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Ullern menighet

TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET 2017
Det iskalde været og glatte underlaget la på ingen måte noen

sprengt lokalene for barnefamilier disse supre onsdagene – og

demper på det som må ha vært et av årets høydepunkter

toppet det hele med hoppeslott på sommerfesten.

i Ullern menighet i året som gikk. Høydepunkt fordi det

I menighetsrådet har vi jobbet målrettet med visjonen

samlet og engasjerte alle generasjoner, både i menighet

vår; «jord og himmel møtes». Sammen med staben satte

og nabolag. Vi snakker om adventsaksjonen, der vi som

vi 7 konkrete mål for 2017. Noen ble oppnådd i 2017, noen

menighet kunne være med å gi av vår overflod til blant annet

jobber vi fortsatt med. Dette vil bli presentert på årsmøtet

vår vennskapsmenighet i Ntuzuma i Sør-Afrika og til skole

22.april. Et av målene vi ferdigstilte var å fikse ungdoms

i Sør-Sudan. Juleverksted for barna, salg av kaker og mat,

kjelleren. Nå kan Aktivum kose seg i ny kjellerstue, samt at

grilling i teltet, varmestasjoner rundt bålpanner, pil-kasting,

menigheten har fått et oppgradert utleieobjekt. Gjennom

julegrantenning med bydelsutvalgets leder Carl Oscar Pedersen,

2017 ble også mye av byggearbeidene for menighetens

juletregang akkompagnert av Stasmusikken, kransekakelotteri,

kafé-satsing gjort. Dette er en investering i både rekrutter-

globalløp med ungdommene og kirken omgjort til sovesal for

ing til menigheten ved økte aktivitetstilbud, og en bedret

11-åringene var noen av ingrediensene for dette vellykkede ar-

økonomi ved utleie til kafédrift. 2017 har vært et tøft år

rangementet.

økonomisk, men har også vært året for å snu den trenden

Allsidighet, bredde og spennvidde er noe vi som
menighet kan være stolte av for året som har gått. Enten

ved å ta valg som satser på fremtiden.
2017 var også året der KirkeNytt fikk et skikkelig

man er baby på babysang, pensjonist på hyggetreff eller

ansiktsløft. Redaksjonen, representert av både menighetsråd

et eller annet sted imellom - har menigheten kunnet til-

og stab, jobbet mye med å skape 4 solide utgivelser i året

by aktiviteter som passer for alle aldre. Gudstjenester og

som gikk. Menigheten har også blitt mer synlig på Facebook.

kirkelige handlinger, søndagsskole, speider, tårnagenter,

Enten det har vært arrangert kirkekaffe i våpenhuset,

LysVåken, Knøttene og barnekor for den yngre garde for å

konfirmantleir på Fagerli, temakveld i storsalen, tros

nevne noe – og ikke minst Superonsdag må trekkes frem som

opplæringstiltak, bibeltimer, hyggetreff, lederkurs eller

noe av det mest populære. Gang på gang har vi gjennom fjoråret

gospelkonsert så ligger det mye arbeid bak. Jeg vil benytte
anledningen til å takke staben for å gjennom hele 2017
ha gitt det lille ekstra. Også i perioder med vikariater,
Ntuzuma-reiser og sykemeldinger. Jeg vil også rette en
spesiell takk til de mange fantastiske frivillige i menigheten.
Mennesker som stiller opp og står på uke etter uke, måned
etter måned. Dessverre mistet vi i juni MR-medlem Erik
Heim. Det er et stort tap for både menighetsrådet, UMV og
den årlige sommerfesten. Han var et stort forbilde når det
gjelder frivillighet.
Som menighet må vi tenke fremover, men vi må også ta
med seg historien – og da er Historielaget er godt å ha med seg.
I året som gikk fikk vi markert Luthers reformasjonsjubileum
med både opplærende foredrag og morsomme kåseri. 2017 var
også året for å sette opp minneplakett for jøder som ble deportert fra Ullern som ble drept under krigen.
Mange tårer og mye latter gjennom året som har gått. Felleskap
og samhold. En menighet jeg har blitt glad i. Utfordringer og
løsninger. Selve livet med jord og himmel som møtes.
På vegne av menighetsrådet vil jeg takke for et minnerikt
2017. God lesing!

Menighetsrådet har jobbet målrettet med
visjonen “jord og himmel møtes”.
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Rannveig Wahll, menighetsrådsleder

MEDARBEIDERE I ULLERN MENIGHET
MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING
OG ARBEID

MENIGHETENS ANSATTE

Ved menighetsrådsvalget 13.-14. september 2015 ble

Oslo bispedømmeråd:

Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo/

følgende valgt inn i Ullern menighetsråd, og har sittet i
2017:
Folkelisten:
Thorbjørn Brook Steen,
Inger Johanne Schjerven Prizzi,
Frank Erikstad Bjordal,
Ranveig Wahll,
Edvard Cock,
Martin Guddahl Halvorsen.
Vararepresentanter:
Katrine Kristiansen,
Kristian Kragøe Andresen,
Berit van der Hagen,
Jørgen Haukland Strøm-Andersen
Nominasjonskomiteens liste:
Stig Asplin,
Åshild Watne,
Linett Bjørkto (i permisjon),
Erik Heim (Frem til sin døg sommer 2017)
Vararepresentanter:
Fredrik Glad-Gjernes,

Daglig leder Hilde Flaten
Kateket Ole-Jørgen Andersen
Trosopplæringsleder Hanne Louise Salvesen
Menighetspedagog Elisabeth Frafjord Torp
Ungdomsarbeider Kristoffer Hedemark (25%)
Kantor Tom Eirik Bru-Olsen (60%. 100 % stilling til 1. juli)
Organist Kristoffer Myre Eng (35 % stilling fra 1. august)
Kontormedarbeider Anne-Britt Myhre (44%)
Sokneprest John Egil Rø
Kapellan (vikar) Ulrike Lunde
Kapellan Jorund Andersen
Sykehjemsprest Yvonne Andersen på Silurveien sykehjem.
Sykehjemsprest Hilde M. Voll på Ullerntunet (fra høst 2017)
Ansatt av Ullern menighet i deltidsstillinger:
Kirketjenere har vært Elise Birgitte Haugsten Thomassen, Linn
Mirjam Maurer Haugsten og Johanne Bogen.
Vaktmestere: Kristoffer Hedemark er også tilsatt som vaktmester (i tilegg til ungdomsarbeider). Sammen med ham har
Storm Vinterhavn vært vaktmester.

Elise B. Haugsten Thomassen,
Per Frode Hove,

Arbeidsmiljøet i staben oppleves som godt, men arbeids-

Inger Marit Brorson,

presset er stort. Korttidssykefraværet er relativt lavt, men

Christine J. Hauck.

langtidssykmeldinger og permisjoner har preget virksom-

I menighetrådet sitter også sogneprest John Egil Rø og
daglig leder Hilde Flaten sitter som referent. Kapellan
Jorund Andersen har vært fast vara for soknepresten.

heten i deler av 2017. Den faste staben samles til stabsmøte
hver torsdag morgen. Stabsgudstjeneste avholdes normalt i
kapellet én gang i måneden.

Varamedemmene blir innkalt til alle møter.
Ved det konstituerende møtet 29. oktober 2015 ble
Thorbjørn Brook Steen valgt som leder av menighetsrådet.
Rannveig Wahl var nestleder. Fra 7. september 2017, ble
Rannveig Wahl valgt til leder. Stig Asplin ble valgt til nest
leder. Stig Asplin har også vært Ullern menighets representant til Kirkelig fellesråd i Oslo med John Egil Rø som vara.
Menighetsrådet har avholdt 10 ordinære møter og har
totalt behandlet 124 (91 i 2016) saker.
Årsmøtet ble avholdt i kirken søndag 23. april 2017.
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FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

«jord og himmel møtes». Deres bidrag er essensielt for at vi

Virksomheten i Ullern menighet er avhengig av frivillige

kan bevare og utvikle menighetens arbeid.

medarbeidere som gjør sitt til at de mange ulike aktivitet

I 2017 har flere nye frivillige engasjert seg i menighetens

ene kan opprettholdes. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt

arbeid. Men av naturlige årsaker har vi i løpet av de siste

diakonalt arbeid, aktiviteter for barn og unge, et velfunger-

årene opplevd en generell nedgang i antall aktive frivillige,

ende menighetshus og mer til, er utenkelig uten en stor skare

særlig på feltet for gudstjenestemedarbeidere. For å kunne

frivillige medarbeidere, herunder også de mange svært

opprettholde og bevare arbeidet slik vi har gjort i mange

viktige konfirmant/-leirmedarbeidere.

år, er det behov for flere. Stab og frivillige medarbeidere

Årsstatistikken og rapportene viser høye tall når det

jobber aktivt med å tenke ut kreative løsninger for hvordan

gjelder aktivitet. Menighetens arbeid og aktiviteter holdes

vi best kan håndtere denne nedgangen, både med tanke på

oppe av et stort antall mennesker som uegennyttig stiller tid

nyrekruttering og mindre ressurskrevende alternativ. Noe

til disposisjon. Ved en enkelt gudstjeneste er det engasjert

som blant annet i 2017 resulterte i «Kaffebønner i Ullern».

3-16 personer i ulike roller (opptil 40 personer på noen

Les mer om dette under avsnittet om Kirkekaffe under

gudstjenester i konfirmasjonstiden!) De mange frivillige

“Diakonalt og fellesskapsbyggende arbeid”.

bidrar til at Ullern menighet er et levende fellesskap hvor

Ungdomslederne er en av flere fantastikse grupper med frivllige
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KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER

Vi gleder oss over utstrakt og mangfoldig bruk av både

inn i menighetens trosopplæringsarbeid. Tallene viser at 129

kirken, kapellet og menighetshuset.

(144) barn av et årskull på ca 220 barn døpes, hvilket innebærer en dåpsprosent på mellom 60 og 70.

ULLERN KIRKE - GUDSTJENESTEFELLESSKAPET

Det er om lag 75 frivillige som er aktivisert med gjen-

Det totale antall kirkemedlemmer og tilhørende i Ullern

nomføringen av gudstjenestene, som dåpsvert, tekstleser,

sokn er ca 13300 mennesker. En rekke kirkelige handlinger

medliturg, nattverdsmedhjelper, kirkevert, kirkeskyss samt

følger av dette, som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd for

deltagelse fra Ullern Vokale. Konfirmanter har deltatt som

kirkemedlemmer fra soknet. Ullern kirke og kapell er også

medhjelpere/ministranter ved gudstjenestene. Ordningen

åpen for kirkelige handlinger for personer som bor utenfor

med medliturg i gudstjenesten bidrar til at flere blir synlige

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

i gudstjenesten. Flere liturgiske ledd fremføres nå av denne

mange folkekirkelige kontaktpunkter gjennom de kirkelige

som et tegn på at gudstjenesten er hele menighetens ansvar

handlingene.

og oppgave. Gudstjenester skapes og gjennomføres sammen.

Det har vært holdt gudstjeneste hver søn- og helligdag

Torsdag er det kveldsmesser i kirken. Menighetens

– totalt 111 gudstjenester (55 i 2016 og 74 i 2015). I sommer-

møtevirksomhet legges nå i stor grad til tidspunkter knyttet

tiden, Kristi himmelfartsdag, søndag mellom jul og nyttår,

til disse messene. I særlig grad gjelder dette konfirman-

2. påske- og 2. juledag har vi hatt fellesgudstjenester med

tundervisning og MR- møter. Ungdomsklubben Aktivum

Skøyen menighet fordelt mellom de to gudstjeneste-stedene.

begynner sine møter med del-takelse i gudstjenesten. Når

1. nyttårsdag er fast tradisjon med felles prostigudstjeneste i

kveldsmessene på denne måten knyttes til andre aktiviteter,

Vestre Aker kirke. 2. pinsedag arrangeres prostigudstjeneste

er det vanligvis en dobling av antall deltakeredeltakere.

i kirkeruinene i Maridalen. Ansvaret for prostigudstjenester
går på omgang i prostiet.
Ullern menighet har en stor og trofast kjerne som fin-

Allehelgensdag ble de som hadde mistet sine særskilt
invitert til gudstjenesten hvor det ble lagt til rette for et eget
forbønnsalter (121 (181) mennesker deltok.) Vi hadde kirken

ner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Samlet har 12 579

åpen med kirkevert til stede hele åpningstiden, og ubeman-

(9 351) personer deltatt på søndagsgudstjenestene. Delt-

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

agelse i kveldsmessene torsdag er medregnet. Snittdeltagelse

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

er på 130 personer, mot 170 i 2016. Det kan være en indika-

på kirkegården.

tor på at deltagelsen på høymessen ordinære søndager går

I tillegg har det vært avholdt ulike kulturarrangementer

noe ned. Men fortsatt er dette et høyt tall. Mange av våre

og temaarrangement i kirken og menighetshuset. Til disse

ulike trosopplæringstiltak er knyttet opp mot søndagens

kommer det gjennomsnittlig over 50 personer. Det serveres

gudstjenester, konfirmantarbeidet, fasearbeidet knyttet til

enkel mat ved disse arrangementene. I høst hadde Stig

aldersgrupper o.a. Vi er opptatt av å bygge et menighetsfel-

Asplin to kvelder om Martin Luther, for øvrig var Martin

lesskap med åpenhet, innhold og rom for alle i menigheten.

Luther også i fokus på tre andre arrangement i høst.

Vi har hatt 77 (63) gudstjenester med nattverd med 3 494 (4

Det er stor allsidighet i gudstjenestetilbudet i Ullern

796) deltagere, det vil si et gjennomsnitt på 45 (64) pr nat-

kirke. Adventstiden er en indikator på mangfoldet: Vi synger

tverdsgudstjeneste.

og spiller julen inn med lokale musikkrefter, «Lys Våken-

Det er avholdt 14 (16) egne dåpsgudstjenester søndager

messe», Lysmesse, Kveldsmesse, Dåpsgudstjeneste og

kl. 13 med 1-10 dåp. Hver av disse er besøkt av gjennom-

Høymesse i tillegg til julaftengudstjenester. Totalt var det

snittlig over 150 personer. Dette er en festgudstjeneste for

over 2 731 (2500) personer til stede på de fire gudstjenesten

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

i kirken.

dåp i Ullern kirke, enten de er bosatt her eller utenfor sok-

Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, av Ullern

net, kan døpes i kirken. Totalt er det forrettet 157 (175) dåp

kirke og kapell, viser at byggene var i registrert bruk 252

i Ullern i 2017. Av disse er 59 barn bosatt utenfor Ullern.

(251) ganger i 2017. I tillegg er det aktiviteter og bruk av

Vi har registrert 31 (30) barn bosatt i Ullern som er døpt i

kapellet som ikke er registrert i dagsregisteret, men er faste

andre kirker, og disse følges opp med dåpssamtaler og fases

aktiviteter: Den rumensk-ortodoks menighetens ukentlige
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messer (ofte både lørdag og søndag), stabsgudstjenester,

Nye betalingsformer kan bidra til å snu trenden. Menigheten

kveldsavslutning for Aktivum og koret Ekelyden sine øvelser.

har tilbud om bruk av betalingsterminal og Vipps til bruk på

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

gudstjenester o.a. slik at de som ønsker å gi et bidrag, men

Paramentgruppen arbeider godt med å ta vare på

mangler kontanter, kan benytte bankkort og mobil.

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 kjær

Pr 1.1.2017 er det bosatt 20 254 personer i menigheten

kommen verdighet til de hellige rom. Toril og Johan Fredrik

(20 006 i 2016 og 19 351 i 2015), av disse er ca. 12 404

Ziesler som i mange år har gjort en trofasts innsats på dette

(12 529) medlemmer av Den norske kirke, i tillegg er 816

feltet, er nå avløst av Oddrun Botnen Eie.

tilhørende. Det gir en total på 13 220 tilknyttet Den norske
kirke. noe som gir en medlemsprosent på drøye 65 %.

OFRINGER I GUDSTJENESTENE
Ofring til egen menighet har siste året vært fastsatt til
konkrete menighetsformål som diakoni, kirkemusikk,
generelt menighetsrabeid,og barne- og ungdoms
arbeid. O
 ffer på julaften med 78 622 kr, ble i 2017 gikk til
menighetsarbeidet. Tallene viser også i år nedgang i offer og
kollekt i kirken, både til interne formål og til eksterne. Det
kontantløse samfunn har sine konsekvenser på giverskikker.
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KIRKELIG STATISTIKK ULLERN MENIGHET 2016 – 2010
							
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Dåp, innført med nummer

157

175

172

192

221

180

189

204

Innensokns

98

114

114

129

125

101

116

129

Innensokns døpt i andre kirker

31

30

40

33

34

28

27

35

Konfirmanter

111

124

136

124

97

113

133

120

Vigsler

26

38

34

30

53

41

40

45

Gravferd

133

147

120

111

133

143

151

147

111

114

107

124

113

134

120

133

Totalt deltakerantall

20894

21 526

20 342

19 207

16 223

18112

19 739

17 888

Gjennomsnitt totalt

188

189

190

154

145

136

164

134

Gudstjenester

73

55

74

69

69

87

73

63

12564

9351

14 457

11 363

11 425

15704

15 070

14 739

172

170

195

164

165

181

206

234

2772

2731

3 112

3 000

2 945

3070

3 150

3 000

Andre gudstjenester

38

37

36

59

44

47

47

-70

Skole- og barnehagegudstjenester

4

6

4

4

6

6

8

12

1800

1766

1 480

1 122

1 552

1 519

1 550

2 372

Gudstjenester
Totalt antall

søn- og helligdager *
Deltakere, søn- og helligdager*
Gjennomsnitt *
Julaften

Deltakere
Nattverd
Antall, søn- og helligdag
Deltakere
Gjennomsnitt

Skriftemål

77

75

63

80

76

46

43

40

3494

4796

3 944

5 848

3 905

3 589

3 628

3 066

45

64

62

73

52

78

85

76

2

2

2

2

2

2

1

1

Deltakere

43

17

76

67

17

29

29

36

Utmelding

45

27

75

57

24

23

31

31

Innmelding

14

6

11

8

6

4

11

3

Konserter og musikkandakter

15

8

14

14

15

15

11

4850

2 363

2 652

3 245

3 201

255

3 420

252

251

257

228

263

250

280

277

Offer og kollekt i kirken

253 756

269 108

410 148

314 328

447 262

369 336

449 055

428 475

Egen virksomhet

195 217

104 775

236 727

196 767

227 336

233 624

286 780

246 000

Givertjeneste

160850

79 700

68 200

108 300

129 900

122 960

132 000

156 000

Ut av menigheten fra givertjenesten

14 350

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

Deltakere
Kirkebruk, fra dagsregisteret

INN-/UTMELDINGER

GRAVFERDER

Antall utmeldinger i 2017 var 45 (17 menn og 28 kvinner),

Det har vært 133 (147) gravferder i 2017. Menighetens prest-

mot 27 i 2016 (75 i 2015). Det høye antallet skyldes antagelig

er har forrettet ved 73 (96) av dem. Gravferder fra Ullern

mye fokus på hvordan man nå kan gjøre dette enkelt på nett.

kirke og kapell fordeler seg slik:

Det var i 2017 14 innmeldinger (9 kvinner og 5 menn) mot 6
i 2016 (11 i 2015) noe som alstå også er høyere enn de siste
årene.
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ÅR

ULLERN

ULLERN

KIRKE

KAPELL

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

TOTALT

100

2016

77

24

101

2017

89

28

117

VIGSLER
Det var 26 kirkelige vigsler og ingen forbønnshandlinger for
borgerlig inngått ekteskap i 2017.

ULLERN MENIGHETSHUS
Ullern menighetshus brukes både til utallige egne aktiviteter
og til utleie til forskjellige formål. Mange av dagene i uken
har det vært et eller flere arrangementer/aktiviteter og utleie i Ullern menighetshus i 2017. 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. Ekstern bruk (utleie)
er en viktig inntektskilde for drift av menighetshuset.
Store deler av dette året har driften av huset vært preget av
oppussing og fornyelsesarbeider.
Det ble ikke arrangert et julemarked til inntekt for
vedlikehold av menighetshuset. Isteden var det en dag med
ulike markedsaktiviteter i regi av speidere, menighetsrådet
og ungdomsarbeidet. Det ble samlet inn ca 50 000 kr til et
prosjekt i Sør-Sudan og til Ntuzuma.
«Menighetshusets venner» har bidratt på en praktisk
måte ved driften og gitt økonomisk dekning av oppgraderinger. En stor takk til 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.” Forbruket av bønnelys viser at
mange setter pris på dette åpne sakrale rommet og bruker
det. 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. Bønne
lapper blir lagt i bønnekrukken, og lys tennes i lysgloben.
Ullern kapell var også i hele 2017 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.
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Sangkoret «Ekelyden» leier kapellet en del tirsdager til
sine øvelser og avholder åpen konsert der 1-2 ganger i året.

REALISERINGEN AV “MULIGHETSSTUDIEN”
En komité med Edvard Cock, Stig Asplin m fl har fortsatt
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.
I samarbeid med Driv Arkitekter og Skaara Arkitekt
er ble det i 2016 utarbeidet en mulighetsstudie for Ullern
menighet. I studien foreslås en ny to-avdelings barnehage i
sydvest og å knytte menighetshus, kapell og barnehage sammen via en glassgang. I tillegg ble det foreslått å lage en kafé
i menighetshuset med stor terrasse mot syd og å bygge ny
trappegang med heis for å gjøre hele anlegget tilgjengelig for
funksjonshemmede.
Menighetsrådet er nå godt i gang med realiseringen av
mulighetsstudien. Ny to-avdelings menighetsbarnehage er
nå ferdig prosjektert og planlegges ferdig sommeren 2019.
De gamle barnehagelokalene er bygget om med
proff-kjøkken, serveringsrom, spisesal og med utgang til en
ny stor sydvendt terrasse. Menighetsrådet har inngått avtale
med en privat driver og Holgerslyst kafé åpner i april 2018.
I tillegg er ungdomslokalene i kjelleren er pusset og har
fått nye møbler. Planer er også lagt for ombygging av vaktmesterleiligheten i 2. etasje og oppgradering av menighets
kontorene i tillegg til trappegang og heis. En glassgang i to
etasjer skal binde sammen menighetshus, kapell og barnehage til et funksjonelt hele. Både byantikvaren og kommunen har nå godkjent planene.
Kapellet er tenkt å bli menighetens nye storstue. I stedet
for det gamle kirkerommet, planlegges et stort allbruksrom som kan brukes både til møter, konserter, utstillinger,
bryllupsfester, jubiléer, minnesamvær og begravelser. I
kjelleren planlegges garderobe, toaletter og lokaler for ungdom. Bl.a. er det foreslått en mini-kino med plass til tredve
personer. Planene for kapellet trenger godkjennelse av
biskop og fellesråd.
2017 har hatt et “fullt trykk” på å virkeliggjøre planene
og legge til rette for at menigheten skal få både mer lokaler
og økte inntekter. Arbeidet fortsetter med samme intensitet
i 2018 og byggekomiteen og menighetsrådet ser fram til å
kunne ønske alle velkommen i ny kafé og nye lokaler.

ANNEN VIRKSOMHET
KIRKEBORDET PÅ CC-VEST

HASLUMSETER KAPELL

Høsten 2007 fikk Ullern menighet et eget kirkebord på

Søndager kl 12.00 avholdes gudstjeneste/lekmannsmesse

CC-Vest. I 2017 har dette vært betjent ca 20 ganger. Det er

i Haslumseter ved eiermenighetene, deriblant Ullern, ofte

noe færre ganger enn tidligere år på grunn av sykemeldinger

kombinert med overnatting. Sportskapellet ligger vakkert

i stab m.m. Mandager og torsdager fra kl.13.00-15.00 har

til i Bærumsmarka og er et viktig turmål for markagjengere

ansatte og frivillige hatt «vakter» der på nedre plan vis à

hele året. Ullern menighet klarte dessverre ikke å finne noen

vis gullsmed Heyerdahl. Menigheten blir slik synlig i lokal

til å ta ansvar for noen gudstjeneste i 2017. Menigheten er

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

representert i representantskapet ved Øystein Dick og Jan

informasjon om hva vi har å tilby av aktiviteter.

Petter Vilberg.

FAGERLI LEIRSKOLE OG
UNGDOMSSENTER I SKURDALEN
Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også
dette året vært benyttet til en påskeleir og tre konfirmantleirer. Fagerli er et godt egnet leirsted. Sokneprest John Egil
Rø har sittet i styret i 2017 for stiftelsen. Erik Heim var
menighetens representant i representantskapet i 2017 frem
til han døde sommeren 2017. Per Frode Hove er nå oppnevnt
som ny representant.

Fagerli leirsted
ÅRSMELDING 2017 ULLERN MENIGHET
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TROSOPPLÆRING
I juni 2017 ble endelig Ullern menighets trosopplærings

på ressurer og tilgjengelig tid i staben på grunn av redusert

plan levert. Gleden var stor da godkjenningsbrevet fra

bemanning i perioder. Vi håper og tror at 2018 gir mer

Oslo bispedømmekontor og biskop Ole Christian Kvarme

ressurser og mulighet til å sette mange nye planer ut i livet.

ble mottatt. Planverket mottok både lovprisninger og

Det blir inspirerende og spennende!

lykkeønskninger. Kriteriet for å få godkjent plan var at det

Vi ser allerede ringvirkninger av jevnere trosopplæring-

var utarbeidet ut fra lokal forankring og i lys av et nasjonalt

stiltak, og det å binde trosopplæring sammen med andre

rammeverk. Selve trosopplæringen i menigheten skal være

aktiviteter i menigheten. Vi gleder oss til å følge utviklingen

levende og vital. Planen skal sikre at vi har en helhetlig,

videre.

pedagogisk og systematisk sammenheng i opplæringen for
barn og unge fra 0-18 år.

Trosopplæringstiltakene som ble invitert til i 2017, var:

Begrepet trosopplæring omfatter alle mennesker i alle
aldre. Men trosopplæringsplanen for menighetene er ment å
skulle ivareta trosopplæring for barn til og med myndighets
alder. Den norske stat har outsourcet opplæring i kristen tro
og praksis til kirkene. Det er altså t disse tiltakene for barn
og unge fra 0-18 år vi skal drifte, rapportere på og få midler
til å gjennomføre. Trosopplæringsreformen er dermed ment
som en hjelp til kirkene for å tilby gode opplæringstilbud
til barn og unge. Om man ikke har hørt om trosopplæringsreformen før vil man merke den. Når trosopplæringen når
fullskala om ett år eller to, vil alle døpte og tilhørende barn
i Ullern årlig få invitasjonsbrev i posten fra Ullern menighet
med tilbud om ulike breddetiltak tilpasset sitt alderstrinn.
Menigheten skal da sørge for å ha minimum ett spennende
tiltak for hvert alderstrinn. Dette er et stort og viktig prosjekt! Dersom noen har ideer de har lyst å bidra med, eller
har lyst å være medhjelper en gang i året – ta gjerne kontakt
med oss!
Det er viktig at både de ulike trosopplæringstiltak og det
mer generelle arbeidet fungerer som gjensidig ressurs. Vi
har derfor i 2017 satset friskt på oppstart av Superonsdag,
der vi inviterer til familiemiddag med aldersinndelt opplegg
etterpå. Kombinert med SuperOnsdager har vi i løpet av
året invitert til trosopplæringstiltak samtidig, f.eks. ble 2- og
3-åringer med familier har blitt spesielt inviterte til en av
dagene. Kombinasjonen med trosopplæringsarrangement
og Superonsdag ser ut til å virke positivt, så vi fil fortsette å
vurdere dette.
Også under adventsaksjonen (se mer annet sted i
rapporten) valgte vi å invitere til trosopplæringstiltak samtidig. Både Lys Våken- og Lederkursdeltakere var og gjorde
sitt til at vi fikk en god start på en viktig aksjon.
På enkelte av tiltakene har oppmøtetallene vært noe
lavere enn vi kunne ønske ss også sammenliknet med tidligere år, men mye av dette tilskrives perioder med mangel

0 ÅR: BABYSANG
Gjennom hele 2017 ble babysang arrangert annenhver onsdag i kirken, under ledelse av menighetspedagog Elisabeth
Frafjord Torp. Vi mottar stadig tilbakemeldinger på at babysang er et flott og relevant tilbud fra småbarnsforeldre. Etter
Babysang legges det til rette for fellesskap med en kaffe-/tekopp for de voksne, og de aller fleste blir igjen opptil en time
etter at det offisielle programmet er ferdig. Gjennom 2017
var det hele 179 unike mennesker innom, medregnet både
barn og voksne. Det lå i snitt på 14 barn hver gang. Inkludert
voksne er det totale snittet på fremmøtte pr. samling 28 stk.
Mange av de foresatte har ytret et ønske om ukentlig babysang, men foreløpig har vi ikke ressurser til det.

2 ÅR: SMÅBARNSTRALL OG
HØSTTAKKEGUDSTJENESTE
I anledning at vi skulle arrangere Superonsdag for første
gang, ble alle 2- åringer spesielt inviterte til middag med
påfølgende Småbarnstrall etterpå. Over 70 mennesker
fant veien til menighetshuset den dagen, deriblant 24 stk
2-åringer. Her var det både kjente og ukjente fjes, og vi fikk
mange gode tilbakemeldinger.
Ullern menighet har de mange siste årene ikke hatt
noen tradisjon for å feire høsttakkefest; dette ønsket vi å
gjøre noe med. Sammen med resten av menigheten ble
derfor var 2- åringene invitert til å feire gudstjeneste med
høsttakkefest-tema. Her satte vi fokus på takknemlighet for
hele skaperverket, og Gud som skaper. 2-åringene ble bedt
om å ta med seg noe, en frukt; bakevarer; blomster e.l., som
de la på alteret. Etter gudstjenesten delte vi medbragt mat
i en felles kirkekaffe. Det var 5 stk 2-åringer med familier
som kom, i tillegg til andre småbarn med familier og øvrig
menighet. Både arrangementet og invitasjonene fikk gode
tilbakemeldinger, og vi tror det ble en god opplevelse som vi
ønsker å utvikle videre.
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3 ÅR: SUPERONSDAG MED JULEAVSLUTNING
OG LYSMESSE

8 ÅR: TÅRNAGENTSAMLING

Hele 108 mennesker kom til grøt og førjulsfeiring de-

kant av Tårnagentgudstjenesten. I år kom 11 stykker (mot

nen onsdagen. Kapasiteten i lokalene var sprengt, men

28 stykker i 2016). I forkant av arrangementet i fjor ble det

serveringen var enkel, så det gikk bra og det var god stemn-

jobbet mye med utvikling av reklamemateriell og «brand-

ing under fellesmiddagen. 3-åringene telte mellom 25-30, og

ing», noe vi vil igjen se på til neste år. men det ble en flott

mange var klare for julestemning i kirken. Etter middagen

dag for de som var med. Barna fikk løse oppgaver og være

alle samlet til en stemningsfull og flott lysmesse i kirken

med helt opp i tårnet i kirken. Det er alltid en opplevelse

med flere deltakende enn de siste årene. Det var lysproses-

med “skrekkblandet fryd” som vi vet barna husker lenge.

Tårnagentsamlingen ble som vanlig lagt til lørdagen i for-

jon og fin sang fra barnekorene. 3- åringene ble trukket inn
i lysmessen på en særlig måte. Men vi vil framover vurdere

11 ÅR: LYS VÅKEN

om 3 åringer kanskje var litt unge til dette konseptet.

Det var i år 32 fornøyde 11- åringer som deltok på året Lys
Våken (mot hele 65 stk i 2016). Deltakerantallet har jevnt

4 ÅR: SKATTEJAKT OG UTDELING AV 4-ÅRSBOK

steget de siste årene, og har de siste årene ligget på rundt

Utdeling av 4-årsboken er en hyggelig markering for 4-

30 påmeldte– med unntak av i fjor der antallet doblet seg.

åringer og deres familier. Skattejakten i forkant ble i 2017

Dette er gledelig. Vi tror vi gjennom de siste årene har

lagt til Superonsdag. 4-åringer telte rundt 30 stykker på

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

disse to dagene (36 barn i 2016), i tillegg til enkelte som kun

ungdomsledere var engasjert i både planlegging og gjennom-

kunne være med på en av de to dagene. På selve Superons-

føring av arrangementet. Nytt av året er at vi startet arrange-

dagen var det totalt 90 mennesker i ulike alder samlet. Vi

mentet sammen med adventsaksjonen, til stor stemning for

startet med felles middag og “innskrivning” av 4-åringene

barna. Her deltok de på adventsverksted ledet av dyktige

før vi gikk opp i kirken for å ha skattejakt der vi jaktet på

frivillige, før arrangementet fortsatte i kirken. Etter over-

hva som er det flotteste Gud har skapt. Vi fått med oss flere

natting i selve kirkerommet (med våkne vakter til stede

ungdomsledere som gjorde sitt til at alt fungerte strålende.

gjennom hele natten) våknet vi opp til 1. søndag i advent, der

Gudstjenesten søndagen med utdeling av 4- årsbok var flott,

vi feiret gudstjeneste sammen. Alle 11-åringene var med på

og barna gikk i prosesjon og var med å synge velsignelsen.

gudstjenesten med både utforming og medvirkning, noe som
var en flott opplevelse.

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
6-årsboken. I år ble skolestartsgudstjenesten lagt til
september, en stund etter skoleoppstart, noe som
kan ha vært medvirkende til at det kun kom 8
stykker 6-åringer (mot 36 stykker 6-åringer
i 2016). Markeringen mottar generelt gode
tilbakemeldinger både av 1. klassingene
med familier, samt dåpsfamilier og andre til
stede.

Stolte 6-åringer utenfor kirken etter gudstjenesten
ÅRSMELDING 2017 ULLERN MENIGHET
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15 ÅR: KONFIRMANTARBEIDET

16 ÅR: LEDERTRENING

I september 2017 ble 111 ungdommer konfirmert i Ullern

Ledertrening er en sentral og viktig del av ungdomsarbeidet

kirke. Konfirmantene hadde sin oppstart siste helgen i

i Ullern menighet. Lederkurset starter etter endt konfirmas-

januar. Gjennom konfirmanttiden har de fått undervisning i

jonstid i oktober måned og varer til februar. I 2017 fullførte

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

57 av fjorårets konfirmanter (2016) ledertreningskurs i

vært ministranter, deltatt i Fasteaksjonen og vært på

februar 2016 (av 76 påmeldte), mens 55 stykker meldte seg

konfirmantleir. Også i 2017 deltok konfirmantene i U
 llern

på ledertreningskurs etter endt konfirmasjonstid september

på fellesarrangement en lørdag sammen med prostiet, i

2017. Dette er tilnærmet 50 % av de aktuelle konfirmant-

Domkirken i år. Dette var en opptakt til Fasteaksjonen, og

kullene, noe som gjør seg bemerket i prostiet. Lederkurset

besto av konsert og ulike typer motivasjonstaler.

har tradisjonelt vært forankret prostimessig, med felles leir

Menigheten gjennomfører hvert år to eller tre kon-

og kurskvelder både lokalt og sentralt. Kurset som start-

firmantleirer i løpet av sommerferien, og disse er et

et høsten 2016 og ble avsluttet våren 2017, ble arrangert

høydepunkt i konfirmanttiden. Leirene er på Fagerli leirsted,

lokalt blant annet pga mange påmeldte. Kurset som hadde

nær Geilo og stedet gir gode rammer for sosiale aktiviteter,

oppstart i 2017 blir igjen gjennomført sammen med pros-

undervisning, samtale og hygge. Oppholdet inkluderer også

tiet. Etter fullført kurs kan ungdommene fortsette som

en liten vandretur på Hallingskarvet! I undervisningen

konfirmantledere for kommende års konfirmanter, der

på leirene brukes Kristuskransen som er et lite bønne- og

høydepunktet er konfirmantleir.

meditasjonskjede bestående av ulike perler der hver perle
representerer et tema/ har et navn, som f.eks. Guds-per-

Vi ser fram til at vi i 2018 vilkunne invitere også de andre

len, Oppstandelses-perlen, Mørkets perle, Hemmelighets-

aldersgruppene til spennende arrangementer i menigheten

perlene, Kjærlighets-perlene. Med disse som utgangspunkt

vår.

har vi hatt fine samtaler om eksistensielle og viktige
livs- og trosspørsmål. Leiren skal gi konfirmantene en god
felleskapsopplevelse og slik styrke tilknytning til Ullern
menighet. En viktig forutsetning for at dette lykkes er god
innsats fra våre ungdomsledere.

Et flott konfirmantkull også i 2017

Frokost i kirken under Lys våken 2017
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BARNE- OG UNGDOMSARBEID

(Kontinuerlige tiltak)

SUPERONSDAG – NYSATSNING I 2017
Superonsdag startet som et prøveprosjekt over fire onsdager i mars og april 2017. Vi inviterer til middag, andakt og
påfølgende aldersdelte aktiviteter. Grunnet stor oppslutning
og meget positive tilbakemeldinger besluttet vi at Super
onsdag er kommet for å bli.
Totalt inviterte vi til åtte Superonsdager i 2017, med
et snitt på 66 fremmøtte per samling. På det meste var det
108 personer til middag på menighetshuset. Yrende liv og
god stemning. Det er fantastisk! Superonsdag er praktisk
gjennomførbart mye takket være faste, engasjerte frivillige.
Luksusproblemet er at vi har opplevd å ikke ha nok plass til
alle som kommer.
Vi valgte å knytte enkelte av Superonsdagene i 2017
til trosopplæringsarrangement der vi inviterte spesielt ett
årskull (f.eks. 3-åringer). Vi la også opp til opptredener
av barnekor og Knøttene for å bygge bro mellom de ulike

Ungdomsklubben Aktivum

kontinuerlige tilbudene i menigheten.
Disse tiltakene bidrar til å sikre jevnt godt oppmøte,

SØNDAGSSKOLEN

noe som er positivt, og vi observerte at flere som var spesielt

Søndagsskolen i Ullern drives av frivillige i menigheten,

invitert én onsdag kom tilbake også ved senere anledninger.

hhv. Hans Morten Haugen, Ragnhild Stene og Elise Birgitte

Av aldersdelte aktiviteter på disse dagene har vi tilbudt

Haugsten Thomassen. Det ble avholdt 11 samlinger i 2017,

småbarnssang for barn opp til fem år og miniaktivum lek,

med et snitt på 10 barn pr. samling. Søndagsskolearbeidet

kreativt verksted og andre aktiviteter for skolebarn i kjeller-

koordineres og følges opp av menighetspedagog Elisabeth

stuen. Ideelt sett ønsker vi å dele skolebarna i flere aldersin-

Frafjord Torp. Søndagsskolen møtes på menighetshuset i

ndelte grupper. Men det har ikke vært mulig å få til med

forkant av den aktuelle søndagens gudstjeneste. En samling

tanke på tilgjengelige ansvarspersoner. Så dersom noen øn-

består av kreativ bibelformidling og aktivitet knyttet opp mot

sker å bidra med å være sammen med for barna på en eller

dagens bibelfortelling, lek, sang, og bibelkino m/ popcorn

flere superonsdager i 2018, er dere hjertelig velkommen!

og frukt.

KNØTTENE (3-6-ÅR)

BARNEKORET (6-9 ÅR)

Knøttene samles annenhver onsdag i oddetallsuker fra

Barnekoret har øvd hver onsdag gjennom hele 2017 (med

16.45-17.30. I 2017 har de hatt 13 samlinger og fire opptre-

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

dener (hhv. på to familiegudstjenester og to Superonsdager).

kristne sanger med bevegelser, lek og bibelfortelling. På

Knøttene er under ledelse av menighetspedagog, Elisabeth

slutten er det «minikonsert» for de voksne, der barna fram-

Frafjord Torp. På Knøttene er det sang, bibelfortelling, dans,

fører en sang og synger velsignelsen. Barnekoret har i løpet

skattejakt og avslutning med velsignelsen og utdeling av

av 2017 opptrådt på to familiegudstjenester, Superonsdag

klistremerker til fremmøtekort. I snitt har det vært åtte barn

og adventsmarked. De arrangerte også«Lysmesse» for hele

på hver samling. I 2017 har Knøttene hatt 19 medlemmer

menigheten i desember sammen med Knøttene. Barnekoret

hvorav ni betalte medlemskontingent til organisasjonen

er under ledelse av menighetspedagog Elisabeth Frafjord

Søndagsskolen. I 2017 gikk vi over til at medlemskontingent

Torp. I 2017 har Barnekoret hatt 16 faste medlemmer, med

betales via vipps. Dette har gjort det enklere å følge opp

et snitt på åtte deltakere pr. øvelse. Barnekoret er meldt inn i

medlemskontingent-innbetaling.

Ung Kirkesang.
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Grunnet utprøving av konseptet «Superonsdag» på vår

jon og himmelretninger. Lysakerelva er flittig i bruk, både

semesteret, mistet Barnekoret den ukentlige kontinuiteten

på land og i elva. Fra januar 2018 går våre eldste speidere,

fra mars og ut semesteret, noe som igjen resulterte i redusert

5.klassingene, over til Skøyen og blir med i vandrerpatruljen

oppmøte i denne perioden. Vi valgte å fortsette med Super-

der.

onsdag også på høstsemesteret, men samlingene ble lagt mer
spredt utover semesteret. Det fungerte betraktelig bedre. I løpet

UNGDOMSARBEID OG KONFIRMANTARBEIDET

av høsten har det vært jevnt godt oppmøte på Barnekoret og

Hver påske arrangeres påskeleir for ungdommer (etter kon-

større oppslutning om øvelsene enn på vårsemesteret.

firmasjonsalder) på Fagerli leirsted. I 2017 var det 42 (50)
deltakere samt voksenledere på leir og god påskestemn-

SPEIDERARBEIDET

ing. Her får de åndelig påfyll og oppleve gode fellesskap.

Speidergruppa i Ullern startet opp i 2013 med barn i 1.og

En egen komite bestående av unge ledere har ansvar for

2.klasse. Speiderne er en underavdeling av Ullern KFUK-

mye av opplegget. Påskeleiren er en meget positiv faktor i

KFUM-speidere som holder til i Skøyen kirke.

ungdomsarbeidet. Den er fellesskapsbyggende, gir dypere

Speiderne i Ullern kirke er 30 barn i alderen 7-11 år.

kjennskap til Gud og kristen tro og gir inspirasjon til videre

Speiderne er delt inn i fire patruljer: Rev, Ugle, Varg og Eko-

engasjement for og i Ullern menighet. Her har vi også mange

rn og møtes hver andre tirsdag gjennom hele skoleåret. Alle

av våre mest ivrige ungdomsledere.

samlingene er ute og barna lærer og opplever mye innen
friluftsliv. Bruk av kniv, førstehjelp, båltenning og vennskap

AKTIVUM UNGDOMSKLUBB

er faste innslag. Speiderne trives godt og er glade på tur.

Ungdomsklubben Aktivum har sine møter hver torsdag i

Gudstjeneste feires sammen med speiderne i Skøyen. I mai

menighetshuset med kveldsavslutning i kapellet. Klubben

2017 var mange med på minikretsleir ved Hurdalsjøen. Alle

er også fast med på kveldsmessene og starter kvelden der.

har speiderskjorter og skjerf. Sammen med seg har de fire

Oppmøte ligger vanligvis på 15-25, og var på det meste 40

voksne ledere, samt foreldrehjelp. Våren 2017 var speiderne

deltakere. Det var mye morsomt som skjedde i løpet av

på klatresenter og lærte seg fort kunsten å klatre med sele

året, slik som tacokvelder, quizkvelder, Beat for Beat, film-

og tau. Og i høst hadde ble det også en spennende tur til

kvelder, juleverksted og masse annet gøy. Aktivum har ved

Norsk m
 aritimt museum og der de lærte mye om navigas-

flere anledninger vært sammen med RISK, ungdomsklubb
en fra Ris. Det er et samarbeid vi satser på å styrke i årene
som kommer. Den store nyheten for 2017 var at ungdoms
kjelleren fikk en etterlengtet oppgradering med maling, nytt
gulv og nye møbler. Dette ble satt stor pris på av ungdommen. U
 ngdomsarbeider Kristoffer Hedemark leder arbeidet
med stort engasjement med fokus på tro og kvalitet.

LEDERKURS 2
Lederkurs 2 startet opp i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-M, i samarbeid med Ullern,
Røa og Ris, og ble avsluttet i 2017. I løpet av 6
undervisningskvelder fikk ungdommene grundig
undervisning og øvelse i å lede konfirmantundervisning. Ungdommene som deltok her var hovedsakelig 16 år. Flertallet av de påmeldte var fra Ullern, og mange av dem fikk gjennom 2017 praksis i
konfirmantundervisningen her.

LEDERTUR TIL GØTEBORG
Det har væt en tradisjon i Ullern å invitere til ledertur til
Gøteborg. Men på grunn av sykemeldinger og færre i stab,
valgte vi å droppe dette i 2017.

Nyoppussede lokaler i kjelleren for både ungdommer og andre
14
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MUSIKKGRUPPE

SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER

Fra høsten 2016 ble det startet opp en musikkgruppe for

Menigheten har et godt samarbeid med Lilleaker og Bestum

ungdommer under ledelse av menighetspedagog Elisabeth

barneskole, samt Montessoriskolen, der menigheten tilbyr

Frafjord Torp. Gruppen har i 2017 bestått av 8 ungdom-

undervisning fra en av menighetens ansatte, med innhold til-

mer, med ulik musikalsk bakgrunn, som alle ønsker å

passet skolens kompetansemål. Denne planen legger opp til et

bidra inn i menighetens arbeid gjennom musikk. I 2017

møtepunkt på hvert klassetrinn. Temaer for undervisningen

bidro de med musikk på tre torsdagsmesser i Ullern kirke,

er Bibelen, pinse, sorg, kirkebygget/-kunst, kirkeåret og om

to ungdomsgudstjenester, frivillighetsfest og i musikk på

yrkene i kirken. Lilleaker, Bestum, Bjørnsletta og Montesorri

konfirmasjonsleirer. Gruppens eksistens bidrar til å ivareta

skoler har julegudstjeneste i kirken.

ungdommer med en spesiell musikkinteresse, og den legger

Barnehagene ble i 2017 invitert til en “magisk” jule

til rette for at disse ungdommene kan utfolde seg og utvikle

vandring. Den startet i kapellet der Kvirinius satte

seg innenfor dette feltet inn i menighetens arbeid. Gruppen

stemningen og lot alle banra skrives inn i manntall med

bidrar også til å utvide det kirkemusikalske uttrykket gjen-

fingeravtrykk. Etter mange spennende opplevelser endte

nom bruk av band, forsangere, salmer i ny drakt og nyere

vandringen i stallen iBetlehem (i kirken). Vi satte stor pris

lovsang. Deler av gruppen er også bidragsytere som solister

på å få ta denne reisen med nesten 150 barn.

under spesielle anledninger, som for eksempel julaftensgudstjenestene. De har fått gode tilbakemeldinger fra menigheten.
Hovedparten av musikkgruppens aktivitet skjedde på
vårsemesteret i 2017, på høstsemesteret lå arbeidet litt på
vent. Det foreligger planer om å fortsette arbeidet i 2018.

Barnehagene ble invitert til en
spennende julevandring fra innskriving
til alle endte opp i stallen i Betlehem. 150 barn
fikk møte både engler, gjetere, de tre vise menn og
Josef og Maria med Jesusbarnet. Takk for besøket og
velkommen igjen!
ÅRSMELDING 2017 ULLERN MENIGHET
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KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET
OG KULTURARRANGEMENTER
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, særlig mangler det mannsstemmer. Dermed har det vært
noe færre gudstjenester med sang fra galleriet
og færre sangere i aksjon. Men når kvaliteten
er god, er det ikke alltid antallet det kommer
an på; det er utrolig hvordan et par sangere på
galleriet kan løfte en gudstjeneste!
Lokale musikere har også stilt opp i guds
tjenestene; blant andre fikk «Bestum finspill»
taket til å løfte seg på en familegudstjeneste i juni
og Tormod Åsgård har flere ganger i løpet av året
gitt et ekstra løft til høymessene med sitt trompetspill.
I tillegg til menighetens egne krefter har eksterne musikere har vært leid inn ved ulike anledninger, både enkeltvis
og som del av større prosjekter.
Musikkgruppen som har utgått fra ungdomsmiljøet,
bidro på torsdagsmessene også i 2017, særlig i vårsemes-

I tillegg var det artig for menigheten at gjennomgangs-

teret. De har både spilt til allsang og bidratt med soloinnslag.

salmen for reformasjonsjubileet «Når du vil» (vinneren av

Repertoaret er en god blanding av tradisjonelle salmer,

«The Reformation Song Contest) er komponert av Åshild

i en moderne drakt og utvalgte nyere lovsanger. Kombi-

Watne, menighetsrådsmedlem og frivillig i Ullern menighet.

nasjonen mellom orgel og band har bidratt til å utvide

Salmen ble mye brukt og godt tatt imot.

det kirkemusikalske uttrykket i menigheten. Gruppen har
fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakere på gud-

GOSPEL EXPLOSION

stjenestene. Noen av musikerne i gruppen har deltatt på

For andre året på rad arrangerte Ullern menighet prosjekt-

familiegudstjenester,Ung messe og julegudstjenestene og

koret Gospel Explosion. Korkonseptet er skreddersydd for

pianisten i gruppen, Simen Jakobsen, har vært vikar for

sangglade og travle mennesker, som ikke kan ta seg tid til

kantor på noen torsdagsmesser i høstsemesteret.

korøvelse hver uke året rundt. Prosjektkoret startet i okto-

Høsten 2017 var preget av 500-års jubileet for reformas-

ber og gikk over 10 intense øvelser med den entusiastiske

jonen og gjennom 4 temagudstjenester initiert av Kirkerådet

dirigenten Leif Ingvald Skaug. Øvelsene fant sted i både

og 5 lokale kulturkvelder, fikk menigheten satt fokus både

kirken, kapellet og storsalen.

på reformatoren og salmedikteren Martin Luther. Flere av

Finalen var konsertavslutningen, der koret stilte med

Luthers salmer, som kanskje er i ferd med å forsvinne litt

fullt band og gjesteartister. Gospelkoret var rekordstort

ut av bruk, ble hentet frem og brukt både i høymesser, tors-

denne sesongen. Med 57 sangere fra 20-70 år, hovedsakelig

dagsmesser og andre samlinger. I forbindelse med jubileet

fra bydelen vår, kan vi kåre Ullern til hovedstadens gos-

tilbød Norsk hymnologisk forening flere ulike foredrag om

pel-bydel, akkurat som Harlem er New Yorks.

Luther og reformasjonen med salmen som utgangspunkt.

Det som kjennetegner menighetene i Harlem er at

Ullern menighet fikk besøk av Eyvind Skeie, Jan Terje

gospel er selve gudstjenesteformen. Ordet Gospel på engelsk

Christoffersen og Åge Haavik som på tre kulturkvelder bidro

betyr evangelium, dvs ”de gode nyhetene”. Det er derfor

med interessante perspektiver på arven etter Luther.

ikke så rart at det er trøkk, entusiasme og god stemning,
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noe publikum kunne kjenne på da Gospel Explosion ga en

sert-turneene la turen innom Ullern kirke i år, slik at det

fullsatt Ullern kirke en smak av Himmel & Harlem på sin

var mulig å gå på konsert i Ullern kirke mange av kveldene

avsluttende konsert slutten av november. Fullt trøkk og i

i adventstiden. Konsertene gir et økonomisk tilskudd til

mponerende innsats etter bare 10 øvelser.

menigheten, og i tillegg får mange mennesker oppleve

Vi ser at det å arrangere Gospel Explosion som en

bydelens vakreste konsertsal.

årlig tradisjon har blitt en suksess som skaper møteplasser
mellom menigheten og voksne mennesker i nærmiljøet.
Rannveig Wahll har stått for organiseringen av korprosjekt
et, og lanserer ny runde med grasrot-gospel høsten 2018.

KONSERTER
Også dette året har vi hatt flere fine konsertarrangementer.
Konsertene i forbindelse med kulturkveldene har gitt oss
gode musikkopplevelser, og nye bekjentskaper for Ullern
menighet har fremført musikk av forskjellig stil og fra ulike
epoker. Blant annet har to blåsekvintetter vært med å skape
en vakker start på to av kulturkveldene.
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. Det er hyggelig å kunne tilby så fine rammer
om arrangementene til de lokale samarbeidspartnerne våre;
for eksempel ble konserten i anledning 30-årsjubileet til
Bestum stasmusikk en ordentlig festkveld!
I tillegg har kommersielle virksomheter leid kirken til
konsert for kunder og sa-

Minneplakettt i våpenhuset
MINNEMARKERING OG PLAKETT I VÅPENHUSET
Ullern menighet har arbeidet med å få satt opp ytterligere en minneplakett i våpenhuset i kirken. Fra før av er
det på hver side av inngangen m
 innetavler over personer
som falt under krigen fra Ullern sokn, hjemme eller ute,

marbeidspartnere.

i motstandskampen. For 75 år siden, 26. november

Enda flere av

1942, ble den jødiske familien Krupp fra Ullern

de store

sokn arrestert, deportert med Donau og drept

julekon-

i Auschwitz kort tid etter. Det er nå laget en
minneplakett som ble avduket i Ullern kirkes
våpenhus. 30. november var det invitert til
avduking.
Et stort knippe tilreisende var også
med. Sogneprest John Egil Rø ønsket
velkommen før kantor Tom Eirik Bru-
Olsen spilte musikk fra Schindlers liste
på orgelet. Det var lett å se at mange
opplevde dette svært sterkt. Deretter holdt
Christopher Shaun Harper og Inger Lise
Grusd minneord.
Avduking av minneplaketten ble foretatt av leder i bydelsutvalget i Ullern, Carl Oscar Pedersen som sa noen ord før han avduket plaketten. En varm takk også til Ullern bydel som var med å
finansiere tavlen.

Gospel Explosion

ÅRSMELDING 2017 ULLERN MENIGHET
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DIAKONALT OG FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID
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”.

Storsal med åpen del inn i lunsjrommet var stappfull med
rundt 70 fremmøtte.
Åresalg, juletregang, nisse og godteposer, Ole Jørgen
Andersen hadde fortelling, enkel bevertning.
«Frivillighetsfesten» ble gjennomført i mars 2017. Innen
påmeldingsfristen var det kun 16 påmeldte, og vi vurderte

SORGARBEID OG SJELESORG

å avlyse. Men det meldte seg flere rett før, og totalt samlet

En vesentlig del av sorgarbeidet er prestenes mange sam

vi 39 personer (inkludert stab og ungdommer). Det var

taler i forbindelse med dødsfall og gravferd. Vårt samtale

servering av kveldsmat med eggerøre, karbonader, speke-

tilbud er supplert ved at vi kan henvise til samarbeidet med

mat og diverse utvalg av brød og pålegg. Musikkgruppen for

Fransiskushjelpen i oppfølgingsarbeidet for pårørende.

ungdommer bidro med tre soloinnslag, i tillegg var det en

Prestene tilbyr også sjelesorgsamtaler som mange opp
lever som et godt tilbud. I løpet at 2017 ble tilbudet benyttet
over 80 ganger.

liten quiz, samtale rundt bordene, allsang og en appell. Gode
tilbakemeldinger.
«Menighetens sommerfest» ble arrangert søndag 11. juni
og samlet rundt 70 barn, voksne og eldre. Sommerfesten er

JULETILTAK

preget av fellesskap på tvers av generasjonene. Det startet

I desember 2017 delte vi ut julestjerner som en oppmun-

med en flott gudstjeneste i kirken. Her bidro blant annet

tringshilsen til jul med hovevekt på de som har mistet noen

Knøttene og barnekoret med musikk. Deretter gikk vi ned

i året som gikk. Dette vurderes som svært verdifullt, selv om

på menighetshuset. Der var det hoppeslott, ansiktsmaling

det ikke er systematikk i utdelingen. Frivillige og ansatte gjør

og blikkboks-kasting for barna og quiz for de voksne. Det ble

utvalget og leverer blomstene.

også servert kaker, frukt, kaffe og saft. Grunnet dårlig vær
ble sommerfesten innendørs på menighetshuset. Det fun-

MENIGHETENS FESTER

gerte godt, til tross for at det ble litt trangt når hoppeslottet

Ullern menighet har en god tradisjon med ulike fester. Disse

stod i storsalen.

festene har som mål å samle menigheten til fellesskap og påfyll. I 2017 var det juletrefest, frivillighetsfest og sommerfest.
Juletrefesten ble gjennomført onsdag 4. januar. På pro-

HYGGETREFF
Hyggetreff drives av en gruppe voksne, som har tatt på seg

grammet stod mengder av julekaker, utlodning, andakt, quiz

ansvaret for å arrangere Hyggetreffene. Første mandag i

og juletregang. Menighetsrådet stilte med flotte premier til

måneden nå, inviteres det derfor til Hyggetreff kl 12-14, og i

åresalg og nissen tok turen innom med godteposer til barna.

2017 ble det 8 ganger.
Hyggetreffene startet 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. Vi selger ”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.
Det er tradisjon og arrangere en busstur i mai/juni. Nå
ble det to fine bussturer. Den første i mai, var en Oslotur,
for å se forandringene i byen vår. Vi ble servert varm lunch
på Voksenåsen. En vellykket tur! I oktober ble soknepresten
guide på ny tur, denne gangen til Rygge middelalderkirke og
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FELLESSKAP GJENNOM BIBELTIMER OG
BIBELGRUPPER/HUSGRUPPER
Bibeltimene har i 2017 tatt utgangspunkt i søndags
prekentekst. En gruppe på 10-15 deltakere kommer trofast. 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 2017 ble det arrangert temakvelder for kvinner i kirken,
tre onsdager i vårsemesteret. Kvinner og tro 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. Samling

Busstur er en tradisjon for Hyggetreff

en avsluttes med fellesmåltid bak i kirken. Det er regelmessig kontakt med staben.

KIRKEKAFFE
Jeløya kirke. Historie har de begge, og vi var alle glade for

Ullern menighet har tidligere hatt kirkekaffe på kirketrapp

omvisningene. Begge turene hadde vi med Gunnar fra HMK,

en i sommerhalvåret, og mer «tradisjonell» kirkekaffe je-

og da føler vi oss trygge. Han har blitt vår trofaste venn. Vi

vnt fordelt resten av året. Erfaringen har vist at dette ikke

fikk en herlig opplevelse i høstsolen, og en flott buffet lunch

fungerer optimalt, også på grunn av en jevn nedgang i friv-

på Støtvig Hotell på Larkollen.

illige medarbeidere til denne tjenesten. Derfor har staben i

Vi er utrolig takknemlige for all støtte vi får fra Stanges
legat. Dette setter oss i stand til å få våre bussturer. I dag
er det mange tilbud for seniorer. Vi tilbyr derfor lite under-

samarbeid med frivillige prøvd å tenke nytt for å revitalisere
kirkekaffen i Ullern.
Med utgangspunkt i et ønske om kontinuitet og mindre

holdning, men har satset på hygge! Dette kan forandre seg.

stress rundt å ha dette«kirkekaffe» som tjeneste ble face-

Hjertelig takk til legatet “Eldres hygge” etter frk Stange.

bookgruppen «Kaffebønner i Ullern kirke» opprettet sen-

I 2017 ble det utbetlat støtte på til sammen kr 42 616 til

høsten 2016. En gruppe for de som ofte eller en gang i blant

arbeidet med hyggetreff. Takket være frk Stange og hennes
fond har hyggetreffene fortsatt og er ikke en økonomisk tung
belastning for menigheten.
Vi sender også en stor takk til Lions Club Lilleaker
som stiller med bil og sjåfør for mange av deltakerne. Til
Hyggetreffet i desember kommer Lilleaker Lions og deler ut
en sjokoladeeske til hver og en. En årlig tradisjon alle setter
stor pris på.
Det ble 8 hyggetreff i 2017 og to bussturer. Vi håper flere
vil finne veien til våre Hyggetreff første mandag i måneden kl
12 - 14 og ønsker alle hjertelig velkommen i 2018.
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kan tenke seg å sette på kirkekaffe og/eller ta med noe å bite

Ved starten av 2017 er vi fortsatt i en evaluerings- og tanke-

i når de er på gudstjeneste. Vi gikk også til innkjøp av en

prosess for hvordan vi skal gjøre dette fremover.

enkel kaffetrakter plassert i våpenhuset, som trakter stort

I løpet av 2017 avviklet vi tilbudet om kirkeskyss først og

rett i kanna, til våpenhuset i kirken.

fremst grunnet for få frivillige til å kunne skape den nødven-

Disse to grepene har fungert særdeles godt. Pr. desem-

dige kontinuiteten. Kirkeskyss ble derfor gjennomført bare 4

ber 2017 er det 23 mer eller mindre aktive medlemmer i

ganger våren 2017. Men kirkeskyss er viktig tilbud for dem som

denne gruppen, og på nesten alle gudstjenestene gjennom

ikke kommer seg til gudstjeneste på egen hånd og vi håper at det

året har det vært tilbud om en kaffekopp og en kjeks. Som

på sikt å finne en måte å kunne tilby det på igjen.

et resultat har mange i etterkant av ordinære høymesser i
Ullern blitt værende igjen en stund etter gudstjenesten, noe
som skaper større rom for fellesskap i menigheten. Innsat-

INTERNASJONAL DIAKONI/VERN OM
SKAPERVERKET

sen til «Kaffebønner i Ullern kirke» er blitt lagt merke til og

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp var 15. mars. Bøsseaksjon

verdsatt av gudstjenestedeltakerne. Tilbakemeldingene er

en ble gjennomført av våre konfirmanter, deres foreldre og

kun positive.

andre frivillige og ansatte i menigheten. Pengene gikk til men-

I tillegg til denne enkle formen for kirkekaffe ble det
organisert kirkekaffe på menighetshuset ved to anledninger

nesker som er ofre for klimaendringer i forskjellige land hvor
Kirkens Nødhjelp har sitt arbeid.

(henholdsvis konfirmantdåp 7. mai og allehelgensdag). Dette
var mulig å gjennomføre takket være familien Botnen Eie

NTUZUMA

som i januar 2017 meldte i fra om at de ønsket å bidra med

Vennskapsmenigheten Ntuzuma utenfor Durban i Sør-

blant annet denne konkrete tjenesten med hjelp fra øvrige

Afrika driver diakonale prosjekter som vi i en årrekke

frivillige kakebakere. Begge dagene var det godt oppmøte på

har støttet via givertjeneste og offer. Vi støtter særlig

menighetshuset. Det er fint å gjøre litt ekstra ut av kirkekaff-

drop-in senteret for veiledning og praktisk støtte til hiv/

en ved spesielle anledninger.

aids-rammede, ressurssenteret med middagsservering og
leksehjelp og Home-Care. Tidligere sokneprest-par, Inger

KIRKESKYSS

og Jostein Nesvåg, tilbringer deler av året i Ntuzuma og gjør
et viktig og støttende arbeid i menigheten der.
I oktober 2017 dro deler av staben i Ullern
menighet på besøk til Ntuzuma. Med Jostein
og Inger Nesvåg som reiseledere, fikk de

En gruppe fra staben fikk
et spennende møte med
vår vennskapsmenighet i
Ntuzuma
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Adventsaksjon.
Det handlet om å gjøre en forskjell!
et unikt innblikk i Ntuzumas arbeid for menighet
og lokalbefolkning. Staben ble tatt med rundt til
de ulike menighetene og gitt en grundig innføring i
menighetenes kontinuerlige arbeid. De ble også presentert
for ildsjeler som gjorde sterkt inntrykk.
Et av stedene som gjorde sterkt inntrykk var Drop-in
senteret som ledes av Phomsile. Hun har selv hiv, og fikk

lokalmiljøet. Suppen kokes av to faste frivillige. Hit kom-

hjelp og medisiner fra menigheten. Opplevelsen har motivert

mer ofte så mange som 200 mennesker, og alle får suppe og

henne til å ville hjelpe andre. Hun utdannet seg til sosialar-

brød som de tar med seg hjem i store baljer til seg selv og

beider. Og takket være kollekt og faste gaver fra enkeltper-

familiene sine.

soner i Ullern menighet har de i Ntuzuma midler til å lønne

Andre diakonale tiltak Uller menighet støtter i Ntuzuma,

henne. Hun driver et omfattende sosialt arbeid som handler

er hjemmebesøk til syke i menigheten. Hver torsdag sam-

om bevisstgjøring og opplysning rundt temaer som barns

les bønnekvinnene og går sammen to og to til medlemmer

rettigheter, forebygging av HIV og opplæring i næringsrik

i menigheten som er syke eller som de ikke har sett på en

kost. Hun jobber også for at unge skal få støtte til utdannelse

stund. Det arrangeres også gudstjeneste en gang i måneden

og yrkestrening, hun har kontakt med butikker for å samle

for de som ikke kommer seg til kirken på egenhånd. Da sam-

mat som er utgått på dato som deles ut til barn og familier

les frivillige i menigheten som kjører rundt og henter de som

som ikke har inntekt eller mulighet til selv å skaffe mat.

ønsker.

«Womens league» er en gruppe kvinner fra menighetNtuzuma. Alt startet med et behov. 12 foreldreløse barn

ADVENTSAKSJON DESEMBER 2017:
DET HANDLET OM Å GJØRE EN FORSKJELL

møtte opp på døren til den tidligere presten i Ntuzuma;

I desember arrangerte vi for første gang «Ullerns

Sithole. Barna hadde mistet foreldrene sine av aids og hadde

Adventsaksjon». Målet var å samle inn penger for å gjøre en

ingen plass å gå. Hver dag reiser de hjem til hivsmittede

forskjell for noen som trenger det. Resultatet går uavkortet

foreldreløse barn med frokost. Dette måltidet er essensielt

til 2 prosjekter: Halvparten går til bygging av skole i Sør-

for at medisinene de trenger skal fungere. I tillegg sørger de

Sudan til barn som ellers ikke får utdanning. Skolen bygges

for middag og leksehjelp til foreldreløse barn, barn med syke

trinnvis og adventsaksjonen har støttet arbeidet med bygg

foreldre eller barn som lever i en familie uten inntekt. Rundt

til 7. og 8. klassetrinn. Prosjektet drives av KFUK/M Global.

30 barn benytter seg daglig av dette tilbudet, og da er rom-

Den andre halvdelen går til arbeid blant foreldreløse barn

met sprengfullt. Ressurssenteret de samles i ble bygget for

i Sør-Afrika / Ntuzuma der vi støtter arbeidet med å styrke

penger donert av enkeltpersoner i Ullern menighet, og det er

og utvikle ressurssenteret i vennskapsmenigheten vår i

i bruk samtlige dager i uken.

Ntuzuma (se mer annet sted i rapporten)

en som driver et omfattende diakonalt frivillig arbeid i

Hver onsdag lages det «Ullernsuppe» til trengende i

Menighetshuset var fullpakket av mennesker i alle aldre
ÅRSMELDING 2017 ULLERN MENIGHET
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som deltok aktivt i juleverksted og kransekakelotteri. Bestum
Stasmusikk og Barnekoret s ørget for musikk til aktivitetene.

Nytt fra Ullern

MeniGhet

I kafeen gikk kaffekopper og kaker unna som varmt hvete-

Nr 1 - 2017

4: Gospelbølge
løftet kirketaket
17: Møt en i men
ighetsrådet
18: Vil bygge et
sted for alle
24: Superonsdag
i Ullern

brød. Ute var det bålpanner med grilling av pinnebrød og
salg av hamburgere og pølser. Etter hvert ble det også lys i
julegrana og juletregang under akkompagnement av Bestum

17
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Stasmusikk.
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NR 4 - 20
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3: Fo tb he ts rå ds le
le tid
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10 : Ju ka
ri
Af
til Sø rU lle rn on i U lle rn
sj
12 : Fr a
en e
ve nt ak
17 : Ad en gi r fø ri ng
sj on
20 : Vi

Prosjektet fortsatte med globalløp en iskald søndag

Nytt

fra Ullern

menighet

da ungdommer i Ullern menighet møtte opp for å løpe til

Nr 2

- 2017

inntekt for Ullerns adventsaksjon. De hadde på forhånd

3:
4 : A ll
e g e n re g n b u e
ri
e
8 : n o ra sj o n e r sa k ir k e n
en å
mm
10 : n sn a k k e m e n
å b li r
e
det k d?
a fé !

skaffet seg sponsorer. Og etter en drøy time hadde de løpt
inn over 16.000 kr bare på dennne delen av prosjektet.

RN MENIGHET

NYTT FRA ULLE

Ungdomsleder i Ullern Sondre Armann gikk av med seieren

NR 3 - 2017

på 20 runder!

r
3: 500 år ette
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10: Lei r og led
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15: Byg ge me

MENIGHETSBLADET KIRKENYTT
Kirkenytt kom ut med 4 nummer i 2017. Fra om med numEllers har søppelsortering har jo vært en utforing og hatt

mer 1-2017 var bladet i ny drakt med ny layout og profil.
Med flere sider og mer luft og flere bilder tror vi bladet kan

fokus i staben. Her har vi vært heldige og hatt frivillige som

glede mange og være svært leseverdig. Dette er en viktig

har tatt et tak og lagt bedre til rette. Med god frivillighjelp til

kanal for informasjon til de som bor i Ullern om kirkens liv
og aktiviteter. Tilbakemeldinger viser at bladet leses. Alle

oppvask har det også vært mulig å bruke minedre papp.
Av konkrete tiltak som er gjennomført i henhold til

husstander får bladet gjennom postens full-distribusjon.
Bydel Ullern har også kjøpt annonsesider til sin informasjon

planen, kan nevnes:

i ett av numrene av bladet.

•

Tema om miljø, forbruk og rettferd i gudstjenester og
konfirmantundervisning

I 2017 har redaksjonen bestått av Hilde Flaten fra
administrasjonen, Rannveig Wahll, Thorbjørn Brook Steen

•

Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

og Inger Johanne Scherven Prizzi. I tillegg har staben bidratt

•

Vi kjøper oftere fairtrade-produkter

i stor grad med stoff og informasjon.

•

Bruk av stoffbrikker på bordene

•

Minst mulig bruk av engangskopper

•

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

GRØNN MENIGHET
Ullern menighet vedtok i 2009 en tiltaksplan på 35 konkrete

pærer til lysekronene i kirken (det er planlagt skifte av-

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.
I 2017 var det kapellan Ulrike Lunde som representerte

lyspærer i kirken i 2018)
•

Oppfordring til å senke temperaturen i rom som ikke er
i bruk, samt slå av lys, PCer, kopimaskin osv.

I all hovedsak følges punktene fra planen godt opp.

Ullern i ulike sammenhenger knyttet til det å være grønn
menighet. Hun deltok blant anent på et meget spennende
seminar “Skaperverket: ikke til salgs - bare til låns, i Oslo
Bispegård 16.mars . Nicolai Astrup snakket om “Hva er

KIRKELIG FELLESRÅD

konservativ miljøpolitikk? Er kvotehandel avlat?» Og Svein
Olaf Thorbjørnsen snakket om Kirkens miljøansvar: «Hva er
vårt bidrag? Lykkes vi?» Det var også seminar, som handlet

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

om «emballasjefri handel: er det mulig». November 2017

behandling av personalspørsmål og regnskap.

var det en samling i Vestre Aker med alle grønn-menighets

Fra menighetsrådet har Stig Asplin og John Egil Rø (vara)

kontaktene.

vært representanter i Fellesrådet.
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ØKONOMI
Menighetsrådet har lagt vekt på å beholde et godt økonomisk

utleie av både kirke og menighetshus viktig for muligheten

fundament for driften. Penger skal brukes for at målene vi

til å drive arbeidet vårt som søndagsskole, kor- og musikk

har satt oss nås, og som Kirkeloven sier, skal: «vekke og

arbeid, barne- ungdomsarbeid og tilbud som tiltrekker og

nære det kristelige liv i menigheten».

ikke nødvendigvis må være lavbudsjett, også innen f.eks.

Med høy aktivitet også på andre måter som utbygging,
har det vært viktig å ha et klart skille mellom økonomi

trosopplæring.
Vi håper at enda flere ser verdien av arbeidet som drives

tilknyttet mulighetsstudien/byggeprosess og drifts

og ønsker å satse på menighetens arbeid slik at stadig flere i

økonomien. Dette vises også i at det er skilt ut et eget

alle aldre kan finne veien til kirke og menighetshus.

investeringsregnskap mens de andre oppsettene gjelder

En varm takk til alle dere som i 2017 gjennom offer og

driften og aktiviten menigheten utfører. Menigheten har

gaver har gjort det mulig for oss både å utvide arbeidet (til

midler fra salg av prestebolig og salg av Barnekrybben

f.eks. å satse på famileiarbeid) og å sørge for kvalitet i til-

barnehage. Disse summene er bundet til videre investering i

budene. TAKK!

byggrelatert virksomhet og er i all hovedsak skilt ut i investeringsregnskap. Noe er bundet til diakonalt arbeid.
Dette gir en situasjon der menigheten har mulighet til å

Regnskap 2017 viser en omsetning på over NOK 2,8 millioner som er en økning fra 2016 (2,7 mill). Den store gleden
er at vi gikk inn i 2017 med et budsjett som la opp til mulig

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

stort underskudd. Målrettet arbeid med inntekter og utgifter

har det man kunne ønsket seg til drift.

har gitt et regnskap som vil ende opp på rundt 100 000 i un-

Virksomheten og driften er avhengig av god givervilje fra

derskudd. Det gleder vi oss over. Men er fremdeles ikke klare

menighetens medlemmer. Vi må også beregne at behovet for

for sette et budsjett helt uten underskudd. Vi har likevel et

at menighetene blir mer og mer “selvforsynt” ikke avtar de

klart mål om å komme dit i løpet av de nærmeste årene.

neste årene. Dessverre har både fast givertjeneste og kirke-

Sommeren 2017 mottok Ullern menighet en svært

offer vist en negativ utvikling det siste året og må ha en revi-

generøs testmantarisk gave fra “Tinken” Rudler øremerket

talisering med verving av nye faste givere. Vi arbeider derfor

eldrearbeid gjennom besøkstjeneste og hyggetreff. Noen av

langs flere “linjer”: Det er et ønske å gjøre det enklere å bli

disse midlene kom inn høsten 2017. Dette gir menigheten en

fastgiver. Samtidig må vi se på hvordan vi kan øke inntekter

unik mulighet til å satse på eldre og menighetsrådet er i ferd

både fra offer og gaver og fra andre kilder. Derfor er også

med å legge en plan for dette.

ÅRSMELDING 2017 ULLERN MENIGHET
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VEIEN VIDERE
Innholdet i denne årsrapporten for Ullern menighet er

I det videre arbeidet i menigheten, skal vi fortsette å ten-

inspirerende lesning. Bredden av aktiviteter menigheten har

ke stort, langsiktig og fremtidsrettet for tiden som kommer.

gjennomført, og antall mennesker vi gjennom 2017 har nådd

Som menighetsråd skal vi også bli flinkere til å kommunisere

imponerer.

og være i dialog med menighetens medlemmer. Vi ønsk-

Å være etterpåklok er noe man ofte forbinder med en

er dine innspill. Har du ideer på hva vi som menighet kan

evaluering man gjør etter at noe har gått galt – altså en litt

gjøre for å treffe enda bredere? Hva savner du for at vi som

negativt ladet prosess. Jeg mener det er minst like viktig å

menighet kan bli enda bedre? Hva vil du bidra med? Dine

være etterpåklok når noe har gått veldig bra, nettopp for å

meninger er viktige. Det er DEG vi representerer.

sikre at man kan gjenta suksessen – flere ganger, og enda
bedre. Som dere kan se av denne årsmeldingen for 2017

På vegne av menighetsrådet ønsker vi å takke for 2017 –
vi gleder oss til fortsettelsen

skjer det mye i Ullern menighet. Som menighetsråd og stab
ønsker vi å være etterpåkloke på nettopp dette, slik at vi
også i 2018 kan fortsette å arrangere møteplasser for alle
generasjoner der jord og himmel møtes, slik menighetens
visjon og motto sier.
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Rannveig Wahll

John Egil Rø		 Hilde Flaten

leder av menighetsrådet

sokneprest		 daglig leder
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Balanse 31.12.2017 foreløpig
320 Ullern menighet - 2017

14.03.2018
31.12.2017

31.12.2016

590.174
166.067
0
0

590.174
166.067
0
0

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, bankinnskudd

1.778.019
0
0
0
3.173.768

680.934
0
0
0
8.137.900

SUM EIENDELER

5.708.028

9.575.075

-3.459
-1.385.586
-7.067.134
0
-149.147
0
0
154.818
-756.241

-3.459
-1.385.586
-7.067.134
0
-149.147
0
0
154.818
-756.241

0
0
0

0
0
0

0
-124.976

0
-368.325

Sum ført egenkapital og gjeld
Mer-/mindreforbruk hittil i år

-9.331.726
3.623.698

-9.575.075
-1

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-5.708.028

-9.575.075

EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisp. i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld

Side:
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Driftsregnskap 31.12.2017 foreløpig
320 Ullern menighet - 2017

14.03.2018
Regnsk 2017

Reg.bud 2017

Oppr.bud 2017

Regnsk 2016

-1.279.473
0
-325.517
0
-25.000
-315.879
-900.901
-2.846.770

-1.051.300
0
-193.000
0
0
-313.700
-656.900
-2.214.900

-1.051.300
0
-193.000
0
0
-313.700
-656.900
-2.214.900

-1.237.648
0
-295.848
0
-10.000
-315.418
-905.993
-2.764.907

853.603
1.617.312
255.859
171.439
2.898.212

986.455
1.761.340
36.500
235.000
3.019.295

986.455
1.761.340
36.500
235.000
3.019.295

700.130
1.750.435
321.721
323.366
3.095.653

51.442

804.395

804.395

330.746

-31.755
0
0
0
0
-31.755

-40.600
0
0
0
0
-40.600

-40.600
0
0
0
0
-40.600

-46.933
0
0
0
0
-46.933

0
0

0
-4.400

0
-4.400

46.898
-46.898

19.687

759.395

759.395

283.813

Bruk av udisponert fra tidl.år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

0
0
0
0

0
0
-759.395
-759.395

0
0
-759.395
-759.395

0
-1.868.078
0
-1.868.078

Avsatt til dekn.fra tidl.år
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Overf.til investeringsregnskapet
Sum avsetninger

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.435.116
0
0
0
1.435.116

19.687

0

0

-149.149

INNTEKTER
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter
Salg driftsmidler/fast eiendom
Refusjoner/overføringer
Statlige tilskudd
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd
Andre tilskudd, gaver, inns.midler
Sum driftsinntekter
UTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Refusjoner/overføringer
Tilskudd og gaver
Sum driftsutgifter
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Renteutgifter og låneomkostn.
Avdrag på lån
Utlån, kjøp av aksje,andeler o.l.
Netto finansieringsinntekter/-utgifter
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT
Interne finansieringstransaksjoner

REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRUK
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Investeringsregnskap 31.12.2017
320 Ullern menighet - 2017

14.03.2018
Regnsk 2017

Reg.bud 2017

Oppr.bud 2017

Regnsk 2016

4.432.183
0
0
0
0
4.432.183

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

193.523
0
0
0
0
193.523

Finansiert slik
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom
Refusjoner
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)
Sum ekstern finansiering

0
0
-828.172
0
0
-828.172

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
-38.705
0
0
-38.705

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

0
0
-828.172

0
0
0

0
0
0

0
0
-38.705

3.604.011

0

0

154.818

INVESTERING
Investering i anleggsmidler
Renteutgifter, låneomkostninger
Avdrag på lån(ekstraord.)
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Udekket/udisponert
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