent med en nye 
plattform med mange tungvinte løsninger. Så selv om sidene til 
Skøyen kirke ser «moderne» ut, er det mye som gjenstår før sidene 
er gode nok på innhold og før vi har gode nok rutiner for hvordan vi 
oppdaterer sidene kontinuerlig. 

FACEBOOK 

Facebook en kanal som vi bruker mye og som er godt innarbeidet. 
Det er et enkelt verktøy, men rekkevidden er begrenset til dem som 
har valgt «å følge» Skøyen kirke og andre som leser deres 
facebookvegg igjen. Å få flere til å lenke seg opp mot vår 
facebookside, vil være viktig fremover.  

Likevel: Sammenlignet med 2014 har vi økt vår synlighet på 
Facebook. Mens innleggene i 2014 ble vist over 200 ganger i seks 
tilfeller, ble innleggene i 2015 vist over 200 ganger 12 ganger*. Ved 
en anledning ble det betalt til Facebook for økt eksponering, noe som 
førte til over 3000 visninger. 

 

 

 

 

 
 

 

GRAFEN VISER ANTALL PERSONER SOM HAR SETT INNLEGGENE 
PÅ FACEBOOKSIDEN TIL SKØYEN KIRKE GJENNOM HELE 2015  
*Når vi går inn på siden og ser tallene for hvor mange personer det enkelte innlegget har nådd, er tallene 
betydelig større enn det som kommer frem av grafen: 53 innlegg hadde over 200 visninger. Grafen gir 
imidlertid en god sammenligning med tilsvarende graf fra 2014. 
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MENIGHETSBLADET 

Det kom ut tre nummer av bladet i 2015. 

Vi har for tiden ingen redaksjon i bladet, så det har i 2015 i hovedsak 
blitt laget av staben, med enkelte bidrag fra andre.  

De to siste numrene ble distribuert av Aftenposten distribusjon og 
levert sammen med avisen / på døren til den enkelte Skøyenbeboer. 
Vi har inntrykk av at dette har fungert ganske tilfredsstillende. De 
fleste har fått bladet som de skal, så langt vi vet. Dette er en noe 
dyrere løsning en posten tilbyr, men vi får gjennom Aftenposten 
distribuert til nøyaktig de som bor i Skøyen menighet, og trenger ikke 
å forholde oss til bestemte roder (som vi må hvis posten skal levere).  

VISUELL PROFIL 

Arbeidet med å få på plass en endelig visuell profil er ikke fullført og 
til dels strandet. Vi har imidlertid på plass ulike grafiske elementer 
som vi kan bruke og som i stor grad gjør at vi har det vi trenger for å 
kommunisere godt og tydelig. Uten at dette betyr at vi kan ha mye å 
tjene på å tydeliggjøre vår visuelle profil. 

 

VIRKSOMHETSOMRÅDENE I 2015 

DIAKONI 
Diakoni er et perspektiv på alt menighetens arbeid – på tvers av 
virksomhetsområder. De fleste aktiviteter og handlinger som er 
knyttet til kirkens virksomhet, har et diakonalt perspektiv i det at vi 
legger til rette for åpne, inkluderende fellesskap og gir tilbud om 
individuell oppfølging når det er ønske om det.  
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DETTE HAR VI GJORT I 2015 
 
SAMTALETILBUD 

Samtaletilbudet følges opp av de ansatte. Prestene gir både tilbud 
om faste samtaler over en periode, og har ad hoc samtaler ved 
behov. Samtaler er også en viktig del av sorgarbeidet i menigheten, 
og prestene har samtaler med foreldre / dåpskandidater i forbindelse 
med dåp og alle par i forkant av vielser / kirkelig velsignelse. 

SORGARBEID 

Vi har ikke hatt noe organisert sorgarbeid i 2015. Prestene har 
sørgesamtaler og følger opp individuelt etter ønske og behov. Det 
henvises til sorggrupper i andre menigheter i prostiet når det er 
ønske om å delta i en gruppe. 

REKRUTTERING AV FRIVILLIGE 

Gjennom satsningen på en frivillighet har vi hatt en økt rekruttering 
av frivillige til store og små oppgaver. Noen frivillige er svært aktive 
og bidrar mye, andre bidrar ved enkelte arrangement, som 
konfirmantforeldre eller på forespørsel til mer ad hoc oppgaver. Et 
menighetsarbeid med stor bredde, krever en betydelig innsats fra 
frivillige, og det legges derfor også ned et betydelige arbeid i 
rekruteringen av frivillige. 

FORMIDDAGSTREFF 

Formiddagstreffene har fulgt sitt faste mønster med samlinger hver 
siste tirsdag i måneden, samt sommertur i mai og romjulstreff i 
desember. Det er en god gruppe frivillige som ordner i stand til 
treffene hver gang. Det er i stor grad de samme som kommer hver 
gang, og mange gir uttrykk for at det er et godt sted å komme. 
Samtidig må vi konstatere at det er i liten grad kommer nye 
mennesker til treffene. 

Et av høstens formiddagstreff ble i 2015 avlyst pga. svært glatte og 
helt ufremkommelige veier. 

FASTEAKSJONEN 

En av målsettingen vår i arbeidet med fasteaksjonen er at den skal 
være synlig gjennom hele fastetiden, samt at vi skal markedsføre den 
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som en menighetsaksjon hvor alle aldersgrupper er representert og 
engasjert. Likevel er det konfirmantarbeidet som bærer mye av 
aksjonen.  

I årsrapporten for 2014 var det dessverre de ferske tallene fra 2015 
som ble rapportert. For 2014 skulle tallene være: 40 bøssebærere 
samlet inn 39.884, og for 2015 altså det som ble rapportert i fjor: 46 
bøssebærere inn kr 34.211. Vi ser at flere bøssebærere samlet inn 
mindre penger. Vi ser flere ulike årsaker til dette, og det ble jobbet 
godt med evaluering og forberedelser med tanke på fasteaksjon i 
2016 (som fikk et langt bedre resultat). 
 
SØR-SUDAN 

BESØK FRA SØR-SUDAN 

Juni 2015 hadde menigheten besøk fra Sør-Sudan KFUK, som et ledd i 
å komme nærmere en misjonsavtale for Skøyen menighet. Besøket 
fra Sør-Sudan var gjort mulig gjennom Skøyen ten sing sin 
økonomiske støtte fra LNU’s ungdomsbevilning. Gruppen fra Sør-
Sudan bestod av 4 kvinner og 2 menn i alderen 21-28 år. Under 
oppholdet på Skøyen fikk mange bli kjent med dem; de bodde i 
vertsfamilier, deltok på utegudstjeneste, konfirmantsamling, ten sing 
konsert og avskjedsmiddag. Utover programmet i menigheten hadde 
Sør-Sudanerne møter med blant annet NORAD, UD, KFUK-KFUM 
Global, Oslo fengsel, tidligere justisminsiter Odd Einar Dørum, 
Oslosenteret for fred - og menneskerettigheter og Partnership for 
Change for å diskutere ulike former freds- og demokratifremmende 
arbeid og samarbeid. 

OM SØR-SUDAN KFUK 

Sør-Sudan KFUK er en frivillig organisasjon som involverer tusenvis av 
kvinner og ungdom i fredsskapende arbeid både lokalt og ved 
nasjonale fredsforhandlinger. Sør-Sudan KFUK er en nasjonal 
organisasjon som består av flere lokale grupper. Siden oppstarten 
tidlig på 2000-tallet har KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge vært en 
støttespiller, og de seneste 2-3 årene har de fått betydelig økonomisk 
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støtte av NORAD til arbeid med FNs resolusjon 1325 om kvinner fred 
og sikkerhet.  

Arbeidet som drives av medlemmene og en liten stab består av låne- 
og sparegrupper og psykososialt arbeid lokalt i Sør-Sudan, KFUK 
driver også barnehage og skole med over 600 elever. I tillegg driver 
KFUK et viktig informasjonsarbeid ut i verden, siden internasjonale 
medier bare i noen få tilfeller dekker det som skjer i Sør-Sudan. Følg 
med på Sør-Sudan KFUKs facebookside YWCA of South Sudan.  

MUSIKK 
I Plan for kirkemusikk for Den norske kirke (vedtatt av kirkemøtet i 
2008) heter det innledningsvis: «Kirkemusikken forener et åndelig og 
et musikalsk siktemål. Kirkemusikken tolker og formidler kristen tro. 
Den er menighetens felles svar på Guds tale til oss, og støtter og gir 
næring til det åndelige livet i menigheten.» 

Kirkemusikken er mer enn gudstjenestespill og skal være en ressurs 
både innen trosopplæring og diakoni, den skal fungere som en 
brobygger mellom ulike kulturer i lokalmiljøet og vekke oss og gi oss 
nye tanker og perspektiver. 

Kantor Kristoffer Myre Eng har ledet menighetens musikalske arbeid i 
2014 frem til han sluttet 22. november.  
 
Dette ønsker vi:  
- Et stabilt stort, inspirert og engasjert kor (minst 25 sangere) 
- Musikalsk samarbeid mellom ulike grupper i menigheten 
- Et par gudstjenester hvert semester med spesiell musikalsk profil 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Også mange av gudstjenestene i 2015 ble beriket musikalsk av 
eksterne krefter, både profesjonelle musikere og lokale utøvere.   

Tensingbandet har etter flere års satsning blitt et solid band og de 
har deltatt i flere gudstjenester; både på presentasjonsgudstjenesten 
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og samtalegudstjenesten for konfirmantene. Dette har gitt disse 
gudstjenestene et betydelig løft. 

Ekstra løft hadde vi også i påsken.  Langfredag ble Pergolesis «Stabat 
Mater» fremført av Mari Øyrehagen (sopran), Ingeborg Soot (mezzo), 
Linnèa Sundfær Haug (blokkfløyte), Lynetta Taylor Hansen (traverso), 
Kristine Rustad (gambe) og Kristoffer Myre Eng (orgel). 

1. påskedag deltok en trompetist og solist sammen med organisten.  

På bots- og bønnedagen i november ble det tradisjon tro 
bluesgudstjeneste med vår lokale musiker Eivind Ellingsen og venner. 

Julens gudstjenester må også nevnes.  På julaften medvirket Smestad 
skolekorps som vanlig på den første gudstjenesten, og både 
sangsolist og trompetist deltok på begge gudstjenestene.  Solist og 
trompetist var tilbake igjen 1. juledag med mye flott musikk.  

Det har ikke vært jobbet med rekruttering og tilrettelegging av et kor. 

TROSOPPLÆRING 0—18 ÅR. BARN, UNGE OG 
KONFIRMASJON  
Dette ønsker vi: 
Trosopplæringen er en viktig del av menighetens helhetlige 
virksomhet. Skøyen menighet har en plan for trosopplæring som ble 
vedtatt av menighetsrådet og godkjent av biskopen i januar 2014. 
Målet med trosopplæringen i Skøyen menighet er 

 at barn og ungdom kjenner seg skapt og elsket, i relasjon til seg 
selv, til andre og til den treenige Gud 

 at kirken tilbyr opplevelser og erfaringer som gir kunnskap om 
kristendom og identitet til den troen som er skjenket ved dåpen 

 at alle døpte 0–18 år, uansett funksjonsnivå, har et tilbud om 
systematisk og sammenhengende trosopplæring som favner 
bredt, rommer mangfold og gir fordypning 
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Trosopplæringsarbeidet i Skøyen er formet av at menigheten har fått 
prosjektmidler til utvikling siden 2005. Planen som ble godkjent i 
2014 er et resultat av denne prosjektfasen. Menigheten er nå i såkalt 
driftsfase. Det innebærer at arbeidet tar utgangspunkt i den 
eksisterende planen, men at utvikling og evaluering fortsatt er en 
viktig del av arbeidet. 

Overgangen fra prosjekt til driftsfase medførte at vi nå deler 
tildelingen av midler til trosopplæringsarbeidet med de andre 
menighetene i prostiet. Det førte til at tildelingen ble redusert fra kr 
708 000 i 2014 til kr 663 000 i 2015. Dette gir fortsatt rom for en full 
stilling som trosopplæringsleder. 

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Ingard Hollevik Tangvik var ansatt i stillingen som 
trosopplæringsleder fram til 20. august 2015. Da overtok Asbjørn 
Håkonseth som midlertidig ansatt i stillingen, slik at vakanse ble 
unngått, inntil ansettelsen ble fast fra 1. januar 2016. 

BREDDETILTAK 

Breddetiltak er en vesentlig del av i trosopplæringsarbeidet. Målet er 
at alle barn og unge skal få gode tilbud om trosopplæring i kirken. Til 
breddetiltakene sendes det ut skriftlig invitasjon til hele årskull for 
hver gang. Tiltak som er gjennomført i 2015 er følgende: 

 Dåp/dåpssamtale og babysang for 0-åringer (hele året) 

 Babysanggudstjeneste for 1-åringer (januar) 

 Fastelavnsgudstjeneste for 2–3-åringer (februar) 

 Myldregudstjeneste med 4-årsbok for 4-åringer (oktober) 

 Høsttakkefestgudstjeneste med fortellingssamling for 5-åringer 
(oktober) 

 Skolestartgudstjeneste med 6-årsbok for 6-åringer (august) 

 Speidergudstjeneste med spesiell invitasjon til 7-åringer (april) 

 Tårnagenthelg for 8-åringer (mars) 

 Lys Våken-festival for 11 åringer (november) 

 Dansegudstjeneste for 12–13-åringer (mai) 
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 Konfirmasjon for 15-åringer (avsluttet september) 

 SULT ledertrening for 16-åringer (avsluttet februar) 

Trosopplæringsplanen inneholder også tiltak som ikke er 
gjennomført. Dette gjelder «skaperverkets søndag» for 9–10-åringer 
og diverse tiltak for aldersgruppen 16–18. Arbeidet med disse i 2015 
har vært å se hvordan vi kan gjennomføre disse i 2016 eller senere. 

KONFIRMASJON OG UNGDOMSARBEID 

Konfirmasjon er et vidtfavnende breddetiltak, og det brukes mye 
krefter, tid og penger på å gjøre konfirmasjonstiden til en god og 
lærerik opplevelse hvor Gud, en selv og medmennesket blir 
tydeligere for den enkelte konfirmant.  I 2015 deltok 54 ungdommer i 
Skøyen menighets konfirmasjonsforberedelser. Konfirmasjonstiden i 
baserte seg på kunnskap om, erfaring av og deltagelse i kirkens liv og 
tro. I tillegg til månedlige fellessamlinger valgte hver konfirmant en 
gruppe de fulgte fra januar til juni. I 2015 valgte de mellom gruppene 
Påskeleir, Skøyen Ten Sing og SPOR. De som valgte Skøyen TenSing 
deltok der hver torsdag og var fritatt fra de månedlige 
fellessamlingene som ellers var felles for alle. Konfirmantarbeidet ble 
drevet av kapellanen, i samarbeid med sokneprest, 
trosopplæringsleder, ungdomsarbeider, menighersarbeider, 
hovedleder i Skøyen Ten Sing, praksisstudenter og ungdomsledere.  

På sommeren arrangeres Konfirmantleir. I 2015 var 52 konfirmanter 
og 15 ledere på leir på vakre Tjellholmen leirsted på Hvaler. 
Undervisningsopplegget var basert på Kristurkransen og både 
prestene og ungdomsledere hadde undervisning og andakter. 
Utenom undervisningen var det mye vekt på det sosiale, på samtaler 
og aktiviteter med konfirmantene.  

Skøyen ten sing har i første halvdel av 2015 vært ledet av styret med 
styreleder Lisa Glomså Søraa og hovedleder Elisabeth Hagen 
Ristesund. Andre halvdel av 2015 var Gilles Monteira Teixeira 
styreleder og Johanne Norum Hansen ansvarlig voksenleder. Skøyen 
ten sing hadde i 2015 et gjennomsnitt på 25 medlemmer hvis de to 
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semestrene ses over et. Høsten 2015 tilsatte ten sing, i samarbeid 
med menigheten, Kamilla Rød Slettene som dirigent. 

Ten sing var samlet hver torsdag gjennom året utenom feriene, og 
gjennomførte konsert i juni og desember. Ten sing deltok også på 
arrangementer i regi av Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-
KFUM.   

I 2015 fortsatte menigheten satsningen på bandet i ten sing, med 
økonomisk støtte fra Ullern bydel. Dette gav ten sing muligheten til å 
ha et godt band hvor unge medlemmer kunne lære å spille sammen 
av dyktige ledere. 

I 2015 fikk ten sing støtte fra Ungdomsbevilgningen i regi av Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) til et besøk fra Sør-Sudan 
KFUK. Gjennom dette deltok medlemmer fra Skøyen ten sing på TT 
og Global week sammen med de 6 unge gjestene fra Sør-Sudan. 

Ungdomsledere 
Menigheten takker frivillige ungdomsledere for samarbeidet om 
konfirmantene. Staben fikk god hjelp av unge ledere og Skøyen ten 
sing til å lage konfirmantåret 2015. Noen av disse unge lederne var 
fjorårskonfirmanter som gikk på lederkurs, høsten 2015 begynte 7 
deltagere på kurs.   

Utover de frivillige ungdomslederne fra menigheten bestod 
ungdomslederne av to praksisstudenter fra Ungdom, kultur og 
trosopplæring ved Menighetsfakultetet, en ungdomsarbeider og en 
menighetsarbeider.  

Ungdomslederne bidro også som ledere på trosopplæringens 
breddetiltak tårnagent og Lys Våken. 

Sommeren 2015 takket vi av Eline Elnæs Rabbevåg som 
ungdomsarbeider og sa velkommen til Cecilie Rikter-Svendsen.  

Samarbeid i prostiet  
I 2015 har det vært et samarbeid mellom menighetene i Vestre Aker 
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prosti om lederkurs for fjorårskonfirmanter og om 
konfirmantfestivalen som ble arrangert på Norges idrettshøgskole for 
alle prostiets 700 konfirmanter i mars. 

AKTIVITETER FOR BARN GJENNOM ÅRET 

Tweensklubben for aldersgruppen 10–13 ble startet opp i januar 
2015, og har vært åpen hver siste mandag i måneden. Oppslutningen 
har vært på mellom 15 og 25 hver gang. Klubbkveldene avsluttes 
med en samling i barnekapellet, med quiz, diskusjon, informasjon 
eller lignende. 

Familietirsdag har blitt gjennomført annenhver tirsdag. En 
familietirsdag består av en familiemiddag, etterfulgt av aldersdelte 
grupper med forskjellige aktiviteter, og en felles avslutning i 
kirkerommet til slutt. 

Den yngste gruppen («knøttene», 1–3 år) har småbarnssang, mens 
de to eldre gruppene («skøyerne» 4–6 år og «skaperne» 7–9 år) har 
bibelfortellinger og aktiviteter knyttet til fortellingene. 
Aldersinndelingen har blitt endret fra tidligere år, delvis på grunn av 
opprettelsen av tweensklubben, og delvis på grunn av erfaringer i det 
kontinuerlige utviklingsarbeidet. 

Familietirsdag har vært regnet som et breddetiltak i 
trosopplæringsplanen. Tiltaket har imidlertid for lav oppslutning til at 
vi kan si at det når bredden av barn på Skøyen. De familiene som 
kommer, har stor glede av møtepunktet, og barna setter pris på 
aktivitetene. De lærer å bruke fortellingene som redskaper til tro, 
livstolkning og livsmestring. 

Nytt høsten 2015 var at maten til familietirsdag ble laget på vårt eget 
kjøkken, i stedet for at vi har bestilt catering. 

Babysang har blitt gjennomført ukentlig, ledet av 
trosopplæringsleder. Det regnes som et breddetiltak, og har god 
oppslutning. Barna er i alderen 1–13 måneder. Mødre og fedre fra 
Skøyen og fra andre steder i byen uttrykker at de setter stor pris på 
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sangstunden og på tilbudet. Sangstunden blir etterfulgt av lunsjtid i 
foajeen. 

SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER, HØYTIDSMARKERINGER 

Samarbeidet med skoler og barnehager regnes ikke som en del av 
trosopplæringsarbeidet. Menigheten følger en avtalt plan med 
skolene over hvilket samarbeid som gjelder for de ulike 
klassetrinnene. Samarbeidet med skolene og barnehagene er godt og 
konstruktivt.   

Menigheten har i 2015 som vanlig gjennomført 
barnehagegudstjenester og skolegudstjenester før jul. På skolenes 
julegudstjenester har noen av skoleelevene selv bidratt aktivt med 
dramatisering av juleevangeliet. Oppslutningen om 
skolegudstjenestene var svært god. De aller fleste barnehagene 
deltok på barnehagegudstjenestene. 

Skøyen kirke barnehage, som drives av Amigos barnehager, har hatt 
samlinger sammen med trosopplæringslederen annenhver uke. 

I januar samarbeidet menigheten med Øvre Silkestrå borettslag om 
den tradisjonelle juletrefesten. 

TROSOPPLÆRING FOR VOKSNE 
Å gi bedre kunnskap om og kjennskap til den kristne tro og tradisjon 
er en oppgave som kirken også har overfor voksne og eldre. I dette 
ligger det blant annet å gi kompetanse til å tolke og forstå eget liv i 
lys av evangeliet. 

Det kan være nærliggende å tenke at dette først og fremst skjer i 
gudstjenesten. Samtidig er det mange som opplever at 
gudstjenestens språk er ikke er forståelig eller at de ønsker 
ytterligere påfyll. Dette gjør at det for mange er like naturlig å søke 
troserfaringer på andre arenaer. Derfor trenger vi mulighet for 
kunnskap om både tro og gudstjeneste for flere enn barn og unge. 
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DETTE HAR VI GJORT I 2015 
 
GUDSTJENESTETEAM 

Vi fikk i løpet av 2015 på plass et eget kveldsteam. Noen er mest glad 
i formiddagsgudstjenester og slipper på denne måten ansvaret for 
kveldsgudstjenesten – om motsatt. Dessuten var det et behov for å 
øke antall team. I tillegg har vi praktisert et mer fleksibelt 
«barneteam» der en gruppe barn som er glad i å være med som 
gudstjenestemedarbeidere kan meldes seg til enkeltgudstjenester.  

Det er fremdeles ca. 20 personer som deltar i de ulike teamene i 
tillegg til barna. Noen har vært med fra starten i 2011, andre har 
kommet til undervis og noen har sluttet. Målsetningen er at det skal 
være lav terskel for å bli med i et team, og det skal være lett å trekke 
seg ut eller ta en pause hvis en har behov for det.  

Gjennom arbeidet i teamene øker vi kompetansen på 
gudstjenestearbeid hos dem som er med, og målsetningen er at 
teamene deltakelse i gudstjenesten gjør gudstjenesten mer 
tilgjengelig og nær for dem som kommer. Veien skal være kort inn i 
gudstjenesteteaemene og til medbestemmelse over menighetens 
gudstjenesteliv gjennom teamene.  

Mange som deltar i gudstjenestenteamene gir uttrykk for at det er 
lærerikt og meningsfylt å være mer her. Det å delta i et team en 
mulighet for trosopplæring for voksne i menigheten.  

GUDSTJENESTENE 
Gudstjenesten har sitt eget formål. Her tjener Gud oss og vi tjener 
Gud, fordi Gud vil ha fellesskap med oss. Alt som skjer i 
gudstjenesten, er preget av at vi er sammen for Guds ansikt. 
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DETTE HAR VI GJORT I 2015 
 
ULIKE GUDSTJENESTER 

Trosopplæringen preget rundt 10 gudstjenester. Da medvirket barn 
og unge i forberedelser og gjennomføring av gudstjenesten. Se mer 
info under Trosopplæring. 

Enkelte gudstjenester legges det inn mye ressurser i det musikalske 
ved at kantor samarbeider med andre musikere.  

Vi har fortsatt satsningen på 1. dagene (jul, påske og pinse), for at 
disse dagene skal ha et skikkelig løft. Alle som kommer skal oppleve 
at de har vært med på en høytidsgudstjeneste, bokstavelig talt. Også 
ellers i de spesielle dagene rundt jul og påske, har vi jobbet 
systematisk med å få til gudstjenester som har ulikt preg og som 
passer på de ulike dagene.  

Askeonsdag kveld, første dag i fastetiden, hadde vi som vanlig 
gudstjeneste. Det samme hadde vi lille julaften. Disse gudstjenestene 
er ikke forordnet av biskopen, men gudstjenester som vi ønsker som 
menighet. På gudstjenesten lille julaften er det mange som deltar – 
flere og flere for hvert år. Askeonsdag kommer det få. 

Også bruk av konfirmanter som ministranter (liturgiske medhjelpere) 
setter sitt preg på gudstjenesten gjennom konfirmantåret. 

KVELDSGUDSTJENESTENE 

Menighetsrådet har satset på fortsatte kveldsgudstjenester en gang i 
måneden.  Disse gudstjenestene har færre deltagere enn 
formiddagsgudstjenestene. Men det er til en viss grad andre som 
kommer på kvelden enn på formiddagen, og enkelte uttrykker stor 
glede over disse gudstjenestene. 

Vi jobber fortsatt med å finne en god profil på kveldsgudstjenestene. 
Som hovedregel prøver vi å gi gudstjenestene en rolig og meditativ 
ramme, og ønsker at de skal fungere som en avslutning av helgen og 
en god start på ny uke. 
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Samtidig kan det være et ønske å ha en gudstjeneste sammen med 
konfirmanter og ungdommer på kvelden. Da kan gudstjenesten få en 
annen form enn det rolige og meditative.  

Mange som gir uttrykk for at det høres fint ut med slike 
gudstjenester, uten at de tar tilbudet i bruk. Det er en utfordring å 
gjøre tilbudet synlig for flere. 

GUDSTJENESTETEAM 

Gudstjenesteteamene er en viktig del av hvordan vi tenker rundt 
gudstjenesten som noe vi som menighet gjør sammen, og ikke noe de 
ansatte eier og utfører. Se videre omtale under Trosopplæring for 
voksne side 21. 

BARNEHAGEN  
Dette ønsker vi: 
En nær og tilgjengelig kirke må ha lav terskel. Barnehagen i kirken 
senker terskelen inn i kirken.   

DETTE HAR VI GJORT I 2015 

Skøyen menighet drev frem til 2011 barnehage i kirkebygget, men 
overlot i 2011 driften til Amigos barnehager, som driver flere 
barnehager i Oslo-området. Barnehagen i kirken har fortsatt en klar 
kristen profil, og Amigos samarbeider tett med kirken om 
samlingsstunder, høytidsforberedelser og deltagelse i gudstjenester. 
Vi gleder oss over at kirken fortsatt er fylt med glade barn, fart og liv 
hver dag! 
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NØKKELTALL FOR SKØYEN MENIGHET 2015 
Om lag 68 prosent av befolkningen på Skøyen er medlemmer i Den 
norske kirke. Medlemsprosenten i Oslo er 54,3 og på landsbasis 74,9. 

Kirkemedlemmer Gudstjenestedeltakere*** 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

7319 7210 7166   7140 75 103 101 106 115 

Døpte – i kirken / fra Skøyen Nattverdsgjester**** 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

50 29 36 28 40 35 40 48 44 42 

126 80 95 56 86      

Innmeldte Konfirmanter 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

6 1 2 1 2 34 57 52 42 53 

Utmeldte Kollekt** 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

9 9 16 21 45 75/70 127/80 114/97 133/76 115/58 

*Befolkningen var 10643 - 67,7% tilhører kirken 

**Interne/eksterne offerformål, tall i hele tusen. 

***Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakere på gudstjenestene i 
Skøyen 

****Gjennomsnittlig antall personer til nattverd pr. gudstjeneste i 
Skøyen kirke  

PRIORITERINGER I 2015 
I 2015 har menighetsrådet arbeidet videre med styrking av det 
frivillige arbeidet i menigheten, planer for opprusting av kirkebygget, 
og med etablering av samarbeid med KFUK i Sør-Sudan gjennom 
KFUK-KFUM Global her i Norge. 
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ANSATTE I SKØYEN MENIGHET 2015 
Året har vært tidvis krevende grunnet en del utskiftninger og noe 
sykdom på ansattsiden. Til sommeren sluttet to i deltidsstillingene i 
ungdomsarbeidet, og nye måtte rekrutteres. Fra advent har vi vært 
uten organist i fast stilling, noe som utgjør et betydelig merarbeid for 
både menighetsforvalter og prester. I tillegg var en av prestene helt 
eller delvis sykemeldt i høstsemesteret.  
 

Når det gjelder ny trosopplæringsleder kom vi derimot i den 
usedvanlige og heldige situasjon at vi fikk til en overlapping mellom 
to stillinger. Det har dermed vært kontinuitet i denne stillingen hele 
året. 
 
Birgit Johanne Wirgenes  menighetsforvalter, 100 % stilling 
Ingeborg Blindheim Sommer sokneprest, 100 % stilling 
Eva Klokkerud    kapellan, 100 % stilling 
Ingard Hollevik Tangvik  trosopplæringsleder (t.o.m. 20.8) 
Asbjørn Håkonseth   trosopplæringsleder (f.o.m. 11.8) 
Kristoffer Myre Eng   kantor, 54 % stilling (t.o.m. 22.11) 
Anne Marie Bakke   Prosjektleder, 50 % stilling 
Bernd Klare    menighetsarbeider, 20 % stilling 
Roar Bøch (frivillig)   kontormedarbeider, 4 timer pr uke 
Ingrid Mo     kirketjener, deltid 
André Førsund    kirketjener, deltid 
Guro Utne Salvesen   kirketjener, deltid 
 
I tillegg har hovedleder og bandleder i Skøyen tensing og en 
ungdomsarbeider mottatt et honorar for sin innsats: 

Elisabeth Hagen Ristesund Hovedleder TenSing (t.o.m juni) 
Johanne Norum Hansen Hovedleder TenSing (f.o.m august) 
Eline E. Rabbevåg  Ungdosmarbeider (t.o.m juni) 
Cecilie Rikter-Svendsen Ungdosmarbeider (f.o.m august) 
André Førsund   Bandleder i TenSing 
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SKØYEN MENIGHETSRÅD 2015 
2015 var et valgår og nytt menighetsråd overtok ledelsen av 
menighetens arbeid fra 1. november. Menighetsrådet har hatt sju 
møter i 2015, fem møter med før 31.10 og to møter etter 1.11 

Varamedlemmene innkalles til alle møter, og de fleste har hatt som 
praksis å møte fast. 

Menighetsrådet fra 1. januar til 31. oktober: 

Faste medlemmer: 
Ingerid E. Ø. Eknes  (leder) 
Ruben Øverby   (nestleder)   
Martin Hill Oppegaard (representant til Kirkelig Fellesråd) 
Ingeborg B. Sommer  (sokneprest) 
Arve Otter Juritzen 
Pernille Martinussen 
Silje Osberg    
Ingrid Dietrichson 
Lene Grønnerød Sundby 
 

Varamedlemmer: 
Ragnhild Orset Stene 
Anlaug Ådland Hansen 
Pelle Nilssen 
Anne Kristin Wichstrøm 
Berit Marie Valstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

 

Menighetsrådet fra 1. november til 31. desember: 

Faste medlemmer:   
Ingerid E. Ø. Eknes  leder (konstituert for ett år) 
Ruben Øverby   nestleder (konstituert for ett år) 
Liv-Marit Dørum   repr. til Kirkelig Fellesråd (konst. ett år) 
Ingeborg B. Sommer   sokneprest (ansatt) 
Silje Osberg    
Karen Elise Teigum 
Einar Riddervold  
Karin Hagen 
Tor Torhaug 
 

Varamedlemmer: 
Lene Grønnerød Sundby 
Hanne Corneliussen 
Erlend Sundvor 
Martin Blaker  
Ludvig Nord-Varhaug 
 
Birgit Johanne Wirgenes har vært sekretær for menighetsrådet. 

 


