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MENIGHETSRÅDETS 
SAMMENSETNING OG ARBEID
Ved menighetsrådsvalget 8.-9. september 2019 
ble følgende
valgt inn i Ullern menighetsråd, og har sittet i 
2021:

Medlemmer:
Stig Asplin (Leder)
Kristian Kragøe Andresen (nestleder)
Edvard Cock
Caroline Bettum-Solberg
Berit van der Hagen
Christine Hauck
Nima Halvorsen
Felicia Bränstedt Broch Bränstedt 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 6 ordinære 
møter og har totalt behandlet  34 (70 i 2020) 
saker.
Årsmøtet ble avholdt digitalt 30. mai 2021.

   
 

  

MENIGHETENS ANSATTE

Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo
Daglig leder Kim Christie Østberg
Trosopplæringsleder Elisabeth Frafjord Torp
Kateket vikar Espen Hjortland Valsø (50%) t.o.m. 
31.01.2021 deretter kateket Maria Liholt (80%) fra 
09.01.2021 t.om. 09.08.21 deretter kateket Maria 
Liholt (100%).
Kantor Halgeir Schiager (80%) 
Organist 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
Sykehjemsprest Yvonne Andersen på Silurveien 
sykehjem.
Sykehjemsprest Anne Brit Austerheim 

Ansatt av Ullern menighet:
Diakon Ingunn Grytnes Kristiansen (100%) fra 
16.08.2021
Ungdomsarbeider Rasmus Bell Andreassen 
(21,33%) t.o.m. 19.08.2021, deretter Sandra Borøy 
fra 19.08.2021 
Musikk- og barnekorleder Sandra Borøy (21,33%) 
Kirketjenere Ingvild Maria Tømmerbakk og Marie 
Try Valø har hatt kirketjenerfunksjonen.
Vaktmester Kristoffer Hedemark (21,33%) t.o.m. 
15.01.2021, deretter Jan Thomas Sandaas (50%) fra 
20.09.2021

Rasmus Bell Andreassen avsluttet sin tjeneste i 
Ullern menighet dette året, og vi er takknemlig for 
det han har bidratt med. 
I januar fikk vi ny kateket, Maria Liholt, og i august 
startet Ingunn Grytnes Kristensen som diakon. Vi 
er veldig glad for å ha fått med de 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 stort sett vært på hjemmekontor.
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 HVA OG HVEM?       TILBAKEBLIKK PÅ 2021

Det kan hende at ikke alle er så godt kjent med 
de forskjellige kirkelig stillinger. Her kommer et 
kort oversikt:

SOKNEPREST: Sokneprest er i Den norske kirke 
en prest som er leder for prestetjenesten i et 
sokn. Sokneprest er medlem av menighetsrådet.
Ullern sin sokneprest heter Jorund Andersen.

KAPELLAN: Kapellan er en prest i en menighet, 
administrativt underlagt sognepresten. I dag 
har Ullern to kapellaner - Petter N. Dille og Maria 
Pedersen-Mong.
 
KANTOR: En kantor er en kirkesanger i kristen tra-
disjon. Senere har kantoren også vært forsanger 
og leder av kirkesangen. I Den norske kirke i dag 
leder for menighetens kirkemusikalske virksom-
het. Ullern sin kantor er Halgeir Schiager.
 
KATEKET: Kateket er en kirkelig stilling som har 
som primær oppgave å stå for undervisningen 
i en menighet. I Den norske kirke har kateketen 
ansvar for å bygge opp og lede undervisningsar-
beidet blant barn, ungdom og voksne i en me-
nighet. Ullern sin kateket heter Maria Maimunatu 
Krogtoft Liholt.

DIAKON: En diakon er leder av kirkens omsorgs-
arbeid.  Diakonen har sin identitet i kirken, og 
arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte 
i samarbeid med offentlige og frivillige instanser.
Ullern sin diakon heter Ingunn Grytnes Kristen-
sen
 
TROSOPPLÆRINGSLEDER:  Tidligere var opplæ-
ring i kristen tro og praksis innfelt i skolepensum.  
Trosopplæringsreformen som ble vedtatt av 
stortinget i 2003, tilrettelegger for at den norske 
kirke selv kan utvikle og gjennomføre en syste-
matisk trosopplæring. Formålet med trosopplæ-
ring er å fremme kristen tro, gi kjennskap til den 
treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmest-
ring for alle døpte i alderen 0-18 år. I Ullern er 
Elisabeth Frafjord Torp ansatt som trosopplæ-
ringsleder med dette som sin hovedoppgave.

Året som ligger bak oss har i stor grad vært 
preget av pandemi, og strenge koronarestrik-
sjoner. Hele første halvår var det forbud mot 
offentlige arrangementer, med mer enn 20 
deltakere. Det fikk store konsekvenser for vårt 
gudstjenesteliv. Første alminnelige høymesse 
i 2021 var 4. juli. 
Konfirmasjonene i 2020 ble i første omgang 
flyttet til april 2021, fordi vi hadde et ønske 
om at konfirmantene skulle få oppleve guds-
tjenestelivet og få reise på konfirmantleir. 
Planen var leir i vinterferien 2021. Slik ble det 
ikke. Pandemien gikk fra vondt til verre. Nok 
en gang måtte staben snu seg, og søke nye 
løsninger. I første omgang planla vi bo-hjem-
me leir, men etter klare tilbakemeldinger fra 
foreldre ble leiren i hovedsak digital. Mange 
familier hadde behov for en pause fra Os-
lolivet, og nyte livet på fjellet. Vi laget derfor 
to digitale leirer (2 leirer av 4 dager) - hvor 
ungdommene logget på morgen og kveld 
for undervisning, samtale og lek. I tillegg 
laget vi et opplegg utendørs for dem som var 
hjemme. Samlinger på nett kan aldri erstatte 
fysiske fellesskap, men staben jobbet kreativ 
og godt for å utnytte de mulighetene som 
var. Tilbakemeldingene var gode, og samtale-
ne i gruppene var fine. I samtaler på nett, går 
ordet på rundgang. Det bidro til at enda flere 
tok ordet, og kom med sine innspill. Det var 
en spennende og god erfaring. 
2020 konfirmasjonene ble som nevnt flyttet 
til april 2021, men måtte forskyves enda en 
gang på grunn av strenge restriksjoner for 
offentlige arrangementer. Konfirmantene fikk 
da mulighet til å velge konfirmasjon i mai, 
juni eller august, og konfirmasjonene ville da 
bli gjennomført med til enhver tids gjelden-
de restriksjoner. Alle konfirmasjonene ville i 
tillegg bli strømmet, med en 3-kamera-pro-
duksjon. Konfirmasjonene i mai ble gjennom-
ført med 5 konfirmanter, og en foresatt per 
konfirmant. I juni og august ble det åpnet for 
at 200 deltaker på offentlige arrangementer. 
Menigheten har forsøkt å strekke seg langt 
for å gi konfirmantene et så godt tilbud som 
mulig, men 2020-kullet har fått et langt mer 
begrenset tilbud enn vi hadde håpet å kunne 
gi. Det har vært frustrerende at kirken (med 
så stort kirkerom) i perioder har måtte    4
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Stig Asplin     Jorund Andersen       Kim Christie Østberg
Leder av menighetsrådet    Sokneprest             Daglig leder

begrense antall deltakere til 10 personer, når 
f.eks. bensinstasjonen har kunne ta imot det 
dobbelte.
Gjennom våren ble det gradvis lettet på til-
tak, særlig for barn og unge. Vi bestemte oss 
derfor for å gjennomføre konfirmantleirer for 
2021-kullet. For å sikre at det var mulig, måtte 
vi dele konfirmantene i mindre grupper. Det ble 
derfor gjennomført fire konfirmantleirer, mot 
to normalt. Vi var litt spent på hvordan det ville 
bli å reise i mindre grupper, men det ble en god 
opplevelse. Ungdomslederne våre gjorde en fa-
belaktig innsats, og ungdommene ble fort kjent 
med hverandre. Etter en lang periode med svært 
begrensende muligheter til å møtes, var det 
veldig godt å være sammen. Tilbakemeldingene 
i etterkant - fra konfirmantene og foreldrene, har 
vært veldig gode.
I 2021 har vi konfirmert 210 ungdommer, fordelt 
på 20 konfirmasjonsgudstjenester. Menigheten 
har prioritert arbeidet med konfirmantene, og 
uavhengig av antallsbegrensninger - jobbet for å 
skape høytid og fest. Stor takk til stab og frivillige 
medarbeidere. 
Det var fint å starte høsten med langt færre smit-
teverntiltak en tidligere. Første søndag i septem-
ber hadde vi innsettelse av to nye medarbeidere. 
Maria Liholt begynte i stillingen som kateket 1. 
januar, og Ingunn Grytnes Kristensen begynte i 
stillingen som diakon 1. august. Vi er veldig glade 
for å ha fått to nye dyktige medarbeidere!
I starten av oktober ble også kravet om en me-
ters avstand fjernet. Endelig kunne vi feire 
gudstjeneste uten frykt for å måtte avvise
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mennesker, og møtes til aktiviteter og arran-
gementer ellers i uken. Det har vært kreven-
de å være kirke uten mulighet til å samles, 
så det var veldig befriende å kunne møtes 
regelmessig igjen. Vi ser at mange i me-
nigheten ikke er tilbake i gudstjenesten 
ennå, og håper det ikke er en konsekvens av 
endrede vaner. Sammen må vi arbeide for at 
gudstjenesten blir menighetens hovedsam-
ling, og at flere finner veien til kirken søndag 
klokken 11.00. 
I desember innførte regjeringen på nye 
strenge smitteverntiltak, og det fikk sto-
re konsekvenser for julefeiringen. Det var 
ikke lov å samle mer enn 50 på faste tilviste 
plasser, eller 20 til åpen kirke. Stab og me-
nighetsråd drøftet muligheter, og valgte å 
åpne kirken
på formiddagen og ha 7 korte juleguds-
tjenester (mot normalt 4) med inntil 50 
deltakere. En gruppe fra Bestum Stasmusikk 
spilte under åpen kirke på formiddagen, og 
til stor glede for alle som var innom. Åpen 
kirke var godt besøkt, og alle gudstjeneste-
ne var fulle. I forkant var vi urolige for om 
vi måtte avvise folk i døren, men det slapp 
vi heldigvis. En stor takk til alle som bidrog 
frivillige med musikk, sang, tekstlesning og 
som kirkeverter.
2021 har vært et år preget av pandemi, og 
stadig endringer. Staben og menighetsrådet 
har forsøkt etter beste evne å benytte det 
mulighetsrommet vi til enhver tid har hatt. 
Staben har jobbet godt – under stadig en-
drede arbeidsbetingelser, og vi retter en stor 



ÅPEN KIRKE OG GUDSTJENESTELIV

Ullern menighet har et rikt og variert guds-
tjenesteliv. Vi har høy kvalitet på musikk, og 
gudstjenestene varierer mellom høymesse og 
familiemesse. Frivillige bidrar som medliturger, 
kirkeverter og med sang. Det er en stor berikelse, 
og vi håper stadig flere vil delta som frivillige. 
Gudstjenesteordningene skulle vært godkjent 
på nytt i 2020, men Oslo biskop utsatte fristen 
for dette arbeidet til 2021. Gudstjenesteutvalget 
drøftet ordningene, og foreslo for menighets-
rådet at vi ikke søker om endringer i ordningen 
nå. Vi ønsker å arbeide med gudstjenesteforny-
else innenfor rammen av den ordningen vi har. 
Oslo biskop har godkjent ordningen slik den 
foreligger. 
Gudstjenestedeltakelsen har naturlig nok gått 
ned dette året, fordi vi store deler av året ikke 
har fått feire gudstjeneste. Savnet etter guds-
tjenestefellesskap har vi kjent og hørt; savnet 
etter møtes, å høre Ordet forkynt, be sammen, 
synge salmer og feire nattverd. 
Det må nevnes at vi heller ikke i år har fått fei-
re de kirkelige høytidene – med unntak av en 
begrenset julefeiring. Det har vært et stort savn! 
Vi markerte vi påsken utendørs – med trompet 
i tårnet og påskepyntet kors på kirkebakken. Vi 
besøkte også Ullerntunet og Sirlurveien syke-
hjem, med trompet og påskesalmer. Trompet 
i tårnet og ved sykehjemmene blir verdsatt av 
lokalbefolkningen, og vi håper å kunne fortset-
te med det – også når vi får feire gudstjeneste 
innendørs. 
Kirken har vært åpen i gudstjenestetiden de 
periodene det ikke har vært mulig å feire guds-
tjeneste. Vi ser at mange som ellers ikke deltar 
regelmessig på gudstjeneste, benytter seg av til-
budet. Vi får gode tilbakemeldinger på at kirke-
dørene er åpne. Vi åpnet som nevnt også kirken 
på julaften formiddag, og det var overraskende 
mange som tok turen innom kirken i forbindelse 
med besøk på kirkegården. Det har gitt oss ny 
kunnskap, og vi bør vurdere å gjøre dette til en 
fast ordning. meditativ musikk. 

Kveldsmessene torsdag kveld har vært feiret, 
når innendørsarrangementer har vært mulig. 
Menigheten har et mål om å utvikle møteplas-
ser og lage temakvelder, 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.

         Foto: Kim Christie Østberg
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KIRKELIGE HANDLINGER

Det har vært 167 (160) dåp i Ullern menighet i 
2021. Tallet inkluderer dem fra Ullern menighet 
som er døpt andre steder, og dem som bor an-
dre steder, men har ønsket dåp i Ullern menig-
het. 141 (127) er døpt i Ullern kirke. Det er svært 
gledelig at vi har en økning i antall dåp, og 
særlig i et år med strenge tiltak og begrensnin-
ger. Menighetens prester har vært i tett dialog 
med de enkelte dåpsfamiliene, og tilrettelagt 
individuelle dåpshandlinger. Vi har derfor hatt 
et betydelig antall dåpsgudstjenester, og antall 
har variert etter hvor mange deltakere vi har 
hatt kunnet å samle. Vi har hatt 40 (42) dåps-
gudstjenester i 2020, og på det meste har vi hatt 
5 dåpsseremonier på en søndag.  
Mange menigheter har hatt fallende dåpstall 
i 2021. 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 vært veldig hyggelig, 
og kanskje også bidratt til at dåpstallene er så 
gode. 
Det har vært 164 (157) gravferder i 2021. Grav-
ferdene skjer i hovedsak fra Ullern kirke, men 
menighetens prester forretter også i andre 
kirker og kapeller i byen. 
Det har vært 29 (21) vigsler i 2021. 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 fra 2020 ble flyttet til 2021, og 
på grunn av smitteverntiltak har vi hatt 20 kon-
firmasjonsgudstjenester dette året. Til sammen 
har vi konfirmert 210 ungdommer. 
Gjennom høsten har vi hatt tre temasamlinger i 
kirken, som oppfølgning av kirkelige handlinger. 
En samling for dåpsforeldre med psykolog Hed-
vig Montgomery (tema: Fra spedbarn til små-
barn), en samling for pårørende med journalist 
Karen Marie Berg (Tema: Sorgens kapittel) og en 
samling for konfirmantforeldre med psykolog 
Didrik Hægeland (tema: Tenåringshjernen).
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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 samarbeidet med Ullern Vocale, men 
vil også se på muligheten til å engasjere 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.

KIRKEMUSIKK

På grunn av Korona har 2021 ikke tillatt den type 
planlegging og gjennomføring som er nødven-
dig for et godt kirkemusikalsk arbeid. Men etter 
gjenåpning høsten 2021, ble det mulig å holde 
konsert med Guy Poupart innenfor rammene 
av Oslo orgelfestival. Trond Olav Ruistuen og 
Tormod Åsgård har til tross for strenge smitte-
vernregler kunnet glede menigheten med sitt 
trompetspill. Og Ullern Vocale med Åshild Watne 
i spissen har med sin korsang vært med å berike 
flere av gudstjenestene.
Vanligvis skal en årsrapport fortelle om året som 
har vært. På grunn av omstendighetene, har vi i 
staben heller valgt å fokusere på hvilke satsings-
områder vi ser for oss i de neste årene.

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 Kirkelig Fellesråd 
har i januar 2022 bevilget 400.000 som sammen 
med menighetens garanti for samme sum, gjør 
det mulig å realisere dette arbeidet. I skrivende 
stund vil det bli innhentet anbud fra tre firmaer 
med intensjon om å gjennomføre en orgelreha-
bilitering i løpet av 2022.

 

           Halgeir Schiager spiller             Foto: Rasmus Bell Andreassen: 
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KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET OG 
KULTURARRANGEMENTER

TROSOPPLÆRING

Året 2021 var nok et annerledes år for Ul-
lern menighet og arbeidet for barn og unge. 
Vi opplevde totalt sett vekst i antall deltake-
re på trosopplæringstiltak, i kontrast til en 
markant nedgang i 2020. En faktor i dette 
er naturligvis at mulighetene for å samles til 
breddetiltak på tvers av faste kohorter var 
noe større i 2021 enn den var i 2020, og at 
deltakere kanskje også opplevde det tryg-
gere å delta når vi da hadde større kunnskap 
om pandemien, og vaksineringen var godt i 
gang. Men det kan også se ut til at vi i løpet 
av 2021 sakte, men sikkert beveget oss tilba-
ke på vei til den veksten vi så de siste årene 
før pandemiens inntog. 

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 begynte prosessen med revidering 
av trosopplæringsplanen, denne er planlagt 
fullført i 2022. Revidering av trosopplæ-
ringsplanen skal gjennomføres hvert 4. år. 
Hensikten med revideringen er å oppdatere 
målsetning og innhold i trosopplærings-
planen, med utgangspunkt i hvem og hva 
Ullern menighet er og ønsker å være. Har 
du innspill til dette? Ta gjerne kontakt med 
Trosopplæringsleder Elisabeth.

Foto: thedanw from Pixabay

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE
Frivillige medarbeidere, med hovedvekt 
av ungdomsledere er en viktig faktor i 
planlegging og gjennomføring av tro-
sopplæringstiltak i Ullern menighet. Vi 
har over mange år hatt en stor gjeng 
med ungdommer som bidrar på tros-
opplæringstiltak for barn og unge, med 
konfirmantleir som et av de store høyde-
punktene. Rekrutteringen av ungdomsle-
dere var 2020 lav, som en naturlig kon-
sekvens av pandemien. Når vi da i 2021 
endelig kunne gjennomføre konfirmant-
leir mer som normalt igjen var det derfor 
gledelig å erfare at flere av våre, både 
tidligere og nåværende ungdomsledere 
stilte opp og bidro til at vi kunne gjen-
nomføre hele fire konfirmantleirer som-
meren 2021. Høsten 2021 ble det gjen-
nomført flere trosopplæringstiltak, hvor 
ungdomslederne i Ullern stilte sterkt, 
både som del av sin praksis på lederkurs, 
og på frivillig basis.

0-1 år: BABYSANG
Babysang er et populært tilbud for nybak-
te foreldre og deres baby i Ullern menig-
het. Vi inviterer til babysang annenhver 
onsdag i oddetallsuker i Ullern menighets-
hus.
2021 startet med strenge restriksjoner, 
og det var først etter sommerferien at vi 
endelig igjen kunne invitere til babysang 
i Ullern menighet. Påmelding, antallsbe-
grensning og avstandskrav var tiltak som 
ble gjennomført for å ivareta smittevern i 
tråd med de retningslinjene som til enhver 
tid var gjeldende. 
Høsten bar preg av vekst og høy oppslut-
ning med et snitt på hele 34 påmeldte 
barn per onsdag fordelt på to-tre grupper 
som møtes kl. 11, kl. 12 og innimellom 
også kl. 14. En ny erfaring i 2021 er også 
en høy andel avmeldinger grunnet syk-
dom, med et snitt på 10 avmeldinger per 
onsdag. Det faktiske oppmøte ble derfor i 
snitt 24 (14) barn per onsdag, med 84 (81) 
unike barn totalt i tillegg til foresatt. 
Babysang ledes av trosopplæringsleder 
Elisabeth med god hjelp av Grete Schøn-
berg-Hansen som frivillig medarbeider. 
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deltakere per gang. Derfor var det nødvendig 
med påmelding i forkant. På de to superons-
dagene deltok totalt 16 unike toåringer (0 – 
ikke gjennomført i 2020) med sin familie, med 
et snitt på 10 toåringer per samling. Det var 
enda flere påmeldt i forkant, men også her ble 
flere familier avmeldt grunnet sykdom.

3 år: JULEKULEVERKSTED OG JULETRE-
FEST
Treåringer med sine familier ble i desember 
invitert til to arrangement; julekuleverksted 
og juletrefest. Til julekuleverksted var det for-
håndspåmeldt 13 treåringer. Av disse deltok 
8 (0 – ikke gjennomført i 2020) barn med sine 
familier, og fem familier ble avmeldt grunnet 
sykdom.
Vi spiste pølser og pepperkaker, hørte på og 
sang med til julesanger, dekorerte julekuler, 
pyntet juletreet i kirkerommet og snakket om 
hvorfor det er nettopp en stjerne festet helt i 
toppen.
 Juletrefest med besøk av de hellige tre kon-
ger skulle vært del to av dette tiltaket i starten 
av januar 2022. Det måtte dessverre avlyses 
grunnet retningslinjer for smittevern. Treårin-
gene som laget julekuler ble da invitert til å 
komme og hente sin egen julekule på menig-
hetshuset, noe mange benyttet seg av.

4 år: MIN KIRKEBOK OG HØSTTAKKE-
FEST
Til tross for pandemi møtte 23 (18) spente 
fireåringer opp til utdeling av «Min kirkebok» 
og høsttakkefest søndag 26. september. Tema 
for året var «Å dele i et globalt fellesskap», 
aktualisert gjennom fortellingen om da Jesus 
mettet folkemengden. Fireåringene deltok 
aktivt både i forkant av, og under selve guds-
tjenesten med sang og dekorasjoner av alt 
det flotte som Gud har skapt. En herlig guds-
tjeneste hvor vi feiret skaperverket med fireå-
ringene (og smittevern) i fokus!

5 år: KARNEVAL– utgikk grunnet 
smittevern
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1 år: DÅPSMARKERIG
 «Livets tre» er et kunstverk laget av kunst-
håndverker Einar Stoltenberg. Det ble av-
duket og tatt i bruk i 2020. 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 dåpsenglene, fra vår 
vennskapsmenighet Ntuzuma, står i Ullern 
kirke som en påminnelse om fellesskap, 
tilhørighet og håpet om et evig liv. 

Til tross for pandemi, ble det gjennomført 
141 (127) dåp i Ullern kirke i 2021. Og livets 
tre ble gjennom året fylt opp av dåpsengler 
med navn og dåpsdato på alle døpte.
I november inviterte vi til en seremoni med 
utdeling av dåpsengelen. Grunnet 
antallsbegrensninger måtte samlingen skje 
utenom høymessetid. På samlingen ble 
dåpsengelen delt ut til hvert barn, 
Totalt ble 81 (68) dåpsengler delt ut i 2021, 
som nå har plass i hver dåpsfamilies hjem. 
56 familier var påmeldt selve samlingen. 
Mange var forhindret fra å komme på selve 
samlingen i kirkerommet, og kom derfor 
innom menighetshuset i løpet av november 
måned for å hente engelen der. Ungdom-
mene som ble døpt i 2021 fikk utdelt dåps-
engel på selve dåpsdagen.

2 år: SMÅBARNSSANG
Småbarnssang er et trosopplæringstiltak som er 
knyttet til superonsdager med middagsservering 
i Ullern menighet. Alle toåringene fikk invitasjon 
til to superonsdager høsten 2021. I tillegg til 
dette ble også foreldrene til toåringene spesielt 
invitert til temakveld med Hedvig Montgomery 
om «fra baby til småbarn», denne kan du lese 
mer om på side12.
Gjennom høsten måtte vi forholde oss til antalls-
begrensninger for arrangement som superons-
dag, og vi kunne samle inntil 50 



6 år:  SEKSÅRSBOK
Søndag 13. juni ble seksåringene invitert 
til utdeling av boka «tre i ett tre». På davæ-
rende tidspunkt var det kun tillatt å samle 
inntil 20 deltakere innendørs, og inntil 30 
deltakere utendørs. Innen fristen var det 
påmeldt 14 (6) seksåringer, og vi la da opp 
til to utendørs samlinger på kirketrappen, 
for å sikre at alle barna kunne komme i 
følge med de de ønsket å ha med seg fra 
familien sin.
Samlingen startet med navnerunde hvor 
seksåringene også fikk fortelle hvilken 
skole de skulle begynne på. Videre hørte 
vi sokneprest Jorund snakke om «Jesus 
og barna», som vi også fikk se illustrert i 
kunstverket som er å finne over hovedinn-
gangen til kirken. Barna fikk deretter utdelt 
hver sin bok, før familiene sammen gikk løs 
på rebus på kirkebakken. Samlingen ble 
avsluttet med pinneis og litt etterlengtet 
mingling.

8 år: TÅRNAGENTHELG
Tårnagenthelg er et trosopplæringstiltak med 
lang fartstid i Ullern menighet, og har gjennom 
flere år vært et høydepunkt for de åtteåringene 
som finner veien dit. 

I 2021 ble tårnagenthelgen flyttet fra begynnel-
sen av mars til november, grunnet smittevern-
hensyn. 14. november inntok 11 (19) tårnagen-
ter Ullern kirke. Det ble en spennende helg med 
lek, etterforskning av skjulte spor i kirkerommet, 
agentkor, pizza, tårntur og familiegudstjeneste, 
ledet av en god gjeng med ungdomsledere og 
ansatte. 

9 år-10 år: SUPERHELT– utgikk grunnet 
smittevern

10 år: UTEKINO OG TWEENSKLUBB
Høsten 2021 ble alle tiåringer for første gang 
invitert spesielt til tre arrangement i Ullern me-
nighet.

Det første av de tre arrangementene, og den 
største satsningen for den aldersgruppen skulle 
egentlig gjennomføres første helgen i septem-
ber, med blant annet utekino på kirkebakken. 
Dette ble dessverre avlyst grunnet veldig høy 
smitte i nærmiljøet, og 13 av 16 påmeldte i 
karantene.

Vi endte med å gjennomføre to av tre samlinger 
knyttet til tweensklubben Chili, hhv. fredag 24. 
september og fredag 29. oktober med 21 unike 
tiåringer til stede, med et snitt på 14 tiåringer 
per samling.

11 og 12 år: LYS VÅKEN
Lys våken er et innarbeidet tiltak for 11-åringer 
i Ullern menighet, med overnatting i kirken natt 
til første søndag i advent. I 2021 kunne vi en-
delig invitere til Lys Våken igjen. Noe som ble 
godt mottatt, med hele 67 forhåndspåmeldte 
deltakere. Det er mange år siden det sist var så 
mange deltakere på Lys våken i Ullern.
Alle 11-åringer fikk personlig invitasjon i posten. 
Og på bakgrunn i at vi i 2020 ikke kunne invi-
tere til lys våken, åpnet vi den siste uken også 
for at 12-åringer kunne melde seg på. Dette ble 
kommunisert via facebookside, nyhetsmail og 
nettside.
  

   Foto: Ingunn Grytnes Kristensen
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Det kom noen avmeldinger grunnet sykdom, 
og vi endte med et deltakerantall på 50 elleve-
åringer 8 tolvåringer, i tillegg til en god gjeng 
ungdomsledere og flere ansatte. Flere av delta-
kernes foreldre bidro også som nattevakter og 
med frokost søndag morgen.

I løpet av døgnet i kirken ble vi litt bedre kjent 
med hverandre, og kanskje også litt bedre kjent 
med oss selv og med Gud. Deltakerne var med 
på juleverksted, kor, lek, gudstjenesteverksted, 
festmiddag og overnatting i kirkerommet. Søn-
dag morgen feiret vi festgudstjeneste med et 
herlig mylder av ulike aktører og gudstjeneste-
deltakere.

TEMAKVELD FOR SMÅBARNSFORELDRE 
MED HEDVIG MONTGOMERY
Vi har høye dåpstall i Ullern menighet, høy delta-
kelse på babysang og dermed et bredt nedslags-
felt hos dåpsforeldre og babysangforeldre. Og i 
løpet av et år møter vi en stor bredde av folkekir-
ken. I 2021 fikk vi tildelt mindreforbruksmidler til 
en satsning på nettopp denne gruppen. 
Småbarnsforeldre i Ullern menighet ble i oktober 
2021 derfor spesielt invitert til temakvelden «fra 
baby til småbarn» ved Hedvig Montgomery, en 
av Norges mest anerkjente psykologer og spesia-
list innen familie- og parterapi. Denne temakvel-
den var et forsøk på å imøtekomme denne grup-
pen helt spesifikt. Med mål om at det vil kunne 
ha en rekrutterende effekt på øvrig menighetsar-
beid, trosopplæringstiltak og gudstjenesteliv - i 
tillegg til å også rekruttere til dåp. 

Temakvelden traff bredt, og innen påmeldings-
fristen var det påmeldt 135 personer. Av disse 
dukket 79 personer opp på temakvelden.
De aller fleste var foreldre/kommende foreldre 
anslagsvis mellom 25-42 år. 

           Foto_Erik_Edland
Tilbakemeldingene i etterkant (og i forkant) har 
vært udelt positive, og kan tyde på at tematikken 
«fra baby til småbarn» og gjesten Hedvig Mont-
gomery traff målgruppen. Opplevelsen er at en 
temakveld som dette skaper gode ringvirkninger 
i lokalmiljøet. Vi sitter igjen med et inntrykk av at 
temakvelden ble en ”snakkis”. Og at den bidro til 
å synliggjøre Ullern kirke, og kirken som relevant 
midt oppi hverdagens utfordringer. Dette inn-
trykket har vi også fått bekreftet i konkrete tilba-
kemeldinger fra enkelte deltakere. Vi erfarte også 
at mange av de påmeldte ønsket å stå på nyhets-
maillisten, og på den måten tok et aktivt valg om 
å vite mer om hva som skjer i menigheten.
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KONFIRMANT

           Foto: Rasmus bell Andreassen

I konfirmasjonsåret 2021 hadde vi både 2020 og 
2021 konfirmantene, siden det kun var 8 stykker 
av 2020 kullet som ble konfirmert høsten 2020.

2020-kullet
Det var planlagt leir i vinterferien, men på grunn 
av restriksjonene ble denne leiren stort sett 
digital, men noen møtepunkter for de som var 
hjemme og hadde lyst til å møtes fysisk. Både 
konfirmantene, ansatte og frivillige var positivt 
overrasket over hvor godt opplegget funket, på 
tross av den gitte situasjonen. 

Foto: Von/Kirkerådet

Konfirmasjonsgudstjenestene for 2020—kullet 
startet i mai, hvor vi kun hadde 5 konfirmanter 
med én foresatt til stedet, men dette ble strøm-
met, så hele familien kunne følge med direkte 
på skjerm. Ut over våren og til august fortsatte 
vi med konfirmasjonsgudstjenester med et-
ter hvert et økende antall av konfirmanter og 
gjester. Alle gudstjenestene ble strømmet som 
til slutt ble 14 stykker. Det var også en guds-
tjeneste for kun én konfirmant med familie og 
soknepresten. 

2021 kullet: 
startet med en digital bli-kjent-helg i januar. 
Konfirmantene jobbet i grupper hvor de kom 
frem til temaer de ønsket å  ha undervisning i. 
All undervisning frem til leir ble gjennomført 
digitalt, men vi fikk gjennomført leir på Fagerli. 
Vi hadde 4 leire, for på den måten følge smit-
tevernreglene. Vi er veldig fornøyde med at vi 
fikk til dette! 
Konfirmasjonsgudstjenestene ble gjennomført 
til normert tid. På grunn av smittevern kunne 
konfirmantene kun ha med seg 10 gjester, der-
for strømmet vi gudstjenestene til 2021-kullet 
også. Dette ble det satt stor pris på av familie-
ne.
Det ble satt opp en ekstra gudstjeneste for de 
konfirmantene som fikk påvist covid-19 og 
derfor ikke fikk deltatt på deres oppsatte dag.     
                                    Foto: Von/Kirkerådet



ULLERN MENIGHETSBARNEHAGE HOLGERSLYST
Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst er en av 
Oslos og bydelens beste barnehager, med høy 
rangering. 

I 2021 var det 82 søkere på hovedopptaket på 9 
ledige plasser. I 2022 har barnehagen 6 ledige 
plasser og har totalt plass til 40 barn. 

Barnehagens visjon «Trygghet, raushet og kjærlig-
het hånd i hånd» gjennomsyrer alt vi gjør i barne-
hagen. Vi jobber med det pedagogisk inn i
planene våre, på møter, i hverdagen med barna 
og alt vi gjør. Barnehagen hadde i 2021 tema «Ta 
vare på» - som vi jobbet med for å skape en rød 
tråd, det gikk på alt fra å ta vare på barnehagens 
ting til å ta vare på hverandre som mennesker 
(nestekjærlighet). Vi har i 2021 jobbet med in-
kluderende barnehagemiljø som tema, som vil 
fokuseres på også i 2022. Inkluderende barne-
hagemiljø handler blant annet om voksenrollen, 
samarbeid med hjemmet, handlingsplan mot 
mobbing og krenkelser og se hvert enkelt barn. 
Det er viktig for oss å jobbe systematisk etter bar-
nehageloven rundt psykososialt barnehagemiljø.

SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER I 
BYDELEN

kateketen. Kapellan (Petter) og sokne-
prest var med på noen av samlingene. 
Kapellan, trosopplærer og kateket rul-
lerer på å være på besøk i barnehagen 
hver tirsdag, hvor annen hver tirsdag 
er med en bibelfortelling eller annet 
opplegg om kirken eller høytider. Bar-
nekorleder har sang stund annenhver 
onsdag.
Før jul inviterte vi alle barnehagene 
som sokner til Ullern, på julevandring 
rundt kirken. Hele staben var med på 
gjennomføringen som foregikk over to 
dager, med ca. 350 barm som deltok!

          Foto: Marte Kjøs Redfern
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Ullern menighetsbarnehage
 Holgerslyst

SKOLENE
Maria Liholt var innom eller hadde møte med 
alle skolene i forbindelse med skoleguds-
tjenestene i desember. Det var fint å få hilse på 
og å få introdusert seg som den nye kateketen. 
På grunn av Omikron og ny nedstenging ble 
ingen av de planlagte gudstjenestene gjen-
nomført. 
Vi hadde besøk av to grupper fra Montesorri 
Lyse, på høsten, hvor de fikk omvisning i kirken.
  
BARNEHAGENE
Vi fikk gjennomført noen besøk i menighets-
barnehagen mellom august og november. Det 
er godt å være i gang og vi jobber kontinuerlig 
med å gjøre opplegget på best mulig måte. De 
fra staben som er med på dette er Trosopplæ-
rer, kapellan (Maria), barnekorleder og



ULLERN MENIGHETSBARNEHAGE HOLGERSLYST

SUPERONSDAG
Superonsdag er et godt innarbeidet tilbud i Ullern 
menighet. Med middag, andakt, og aldersdelte ak-
tiviteter rundt en onsdag i måneden. Superonsdag 
er åpent for alle aldre, med fokus på fellesskap. 

Høsten 2021 kunne vi endelig samles til superons-
dag igjen, etter et langt opphold helt fra novem-
ber 2020. Høsten var fortsatt preget av antallsbe-
grensninger og tidvis avstandskrav, men vi kunne 
samle inntil 50 personer pr gang, og gjennomførte 
fire superonsdager totalt i 2021, med et snitt på 43 
deltakere per gang. 
 
Til tross for at superonsdag er et innarbeidet til-
bud i Ullern menighet, har vi opplevd en generell 
nedgang etter at pandemien slo til. Dette er en 
naturlig konsekvens. Men tilbakemeldingene på 
tilbudet er utelukkende positive, og det virker til 
at interessen for nettopp et slikt konsept er stor. Vi 
håper derfor på at superonsdag igjen vil vokse og 
samle mange barnefamilier i Ullern. 

Superonsdagteamet består av stab og en uvurder-
lig 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 trosopplæringsleder Elisabeth, 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 kveldsav-
slutning.

2021 startet med strenge restriksjoner, og gleden 
var stor da vi på høsten endelig kunne invitere 
til Chili igjen. Første samling ble avlyst grunnet 
et stort smitteutbrudd som omfattet alle barne-
skolene i Ullern. Men fra slutten av september og 
ut året fikk vi gjennomført tre samlinger, til stor 
begeistring for deltakerne.

BARNE- OG UNGDOMSARBEID
KONTINUERLIG ARBEID

Ungdomsledere og ansatte sørget for varierte 
og morsomme aktiviteter som kino, mørke-
gjemsel, maskeverksted og pepperkakepyn-
ting. Høsten 2021 møtte det opp fra 18-34 
(16-28) tweens. Med et snitt på fire avmeldte 
grunnet sykdom pr. samling.

Chiliteamet består av ungdomsledere 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 
planlegge og lede aktiviteter, lage og serve-
re mat eller holde en enkel andakt en fredag 
innimellom? Ta kontakt med trosopplærings-
leder 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. 

SØNDAGSSKOLEN
Søndagsskolen i Ullern menighet har i mange 
år møttes utvalgte søndager gjennom året. I 
2021 møttes søndagsskolen tre ganger i løpet 
av høsten, med 7 (14) deltakere på det meste.

Søndagsskolearbeidet drives fullt og helt av 
frivillige. For å kunne fortsette med søndags-
skole, er det behov for flere frivillige medarbei-
dere. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med tros-
opplæringsleder Elisabeth, for en uforpliktende 
prat.
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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!).
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Fra oppstarten i 2020 har vi hatt en god, fast 
medlemsmasse både i Barnekoret og Knøttene, 
der Knøttene også har økt i antall medlemmer 
gjennom året. Begge semesterene startet med 
samlinger i «Storsalen», før vi måtte stenge for 
fysisk oppmøte. Som substitutt i nedstenings-
periodene fikk barnefamiliene tilgang på en 
lukket YouTube-spilleliste, der dirigent Sandra 
Borøy la ut korte filmsnutter 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 julere-
pertoar, fikk barnekorene opptrådt på unikt og 
nydelig vis på «Lysmessen» på kirketrappen til 
Ullern Kirke 2. desember 2020.

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!

              Foto: pixabay.com Gustavo 



AKTIVUM

Aktivum er en ungdomsklubb i Ullern me-
nighet som foregår hver torsdag fra 1900-
2130. Klubben skal være et sosialt fristed 
med ulike aktiviteter som passer særlig til 
aldersgruppen 15-18år. Det er også lagt til 
samme kveld som ledertreningskurset for å 
trekke en linje mellom de ulike ungdomstil-
budene i Ullern.

Klubbåret har dessverre blitt preget av 
pandemien på flere måter, men Aktivum er 
likevel fortsatt et trygt og fint sted å være 
for ungdommene på Ullern. Våren 2021 
bestod Aktivum for det meste av møtekvel-
der på zoom, med Mafia, mimelek, quizer, 
gjett hvem med mer. De fikk også et par 
samlinger på Sollerudstranda før sommer-
ferien. De hadde 21 samlinger gjennom 
vårsemesteret.

Gjennom høsten har Aktivum hatt 16 sam-
linger som har bestått av bingo, karaoke, 
quiz, ulike spill, mafia, film,
konkurranser, bakekvelder med mer. Det 
avsluttes også alltid med kveldsavslut-
ninger i kapellet, med andakt, lystenning, 
musikk og bønn. Aktivum har hatt i gjen-
nomsnitt ca. 6 deltagere per kveld i høst, 
med ca. 20 unike deltagere.

LEDERKURS

Etter halvannet år, og fire konfirmantleirer, 
uten et ordentlig lederkurs fikk vi endelig 
starte opp igjen høsten 2021. Vi hadde 24 
deltakere, som alle har vært positive og 
engasjerte. Det ble gjennomført åtte sam-
linger i høst, hvor alle startet med middag. 
Fire av samlingene ble holdt av staben, 
mens de resterende fire ble holdt av Flux 
dialog som vi hyret inn gjennom penger fra 
«mindreforbruk». 

Den ideelle foreningen Flux Dialog ble eta-
blert i 2017 og brenner for å styrke samhold 
og forståelse gjennom dialogisk arbeid.  Når 
det gjelder navnet vårt kommer Flux fra det 
latinske ordet fluxus som betyr “strømmen-
de bevegelse”, mens dialog kommer fra det 
greske ordet dialogos. Dia betyr “gjennom” 
og logos betyr “ordet” eller “mening”.
Foreningens formål er å utvikle og gjennom-
føre prosjekter med dialog som verktøy for 
samfunnsutvikling gjennom å:
·      Utvikle og videreføre dialogiske metoder 
og dele denne kompetansen med andre
·      Inspirere til nye tenkemåter og gode 
handlinger
·      Bidra til å frigjøre det enkeltes men-
neskets ressurser
·   Fremme verdier som likeverd, inkludering 
og respekt

Deltakerne har etter kurset hatt praksis i for-
skjellige deler av menighetens arbeid, men 
med hovedvekt på arbeid for barn og unge. 
De har vært med på Lys Våken, Superonsdag, 
Chili og noen av dem skal også være med 
på konfirmantundervisning, Fasteaksjonen 
2022 og Pride. Det har vært veldig fint å ha 
de med, og de er en stor ressurs for arbeidet 
vårt.
Deltakerne skal i mars 2022 på en helgetur til 
Karlskoga i Sverige på et aktivitetssenter som 
heter Boda Borg. 
Under gudstjenesten 15. mai 2022 vil de få 
utdelt sine kursbevis.

PÅSKELEIR

Påskeleir ble ikke gjennomført i 2021 på 
grunn av pandemien, men planlegges å 
gjennomføres i 2022. 
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 DIAKONALT OG FELLESSKAPSBYGGENDE
 ARBEID

HYGGETREFF
Da vi gikk inn i 2021 var smittevern-restriksjone-
ne fremdeles strenge, og det varte utover våren. 
Det ble derfor ikke arrangert hyggetreff våren 
2021. Gjennom høsten varierte restriksjone-
ne, men det ble arrangert tre hyggetreff og en 
busstur til Bøler i november. Bussturen var veldig 
vellykket, og de eldre gir uttrykk for at slike turer 
er givende og interessant. Vi satser på å fortsette 
med to bussturer i året. Tidligere sokneprest i 
Ullern menighet, (og Bøler), Jostein Nesvåg, fylte 
80 år den dagen, og vi fikk feiret han med kake 
og taler.
Hyggetreffene er et sentralt sted å møtes for 
de eldre i menigheten, en mandag i måneden. 
Det fungerer godt som en inkluderende arena 
og et sted hvor de eldre er ønsket og ventet. 
Det kom flere nye i løpet av høsten. Hyggetreff 
har beholdt formen over mange år, med utlod-
ning, gode snitter, kaffe og kaker, andakt, god 
prat, pen pådekning og tidvis musikalske/andre 
innslag. Dette fungerer godt. På siste hygge-
treff før jul fikk vi besøk av pianist Ulf Nielsen og 
operasanger Ellen Westberg Andersen, og Lions 
kom med konfekt til alle. En flott juleavslutning! 
I tillegg fikk alle som er knyttet til hyggetreff en 
blomst som julehilsen. Frivillige og stab kjørte 
ut med blomst og konfekt til dem som ikke var 
tilstede. Hyggetreff drives i all hovedsak av frivil-
lige, men diakonen deltar hver gang. I tillegg er 
prestene og andre fra stab innom når det passer.

BIBELTIMER
Det har blitt avholdt bibeltimer i peisestua én 
mandag i måneden i flere år. Både på grunn av 
ressurssituasjonen i staben og ønskene i 
deltakergruppen, ble bibeltimene til bibeltreff 
hvor vi snakket om søndagens tekst og spiste 
lunsj sammen. Det ble arrangert tre bibeltreff i 
høstsemesteret. Gjennom høsten ble det også 
bestemt at bibeltreffene igjen skal se litt anner-
ledes ut i 2022. Da vil det bli invitert gjester for å 
snakke om ulike tema. Mandager er en etablert

dag for den eldste delen av menigheten, noe 
vi ønsker å fortsette å la det være. Hvilken 
form bibeltreffene vil ha i årene fremover, blir 
litt til mens vi går, men vi vet at det er 
ønskelig med et tilbud hvor det inviteres til å 
reflektere rundt tro.

ALLEHELGEN
Det ble sendt ut invitasjon til alle som var 
nærmeste pårørende i en gravferd knyttet til 
Ullern. Det ble også i år avholdt en 
minnegudstjeneste hvor alle navnene på de 
det var holdt gravferd for i løpet av det siste 
året ble lest opp. Det ble arrangert kirkekaffe 
i menighetssalen etterpå, og rundt 40 deltok. 
Etter gudstjenesten var det åpen kirke utover 
ettermiddagen hvor noen frivillige og noen 
fra stab var til stede.
I forkant av allehelgen dro noen fra staben til 
CC-Vest for å dele ut globelys og informasjon 
om allehelgen. Det var veldig vellykket, 
mange fine menneskemøter og en god del 
lys ble delt ut. Flere av dem vi møtte kom til 
åpen kirke etter gudstjenesten for å tenne 
lyset de hadde fått. Dette ønsker vi å fortsette 
med i årene som kommer. Det var også posi-
tive tilbakemeldinger fra senterledelsen, og vi 
er velkomne tilbake.
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TEMAKVELD MED KAREN MARIE BERG

4. november ble det avholdt en temakveld i 
Ullern kirke, tre dager før allehelgenssøndag. 
Gjest var programleder i NRK Karen Marie Berg, 
som de siste årene har gjort podcasten «Sorgens 
kapittel» etter at hun selv mistet mannen sin og 
ble enke i ung alder med to barn. Invitasjon til 
dette arrangementet var inkludert i invitasjonen 
til gudstjenesten senere samme uke. Det ble en 
fin samtale mellom Karen Marie og prest Petter, 
som de oppmøtte satte pris på. Det var ca. 25 
deltakere. Å arrangere noe i tilknytning til alle-
helgen, som sendes ut i et brev til alle pårøren-
de, er en god mulighet til å nå ut til mange som 
kanskje ikke ellers ville fått det med seg.

KIRKEKAFFE

Det har også i 2021 vært svært begrensede mu-
ligheter til å arrangere kirkekaffe. Kirkekaffe er et 
sosialt sted hvor mennesker møtes etter guds-
tjenesten, og dette ønsker vi å utvikle videre til 
å bli et sosialt sted i menigheten og i nabolaget. 
Det har vært arrangert noen kirkekaffer, f. eks 
ved innsettelser og allehelgen, og vi ser stadig 
hvor viktig kirkekaffe er som en inkluderende- 
og relasjonsbyggende arena. Etter kveldsmesse-
ne på torsdager er det kirkekaffe bakerst i 
kirkerommet, hvor frivillige organiserer og tar 
med litt å spise. Dette er et viktig lavterskeltil-
bud i menigheten, som det er god oppslutning 
om, blant de som er tilstede på kveldsmesse.

SENIOR EXPO

I september ble menigheten invitert til å stå på 
stand på Senior Expo, som er en messe hvor 
målet er at innbyggere over 60 år skal få 
kunnskap om hvilke lokale tilbud som finnes for 
dem. Mange ulike representanter er tilstede og 
gir råd, tips og veiledning på tjenester/produk-
ter som kan bidra til økt trygghet, mestring, 
velvære og helse. Ullern menighet var der med 
informasjon hovedsakelig om hyggetreff, 
gudstjenester og samtaletjeneste.

SORGGRUPPE

Etter jul 2022 starter nye sorggrupper i prostiet 
opp, men arbeidet med rekruttering til disse 
ble hovedsakelig gjort høsten 2021. Sorggrup-
pen er for mennesker som har mistet ektefelle/
samlivspartner, og vi tar utgangspunkt i sorg-
gruppemodellen fra A-hus. Forskning viser at 
sorggrupper bidrar positivt i sorgbearbeidelsen 
for de aller fleste, og det oppleves meningsfullt 
som kirke å være med på dette arbeidet.
Det er diakonen i Ullern, de to diakonene i 
Nordberg og Maridalen og en frivillig som driver 
sorggrupper i Vestre Aker prosti. Det ble 
arrangert to åpne samlinger før jul, hvor interes-
serte kunne få vite hva sorggruppe er. Selve 
gruppeopplegget starter etter jul når gruppe-
ne lukkes. Det er ganske stor pågang på disse 
gruppene, og det startes to grupper etter jul.



    
 
 
 
 

    
04 June 2021 

To   : Ullern Parish  
 

Subject  : Ntuzuma Resources Centre   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
I greet you in the name of Jesus Christ. 

 

South Africa is still under lockdown but Government released some regulations. Opening of 

churches allowed with limited number of Congregants. We also had successful Passover and 

Pentecost services at Esangweni Congregation. By that time, government allowed gathering of 

250 people in door and 500 outdoor.  

 

Ntuzuma Prish Council is grateful with undying support we receive from Ullern Parish to keep our 

projects alive. During hard lockdown, we gave food parcel to the needy congregants to save lives. 

While we were still under hard lockdown, we started renovating resources Centre as shouwn in 

the pictures. We renovated building, library, and we bought all equipment needed to start soup 

kitchen.  

 

We expect to start the soup kitchen by end of this month. We plan to get a person to work in the 

resources Centre and cook for three congregations (Esibusisweni, Esangweni and Vumukholo). 

All cooking will be done at Esibusisweni and the other congregation will then collect cooked food 

to give to their community.  

NTUZUMA 
Jostein og Inger Nesvåg har avsluttet sin tjenes-
te i Ntuzuma. Vi setter stor pris på kontakten 
med menigheten og jobber nå for å se hvordan 
vi kan kan organisere kontakten videre. 

Dette kom vi ikke like langt med som ønsket i 
2021, men arbeidet tas opp igjen i starten av 
2022 og vi holder fremdeles kontakt med me-
nigheten.
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SJELESORG
Hovedsakelig prester og diakon, men også 
andre ansatte i Ullern menighet har hatt 84 
samtaler med enkeltpersoner. Siden 2021 
også var preget av restriksjoner og perioder 
med nedstenging, har kanskje disse samta-
lene vært ekstra viktige. Det er en viktig del 
av kirkens profil å tilby sjelesorg, og vi ser at 
mennesker synes det er fint å senke tempo-
et og prate med noen. I samtalene spør og 
deler, undrer, gråter og ler vi sammen. Det 
er plass til hele livet, sånn det er.

SAMLIVSGRUPPER
Hver høst arrangerer menighetene i Vestre 
Aker prosti samlivskurset PREP. Det hand-
ler om kjærlighet, forventninger, glede og 
vennskap, men aller mest om god kommu-
nikasjon.
Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva 
slags konflikter som kan skade forholdet, 
og få noen verktøy til å forbedre kommuni-
kasjonen og til å løse problemer. Kurset ble 
gjennomført i Voksen kirke, men noen av 
de som deltok soknet til Ullern.

SYKEHJEM
Det er tre sykehjem i Ullern sokn. Både 
Ullerntunet og Silurveien har tilgjengelig 
sykehjemsprest, men private Kajalund har 
ikke det. På Silurveien sluttet sykehjem-
spresten i september, og Ullern menighet 
har hatt kontakt med dem i påvente av ny 
prest som starter i 2022. På grunn av smit-
tesituasjonen har det vært vanskelig å få 
gjennomført gudstjenester på Kajalund og 
Silurveien, men før jul hadde vi juleguds-
tjenester begge steder.

                  Frivillige Joachim og Oddrun Botnen Eie    22

JULEKONSERT
I samarbeid med den kulturelle spaserstok-
ken, Ullern bydel og Ullern menighet ble det 
i november arrangert en julekonsert i Ullern 
kirke. Den kulturelle spaserstokken skal bidra 
til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser 
for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike 
typer tilbud på ulike kulturarenaer, f. eks i en 
kirke. Sammen med seniorrådgiver i bydelen 
søkte vi om å få konserten Julefryd og jule-
fred.
Sykehjemmene i soknet ble invitert, og seni-
orrådgiveren informerte om konserten i sine 
kanaler. Det samme gjorde kirken. Det ble en 
flott førjulskonsert med mange deltakere. Dis-
se samarbeidskonsertene som er gratis å delta 
på ønsker vi å fortsette med i årene fremover, 
forhåpentligvis en i semesteret.

FRIVILLIGE
E menighet har mange lemmer. Er stort antall 
medarbeidere, frivillige og ansatte, gir aktivi-
tet og liv i Ullern menighet. En stor takk til alle 
som har brukt av sin fritid til tjeneste i kirken i 
2021. Også i året som var har fokuset på smit-
tevern vært høyt, og vi har i flere runder fått 
beskjed om å bruke frivillige så lite som mulig.
Frivillige har også kjent på usikkerhet rundt 
å oppsøke aktiviteter i kirken, naturlig nok. 
Staben har forsøkt å holde kontakt med frivilli-
ge, og når muligheten har vært der, hatt dem 
med på tiltak med god opplæring i gjeldende 
smittevern. 
Vi ser også behovet for nye frivillige på flere 
områder, særlig i gudstjenestearbeidet, og 
det vil være en prioritert oppgave fremover 
å jobbe med frivilligheten. Diakonen er frivil-
lighetskoordinator. En bevisst tenkning rundt 
arbeid med frivillighet, samt gode rammer og 
god frivilligledelse tror vi er avgjørende for å 
rekruttere, ivareta, skape stabilitet og utløse 
engasjement. I Ullern menighet er det ønske-
lig å jobbe mer strategisk rundt dette i 2022. 

Frivillig Anki Reinskou



LA MAISON
Det har vært nok et krevende år for Gregory 
Paul og hans nabolagskafé La Maison. Pande-
mien har hatt store konsekvenser, og lagt store 
hindringer for å kunne bygge opp normal drift. 
Kafeens drift har hatt begrensninger i henhold 
til smittevern gjennom hele 2021. På tross av 
disse utfordringene har kafeen vist seg å ha 
et godt potensiale. La Maison ble nominert i 
Aftenpostens kåring av beste nabolagsrestau-
ranter, og har mottatt svært gode anmeldel-
ser. Gregory har testet ut både løsninger for 
take-away, som har blitt godt mottatt. Hans 
restaurantkonsept har også vist seg å være 
populært, og det er tidvis veldig godt besøkt til 
lunsj. Vi gleder oss nå til at Gregory snart kan få 
lov til å utvikle konseptet sitt, i tett samarbeid 
med menigheten, til glede for hele nabolaget.

OPPUSSING OG VEDLIKEHOLD
Ullern menighetshus’ venner, UMV, er en frivil-
lig organisasjon med betalende medlemmer. 
Høsten 2021 hadde UMV 119 medlemmer. 
UMVs hovedformål er å bidra til vedlikeholdet 
av menighetshuset, men også frivillighetsar-
beid til beste for menighetshuset er viktig. I 
2021 har mye midler blitt brukt til fortsatt opp-
pussing i andre etasje. Storsalen er også rustet 
opp blant annet med nye gardiner. Pipen der 
murpussen var delvis falt av er nå pusset opp. 
På østsiden av menighetshuset var det nød-
vendig å grave opp for å drenere slik at vann 
ikke renner inn mot husveggen. Det er også 
skiftet til nye, ikke så lett knusbare vinduer i 
kjellerstuen. UMV har fått betydelige gaver, 
noe som har betydd at det har vært mulig å 
bidra med så mye til oppussing og nødvendig 
vedlikehold.

   Foto: Kim Christie Østberg

MENIGHETSHUSET
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ØKONOMI
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Ullern menighets regnskap for 2021 gikk i ba-
lanse etter bruk av disposisjonsfond på kroner 
156 tusen. Dette resultater er etter renter og 
nedbetalinger (kroner 231 tusen) på husban-
klån som finansierer barnehagen. Husleieinn-
tekter fra barnehagen på kroner 745 tusen har 
vært viktig for å sikre økonomien i året som har 
gått. Gitt et vanskelig driftsår som følge av covid 
restriksjoner, er menighetsrådet fornøyd med 
resultatet som foreligger.

Covid restriksjonene hadde en betydelig ne-
gativ effekt i 2021. De førte til en reduksjon i 
utleie av lokaler (til blant annet minnesamvær), 
redusert husleie fra cafe under nedstenging og 
betydelige kostnader for strømming av konfir-
masjonsgudstjenester. Etter at restriksjonene 
ble løftet har utleie tatt seg opp igjen og dette 
kommer til å være en viktig inntektskilde også 
fremover.

Etter utfordringer med byråkratiet i KFiO som 
førte til endringer i inngått festeavtale, fikk 
vi endelig på plass husbankfinansieringen 
på kroner 15 millioner (30 års nedbetaling) 
i 2021. Menighetsrådet har også formalisert 
lånet på ca. kroner 6 millioner fra eldrefondet. 

Menigheten fikk utbetalt siste del av en større 
testamentarisk gave for arbeid for eldre. 
Totalt ble menighetens fond tilført kroner 
6 millioner der halvparten går til arbeid for 
eldre og den andre halvdelen er et fond for 
stell av gravplass. Totalt har menigheten fond 
øremerket diakonalt arbeid for eldre på over 
kroner 31 millioner.

Menighetsrådet ser positivt på den økono-
miske situasjonen fremover gitt de forven-
tede utleieinntektene fra menighetens byg-
ningsmasse.

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

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  Edvard Cock  
Arne Vik  Christine Hauck (MR sin
Bente K. Føyn representant i UMV)
Mie Heim
Anders Granheim
Otto Berg33
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REPRESENTANTSKAP
SIGNE ØDEGAARDS LEGAT 

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

Ingunn Grytnes Kristensen
Diakon
ik654@kirken.no

Sandra Borøy
Barnekorleder
barnogmusikk.ullern@gmail.
com

Jan Sandaas
Vaktmester
umvm00@gmail.com



HUSK ÅRSMØTE: SØNDAG 8. MAI 
I ULLERN KIRKE ETTER HØYMESSEN 

FØLG MED PÅ NETTSIDEN FOR 
INFORMASJON.

www.kirken.no/ullern


