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GLIMT FRA ÅRET 2016

I høstmørket den 27. oktober 2016 samlet små og store 

seg etter torsdagsmessen foran porten til kirken vår. Det 

var  forventning i luften med bydelspolitikere, prester, 

medlemmer av menighetsrådet, barn og eldre da deler av 

Bestum Stasmusikk spilte opp til avduking av nye lykter 

på portstolpene. Dette er et symbol for hva vi jobber for og 

faktisk har, en lysende aktiv menighet der alle er invitert og 

 inkludert. Vi er et varmt senter midt i bydelen vår.

Vi fyller kirken, menighetshuset eller kapellet så godt 

som hver dag i året med forskjellige arrangementer som 

 favner alle aldersgrupper. Vi er avhengige av at både ansatte 

og ikke minst frivillige er med på å få dette til. Det har i 2016 

vært jobbet med planer for en utvikling av menighetshus og 

kapell med mål om å øke denne aktiviteten i fremtiden. 

Vi vil være en menighet som skal være nær gjennom 

fellesskap og kirkelige handlinger og ønsker gjennom vårt 

arbeide å gi rom for livsglede gjennom forkynnelse, åpenhet 

og rom for en kirkelig variasjon. 

Menighetsrådet vil trekke frem noen saker som  særpreget 

året 2016:

I menighetsrådet har det som kalles for ”Byggesaken” 

preget mange av møtene våre. Menighetsrådet har  engasjert 

arkitekter som skal se på hvordan lokalene våre kan 

 b earbeides og ombygges slik at de kan stå seg for fremtidige 

generasjoner. Visjonen i arbeidet er å opprettholde og sørge 

for en levende og aktiv menighet også i fremtiden.  I nklu dert 

i  prosjektet er det også et ønske om en ny to-avdelings 

barnehage for de minste og en menighets- og bydelscafe  

hvor generasjoner kan møtes for sosiale sammenkomster i 

menighetens regi.

Det har vært viktig for menighetsrådet å sørge for  stabile 

nøkkelpersoner. Vi har enstemmig stemt for å samle still-

ingsbrøker til en full stilling til vår menighetspedagog Elis-

abeth Frafjord Torp. Det har også vært jobbet for at vår kan-

tor Tom Eirik Bru-Olsen har fått en 100% stilling for å sørge 

for den magiske musikken og orgelspillet. Vi har fått riktig 

person til riktig stilling i vår nye daglige leder Hilde Flaten 

som har hoppet rett inn i stillingen sin og raskt gitt oss orden 

i sysakene.

Barne- og ungdomsarbeidet har som vanlig vært svært 

aktivt i 2016 som tidligere år. Aktivum og konfirmant

arbeidet blomstrer. En kveld med Fabian Stang var helt 

klart  populært blant ungdom på lederkurs. Speideren er 

også aktiv og er til glede for mange barn i menigheten vår. 

 Julespillet i år ble til en barnegudstjeneste på julaften som 

jeg vet gjorde at mange valgte seg Ullern kirke som stedet for 

årets juleaftenguds tjeneste selv uten å sogne hit.

For at flere skal få øyne opp for bredden i  menigheten 

vår, har vi arrangert enkelte temakvelder på torsdager etter 

kveldsmessen som har engasjert. Arne Berrgren og  Vebjørn 

Selbekk er navn som har utfordret oss med sine tanker 

 gjennom året.

 

Kirken fikk i 2016 flott belysning på inngangsstolpene
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MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING  

OG ARBEID 

Ved menighetsrådsvalget 13.-14. september 2015 ble 

 f ølgende valgt inn i Ullern menighetsråd, og de samme har 

da sittet  i 2016:

Folkelisten: 

Thorbjørn Brook Steen, 

Inger Johanne Schjerven Prizzi, 

Frank Erikstad Bjordal, 

Ranveig Wahll, 

Edvard Cock, 

Martin Guddahl Halvorsen. 

Vararepresentanter: 

Catrine Kristiansen, 

Kristian Kragøe Andresen, 

Berit van der Hagen, 

Jørgen Haukland Strøm-Andersen
  

Nominasjonskomiteens liste: 

Stig Asplin, 

Åshild Watne, 

Linett Bjørkto, 

Erik Heim

Vararepresentanter: 

Fredrik Glad-Gjernes, 

Elise B. Haugsten Thomassen, 

Per Frode Hove, 

Inger Marit Brorson, 

Christine J. Hauck.
  

I menighetrådet sitter også sogneprest John Egil Rø  og 

daglig leder (som referent). Kapellan Ingrid Rian og 

Jorund Andersen har vært fast vara for soknepresten. 

 Varamedemmene blir innkalt til alle møter.
  

Ved det konstituerende møtet 29. oktober 2015 ble 

 Thorbjørn Brook Steen enstemmig valgt som leder av 

menighetsrådet fra 1. november 2015 – 31. desember 2016. 

Det ble  vedtatt en ordning med første og andre nestleder.  

Ved  valget til disse posisjonene ble Rannveig Wahll 1. nest-

leder og Åshild Watne 2. nestleder. Stig Asplin ble Ullern 

menighets representant til Kirkelig fellesråd i Oslo med 

John Egil Rø som vara. Menighetsrådet startet sitt arbeid pr. 

1. november 2015. Rådet har fortsatt i den formen i 2016

Menighetsrådet har avholdt 10 ordinære møter og har 

totalt behandlet 91 (96) saker. 

Årsmøtet ble avholdt i kirken søndag 14. april 2016. 

   

MENIGHETENS ANSATTE 

Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo/ 
Oslo  bispedømmeråd: 

Menighetsforvalter Villa Wahl Stranger (delvis sykmeldt 

hele året), vikarer har vært Line B. Bø og Odd Vegge. 

Hilde Flaten begynte i stillingen som daglig leder 15.  august. 

Kateket: Kateketvikar Solveig Gjesdal var ansatt fram 

til 10.  september. Kateket Ole-Jørgen Andersen tiltrådte 

15. september

Trosopplæringsleder Hanne Louise Salvesen, 

menighetspedagog Elisabeth Frafjord Torp, i prosjek stilling 

fram til og med juni 2017, 

ungdomsarbeider Kristoffer Hedemark (25%) 

organist Tom Eirik Bru-Olsen (60%. 100 % stilling fra 1. juli), 

kontormedarbeider Anne-Britt Myhre (44%). 

Sokneprest John Egil Rø, 

kapellan Ingrid Rian frem til mai 2016, fra 15. august vikar-

prest Ulrike Lunde i tillegg kapellan Jorund Andersen. 

Sykehjemsprest Lillian G. Breunig har hatt en 50 % 

 prestestilling ved Silurveien sykehjem fram til mars 2016. 

Fra høsten 2016 er Silurveien betjent med ny sykehjems-

prest, Yvonne Andersen, som også har en tilsvarende stilling 

på Vindern bo- og behandlingssenter. 

Stud. theol Stian Keyn var en måned i stiftspraksis i Ullern 

høsten 2016.
 

Ansatt av Ullern menighet i deltidsstillinger: 
Kirketjenere har vært Hanna Rian Heggtveit i januar og  februar. 

Etter henne overtok Elise Birgitte Haugsten Thomassen. I tillegg 

har Helene Rian Heggtveit vært kirketjener.
 

Vaktmestere: John Christian Abrahamsen var ansatt frem 

til sommeren 2016. Kristoffer Hedemark er også tilsatt som 

vaktmester (i tilegg til ungdomsarbeider). 

I tillegg har Mette Harwiss arbeidet som frivillig på 

 kontoret en dag i uken deler av året. 
 

Arbeidsmiljøet i staben oppleves som godt. Korttidssyke-

fraværet er relativt lavt, men langtidssykmeldinger og 

 permisjoner har preget virksomheten i deler av 2016. Staben 

arbeider godt sammen. Den faste staben samles til stabs-

møte hver torsdag morgen. Stabsgudstjeneste avholdes 

 normalt i kapellet én gang i måneden.

MEDARBEIDERE I ULLERN MENIGHET
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FRIVILLIGE MEDARBEIDERE 

Virksomheten i Ullern menighet er avhengig av frivillige 

medarbeidere som gjør sitt til at de mange ulike aktivite t-

ene opprettholdes. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt  diakonalt 

arbeid, aktiviteter for barn og unge, et velfungerende 

menighetshus og mer til, er utenkelig uten en stor skare 

 frivillige medarbeidere, herunder også de mange svært 

 viktige konfirmant/leirmedarbeidere.

Årsstatistikken og rapportene viser relativt høye tall 

når det gjelder aktivitet.  Menighetens arbeid og aktiviteter 

 holdes oppe av et stort antall mennesker som uegennyttig 

stiller tid til disposisjon.  Ved en enkelt gudstjeneste er det 

engasjert 3-16 personer i ulike roller (opptil 40 personer 

på noen gudstjenester i konfirmasjonstiden!). De mange 

”usynlige” gjør de oppgavene vi tar for gitt og bidrar til at 

menigheten blir et tjenende fellesskap.

Ledertur til Gøteborg
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Vi gleder oss over utstrakt og mangfoldig bruk av både kirk-

en, kapellet og menighetshuset. 

ULLERN KIRKE – GUDSTJENESTEFELLESSKAPET 

Det totale antall kirkemedlemmer og tilhørende i Ul-

lern sokn er omlag 13 500 mennesker. En rekke kirkelige 

 handlinger følger av dette, som dåp, konfirmasjon, vigsel og 

gravferd for kirkemedlemmer fra soknet. Ullern menighet 

er også åpen for kirkelige handlinger for personer som bor 

utenfor soknet. De høye og relativt stabile tallene viser at det 

er mange folkekirkelige kontaktpunkter gjennom de kirke-

lige handlingene.

Det har vært holdt gudstjeneste hver søn- og helligdag 

– totalt 55 (74) gudstjenester. I sommertiden, Kristi himmel-

fartsdag, søndag mellom jul og nyttår, 2. påske- og 2. juledag 

har vi hatt fellesgudstjenester med Skøyen menighet fordelt 

mellom de to gudstjenestestedene. Det er fast tradisjon at 

det 1. nyttårsdag er felles prostigudstjeneste i Vestre Aker 

kirke. Andre pinsedag arrangeres felles prostigudstjeneste i 

kirkeruinene i Maridalen. Ansvaret for prostigudstjenester 

går på omgang i prostiet. 

Ullern menighet har en stor og trofast kjerne som 

finner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Samlet har 9 

351 (14 457) personer deltatt på søndagsgudstjenestene. 

Nedgangen kan ha sammenheng med et færre antall guds-

tjenester 55 mot 74 i 2015 (gjennomsnitt 170 mot 195), men 

kan også være en indikator på at deltagelsen på høymessen 

ordinære søndager har gått noe ned. Mange av våre ulike 

aktivitetstiltak er  knyttet opp mot søndagens gudstjenester, 

konfirmant arbeidet, fasearbeidet knyttet til aldersgrupper 

o.a. Vi er opptatt av å bygge et menighetsfelles skap med 

åpenhet og rom for alle i menig heten. Vi har hatt 63 guds-

tjenester med nattverd med 4 796 (3 944) del tagere, det vil 

si et gjennomsnitt på 64 (62) pr nattverds gudstjeneste. Dette 

er et høyt tall tatt i betraktning at antallet kveldsmesser er 

medtatt. Nattverdmenigheten er fortsatt stor i Ullern.

Det er avholdt 16 (13) egne dåpsgudstjenester søndager 

kl. 13 med 4-10 dåp. Hver av disse er besøkt av gjennom-

snittlig over 200 personer. Dette er en festgudstjeneste for 

de familier som bringer sine barn til dåp. Alle som ønsker 

dåp i Ullern kirke, gis tilbud om dette, enten de er bosatt her 

eller utenfor soknet. Ved en vigselsseremoni ble det også 

forrettet dåp. Totalt er det forrettet 175 dåp i Ullern i 2017. 

Av disse er 59 barn bosatt utenfor Ullern. Vi har registrert 

30 (40) barn bosatt i Ullern som er døpt i andre kirker, 

og disse  følges opp med dåpssamtaler og søkes faset inn i 

menighetens trosopplæringsarbeid. Tallene viser at 144 barn 

av et årskull på ca 220 barn døpes, hvilket innebærer en 

dåpsprosent på mellom 60 og 70, som også var det tallet vi 

rapporterte ved visitasen i 2015.

Det er om lag 75 frivillige som er aktivisert med 

 gjennomføringen av gudstjenestene, som dåpsvert, tekst-

leser, medliturg, nattverdsmedhjelper, kirkevert, sanger, 

kirkeskyss samt deltagelse fra Ullern Vokale. Konfirmanter 

har deltatt som medhjelpere/ministranter ved gudstjenest-

ene. Ordningen med medliturg i gudstjenesten har fungert 

bra. Flere ledd fremføres nå av denne som et tegn på at 

guds tjenesten er hele menighetens ansvar og oppgave. Guds-

tjenester skapes og gjennomføres sammen.

Kveldsmesse med nattverd ble flyttet fra onsdager til 

torsdager høsten 2013. Menighetens møtevirksomhet  legges 

nå i stor grad til tidspunkter knyttet til disse messene. I 

særlig grad gjelder dette konfirmantundervisning og MR

møter. Ungdomsklubben Aktivum begynner sine møter med 

deltakelse i gudstjenesten. Etter at kveldsmessen er flyttet til 

torsdager, og knyttes til andre aktiviteter, er det vanligvis en 

dobling av antall deltakeredeltakere.

Allehelgensdag ble de som hadde mistet sine særskilt 

invitert til gudstjenesten hvor det ble lagt til rette for et eget 

forbønnsalter (181 mennesker deltok.) Vi hadde kirken åpen 

med kirkevert til stede hele åpningstiden, og  ubemannet 

åpent kapell fra kl. 12.30 til kl. 18.00.  Mange personer 

 benyttet seg av dette tilbudet, bl.a. i forbindelse med besøk 

på kirkegården. 

I tillegg har det vært avholdt ulike kulturarrangementer 

og temaarrangement i kirken og menighetshuset. Til disse 

kommer det gjennomsnittlig over 50 personer. Det  serveres 

enkel mat ved disse arrangementene. I vår hadde Stig  Asplin 

en kveld i menighetshuset i mars og i april var Olav Harlem 

fra Skiforeningen og holdt lysbildekåseri om Nordmarka. I 

høst Arne Berggren gjest i september og  innledet om sin vei 

til tro og redaktør Vebjørn Selbak kom til menighetshuset i 

oktober og foredro om tema «ytingsfrihet.»

Det er stor allsidighet i gudstjenestetilbudet i Ullern 

kirke. Adventstiden er en indikator på mangfoldet: «Lys 

Våken-messe», Lysmesse, Kveldsmesse, Dåpsgudstjeneste 

og Høymesse i tillegg til julaftengudstjenester. I 2016 ble 

for tredje år på rad to av disse julaftensgudstjenestene 

KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER
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 gjennomført ved et julespill, skrevet av Åshild Watne og 

Jorund Andersen, der profesjonelle, frivillige og barn var 

aktører. Totalt var det over 2 5000 personer til stede  på de 

fire gudstjenesten i kirken, samt gudstjenestedeltagere på 

Kajalund sykehjem julaften kl 12.00. 

Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, av Ullern 

kirke og kapell, viser at byggene var i registrert bruk 251 

(257) ganger i 2016.  I tillegg er det aktiviteter og bruk av 

kapellet som ikke er registrert i dagsregisteret, men er faste 

aktiviteter: Den rumensk-ortodoks menighetens ukentlige 

messer (ofte både lørdag og søndag), stabsgudstjenester, 

kveldsavslutning for Aktivum og koret Ekelyden sine øvelser. 

Disse bruker kapellet til sammen godt over 100 ganger i året.

Paramentgruppen arbeider godt med å ta vare på 

kirkens og kapellets tekstiler med vask, stell og skifte av 

alterduker og antependier iht kirkeårets farger, og slik at 

alle kirketekstiler holdes hele, rene og vakre. Det gir en 

 kjærkommen verdighet til de hellige rom. 

OFRING I GUDSTJENESTENE 

Ofring til egen menighet har siste året vært fastsatt til 

 konkrete menighetsformål: trosopplæring, diakoni, 

kirkemusikk, konfirmantarbeid og barne og ungdoms

arbeid. Offer på julaften med 78622 kr, ble i 2016 delt likt 

mellom Kirkens Bymisjon og menigheten. Tallene viser en 

sterk nedgang i  offer og kollekt i kirken, både til interne 

formål og til eksterne. Vi håper at dette vil endre seg og at 

flere bruker fastgivertjeneste slik at den negative trenden 

kan snus.

Menigheten har tilbud om bruk av betalingsterminal og 

Vipps til bruk på gudstjenester o.a. slik at de som ønsker å 

gi et bidrag, men mangler kontanter, kan benytte bankkort 

og mobil. Terminalen betjenes av kirketjener bak i kirken 

under ofring i gudstjenesten og etterpå. Terminalen brukes 

også ved andre arrangementer i menigheten som f. eks. 

 Julemarked. Den vedtatte ofringsordningen via sms har en 

gått bort i fra.
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Pr 1.1.2016 er det bosatt 20 006 (19 351) personer i 

menigheten, av disse er ca. 12 529 (12 516) medlemmer av 

Den norske kirke, og 13 314 er tilhørende, noe som gir en 

medlemsprosent på i underkant av 70%.

KIRKELIG STATISTIKK ULLERN MENIGHET 2016 – 2010  

       

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dåp, innført med nummer 175 172 192 221 180 189 204

Innensokns 114 114 129 125 101 116 129

Innensokns døpt i andre kirker 30 40 33 34 28 27 35

Konfirmanter 124 136 124 97 113 133 120

Vigsler 38 34 30 53 41 40 45

Gravferd 147 120 111 133 143 151 147

Gudstjenester
Totalt antall 114 107 124 113 134 120 133

Totalt deltakerantall 21 526 20 342 19 207 16 223 18112 19 739 17 888

Gjennomsnitt totalt 189 190 154 145 136 164 134

Gudstjenester  

søn- og helligdager *

55 74 69 69 87 73 63

Deltakere, søn- og helligdager* 9351 14 457 11 363 11 425 15704 15 070 14 739

Gjennomsnitt * 170 195 164 165 181 206 234

Julaften 2731 3 112 3 000 2 945 3070 3 150 3 000

Andre gudstjenester 37 36 59 44 47 47 -70

Skole- og barnehagegudstjenester 6 4 4 6 6 8 12

Deltakere 1766 1 480 1 122 1 552 1 519 1 550 2 372

Nattverd
Antall, søn- og helligdag  75 63 80 76 46 43 40

Deltakere 4796 3 944 5 848 3 905 3 589 3 628 3 066

Gjennomsnitt 64 62 73 52 78 85 76

*Endret etter

innsendt Årsstatistikk 2015

2 2 2 2 2 2

Skriftemål 1

Deltakere 17 76 67 17 29 29 36

Utmelding                                   27 75 57 24 23 31 31

Innmelding 6 11 8 6 4 11 3

Konserter og musikkandakter 8 14 14 15 15 11

Deltakere 2 363 2 652 3 245 3 201 255 3 420

Kirkebruk, fra dagsregisteret 251 257 228 263 250 280 277

Offer og kollekt i kirken 269 108 410 148 314 328 447 262 369 336 449 055 428 475

Egen virksomhet 104 775 236 727 196 767 227 336 233 624 286 780 246 000

Givertjeneste 79 700 68 200 108 300 129 900 122 960 132 000 156 000

Ut av menigheten fra givertjenesten 12 300 16 200 19 700 20 600 21 110 17 000 9 700

Andre innsamlinger, basarer mv. 211 385 324 870 213 559 418 985 219 505 171 495 249 730

INN-/UTMELDINGER

Antall utmeldinger i 2016 var 27 (75), noe færre enn i valg-

året 2015 og tross ny, nettbasert utmeldingsordning. Det var 

6 (11 i 2015) innmeldinger omtrent på det nivået vi har hatt 

de siste årene.
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GRAVFERDER

Det har vært 147 (120) gravferder i 2016.  Menighetens 

prester har forrettet ved 96 (76) av dem. 

Gravferder fra Ullern kirke og kapell fordeler seg slik:

    

  ÅR ULLERN 
KIRKE

ULLERN 
KAPELL

TOTALT

2009 68 39 107

2010 77 30 107

2011 89 34 123

2012 69 42 111

2013 83 24 107

2014 59 23 82

2015 100

2016 77 24 101

ULLERN MENIGHETSHUS

Ullern menighetshus brukes både til utallige egne aktiviteter 

og til utleie til forskjellige formål. Tallene viser at det er 

avholdt nesten 500 arrangementer/aktiviteter totalt i Ullern 

menighetshus i 2016. Huset brukes i semesteret opp mot 

syv dager i uken. I tillegg kommer alle individuelle samtaler 

i forbindelse med dåp, bisettelser, sjelesorg etc. som foregår 

på de enkelte kontorer. På grunn av begrenset tilgang til 

kontorene i 2. etasje, må samtaler med bevegelseshemmede 

holdes i forsamlingsrom i 1. etasje. Dette er ikke en gunstig 

ordning. Ekstern bruk (utleie) er en viktig inntektskilde for 

drift av menighetshuset.

«Menighetshusets venner» arrangerte siste helg i 

 november et vellykket Julemarked til inntekt for vedlike-

hold av menighetshuset. Det var også siste år godt besøkt, 

og innbrakte ca 62 000 ( 74 000 kr). Et yrende liv i hele 

huset preget både lørdagen og søndagen. Julemarkedet er 

et viktig møtepunkt for sosialt fellesskap i tillegg til at det 

gir  inntekter til drift av menighetshuset. Det gode resultat-

et skyldes et grundig arbeid for julemarkedet av styret og 

støttespillere. 

«Menighetshusets venner» har bidratt på en  praktisk 

måte ved driften og gitt økonomisk dekning av opp- 

graderinger slik at vi har et «levende» og funksjonelt 

menighets hus. Dermed er huset attraktivt for utleie. En stor 

takk til alle trofaste i Menighetshusets venner!

ULLERN KAPELL

Ullern kapell holder åpent mandag – fredag kl. 10.00-14.00. 

Kapellet er åpent ca. 250 dager i året – og er nok et av byens 

mest ”åpne Gudshus.” Mange setter pris på dette åpne 

rommet. Besøkende er både barn til og fra skolen, turgåere 

og folk som besøker gravsteder på kirkegården, samt folk 

som kommer bare i det ærend å oppsøke vårt fine kapell. 

 Bønnelapper blir lagt i bønnekrukken, og lys tennes i lys-

globen. Vi vil videreføre dette tilbudet med mulighet for 

stillhet, lystenning, ettertanke og bønn. Selve kirkerommet 

trenger renovering da det er blitt sotete og skitne vegger. 

Kirkelig fellesråd er gjort oppmerksom på dette, og det er 

håp om at det finnes midler til dette.

Ullern kapell er også i hele 2015 utlånt til Den 

 rumensk-ortodokse kirken i Oslo til deres gudstjenester, som 

primært holdes lørdags- og søndagsmorgener. Presten deres, 

Fader Marius, uttrykker stor takknemlighet for dette. Dette 

er en økumenisk gest til våre kristne brødre og søstre.

Sangkoret «Ekelyden» leier kapellet en del tirsdager til 

sine øvelser og avholder åpen konsert der 1-2 ganger i året. 

FELLESSKAP GJENNOM DUGNAD

I høst var det dugnad med stell og rydding av utearealene 

rundt kirken, kapellet og menighetshuset samt vask-

ing, pussing og rydding inne i alle byggene. Dugnaden 

 mobiliserte rundt 15 -20 frivillige og ansatte som gjorde 

et flott arbeid – med synlige resultater. Dugnadsgjengen 

 fremsatte ønske om å avvikle en ny dugnad til våren.

UTVIKLING AV MENIGHETENS LOKALER OG 

 OMRÅDE

En komité med Edvard Cock, Stig Asplin m fl har  arbeidet 

med å se på mulighet for utvikling av menighetshus, 

kapell og området rundt menighetshuset. Bakgrunnen er 

menighetens behov for mer lokaler til menighetens mange 

aktiviteter.

Ungdomsklubben Aktivum samlet til kveldsavslutning 
i kapellet
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KIRKEBORDET PÅ CC-VEST

Høsten 2007 fikk Ullern menighet et eget kirkebord på 

 CC-Vest. Hele 2015 har dette vært betjent 16 (22) ganger 

på våren og 15 (16) ganger i høst, omtrent på samme nivå 

som tidligere år. Mandager og torsdager fra kl.13.00-15.00 

har ansatte og frivillige hatt «vakter» der på nedre plan 

vis à vis gullsmed Heyerdahl. Menigheten blir slik synlig i 

lokal miljøet, og folk har tatt kontakt enten for samtale eller 

for informasjon om hva vi har å tilby av aktiviteter. Det er 

ikke lett å fylle alle vaktene. Kontakten med senterledelsen 

er positiv og danner grunnlag for et videre arbeid med nye 

samarbeids tiltak.

ANNEN VIRKSOMHET

FAGERLI LEIRSKOLE OG  

UNGDOMSSENTER I SKURDALEN

Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også 

dette året vært benyttet til påskeleir og konfirmantleirer. 

 Fagerli er et godt egnet leirsted. Kapellan Ingrid Rian har 

vært med i styret for stiftelsen, og hun er nå avløst av sokne-

prest John Egil Rø. Erik Heim var menighetens representan-

ter i representantskapet i 2016. 

HASLUMSETER KAPELL

Søndager kl 12.00 avholdes gudstjeneste/lekmannsmesse i 

Haslumseter ved eiermenighetene, deriblant Ullern, gjerne 

kombinert med overnatting. Sportskapellet ligger vakkert til 

i Bærumsmarka og er et viktig turmål for markagjengere hele 

året. Menigheten hadde ansvaret for en slik helg i 2016 med 

pastor Oddleif Wahll og Hans Morten Haugen høsten 2016. 

 

Haslumseter kapell
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Trosopplæringen er inne i sin siste del av reformen, og 

planarbeidet er i gang med å ferdigstilles. Trosopp lærings-

midler ble tildelt Ullern menighet august 2014, og i januar 

2015 ble trosopplæringsleder Hanne Louise Salvesen ansatt. 

På linje med alle menigheter som har fått trosopplærings-

midler, har også Ullern fått tildelt en mentor som skal være 

med frem til ferdigstilt plan, Ingunn A. Brandsæter. Hun 

har også tiltrådt i trosopplæringsutvalget. I dialog og sam-

arbeid med trosopplæringsutvalget, MR og øvrig menighet 

har trosopplæringsleder ansvar for å drive dette arbeidet. 

Utvalget som er med i planskrivningsprosessen består av 

Tone Merete Udland, Ellen Marie Torjussen, mentor Ingunn 

Brandsæter og MR-representant Christine Hauck, i tillegg til 

trosopplæringsleder. Utvalget arbeider ut fra mandat av MR 

og møtes 3-4 ganger i halvåret i planskrivningsfasen.    

Ut fra årlig tildeling får Ullern menighet rundt 750 000 

kroner i tilskudd for å drive trosopplæring. Dette dekker 

en 100 % stilling som trosopplærer, i tillegg til å bidra inn 

i menighetens barne og ungdomsarbeid spesifisert i tros

opplæringstiltak/ breddetiltak. Årlig skal årsrapport og 

budsjett innleveres til bispedømmekontoret.

Selve planverket skal leveres til godkjenning av bisko-

pen i juni 2017, og skal da bestå av et helhetlig, pedagogisk 

og systematisk planverk for trosopplæring av barn og unge 

fra 0-18 år. Det er viktig å da ha et planverk som er utarbei-

det fra lokal forankring og i lys av et nasjonalt rammeverk. 

På sikt skal hvert enkelt barn i Ullern årlig få invitasjon i 

posten med tilbud om ulike breddetiltak tilpasset det akt-

uelle års trinn. I sammenheng med at vi ble med i trosop-

plæringsreformen i 2014, ble det utarbeidet to nye tiltak, 

Speideren og Julespillet. Tiltakene ble videreført i 2015. Da 

trosopplærings tiltakene må ha visse kriterier for at man 

kan få de godkjent ifht tidsavgrensning, krav til å romme et 

helt årskull, m.m., er Speideren nå blitt en flott ressurs inn 

i menighetens kontinuerlige arbeid. Julespillet var utgangs-

punkt for å arrangere Barnas Julegudstjeneste, som vi 

 gjennomførte i 2016, og ble regnet som trosopplæringstiltak. 

Trosopplæringstiltakene er nå som følger:

0 ÅR: BABYSANG

I 2016 fikk vi igjen kontinuitet i Babysang. Det ble gjennom 

hele 2016 arrangert annenhver onsdag i kirken, først av inn-

leid musikkpedagog (vår), og deretter av menighetspedagog 

Elisabeth Frafjord Torp (høst). Vi mottar tilbakemeldinger 

på at dette er et flott og relevant tilbud fra småbarns foreldre. 

Etter Babysangøvelser legges det til rette for fellesskap med 

en kaffekopp for de voksne. Gjennom 2016 var det hele 53 

unike barn med foresatt innom, mens det i snitt lå på 17 

stykker hver gang.

4 ÅR: SKATTEJAKT OG UTDELING AV 4-ÅRSBOK 

Utdeling av 4-årsboken er relativt veletablert i befolkning-

en, og er en hyggelig markering for 4- åringer med deres 

 familier. Selve skattejakten på lørdagen er nok ikke like 

velkjent, men vi mottok mange positive tilbakemeldinger 

også på dette tiltaket. Det kom 29 glade 4- åringer med 

 familier på denne skattejakt-dagen, mens så mye som 36 

spente 4- åringer var med å motta boken på søndagens 

familieguds tjeneste. (I 2015 ble kun utdeling av 4-årsbok 

 arrangert pga vakanse i kateketstillingen. Det kom da 37 

barn.) 

6 ÅR: SKOLESTARTGUDSTJENESTE, UTDELING 

AV 6-ÅRSBOK PÅ GUDSTJENESTE

Skolestartgudstjenesten skal være med på å markere en stor 

overgang i en 6-åring sitt liv. Barna blir oppfordret til å ta 

med skolesekken sin på gudstjenesten, og får da utdelt boken 

«Tre i et tre». Det var stor stas med denne markering en, 

både for 1. klassingene, familien deres samt dåps familiene 

som var til stede. Flott med kirkekaffe (saft og kaker)  etter 

gudstjenesten, og ikke minst stas med 6-års- ballonger 

med helium. På skolestartsgudstjenesten kom det 36 stk 

6- åringer med familier (mot 11 barn på dette i 2015, da 

denne gudstjenesten ble arrangert i samarbeid med Skøyen 

menighet og foregikk i Skøyen kirke). 

8 ÅR: TÅRNAGENTSAMLING

Tårnagent er et trosopplæringstiltak rettet mot 8- åringer. 

Dette var første gang på et par år at Tårnagent ble gjennom-

ført, da Tårnagent ble avlyst i 2014 pga tidligere feilsendt 

invitasjon, mens det i 2015 var for få påmeldte. Oppmøtet 

i 2016 var derfor gledelig, da det kom 28 stk 8-åringer. I 

 forkant av arrangementet ble det jobbet mye med utvikling 

av reklamemateriell og «branding». 

TROSOPPLÆRING
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9 OG 10 ÅR: BARNAS JULEGUDSTJENESTE

Fra oktober til jul møttes 9 barn fra 7-10 år, i tillegg til 

ansatte og 5 ungdommer, hver mandag for å øve på  Barnas 

Julegudstjeneste, som ble fremført på de to første jul-

aftensgudstjenestene i Ullern kirke (19 barn i 2015). Barnas 

Julespillgudstjeneste hadde utgangspunkt i «Julespillet», 

som ble skrevet og utformet til julaftensgudstjenestene 

2014 av Åshild Watne (musikk) og Åshild Watne/Jorund 

 Andersen (idé og manus) da Ullern menighet fikk tildelt 

trosopplæringsmidlene dette året. Også i 2016 gjorde deltak-

erne og de ansvarlige voksne en formidabel innsats både 

på øvelsene i forkant og på gudstjenestene, og de sørget for 

en uvanlig flott innledning til julefeiringen for alle som var 

til stede! Her fikk man oppleve at det i Ullern kirke skjer 

 spennende arbeid for barn og unge. 

11 ÅR: LYS VÅKEN 

Lys Våken, adventsnatt i kirken for 11-åringer, ble også i år 

avholdt i Ullern kirke. Det var i år hele 65 stk 11- åringer 

som deltok på dette arrangementet (mot 27 stk i 2015). 

 Del takerantallet har som nevnt doblet, og triplet, seg fra 

tidligere år. Dette er gledelig. Vi tror vi gjennom de siste 

årene har klart å bygge opp tiltaket, og skape et godt rykte. 

Ulike ungdomsledere var engasjert i både planlegging og 

 gjennomføring av arrangementet. Arrangementet gikk fra 

lørdag kl. 15, og, etter overnatting i kirkerommet, varte til 

guds tjeneste 1. søndag i advent neste dag, der barna med-

virket i guds tjenesten. Det var våkne vakter til stede gjen-

nom hele  natten.

15 ÅR: KONFIRMANTARBEIDET

I september 2016 ble 124 ungdommer konfirmert i Ullern 

kirke. Konfirmantene hadde sin oppstart siste helgen i 

 januar, og har gjennom konfirmanttiden fått undervisning i 

sentrale temaer i kristen tro og praksis, gått til gudstjeneste, 

vært ministrant, deltatt i Fasteaksjonen og vært på kon-

firmantleir. Også i 2016 sto deltagelse på Konfirmant festival 

en lørdag i mars på Idrettshøyskolen sammen med alle 

 konfirmantene i Vestre Aker prosti på programmet.

Menigheten gjennomfører hvert år to eller tre 

 konfirmantleirer i løpet av sommerferien, og disse er et 

høydepunkt i konfirmanttiden. Leirene er på Fagerli leirsted, 

nær Geilo, og stedet gir gode rammer for sosiale aktiviteter, 

undervisning, samtale og hygge. Oppholdet inkluderer 

også en liten vandretur på Hallingskarvet! I 2016 ble KRIK 

sitt leirsted brukt. I undervisningen på leirene brukes 

Kristus kransen som er et lite bønne- og meditasjonskjede 

bestående av ulike perler. Hver perle representerer et tema/

har et navn, som f.eks. Guds-perlen, Oppstandelses-perlen, 

 Mørkets perle, Hemmelighets-perlene, Kjærlighets-perlene. 

Med disse som utgangspunkt har vi fått fine samtaler om 

eksistensielle og viktige livs- og trosspørsmål. Intensjonen er 

at leiren skal gi konfirmantene en god fellesskapsopplevelse, 

og slik styrke tilknytning til Ullern menighet. En viktig forut-

setning for at dette lykkes er god innsats fra våre unge ledere 

og fjorårskonfirmanter som har deltatt på lederkurs.

16 ÅR: LEDERTRENING 

Ledertrening er en sentral og viktig del av ungdomsarbeidet 

i Ullern menighet. Lederkurset starter i oktober måned, etter 

endt konfirmasjonstid, og varer til februar. I 2016 fullførte 

53 av fjorårets konfirmanter (2015) ledertreningskurs i 

 februar 2016, mens 69 meldte seg på ledertreningskurs etter 

endt konfirmasjonstid september 2016. Dette er tilnærmet, 

eller i overkant av, 50 % av de aktuelle konfirmantkullene. 

Lederkurset har vært forankret prostimessig, med 3 kurs-

kvelder sentralt, 3 kurskvelder i lokalmenighet, en felles 

helgetur, og felles-avslutning med utdeling av diplom. 

 Kurset som startet høsten 2016 og avsluttes våren 2017, er 

lagt lokalt. Etter fullført kurs kan ungdommene fortsette 

som konfirmantledere for kommende års konfirmanter, hvor 

høydepunktet er konfirmantleir.

Lys våken 2016
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KNØTTENE (3-6-ÅR)

Knøttene har hatt samlinger annenhver onsdag i oddetalls-

uker gjennom hele 2016 (med unntak av ferier og høytider). 

Våren 2016 ble Knøttene ledet av Marianne Sagbakken, og 

høsten 2016 tok menighetspedagog, Elisabeth Frafjord Torp, 

over lederansvaret. På Knøttene er det sang, bibelfortelling, 

dans, skattejakt og avslutning med velsignelsen og utdeling 

av klistremerker. Fra høsten har Knøttene fremskyndet 

tids punktet slik at Knøttene nå er kl. 16.45-17.30. Denne 

endring en ble gjort for å gjøre det mulig for lederen å være 

med på både Knøttene og Barnekoret. I gjennomsnitt har 

det vært 11 barn på Knøttene hver samling. Pr. 2016 har 

 Knøttene 11 medlemmer hvorav fem har betalt medlems-

kontingent til organisasjonen Søndagsskolen. I 2017 vil vi gå 

over til at medlemskontingent betales over vipps. På denne 

måten blir det enklere å følge opp medlemskontingent- 

innbetaling slik at vi får uttelling for alle medlemmer.

SØNDAGSSKOLEN

Våren 2016 var det ikke søndagsskole i menigheten, som 

et resultat av at det ikke lyktes å finne en ny leder etter at 

 Elisabeth Myhre sluttet sommeren 2015. Men etter et år i 

hvilemodus, startet søndagsskolen opp igjen på senhøsten 

2016. Under ledelse av frivillige i menigheten, hhv. Hans 

Morten Haugen og Ragnhild Stene. Det ble avholdt fire 

samlinger før jul. Søndagsskolearbeidet koordineres og 

følges opp av menighetspedagog Elisabeth Frafjord Torp. 

Søndagsskolen møtes på menighetshuset i forkant av den 

aktuelle søndagens gudstjeneste. En samling består av 

 kreativ bibelformidling og aktivitet knyttet opp mot dagens 

bibelfortelling, lek, sang, og bibelkino m/ popcorn og frukt. 

Det var mellom 11-15 barn pr. samling. 

BARNEKORET (6-9 ÅR)

Barnekoret har øvd hver onsdag gjennom hele 2016 (med 

unntak av ferier og høytider). På øvelsene er det sang av 

 kristne sanger med bevegelser, lek, bibelfortelling, og 

«minikonsert» på slutten, der barna framfører en sang for 

de voksne og synger velsignelsen. Barnekoret har i løpet 

av 2016 deltatt på flere gudstjenester. Og sammen med 

Knøttene arrangerte de «Lysmesse» for hele menigheten 

i desember. Våren 2016 ble Barnekoret ledet av Marianne 

Sagbakken, og høsten 2016 tok menighetspedagog Elisabeth 

Frafjord Torp, over lederansvaret. I løpet av høsten har 

Barnekoret hatt 13 faste medlemmer, med et snitt 11 deltak-

ere pr. øvelse. Barnekoret er meldt inn i Ung Kirkesang. 

SPEIDERARBEIDET

Speidergruppa i Ullern startet for to og et halvt år siden 

med barn i 1.og 2.klasse. Vi er en underavdeling av Ullern 

KMspeiderne, de holder til i Skøyen kirke. Speiderne i 

 Ullern kirke er 34 barn i alderen 710 år. Vi er delt inn i fire 

patruljer, Rev, Ugle, Varg og Ekorn. Vi møtes hver andre 

tirsdag i skolehalvårene. Vi har alle samlinger ute og lærer 

og opplever mye innen friluftsliv. Bruk av kniv, førstehjelp, 

båltenning og vennskap er faste innslag. Speiderne trives 

godt og er glade på tur. Vi feirer gudstjeneste sammen med 

speiderne i Skøyen. I mai 2016 var mange med på mini-

kretsleir ved Hurdalsjøen. Alle har speiderskjorter og skjerf 

og ferdighetsmerker på høyre erme. Vi er fire voksne ledere, 

samt foreldrehjelp.

UNGDOMSARBEID OG KONFIRMANTARBEIDET

Hver påske arrangeres påskeleir for ungdommer (etter 

konfirmasjonsalder) på Fagerli leirsted. I 2016 var det 

hele 50 (33) deltakere samt voksenledere på leir og god 

 påskestemning. Her får de åndelig påfyll og oppleve godt 

fellesskap i alvor og skjemt. En egen komité bestående av 

unge ledere har ansvar for mye av opplegget. Påskeleiren er 

en positiv faktor i ungdomsarbeidet; er fellesskaps byggende, 

og gir inspirasjon til videre engasjement for og i Ullern 

menighet. 

Ungdomsklubben Aktivum har sine møter hver torsdag 

i menighetshuset med kveldsavslutning i kapellet. Oppmøte 

har økt til 60 ungdommer på det meste og 20-25 stykker i 

gjennomsnitt hver klubbkveld. Ungdomsarbeider Kristoffer 

Hedemark leder arbeidet med stort engasjement med fokus 

på tro og kvalitet. 

Lederkurs 2: startet opp i 2016 i samarbeid med Røa og 

Ris. I løpet av 6 undervisningskvelder har ungdommene, 

som hovedsakelig er 16 år og flertallet fra Ullern, fått  grundig 

undervisning og øvelse i å lede konfirmant undervisning.  

Flere av deltagerne får så praksis i konfirmant

undervisningen i Ullern. Dette kurset vurderes gjort til et 

fast tilbud, men med mer lokal tilknytning og tilpasninger. 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Kontinuerlige tiltak)
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LEDERTUR TIL GØTEBORG

Sammen med Ris menighet arrangerte vi igjen ledertur til 

Gøteborg i pinsen, der vi bodde på Norska Huset  (gamle 

sjømannskirka). Turen er et tilbud til ungdom i videre-

gående skole, og i 2016 var det 30 ungdommer med, hvorav 

20 stykker fra Ullern (15 stykker i 2015). Ansatte fra begge 

menigheter var naturligvis også med. Vi opplever at dette 

er en fin måte for ungdommene internt, og oss voksen-

ledere, til å bli bedre kjent med hverandre, også på tvers av 

“menighetsgrenser”. Hensikten har vært å gi et attraktivt og 

godt tilbud til våre ledere, som gjennom året legger ned et 

stort arbeid blant konfirmantene i Ullern. I Gøteborg legges 

det til rette for gode sosiale opplevelser og fordypning i tro-

ens liv. På programmet står lederseminarer, bytur, kvelds-

samlinger, god mat, Liseberg, gudstjeneste og underhold-

ning. Turen er en positiv faktor for og i ungdomsarbeidet, i 

tillegg til rekruttering i forhold til øvrig trosopplæring. 

MUSIKKGRUPPE

Fra høsten 2016 ble det startet opp en musikkgruppe for 

ungdommer, under ledelse av menighetspedagog Elisabeth 

Frafjord Torp. Gruppen har i 2016 bestått av 10 ungdom-

mer, med ulik musikalsk bakgrunn, som alle ønsker 

å bidra inn i menighetens arbeid gjennom musikk. 

I 2016 bidro de med musikk på tre torsdags-

messer i Ullern kirke, med flere øvinger i forkant. 

 Gruppens eksistens bidrar til å ivareta ung-

dommer med en spesiell musikkinteresse, og 

den legger til rette for at disse ungdommene 

kan utfolde seg og utvikle seg innenfor dette 

feltet inn i menighetens arbeid. Gruppen 

bidrar også til å utvide det kirkemusikalske 

 uttrykket gjennom bruk av band, forsan-

gere, salmer i ny drakt og nyere lovsang. 

Deler av  gruppen er også bidragsytere som 

solister under spesielle anledninger, som for 

 eksempel  julaftensgudstjenestene. De har fått 

meget gode tilbakemeldinger fra menigheten.

SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER  

Menigheten har et godt samarbeid med Lilleaker og  Bestum 

barneskole, samt Montessoriskolen, der menigheten tilbyr 

undervisning fra en av menighetens ansatte, med innhold 

tilpasset skolens kompetansemål. Denne planen legger opp 

til et møtepunkt på hvert klassetrinn. Temaer for under-

visningen er Bibelen, pinse, sorg, kirkebygget/kunst, 

kirkeåret og om yrkene i kirken. Lilleaker, Bestum og 

 Montesorri skoler har julegudstjeneste i kirken. 

Menigheten inviterer soknets barnehager til jule- og 

 påskegudstjeneste. Det var 8 barnehager som deltok på 

 påskegudstjenesten, og 8 (15) barnehager på juleguds-

tjenesten. 

Bli kjent-helg for konfirmantene
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Hovedfokus i det kirkemusikalske arbeidet i Ullern ligger 

i gudstjenestefeiringen hver søn- og helligdag. «Ullern 

 Vocale» er en verdifull ressurs som stiller velvillig opp og er 

en berikelse for menighetens gudstjenester. Innsatsen fra 

sangere og musikere blir høyt verdsatt av menigheten! På 

tross av nye tilskudd er kjernen av sangere mindre nå enn 

tidligere. Dermed har det vært noe færre gudstjenester med 

sang fra galleriet og færre sangere i aksjon. Men når kvalitet-

en er god, er det ikke alltid antallet det kommer an på; det er 

utrolig hvordan et par sangere på galleriet kan løfte en guds-

tjeneste! I tillegg til menighetens egne krefter har eksterne 

musikere har vært leid inn ved ulike anledninger, både en-

keltvis og som del av større prosjekter. Årets største løft var 

fremføringen av Bachs motett «Jesu, meine Freude» under 

gudstjenesten allehelgensdag der både egne og  innleide 

 sangere bidro til en uforglemmelig høymesse! 

Fra senhøsten 2016 har vi samlet en gruppe ungdom-

mer som ønsker å bidra med musikk inn i menigheten 

arbeid. Denne gruppen har bidratt med musikk på tre 

torsdagsmesser, under ledelse av menighetspedagog 

 Elisabeth Frafjord Torp. De har spilt til allsang, med band 

og  f orsang ere, og bidratt med soloinnslag. Repertoaret er en 

god blanding av tradisjonelle salmer, i en moderne drakt, og 

utvalgte nyere lovsanger. Kombinasjonen mellom orgel og 

band har bidratt til å utvide det kirkemusikalske  uttrykket 

i menigheten, og gruppen har fått meget gode tilbake-

meldinger fra deltakere på gudstjenestene!

KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET 

I forbindelse med det såkalte Kantorprosjektet i  Kirkelig 

Fellesråd i Oslo, fikk Ullern menighet utvidet kantor

stillingen fra 60% til 100% slik at kantor nå spiller til alle 

kirkelige handlinger i Ullern kirke og kapell. Tidligere ble 

spill til bisettelser og vielser lønnet på timebasis og utført 

av diverse innleide organister, men fra 1.7. inngår det altså 

i kantors stilling i tillegg til de arbeidsoppgavene som har 

 ligget i stillingen fra før.

JULESPILL

For tredje år på rad møttes barn og unge hver mandag i 

 november og desember for å øve inn julespillet som ble 

fremført på de to første gudstjenestene julaften. Denne 

 gangen var det litt færre deltakere enn tidligere år, så 

 julespillet måtte omarbeides og delvis nyskrives for å 

 tilpasses de barna som var med. Også dette året gjorde  barna 

og musikerne en formidabel innsats både på øvelsene i for-

kant og på guds tjenestene og laget en uvanlig flott innled-

ning til julefeiring en for alle som var til stede! Julespillet var 

nyskrevet til julaftensgudstjenestene i 2014 av Åshild Watne 

(musikk) og Åshild Watne/Jorund Andersen (idé og manus). 

GOSPEL EXPLOSION

På høsten startet også GospelExplosion sine øvelser i 

menighetshuset og i kirka. I løpet av høsten var det 7 øvel-

ser som forberedelse til konsert i januar. Her var det mye 

stemning, god musikk og felleskap. Menage fant veien til 

menighetshuset vårt i denne forbindelse

KONSERTER

Også dette året har vi hatt flere fine konsertarrangementer. 

Konsertene i forbindelse med kulturkveldene har gitt oss 

gode musikkopplevelser; i 2016 har flere av organistene i 

nabomenighetene bidratt og presentert musikk som ikke så 

ofte har blitt oppført i Ullern kirke tidligere. Konsert serien 

med Bachs samlede orgelverker med Guttorm Guleng ved 

orgelet går sin gang og gir oss stadig nye muligheter til å 

oppleve musikk av kirkemusikkhistoriens mest sentrale 

komponist. 

Kirken har også vært leid ut til flere ulike konserter. Det 

er i stor grad lokale grupper av både voksne og barn som 

musikkorps, strykeorkester, kor osv. som benytter kirken 

til sine konserter. I tillegg har kommersielle virksomheter 

leid kirken til konsert for kunder og samarbeidspartnere. 

Nytt av året var at flere av de store julekonsertturneene la 

turen  innom Ullern kirke i førjulstiden.  Konsertene gir et 

 økonomisk tilskudd til menigheten, og i tillegg får mange 

 mennesker oppleve bydelens vakreste konsertsal. Barnas julegudstjeneste 2016
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Den norske kirke har fastsatt følgende definisjon av diakoni:

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet 

i handling og kommer til uttrykk gjennom nestekjærlighet, 

inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om 

skaperverket”.

SORGARBEID

En vesentlig del av sorgarbeidet er prestenes mange sam-

taler i forbindelse med dødsfall og gravferd. Vårt samtale-

tilbud er supplert ved at vi kan henvise til samarbeidet med 

 Fransiskushjelpen i oppfølgingsarbeidet for pårørende. 

KONTAKT MED INSTITUSJONER

Silurveien sykehjem har vært betjent av sykehjemsprest i 

50 % stilling i hele 2016. Det har blitt avholdt regelmessige 

andakter og gudstjenester der, i tillegg til de gravferder som 

også menighetens prester forretter fra kapellet der.

Soknepresten avholder månedlige andakter på Kajalund 

sykehjem og gudstjeneste julaften kl 12.00.

JULETILTAK

I desember 2016 delte vi ut julestjerner som en oppmun-

tringshilsen til jul. Dette vurderes som svært verdifullt, selv 

om det ikke er systematikk i utdelingen. Frivillige og ansatte 

gjør utvalget og leverer blomstene.

MENIGHETENS FESTER

Ullern menighet har en god tradisjon med ulike fester. Disse 

festene har som mål å samle menigheten til fellesskap og 

 påfyll. I 2016 var det frivillighetsfest, sommerfest og høstfest. 

Det var også planlagt juletrefest første søndagen i januar, 

men denne ble avlyst grunnet at mange fortsatt var bortreist 

i forbindelse med nyttårsfeiringen.

«Frivillighetsfesten» ble gjennomført i februar 2016. 

Der var det servering av rømmegrøt, flatbrød og spekemat. 

 Forteller Birgitte Elin Bjørnstad hadde en avdeling med 

musikk og fortellinger i tillegg til Quiz og prat rundt  bordene. 

 Frivillighetsfesten samlet rundt 45 personer og vi fikk gode 

tilbakemeldinger.

«Menighetens sommerfest» ble arrangert onsdag 1. juni 

og samlet rundt 70 barn, voksne og eldre. Sommerfesten er 

preget av fellesskap på tvers av generasjonene. Det var eget 

opplegg i kirken med ulike musikalske innslag fra  Bestum 

Stasmusikk, Barnekoret og Knøttene. Deretter var det  kaffe, 

saft og kaker ute foran kirken og ulike aktiviteter for barna, 

som  ansiktsmaling, stylter og hoppetau.

«Menighetens høstfest» ble gjennomført torsdag 27. 

oktober. Kvelden startet med messe i kirken. Deretter ble det 

holdt en lysseremoni med avduking av nye lykter på port-

stolpene utenfor kirken, etter stor innsats fra Berit Van Der 

Hagen. Festen fortsatte på menighetshuset med suppe og 

pølser, fortelling og utlodning. Stemningen var god blant de 

rundt 40 fremmøtte. 

 

HYGGETREFF

En gruppe voksne; tre ektepar og fem flotte damer, har tatt 

på seg ansvaret for å arrangere Hyggetreffene i 2016. Andre 

torsdagen i måneden inviteres til Hyggetreff kl 12, og i 2016 

ble Hyggetreff arrangert 8 ganger. Det er også tradisjon å 

arrangere en busstur i mai/juni.

Hyggetreffene starter med en liten andakt med en av 

menighetens prester. På noen av Hyggetreffene har vi også 

vært heldig å kunne arrangere litt underholdning, gjerne 

sang og musikk. Viktigst er allikevel å komme sammen, prate 

og bli bedre kjent. Det serveres smørbrød fra Solglimt og 

hjemmebakte kaker, kaffe og te.

Et viktig del er loddsalget som er med på å finansiere 

smørbrødene. Det selges ”årer” i forskjellige farger, og både 

stemningen og spenningen er høy når ”årene” selges og 

 loddene trekkes. Mange av deltakerne kommer med små 

gaver som loddes ut, og slik er også flere med på å bidra til 

hyggetreffene.

Også i 2016 gikk bussturen med HMK og vår trofaste 

venn og sjåfør Gunnar. Turen gikk til Prøysenhuset og 

Søsterkirkene på Gran. Etter deilig middag på Granvollen 

kom alle litt slitne, men i godt humør tilbake til starten ved 

menighetshuset.

Arrangørene av Hyggetreff sender også en stor takk til 

Lions Club Lilleaker som stiller med bil og sjåfør for mange 

av deltakerne. Til Hyggetreffet i desember kom Lilleaker 

Lions og delte ut en sjokoladeeske til hver og en. En årlig 

tradisjon alle setter stor pris på. Gruppen ønsker at flere vil 

finne veien til Hyggetreffene i 2017. Her er alle velkommen!

DIAKONALT OG FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID
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FELLESSKAP GJENNOM BIBELTIMER OG 

 BIBELGRUPPER/HUSGRUPPER

Bibeltimene er et åpent fellesskap som samler ca. 10-15 

personer annenhver mandag formiddag. Prestene og andre 

gjennomgår kommende søndags prekentekst.

I menigheten er det også flere selvstendige bibelgrupper, 

eller husfellesskap, av mer privat karakter. 

En forbedergruppe bestående av fire kvinner møtes 

 jevnlig til forbønn for Ullern menighet. Gruppen gjør en 

 viktig gjerning i hva det vil si å være menighet. Takk for 

 trofasthet og den tjenesten disse kvinnene utfører.

KVINNER OG TRO 

I 2016 ble det arrangert temakvelder for kvinner i kirken, 

fem onsdager (3 i vårsemester og 2 i høstsemesteret). Dette 

er initiert og driftet av to frivillige, Anne Marit Selvaag og 

Kari Lunde. Et flott initiativ med undervisning, inspirasjon 

og samtale over kristen tro med tid til musikk, ettertanke og 

bønn. Samlingen avsluttes med fellesmåltid bak i kirken. Det 

er regelmessig kontakt med staben.

KIRKEKAFFE

Ullern menighet har tidligere hatt kirkekaffe på kirketrappen 

i sommerhalvåret, og mer «tradisjonell» kirkekaffe jevnt 

fordelt resten av året. Erfaringen fra 2015 og 2016 har vært 

at kirkekaffen har blitt vel sporadisk, samtidig som  tjenesten 

er vanskelig å rekruttere til. Derfor har staben i  samarbeid 

med frivillige gått noen runder for å tenke nytt om kirke-

kaffe i  Ullern. Vi ønsker kontinuitet og mindre stress rundt 

å ha dette som tjeneste. Dette resulterte i at vi senhøsten 

2016 gikk til innkjøp av en enkel kaffetrakter, som trakter 

stort rett i kanna, til våpenhuset i kirken. Slik ønsker vi i 

2017 å legge til rette for at det, så ofte som mulig, skal være 

 anledning å ta seg en kaffekopp og en kjeks i etterkant av 

 ordinære høymesser i Ullern. Dette har de to første måned-

ene i 2017 fungert utmerket.

 

KIRKESKYSS

Kirkeskyss er et viktig tilbud for dem som ikke kommer 

seg til gudstjeneste på egen hånd. I 2016 har vi hatt fire 

sjåfører, som har bidratt med kirkeskyss ni ganger i løpet 

av året. Vi ser at etterspørselen stadig minker. Kanskje 

 behovet er  mindre. Men det kan også være fordi tilbudet er 

for  sporadisk, og vanskelig å ha oversikt over. Det er fortsatt 

enkelte som benytter seg av tilbudet, og vi ønsker derfor 

å videreføre det så godt det lar seg gjøre. Men ved starten 

av 2017 er vi fortsatt i en evaluerings- og tankeprosess for 

hvordan vi skal gjøre dette fremover. 

INTERNASJONAL DIAKONI/VERN OM 

 SKAPERVERKET

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp var 15. mars. Bøsse-

aksjonen ble gjennomført av våre konfirmanter, deres 

 foreldre og andre frivillige og ansatte i menigheten. 

 Pengene gikk til mennesker som er ofre for klimaendringer i 

 forskjellige land hvor Kirkens Nødhjelp har sitt arbeid. 

Ntuzuma
Vennskapsmenigheten Ntuzuma utenfor Durban i Sør- 

Afrika driver diakonale prosjekter som vi i en årrekke har 

støttet gjennom en avtale som ble fornyet i november 2013. 

Støtten kommer inn via givertjeneste, offer og tilskudd fra 

menighetsrådet. Vi støtter særlig Ressurssenter for veiled-

ning og praktisk støtte til hiv/aidsrammede, suppekjøkken 

med utdeling av suppe en dag i uken med ca 600 porsjoner, 

og Home-Care. Tidligere sokneprest-par, Inger og Jostein 

Nesvåg, tilbringer deler av året i Ntuzuma og gjør et viktig og 

støttende arbeid i menigheten der. 

KAMP FOR RETTFERDIGHET

Ullern menighetsråd har vedtatt at vi skal være “Grønn 

menighet,” og staben har utarbeidet handlingsplan for å 

 virkeliggjøre våre verdivalg. Denne er gjennomgått for å 

 holde saken oppe i bevisstheten

MENIGHETSBLADET KIRKENYTT

Kirkenytt kom ut med 4 nummer i 2016. Bladet er en viktig 

kanal for informasjon til de som bor i Ullern om kirkens liv 

og aktiviteter. Tilbakemeldinger viser at bladet leses. Alle 

husstander får bladet gjennom postens full-distribusjon. 

Bydel Ullern har også kjøpt annonsesider til sin informasjon 

i bladet..

I 2016 har redaksjonen bestått av John Egil Rø og 

Øyvind Nilsen  som har hatt layout og sats på bladet. I tillegg 

har staben bidratt i stor grad. 

KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) gir menigheten faglig støtte i 

behandling av personalspørsmål og regnskap. 

Fra menighetsrådet har Stig Asplin og John Egil Rø 

(vara) vært representanter i Fellesrådet. 
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ØKONOMI

Menighetsrådet har lagt vekt på å beholde et godt 

 økonomisk fundament samtidig som det ikke er noe 

mål å gjøre bankkontiene størst mulig.  Penger skal 

brukes for at målene vi har satt oss, og loven sier, 

skal nås: «bygge og nære det  kristelige liv i 

 menigheten». 

Virksomheten er avhengig av god 

givervilje fra menighetens medlemmer. 

Dessverre har både fast giver tjeneste  og 

kirkeoffer har vist en negativ utvikling 

det siste året og må ha en revitalisering 

med verving av nye faste  givere. 

Regnskap 2016 viser en omset-

ning på NOK 2,6 millioner som er en 

 b ekymringsfull nedgang fra 3,8 mill i 

2015. 5,0 mill. i 2014. 

Foreløpig driftsresultat ender på 

NOK 275 000 mot NOK - 1,5 mill i 2015 

0,4 mill. i 2014. 

Reduserte inntekter fra barnehagedrift 

med tidligere tilhørende positivt resultat bidrar 

til å svekke menighetens økonomi. 

MENIGHETEN TRENGER ØKTE INNTEKTER

Menigheten har midler fra salg av prestebolig og salg 

av Barnekrybben barnehage. Disse summene er  etter 

Kirkeloven bundet til videre investering i bygg relatert 

 virksomhet, og noe er bundet til diakonalt arbeid og 

 pensjonsforpliktelser og er i bundne fond.

Dette gir en situasjon der menigheten har mulighet til å 

bruke penger på investeringer i f.eks. bygg, men likevel ikke 

har det man kunne ønsket seg til drift. 

Menighetsrådet ønsker å styrke økonomien til Ullern 

menighet da dette er helt nødvendig for å sikre ressurser til å 

gjennomføre menighetens gode formål. Ett av tiltakene er å 

vurdere gjenåpning av barnehagedrift og  fornying av dagens 

kapell og kjeller i tillegg til oppgradering av menighetshuset. 

Dette vil kunne gi noe mer leieinntekter. 

Likevel er det ikke å stikke under en stol at menigheten 

er helt avhengig av gaver og økt givertjeneste til menighetens 

eget  arbeid for å kunne opprettholde mye av dagens arbeid. 

Vi har en stor utfordring på driftssiden framover. Vi trenger 

givere som ønsker å satse på menighetens arbeid slik at 

 stadig flere kan finne veien til kirke og menighetshus.

Menighetsrådet startet i 2016 arbeidet med en 
mulighetstudie for å se på hvordan bygningsmassen 
kan oppgraderes og verdier i bundne fond kan brukes 
til å skape lokaler som er bedre tilpasset dagens og 
morgendagens bruk og gi ytterligere inntekter.
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Ullern menighet vedtok i 2009 en tiltaksplan på 35  konkrete 

punkter for å bli godkjent som grønn menighet. Staben 

 utarbeidet på bakgrunn av dette en handlingsplan og har 

i sin virksomhet søkt å følge opp denne. Det har ikke vært 

gjort vesentlige endringer i planen. Av konkrete tiltak som er 

gjennomført i henhold til planen, kan nevnes:

• Tema om miljø, forbruk og rettferd i gudstjenester og 

konfirmantundervisning

• Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

• Vi kjøper oftere fairtrade-produkter

• Ved innkjøp av toalettpapir og tørkepapir velges 

 resirkulert papir 

• Bruk av stoffbrikker på bordene

• Minst mulig bruk av engangskopper 

GRØNN MENIGHET – RAPPORT

• Automatisk tosidig kopiering 

• Levering av avfall på gjenbruksstasjon

• Kildesortering på kjøkkenet

• Kjemikalier leveres på godkjent mottak

• Vi bruker sparepærer der det er mulig, med unntak av 

pærer til lysekronene i kirken

• Oppfordring til å senke temperaturen i rom som ikke er 

i bruk, samt slå av lys, PCer, kopimaskin osv. 

I all hovedsak følges punkt ene fra planen godt opp. 
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AVSLUTTENDE VURDERING

Ullern menighet er en aktiv, allsidig og inkluderende 

menighet. Dette var det siste året vi var en del av statskirken, 

med knappe midler og store utfordringer i prioriteringer. 

Skal vi holde aktiviteten oppe på det nivået vi har nå 

og kanskje strekke oss enda litt lenger, må vi også øke 

 rekrutteringen. Vi håper at en byggeprosess som trolig 

vil begynne i 2017 med ny barnehage og en kafé, vil gjøre 

Ullern menighet sentral hos flere. Det vil gjøre noe med 

frivillighets arbeidet og forhåpentligvis også gi Ullern 

menighet sårt trengte inntekter. Vi håper også at vi får flere 

som er villige til å bli faste givere til Ullern kirke.

Vi vil spesielt takke de frivillige som har stilt opp i 2016, 

uten dere ville vi ikke hatt den flotte menigheten vi har. Vi 

håper dere blir med videre og at flere slutter opp. Det er nok 

av jobb til alle!

Vi er derfor stolte og takknemlige for Ullern kirke og den 

virksomhet som drives i lokalmiljøet med kirkens budskap 

som retning og ramme. 

Vi takker alle som bidrar til utvikling av vår menighet og 

fellesskap i vårt lokalmiljø.

Ullern 6. april 2017

Thorbjørn Brook Steen John Egil Rø  Hilde Flaten

leder av menighetsrådet  sokneprest  daglig leder



Ullern menighet


