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 INNHOLD MEDARBEIDERE I ULLERN MENIGHET

MENIGHETSRÅDETS 
SAMMENSETNING OG ARBEID
Ved menighetsrådsvalget 8.-9. september 2019 
ble følgende
valgt inn i Ullern menighetsråd, og har sittet i 
2020:

Medlemmer:
Stig Asplin (Leder)
Kristian Kragøe Andresen (nestleder)
Edvard Cock
Caroline Bettum-Solberg
Berit van der Hagen
Christine Hauck
Nima Halvorsen
Felicia Bränstedt BrochBränstedt Broch
Linda StoreideLinda Storeide
Katrine KristiansenKatrine Kristiansen

Vararepresentanter:
Åshild Watne
Per-Erik Schønberg-Hansen
Øystein Aurlien
Thorbjørn Brook-Steen

I menighetsrådet sitter også sogneprest Jorund 
Andersen, og daglig leder Kim Christie Østberg 
sitter som referent. 
Varamedemmene blir innkalt til alle møter.
Stig Asplin er leder og Kristian Kragøe Andresen 
er nestleder i menighetsrådet. Stig Asplin er også 
Ullern Menighets representant i Kirkelig fellesråd 
i Oslo. Menighetsrådet har avholdt 9 ordinære 
møter og har
totalt behandlet 70 (84 i 2019) saker.
Årsmøtet ble avholdt i kirken søndag 20. septem-
ber 2020.

   Bilde: MR møter ble 
                gjennomført
                digitalt i 2020.
 

MENIGHETENS ANSATTE

Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo
Daglig leder Kim Christie Østberg
Trosopplæringsleder Elisabeth Frafjord Torp
Kateket Anette Fredly (t.o.m 31.8.20)
Kantor Halgeir Schiager (80%) 
Organist Kristoffer Myre Eng (20 % stilling t.o.m 
31. august) deretter vikar Per Kristian Amundrød 
(20%)
Kontormedarbeider Anne-Britt Myhre (42,67%)

Ansatt av Oslo bispedømmeråd:
Sokneprest Jorund Andersen
Kapellan Petter Normann Dille
Kapellan Maria Pedersen-Mong (f.o.m. 17. august)
Sykehjemsprest Yvonne Andersen på Silurveien 
sykehjem.
Sykehjemsprest Anne Brit Austerheim 

Ansatt av Ullern menighet:
Utviklingsleder for diakoni Bahare Bahrampoor 
Bjerg (100%)
Ungdomsarbeider Rasmus Bell Andreassen 
(21,33%).
Musikk- og barnekorleder Sandra Borøy (21,33%) 
fra 01.01.2020.
Kirketjenere Ingvild Maria Tømmerbakk og Marie 
Try Valø har hatt kirketjenerfunksjonen.
Vaktmester Kristoffer Hedemark (21,33%)

Anette Fredly (kateket) og Bahare Bahrampoor 
Bjerg (utviklingsleder for diakoni) avsluttet sin 
tjeneste i Ullern menighet dette året, og vi er takk-
nemlig for det de har bidratt med. I august fikk vi 
ny kapellan, Maria Pedersen-Mong, og vi er veldig 
glad for å ha fått med henne på laget. 
Staben i Ullern menighet trives og jobber godt 
sammen. Gjennom året har ansatte strukket seg 
langt og forsøkt å gjøre det beste ut av stadig 
endrede arbeidsvilkår. Det har vært belastende at 
arrangementer og gudstjenester stadig har måtte 
skaleres om eller avlyses, men staben har møtt 
utfordringene på en konstruktiv og god måte. 
Staben har siden mars, for det meste, sittet på 
hjemmekontor, og ser frem til en mer normal 
arbeidshverdag i nyoppussede kontorer på me-
nighetshuset.
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 TILBAKEBLIKK PÅ 2020

I januar 2020 feiret menigheten innsettelse av 
ny sokneprest og presentasjon av årets konfir-
manter, med en storslått gudstjeneste. Kirken 
var fylt til randen, og vi så med forventning og 
glede frem til året som lå foran oss. 5 uker senere 
stengte landet ned. 

I mars 2020 var Ullern episenter for koronapan-
demien, og på grunn av smittetrykket søkte me-
nigheten Oslo biskop om å få stenge kirken. 10. 
mars ble Ullern kirke stengt, og allerede 12. mars 
stengte resten av bispedømmets kirker dørene.
Gjennom 2020 har pandemien gått i bølger, og 
restriksjoner og tiltak har vært i stadig endring. 
I starten var kirken helt stengt – med unntak for 
bisettelser. På vårparten gikk smitten ned, og det 
ble igjen åpnet for gudstjenester. I starten var det 
en antallsbegrensning på 50 deltakere, men det 
ble siden åpnet for inntil 200 deltakere – under 
forutsetning om 1-meter avstand og system for 
smittesporing. Staben jobbet intenst for å lage 
et godt system  (merking av benkerader, seter og 
smittesporing), slik at det skulle være trygt å gå 
i kirken. På høsten kom andre og tredje smitte-
bølge, og fra midten av november ble det igjen 
forbud mot innendørs arrangementer. Vi fikk 
heldigvis lov til å ha åpen kirke, og gjennomføre 
dåp med inntil 10 deltakere. 

     Innsettelsen av sokneprest Jorund Andersen 

                                      

Uforutsigbarhet og stadig endinger har vært 
en stor utfordring både for menighet og stab. 
Det har vært trist at vi i perioder ikke har kun-
net samles for å feire gudstjeneste, og veldig 
krevende at det har vært begrensinger for 
deltakelse både i bisettelser, vielser og dåp.  
Særlig gledelig er det at vi til tross for dette 
har hatt en økning i antall dåp dette året. 

Konfirmantleirene på sommeren ble utsatt, 
og konfirmasjonene i september ble flyttet 
til 2021. Bakgrunnen for at menighetsrådet 
valgte å flytte konfirmasjonene, var et grunn-
leggende ønske om at konfirmantene skulle 
få oppleve kirkens fellesskap gjennom leir, 
møter og gudstjenester. 

Stab og frivillige har hele tiden forsøkt å be-
nytte det mulighetsrommet vi til enhver tid 
har fått, til å skape møteplasser og formidle 
evangeliet. Når kirkedørene har vært stengt, 
har vi forsøkt å holde kontakt via telefon og 
digitale flater. Vi har kjørt ut påskeegg til bar-
na som er medlem i Superonsdag og blom-
sterhilsener til eldre i Hyggetreff. Aktivum har 
møttes ukentlig på nett, og barnekorene har 
hatt øvelser på Zoom. Vi har hatt fasteaksjon 
med konfirmantene digitalt, og vi har laget 
videohilsener med andakt og musikk- som vi 
har lagt ut på hjemmeside og Facebook. 

                       Foto: Christie Østberg Photography
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 TILBAKEBLIKK PÅ 2020

Stig Asplin     Jorund Andersen       Kim Christie Østberg
Leder av menighetsrådet    Sokneprest             Daglig leder

I 2020 har vi ikke kunnet feire gudstjeneste i 
høytidene, med unntak av pinsen. I påsken be-
stemte vi oss derfor for å leie inn en trompetist, 
som kunne spille påskesalmene fra kirketårnet. 
Det ble en stor opplevelse! For første gang på 
lenge kunne vi se hverandre igjen og synge 
påskesalmene sammen. Vi kontaktet også Ul-
lerntunet og Silurveien sykehjem, og gav dem 
tilbud om trompet på utsiden av sykehjemmene. 
Sykehjemmene var på dette tidspunktet stengt, 
og påsketonene fra utsiden ble verdsatt av både 
beboere og ansatte. I julen var alle prestene tatt 
ut i streik, og menighetsrådet mobiliserte et stort 
korps av frivillige for å holde kirken åpen. Flere 
fra Bestum Stasmusikk bidro i tillegg til kantor, 
med fin musikk, og vi retter en stor takk til dem 
for det. 

Menighetens økonomi har blitt dårligere under 
pandemien. På grunn av strenge tiltak har mulig-
heten for utleie vært svært begrenset, og tap av 
leieinntekter er derfor betydelig. I de periodene 
vi ikke har hatt gudstjeneste har vi heller ikke 
hatt ofringer til menighetens arbeid på søndager. 
Økonomien gir i så måte grunn til bekymring.
2020 har vært et annerledes år, men vi har hatt 
mange fine gudstjenester og gode møtepunkter. 
Vi er veldig takknemlig for all innsats og viktige 
bidrag fra frivillige medarbeidere, og retter også 
en stor takk til stab for ekstraordinær innsats 
gjennom året. 
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Bilde: Sokneprest Jorund Andersen
            ble intervjuet flere ganger av
            Akersposten i 2020.

Foto: Christie Østberg Photography
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KIRKEROMMET OG GUDSTJENESTER

I 2019 var det lynnedslag i Ullern kirke, som 
medførte at lydanlegget i kirken ble sprengt. 
Teleslyngen ble ødelagt, og lyden generelt ble 
uklar og svak. Det var en stor belastning for 
prestene og alle som deltok i gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Lydanlegg er i utgangs-
punktet Oslo kirkelige fellesråds ansvar, men på 
grunn av dårlig økonomi viste det seg vanskelig 
å få byttet ut lydanlegget. Leder i bydelsutval-
get, Carl Oscar Pedersen, engasjerte seg i saken, 
og utfordret lokale aktører til å bidra økonomisk. 
I februar 2020 fikk vi nytt og svært godt lydan-
legg. Vi retter en stor takk til Carl Oscar Pedersen, 
og alle som har bidratt med økonomi. 

Menigheten har lenge samarbeidet med en 
kunstner, for å lage et dåpstre. Treet står fremme 
i koret, og tanken har vært at vi ved hver dåp 
skal henge opp en engel med navnet på dåps-
barnet. Gjennom året fylles treet opp, og ved 
inngangen til advent inviteres dåpsfamiliene til-
bake for å hente dåpsengelen. På gudstjenesten 
1. mars ble treet avduket, og etter gudstjenesten 
tok kunstneren Einar Stoltenberg oss med i ar-
beidet med å skape det. Treet ble tatt i bruk, og 
vi har hatt stor glede av det gjennom året. Selv 
om menigheten i perioder ikke har kunne feire 
dåp i høymessen, har dåpstreet hele tiden vist 
oss at barn blir døpt og at menigheten vokser. 

Søndagens gudstjeneste er menighetens ho-
vedsamling, og menighetsrådet har som mål å 
øke gudstjenestedeltakelsen med 20 %. Ullern 
menighet har et rikt og variert gudstjenesteliv. 
Vi har høy kvalitet på musikk, og gudstjeneste-
ne varierer mellom høymesse og familiemesse. 
Frivillige bidrar blant annet som medliturger, 
kirkeverter og med sang. Det er en stor berikelse, 
og vi ønsker nye frivillige velkommen. 

Gudstjenestedeltakelsen har naturlig nok gått 
ned dette året, fordi vi i flere perioder ikke har 
fått feire gudstjeneste. 

Savnet etter gudstjenestefellesskap har 
vi kjent og hørt; savnet etter å høre Ordet 
forkynt, be sammen, synge salmer og feire 
nattverd. Siden midten av november har vi 
ikke fått feire gudstjeneste, men kirken har 
vært åpen i gudstjenestetiden. Åpen kirke 
kan ikke erstatte gudstjenesten, men det 
har gitt et godt rom for bønn og refleksjon 
når gudstjenestefeiring ikke har vært mulig. 
Tilbakemeldingene fra dem som har vært 
innom (10-15 i snitt) er god.  Halgeir (kantor) 
har ukentlig bidratt med vakker og meditativ 
musikk. 

I starten av pandemien økte Den norske 
kirkes bevissthet rundt digitalt nærvær, og 
mange kirker begynte å lage digitale guds-
tjenester, andakter eller liknende. Vi bestem-
te oss tidlig for at vi ikke ønsket å strømme 
liturgiske samlinger fra et tomt kirkerom, 
men heller forsøke å lage korte andakter/hil-
sener og musikk - med fokus på søndagens- 
eller høytidens karakter. Filmene ble lagt ut 
på hjemmeside og Facebook. Dette var ikke 
ment å være et alternativ til gudstjeneste, 
men et supplement til det menigheten så på 
TV eller hørte på radio. Målet var å formidle 
troen og la kirken og kirkerommet være syn-
lig der folk er. Filmene har blitt sett av man-
ge, og tilbakemeldingene har vært veldig po-
sitive. Vi når en større bredde av lokalmiljøet 
når vi er synlige på digitale flater, og det kan 
hende vi bør fortsette noe av dette arbeidet 
også etter at pandemien er over.  

Kveldsmessene torsdag kveld har vært feiret, 
når innendørsarrangementer har vært mu-
lig. I de periodene av året som konfirmanter 
ikke med på kveldsmessene, er deltakelsen 
forholdsvis lav (15). Menighetsrådet har et 
mål om å utvikle møteplasser og lage temak-
velder, og vi ønsker å legge noen av disse i 
forlengelsen av kveldsmessen. Vi håper at det 
kan bidra til at flere oppdager – og deltar i 
kveldsmessene. 

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER
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KIRKELIGE HANDLINGER

Det har vært 160 (mot 140 i 2019) dåp i Ullern 
menighet i 2020. Tallet inkluderer dem fra Ullern 
menighet som er døpt andre steder, og dem 
som bor andre steder, men har ønsket dåp i 
Ullern menighet. 127 (103) er døpt i Ullern kirke. 
Det er svært gledelig at vi har en økning i an-
tall dåp, og særlig i et år med strenge tiltak og 
begrensninger. Menighetens prester har vært 
i tett dialog med de enkelte dåpsfamiliene og 
tilrettelagt individuelle dåpshandlinger. Vi har 
derfor hatt en betydelig økning i antall dåps-
gudstjenester, og antall dåpsgudstjenester på 
søndagene har variert etter hvor mange delta-
kere vi har kunnet samle. Vi har hatt 42 (9) dåps-
gudstjenester i 2020, og på det meste har vi hatt 
5 dåpsseremonier på en søndag.  
Mange menigheter har hatt fallende dåpstall 
i 2020. Vi har brukt mye tid på å opprettholde 
kontakt med dåpsfamiliene når dåp har blitt 
utsatt, og lagt til rette for at alle skal få dåp den 
dagen de ønsker. Det har vært veldig hyggelig, 
og kanskje også bidratt til at dåpstallene er så 
gode. 
Det har vært 153 (103) gravferder i 2020. Grav-
ferdene skjer i hovedsak fra Ullern kirke, men 
menighetens prester forretter også i andre 
kirker og kapeller i byen. 
Det har vært 21 (25) vigsler i 2020. I perioden fra 
april til september fordeles alle vielsene i Vestre 
Aker prosti mellom prostiets prester. Resten av 
året forretter menighetens prester vielsene i 
Ullern kirke. 
Konfirmasjonene som skulle vært i september, 
ble som nevnt flyttet til 2021. For noen av kon-
firmantene passet det svært dårlig, og vi hadde 
derfor konfirmasjon for 8 konfirmanter i 2020. 

            Innsettelsen av Kapellan Pedersen-Mong 
             Foto Christie Østberg Photography

Sokneprest med en dåpsfamilie                    Foto: Bo Mathisen

Dåpstreet   Foto: Bo Mathisen

Bilde: Innsettelsen av kapellan Maria Pedersen-Mong
Foto: Christie Østberg Photography
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KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET OG 
KULTURARRANGEMENTER

MUSIKK I GUDSTJENESTEN

Kirkerommet i Ullern med sin vakre utforming 
har vært og vil fremdeles være en inspira-
sjonskilde under feiringen av gudstjenester 
og kirkelige handlinger. Et rehabilitert orgel vil 
også gi kantoren nye muligheter i den musi-
kalske utsmykningen, enten det er i liturgi eller 
til solistiske musikkinnslag. Bruk av instrumen-
talister og sangere vil fortsatt ha en viktig rolle 
i gudstjenesten, slik trompetistene Ruistuen 
og Åsgård er gode eksempler på. Korsang har 
en viktig funksjon i gudstjenesten. Vi ønsker 
å fortsette det gode samarbeidet med Ullern 
Vocale og vil også se på muligheten til å enga-
sjere andre kor. 

KONSERTER

Ullern kirke har med sin utmerkede akustikk et 
betydelig potensial som konsertkirke som bør 
benyttes i årene som kommer. Noe av dette 
regulerer seg selv ved utleie til enkeltmusikere, 
kor og orkestre. Men det vil være et spørsmål 
om Ullern menighet i større grad skulle organi-
sere konserter selv. For det å forvalte et kirkerom 
med slike muligheter er noe som burde forplik-
te. Skal menigheten i økende grad organisere 
og gjennomføre konserter med profesjonelle 
musikere, vil det kreve at man setter av økonomi 
til det i form av et årlig budsjett. På grunn av 
det gode ryktet, vil det neppe mangle musikere 
som ønsker å opptre i kirken. Og et rehabilitert 
orgel vil kunne bli en krumtapp i et slikt arbeid. 
Orgelet har i tillegg til å være et utmerket kon-
sertinstrument i seg selv, utallige muligheter til 
akkompagnement, enten det er til solister eller 
større grupper av musikere/sangere. Selvsagt 
skal en slik konsertvirksomhet være basert på 
menighetens egne ønsker om hva som er for-
målstjenlig og ikke utelukke utleievirksomhet.

PODIUM

Menigheten fikk kulturmidler av Bydelsutvalget 
til anskaffelse av Podium i Kirken. Podiet er ved 

KIRKEMUSIKK

2020 er året, som på grunn av Korona, ikke har 
tillatt den type planlegging og gjennomføring 
som er nødvendig for et godt kirkemusikalsk ar-
beid. Det startet så bra med innsettelse av daglig 
leder og sogneprest i januar. Så kom full ned-
stenging i mars med enkelte lettelser frem mot 
sommeren. De ga forhåpninger om på ny å starte 
kirkemusikalske arrangementer blant annet med 
opptredener av Ullern kammerkor og Vestre Aker 
kammerkor. Dessuten var Ullern kirke påtenkt 
med en konsert i rammene av Oslo orgelfestival 
2020. Alt dette ble kansellert som følge av koro-
narestriksjoner. Men selv med strenge regler har 
det vært mulig å engasjere solister, og Trond 
Olav Ruistuen og Tormod Åsgård kunne glede 
menigheten med sitt trompetspill.

ORGELET I ULLERN KIRKE

Kirken har i utgangspunktet et av byens beste 
orgler. Men for tiden er det preget av slitasje, og 
det mangler en del av de tekniske løsninger som 
er blitt utviklet i de godt og vel 30 årene som 
har gått siden det ble bygget. En restaurering er 
stipulert til ca. kr. 800.000, og kantor sendte på 
vegne av menighetsrådet i begynnelsen av janu-
ar 2020 en anmodning til Kirkelig fellesråd om å 
utarbeide planer for en orgelrehabilitering. MR sa 
seg villig til å dekke deler av kostnadene som kan 
komme fra innsamlinger og sponsorer. Nå er ar-
beidet med dette lagt i bero til smittesituasjonen 
bedrer seg.

 

           Halgeir Schiager spiller             Foto: Rasmus Bell Andreassen: 

         8  



KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET OG 
KULTURARRANGEMENTER

Foto: Jorund Andersen

Foto: Jorund Andersen

 
 9            Halgeir Schiager spiller                                                                                  Foto: Rasmus Bell Andreassen

Ullern Vocale                                            Foto: Åshild Watne  

Bestum Stasmusikk         Foto: Christie Østberg Photography

Trompetist Tormod Åsgård

dugnadsinnsats tilpasset alterrommets form og 
gir mulighet for konsertformasjon i ulike høy-
der og varierende størrelse for kor og orkestre. 
Podiet ble første gang tatt i bruk ved Bestum 
Stasmusikks høstkonsert. Podiet gjør konser-
topplevelsen bedre fordi musikerne ser og hører 
hverandre bedre og ikke minst fordi publikum 
nå kan se alle utøverne!



TROSOPPLÆRING
BABYSANG

Babysang var gjennom 2020 en av de ak-
tivitetene som kunne gjennomføres på en 
forsvarlig måte innenfor smittevernsrestrik-
sjoner, med unntak av månedene mars-mai 
og november-desemer. Totalt deltok 81 
(108) unike barn pluss forelder på babysang 
i Ullern menighet. Hovedparten av disse del-
tok på flere samlinger. 
Av smittevernhensyn måtte det gjøres 
endringer på opplegget fra gjenåpning i 
slutten av mai. For å sikre avstandskravet 
ble samlingene flyttet fra koret i kirkerom-
met til storsalen i menighetshuset. Vi laget 
et system for forhåndspåmelding og satte 
et maksantall på 10 babyer pr. runde. Sam-
lingene fyltes kjapt opp av ivrige deltakere, 
noe som førte til at vi fra juni utvidet tilbudet 
med to samlinger i stedet for én. I november 
det ble innført strengere krav for aktiviteter 
hvor voksne møtes, og vi var derfor nødt til å 
avlyse babysang fra november og ut året.
Babysang ledes av trosopplæringsleder Eli-
sabeth Frafjord Torp med god hjelp av Grete 
Schønberg-Hansen som frivillig medarbei-
der. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

MARKERING AV DÅP

Søndag 1. mars ble Ullern kirkes nyeste 
kunstverk «Livets tre», av kunsthåndverker
Einar Stoltenberg, avduket og tatt i bruk. 
Hensikten bak kunstverket er å synliggjøre 
hvert enkelt dåpsbarn i Ullern menighet 
ved at de døpte får sin egen dåpsengel, 
som plasseres på treet. Livets tre med dåps-
englene, fra vår vennskapsmenighet Ntu-
zuma, står i Ullern kirke som en påminnelse 
om fellesskap, tilhørighet og håpet om et 
evig liv. 
Til tross for pandemi, ble det gjennomført 
127(103) dåp i Ullern kirke. Av disse var syv 
ungdommer. Og livets tre ble gjennom året 
fylt opp av dåpsengler med navn og dåps-
dato på alle døpte. 

    
Planen var å invitere til en seremoni med 
utdeling av dåpsengelen før jul. Men det-
te var ikke gjennomførbart på daværende 
tidspunkt. Så i stedet ble dåpsenglene 
sendt pr. post til alle som meldte seg på. 
Totalt fikk 68 familier utlevert dåpsengel. 
Ungdommene som ble døpt fikk utdelt 
dåpsengel på dåpsdagen.

    Dåpsengel                  Foto: Bo Mathisen

FIREÅRSBOK OG HØSTTAKKEFEST

Til tross for pandemi møtte 18 (29) spente 
fireåringer opp til utdeling av «Min kirkebok» 
og høsttakkefest søndag 11. oktober. Fireå-
ringene deltok aktivt med sang og dekora-
sjoner av alt det flotte som Gud har skapt. En 
herlig gudstjeneste hvor vi feiret skaperver-
ket med fireåringene (og smittevern) i fokus

       Foto: Christie Østberg Photography
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Elisabeth Frafjord Torp deler ut 4 års bok        Elisabeth Frafjord Torp deler ut 4 års bok        Foto: Christie 
Østberg Photography

KARNEVALSSØNDAG FOR 
FEMÅRINGER

Søndag 2. februar var alle femåringer med 
familie invitert til karnevalssøndag. Dagen 
bestod av frokost, hatteverksted, karneval-
sorkester, karnevalsgudstjeneste og karne-
valsfest. 7 (15) utkledde femåringer møtte 
opp med hele familien, og vi ble en gjeng 
på rundt 35 personer i alle aldre som fulgte 
opplegget hele dagen. På gudstjenesten 
og karnevalsfesten fikk vi selskap av både 
musikere fra Bestum Stasmusikk og andre 
gudstjenestedeltakere, som alle fikk glede 
av et variert utvalg karnevalshatter og kar-
nevalsgodt.

Arne Sunde fra Bestum Stasmusikk spiller på karnevals-
gudstjenesten.                         Foto: Rasmus Bell Andreassen

          

6-ÅRS BOK

Søndag 30. august inviterte vi alle seks-
åringer til gudstjeneste med utdeling av 
boka «Tre i et tre». Dette var det første 
trosopplæringsarrangementet vi inviterte 
til etter lang tid med mindre aktivitet. Det 
dukket opp 6 (14) stolte seksåringer, som 
deltok i skolestartskor og fikk utdelt bok.

TÅRNAGENTHELG (8 åringer)  OG OPP-
SUMERING 
AV 2020

Siste helgen i februar inntok 20 (19) tårna-
genter Ullern kirke. Det ble en spennende 
helg med gåter, lek, agentkor, pizza, tårntur 
og gudstjeneste. På lørdagen avdekket tårna-
gentene skjulte spor og presenterte resultatet 
med stor entusiasme under gudstjenesten 
søndag morgen.
 
I 2020 opplevde vi en nedgang i antall delta-
kere på trosopplæringstiltak, i kontrast til en 

Karnevalsgudstjeneste     Foto: Rasmus Bell Andreassen
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markant økning i 2019. Det er naturlig å anta at 
hovedvekten av denne nedgangen er en direk-
te konsekvens av pandemien. Men andre fakto-
rer som tidspunkt og opplevelsen av aktualitet 
hos 
målgruppene må også tas opp til nærmere vur-
dering. Det opplevdes problematisk å invitere 
til enkeltstående arrangement i en periode hvor 
man ble oppfordret til (og tidvis pålagt) å holde 
seg til kohorter og faste grupper. De arrange-
mentene som ble gjennomført etter pandemi-
ens fremmarsj, ble nøye planlagt og tilrettelagt 
for å kunne ivareta smittevernet. Flere arrange-
ment, som Lys våken (11-åringer), julekuleverk-
sted og juletrefest (3-åringer), småbarnssang 
(2-åringer) og legopinse (7-åringer) måtte 
dessverre avlyses. Det var også i 2020 planlagt 
oppstart av tiltak for 9, 10 og 12-åringer, men 
valget falt på å utsette dette til mer forutsigbare 
tider. 
Arbeidet med trosopplæring er et stort og viktig 
felt i Ullern menighets arbeid. Stab og frivillige 
jobber stadig for å finne gode og kreative måter 
på å formidle kjernen i kristen tro og praksis til 
barn og unge. I 2021 skal trosopplæringsplanen 
revideres, dette er en prosess som gjennomfø-
res hvert 4. år. Hensikten med revideringen er å 
oppdatere målsetning og innhold i trosopplæ-
ringsplanen, med utgangspunkt i hvem og hva 
Ullern menighet er og ønsker å være. Har du 
innspill til dette? Ta gjerne kontakt med Tros-
opplæringsleder Elisabeth Frafjord Torp.

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

Frivillige medarbeidere, med hovedvekt av 
ungdomsledere er en viktig faktor i planleg-
ging og gjennomføring av trosopplærings-
tiltak i Ullern menighet. Vi har en stor gjeng 
med ungdomsledere som bidrar på trosopp-
læringstiltak for barn og unge, med konfir-
mantleir som et av de store høydepunktene. 

2020 ble konfirmantleirene utsatt til 2021, 
og flere trosopp- læringstiltak måtte avly-
ses. Men, der det har vært mulig, har flere 
ungdomsledere bidratt aktivt på blant annet 
tårnagenthelg, høsttakkefest og tweens-
klubben Chili.

Årets tårnagenter  Foto: Bo Mathisen

KONFIRMANT

Konfirmasjonsåret 2020 begynte med bli-kjent-
helg og presentasjonsgudstjeneste siste helga 
i januar. De fikk være konfirmanter på vanlig 
vis i 5 uker før covid slo inn over landet. De fire 
undervisningsgruppene rakk alle å gjennomføre 
den første undervisningsbolken, før alt arbeidet 
ble satt på pause. Det eneste som ble gjennom-
ført digitalt i denne første nedstengningen var 
Fasteaksjonen, som ble en stor suksess med ny 
innsamlingsrekord i Ullern der konfirmantene 
samlet inn kr 273 476,-.
Konfirmantene fikk resten av undervisningen 
sin, med fysiske samlinger, i løpet av høsten 
2020.
Fordi vi ønsket å bli kjent med konfirmantene, 
og ønsket at også disse konfirmantene skulle 
få reise på leir, valgte stab og menighetsråd å 
flytte konfirmasjonene fra september 2020 til 
2021 og konfirmasjonsleiren fra sommeren 2020 
til vinterferien 2021. 
Det ble avhold én konfirmasjon september 
2020, med 8 konfirmanter, etter særskilt ønske 
fra disse familiene. 
Det er en veldig fin gjeng med konfirmanter 
som både har vist stor omstillingsevne og som 
har vært positivt innstilt hele veien, selv om kon-
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ULLERN MENIGHETSBARNEHAGE HOLGERSLYST
Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst er en av 
landets beste barnehager ved foreldreundersø-
kelsen som blir gjort årlig. Barnehagen er også en 
av Oslos og bydelens beste barnehager, med høy 
rangering. I år var det 82 søkere på hovedoppta-
ket på 9 ledige plasser. I 2020 hadde barnehagen 
har plass til 36 barn totalt.
Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst var med i 
nominasjonen for Oslo bys arkitekturprisen 2020 

Barnehagens visjon «Trygghet, raushet og kjær-
lighet hånd i hånd» gjennomsyrer alt vi gjør i 
barnehagen. Vi jobber med det pedagogisk inn i 
planene våre, på møter, i hverdagen med barna 
og alt vi gjør. Barnehagen har i 2021 tema «Ta 
vare på» - som vi kommer til å jobbe med for å 
skape en rød tråd.

Barnehagen har som hele landet vært påvirket 
av korona mht drift, men med gode grundige 
handlingsplaner ut ifra smittevernveilederen, 
små grupper, gode rutiner og rammer, samt 
positivitet og pågangsmot bretter alle opp 
ermene og gjør hverdagen god for barna.

SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER I 
BYDELEN
Det har vært svært begrensende muligheter 
for skole-kirke samarbeid dette året. Vi har 
ikke deltatt i KRLE undervisning slik vi plei-
er, og heller ikke hatt skoleklasser på besøk. 
Kontakten med skolene er god, og vi vil ta 
opp dette samarbeide når det åpnes for det-
te igjen. 
Vi har normalt skolegudstjenester til jul med 
Bestum skole, Lilleaker skole, Montessorisko-
len Lyse, Øraker skole og Bjørnsletta skole. 

Vi hadde løpende kontakt med skolene 
om mulighetene for å gjennomføre, og 
ulike alternativer ble vurdert. Men det 
ble dessverre ikke mulig å gjennomføre 
dette året. 

I 2019 deltok 350 barnehagebarn på 
julevandring rundt og i kirken. Hele 
staben deltok som skuespillere, og
tilbakemeldingene fra barnehagene har 
vært svært gode. Heller ikke barnehage-
vandringen ble mulig i 2020, med unn-
tak av vandring for vår egen barnehage. 
Barnehagene har vist stor forståelse for 
at det ikke kunne gjennomføres i år og 
uttrykker ønske om å delta neste år. Det 
er vi veldig glad for. 

Foto: Klar for årets barnehagevandring.

          Foto: Marte Kjøs Redfern
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SUPERONSDAG OG MENIGHETSFESTER

Superonsdag er et godt innarbeidet tilbud i Ullern 
menighet. Med middag (50kr), andakt, og alders-
delte aktiviteter rundt en onsdag i måneden. 
Superonsdag er åpent for alle aldre, med fokus på 
fellesskap. 

Semesteret startet med et brak! 9. januar invi-
terte vi til juletrefest, hvor 150 mennesker møtte 
opp til en innholdsrik og tettpakket juletrefest i 
menighetshuset. Det var grøt, pølser, julekaker, 
juletregang og fritt for avstandskrav. De hellige tre 
konger kom på besøk og fortalte om hva de fikk se 
i Betlehem, og med seg hadde de gaver som falt i 
smak hos barna. 
 
Vi rakk å avholde to superonsdager på menighets-
huset 5. februar og 4. mars, før situasjonen tilsa at 
vi måtte avlyse og avvente.

I mai/juni åpnet det opp for å samle inntil 200 
mennesker utendørs, med en meters avstand mel-
lom hver husstand. Så vi inviterte til sommerfest 
og piknik på kirkebakken 15. juni. Kvelden bestod 
av medbrakt piknik, lek, quiz, opptreden ved bar-
nekorene og is, påspandert av diakoniutvalget. En 
deilig ettermiddag og etterlengtet gjensyn for de 
rundt 70 som møtte opp.  

Etter sommeren inviterte vi til nok en utendørs 
superonsdag 16. september. Det ble en hyggelig 
ettermiddag med grilling og lek i barnehagen og 
rundt 50 deltakere. 

Før Oslo gikk inn i ny lockdown, rakk vi å samles til 
superonsdag 7. oktober. Samlingen ble avholdt i 
menighetshuset, med maksantall på 50 deltakere 
og forhåndspåmelding. Mange meldte seg på, og 
da kvelden kom møtte 49 deltakere opp til mid-
dag og fellesskap.
Superonsdag avsluttes tradisjonelt sett hvert år 
med lysmesse i regi av Barnekoret og Knøttene. 
2020 ble intet unntak, men den ble gjennomført

BARNE- OG UNGDOMSARBEID
KONTINUERLIG ARBEID

på alternativt vis. Pianoet ble plassert i våpen-
huset, og korsangen lød fra kirketrappen, som 
var pyntet med lys og stjerner i desember-
mørket. En stemningsfull avslutning på et år 
helt uten om det vanlige.
Superonsdagteamet består av stab og en 
uvurderlig gruppe frivillige medarbeidere. Her 
er det plass til flere! Vi tar gjerne imot hjelp til 
å lede aktiviteter for barna, opp-/nedrigging 
eller matlaging. Ta kontakt med trosopplæ-
ringsleder Elisabeth Frafjord Torp om dette 
høres interessant ut.

CHILI - TWEENSKLUBB

Chili er Ullerns fredagstilbud for tweens (alders-
gruppen på 5.-7. trinn). Vi møtes ca. en gang i 
måneden for ulike aktiviteter, litt mat og kvelds-
avslutning.

2020 var året Chili skulle igangsettes for fullt. 
Det ble av naturlige årsaker ikke mulig å gjen-
nomføre alt som lå i planen. Men vi fikk gjen-
nomført fire samlinger. Ungdomsledere, stab 
og foreldre sørget for varierte og morsomme 
aktiviteter som tårntur, kanonball, mørkegjem-
sel, hatteverksted og rebus. Og det ble servert 
både nachos og pølser. På disse fredagskvelde-
ne møtte det opp fra 16 - 28 tweens.

Chiliteamet består av ungdomsledere, foreldre 
og stab som bidrar på ulike måter. Vi drømmer 
om at Chili kan bli et fast møtepunkt for tweens 
på Ullern, gjerne oftere enn en gang pr. måned. 
For å kunne realisere dette trenger vi enda flere 
med på laget. Ønsker du å bidra med å planleg-
ge og lede aktiviteter, lage og servere mat eller 
holde en enkel andakt en fredag innimellom? 
Ta kontakt med trosopplæringsleder Elisabeth, 
så skal vi gjøre vårt beste for å legge til rette 
for at du kan bidra med det du vil, innenfor en 
tidsramme som passer din hverdag. 
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BARNE- OG UNGDOMSARBEID
KONTINUERLIG ARBEID

Foto: Christie Østberg Photography

SØNDAGSSKOLEN

Søndagsskolen i Ullern menighet har i mange år 
møttes utvalgte søndager gjennom året. I 2020 
møttes søndagsskolen fire ganger. Med 14 delta-
kere på det meste.

Søndagsskolearbeidet drives fullt og helt av fri-
villige, som har gjort en kjempeinnsats i flere år! 
For å kunne fortsette med søndagsskole, er det 
behov for flere frivillige medarbeidere. Ønsker 
du å bidra? Ta kontakt med trosopplæringsleder 
Elisabeth Frafjord Torp, for en uforpliktende prat.

KNØTTENE OG BARNEKORET

Korene Knøttene (3-6 år) og Barnekoret (1.-4.
klasse) er en del av barne- og familiearbeidet 
på onsdagene i Ullern. Visjonen for korene er 
at barna skal få fine musiserende opplevelser 
sammen med andre barn, samt oppdage og 
utforske sin egen musikalitet. I tillegg er dette 
et sted hvor barna skal få bli kjent med Jesus 
og få høre sentrale fortellinger fra Bibelen. På 
øvelsene leses det derfor fast fra andaktsbø-
ker, og det snakkes om hva sangenes innhold 
og betydning er. Dette skaper fine samtaler 
rundt troen. Knøttenes samlinger er fylt med 
tradisjonelle, kjente kristne barnesanger og 
nyere barnesangrepertoar. Gjennom sam-
lingene er det også stort fokus på lek, dans 
og bevegelse via musikken. I Barnekoret er 
det hovedvekt på nytt, kristent barnesangre-
pertoar og et litt større fokus på å forstå flere 
grunnleggende musikalske prinsipper, gjen-
nom sangøvelser og det utvalgte repertoaret.

Tross pandemien har Knøttene og Barneko-
ret funnet løsninger for å kunne synge og 
sees likevel. Det har blitt testet ulike digitale 
løsninger, de har opptrådt ved to anlednin-
ger («Sommerfest» og «Lysmesse») og hatt 
en form for musikkvideo-prosjekt i løpet av 
høsten. Selv om det ikke er til å stikke under 
en stol at det er vanskelig å synge sammen 
digitalt, har det vært en stor glede å kunne 
møtes og synge med «mutet» lyd på plattfor-
men Zoom likevel (noe vi nå alle er blitt gode 
på å skru av og på!).

Fra oppstarten i 2020 har vi hatt en god, fast 
medlemsmasse både i Barnekoret og Knøt-
tene, der Knøttene også har økt i antall med-
lemmer gjennom året. Begge semesterene 
startet med samlinger i «Storsalen», før vi 
måtte stenge for fysisk oppmøte. Som substi-
tutt i nedsteningsperiodene fikk barnefamili-
ene tilgang på en lukket YouTube-spilleliste, 
der dirigent Sandra Borøy la ut korte filmsnut-
ter av et par sanger fra repertoaret hver uke. 
Barnekoret møttes i tillegg på Zoom i denne 
perioden. Ved hjelp av disse variantene og 
et sanghefte med julerepertoar, fikk barne-
korene opptrådt på unikt og nydelig vis på 
«Lysmessen» på kirketrappen til Ullern Kirke 2. 
desember 2020.
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Året 2021 har startet på Zoom, og vi har nå 
samlinger hver uke for begge korene – fordi 
det nå er viktigere enn noen gang å opprett-
holde den sosiale kontakten, sangene, fortellin-
gene, lekene, og tryggheten på dirigent og ko-
ret som aktivitet. Visjonen for 2021 er at korene 
skal kunne ha flere opptredener i løpet av året, 
få ha utesamlinger og et nytt musikkprosjekt 
(ala musikkvideoen) hvert semester. Ikke minst 
ønsker vi – tross pandemien – å fortsette å 
øke antallet barn fra området som får glede av 
sang og musikk gjennom Ullern menighet!

Lysmesse 2020 - 
Halgeir Sciager spiller 
piano og Sandra Borøy 
synger

  16

Is til alle!  Sandra deler ut is på 
årets sommerfest der barneko-
ret hadde en sentral rolle .
Foto: Rasmus Bell Andreasen

Staben nyter en sjelden mulighet for å samles før årets
sommerfest.  



AKTIVUM

Aktivum er en klubb for ungdom som 
arrangeres hver torsdag fra 19-21 i menig-
hetshuset. Ungdommen i Ullern menighet 
blir introdusert til klubben i konfirmasjons-
tiden, og mange er med  på dette i flere 
år etter. På Aktivum ønsker vi å skape et 
fristed for ungdom, hvor de kan legge vekk 
bekymringer og omgås i et trygt felleskap. 
Arrangementene kan være alt fra matla-
ging til aktiviteter som quiz, film, hinderløy-
pe osv.. 

Året startet bra med blant annet nyinn-
kjøpt biljardbord i klubb-kjelleren og mer. 
Så kom koronaen, og arrangementene ble 
endret til over nett. Det har til tider vært 
utfordrende å få ungdommene med, men 
det har også vært positivt! Blant annet 
fordi flere tidligere ledere har kunnet være 
med på arrangementene. På tross av at de 
studerer rundt om i landet. På disse arran-
gementene har vi vært ca 6-15 ungdom per 
arrangement, avhengig av både arrange-
mentet og når de har hatt tid. Noen av de 
siste ukene før, og litt etter sommerferien, 
fikk vi arrangert noen fysiske møter innen-
for smittevernreglene. Dette var fint og noe 
mange hadde glede av. Her var vi et sted 
mellom 10 og 25 ungdom hver gang. 

I en tid der mye sosialt opplegg er blitt 
avlyst, har vi sett et behov for akkurat dette, 
og mange ungdom har hatt stor glede av 
å være med på Aktivum. Vi fortsetter med 
disse arrangementene over nett, og gleder 
oss veldig til vi kan møtes fysisk igjen!

LEDERKURS

Lederkurs for 2019-konfirmantene hadde i 
overkant av 30 deltakere på starten av året. 
Kurset ble planlagt sammen med andre 
menigheter i prostiet. Noen av deltakerne 
hadde praksis i ulike trosopplæringstiltak. 

13. mars skulle lederkursleiren blitt av-
holdt, men ble avlyst noen dager i forveien 
grunnet COVID-19. 10. september ble det 
arrangert en kurskveld med sosialt sam-
vær for deltakerne, hvor vi planla resten av 
året og så frem mot konfirmantleiren som 
skulle avholdes i vinterferien. 

Samarbeidet om lederkurs med nabome-
nighetene er ikke planlagt for den neste 
tiden. Dels fordi menighetene har valgt 
ulike løsninger for konfirmasjon, leir og 
lederkurskalender grunnet pandemien. 
Oppslutningen om lederkurs i Ullern er 
såpass god at det er fullt mulig å tilby et 
godt opplegg i menigheten. 

PÅSKELEIR

Påskeleiren ble dessverre avlyst i år på 
grunn av pandemien.

     
         Foto: Christie Østberg Photography
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 DIAKONALT OG FELLESSKAPSBYGGENDE
 ARBEID

HYGGETREFF

Det ble arrangert Hyggetreff for eldre så lenge 
smittevernrestriksjonene åpnet for det, altså før 
12. mars, og på sensommeren og tidlig høst. 
Dette er et sentralt sted for menighetens eldste 
å møtes en mandag i måneden. Før jul stilte flere 
frivillige fra menigheten og Lilleaker Lions opp 
og kjørte ut en blomst og sjokolade til alle som 
er knyttet til Hyggetreff. Hyggetreff drives i all 
hovedsak av frivillige, men noen fra stab deltar 
hver gang. 

BIBELTIMER

Det har blitt avhold bibeltimer i peisestua én 
mandag i måneden i flere år. I 2020 så vi en viss 
nedgang i antall deltakere, trolig grunnet pan-
demien. Mandager er en etablert dag for den 
eldste delen av menigheten, noe vi ønsker å 
fortsette å la det være. Hvordan bibeltimer vil 
gjennomføres i årene som kommer, må opp til 
diskusjon. 

RINGELISTER

Ganske snart etter nedstengingen i mars begyn-
te stab og frivillige å ringe rundt til folk i menig-
heten for å holde kontakt og høre hvordan det 
sto til. Det var mange som bidro, og dette ble 
gjort gjennom vårsemesteret, og ble tatt opp 
igjen etter nedstengingen i november. 

         Skaperverket temakveld Foto: Rasmus Bell Andreassen

TEMAUKE - SKAPERVERKETS UKE 

Skaperverkets uke ble arrangert 5.-11. ok-
tober. I løpet av uken ble det markert på 
ulike måter på ulike arrangementer. Mandag 
var det andakt og informasjon om uken på 
Hyggetreff. På Superonsdag spiste vi mat fra 
fryseren, andakten hadde skaperverket som 
tema, og barn fargela dyr de skulle pynte 
med i kirken i gudstjenesten søndag. 

Torsdag ble det avholdt en temakveld i 
forbindelse med Skaperverkets uke. Der 
deltok leder av Framtiden i våre hender, Anja 
Bakken Rise, professor ved VID Hans Morten 
Haugen og ungdomsleder i Ullern menighet 
Henrik Haugen i en samtale med prest Petter 
om hva vi kan gjøre som kirke, som menighet 
og som enkeltmennesker.  

På søndag var det temagudstjeneste hvor 
høsttakkefest og skaperverket var den røde 
tråden, og fireårsboka ble delt ut.

Det er sentralt i diakonien å løfte frem skaper-
verket, og en slik temauke var en spennende 
måte å gjøre det på. Denne blir også gjen-
nomført i 2021, og erfaringene fra 2020 er 
gode å ha på veien. Å markere det i etabler-
te menighetsarrangementer (Hyggetreff, 
Superonsdag++), arrangere nye tiltak som 
temakveld og gjøre det til den røde tråden 
i søndagsgudstjenesten er tre ulike måter å 
gjøre dette på.

Temakveld: Skaperverket  Foto: Rasmus Bell Andreassen    18



TEMAKVELD - 22. JULI MED KAMZY

13. februar kom varaordfører Kamzy Gunaratnam 
til Ullern kirke og snakket med prest Petter om 22. 
juli. Det ble en samtale om livet før og etter terror-
angrepene og hennes fortelling fra Utøya. Det ble 
en nær og ærlig samtale om å leve med slike erfa-
ringer, og hvordan vi kan ruste samfunnet mot at 
noe liknende skal skje igjen. 

Temakvelder er noe vi ønsker å gjennomføre flere 
av, fra høsten 2021. Temaene som ble tatt opp i 
2020, kom etter samtaler med ungdommer i me-
nigheten, noe som er verdt å forsøke igjen. Også 
tema knyttet til satsninger innenfor diakoni-feltet 
egner seg godt til dette. 

Petter Dille diskuterer 22. juli med  Kamzy Gunaratnam

Foto: Hans Petter Wiken  

DIGITALE QUIZKVELDER

Det ble arrangert to quizkvelder på Zoom, den 6. 
mai og 14. mai. Rundt 30 stykker deltok på de to 
arrangementene. Dette var et forsøk på å samle 
bredden av menigheten på en sosial digital platt-
form, i samarbeid med Aktivum. Hvorvidt det er et 
behov for flere digitale møteplasser i fremtiden, er 
usikkert. Det som var fint med disse kveldene, var 
at mennesker fra ulike deler av menighetsarbeidet 
møttes og var sammen på ulike lag. Slike møter 
på tvers av generasjoner er en fin side av det å 
være menighet. Dette ønsker vi å få til ved flere 
anledninger i tiden som kommer, kanskje som 
quiz-kvelder, temakvelder eller andre tiltak. 

NTUZUMA
Jostein og Inger Nesvåg har avsluttet sin 
tjeneste i Ntuzuma. Vi setter stor pris på 
kontakten med menigheten og jobber nå 
for å se hvordan vi kan organisere kontak-
ten videre.
Ntuzuma har dette året fått gave fra menig-
heten og uttrykt et behov for å disponere 
pengene i arbeid knyttet til pandemien.

ALLEHELGENSDAG
Det ble sendt ut invitasjon til alle som var 
nærmeste pårørende i en gravferd knyttet 
til Ullern, som tidligere år. Nytt av året var at 
det ble avholdt en minnegudstjeneste hvor 
alle navnene på de det var holdt gravferd 
for i løpet av det siste året ble lest opp. Det 
kunne ikke være kirkekaffe i år. Etter guds-
tjenesten var det åpen kirke utover etter-
middagen hvor noen frivillige og noen fra 
stab var til stede. Dagen ble rundet av med 
en orgelkonsert kl. 17.30

PRIDEGUDSTJENESTE

Nytt i 2020 var en høymesse hvor Oslo 
Pride ble markert den 21. juni. Det var en 
fin gudstjeneste hvor forbønner, preken og 
salmer var preget av Oslo Pride. Å markere 
Pride er én måte å synliggjøre at alle er vel-
komne i Ullern menighet, uansett legning 
og kjønnsidentitet. I fortsettelsen kan det 
være aktuelt å synliggjøre dette også på 
andre måter. 

KIRKEKAFFE

Det har vært svært begrensede muligheter 
til å arrangere kirkekaffe i 2020. Kirkekaffe 
er et sosialt sted hvor mennesker møtes et-
ter gudstjenesten. Dette ønsker vi å utvikle 
videre til å bli et sosialt sted i menigheten 
og nabolaget. Når cafeen åpner igjen er 
det aktuelt å finne gode løsninger i samar-
beid. Etter kveldsmessene på torsdager er 
det kirkekaffe bakerst i kirkerommet, hvor 
frivillige organiserer og tar med litt å spise. 
Dette er et viktig lavterskeltilbud i menig-
heten, som det er god oppslutning om, 
blant de som kommer på kveldsmesse.    19



HOLGERSLYST CAFÉ

I juni 2020 så vi oss dessverre tvunget til å 
informere Butleren Catering Ullern AS om at vi 
måtte avslutte samarbeidet om drift av kafeen i 
menighetshuset. Bakgrunnen for dette var man-
glende betaling av husleie og andre kostnader 
fra Lohnes selskap Butleren Catering Ullern AS, 
etter lang tids purring og forsøk på å få innbe-
taling og nødvendige avtaler på plass. Lohne 
motsatte seg dette, og vi så ingen annen utvei 
enn å innhente juridisk bistand. 12. november 
kom kjennelsen fra Oslo byfogdembete, der 
Ullern menighet vant frem på alle punkter. 11. 
desember fikk vi bekreftet at Lohne frivillig ville 
fraflytte lokalene. 

Umiddelbart etter vår avslutning av kontrakts-
forholdet med Butleren Catering Ullern AS 
startet vi arbeidet med å finne ny kafédriver, og 
i november signerte vi med den franske kokken 
Gregory Paul en avtale om å åpne en nabolag-
skafé. På bakgrunn av statlige og kommunale 
koronatiltak har åpning av det nye konseptet 
dessverre latt vente på seg, men vi gleder oss 
over at dette nå skal åpne. Det vi gleder oss 
over er at Paul har samme visjon for kafeen 
som menigheten: Et åpent, tilgjengelig, nært 
og hyggelig sted for alle å kunne møtes. Paul 
er svært opptatt av gode matopplevelser med 
gode råvarer, uten at det skal koste mer. Han er 
også svært opptatt av å få til et nært og godt 
samarbeid med menigheten. Å være åpent for 
kirkekaffe og samlinger på søndager er noe Paul 
ser som en selvfølge. Han ønsker at alle skal føle 
seg hjemme. Derfor har kafeen fått navnet “La 
Maison”. Vi gleder oss over avtalen, og håper 
menigheten vil ta ham

godt imot og bidra til at dette blir et flott til-
skudd til menigheten og nabolaget.

OPPUSSINGSARBEID UT-/INNVENDIG PÅ           
MENIGHETSHUSET OG 
KONTORLOKALENE

Ullern menighetshus’ venner, UMV, har i 2020 
bidratt med vesentlige midler til oppussing/
vedlikehold av menighetshuset og området 
rundt menighetshuset. 
På tross av dugnadsarbeid ute trengte ute-
området en renovering og oppgradering av 
profesjonelle. Det er renset opp, og i tillegg til 
nye busker og blomster, er det også satt av et 
område der barna i den nye barnehagen kan 
dyrke grønnsaker. Vi i menighetshuset, staben, 
har fått mange og positive tilbakemeldinger fra 
kirkegjengere og andre om at det nå er blitt så 
fint rundt menighetshuset.
UMV har også tatt på seg det økonomiske an-
svaret for oppussing av gang, kontorer og mø-
terom i den sydlige delen av menighetshuset. 
Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2020 og vil 
bli avsluttet i løpet av våren 2021. For arbeids-
plassene våre og for besøkende betyr denne 
oppussingen svært mye. Det gjenstår fortsatt 
en god del vedlikehold, men heldigvis har UMV 
også tatt på seg det økonomiske ansvaret for å 
få dette gjort.

MENIGHETSHUSET
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Lars Føyn Styreleder av UMV 
Foto: Christie Østberg Photography



ØKONOMI
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Året 2020 har vært preget av pandemien som 
har gitt store utslag både på inntekter gjennom 
redusert utleie av lokaler, og på reduserte kost-
nader knyttet til aktiviteter. Samtidig har Ullern 
menighetsråd hatt en klar plan om å snu de 
senere års overforbruk til et balansert resultat 
som er bærekraftig over tid.  
Resultatet for 2020 viser et regnskapsmessig 
overskudd (mindreforbruk) på kroner 119 tusen 
som har blitt avsatt til disposisjonsfond. For-
bedringen i resultat er hovedsakelig drevet av 
betydelige husleieinntekter fra barnehagen. 
Det er godt at vi har fått et balansert resultat for 
første gang på flere år, samtidig er det lavere 
enn vi hadde budsjettert med.

Bortfall av hutleieinntekter for lokalene i menig-
hetshuset og kostnader knyttet til avslutning av 
leieforholdet med tidligere driver i kafeen har 
vært hovedårsakene til at vi ikke har klart å opp-
nå budsjettet som ble presentert på årsmøtet. 

Ullern menighetsråd ser positivt på økono-
mien til menigheten fremover på grunn de 
betydelige leieinntektene vi forventer fra 
barnehage, kafe og lokaler i menighetshuset. 
Disse inntektene vil bli brukt til både å betale 
ned på investeringene som er gjort i bygg, og 
komme menigheten til gode ved å finansiere 
aktiviteter. 

Foto: eko pramono fra Pixabay
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UTVALG
GUDSTJENESTEUTVALG

Grete Schønberg-Hansen
Åshild Watne
Jorund Andersen
Halgeir Schiager
Petter Normann Dille
Marie Pedersen-Mong

DIAKONIUTVALG

Bente Føyn (Leder)
Fredrik Glad-Gjernes
Thorhild Løkkeberg-Pedersen
Mie Heim
Petter N. Dille
Bahare Bjerg
      
BARNE- OG FAMILIEUTVALG

Kjersti Nordskog Nes (Leder)
Anne Nordskog (referent)
Ingeborg Berge Vestøl
Stefanie Steinhäuser 
Caroline Bettum Solberg
Elisabeth Frafjord Torp
Maria Pedersen-Mong

ØKONOMIUTVALG 

Kristian Kragøe Andresen
Kim Christie Østberg
Edvard Cock

   Bilde: OpenClipart-Vectors fra Pixabay 

BARNEHAGESTYRET

Kristian Kragøe Andresen (Leder)
Marte Redfern Kjøs (Daglig leder - bhg)
Kim Christie Østberg 
Caroline Bettum-Solberg
Joachim Eidtang 

KIRKENYTTREDAKSJON

Petter Normann Dille
Jorund Andersen
Kim Christie Østberg

ULLERN MENIGHETSHUS’ VENNER

Lars Føyn  
Arne Vik
Bente K. Føyn
Mie Heim
Anders Granheim
Otto Berg

Edvard Cock
Christie Hauck (MR sin 
represenatnt i UMV)
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UTVALG
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REPRESENTANTSKAP
SIGNE ØDEGAARDS LEGAT 

Jorund Andersen, sokneprest (leder)
Jojo Engenes (nestleder)

Styremedlemmer:

Petter Dille, kapellan i Ullern menighet
Åshild Watne, varamedlem i menighetsrådet
Kim Christie Østberg, daglig leder i Ullern 
menighet (regnskapsfører)

WILHELMINE OG CHR. SAMSINGS 
LEGAT

Leder: Jorund Andersen, sokneprest i Ullern 
menighet
Styremedlem: Kirsti Armann

HASLUMSETER KAPELL

Ullern menighetsråd har oppnevnt Per Erik 
Schønberg-Hansen som menighetens repre-
sentant til representantskapet i Haslum kapell.

FAGERLI LEIRSKOLE

Ullern menighetsråd har oppnevnt sokneprest 
Jorund Andersen som menighetens repre-
sentant til styret for Fagerli leirskole, og Bjørn 
Armann som menighetens representant i 
representantskapet. 

Image:  Gerd Altmann fra Pixabay og Clker-Free-Vector-Images from Pixabay



KONTAKT

ULLERN MENIGHETSRÅD

Du er velkommen til å ta kontakt med leder, 
nestleder eller andre i rådet.

Stig Wilhelm Asplin, leder
E-post: s.asplin@online.no
Tel: 994 92 323

Kristian Kragøe Andresen, nestleder
E-post: kkandresen@gmail.com
Tel: 996 24 217

ULLERN MENIGHET

HOLGERSLYSTVEIEN 22, 0280 OSLO
Tel: 23 62 93 90 post.ullern.oslo@kirken.no
www.kirken.no/ullern
facebook.com/ullernmenighet
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Jorund Andersen
Sokneprest
ja593@kirken.no

Kim Christie Østberg
Daglig leder
ko929@kirken.no

Petter Normann Dille
Kapellan
pd266@kirken.no

Maria Pedersen-Mong
Kapellan
mp828@kirken.no

Elisabeth Frafjord Torp
Trosopplæringleder
et692@kirken.no

Maria Maimunatu Krogtoft
Liholt
Kateket
ml574@kirken.no

Halgeir Schiager
Kantor
hs478@kirken.no

Anne-Britt Myhre
Kontormedarbeider
am963@kirken.no

Rasmus Bell Andreassen
Ungdomsarbeider
ramusbellandreassen@
gmail.com

Sandra Borøy
Barnekorleder
barnogmusikk.ullern@gmail.
com






