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INNLEDNING FRA MENIGHETSRÅDET 
 

2019 har vært nok et år med spennende utvikling i Skøyen kirke.  Vi 
bor oss til i ombygde lokaler og kan konstatere at vi faktisk har fått et 
kirkebygg med lavere terskel og høyre tak, slik vi ønsket 
oss.  Kafédriften av Kaffebønnen i kirkens foajé er i ferd med å 
etablere seg som et samlingspunkt som bygger et godt fellesskap i 
nærmiljøet.  I sommer kunne kaféen også servere kortreist salat fra 
den nyetablerte kirkehagen, som i 2018 fikk sin første avling.  Det har 
også skjedd mye annet og godt arbeid i menighetens regi gjennom 
året, så les videre om alt som har skjedd og det arbeidet som drives 
her.  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.     

 
Hilsen menighetsrådsleder Ingerid Eknes,  

Oslo, 30. september 2019  
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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 
danner grunnlaget for rapporten for 2019. 

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, Ten Sing, 
formiddagstreff, lederkurs, klubb, kirkelige handlinger, tweensklubb, 
dans, kafébesøk med mer.  
 
En stor del av befolkningen opplever tilhørighet til kirken, også blant 
dem som ikke deltar regelmessig i gudstjenester og andre kirkelige 
arrangement. Kirken brukes av lokalmiljøet til arrangement som ikke 
er i menighetens regi, både i form av utleie til private arrangement, 
generalforsamlinger, konserter, kurs o.l.  
 
Skøyen kirke er et viktig samlingspunkt for innbyggere på Skøyen på 
mange ulike måter. I 2017 startet vi leieavtalen med danseskolen 
Step Studio og lokalene er fylt av barn og unge, på daglig basis uken 
igjennom, og at mange barn i nærmiljøet får et godt forhold til kirken 
via dansen. 
 
Kaffebønnen har gjort Skøyen kirke åpen og tilgjengelig hver eneste 
dag i uken og medfører også at Skøyen kirken er en av få kirker i Oslo 
som nå er åpen hver eneste dag. 

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 
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- 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. 

PRIORITERTE OMRÅDER I 2019 
Kirkens vanlige liv er en viktig del av menighetens arbeid, med alt fra 
dåp, gudstjenester, konfirmanter, ungdomsarbeid, formiddagstreff 
og trosopplæring til bisettelser. I tillegg har det i 2019 vært avholdt 
kirkevalg, og kirkens 30-årsjubileum ble markert med 
jubileumsgudstjeneste i januar og stor konsert i november. Diakonalt 
arbeid har også vært prioritert gjennom et samarbeid med Ullern 
frivillig sentral om generasjonsmøter i kirkestuen.  

Sommeren 2019 ble amfi og uteplass utenfor kirken og kaffebønnen 
ferdig. Det fungerer som en god møteplass for lokalmiljøet sammen 
med kafeområdet inne. Det er også etablert sykkelparkering, 
kirkehage, bred og enkel adkomst til kirken, og arbeidet med å 
reetablere kollen med dens egenart ble også igangsatt.  

I 2019 har en prioritet vært å holde det faste arbeidet i gang på en 
god måte selv om staben i stor grad har bestått av vikarer og 
nytilsatte. (Se oversikt over ansatte i Skøyen menighet 2019 bakerst)  

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 
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DETTE HAR VI GJORT I 2019 

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.  

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 til stede, uten at noen kjenner seg ekskluderte.  

Det at vi satser på kafédrift i foajeen, er en viktig del av arbeidet med 
å skape en inkluderende kultur der mennesker kan møtes. I 2019 har 
det vært jobbet en god del med å etablere gode rutiner i samarbeidet 
med Kaffebønnen. Også arbeidet med utleie til Step studio, yoga, 
bydel, borettslag, kor, korps og bursdager m.m. er med på å 
videreføre og etablere kirken som et grendehus hvor mange kan 
kjenne seg inkludert. 

Jubileumsmarkeringen med gudstjenesten i januar og konsert i 
november var med på å markere Skøyen kirke 30 år og kirkens 
relasjon til nærmiljøet. Begge arrangementene hadde på hver sin 
måte et bredt uttrykk innen kultur og musikk. Både gudstjenesten og 
konserten rammet på hver sin måte inn bildet av Skøyen kirke som 
en kirke der alle er velkommen.  

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 
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DETTE HAR VI GJORT I 2019 

Kirkehagen som fikk en oppstart i 2018, har etablert seg med større 
omfang i 2019. Det har vært mange dugnader og oppfordringer til 
frivillighet knyttet til kirkehagen som nærmiljøhage. Høsten 2019 
høstet familietirsdag poteter og litt annet fra hagen, og hele 
sommeren hadde vi urter m.m. i pallekarmene. Særlig har det vært 
viktig med en frivillig leder av prosjektet som gjør innkjøp, drifter og 
følger opp.  

Førjulsmarkedet er det arrangementet hvor det legges ned mest 
frivillig innsats. Her knyttes det bånd mellom generasjoner av 
frivillige i ulik alder. Det er mange og varierende oppgaver. Noen er 
med i flere måneder og uker i forveien, andre trør til på selve 
markedsdagen. Vi har involvert ungdommer og tweens på 
lagekveldene. Dette for at de også skal føle et eierskap, samt få 
anledning til å bli med på å forme Førjulsmarkedet i kirken.  

Gudstjenestene har etter planen hatt noe ulike fokus. Gudstjenester 
med trosopplæringstiltak knyttet til seg, er noe enklere i formen, 
men har fortsatt en gjenkjennelig ramme. Vi beholder et distinkt 
høytidspreg på høytidsdagene.  Kveldsgudstjeneste er beholdt, ikke 
like mange som tidligere, men vi har forsøkt å skape er fast ramme 
rundt disse, hvor vi gjør rommet mer dempet og samlet. 

Jubileumskonserten i november skapte stort engasjement i 
nærmiljøet, den mobiliserte ressurser i lokalmiljøet og skapte en 
dugnadsfølelse rundt det å være kirke lokalt på Skøyen. Mange 
hadde en god nærmiljøopplevelse i Skøyen kirke, og det igjen styrker 
tilhørigheten til og engasjementet for kirken. (Les mer på s. 10) 

TROSBYGGENDE 

DETTE ØNSKER VI: 

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

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

DETTE HAR VI GJORT I 2019 

Gudstjenesten skal være gjenkjennbar fra søndag til søndag, med 
variasjoner i utrykk på trosopplæringsgudstjenester for definerte 
aldersgrupper.  

Vi har fortsatt satsningen på kveldsgudstjenester med en variasjon i 
uttrykk og form fra de øvrige gudstjenestene. (Les mer på s. 24) 

Lille julaften har vært en fast tradisjon i mange år. I 2018 inviterte vi 
med foreldrekoret til Skøyen skolekor, Parkens perler, for første 
gang. De var også med i 2019. Samarbeidet med koret har vært 
positivt siden menigheten selv ikke har et voksenkor, og det skaper 
tilknytningspunkter mellom lokalmiljø og kirke. 

Gudstjenestene er en viktig del av vår trosopplæring. På denne 
måten gjøres barna kjent med gudstjenestene som en viktig del av 
kirkens liv.  

Trosopplæring for voksne har stort sett begrenset seg til 
gudstjenester og formiddagstreff (som har enkelte samlinger med 
tema som kan forstås som trosopplæring).   

I 2019 startet arbeidet med ny fast, grunnordning for gudstjenesten. 
Gudstjenesteutvalget møttes og gikk gjennom vedtakene, og gav sin 
respons på dette til det videre arbeidet med å bestemme “vår” 
gudstjeneste.  

Jubileumsgudstjesten i januar var en storsamling for små og store. I 
gudstjenesten deltok prost, stab og tidligere prest i Skøyen, Paul Erik 
Wirgenes. Alle aldersgrupper var representert med oppgaver i 
gudstjenesten. Mange av gruppene i kirken var også med, både 
speideren, barn fra familiearbeidet, Ten sing, lederkurs, konfirmanter 
med konfirmantforeldre, trompetist, band og forsangere var med å 
skape en gudstjeneste med fokus på en levende kirke som rommer 
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alle faser av livet. Dette var også en kombinert jubileumsgudstjeneste 
og presentasjonsgudstjeneste for nye konfirmanter.   

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 2019 

Gudstjenester, kafé- og klubbkvelder for tweens, ungdom og voksne, 
formiddagstreff, generasjonsmøte, konfirmantsamlinger, lederkurs 
og konfirmantleir. Alt dette har blitt gjennomført basert på 
frivillighet, med menighetens ansatte som ledere og koordinatorer i 
større eller mindre grad. 

FØRJULDMARKED  

Førjulsmarkedet er som vanlig det tiltaket som krever flest frivillige, 
både hender til gjennomføring, men også klare hoder til 
forberedelser og koordinering. Vi har jobbet aktivt med å ta vare på 
og fornye det frivillige engasjementet for førjulsmarkedet, og få flere 
til å ta del i forberedelsene. 

FRIVILLIG.NO 

Vi har gjort forsøk med å strukturere informasjonen om frivillighet i 
menigheten ved å bruke nettsiden frivillig.no som plattform, men det 
er likevel det at en frivillig medarbeider inviterer andre til å bli 
frivillige, som er den viktigste måten å rekruttere og engasjere på. 
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GUDSTJENESTEMEDAREBEIDERE  

Frivillig i gudstjenester har vært organisert i en liste med oversikt 
over hva den enkelte liker å bidra med. Det har vært arrangert møte i 
gudstjenesteutvalget knyttet til ny grunnordning for gudstjenesten 
og møte med de frivillige gudstjenestemedarbeidere om det samme. 
De frivillige gudstjenestemedarbeiderne var en viktig stabil faktor i et 
år med mange vikarer.  

KIRKEVALG  

Høsten 2019 ble det gjennomført kirkevalg. Nominasjonskomiteen 

rekrutterte frivillige som stilte til valg, og avga sin innstilling. Valget 

ble gjennomført i september. Vi hadde ansvar for valglokaler 

bemannet av frivillige på Skøyen og Smestad skoler. Nytt 

menighetsråd tiltrådte høsten 2019. Det kan også nevnes av to fra 

Skøyen sokn ble valgt inn i Oslo bispedømmeråd.  

JUBILUEMSKONSERT 

I november 2019 ble det arrangert dugnadskonsert med lokale 
artister. Artistene stilte gratis, og billettinntektene gikk til 
menigheten. Vi takker Arve Juritzen som var konferansier, Per Ola 
Holden som kjørte lyd, og artistene Ravi, Bertine Zetlitz, Sandra Lyng, 
Kim Wigaard, Marianne Penta med Parkens perler, menighetens 
kantor Marianne Reidarsdatter Eriksen samt Skøyen Ten Sing som 
rigget teknikk og kjørte lys. 

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 2019 

I 2019 restartet vi samarbeidet med Ullern frivillig sentral (UFS). 
Konkret viste det seg i avtale mellom menigheten og UFS om 
månedlige generasjonsmøte i kirkestuen. Deltagerne var barn fra en 
barnehage og eldre fra bydelen. Frivillige fra både menigheten og 
UFS stod for gjennomføringen sammen med stab.  
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Vi har lagt ut oppgaver knyttet til trosopplæring, juletrefest, 
gudstjenestemedarbeidere og kirkehagen på frivillig.no. Det har gitt 
noen nye frivillige som har kommet for å gjøre enkelttjenester, og 
noen som har ønsket lengre engasjement.  

Kaffebønnen og kirken fikk sommeren 2019 nytt uteområde som 
fremstår som innbydende og samlende. Det ble også gjort noen 
endringer inne i kafeen, med lunere møblering, gardiner, planter og 
to vegger som ble malt mørkere for å skape en mer innbydende 
ramme. Det er for det meste Kaffebønnen som har stått for dette, i 
samråd med kirkens stab. Mange setter seg ned både inne og 
utenfor, og samvirket mellom Kaffebønnen og kirken har vært i stadig 
utvikling gjennom året.  

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 2019 

I 2019 har vi satset på klubb og ungdomscafé for konfirmanter og 
ungdommer, det ble blant annet gjort innkjøp av spillkonsoller til 
klubbkvelder ved hjelp av trosopplæringens mindreforbruksmidler. 
Ungdomsrådet fikk fire nye unge medlemmer som selv styrer hva 
som skal skje på klubbkveldene vi begynte med høsten 2018. 
Ungdommene i ungdomsrådet begynte på Lederkurs i KFUK-KFUM 
sponset av menigheten. Det ble arrangert månedlige klubbkvelder for 
konfirmanter på våren og månedlige ungedomscafékvelder for etter 
konfirmantalder hele året. 

Høsten 2019 ble det også laget en ny konfirmantplan for Skøyen 
menighet. Arbeidet med konfirmanter ble noe lagt om for å lage et 
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opplegg som er enklere å kommunisere, og som skaper 
fellesskapsfølelse og opplevelsesbasert læring i størst mulig grad.  

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. 

DETTE HAR VI GJORT I 2019 
 

NETTSIDENE, FACEBOOK OG INSTAGRAM 

Facebook er en kanal som vi bruker mye for å informere om 
gudstjenester, og noen andre arrangementer. Rekkevidden er 
begrenset til dem som har valgt «å like» Skøyen kirke. Derfor ønsker 
vi å øke antallet som liker Skøyen kirke på facebook. I 2019 økte 
antallet som liker siden vår fra 400 til 500 i løpet av året.   

Videre brukes nettsiden for å kommunisere hva som skjer i 
menigheten. Sakene på nettsiden har en litt mer varig karakter og 
kan også lenke til påmelding el.l.  

Instagram er også en kanal som brukes. Der har vi noen av de samme 
følgerne som på Facebook, men også noen unike følgere. Instagram 
brukes i større grad enn de andre plattformene til å rapportere fra 
arrangementer. 

MENIGHETSBLADET NÆR DEG 

Det kom ut to nummer av bladet i 2019. 

Vi har for tiden ingen fast redaksjon i bladet, men konstituert 
sokneprest ledet arbeidet sammen med menighetskonsulent.  Det er 
flere faste spalter, noe som oppleves som en styrking av innholdet.  
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Bladet ble også i 2019 delt ut av Aftenposten distribusjon og levert 
sammen med avisen / på døren til den enkelte Skøyenbeboer. Dette 
er en løsning som krever en god del oppfølging for å sørge for at alle 
får bladet.  

VISUELL PROFIL 

Arbeidet med å få på plass en endelig visuell profil er fremdeles ikke 
fullført, men vi har faste elementer som vi bruker og som skaper en 
viss helhet. Kaffebønnen har tatt i bruk en skisse av rosevinduet over 
alteret som “Ø” i Kaffebønnen, noe som også går igjen i noe av det 
grafiske kirken bruker.  

VIRKSOMHETSOMRÅDENE I 2019 

DIAKONI 

DETTE ØNSKER VI:  

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.  

DETTE HAR VI GJORT I 2019 
 
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. 
Vi driver ikke sorggrupper lokalt, men henviser videre til et samarbeid 
i prostiet. For øvrig finnes det tilbud om sorggrupper for bl.a. barn i 
offentlig regi, som fungerer godt. 

Videre har prestene samtaler med foreldre/dåpskandidater i 
forbindelse med dåp, par i forkant av vielser / kirkelig velsignelse og 
pårørende i forbindelse med dødsfall og forberedelse av gravferd. 
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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. De er 
oppdatert på hva som skjer rundt dem i samfunnet og setter stor pris 
på foredragsholderne. Vi prøver å få variasjon i innholdet, sånn at det 
skal være motiverende og spennende å delta. Samtidig må vi 
konstatere at det i liten grad kommer nye mennesker på treffene og 
at de er helst «godt voksne» de som kommer. Aldersgruppen som 
akkurat har gått over til pensjonisttilværelse har vi ikke klart å få med 
i den grad vi ønsker. Vi ser også at det er langt færre menn enn 
kvinner som kommer, selv om innholdet/foredragene er like aktuelle 
for både kvinner og menn. 

GENERASJONSMØTER 

I 2019 inngikk menigheten er samarbeid med Ullern Frivillig sentral 
om å arrangere generasjonsmøter i kirken en gang i måneden. Dette 
er et arbeid som samler barnehagebarn, eldre og frivillige. Dette er et 
prosjekt som også støttes av bydelen og kommunen gjennom midler 
fra et såkalt “Spis med meg”-prosjektet.  

Hjemmetjenesten i bydelen samarbeider med oss om deltagere som 
kan ha glede av et slikt tilbud. De følger til arrangementet og hjelper 
til med avtaler om henting og følging.  

FASTEAKSJONEN 

En av målsettingene våre har vært at fasteaksjonen skal være synlig 
gjennom hele fastetiden og en felles aksjon hvor alle aldersgrupper i 
menigheten er representert og engasjert. Likevel er det 
konfirmantarbeidet som bærer mye av aksjonen. I 2019 var det en 
noen utfordringer knyttet til aksjonen som gjorde at aksjonsformen 
ble evaluert som utfordrende.  

Tallene for de fire siste årenes aksjon er som følger: 

- I 2016 samlet 54 bøssebærere inn kr 48 984. 
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- I 2017 samlet 56 bøssebærere inn kr 42 725 
- I 2018 samlet bøssebærerne inn kr 53 038. 
- I 2019 samlet bøssebærere inn kr 32.587 
 

Disse summene inkluderer gudstjenestekollekten på 
Fasteaksjonsgudstjenesten, og fra 2019 kom det et system som teller 
gaver gitt på Vipps under dør-til-dør aksjonen, dette er ikke et helt 
nøyaktig system, men gir en indikasjon.  

SØR-SUDAN 
VENNSKAPS- OG SOLIDARITETSARBEID OG SAMARBEID MED KFUK-KFUM GLOBAL 

Sør-Sudan-komiteen holder kontakten med KFUK-KFUM Global og 
Sør-Sudan KFUK, koordinerer besøk fra Sør-Sudan og KFUK-KFUM 
Global i menigheten, samt ivaretar fokuset på Sør-Sudan i fastetiden 
og i trosopplæringen m.m. I 2019 hadde vi besøk av en ung student 
fra Sør-Sudan på formiddagstreff og en utvekslingsdeltager hadde 
veiledning med konstituert sokneprest og var ofte innom.  

Det har vært gjennomført fem ofringer til Sør-Sudan KFUK, og Skøyen 
Ten Sing har gjennomført globalløp med inntekt til Sør-Sudan KFUK.  

I tillegg er det flere som er givere enten til enkeltpersoners utdanning 
eller som fastgivere til Sør-Sudan KFUKs prosjekt på kvinner, fred og 
sikkerhet.  

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. 
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Kantor Marianne Reidarsdatter Eriksen som begynte i november 
2018 har vært menighetens kantor i 2019. 

DETTE ØNSKER VI:  

- Musikalsk samarbeid mellom ulike grupper i menigheten 
- Et par gudstjenester hvert semester med spesiell musikalsk profil 
- Etablere en forsangertjeneste til gudstjenestene 

DETTE HAR VI GJORT I 2019 
 
GUDSTJENESTER 

Mange av gudstjenestene i 2019 ble beriket musikalsk av eksterne 
krefter, både profesjonelle musikere og lokale utøvere.   

Julens gudstjenester må også nevnes. På julaften medvirket Smestad 
skolekorps som vanlig på den første gudstjenesten, og både 
sangsolist og fiolinist deltok på begge gudstjenestene. Solist og 
fiolinist deltok også på 1. juledag med mye flott musikk.  
 
Også innen trosopplæringen er det kirkemusikalske arbeidet viktig og 
barna som har deltatt på Ståopp, tårnagenthelg og Lys våken m.m. 
har medvirket musikalsk i gudstjenestene.  

Ellers har tensing-bandet deltatt på gudstjenester i 
konfirmasjonstiden. Bandet er bestående av mange nye medlemmer, 
men har kyndig leder i Bernd Klare.  

SAMARBEID MED KOR 

I 2018 etablerte vi tettere kontakt med Parkens perler gjennom å 
invitere dem tilbake til Lille julaften. Der sang de også i 2019, og at de 
deltok på jubileumskonserten sammen med Marianne Pentha. 

Også andre kor har øvd i kirken og sunget på gudstjeneste eller hatt 
konsert her i løpet av året. I desember 2019 var det i tillegg to 
julekonserter her med profesjonelle artister.  

JUBILUEMSKONSERT – SE SIDE 10 
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ORGELBRUS 

Arrangementet Orgelbrus gikk av stabelen i forbindelse med 
skolestartgudstjeneste. Flere barn kom og fikk blant annet prøve 
orgelet. Orgelbrus var et ledd i å rekruttere elever til kantors piano og 
orgel-undervisning, og vise frem muligheten for at 
musikkinteresserte barn kan komme hit og prøve seg på våre 
instrumenter. 

TROSOPPLÆRING 0—18 ÅR. BARN, UNGE OG 
KONFIRMASJON  

DETTE ØNSKER VI:  

Menighetens undervisning for aldersgruppen 0 og 18 år skal rette seg 
mot alle døpte på hvert alderstrinn med breddetiltak, i tillegg til mer 
kontinuerlige tiltak. I tillegg skal resten av menighetens virksomhet 
både preges av og være en del av trosopplæringen. 

Menighetens plan for trosopplæring omfatter først og fremst 
breddetiltakene, men det er et mål at arbeidet med breddetiltakene 
støtter opp om og understøttes av de kontinuerlige tiltakene. Planen 
er hele tiden i utvikling. 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 

I tillegg til breddetiltakene og de kontinuerlige tiltakene, vil vi her 
presentere konfirmasjonstiden og det øvrige ungdomsarbeidet for 
seg, i tillegg til samarbeid med skoler og barnehager. 
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DETTE HAR VI GJORT I 2019 

Trosopplæringsleder Asbjørn hadde permisjon fra februar til juni. 
Kateketstudent Inger-Lise Fidjeland og menighetspedagog Randi 
Røssaak ble ansatt som vikarer i noen av Asbjørns oppgaver i denne 
perioden. 

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET 

Menighetsrådet har delegert en del av ansvaret for trosopplæring til 
et eget utvalg, trosopplæringsutvalget (TU). Utvalget fungerer dels 
som styringsgruppe, og dels som referansegruppe for 
trosopplæringsarbeidet. Erlend Sundvor, Anlaug Ådland Hansen og 
Trude Ervik har vært utvalgets medlemmer i 2019, sammen med 
trosopplæringsleder Asbjørn. I forbindelse med tiltredelsen for det 
nye menighetsrådet, leverte TU en rapport til menighetsrådet over 
sitt arbeid med utvikling av trosopplæringsplanen i den tilbakelagte 
menighetsrådsperioden. 

BREDDETILTAK 

De mest populære breddetiltakene var som vanlig konfirmasjon, Lys 
våken, tårnagenthelg og myldregudstjeneste/utdeling av 4-årsbok. 
Dåp/dåpssamtale regnes også som breddetiltak, og har den aller 
høyeste oppslutningen. 

Konfirmasjon har et eget avsnitt lenger ned i teksten. 

På Lys våken var det 33 sjetteklassinger som var med på 
overnattingsopplegg i kirken natt til første søndag i advent. Mange av 
dem er ofte på Tweensklubben. Nytt av året var at sjetteklassingene 
fikk lage sin egen adventskalender fylt med oppgaver om håp og 
rettferdighet. 

20 andreklassinger deltok på tårnagenthelg i januar. De fikk løse 
mange forskjellige agentoppdrag, og et nyskapt oppdrag var å ta en 
virtuell “reise” til Sør-Sudan for å se hvordan KFUK er agenter for håp 
og fred der. Ungdomsledere bidro til at symboljakten og mange 
andre oppdrag ble ekstra spennende og lærerike. 
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Boka Linda og den lille kirka ble delt ut til 18 fireåringer i november. 
Det har vist seg å være veldig nyttig å knytte gudstjenestene i 
breddetiltakene sammen med Familietirsdag, for her fikk noen av 
barna bli godt forberedt på hvordan gudstjenesten skulle bli. 

For første gang kunne vi takke Gud for egen avling fra Kirkehagen i 
høsttakkefest-gudstjenesten i september. Poteter, jordskokk, 
gulrøtter og andre grønnsaker var blitt høstet av barna på 
Familietirsdag to uker før. 2–3-åringer var spesielt invitert. Mange 
barn deltok på gudstjenesten, men sannsynligvis kun seks fra de 
inviterte aldersgruppene. 

Også for andre av gudstjenestene som er breddetiltak kunne vi ønske 
at oppslutningen var høyere. Det gjelder babysanggudstjeneste, 
karnevalsgudstjeneste, skolestartgudstjeneste og skaperverkets 
søndag. 

Påsketiltaket Stå opp! er flyttet fra 6. trinn til 3.–4. trinn. Randi, Eva 
og Bernd tok derfor for første gang imot ni- og ti-åringer til 
påskefesten. De tolv deltakerne malte påskesymboler på de 
falleferdige lekestativene i Kirkehagen før de ble revet for å gjøre 
plass til potetåkeren. 

Kapellan Sophie og ungdomsarbeider Tobias lot ungdomslederne få 
mye ansvar i planlegging og gjennomføring av klubbkvelder for 
ungdom. Vi fikk blant annet støtte fra trosopplæringsmidler til å 
kjøpe inn Nintendo Switch, slik at det i 2020 var klart for gaming-
klubbkvelder. Klubbkveldene er breddetiltak i seg selv, og vi forsøkte 
også å dra veksler på både klubbkveldene og Ten Sing-øvelser for å 
legge grunnlag for videreutviklede breddetiltak for ungdom.  

Ungdomsgudstjenesten andre søndag i advent, hvor Ten Sing og 
dansere fra Step Studio deltok, er et slikt eksempel, og konfirmant-
reunion er et annet. Få av ungdommene som ikke allerede er 
ungdomsledere eller Ten Sing-medlemmer kommer på slike tiltak. 
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KONTINUERLIGE TILTAK 

Babysang: Ledere har vært trosopplæringsleder Asbjørn, med Inger-

Lise Fidjeland som vikar i Asbjørns permisjon februar–juni. 173 unike 

barn har vært på babysang i 2018. På 38 babysangstunder har det 

vært totalt 576 besøk. Det betyr at hvert barn gjennomsnittlig har 

vært på over 3 babysangstunder. Gjennomsnittlig oppmøte har vært 

15, som er ny rekord.  

Familietirsdag: Eva har vært ansvarlig for knøttesang, Asbjørn og 

hans vikar Randi Røssaak har hatt ansvaret for barnehagegruppa, og 

Bernd har hatt ansvaret for skolegruppa. Vi har ikke ført 

oppmøtestatistikk på familietirsdag, og har også valgt å ikke ha 

påmelding. Det er utfordrende med et varierende oppmøte. Fram til 

sommeren hadde Familietirsdag en frivillig kokk som laget god 

middag til oss, men siden sommeren er maten blitt enklere. 

Fiskekaker og pølser har vært populært hos barna. 

Tweensklubben: Trosopplæringsleder Asbjørn, hans vikar Randi, og 

flere frivillige voksne har holdt klubben for 5.–7. klasse åpen siste 

mandag i hver måned. Klubben har et gjennomsnittlig oppmøte på ca 

20 tweens. 

Skøyen Ten Sing har i 2019 vært ledet av et valgt styre, hovedleder 
Haakon Jordbakke og Bern Klare. Hovedleder mottar et honorar for 
engasjementet og ansvaret han har. 

Ten Sing var samlet hver torsdag gjennom året utenom feriene, og 
gjennomførte konsert i juni og ungdomsgudstjeneste i desember. Ten 
Sing deltok også på arrangementer i regi av Oslo og Akershus krets av 
Norges KFUK-KFUM og 2 var påmeldt til nasjonalt Ten Sing seminar.  

KONFIRMASJON 

Konfirmasjon er breddetiltaket med lengst tradisjon og størst 
oppslutning. Det brukes mye krefter og tid på å gjøre 
konfirmasjonstiden til en god og lærerik opplevelse, hvor Gud, en 
selv og medmennesket blir tydeligere for den enkelte konfirmant. I 
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201 deltok 29 ungdommer i Skøyen menighets 
konfirmasjonsforberedelser. Konfirmasjonstiden baserte seg på 
kunnskap om, erfaring av og deltagelse i kirkens liv og tro.  

Konfirmantarbeidet ble drevet av kapellanen, i samarbeid med 
trosopplæringsleder, ungdomsarbeider, hovedleder i Skøyen Ten 
Sing, praksisstudent, ungdomsledere, sokneprest og øvrig stab.  

På sommeren arrangeres Konfirmantleir. I 2019 var 62 konfirmanter 
ledere på leir på Tjellholmen leirsted på Hvaler. 
Undervisningsopplegget var basert på Kristuskransen, og både 
prestene, trosopplæringsleder og ungdomsledere hadde 
undervisning og andakter. Utenom undervisningen var det mye vekt 
på det sosiale, på samtaler og aktiviteter med konfirmantene. 

UNGDOMSLEDERE 

Menigheten takker frivillige ungdomsledere for samarbeidet om 
konfirmantene og ungdomsarbeidet. Staben fikk svært god hjelp av 
unge ledere i og utenfor Skøyen Ten Sing til å lage konfirmantåret 
2019. I 2019 startet fire deltagere på LiV-kurs og 14 deltagere på 
lederkurs for fjorårskonfirmanter.  

Utover de frivillige ungdomslederne fra menigheten bestod 
ungdomslederne av to praksisstudenter fra Ungdom, kultur og 
trosopplæring ved Menighetsfakultetet, en ungdomsarbeider, 
bandleder og hovedleder i Skøyen Ten Sing.  

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. 

I forbindelse med Skøyen kirkes 30-årsjubileum i januar, ble 
barnehagene invitert avdelingsvis til bursdagsfest i kirken, med 
ballonglek og bygging av duplo-kirker sammen med Asbjørn. Barna 
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fikk også se bilder av mange ulike kirker, og se at kirkearkitektur er 
noe mer enn bare Skøyen kirke. Ni barnehageavdelinger deltok. 

Flere barnehager har etterlyst påskevandringer, og i år gjennomførte 
dette sammen med Nordjordet barnehage. Vi ønsker å invitere flere 
barnehager kommende år. 

Som vanlig gjennomførte vi barnehagegudstjenester og 
skolegudstjenester før jul. På skolenes julegudstjenester bidro 
skoleelevene selv aktivt med dramatisering av juleevangeliet og på 
andre måter. Oppslutningen om skolegudstjenestene var svært god.  

De aller fleste barnehagene deltok på barnehagegudstjenestene. 

JULETREFEST 

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. 

DETTE ØNSKER VI:  

Det kan være nærliggende å tenke at trosopplæring for voksne 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. 

DETTE HAR VI GJORT I 2019 
 
GUDSTJENESTEMEDARBEIDERE 

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

GUDSTJENESTENE 

DETTE ØNSKER VI:  

Gudstjenesten har sitt eget formål. Her tjener Gud oss og vi tjener 
Gud, fordi Gud vil ha fellesskap med oss. Sentralt i dette står også det 
fellesskapet vi er sammen som kirke og menighet. Alt som skjer i 
gudstjenesten, er preget av at vi er sammen for Guds ansikt.  

DETTE HAR VI GJORT I 2019 
 
ULIKE GUDSTJENESTER 

Trosopplæringen preget 14 av gudstjenestene. Da medvirket barn og 
unge i forberedelser og gjennomføring av gudstjenesten. Se mer info 
under Trosopplæring. I tillegg var det skole- og barnehage-
gudstjenester, konfirmasjonsgudstjenester m.m. 

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.  

Det er særlig vanskelig å få 1. juledag til å være en stor fest for kirken 
her hos oss. Da er mange bortreist, eller har andre tradisjoner, enten 
med familien, eller de går i domkirken.  

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.  

I 2019 var det ikke gudstjeneste 4. søndag i advent. Den falt i år på 
22. desember, og siden vi har tradisjon for gudstjeneste lille julaften 
23.desember, søkte vi om unntak. Dette ble godkjent av prost. 



 

24 

 

Gudstjenesten lille julaften er en gudstjeneste menigheten setter pris 
på: Det er det mange som deltar – et jevnt høyt tall oppunder 100.  

Også bruk av konfirmanter som ministranter (liturgiske medhjelpere) 
setter sitt preg på gudstjenesten gjennom konfirmantåret, på en 
måte som mange setter stor pris på. 

KVELDSGUDSTJENESTENE 

I 2019 var det seks kveldsgudstjenester, pluss påskenattsmesse.  

Disse gudstjenestene har færre deltagere enn formiddags-
gudstjenestene. Men det er til en viss grad andre som kommer på 
kvelden enn på formiddagen, og enkelte uttrykker stor glede over 
disse gudstjenestene. 

Som hovedregel prøver vi å gi kveldsgudstjenestene en rolig og 
meditativ ramme, og ønsker at de skal fungere som en avslutning av 
helgen og en god start på ny uke. 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. 

 FRIVILLIGE I GUDSTJENESTEN 

Gudstjenestemedarbeidere 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.  

INSTITUSJONENE 

Menigheten betjener både Smestadhjemmet og Madserudhjemmet 
etter at sykehjemsprest begge steder ble forflyttet i 2017. På 
sykehjemmene holdes det gudstjenester med og uten nattverd i 
kapellene eller i større fellesrom til jul og påske. I 2019 ble det holdt 
fire gudstjenester totalt fordelt på de to sykehjemmene. 
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STEP STUDIO 

DETTE ØNSKER VI:  

En nær og tilgjengelig kirke må ha lav terskel. Dansestudioet senker 
terskelen inn i kirken.  

DETTE HAR VI GJORT I 2019 

Step Studio, et lokalt dansestudio som Skøyen kirke har samarbeidet 
med i flere år, pusset opp og flyttet inn i barnehagens lokaler i august 
2017. Det er drøyt 400 barn og unge innom dansestudioet hver 
eneste uke. Vi gleder oss over at kirken er fylt med glade barn, fart og 
liv hver eneste dag! Og over at stadig flere barn og unge får et 
eierforhold til kirkebygget. Step Studio har også deltatt på 
gudstjenester med dans i 2019, en vellykket tradisjon som vi stadig 
utvikler. 

KAFFEBØNNEN 

DETTE ØNSKER VI:  

En nær og tilgjengelig kirke må ha lav terskel. Kafeen Kaffebønnen er 
åpen for alle hver eneste dag og bidrar sammen med vårt nye 
inngangsparti til at døren er høyere og terskelen lavere i Skøyen 
kirke. Kirken med kafeen Kaffebønnen er en synlig og viktig del av 
nærmiljøet på Skøyen. Kafeen gjør også kirkerommet nært og 
tilgjengelig for alle som er innom.  

DETTE HAR VI GJORT I 2019 

Kaffebønnen har prøvd seg frem med forskjellige åpningstider og 
vareutvalg. Det er tett dialog med Kaffebønnen om sambruk av 
kjøkkenet og om arrangementer (f.eks ved begravelser i kirken, 
konfirmasjonshelg i kirken, trosopplæringstiltak med 
middagsservering og/ eller overnatting, utleie osv osv). Vi prøver å 
dra nytte av hverandre f.eks når kirken anbefaler leietakere å bestille 
mat fra Kaffebønnen og når Kaffebønnen reklamerer for kirkens 
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aktiviteter. Kirken er også åpen og tilgjengelig med mulighet for 
lystenning når Kaffebønnen er åpen. 

NØKKELTALL FOR SKØYEN MENIGHET 2019 
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) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 7140 7162 7196 7200 6973 115 95 115 103 94 

Døpte – i Skøyen kirke Døpte – tilhørende Skøyen 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

40 31 33 32 37 56 86 71 66 65 

Nattverdsgjester (gj.snitt) Gravferd – tilhørende Skøyen 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

42 41 44 36 36 62 62 71 63 72 

Innmeldte Konfirmanter 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

2 1 7 1 11 53 38 53 61 49 

Utmeldte Kollekt interne / eksterne formål (i hele tusen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

45 21 27 1 45 115/58 128/61 134/58 182/115 183/113 

 PRIORITERINGER I 2019 
I 2019 har hovedfokus utenom de faste aktivitetene vært å 
implementere menighetens nye lokaler og samarbeidspartnere på en 
god måte i menighetens arbeid.  
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ANSATTE I SKØYEN MENIGHET 2019 
Birgit Johanne Wirgenes    Daglig leder, 100 % til 01.05. 2019 
John Dahl Lohne                  Daglig leder 100 % fra 1.8. 2019 
Ingeborg B. Sommer           Sokneprest, 100 % permisjon fra 01.02.2019 
Eva Klokkerud                      Kapellan, 100 %. Konstituert sokneprest fra 

01.02 2019 
Asbjørn G. Håkonseth         Trosopplæringsleder, 100% (perm. 01.02 - 01.08) 
Randi Røssaak                       Vikar for trosopplæringsleder,  

50 %, februar–mai 2019  
Inger-Lise Fidjeland               Babysangleder, vikar, februar–juni 2019 
Marianne Reidarsdatter Eriksen  Kantor, 51,25%  
Cecilie Elde                             Menighetsmedarbeider, 50 %  
Bernd Klare                             Menighetsarbeider, 20 %  
Roar Bøch                                Kontormedarbeider, 4 timer pr uke (frivillig) 

 
André Førsund                        Kirketjener, deltid 
Christian Sommer   Kirketjener, deltid 
Ole-Jonny Lomme                  Kirketjener, deltid 
Vilma Sofie A. Otterlei           Kirketjener, deltid 
Maria Bjørnereim                   Kirketjener, deltid 

 
I tillegg har ansvarlig voksenleder i Skøyen Ten Sing og en ungdomsarbeider 
mottatt honorarer for sin innsats: 

Tobias Mangersnes   Ungdomsarbeider  
Haakon Jordbakke  Hovedleder i Ten Sing 

SKØYEN MENIGHETSRÅD 2019 
Menighetsrådet har hatt 7 møter i 2019. Varamedlemmene innkalles 
til alle møter, og de fleste har hatt som praksis å møte fast. 

Menighetsrådet januar – 16. oktober: 

Faste medlemmer:   
Ingerid E. Ø. Eknes  leder (konstituert for ett år) 
Einar Riddervold   nestleder (konstituert for ett år) 
Liv-Marit Dørum                     repr. til Kirkelig fellesråd 
Ingeborg B. Sommer             sokneprest (ansatt) – (perm. fra februar) 
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Eva Klokkerud  konst. sokneprest (ansatt) – fra febr. 
Silje Osberg    
Karen Elise Teigum 
Karin Hagen 
Ruben Øverby  
Lene Grønnerød Sundby 
 

Varamedlemmer: 
Hanne Corneliussen 
Erlend Sundvor 
Martin Blaker  
Ludvig Nord-Varhaug 
Tor Torhaug (permisjon) 
 
Nytt menighetsråd fra 16. oktober: 

Faste medlemmer:   
Ingerid E. Ø. Eknes         leder (konstituert for ett år) 
Stig Birkeland                  nestleder (konstituert for ett år) 
Ruben Øverby                 repr. Til Kirkelig fellesråd   
Eva Klokkerud                 konst. sokneprest (ansatt) 
Einar Leif Riddervold 
Silje Osberg    
Celin Svare Sigurthorsson 
Natalie Jaabæk 
Erlend Sundvor 
 

Varamedlemmer: 
Hanne Ragnhild Corneliussen 
Asle Patric Lorraine Jacobsen 
Martin Blaker 
Tor Andreas Torhaug 
 
Birgit Johanne Wirgenes har vært sekretær våren 2019 
John Dahl Lohne har vært sekretær høsten 2019 


