
2019 ÅRSMELDING FOR ULLERN MENIGHET 

 

TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET 2019  

I menigheten er det stor aktivitet på mange felt, i kirke, kapell, menighetshus og på andre 

arenaer i tråd med tidligere år. Også i 2019 har det vært en stabil oppslutning om våre 

aktiviteter. Og særlig gledelig har det vært at det har vært økt aktivitet når det gjelder barn og 

unge.   

 

Byggesaker 

Holgerslyst Menighetsbarnehage stod ferdig 1. juli 2019. Driften var i gang ved 

høstsemesterets start 2019. Det har blitt et flott og funksjonelt bygg og med plass til dobbelt 

så mange barn som vi hadde i den gamle menighetsbarnehagen. 

Holgerslyst Cafe som hadde åpning april 2018 og driver et serveringstilbud til 

lokalbefolkningen og catering-virksomhet til minnesamvær og andre. Det har vært en 

utfordring å finne god samhandling mellom kaféen og menighetens øvrige aktiviteter. 

Menighetshuset er oppgradert på mange vis, bl.a. med nytt teknisk anlegg og handicap-tilgang 

i alle etasjer. Men det siste byggetrinnet gjenstår: Sammenkoblingen med det gamle 

gravkapellet. En glassgang syd for kapellet skal binde anlegget sammen og det gamle kapellet 

skal bli vår nye storstue med plass til mange flere enn det gamle menighetshuset rommet. 

Først når dette siste byggetrinnet blir realisert får vi full nytte av de investeringer som er gjort. 

Men når alt står ferdig, vil vi ha et anlegg som gir oss god plass til alle våre aktiviteter og som 

ikke minst kan gi oss en sunn økonomi. Vi vil da få stor kapasitet også til minnesamvær, 

brylluper og privat uteie og kan da til fulle utnytte potensialet til kaféen.   

 

Aktiviteter på kirkeområdet 

30. november ble det arrangert adventsmarked i menigheten. Dette er et diakonalt tiltak hvor 

vi inviterer hele menigheten til å bidra. I tillegg er det aktiviteter for barna som deltar på 

LysVåken i kirken, som skjer samtidig. Ungdomsledere og andre frivillige medarbeidere sto 

på hele uken for å bake julekaker, kaffebrød og kaker til arrangementet. Nytt av året var at 

barna i barnehagen laget julepynt som ble solgt. Loddsalg, kakebuffet og andre midler som 

ble samlet inn gikk til prosjekter i vår vennskapsmenighet i Ntuzuma i Sør-Afrika. Det var 

bålpanne med pølsegrilling på uteserveringen til kafeen, i kjelleren støpte barna telysestaker 

de kunne hente når de var størknet og i barnehagen var det juleverksted. Bestum Stasmusikk 

og Barnekoret bidro med sang og musikk og markedet ble avsluttet med julegrantenning i 

barnehagen hvor stasmusikken spilte. Det ble samlet inn rundt 12 000kr.   

 

Utekino på kirkebakken 

Mot slutten av mai inviterte vi hele bydelen til utekino og fremvisning av «The Greatest 

Showman» på kirkebakken. Et storslått prosjekt som, til tross kaldt været, samlet rundt 200 

mennesker fra nærmiljøet.  

 

Økonomi og administrasjon 

Menigheten har hatt store økonomiske løft de siste årene. Det har vi kunnet ta fordi vi har hatt 

store gaver fra private. Men vi har også lånt penger og barnehagen er hovedsakelig finansiert 

ved lån i Husbanken. En del av byggeaktiviteten har også blitt finansiert ved lån fra egne 

fond, men da med renter til fondene, slik at fondenes formål har blitt tilgodesett. 



Regnskapsfunksjonen levert av Fellesrådet har vært kritisk dårlig i mange år og vi er nå svært 

glad for at vi har fått bruke KNIF (et felleskirkelig organ) fra slutten av 2019. 

Vi fikk et overforbruk i 2019, og det er en utfordring at antallet faste givere går ned. Derfor er 

vi helt avhengig av å få fullført byggeplanene for å få en langsiktig god økonomi.          

 

 

Bemanningsendringer  

I 2019 har det vært mye utskifting i stab.  

 

I 2019 har det vært en utfordring med utskiftning og bytter av daglig ledere. Vi er derfor svært 

glad for at Kim Christie Østberg har begynt som daglig leder i Ullern menighet fra 25. 

november 2019.   

  

Vår sokneprest gjennom 11 år, John Egil Rø, takket for seg i september og Jorund Andersen 

fungerte som sokneprest resten av 2019.. 

Vår organist gjennom 14 år Tom Eirik Bru-Olsen takket for seg sommeren 2019 og Hallgeir 

Schiager overtok orgelkrakken. 

 

 

Stig Asplin, menighetsrådsleder  

 

MEDARBEIDERE I ULLERN MENIGHET  

Menighetsrådet  

Etter menighetsrådsvalget 8-9 september 2019 består Ullern menighetsråd av følgende: 

 

Medlemmer: 

 

Stig Wilhelm Asplin - leder, Kristian Kragøe Andresen - nest leder, Nima Halvorsen, Edvard 

Cock, Felicia Bränstedt Broch, Caroline Bettum Solberg, Katrine Kristiansen, Christine 

Josephine Hauck, Berit van der Hagen og Linda Storeide. 

 

Vararepresentantar:  

 

Øystein Aurlien, Per-Erik Schønberg-Hansen, Åshild Watne og Thorbjørn Brook-Steen. 

 

I menighetsrådet har også sokneprest Jorund Andersen sete. Daglig leder Kim Christie 

Østberg er sekretær og har ansvar for oppfølgingen av menighetsrådets vedtak. 

 

Fra september 2018 har Stig Asplin vært leder i rådet. Kristian Kragøe Andresen ble valgt til 

nestleder. Menighetsrådet har avholdt 8 ordinære møter og ingen ekstraordinært og behandlet 

84 saker (126 i 2018).  

 

Menighetens årsmøte ble avholdt i menighetshuset etter gudstjenesten søndag 28. april 2019.  

 

Menighetens ansatte Ansatte av Kirkelig fellesråd i Oslo:  



Daglig leder Nils Vestel (vikar) frem til 1. mai. Deretter Ingvil Eliasen frem til 30. juni. Så 

ble Odd Vegge fungerende daglig leder frem til 25. november når Kim Christie Østberg 

overtok rollen. 

Kateket Anette Fredly. 

Trosopplæringsleder Elisabeth Frafjord Torp. 

Kantor Tom Eirik Bru-Olsen (65% stilling, 35% permisjon) med vikar Kristoffer Myre Eng 

(35 %). Deretter Halgeir Schiager (80%) med vikar Kristoffer Myre Eng (20%). 

Kontormedarbeider Anne-Britt Myhre (42,67%)  

 

Ansatte av Oslo bispedømmeråd:  

Sokneprest John Egil Rø frem til 31. juli 2019. Deretter ble Jorund Andersen fungerende 

sokneprest f.o.m. 1. august 2019. 

Kapellan Jorund Andersen t.o.m. 31. juli 2019. 

Kapellan Petter Normann Dille 

Sykehjemsprest Yvonne Andersen på Silurveien sykehjem.  

Sykehjemsprest Hilde Margrethe Voll (1: halvår 2019) Anne Brit Austerheim - fra og med 

høsten 2019 

 

Ansatt av Ullern menighet i heltids- og deltidsstillinger:  

Utviklingsleder for diakoni Bahare Bahrampoor Bjerg (100%) 

Ungdomsarbeider Rasmus Bell Andreassen (21,33%). 

Kirketjenere Signe Ramson Høie og Ingvild Maria Tømmerbakk har hatt 

kirketjenerfunksjonen. 

Vaktmester: Kristoffer Hedemark (21,33%) 

Musikk- og barnearbeider Angela Wahll (21,33%) frem til 31.12.2019 

 

Arbeidsmiljøet i staben oppleves som godt, men arbeidspresset er stort. De omfattende 

ombygginger i menighetshuset har medført belastninger for det fysiske arbeidsmiljøet og vært 

en belastning. Korttidssykefraværet er likevel lavt. Den faste staben samles til stabsmøte hver 

torsdag morgen.  

 

Frivillige medarbeidere  

Virksomheten i Ullern menighet er avhengig av frivillige medarbeidere for at de mange ulike 

aktivitetene kan opprettholdes. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt diakonalt arbeid, aktiviteter for 

barn og unge, et velfungerende menighetshus og mer til, er utenkelig uten en stor gruppe 

frivillige medarbeidere, herunder også de mange konfirmant/-leirmedarbeidere.  

 

Årsstatistikken og rapportene viser høye tall når det gjelder aktivitet. Menighetens arbeid og 

aktiviteter holdes oppe av mennesker som uegennyttig stiller tid til disposisjon. Ved en enkelt 

gudstjeneste er det engasjert 3-16 personer i ulike oppgaver. De frivillige bidrar til at Ullern 

menighet er et levende fellesskap hvor «jord og himmel møtes». Bidraget er viktig for å 

bevare og utvikle menighetens arbeid.  Vi registrerer imidlertid at det er krevende å rekruttere 

nye medarbeidere. Det har vært en generell nedgang i antall aktive frivillige, særlig på feltet 

for gudstjenestemedarbeidere. For å kunne opprettholde og bevare arbeidet slik vi har gjort i 



mange år, er det behov for flere. Stab og frivillige medarbeidere jobber med å tenke ut gode 

løsninger for hvordan vi best kan møte denne situasjonen.  

 

KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER 

Vi gleder oss over utstrakt og mangfoldig bruk av både kirken, kapellet og menighetshuset.  

 

ULLERN MENIGHETSBARNEHAGE  

I august åpnet Ullern Menighetsbarnehage dørene til 33 barn fra bydelen og det har vært 

vellykket fra starten. Vi har en storbarns- (18 barn/3 ansatte) og en småbarnsavdeling (15 

barn/5 ansatte). Barnehagen var veldig ettertraktet med mange søkere og alle plasser ble fylt 

opp fra start. Det er også ventelister på familier som ønsker sitt barn inn i barnehagen.  

 

Hovedtema for de små har vært Noahs ark og vi har i tillegg faste temaer gjennom året som: 

kjærlighet, magi, kropp og liv og natur. Hver tirsdag får vi besøk i samlingsstund av enten 

prest, kateket eller trosopplæringsleder.  

 

Barnehagen har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukerne og var rangert som en av de 100 

beste barnehagene i Norge i den årlige nasjonale brukerundersøkelsen blant foreldre. 

Økonomisk var 2019 var preget av et oppstartsår med høye engangskostnader og 

investeringer. Menigheten får f.o.m januar 2020 husleieinntekter fra barnehagen som går til 

renter og nedbetaling av lån over en 30 års periode. Det vil også bli satt av midler til et 

vedlikeholdsfond for å dekke fremtidig vedlikehold av bygget.  

Marte Kjøs Redfern er daglig leder i barnehagen og styret består av følgende representanter 

fra MR: Kristian Kragøe Andresen (leder), Caroline Bettum-Solberg og Edvard Cock.  
 

 

ULLERN KIRKE – KIRKELIGE HANDLINGER/GUDSTJENESTEFELLESSKAPET  

Det totale antall kirkemedlemmer og tilhørende i Ullern sokn er ca 12 513 mennesker. I 

menigheten er bosatt totalt om lag 16 700. Ulike kirkelige handlinger følger av dette, dåp, 

konfirmasjon, vigsel og gravferd for kirkemedlemmer fra soknet. Ullern kirke og kapell åpnes 

for kirkelige handlinger for personer som bor utenfor soknet. De høye og relativt stabile 

tallene viser at det er mange folkekirkelige kontaktpunkter gjennom de kirkelige handlingene.  

 

Ullern kirke  

Det er stor allsidighet i gudstjenestetilbudet i Ullern kirke. Adventstiden er en indikator på 

mangfoldet: Vi synger og spiller julen inn med lokale musikkrefter, «Lys Våken-messe», 

Lysmesse, Kveldsmesse, Dåpsgudstjeneste og Høymesse i tillegg til julaftensgudstjenester. 

Totalt var det en økning på julaftensgudstjenester 3 643 (2 746 i 2018) personer til stede på de 

fire gudstjenesten i kirken. Det er en økning av 24,6%. 

 

Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, av Ullern kirke og kapell, viser at byggene var i 

registrert bruk 326 (254) ganger i 2019. I tillegg er det aktiviteter og bruk av kapellet som 

ikke er registrert i dagsregisteret, men er faste aktiviteter: Kapellet brukes tidvis fortsatt til 

noen gravferder 15 i 2019 (2 i 2018), kveldsavslutning for Aktivum samt koret Ekelyden sine 

øvelser.  



 

Paramentgruppen ved Oddrun Botnen Eie arbeider aktivt med å ta vare på kirkens og 

kapellets tekstiler med vask, stell og skifte av alterduker og antependier i henhold til 

kirkeårets farger, og slik at alle kirketekstiler holdes hele, rene og vakre. Det gir en 

kjærkommen verdighet til de hellige rom.  

 

Gudstjenester søndager  

Gudstjenester skapes og feires sammen. Ullern menighet har mange frivillige som bidrar i 

gudstjenestene som; dåpsvert, med-liturger, nattverdsmedhjelper, kirkeverter og innen sang 

(Ullern Vokale) og musikk. Konfirmanter bidrar også som medhjelpere/ministranter. 

Gudstjenesten berikes ved at flere bidrar, og det vil være viktig at vi jobber videre med å 

invitere og inkludere alle aldersgrupper i dette arbeidet.  

 

Det er avholdt gudstjeneste hver søn- og helligdag, totalt 66 gudstjenester. I sommertiden, 

Kristi himmelfartsdag, søndag mellom jul og nyttår, 2. påske- og 2. juledag har vi hatt 

alternerende fellesgudstjenester med Skøyen menighet. Første nyttårsdag er fast tradisjon med 

felles prostigudstjeneste i Vestre Aker kirke. 2. pinsedag arrangeres 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 13 955 personer deltatt på søndags og helligdager gudstjenestene og 4808 på 

gudstjenester utenom søn- og helligdager. Snittdeltagelse er på 165 personer, mot 132 i 2018. 

Det kan være en indikator på at deltagelsen på høymessen ordinære søndager er relativ stabil, 

men likevel med en noe økende tendens. Fortsatt er det mange som går i Ullern kirke på 

søndager.  

 

Våre ulike trosopplæringstiltak er ofte knyttet opp mot søndagens gudstjenester, konfirmant-

arbeidet, fasearbeidet knyttet til aldersgrupper o.a. Vi er opptatt av å bygge et menighetsfel-

lesskap med åpenhet, innhold og rom for alle i menigheten. Vi har hatt 81 (80) gudstjenester 

med nattverd med 3 828 (3 970) deltagere, det vil si et gjennomsnitt på 47 (59) pr 

nattverdgudstjeneste.  

 

Allehelgensdag  

Allehelgensdag ble de som hadde mistet sine, særskilt invitert til gudstjenesten hvor det ble 

lagt til rette for et eget forbønnsalter 123 (142) personer deltok. Kirken var 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. 

 

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.  

 

Ofring i gudstjenesten 



Ofring til egen menighet har siste året vært fastsatt til konkrete menighetsformål som diakoni, 

kirkemusikk, generelt menighetsarbeid, og barne- og ungdomsarbeid. Offer på julaften med kr 

74 250,- ink. Vipps, ble i 2019 gitt i sin helhet til Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid. 

 

Regnskapstallene 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. Nye 

betalingsformer kan bidra til å snu trenden. 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.  

 

Kveldsmesser 

Torsdag er det kveldsmesser i kirken. 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. 

Når kveldsmessene på denne måten knyttes til andre aktiviteter, legger det til rette for bredere 

og høyere deltakelse.  

 

I tillegg har det på torsdager, vært avholdt ulike kultur- og temakvelder i kirken og 

menighetshuset. Programmet har vært godt, og arrangementene er godt besøkt. I snitt drøye 

50 deltakere.  

 

Ullern kapell  

Som følge av planene for kapellet og sammenknytning med menighetshuset, har den 

rumensk-ortodokse menigheten avviklet sitt gudstjenestelige arbeid søndagene i Ullern kapell.   

 

Det er forrettet 15 gravferder fra kapellet i 2019. 

 

Inn- og utmeldinger  

Antall innmeldinger i 2019 var 13(12) og 67(39) meldte seg ut. 

 

KIRKELIGE HANDLINGER 

Dåp 

Det er døpt 145 (173) barn i Ullern kirke i 2019, av disse er 33 (61) barn bosatt utenfor Ullern 

sokn. 22 (31) barn fra Ullern er døpt i andre kirker.  

 

Det er avholdt (9) egne dåpsgudstjenester søndager kl. 13 med 1-10 dåp. Det registreres en 

viss nedgang i behovet for særskilte kl 13 dåpsgudstjenester. Alle som ønsker dåp i Ullern 

kirke, enten de er bosatt her eller utenfor soknet, kan døpes i kirken.  

 

Høsten 2019 begynte vi med felles dåpsmøte for dåpsfamiliene hver måned. Møtene ble lagt i 

forkant av familiemiddagen «Superonsdag». Familiene ble i invitasjonen til dåpsmøtet også 

invitert til å være med på familiemiddag i etterkant. Erfaringene med dette er så langt positive 

– hver gang har nye familier blitt med til middag. Vi ønsker med dette å bidra til at 

menighetens arbeid blant barn blir kjent, og at familiene blir kjent i menigheten.  

 



 

Konfirmasjon  

110 (112) konfirmanter deltok i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. 

 

Vigsel  

Det er forrettet 25 (28) vigsler i Ullern kirke. Fordelingen av disse skjer ved prester i prostiet.  

 

 

 

Gravferder  

Det har vært 116 (103) gravferder i 2019. Gravferder skjer i hovedsak fra Ullern kirke, men 

menighetens prester forretter også i andre kirker og kapeller i byen.  

 

MENIGHETSHUSET  

 

Menighetsrådet har inntil videre stilt planer for sammenføyning av menighetshuset og kapellet 

i bero, både av hensyn til formelle rettslige forhold knyttet til kapellet og økonomi. 

 

Aktivitet  

Det har i 2019 vært stor utleievirksomhet i menighetshuset, både til minnesamvær, selskap og 

annen utleie utover den mangslungne aktivitet som menigheten selv har i huset. 

  

 

FAGERLI LEIRSKOLE OG UNGDOMSSENTER I SKURDALEN  

Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også dette året vært benyttet til en 

påskeleir og to konfirmantleirer. Fagerli er et veldig flott leirsted, og samarbeidet mellom 

menigheten og Fagerli Leirskole er godt. Sokneprest John Egil Rø har sittet i styret i første 

halvdel av 2019 (til han sluttet som sokneprest), og ble erstattet av fungerende sokneprest 

Jorund Andersen 1.8.2019. for stiftelsen. Menighetens representant i representantskapet i 

2018 er Per Frode Hove. 

 

HASLUMSETER KAPELL  

Søndager kl 12.00 avholdes gudstjeneste/lekmannsmesse i Haslumseter ved eiermenighetene, 

deriblant Ullern, ofte kombinert med overnatting. Sportskapellet ligger i Bærumsmarka og er 

et turmål for markagåere hele året. Menigheten er representert i representantskapet ved 

Øystein Dick og Jan Petter Vilberg. Hans Morten Haugen har tatt ansvar for Ullern menighet 

med gudstjenester 24.mars og 8. september 2019. 

 

TROSOPPLÆRING  

Begrepet trosopplæring omfatter alle mennesker i alle aldre. Men trosopplæringsplanen for 

menighetene er ment å skulle ivareta trosopplæring for barn frem til fylte 18 år. Opplæring i 

kristen tro og praksis er nå et fullt ansvar for kirkene. Disse tiltakene for barn og unge fra 0-18 

år menigheten skal drifte, rapportere på og få midler til å gjennomføre. 

Trosopplæringsreformen er en hjelp for menighetene slik at det tilbys gode opplæringstilbud 

til barn og unge.   



  

Ullern menighets trosopplæringsplan ble godkjent i juni 2017 av biskopen. Planen skal sikre 

en helhetlig, pedagogisk og systematisk sammenheng i opplæringen for barn og unge fra 0-18 

år. Når trosopplæringen når fullskalaopplegg, vil alle døpte og tilhørende barn i Ullern årlig få 

invitasjoner fra Ullern menighet med tilbud om ulike breddetiltak tilpasset sitt alderstrinn. 

Menigheten vil da ha minimum ett tiltak for hvert alderstrinn.   

  

Det er sentralt at både de ulike trosopplæringstiltak og det generelle arbeidet fungerer som 

gjensidig ressurs. Vi har derfor i 2019 jobbet for å synliggjøre det kontinuerlige arbeidet i 

møte med trosopplæringstiltak. Erfaringen tilsier at trosopplæringen er en 

rekrutteringsarena inn i det kontinuerlige arbeidet i menigheten. Dette ser vi ved at inviterte 

fortsette å komme på «Superonsdag,» tårnagenter blir med på barnekoret, konfirmanter og 

lederkursdeltakere blir med på aktivum.  

  

På noen av tiltakene har oppmøtetallene vært noe lavere enn vi kunne ønske oss også 

sammenliknet med tidligere år. Dette kan kanskje sees i en større sammenheng med nasjonal 

nedgang i kirkedeltagelse, men kan også tilskrives et år med store utskiftninger i stab, og 

perioder med mangel på ressurser. Vi ser allerede ringvirkninger av jevnere 

trosopplæringstiltak, og det å binde trosopplæring sammen med andre aktiviteter i 

menigheten. Vi har inviter til følgende trosopplæringstiltak i 2019;  

  

0 ÅR: BABYSANG  

Gjennom hele 2019 ble babysang arrangert annenhver onsdag i kirken, under ledelse 

av trosopplæringsleder Elisabeth Frafjord Torp. Vi mottar tilbakemeldinger fra 

småbarnsforeldre og besteforeldre om at babysang er et meningsfylt og relevant tilbud. Etter 

Babysang legges det til rette for fellesskap med saft og kjeks. De aller fleste blir igjen opptil 

en time etter at det offisielle programmet er ferdig. Vi har i flere år ønsket å utvide tilbudet, 

men har ikke hatt ressursene til det. I februar 2019 ble babysangtilbudet utvidet med 

generasjonssang på eldreinstitusjoner i nærmiljøet, ledet av Bahare Bjerg, utviklingsleder for 

diakoni. Dette er vi veldig glad for å endelig ha fått i gang. Les mer om dette tilbudet 

under «Diakonalt og felleskapsbyggende arbeid».  

Gjennom 2019 kom hele 108 unike barn med foresatt på babysang (102 i 2018). Mange kom 

tilbake flere ganger, totalt sett var det 519 enkeltpersoner, medregnet både barn, voksne og 

eldre, med et snitt på 15 barn hver gang. Inkludert voksne er det totale snittet på fremmøtte pr. 

samling 30 stk.   

  

2 ÅR: SMÅBARNSSANG  

Toåringene ble høsten 2019 spesielt invitert til superonsdag med middag 

og småbarnssang tre ganger. 29 unike toåringer med familie møtte opp (28 i 2018). 

Superonsdag har siden oppstarten våren 2017 blitt et veletablert familiearbeid, med jevnt over 

god oppslutning. Erfaringene med å invitere de minste (0-6 år) til trosopplæring 

på «Superonsdag» er utdelt positive. Vi ser at flere av familiene som er spesielt invitert 

fortsetter å delta på «Superonsdag» videre. Både arrangementet og invitasjonene fikk gode 

tilbakemeldinger.  

  

3 ÅR: PYNTING AV JULETREET OG 

JULETREFEST/HELLIGETREKONGERSFEST  

Fjorårets erfaringer med å invitere til juletrepynting og juletrefest var utelukkende positive. Vi 

valgte derfor å gjenta suksessen, og inviterte alle treåringer, med familie til julekuleverksted 

og pynting av juletreet i kirken en tirsdag ettermiddag i desember. Kirken fyltes opp 



med 50 mennesker, hvorav 16 var treåringer (24 i 2018). Sammen fikk de fremmøtte høre om 

hvorfor vi pynter juletreet med en stjerne i toppen. Deretter var det julekuleverksted og 

pynting av juletreet. Alle barna fikk utdelt en julekule hver, som de dekorerte og merket med 

en navnelapp. Kulen ble hengt opp i treet for å pryde kirken gjennom advent og julehøytid. 

Rett over nyttår 19/20 inviterte vi til juletrefest, som trosopplæring for treåringer og kick-

off for et nytt semester med Superonsdag. Festen var åpen for alle, og treåringer med familie 

var spesielt invitert. Hele 150 mennesker møtte til mat, andakt og juletregang, 

derav mange treåringer med familie. Vi avsluttet juletrefesten med juletregang som på en 

tradisjonell juletrefest, juletreet ble høstet, og stolte treåringer tok julekulen sin med 

hjem. Tilbakemeldingene fra deltakere på juletrepynting og juletrefest var 

mange og positive.   

  

4 ÅR: KIRKEVANDRING OG UTDELING AV 4-ÅRSBOK  

Utdeling av 4-årsboken er en markering for 4- åringer og deres familier.  Kirkevandring i 

forkant ble i denne omgang avlyst grunnet et overordnet behov for å kutte ned på 

aktivitet grunnet flere vakante stillinger i stab. Fireåringene ble derfor i 2019 kun invitert til 

familiegudstjeneste med utdeling av fireårsbok og påfølgende 

kirkekaffe. Totalt deltok 29 fireåringer (15 barn i 2018). Dette er markant høyere oppslutning 

enn i 2018. Mange av de påmeldte har vært med på babysang, småbarnssang og deltok også 

på tiltak for 3-åringer i fjor. Flere av familiene har vært innom superonsdag og andre 

familiearrangement i menigheten i etterkant. Kontinuitet er viktig, og kanskje kan økningen i 

deltakere være en konsekvens av menighetens satsning på barne- og familiearbeid gjennom de 

siste tre årene?   

  

5 ÅR: KOSTYMEVERKSTED OG KARNEVALSGUDSTJENESTE  

Femåringene med foresatt ble i anledning fastelavn invitert til kostymeverksted og karnevals 

gudstjeneste. To samlinger preget av livsglede og begeistring. Tidligere var karneval den ene 

dagen da tiggeren fikk kle seg ut som konge, kvinner som menn og voksne som barn. Vi 

feirer karnevals gudstjeneste i kirken fordi det er fint å ha en dag hvor vi snur ting 

opp/ned.  Denne søndagen i Ullern kirke ble en storartet fest i et fargesprakende 

fellesskap. Både femåringene og øvrige fremmøtte barn spilte i karnevals orkester. Finstasen 

stilte med syv karnevals kledde musikanter som spilte opp til både salmer 

og dansekonkurranse.   

  

Totalt møtte det opp 15 unike femåringer (15 i 2018), mange av deltakerne var kun med på 

enten kostymeverksted eller karnevals gudstjenesten. Derfor vil fokusområdet for dette 

tiltaket til neste år være å knytte de to samlingene mer opp mot hverandre. Utover de spesielt 

inviterte femåringene dukket det opp mange andre barn som deltok i gudstjenesten med iver.   

  

6 ÅR: SKOLESTARTGUDSTJENESTE, UTDELING AV 6-ÅRSBOK PÅ 

GUDSTJENESTE  

Utdeling av 6-årsbok er en lang tradisjon i Ullern menighet. Vi har de siste årene kombinert 

utdeling av 6-årsboken med å markere en stor overgang i en 6-åring sitt liv - nemlig 

skolestart. August/september er veldig travle måneder i kirken. Så vi har valgt å invitere 

til skolestartsgudstjenesten i juni, en stund i forkant av skoleoppstart. Dette passer også godt 

med tanke på innholdet i boken barna får utdelt. Boken heter “Tre i et tre”, og handler om tre 

gode venner, og deres reise fra barnehageslutt og gjennom sitt første skoleår. 14 spente 

seksåringer møtte opp (mot ti barn i 2018). Markeringen mottar generelt gode 

tilbakemeldinger både av seksåringene med familier, samt dåpsfamilier og andre til stede.   

  



7 ÅR – LEGOPINSE  

Etter en samlet vurdering av situasjonen rundt vakanser i stab og få påmeldte 

til Legopinse, falt valget på å avlyse Legopinse i 

2019. Arrangementet krasjet med både skoleavslutninger og bursdagsfester.  Interessen var 

god, men flere meldte at de ikke kunne komme. Konklusjonen er at mai ikke er en god måned 

for trosopplæringstiltak. Vi må gå noen runder med konseptet, og vurdere både tidspunkt og 

innhold opp mot målgruppen.   

  

8 ÅR: TÅRNAGENTSAMLING  

Tårnagent er et innarbeidet tiltak i Ullern. I skulle de etterforske og 

løse “Oppdrag englebud”. 19 barn deltok med stor iver (mot 18 i 

2018). Etterforskningen førte helt opp i tårnet i kirken. Det er alltid en opplevelse med 

“skrekkblandet fryd” som vi vet barna husker lenge. På tårnagentgudstjenesten søndagen etter 

la tårnagentene frem løsningen på oppdraget, og de fikk utdelt tårnagentsbevis.  

  

11 ÅR: LYS VÅKEN  

I 2019 opplevde vi et storinnrykk på Lys våken, sammenliknet med 2018. 40 entusiastiske 11-

åringer tilbrakte natt til første søndag i advent i Ullern kirke (18 i 

2018). Mange ungdomsledere var engasjert i både planlegging og gjennomføring av 

arrangementet. Som en del av opplegget deltok Lys Våken på ulike aktiviteter på 

menighetens adventsmarked. I tillegg var det lek, undringsstund, kor, pizza, godteribuffet og 

kveldsavslutning. Flere foresatte stilte som våkne nattevakter, og bidro til at alle fikk en god 

natts søvn i nye, men trygge omgivelser. Etter overnatting i selve kirkerommet våknet vi opp 

til 1. søndag i advent. Dette markerte vi med å feire gudstjeneste sammen, hvor alle 11-

åringene var med på både utforming og medvirkning. En flott opplevelse å ta med seg inn i 

adventstiden.  

  

12 ÅR: CHILI  2019 ble oppstartsåret for trosopplæringstiltaket “Chili” for 12-åringene.   

Som et forprosjekt inviterte vi på vårhalvåret deltakerne fra Lys våken 2018 til tacokveld på 

menighetshuset. Vi opplevde at et konsept basert på måltidsfellesskap, aktivitet og 

samtale fungerte godt for aldersgruppen. Derfor ble det utgangspunkt for oppstarten 

av høstens nystartede trosopplæringstiltak “Chili”.   

Invitasjon til tre kvelder med nachos, aktivitet og kveldsavslutning på tweensklubben “Chili” 

ble sendt til alle på 7. trinn, med et snitt på rundt ti 12-åringer pr. samling. Det totale 

fremmøtet på Chili lå på rundt 30 stk. i snitt, med en god blanding av deltakere fra både 5., 6. 

og 7. trinn.   

Les mer om Chili under barne- og ungdomsarbeid.  

  

14 ÅR: Pre-konfirmant og utekino  

Dagen startet med en pre-konfirmantsamling i kirken, og som fortsatte med kino på 

kirkebakken. Selve trosopplæringstiltaket samlet rundt 30 potensielle kommende 

konfirmanter for å snakke om hva de hadde i vente i konfirmasjonstiden i Ullern. Vi hadde 

med oss konfirmantledere som fortalte litt om hvordan det var å være konfirmant, de 

arrangerte også noen felles leker utendørs etter opplegget i kirken. Målet med samlingen var å 

gi 14-åringene en liten smak av hva det vil si å konfirmere seg i Ullern menighet, og en 

opplevelse av fellesskapet i menighetens ungdomsmiljø.  

  

Til tross for litt dystre værutsikter med regn fra morgenen av, ble det heldigvis opphold og 

utekino kunne gå som planlagt. Rundt 200 mennesker i alle aldre (medregnet 14-



åringene) samlet seg for utekino på kirkebakken denne fredagskvelden i juni. Til tross for at 

det var ganske kjølig i luften var det godt oppmøte, og gode tilbakemeldinger fra deltakerne 

gjør at vi håper og tror at dette kan bli et årlig høydepunkt for alle i bydel Ullern. Tiltaket er 

gratis, rusfritt og åpent for alle. Med dette ønsker vi blant annet å være en positiv motkultur til 

et ungdomsmiljø med utfordringer med tanke på rus. Selve prosjektet er kostbart, men vi fikk 

20.000kr i støtte fra bydelen. Støtte fra øvrige aktører er en forutsetning for at vi kan fortsette 

med dette. Så videre vil vi jobbe med å få støtte fra både bydelen og lokalt næringsliv.  

 

 

15 ÅR: KONFIRMANTARBEIDET  

I september 2019 ble 110 ungdommer konfirmert i Ullern kirke. Konfirmantene hadde sin 

oppstart siste helgen i januar. Gjennom konfirmanttiden har de fått undervisning i sentrale 

temaer i kristen tro og praksis, gått til gudstjeneste, vært ministranter, deltatt i Fasteaksjonen 

og vært på konfirmantleir. I tillegg var konfirmantene med på et fellesarrangement en lørdag i 

Oslo domkirke. Dette var en inspirasjonsdag til Fasteaksjonen og besto av konsert og ulike 

typer motivasjonstaler.   

  

Konfirmantene ble delt inn i fire undervisningsgrupper som hver for seg møtes tre torsdager i 

vårsemesteret for undervisning om de tre trosartiklene; Gud Fader, Jesus Kristus og Den 

hellige ånd.   

  

Det ble arrangert to konfirmantleirer i løpet av sommerferien, og disse er for mange et 

høydepunkt i konfirmanttiden. Leirene holdes på Fagerli leirsted Stedet gir gode rammer for 

sosiale aktiviteter, undervisning, samtale og hygge. Oppholdet inkluderer en liten vandretur 

på Hallingskarvet! I undervisningen på leirene brukes Kristuskransen som er et lite bønne- og 

meditasjonskjede bestående av ulike perler der 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 hatt undervisning og 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.   

 

16 ÅR: LEDERTRENING  

Ledertrening er en sentral og viktig del av ungdomsarbeidet i Ullern menighet. Lederkurset 

startet etter endt konfirmasjonstid med en kick-off-samling sammen med prostiet. Videre 

arrangerte vi lokale kurssamlinger frem til konfirmantoppstart i januar. Gjennom våren hadde 

deltakerne praksis som konfirmantleder. I månedsskiftet mai-juni avsluttet vi lederkurs med 

en leir sammen med prostiet på Skogstad leirsted. Etter endt leir ble det utdeling av 

lederkursbevis.   

  

I 2019 fullførte 31 av fjorårets konfirmanter (2018) ledertreningskurset (av 35 påmeldte). Av 

årets konfirmanter (2019) var det 44 påmeldte. Disse skal fullføre lederkurset i mai 2020. Vi 

er fornøyd med oppslutningen på lederkurs opp igjennom årene og arbeider konstant med å 

videreutvikle konseptet for å gjøre det mest mulig aktuelt og legge opp en struktur som gir oss 



muligheten til å følge opp hver ungdom på en best mulig måte. Lederkurset 2018/2019 ble 

gjennomført sammen med prostiet. Etter fullført kurs kan ungdommene være med som 

konfirmantledere på konfirmantleirene, noe som for mange er årets høydepunkt.  

 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID 

 

 «SUPERONSDAG»  

Vi inviterer til middag, andakt og påfølgende aldersdelte aktiviteter ca en onsdag i måneden. 

Det er høy oppslutning om tilbudet og tilbakemeldingene er meget positive. Totalt inviterte vi 

til ni «Superonsdager» i 2019, med et snitt på 78 fremmøtte per samling. På det meste var det 

150 personer til middag i menighetshuset. Yrende liv og god stemning. «Superonsdag» er 

praktisk gjennomførbart mye takket være engasjerte frivillige. Luksusproblemet er at vi har 

opplevd å ikke ha nok plass til alle som kommer.    

  

Enkelte av «Superonsdagene» i 2019 er knyttet til trosopplæringsarrangement der vi inviterte 

spesielt ett årskull (f.eks. 2-åringer). Vi la også opp til opptredener av barnekor og Knøttene 

for å bygge bro mellom de ulike kontinuerlige tilbudene i menigheten. Disse tiltakene bidrar 

til å sikre jevnt godt oppmøte, noe som er positivt, og vi observerte at flere som var spesielt 

invitert én onsdag kom tilbake også ved senere anledninger.  Av aldersdelte aktiviteter på 

disse dagene har vi tilbud om småbarnssang for barn opp til fem år og miniaktivum med lek, 

kreativt verksted og andre aktiviteter for skolebarn i kjellerstuen. Ideelt sett ønsker vi å dele 

skolebarna i flere aldersinndelte grupper. Men det har ikke vært mulig å få til med tanke på 

tilgjengelige ansvarspersoner.   

  

KNØTTENE (3-6-ÅR)  

Knøttene, under ledelse av Angela Wahll, har møttes annenhver onsdag i oddetallsuker fra 

16.45-17.30 gjennom 2019. De har hatt 14 vanlige samlinger og fire opptredener (hhv. på en 

familiegudstjeneste og tre Superonsdager). På Knøttene er det sang, bibelfortelling, dans, 

skattejakt og avslutning med velsignelsen og utdeling av klistremerker til fremmøtekort. I 

snitt har det vært åtte barn på hver samling. I 2019 har Knøttene hatt ti medlemmer hvorav ti 

betalte medlemskontingent til organisasjonen Søndagsskolen.   

  

SØNDAGSSKOLEN   

Søndagsskolen i Ullern drives av frivillige i menigheten, hhv. Hans Morten Haugen og 

Ragnhild Stene. Det ble avholdt ti samlinger i 2019, med et snitt på 9,5 deltakere pr. 

samling. Søndagsskolearbeidet koordineres og følges opp av trosopplæringsleder Elisabeth 

Frafjord Torp. Søndagsskolen møtes i kirken sammen med resten av menigheten, og går 

deretter i samlet tropp ned til menighetshuset. En samling består av kreativ bibelformidling og 

aktivitet knyttet opp mot dagens bibelfortelling, lek, sang, og bibelkino m/ popcorn og frukt.   

  

Barnekoret, under ledelse av Angela Wahll, har øvd onsdager gjennom 2019 (med unntak av 

superonsdager, ferier og høytider). På øvelsene er det sang av kristne sanger med bevegelser, 

lek og bibelfortelling. På slutten er det «minikonsert» for de voksne, der barna framfører en 

sang og synger velsignelsen. Barnekoret har i løpet av 2019 opptrådt på 

familiegudstjenester og Superonsdag. I 2019 har Barnekoret hatt 19 faste medlemmer. 

Barnekoret er meldt inn i «Ung Kirkesang.»   

  

TWEENSKLUBBEN CHILI (5.-7. Trinn)  



I flere år har mange i menigheten og staben i Ullern drømt om et regelmessig tilbud for 

aldersgruppen 5.-7.trinn. Høsten 2019 ble drømmen endelig til virkelighet 

gjennom tweensklubben Chili.   

Tweens brukes som begrep for «de som er midt imellom barn og ungdom». 

Betegnelsen tweens kommer av det engelske ordet between, og tweensperioden kan strekke 

seg helt fra 8-14 års alder, med 10-13 åringene som en kjernegruppe.  

Fredag 20. oktober var det duket for kick-off på menighetshuset. På programmet stod nachos, 

mørkegjemsel i kirken og kveldsavslutning. For å være på den sikre siden tok vi hardt i, og 

handlet inn til nachos for 40 personer. Dette skulle vise seg å være en god avgjørelse. For i det 

klokken nærmet seg 18:00 strømmet 37 «tweens» inn dørene. Det ble en innholdsrik kveld i et 

godt fellesskap, hvor vi fikk kjenne på alt fra skrekkblandet fryd under mørkegjemsel til 

undring og ettertanke på kveldsavslutning.  

Chili er kommet for å bli. Fra og med kick-off har vi møttes én fredag i måneden, og det er 

åpent for alle på 5.-7. trinn som ønsker å være med. Chili er gratis å være med på, og ingen 

påmelding er nødvendig. Chili er fortsatt i oppstarts- og utprøvingsfasen, og vi trenger 

medarbeidere og flere trygge voksne!  

 

 

 

UNGDOMSARBEID 

Påskeleir  

Hver påske arrangeres påskeleir for ungdommer (etter konfirmasjonsalder) på Fagerli leirsted. 

I 2019 var det 38 deltakere samt voksenledere på leir og god påskestemning. Her får de 

åndelig påfyll og oppleve gode fellesskap. En egen komite bestående av unge ledere har 

ansvar for mye av opplegget. Påskeleiren er en meget positiv faktor i ungdomsarbeidet. Den 

er fellesskapsbyggende, gir dypere kjennskap til Gud og kristen tro og gir inspirasjon til 

videre engasjement for og i Ullern menighet. Her har vi også mange av våre mest ivrige 

ungdomsledere.   

 

Aktivum ungdomsklubb  

Ungdomsklubben Aktivum møtes hver torsdag i menighetshuset med kveldsavslutning i 

kapellet. Klubben er også med på kveldsmessene og starter kveldene der. Oppmøte ligger 

vanligvis på 10-20 deltakere. Kveldene har ofte ulike temaer. Eksempelvis: tacokvelder, 

quizkvelder, «grip-mikrofonen,» filmkvelder, juleverksted og mye mer. Aktivum har ved flere 

anledninger vært sammen med RISK, ungdomsklubben fra Ris. Leder for Aktivum er 

ungdomsarbeider Rasmus Bell Andreassen.   

  

Ledertur  

I november reiste en ungdomsgjeng fra Ullern, Ris og Voksen til Gøteborg. Vi bodde 

på Det norske hus som lå en liten spasertur unna Liseberg som var reisens mål. Turen 

bestod av kosekveld, karuseller, shopping, matlaging og kveldsavslutninger med andakt, bønn 

og lovsang. Helgen ble avsluttet med en gudstjeneste på søndagen sammen med menigheten i 

Det norske hus før vi vendte nesen hjem til Oslo. Det var en 

vellykket fellesskapsbyggende tur.  

 

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. I år har tilbudet stått på vent, men tilbudet legger 

opp til et møtepunkt på hvert klassetrinn. Temaer for undervisningene er Bibelen, pinse, sorg, 

kirkebygget/-kunst, kirkeåret og om yrkene i kirken. Dette undervisningssamarbeidet ønsker 

vi å satse mer på neste år.  

  

Lilleaker, Bestum, Bjørnsletta og Montessori skoler har julegudstjeneste i kirken. I år startet 

vi opp med julegudstjeneste for Øraker ungdomsskole. Vi har også hatt besøk av 

mottaksklassen fra Øraker to år på rad med omvisning i kirkebygget og samtale om symboler 

og tradisjoner i kirken.  

  

Barnehagene i området ble i desember 2019 invitert til en julevandring. Den startet utenfor 

kapellet der «keiser Augustus» tok vennlig imot barna og lot de skrive seg inn i manntall 

med stempel. Videre gikk ferden til «engelen Gabriel», deretter til gjeterne på marken og til 

slutt endte de opp i Betlehem i stallen (i kirken) med Maria og Josef og det lille Jesus-

barnet. Juleevangeliet ble formidlet til 330 barn pluss rundt 50 voksne som fulgte barna. Vi 

valgte å sette opp en ekstra dag med vandringer siden etterspørselen har økt.   

  

Etter oppstart av Holgerslyst menighetsbarnehage har vi utviklet et tett samarbeid. Annenhver 

tirsdag besøker en fra staben samlingsstundene til stor- og småbarnsavdelingene. Der får 

barna høre bibelhistorier og vi synger og snakker sammen. Vi har blitt godt kjent med barna 

og de ansatte i barnehagen. Vi har også tatt med oss barna opp i kirken. En av gangene fikk 

barna se på kantor Halgeir spille orgel og være med å synge julesanger, den andre gangen fikk 

de tenne lys for personer de tenkte på.  

 

KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET  

Menigheten har hatt stor glede av det musikalske arbeidet våre kantorer har bidratt med, og 

lagt til rette for. Samarbeid med ulike aktører innen musikk i bydelen har beriket 

gudstjenester, og vi gleder oss over at vi også i år fikk «sunget og spilt» julen inn i Ullern.  

 

Kantor Tom Eirik Bru-Olsen sluttet i Ullern i juni, og vi er takknemlig for alt han har bidratt 

med gjennom en årrekke. Vi er glad for at Halgeir Schiager begynte som kantor i Ullern 

menighet i september 2019, og han ble innsatt under høymessen søndag 17. november. Ullern 

kirke har god akustikk og er svært godt egnet til musikalsk utfoldelse enten den er 

instrumental eller vokal. Under gudstjenestene har koret Ullern Vocale under ledelse av 

Åshild Watne vært en viktig støttespiller ved at de har fungert som forsangere, men også har 

hatt egne musikalske innslag. De har deltatt på søndags-gudstjenestene 3.11, 17.11 og 1.12. I 

tillegg har jeg deltatt på menighetens julekonsert 15.12. I de store høytidene og under 

konfirmasjon er det vanlig å engasjere en trompetist. Denne jobben er fordelt på de dyktige 

trompetistene Trond Olav Ruistuen og Tormod Åsgård. 

 

Ullern kirke har i utgangspunktet et meget godt orgel bygget av det svenske firmaet Åkerman 

& Lund i 1987. Instrumentet er nå modent for en overhaling med tilførsel av ny elektronikk 

som gjør det mer anvendelig. Det er startet en prosess i samarbeid med MR og KfiO med 

intensjon om å gjennomføre et slikt prosjekt i løpet av 2020. Orgelets potensial ble meget 

godt demonstrert ved en konsert 12.10 i regi av Oslo orgelfestival der Petter Amundsen og 



Kristoffer Myre Eng spilte verker av Charles-Marie Widor. En oppgradering av orgelet vil bli 

en skikkelig vitamininnsprøyting for den kirkemusikalske virksomheten i Ullern kirke. 

 

 

 

 

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.  

 

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. Konsertene gir et økonomisk tilskudd, og i tillegg får mange 

mennesker oppleve bydelens vakreste konsertsal.  

 

 

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”.  

 

Menighetens Organiserte Besøkstjeneste 

Utviklingsleder for diakoni Bahare Bjerg har gjennom hele 2019 ledet arbeidet med å utvikle 

menighetens besøkstjeneste. Det er etablert gode rutiner og rammer for besøksvennskapene 

og det blir stadig flere besøksvenner og verter. Bahare Bjerg rekrutterer, følger opp og 

motiverer frivillige til seniorarbeidet innenfor formålet. Bahare går selv også mye på 

forebyggende hjemmebesøk hos seniorer, samt besøk på institusjoner og har tett kontakt med 

besøksvennene. 

 

Relasjonsbygging mot kommune og bydelen relatert til seniorarbeid 

 

Utviklingsleder for diakoni Bahare Bjerg har i 2019 i samarbeid med seniorveileder og 

koordinator for aldersvennlig bydel, Mari Bilben i bydel Ullern holdt forskjellige foredrag om 

menighetens organiserte besøkstjeneste og tiltak mot ensomhet. 

Utover dette har det blitt arrangert dialog-møter knyttet til helsefremmende arbeid rettet mot 

seniorer i aldersgruppen 65+ ved Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter. Her har 

seniorer fått kjennskap til de ulike diakonale tiltak som menigheten tilbyr.  

 

Utviklingsleder for diakoni har deltatt og bidratt med kunnskap på seniorområdet som 

eksempelvis samarbeidet i bydelen fokusert på” Aldersvennlig bydel” herunder Aldersvennlig 

transport med åpning av Ruters” Rosa bussene”. Samt bidratt med fagkunnskap gjennom 

foredragene på MandagStoppene ved Ullern kultursenter. Disse kunnskapene relatert til 



seniorer er blitt videreformidlet gjennom menighetsbladet til menigheten og på Hyggetreff på 

menighetshuset. 

 

Frivilligdagen i bydel Ullern  
 

” Frivilligdagen 2019” ble gjennomført 14.september 2019 i samarbeid med blant annet Ullern 

Frivilligsentral, Hoffselvens venner, Stasmusikken og øvrige lokale frivillige organisasjoner. 

Frivilligdagen var en åpen hage- og aktivitetsfest med fargerike generasjonsmøter og aktiviteter 

for store og små; Hoppeslott, ansiktsmaling og Legobyen ved friområdet rundt Ullern 

Frivilligsentral.  Utviklingsleder for diakoni Bahare Bjerg representerte Ullern menigheten sine 

diakonale tiltak og øvrige arrangementer ved standen, serverte” kirkekaffe” og stilte med 

hoppeslott. Aktivum-ungdommene bidrog med frivillig innsats på dagen.  

 

Samarbeid med Diakonene i Vestre Aker Prosti -PREP-Samlivskurs  
Diakonene i Vestre Aker prosti gjennomført PREP samlivskurs høst 2019. Der ble invitert 14 

par på et to-dagers-kurs lørdag 19.okt kl.10-17 og søndag 20.okt. kl.12-17 i Ullern 

menighetshus. 

 

Samarbeid med institusjonene i bydelen  

 
 0ÅR: BABYSANG OG GENERASJONSSANG på institusjoner 
Utviklingsleder for diakoni Bahare Bjerg har gjennom hele 2019 ledet generasjonssang på Silurveien 

sykehjem og på Ullernhjemmet sykehjem i samarbeid med miljøterapeutene og kulturlederne. 

Samlingene består av enkle og kjære sanger og bevegelser både for de eldre, foreldrene og barna. Dette 

er samlinger som både de eldre, personalet og foreldrene gir tydelige positive tilbakemeldinger på. Det 

ser også ut til at de minste trives.  
 

 

Sorgarbeid og sjelesorg  

En vesentlig del av sorgarbeidet er prestenes mange samtaler i forbindelse med dødsfall og 

gravferd. I tillegg har utviklingsleder for diakoni Bahare Bjerg tatt videreutdanning i 

sorgstøttearbeid, og har i løpet av 2019 etablert en sorggruppe sammen med en annen diakon. 

Gruppa har 10 medlemmer og møtes hver 3. uke og følger et gjennomarbeidet opplegg for 

sorggrupper. Alle deltagerne har mistet sin livspartner. Gruppa vil fortsette å samles helt frem 

til høsten 2020. Dette oppleves som et viktig og krevende arbeid.  

 

Prestene i soknet har mange samtaler med enkeltpersoner (drøyt 100 i året, i tillegg til 

sørgesamtaler. Sjelesorg er en del av det pastorale arbeidet som tilligger prestetjenesten.   

 

Frivillighetsfest  

«Frivillighetsfesten» ble gjennomført 19.september 2019. Vi startet med kveldsmesse i 

kirken, med tema: «frivillighet.» Deretter fulgte alle frivillige i menigheten (fra ungdom til 

pensjonist) med til dekket bord i menighetshuset. Staben stod for matlaging, servering og 



underholdning. Det var Chili Con Carne, presentasjon av frivillige, quiz og ungdommelig 

kveldsavslutning i kapellet. Meny og program fungerte veldig godt!  

 

 

Juletiltak  

I desember 2019 delte vi ut julestjerner som en oppmuntringshilsen til jul med hovedvekt på 

de som har mistet noen i året som gikk, opp mot 100 julestjerner ble delt ut. Dette vurderes en 

god juleskikk som gir enkeltfamilier en oppmuntring. Frivillige og ansatte gjennomfører det 

praktiske arbeidet. 

 

 

Juletrefest 

Juletrefest som «Kick-off» for superonsdag, ble gjennomført onsdag 8. januar 2019. 

Juletrefesten ble knyttet opp til Superonsdag. 150 mennesker fant veien til menighetshuset. 

Det var yrende liv og trangt om plassen. Vi serverte julegrøt, pølser og massevis av småkaker. 

I tillegg fikk vi staselig besøk av «de tre vise menn». Samlingen ble avsluttet med tradisjonell 

juletregang. 

 

Menighetens sommerfest  

«Menighetens sommerfest» ble arrangert onsdag 5. juni, som semesteravslutning for 

Superonsdag. Strålende sol, og yrende liv med rundt 80 barn, voksne og eldre. Vi startet med 

en fin fellessamling i kirken hvor barnekoret og Knøttene sang, finstasen bidro med musikk 

og sokneprest John Egil Rø snakket om «måne og sol», og knyttet det opp mot pinse. Deretter 

var det pølser, kaker og ulike aktiviteter på kirkebakken.  

  

HYGGETREFF   

Hyggetreff drives av en gruppe voksne, som har tatt på seg ansvaret for å arrangere 

Hyggetreffene. Første mandag i måneden nå, inviteres det derfor til Hyggetreff kl 12-14, og i 

2019 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 snitter 

og hjemmebakte kaker, kaffe og te.  

 

En viktig del er loddsalget som er med på å finansiere bevertningen.” Årer” i forskjellige 

farger selges 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 er takknemlige for all støtte vi får fra Alvhild Stanges legat. Dette setter oss i stand til å få 

våre bussturer. I dag er det mange tilbud for seniorer. Vi tilbyr derfor lite underholdning, men 

har satset på hygge!  

 

En stor takk rettes til Lions Club Lilleaker som stiller med bil og sjåfør for mange av del-

takerne. Til Hyggetreffet i desember kommer Lilleaker Lions og deler ut en sjokoladeeske til 

hver og en. En årlig tradisjon alle setter stor pris på.  

 

FELLESSKAP GJENNOM BIBELTIMER OG BIBELGRUPPER/HUSGRUPPER  

I 2019 har vi hatt bibeltimer annenhver uke, hvor en fra staben har innledet. En gruppe på 10-

15 deltakere kommer trofast. I menigheten er det også flere selvstendige bibelgrupper eller 

husfellesskap av mer privat karakter.  

 

 

KIRKEKAFFE  

Opplegget med kirkekaffe etter gudstjenestene har baserte seg på enkeltpersoners initiativ og 

tiltak samt  

Facebookgruppen «Kaffebønner i Ullern kirke» som ble opprettet senhøsten 2016. Dette er en 

gruppe for de som ofte eller en gang iblant kan tenke seg å sette på kirkekaffe og/eller ta med 

noe å bite i når de er på gudstjeneste. Det er en enkel kaffetrakter plassert i våpenhuset som 

kan nyttes til formålet. Ved noen gudstjenester har det vært større kirkekaffer bak i kirken, 

blant annet med fastelavnsboller på Karnevals gudstjenesten. 

 

I tillegg til denne enkle formen for kirkekaffe, ble det organisert kirkekaffe i menighetshuset 

noen søndager, blant annet Allehelgensdag. Det er fint å gjøre litt ekstra ut av kirkekaffen ved 

spesielle anledninger. Dette var mulig å gjennomføre takket være familien Botnen Eie som 

har gjort en meget god innsats ved ulike arrangementer i menighetshuset. 

 

KIRKESKYSS   

Ordningen med kirkeskyss er ikke videreført systematisk i 2019 av kapasitetsgrunner. Vi 

arbeider med en mulig revitalisering av denne. 

 

INTERNASJONAL DIAKONI/VERN OM SKAPERVERKET   

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp ble arrangert søndag 7. april. Bøsseaksjonen ble 

gjennomført av våre konfirmanter, deres foreldre og andre frivillige og ansatte i menigheten. 

Til sammen ble det samlet inn rundt 125 000 kr. Denne summen skal gi 625 personer rent 

vann resten av livet.  

 

NTUZUMA  

Vennskapsmenigheten Ntuzuma utenfor Durban i Sør-Afrika driver diakonale prosjekter som 

vi i en årrekke har støttet via givertjeneste og offer. Vi støtter særlig drop-in senteret for 

veiledning og praktisk støtte til hiv/ aids-rammede, ressurssenteret med middagsservering og 

leksehjelp og Home-Care. Tidligere sokneprestpar, Inger og Jostein Nesvåg, tilbringer deler 



av året i Ntuzuma. De bidrar i et viktig og støttende arbeid i menigheten der, som Drop-in-

senteret, arbeidet i Womens league og Ullernsuppen som deles ut. Situasjonen i menigheten 

har over tid vært noe spent, knyttet til uroligheter både på sentralt og lokalt nivå i kirken. 

 

I mars 2019 var 3 fra staben og 2 ungdomsledere på besøk i Ntuzuma. Reisen ble finansiert 

delvis gjennom støtte fra Ullern bydels ungdomsråd, Oslo bispedømme og egenandel. 

Gjennom en ukes besøk fikk vi delta på gudstjenester, se ulike deler av arbeidet som 

menigheten driver og møte ulike mennesker. Det var inspirerende og lærerike dager. 

Ungdommene som deltok har i etterkant hatt foredrag på Ullern videregående skole (i RLE 

for hele 3. trinn), og bidratt inn i ungdomsarbeidet med den kunnskap og kjennskap de har 

fått.  En stor tatt til Jostein og Inger som la til rette, planla og tok oss med rundt.  

 

ADVENTSMARKED   

30. november ble det arrangert adventsmarked i menigheten. Dette er et diakonalt tiltak hvor 

vi inviterer hele menigheten til å bidra. I tillegg er det aktiviteter for barna som deltar på Lys 

Våken i kirken, som skjer samtidig. Ungdomsledere og andre frivillige medarbeidere sto på 

hele uken for å bake julekaker, kaffebrød og kaker til arrangementet. Nytt av året var at barna 

i barnehagen laget julepynt som ble solgt. Loddsalg, kakebuffet og andre midler som ble 

samlet inn gikk til prosjekter i vår vennskapsmenighet i Ntuzuma i Sør-Afrika. Det var 

bålpanne med pølsegrilling på uteserveringen til kafeen, og i kjelleren støpte barna 

telysestaker de kunne hente når de var størknet. Bestum Stasmusikk og Barnekoret var med 

og bidro med sang og musikk og markedet ble avsluttet med julegrantenning i barnehagen 

hvor stasmusikken spilte. Det ble samlet inn rundt 12 000kr.   

 

MENIGHETSBLADET KIRKENYTT  

Kirkenytt kom ut med 4 nummer i 2019. Dette 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 ett av numrene av bladet.  

 

I 2019 har redaksjonen bestått av Petter Dille fra staben, Thorbjørn Brook Steen og Inger 

Johanne Schjerven Prizzi fra menighetsrådet. I tillegg har staben bidratt i stor grad med stoff 

og informasjon.  

 

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.  

 

ØKONOMI  

En god definisjon på ordet økonomi er «å forvalte med knappe ressurser». Ullern 

menighetsråd har en klar ambisjon om at driften må gjenspeile de ressurser man rår over. 

Derfor har menighetsrådet sendt et klart signal om at siste års tendens med å forbruke mer enn 

det man «rår over», er unntak og ikke en regel. 



 

Driften i Ullern menighet bærer preg av en menighet med høy aktivitet. Stort omfang av 

kirkelige handlinger, høy oppslutning om våre aktiviteter for barn og ungdom, rehabilitering 

av vårt menighetshus og ikke minst bygging av menighetsbarnehage er eksempler på en 

menighet som pulserer. Dette gjenspeiler også vår økonomi.  

 

Byggingen av barnehagen skal finansieres som et ordinært Husbank-lån. Når barnehagen 

åpnet i august var det en av bydelens mest ettersøkt barnehager og alle 33 plasser ble fylt. 

Menighetsrådet tror at driften av barnehagen vil gi økonomisk overskudd etter relativt kort 

tid.  

 

Staben i Ullern menighet omfatter nå 10 personer. Mange aktiviteter genererer også både 

kostnader og inntekter. Inntekter får vi fra utleie av kirke og menighetshus, som egenandeler 

fra deltakere på våre aktiviteter og som økonomiske bidrag fra privatpersoner. Det setter vi 

stor pris på! 

 

Driften for regnskapsåret 2019 viser et underskudd. Vi har 3 muligheter for å rette dette opp¸- 

Øke inntjeningen, kutte kostnadene eller en kombinasjon. Det viser seg imidlertid krevende å 

kutte kostnader ettersom det aller meste ansees nødvendig i forhold til vårt aktivitetsnivå. Vi 

tror imidlertid på at høy kostnadskontroll kombinert med noen merinntekter fra bl.a. økt 

utleievirksomhet over tid, vil gi en mer balansert driftssituasjon. 

 

VEIEN VIDERE  

Innholdet i denne årsrapporten for Ullern menighet er inspirerende lesning. Bredden av 

aktiviteter menigheten har gjennomført, og antall mennesker vi gjennom 2019, viser en 

fortsatt aktiv menighet. 

 

Årsmeldingen viser at det skjer det mye i Ullern menighet. Som menighetsråd og stab ønsker 

vi å være etterpåkloke på nettopp dette, slik at vi i fortsettelsen kan fortsette å arrangere 

møteplasser for alle generasjoner der jord og himmel møtes, slik menighetens visjon og motto 

sier. Både gjennom kirkelige handlinger og kulturaktiviteter i kirken og i menighetshuset vil 

bygge fellesskap for lokalmiljøet.  

 

På vegne av menighetsrådet ønsker vi å takke for 2019 – vi gleder oss til fortsettelsen 

 

Stig Asplin, menighetsrådets leder 

Jorund Andersen, sokneprest 

Kim Christie Østberg, daglig leder 

 


