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Innledning
Uranienborg menighet ligger i et hjørne av verden med høy materiell velstand. Her 
bor mange mennesker omgitt av et godt utbygget velferdstilbud.

Vår nære utfordring i all 
den velstand vi er omgitt 
av, er behovet for å 
skape fellesskap. Gode 
og trygge fellesskap! 
Menigheten har ca. 10 
000 innbyggere hvor ca. 
7500 er medlemmer av 
Den norske kirke. Her 
er mye mobilitet og 
gjennomtrekk. Mange er 
unge innflyttere med svakt 
kontaktnett i bydelen fra 
før. Foreldre har viktige 

og travle jobber, her en mange barn og unge som deler bosted både hos mor og 
far. Antall elever på Uranienborg skole har økt i senere år, og dette viser en økning 
av barnefamilier i området. Det er også en stor andel folk som har avsluttet en aktiv 
yrkeskarriere. 

I Frogner bydel bor det 60.000 mennesker. Blant disse er det ca 1000 barn som bor 
i fattige familier. Det skaper utenforskap og er ikke bra for integrering og deltagelse 
i samfunnet. Bydelen har tatt imot  mellom 90 og 100 flyktninger pr år og bosatt 
dem alle. I tillegg mindre enslige asylsøkere. Bydelen har kjøpt opp og stilt flere 
bygårder til disposisjon for dem.

Nesten halvparten av alle boliger i bydelen er utleieboliger, det fører til stor 
mobilitet og gjennomtrekk i strøket.

Skoler og helsestasjoner, ungdomsklubber og frivillighets-sentraler gjør en viktig 
jobb for å skape fellesskap og tilhørighet i nærmiljøet.

Sosial isolasjon, ensomhet/alene-het og manglende voksenkontakt er vår tids 
utfordring. Nye og viktige utfordringer er å skape møtesteder i hverdagen, for barn, 
unge, voksne og eldre. Steder som fremmer fellesskap og hvor mennesker inviteres 
til samhandling og relasjonsbygging. Et sted å høre til og kjenne at jeg har noe å 
bidra med i en større og meningsfull sammenheng.

Videre i en tid med hurtigvoksende sekularisering og et stadig større meningstap 
på flere og flere områder i livet, er det en kirkelig oppgave å skape arenaer for 
undervisning, fellesskap, lek, opplevelser, kunst og kulturopplevelser knyttet til 
fellesskapet i menigheten og til kirkerommet. 
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Menighetens nærvær i lokalmiljøet ytrer seg på flere vis:

• Ved faste gudstjenester og åpen kirke for stillhet og bønn ukentlig

• Ved kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferder

• Ved et rikt kirkemusikalsk konserttilbud gjennom året og under gudstjenester

• Refleksjonsfora; ulike foredrag om samfunn, kultur og kirke og 
kristendomsundervisning for voksne 

• Ved hjemmebesøk, skole- og barnehagebesøk, og ved krybbevandringer 
og påskevandringer for barn fra bydelens barnehager og Uranienborg 
skole, og ved skolegudstjenester og gudstjenester og kultursamlinger ved 
Uranienborghjemmet.

• Ved de mange og ulike aktiviteter for barn, ungdom og voksne som fyller 
kirken og menighetshuset gjennom uken.

• Ved de ansatte, folkevalgte og frivilliges innsats i aktivitetene og nærmiljø

I denne årsmeldingen legges det vekt på hva vi har oppnådd. Det er i mindre grad 
gitt plass til drøfting av nye utfordringer som menighet står overfor. Utfordringene 
må bli en del av samtalen Menighetsrådet , menighetens ansatte, folkevalgte og 
frivillige i fremtiden skal føre.

I denne årsmeldingen vil det heller 
ikke bli nevnt navn på alle som bør 
takkes. Her er til sammen over 220 
mennesker om vi regner alle ansatte, 
folkevalgte og alle som yter en stor 
eller mindre oppgave i fellesskapet. 
Til sammen utgjør dette det store 
arbeidslaget som holder menigheten 
i drift og gjør at den fremstår i 
lokalmiljøet slik den gjør.

Takk til alle!
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Strategi i 2016
I 2016 er det utarbeidet en ny strategi for menigheten. Den sier at Uranienborg 
menighet skal gi sitt aktive bidrag til målene som Oslo bispedømme har satt i sin 
strategi for årene 2015-2018 – Mer himmel på jord: 

• Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet

• Flere søker dåp og trosopplæring

• Folkekirken engasjerer seg i samfunnet

• Flere får lyst til å arbeide i kirken

Uranienborg menighetsråd vil legge vekt på de samme verdiene som Oslo 
bispedømme:

• Troverdig, målrettet og tydelig kommunikasjon

• Kvalitet på kirkelige handlinger, aktiviteter og relasjoner

• Å stimulere og øke medlemmenes engasjement, deltakelse og kunnskap

Uranienborg menighetsråd har i 2016 arrangert 5 seminarer med deltakelse fra 
stab, frivillige og eksterne innledere for å finne frem tiltaksplaner som bygger på 
menighetens profil, særpreg og fortrinn. Menigheten har valgt å prioritere disse 
områdene:

1. Gudstjenester

2. Kirkemusikk

3. Barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring

4. Undervisning og refleksjon for voksne

5. Diakoni og internasjonalt arbeid

6. Medarbeidere og økonomiske ressurser

Tiltakene er utarbeidet etter en grundig planlegging og involvering av 
medarbeidere i stab, korister, frivillige og andre som bidrar til gjennomføringen. 

Menigheten hadde håpet å presentere strategien for Oslo biskop Ole Christian 
Kvarme på den planlagte visitasen i oktober 2016. Denne visitasen måtte utsettes 
og blir gjennomført i mai 2017. Strategidokumentet vil bli presentert da.

Menigheten har også i 2016 hatt et omfattende tilbud til menighetens medlemmer. 
Semesterprogrammene for vår og høst er fyldige kataloger over alle tilbud 
som er nevnt i denne årsmeldingen. Takk for godt redaksjonelt arbeid med 
programheftene.

Menigheten har i 2016 utarbeidet et hefte om utsmykningen i kirkerommet i 
samarbeid med Vigelandmuseet. Takk til redaksjonen som har stått for arbeidet.
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Gudstjenestelivet
Uranienborg menighet har i 2016 forsøkt å arbeide etter målene som Oslo 
bispedømme har for gudstjenestelivet: «Gudstjenesten skal gi et møte med Gud, 
fornye troen, være en kilde til livsutfoldelse og en støtte i livets ulike faser og 
overganger, og at flere deltar i gudstjenesten og opplever den som et åpent og 
inkluderende fellesskap.»

Generelt kan det sies at det 
er nedlagt et stort og godt 
arbeid med menighetens 
feiring av gudstjenestene. 
Høymessene preges av god 
forkynnelse, et rikt liturgisk 
og kirkemusikalske nærvær 
med kor og instrumentalister 
i tillegg til våre eminente 
kantorer, og mange frivillige 
tjenstegjørende.

Gudstjenestene særpreges 
av god deltagelse i salmesang og liturgi. Oppslutningen har fortsatt vært økende i 
2016,- også ved nattverdbordet og kirkekaffefellesskapet etter gudstjenestene.

I 2016 har menigheten videreført:

• Gudstjenester hver søndag hele året gjennom. Totalt har det vært en økning i 
antall deltakere i gudstjenestene. Et særpreg er at vi har mange besøkende fra 
hele Oslo, ikke bare bydelen. Vi har feiret to nynorsk gudstjenester i 2016 med 
god deltakelse.

• Det var en stor nedgang i antall døpte fra 2014 til 2015. I 2016 har utviklingen 
snudd og antall døpte er høyere enn året før

• Antall nattverddeltaker fortsetter å øke.

• Hverdagsmesse hver onsdag formiddag med nattverd og etterfølgende lunsj. 
Messen er et godt møtepunkt med stabil oppslutning av deltakere både fra 
bydelen og fra andre deler av Oslo.

• Kveldsgudstjeneste for ungdom søndag kveld ble gjennomført i vårsemesteret. 
Menigheten ønsker en gjennomtekning av kveldsmessenes videre plass og 
betydning i ungdomsarbeidet, og derfor tok messene en pause i høst.

• Det var vært søndagsskole hver søndag i vår og høstsemesteret. Også her er 
det et stabilt antall barn og familier som benytter seg av søndagsskolen.

• Barnegudstjenestene, en i hvert semester, har vært feiret også i år med stor glede 
og oppslutning fra barn og voksne. UrraGospel og Bandet leder gudstjenestene 
sammen med liturg, frivillige og barn fra menighetens barneaktiviteter. 
Barnegudstjenestene beriker gudstjenestemangfoldet i menigheten. 
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• Gudstjenestesamarbeidet med menighetene i Bygdøy, Frogner og Fagerborg 
om 2. juledag, 2. påskedag og prostigudstjeneste 2. pinsedag i Domprostiet 
har fortsatt i 2016. 

• Det har vært feiret småbarns-gudstjenester en gang i måneden. Gudstjenesten 
er vokst frem fra familiemøtepunktet i menighetshuset på onsdager. Her spiser 
de middag sammen og har barneaktiviteter. Småbarns-gudstjenestene feires 
onsdag ettermiddag fra 17.00-19.00 i kirkerommet. 

• Et korps av frivillige har holdt kirken åpen hver tirsdag for stillhet og bønn. 

• Det er avholdt gudstjenester på Uranienborghjemmet en gang i måneden 
og på kirkens førstedager. Kantor og prest feirer gudstjeneste sammen 
med beboere og ansatte, og de har et hyggelig måltid sammen etter 
gudstjenesten. Samarbeidet med institusjon er svært godt og det beboerne 
gir uttrykk for stor takknemlighet.

• Kurs for tekstlesere og kirkeverter har blitt avholdt to ganger i 2016. 

• Stabsmøtene hver tirsdag starter med morgensang i kirken.

• Byens beste kirkekaffe og møtested etter gudstjenestene. Takk til menighetens 
husmor. Hun gjør en enestående innsats i å arrangere kirkekaffe hver søndag 
hele året, og i tillegg serverer hun lunsj på onsdagsmessene. Det er 25 glade 
kakebakere til sammen, slik at det blir levert 1-2 kaker hver søndag.

Gudstjenestelivet: virksomheten i tall

2014 2015 2016
Gudstjenester søn- og helligdager 61 59 66
Gjennomsnitt antall besøkende 177 198 194
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 103 86 112
Gjennomsnitt antall besøkende 51 39 57
Gudstjenester med nattverd 108 100 95
Gjennomsnitt til nattverd alle gudstj. 69 72 86
Totalt antall på alle gudstjenester 16.091 15.049 19.257
Døpte 82 58 71
Konfirmerte 31 30 30
Barnehagebesøk 30 25 26
Skolebesøk 0 1 14
Vielser 23 17 20
Gravferder 47 52 66
Antall frivillige 100 100 220
Offer 405.867 449.340 586.545
Gaver og andre innsamlinger/julemesse 66.000 664.000 708.310
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Kirkemusikk
Menighetsrådet har i 2016 arbeidet for å nå to delmål for menighetens satsing på 
kirkemusikken. 

For det første skal Uranienborg menighet videreføre og styrke kvaliteten på 
menighetens kirkemusikk. Menigheten skal være det naturlige møtestedet for alle 
som er interessert i kirkemusikk. Det kirkemusikalske tilbudet har omfattet flere og 

nye konserter. Det har vært 
holdt 6 orgelkonserter 
med vår egen eminente 
organist og internasjonale 
gjester. Vi har hatt 7 store 
korkonserter, noen med og 
noen uten orkester.  Det 
har vært jevnlige konserter 
fra klokkespillet fa tårnet 
og det har vært Bach-
kantate i kirkerommet. 
Publikumstallene har 
fortsatt å øke sammenlignet 
med tidligere år.

Et absolutt høydepunkt er at menighetens eget kor, Uranienborg Vokalensemble 
under ledelse av vår korkantor, ble nominert til Grammyprisen for innspillingen av 
salme-cd’en Himmelrand.

At gudstjenestedeltakelsen stadig er 
økende, må skyldes nettopp den musikalske 
utsmykkingen av gudstjenesten som kor, 
instrumentalister og organisten står for.

For det andre er det et målrettet arbeid for 
at menighetsfellesskapet selv skal være et 

syngende 
fellesskap som 
forener egen 
salmesang med 
korsang på høyt 
kvalitetsnivå,- 
samt en nysgjerrig utforsking av vår salmeskatt.

Foto: Hans A. Rosbach
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I 2016 har menigheten prioritert innsats på disse områdene:

• Et rikt og bredt kirkemusikalsk tilbud i gudstjenestefeiringen og ved
konserter ved hjelp av kirkens egne instrumenter: Kuhnorgelet, Uranienborg
vokalensemble, Oslo Kammerkor, UrraGospel, Sinfonia Uranienborg, tårnets
klokkespill og andre musikalske gjester. se vedlegg.

• Legge forholdene til rette for at Uranienborg er et lære- og praksissted for
kirkemusikkstudenter ved Norges musikkhøyskole. Kirkens orgel er et yndet
praksissted for studenter ved Musikkhøgskolen.

• Arrangerte «salmefoss» også i 2016. Oslo Chorale Selskap, studenter og
lærere ved Musikkhøyskolen og vårt eget Uranienborg Vokalensemble med
gjester hentet frem nye og gamle salmer i den nye salmeboken.

• Sponsorer har gjort det mulig å la de fleste konsertene være gratis for
publikum. Dette økonomiske bidraget er til stor velsignelse for kirkens arbeid
med kirkemusikken og menigheten takker rause givere!

• I 2016 engasjerte menigheten en produsent i 20% stilling for å arbeide
med tilrettelegging av konsertvirksomheten i kirkerommet. Også betalt av
sponsormidler.

Se mer vedlegg bak i årsrapporten,- Rapport 2016 og Vokalensembles årsmelding

Foto: Morten Lindberg
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Musikk 2016: virksomheten i tall

VÅR Orgel/
musikk

  Kor

05.feb Poesi, klokkespill og dans 45

21.feb Korkonsert Oslo kammerkor 184

03.mar Kirkemusikkfestivalen, mesterklasse O.Latry, Paris 35

09.mar Himmelrand Uranienborg vokalensemble,
kirkemusikkfestivalen

215

25.mar Stabat mater, Uranienborg vokalensemble 231

10.apr Korkonsert. Oslo Chorale selskap 120

01.mai Urragsopel 120

25.jun Camerata og Uranienborg vokalensemble 150

80 1020
snitt 40 146

HØST Orgel/
musikk

Kor

01.sep Lansering Himmelrand Uranienborg vokalensemble 172

21.sep Orgel Inger-Lise Ulsrud & Unni Løvlid 60

30.sep Orgelmusikk Orgel Inger-Lise Ulsrud 80

05.okt Orgelmusikk Hanne Hartmann 64

13.okt Salmefoss 183

19.okt Orgelmusikk N.H.Asheim & G.Asheim, fiolin 100

02.nov Bach i kirkerommet, strykere 110

06.nov Allerhelgenkonsert 211

27.nov Uranienborg vokalenensmble  julekonsert 532

30.nov Orgelkonsert Inger-Lise Ulsrud 77

08.des Oslo kammerkor & IL.Ulsrud 270

11.des Jul i Briskeby 630

14.des Uranienborgkonserten 457

491 2185
snitt 81 364
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Barne- og ungdomsarbeidet
Uranienborg menighet har i 2016 satset på å videreføre og styrke kvaliteten på den 
allsidige innsatsen for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

De viktigste tiltakene i 2016 har vært:

• Tilbud til speidere, søndagsskole, 
UrraGospel, familiemiddag med etterpå-
følgende aktiviteter for barn. Dette og 
babykafe og babysang er ukentlige tilbud 
gjennom hvert semester.

• En trosopplæring som når flere og flere 
aldersgrupper. Uranienborg menighet 
har fått godkjent en ambisiøs plan for 
trosopplæringen. Menigheten har i 2016 
startet det strategiske arbeid med å styrke og utvikle denne viktige oppgaven. 
En rekke tilbud er funnet sted, som for eksempel tårnagenter, utdeling av 4-års 
bok, krølletreff, førsteklassetreff og annet.

• Tiltakene har hatt en positiv og stigende oppslutning. Takk til vår trosopplærer 
og hennes frivillige stab.

• Prioritere konfirmasjonsopplæring og tilbud til konfirmanter. Vår ungdomsprest 
har utarbeidet et nytt program for undervisningen av våre konfirmanter. Hun 

har startet opp ledertreningskurs 
for ungdom, UMULF – 
ungdomsprestens lederforum 
som har ansvaret for denne delen 
av vår virksomhet. Menigheten 
har en stor stab av frivillige 
ledere som er en viktig ressurs i 
arbeidet.

• Integrere trosopplæringen 
i menighetens gudstjenesteliv. 
Gudstjenesten er møtested for 
flere av menighetens aktiviteter, 
også for trosopplæringen på alle 
trinn. Her gjenstår det en del 
arbeid i årene som kommer.

• Videreføre menighetens rolle som praksissted for studenter som utdanner seg 
innen barne- og ungdomsarbeidet i kirken. I 2016 har vi hatt 5 praksisstudenter 
fra Menighetsfakultetet.

• Utvikle samarbeidsprosjektet «Alternativ opplæring» med Uranienborg skole. 
Dette er et månedlig tilbud for ungdom som har godt av en annen arena for 
læring, mestring og sosialisering. Vi har samarbeidet med Uranienborg skole i 
flere år, og prosjektet har vært ledet av vår ungdomsprest.
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• Invitasjon til barnehager og skoler om krybbevandring m.m. Mer enn 
20 barnehager og 16 skoleklasser har vært på besøk til påskevandring i 
kirkerommet. Skolegudstjenester for Uranienborg skole, Hartvig-Nissen og 
Oslo private gymnas og påskegudstjeneste for Uranienborg skole. Takk til 
prosjektleder som har ledet menighetens arbeid i barneavdelingen sammen 
med mange frivillige.

• Honnør til konfirmantene som har gjennomført en flott fasteaksjon i 2016.

• Også i år er det arrangert en vellykket og barnevennlig juletrefest for små og 
store. Takk til vårt vertskap og for fint komp fra musikere fra Amaldus under 
juletregangen. Juletrefesten er kommet for å bli.

Barne- og ungdomsarbeidet: virksomheten i tall

Aktiviteter Antall tilbud Antall ulike personer 
innom tilbudet ilp. året

babysang 1 100

søndagsskole 1 60

Kontinuerlig tilbud 1-5 år 1 25

Kontinuerlig tilbud 6-12 år 2 19

Kontinuerlig tilbud 13-17 
år

2 32

Lederkurs 13-17 år 1 11
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Undervisning og refleksjon blant voksne
Også Uranienborg menighet har en utfordring i å arbeide for at flere søker dåp/
tro og trosopplæring. I 2016 har menigheten ønsket å videreføre arbeidet med å 
stimulere til økt kunnskap om den kristne tro. 

De viktigste tiltakene som er gjennomført i 2016 er:

• Videreføring av Uranienborg kirkeakademi. I 2016 har det vært 7 
akademisamlinger i kirken under galleriet. Fremmøtet ligger mellom 25-60 
besøkende hver kveld. Kirkeakademiet har en egen redaksjonsgruppe.

• Innføring i kirkens tro 
har hatt 12 samlinger. I 
vårsemesteret gjennomgikk 
soknepresten Jakobs brev, og 
i høstsemesteret gjennomgikk 
han Matteusevangeliet. 
Oppslutningen har vært stabil 
ca 20 hver kveld. Interessen 
for kristendomsundervisning i 
menigheten er stigende.

• Dialogforum for voksne i 
samarbeid med Areopagos med 10 samlinger i 2016. Dette forum er ledet 
av vår vikarprest og en representant fra Areopagos. Sammen har de også en 
mindre samtalegruppe. 

• «Biskopens hjørne» har hatt fire samlinger med besøk av de pensjonerte 
biskopene Finn Wagle, Bernt Baasland, Laila Riksaasen Dahl og Georg Hille. 
Biskopene har kommet med selvvalgte tema. Menigheten en privilegert 
som har tilgang på slik erfaring og kunnskap som disse biskop emiritusene 
representerer. Soknepresten er ansvarlig.

• «Kirke og kultur» for å øke kjennskap til kirkens kulturelle og historiske 
nærmiljø.  Det har vært 7 samlinger med stor oppslutning. Kapellan vår er 
ansvarlig og samlingene finner sted formiddagstid i kirkerommet.

• Midt-Østenforum i samarbeid med Hjelpeorganisasjonen Godgave. Det 
er arrangert 6 foredrag med 
påfølgende samtale om 
situasjonen i Midt-Østen. 
Kapellanen og styret for God 
Gave er ansvarlig. Forumet har 
vakt interesse fra besøkende langt 
utenfor menigheten grenser. Takk 
til kapellanen som på så mange 
vis åpner menighetens sikt ut i 
den store verden,- og spesielt 
mot Midt-Østen
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• Menighetstur til Betlehem 
for å gi kunnskap om kristen 
arv og dagens situasjon. 
Turen er blitt en institusjon 
og bidratt til økt felleskap 
og solidaritetsarbeid i 
menigheten. Ekstra gjevt 
er det for oss med årlig 
besøk av ungdommer fra 
Betlehem før jul. Kapellanen 
og God gave samlinger inn 
et betydelig beløp til venner i 
Betlehem hvert år ved salg på Julemessen og ved ulike kjøpesentra i julestrien.

• Samlet tilbyr disse ulike møtestedene en fornyet anledning til refleksjon 
og engasjement rundt tro og kirke og aktuelle saker i tiden og samfunn. 
Menighetens plassering i bydelen gir oss også en sjelden tilgang på 
ressurspersoner fra den offentlige debatt som kan inviteres til å bidra med sine 
refleksjoner inn i kirkefellesskapet. 

• Se mer i vedleggene bak
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Diakoni og internasjonalt arbeid
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp 
for rettferdighet» 

Slik er diakoni definert i Plan for diakoni i Den norske kirke. Uranienborg menighet 
har som troende fellesskap et medansvar for å avhjelpe ensomhet og forebygge og 
avhjelpe menneskelig nød.

Menighetsrådet har i 2016 drøftet mulighetene av å styrke det diakonale arbeidet. 
Vi ønsker å se alt arbeidet i menigheten som en bit av et større diakonalt hele. Alt 
vi driver med bør til syvende og sist være diakoni i den forstand at kirken er kalt til å 
leve et tjenende liv for sin Herre og sin neste i alt vi gjør.

Menigheten har i 2016 gitt et 
fint og viktig bidrag for å skape 
vennskap mellom etnisk norske og 
flyktninger gjennom sin språkkafe. 
Dette har vært et nytt og frisk tiltak 
som har beriket menigheten og 
flyktninger bosatt i bydelen. Videre 
er språkkaffen vært et fint sted for 
å praktisere norsk. Et stort vertskap 
på ca 30 har i lag stått for kafeen. 
Besøket av flykninger har gjevnt 
vært tilsvarende mange.

Videre er Alternativ undervisning for ungdom som UrraUng drifter i samarbeid med 
Uranienborg skole et tiltak menigheten skal være stolt av.  Ungdomspresten vår og 
hennes frivillige har vist et trofast nærvær hos unge som er mest utsatt.

Skal det nevnes steder hvor det ligger utfordringer for diakonalt kirkelig nærvær 
fra menighetens side i fremtiden, så bør det nevnes et bredere tilbud for eldre, 
hjemmebesøkstjeneste og tiltak for de grupper blant oss jfr. innledningen i 
årsmeldingen.  Her er mange som har det annerledes enn det den ytre overflaten 
ved Frogner bydel skulle tilsi. 

Samtidig søker menigheten et større og mer forpliktende engasjement for 
Domprostiets diakonale utfordringer andre steder i byen vår. Vi ser det som et felles 
kirkelig ansvar for Oslokirken.

En spesiell oppgave ser menighetsrådet for seg at det vil være å åpne kjelleren 
under apsisen i Uranienborg kirke til diakonale formål. «Krypten», som den kalles, vil 
kan helt nye muligheter for å skape åndelige og sosiale møteplasser i en menighet 
hvor mange ønsker åndelig næring og fellesskap. I 2017 vil Menighetsrådet legge 
frem konkrete planer om gjennomføring av dette diakonale prosjektet.
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Viktige tiltak i 2016 har vært:

• Alle ofringer skal øremerkes organisasjoner som driver misjons- og diakonalt 
arbeid utenom menigheten. I 2016 beløp dette seg til kr 586.545

• Kollekt under menighetens mange gratiskonserter har gått til Grønland 
menighets arbeid med de som står i Fredagskøen foran Fattighuset.

• Julemesse i adventstiden til 
inntekt for God Gaves innsats i 
Bethlehem. Dette ble i 2016 til 
sammen kr. 55.000. Flott innsats 
fra «Uranienborg kvinnelige 
husflidlag» og prosjektleder i 
UrraBarn og fra styret og frivillige i 
GodGave.

• «Jul i Briskeby» - gratiskonsert 
hvor bydelens artister og 
kunstnere deltar og hvor kollekten går til veldedig formål. I 2016 kom det inn 
kr 21.000 som ble gitt til Grønland menighets arbeid for fattige i Oslo.

• Julefeiring i Amaldus på Julaften, 
åpen for alle i menigheten. Vår kapellan 
har sammen med kokk og frivillige laget 
et enestående tilbud til alle som vil feire 
jul i et større fellesskap.

• Språkkafé for alle i menigheten som 
ønsker å lære seg norsk. Vertskapet 
har sammen med frivillige arrangert 
språkkafé hver 14. dag i store sal. 
Oppslutningen har vært på 60-70 
deltakere hver gang. Dette er et flott 
og meningsfylt nytt tilbud i Uranienborg 
menighet.

• Hyggetreff hver måned for seniorer. Tirsdag en gang i måneden møtes gjester, 
prest og seniorer til samling på formiddagen. Menighetens husmor er vertinne.

• Se mer i vedlegg bak.
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Økonomi, medarbeidere og bygninger
Menigheten har et solid økonomisk fundament sammenlignet med mange andre 
menigheter i Oslo bispedømme. Dette fundamentet er vedlikeholdt og styrket i 
2016. Det er gjort en stor innsats for å sikre menighetens økonomiske handlefrihet. 

I 2016 er det viktig å nevne:

• Menighetsrådet har hatt et konstruktivt og fint samarbeid med styret for 
Stiftelsen Uranienborg Menighets Boligstiftelse. Menighetsrådet er imponert 
over styrets evne til å skape verdier til det diakonale arbeider. Uten denne 
innsatsen ville menigheten ikke ha økonomi til å opprettholde tilbudet. 
Menigheten er meget takknemlig for det arbeid Stiftelsens styre nedlegger for 
menigheten. 

• Menighetens økonomiutvalg har i 2016 hatt en grundig gjennomgang av 
menighetens økonomi og forvaltningen av våre verdier. Det er god kontroll og 
oversikt over menighetens økonomiske situasjon.

• Menighetsrådets nestleder har reorganisert de frivillige i menigheten. Det er 
nå laget en organisasjon som dekker de sentrale oppgavene i menigheten. 
I desember 2016 ble det holdt en fest for frivillige. Anne Grethe Preus holdt 
en uforglemmelig konsert for alle frivillige som hadde kommet. Menighetens 
julegave til de frivillige var Uranienborg vokalensembles salme-cd, 
Himmelrand, som ble nominert til Grammy i 2016.

• Også i 2016 er leilighetene i Blokka leid ut til ungdom som har arbeid i barne- 
og ungdomsavdelingen, drifter nettsiden til Uranienborg kirke og driver utleie 
av menighetshuset. Disse gjør en formidabel innsats for menigheten. I tid 
og penger utgjør denne innsatsen flere årsverk i menighetens virksomhet. 
Forhåpentligvis fungerer også ordningen som et fint lære og trosfellesskap i en 
menighet i en fase i livet.

• Menigheten takket i 2016 Svein Beksrud av som daglig leder. Han har gjort 
en flott innsats for menigheten. Kamilla Døvik er tilsatt som daglig leder etter 
Svein. I henne har menigheten fått en faglig dyktig og flink medarbeider.

• Kirkekaffen har fått bedre vilkår i 2016 ved at benkplassen bak i kirken er 
forbedret. Dette har vært utført på en forbilledlig måte av vår snekker.

• Det har blitt avholdt dugnad på menighetshuset og i kirken. Vaktmesterne i 
Menighetshuset og hjelpere holder lokaler og utearealer i fin stand.

• Takk til våre kirketjenerne som åpner og forbereder kirken til søndagens 
gudstjenester og takk til medhjelpere på onsdagsmessene. Og til andre 
frivillige som holder kirkens interiør i stand og pynter den.

• Tall til vaskerne for flittig renhold av kontoret og kirke. 

• Våre «gartnere» har gjort en stor innsats i hagearbeid utenfor kirken gjennom 
sommerhalvåret. Takk!
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• I stor og smått er det 220 frivillige mennesker med i fellesskapet og sammen 
får vi dette til å gå rundt i alle avdelinger og aktiviteter. En stort takk til alle 
som bruker noe av sin til menighetens fellesskapet. 

• Det er bare sammen vi er den vi er!

Økonomi, medarbeidere og bygninger: virksomheten i tall

Sum driftsinntekter 7.495.474

Sum driftsutgifter -6.716.536

Brutto driftsresultat 778.937

Netto driftsresulat 392.298
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Menighetsrådet
Menighetsrådet har avholdt 13 møter i 2016 og behandlet 85 saker.

Paul Stray        Leder
Inger Forfang Sandvik Nestleder/ Repr. KfiO
Maria Agøy Sand Representant
Thomas Bjerkan Representant
Olav Refvem Representant
Therese Ustvedt Representant
Marianne Volden 1. vara
Bjørn Eriksen 2. vara
Ole Tørklep 3. vara
Line Andreassen 4.vara
Jan Oskar Utnem Sogneprest

Frivillige grupper og komiteer
Menigheten har et stort frivillig korps som drifter store deler av menighetens 
arbeid. Av ulike komiteer og grupper har vi: Økonomiutvalg, Huskomite for kirken, 
Boligstiftelsens Styre, Kirkekjellerutvalg, Kirkemusikkutvalg, Trosopplæringsutvalg/
barne- og ungdomsutvalg og GodGave komite.

Takk til prestevikaren vår som stiller alltid opp ved behov. 

Takk til nøkkelpersoner blant de frivillige som organiserer og holder tak i aktiviteter 
og gjøremål både i kirke, menighetshuset, blokka og kontoret, og er innom kontoret 
hver dag.
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Ansatte
Bispedømmeansatte

• Sokneprest Jan Oskar Utnem i 60% stilling (40% ufør).

• Kapellan Eirik Rice Mills i 100% stilling

• Prest Cecilie Jørgensen Strømmen som vikar for Utnem.

Kirkelig fellesrådansatte

• Kantor Inger-Lise Ulsrud i 70% stilling (8% menighetsfinansiert).

• Daglig leder Kamilla Døvik i 100% stilling (20% menighetsfinansiert).

• Trosopplæringsleder Elise Birgitte Haugsten Thomassen i 20% stilling fra mai 
2016, Mari Almås innehadde denne 20% stillingen t.o.m april 2016. 

• Kirketjener Anne-Lindahl Schanche 3 av 4 søndager.

• Kirketjener Margarita Yurinova 1 av 4 søndager, permisjon fra november 2016.

• Kirketjener Ragnhild Stang 1 av 4 søndager som vikar for Margarita Yurinova.

• Asbjørn Næverlid renholder

Menighetsansatte

• Elisabeth Holte i 80% stilling.

• Leder for barnearbeidet Mari Almås i 80% stilling, permisjon fra mai 2016.

• Leder for barnearbeidet Tuva Jebe Nesmann i 100% stilling som vikar for Mari 
Almås. 

• Leder for ungdomsarbeidet Ingeborg Holberg i 100% stilling

• Vaktmester Magnhild Rytter Johansen i 25% stilling.

• Vaktmester Susanne Rytter Johansen i 25% stilling.

• Regnskapskonsulent Ilze Vakse i 20% stilling f.o.m 01.04.2016.

• Musikkprodusent Torunn Forland 20% stilling f.o.m 01.04.2016. 

• Klokkenist Laura Marie Rueslåtten er selvstendig næringsdrivende med fast 
avtale om klokkespill med menigheten.
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VEDLEGG



Årsmelding 2016	
2016	har	vært	et	innholdsrikt	år	for	Uranienborg	Vokalensemble	og	dirigent	Elisabeth	Holte,	med	
mange	konserter	og	to	turnéer.	Koret	har	urfremført	ny	musikk,	deltatt	på	flere	
kirkemusikkfestivaler	og	sluppet	ny	plate.		

Under	Oslo	Internasjonale	Kirkemusikkfestival	presenterte	Uranienborg	Vokalensemble	
«Salmeboken	–	en	kulturskatt».	På	denne	konserten	presenterte	koret	salmer	til	nykomponerte	
melodier	og	arrangement,	og	hele	tre	urfremføringer	av	de	norske	komponistene	Marianne	
Reidarsdatter	Eriksen,	Ørjan	Matre	og	Ola	Gjeilo.	Konserten	ble	gjort	sammen	med	Inger-Lise	Ulsrud	
på	orgel	og	alt	Ebba	Rydh,	og	store	deler	av	programmet	var	plukket	fra	korets	nye	plate	
Himmelrand,	som	skulle	lanseres	høsten	2016.	

I	april	reiste	koret	til	Danmark	for	en	tredagers	konsertturné	og	gjorde	konserter	i	Aalborg	domkirke,	
Aarhus	domkirke	og	Sortebrødre	kirke	i	Viborg.	Konsertene	hadde	tittel	«Sorg	og	trøst»	og	
programmet	inneholdt	verk	av	britiske	komponister	som	blant	andre	Hubert	Parry,	James	
MacMillan,	Jonathan	Dove	og	John	Sheppard.	Konserten	i	Sortebrødre	Kirke	var	en	del	av	Viborg	
Internasjonale	Kirkemusikkfestival	og	P2-vert	Klaus	Møller-Jørgensen	fra	Dansk	Radio	var	
konferansier	under	konserten.			

Uranienborg Vokalensemble i Aarhus domkirke, april 2016 

I	juni	fikk	Uranienborg	Vokalensemble	besøk	av	sitt	vennskapskor	fra	København,	Kammerkoret	
Camerata.	Under	en	felleskonsert	i	Uranienborg	kirke	fremførte	korene	verk	sammen,	av	Johannes	
Brahms,	Felix	Mendelssohn-Bartholdy	og	Max	Reger.	Konserten	markerte	100-årsjubileet	for	Max	
Regers	død,	ved	å	fremføre	hele	Op.	110.	Verket	består	av	tre	satser,	som	sjelden	fremføres	i	sin	
helhet	på	grunn	av	høy	vanskelighetsgrad	og	intensitet.		



Høsten	2016	ble	korets	tredje	CD-plate,	Himmelrand,	
lansert	både	i	CD-format	og	gjort	tilgjengelig	på	
strømmingstjenester.	Platen	er	spilt	inn	i	Uranienborg	kirke	
og	inneholder	salmer	fra	den	nyeste	salmeboken	til	Den	
Norske	Kirke	og	orgelimprovisasjoner	over	salmene.	
Bestillingsverkene	av	Eriksen,	Matre	og	Gjeilo	er	med,	som	
nye	arrangement	over	fritt	valgte	salmer	fra	salmeboken.		

Produsent	er	Morten	Lindberg	og	2L	Lindberg	Lyd	AS.	
Medvirkende	på	plata,	i	tillegg	til	kor	og	dirigent,	er	Inger-
Lise	Ulsrud	på	orgel	og	sopran	Mathilda	Sterby.	Platen	fikk	
gode	kritikker	fra	flere	anmeldere	ved	plateslipp	og	dirigent	Elisabeth	Holte	og	korsanger	Arnfinn	
Redse	ble	invitert	til	NRK	for	radiointervju	på	«Spillerom»,	sendt	på	NRK	P2.		

I	forbindelse	med	lansering	av	Himmelrand	reiste	Uranienborg	på	lanseringsturné	som	ble	startet	
med	konsert	i	Uranienborg	kirke	torsdag	1.september.	Helgen	som	fulgte	tok	koret	turen	til	
Stavanger,	Bergen	og	Trondheim	og	holdt	konserter	i	domkirkene	i	de	respektive	byene.	Konsertene	
var	godt	besøkte	og	koret	fikk	god	respons	fra	publikum	alle	steder.		

Allehelgensdag	holdt	koret	konsert	under	gjestedirigent	Kjetil	Almennings	ledelse.	Program	for	
konserten	var	verker	av	Bach,	Pärt	og	Sandström.	I	forbindelse	med	øvingshelg	med	Uranienborg	
Vokalensemble	holdt	Kjetil	Almenning	også	en	Masterclass	i	direksjon.	Aktive	deltagere	var	studenter	
fra	Norges	Musikkhøgskole,	sangere	fra	UV	og	to	eksterne	kordirigenter.		

Første	søndag	i	advent	gjentok	koret	suksessen	fra	i	fjor	med	samarbeid	med	musikere	fra	KORK	der	
Christmas	Carols	av	John	Rutter	ble	fremført.	Det	ga	godt	oppmøte	i	Uranienborg	kirke,	hvor	
Johannes	Heggland	fra	Kirkens	Bymisjon	var	hyret	inn	som	konferansier	for	å	binde	de	musikalske	
innslagene	sammen.	Koret	deltok	også	på	«Jul	i	Briskeby»,	en	årlig	tradisjon	i	Uranienborg	menighet,	
der	kjente	artister	stiller	opp	gratis	og	kollekten	går	til	en	veldedig	organisasjon.		

I	årets	siste	måned	kom	det	en	glad-nyhet:	Himmelrand	var	nominert	til	Grammy	i	kategorien	Best	
Choral	Performance	i	2016.	Utdelingen	skjer	i	Los	Angeles,	USA,	i	februar	2017	og	dirigent	Elisabeth	
Holte	sammen	med	en	gruppe	sangere	reiser	for	å	overvære	utdelingen.	

Uranienborg	menighet	mottok	i	2014	sponsormidler	som	skal	brukes	til	musikk	i	Uranienborg	
menighet	til	og	med	2016.	Dette	har	gjort	det	mulig	å	gjøre	større	prosjekter	og	ha	hyppigere	
samarbeid	med	profesjonelle	musikere	enn	tidligere.	Sponsormidlene	har	gått	til	å	dekke	honorarer	
til	musikere	og	gjør	at	de	fleste	konsertene	i	Uranienborg	kirke	har	blitt	arrangert	som	
gratiskonserter.	Som	gjenytelse	deltok	koret	på	en	lukket	konsert	arrangert	av	Reitangruppen,	der	
Kurt	Nilsen	med	band	var	hovedattraksjon.	

Igjennom	året	har	koret	deltatt	jevnlig	på	høymesser	i	Uranienborg	kirke,	vekselvis	i	kvartett,	
oktetter	eller	fullt	kor.	Hele	koret	sang	på	konfirmasjonsgudstjeneste	i	mai	og	
semesterstartsgudstjeneste	i	august.		

	

	

	 	



Sammensetning	av	styre	og	utvalg	i	perioden	18.02.2016	til	09.02.2017	
	
Leder:		 	 	 Johanne	Bjørkhaug	(fratrådt	August	2016)	
Styremedlem:		 	 Eivind	Lønaas	
Styremedlem:		 	 Eirik	Sandnes	
Styremedlem:		 	 Jenny	Lindheim		
Varamedlem:	 	 Stein	Thelle	
	
Styreleder	Johanne	Bjørkhaug	sluttet	i	koret	for	flytting	utenlands	etter	turnéen	i	september,	og	
avsluttet	dermed	også	sitt	styreverv.	Styret	valgte	å	ikke	konstituere	seg	med	ny	leder,	men	fordelte	
oppgavene	fram	til	årsmøtet.	Varamedlem	trakk	seg	også	fra	styret	kort	tid	etter	styreleder	trådte	av,	
og	dermed	var	det	ikke	aktuelt	med	opprykk.		
	
Andre	verv	
	
Noteforvaltere:		 	 	 	 Simone	Krallmann	og	Ole	Mathis	Lystad	Grimstad	
Frammøtefører:		 	 	 	 Eirik	Sandnes	
Repertoarkomité:		 	 	 	 Morten	Haugli,	Magne	Ytterlid	og	Elisabeth	Holte.	
Valgkomité:		 	 	 	 	 Arnfinn	Redse	og	Marianne	Støylen	
Uranienborg	kirkemusikkutvalg:	 	 Magne	Ytterlid	
	
Uranienborg	menighet	har	etablert	et	eget	utvalg	-	Uranienborg	kirkemusikkutvalg	-		som	blant	annet	
planlegger	og	koordinerer	musikkaktivitetene,	særlig	gjennom	allokering	av	midlene	gitt	av	Reitan	og	
Rema1000	til	ulike	produksjoner.	UV	har	én	representant	i	utvalget,	Magne	Ytterlid,	som	stiller	på	
utvalgets	møter.	Andre	deltakere	i	utvalget	er	Inger-Lise	Ulsrud	og	Elisabeth	Holte	(kantorer),	Jan	
Oscar	Utnem	(sogneprest),	Olav	Refvem	(som	representant	for	menighetsrådet),	Idun	Reutz	(frivillig	i	
menigheten)	og	Nora	Taksdal	(ekstern	representant).	
	
Styret	har	avholdt	3	styremøter,	samt	hatt	løpende	kommunikasjon	per	mail	og	telefon	gjennom	
året.	Dirigenten	og	repertoarkomitéen	har	deltatt	på	møter	om	korets	framdrift	og	planer,	og	det	er	
en	god	dialog	mellom	dirigenten	og	korets	styre.		
	
Repertoarkomitéen	har	hatt	4	egne	møter.	
	
	
Viktige	saker	styre	og	utvalg	har	jobbet	med	i	år:	
	
Strategiarbeid	
	
Årsmøtet	vedtok	i	februar	at	det	skulle	arbeides	med	en	strategiplan	fram	mot	neste	årsmøte.	
Strategiplanen	skal	legge	noen	føringer	for	arbeid	i	styre	og	utvalg	de	neste	årene	fram	mot	2025.	
Den	kan	også	brukes	som	dokumentasjon	på	satsingsområder	ved	søknader	om	støtte	til	nye	
prosjekter.	Strategidiskusjon	fra	seminar	på	Feiring	januar	2016	ble	brukt	som	utgangspunkt	for	
arbeidet.	Det	ble	nedsatt	et	miniutvalg	som	arbeidet	fram	en	skisse	høsten	2016.	Fram	til	årsmøtet	
februar	2017	er	det	ferdigstilt	et	utkast	til	strategiplan	som	legges	fram	for	årsmøtet.	
	
Produsent	
	
Uranienborg	menighet	mottok	i	2016	lønnsmidler	fra	en	giver	i	menigheten	til	en	produsentstilling	i	
20	%	gjeldende	for	en	treårsperiode.	Fordi	stillingen	er	ment	å	støtte	hele	det	kirkemusikalske	



tilbudet	i	menigheten	ble	saken	behandlet	i	kirkemusikkutvalget.	Uranienborg	Vokalensemble	utgjør	
en	viktig	del	av	musikktilbudet	i	menigheten	og	har	produksjoner	som	ofte	krever	mye	praktisk	
tilrettelegging	og	støtte,	noe	som	gjør	at	en	god	del	av	tid	og	ressurser	fra	denne	rollen	kommer	
koret	til	gode.	Koret	vil	også	ved	behov	kunne	kjøpe	ekstra	timer	av	produsent.		
	
Magne	Ytterlid	(UV)	sto	for	tilrettelegging	og	praktisk	gjennomføring	av	rekrutteringsprosessen	der	
også	kantorene	og	sogneprest	Utnem	deltok	i	vurderingen	og	utvelgelsen.	Av	flere	godt	kvalifiserte	
kandidater	fikk	Torunn	Førland	tilbud	og	aksepterte	dette.		
	
Aktive	prosjekter	i	2016	
	
Hva	 Hvor	 Øk.	ramme	 Utbetaling	 Rapporteres	

Produksjons-	og	
driftsmidler	

2016	

Kulturdepartementet
,	forvaltes	av		

Norges	korforbund	

200.000	 75%	utbetalt	
i	2016	

25	%	utbetalt	
etter	rapport	

Innen	1.april	
2017	

«Det	kirkemusikalske	
rom»	

Prosjektstøtte	

2014-2016	

Furestiftelsen	 200.000	over	
3	år	

Ikke	utbetalt	 Rapport	levert	
januar	2017	

	
	
Søknader	levert	i	2016	
	
Hva	 Hvor	 Søknads-

frist	
Innvilget	
beløp	

Utbetaling	 Rapporteres	

Produksjons-	og	
driftsmidler	

2017	

Kultur-
departementet,	
forvaltes	av		

Norges	
korforbund	

15.okt.	 250.000	 75%	
utbetales	i	
2017	

25	%	
utbetales	
etter	rapport	

Innen	1.april	
2018	

Ny	musikk,	

Det	norske	
komponistfond	

Musikkfondene	 2.okt.	 -	 	 	

Driftsstøtte	
«Musikere	og	
musikk-
ensembler»	

2017	

Norsk	Kulturråd	 5.sept.	

Ny	
søknads-
runde	
2.3.2017	

-	 	 	



Besøk	av	Kammerkoret	Camerata		
	
Styret	utfordret	en	komité	bestående	av	Marianne	Støylen,	Monika	Madsø	og	Anna	Gursli	
Langesæter	til	å	ta	ansvaret	for	Camerata-besøket.	Komitéen	arrangerte	det	sosiale	under	besøket,	
blant	annet	en	festmiddag	i	Uranienborg	menighetshus	siste	kveld	av	oppholdet.		
	
	
Aktiviteter	

UV	har	hatt	faste	prøver	hver	torsdag	i	Uranienborg	menighetshus	fra	kl.	18.30	–	21.30.	Det	har	blitt	
holdt	ekstra	prøver	i	forbindelse	med	konserter	og	andre	oppdrag.	

Høymesser:	 	 14	ordinære	i	Uranienborg	menighetshus	eller	kirke	
	
Konserter:	 	 9	i	Uranienborg	kirke		
	 	 	 1	i	Aalborg	domkirke,	Danmark	
	 	 	 1	i	Aarhus	domkirke,	Danmark	
	 	 	 1	i	Sortebrødre	kirke,	Viborg,	Danmark	
	 	 	 1	i	Stavanger	domkirke	
	 	 	 1	i	Bergen	domkirke	
	 	 	 1	i	Nidarosdomen,	Trondheim	 	
	
Seminarer:	 	 1	helg	i	Feiring		
	
	
Sammensetning	januar	2017	

Ved	starten	av	2017	teller	koret	26	sangere.	
	
Sopraner:		
Marianne	Støylen,	Marianne	Reidarsdatter	Eriksen,	Beate	Kronen,	Mathilde	Lindeman	Andersen,	
Simone	Krallmann,	Renate	Ørnes	Eide,	Liv	Marie	Hofset	(vikar)	
	
Alter:		
Anne	Sæther	Lampi,	Sunniva	Thomassen,	Jenny	Lindheim,	Arnfinn	Redse,	Monika	Madsø,	Heidi	
Marie	Lindekleiv,	Yngvild	Aamodt	(vikar).		
Permisjon:	Anna	Gursli	Langesæter	
	
Tenorer:		
Olav	Morten	Wang,	Eirik	Sandnes,	Erlend	Kristiansen,	Morten	Haugli,	Ole	Aleksander	Østhassel,	
Daniel	Bunzel	
	
Basser:		
Trym	Ramlo	Ystad,	Ole	Mathis	Lystad	Grimstad,	Eivind	Lønaas,	Magne	Ytterlid,	Olav	Refvem,	Tor	
Kessel	 	



Produksjoner	i	2016	

Dato	 Sted	 Hva	 Repertoar	 Arrangør	 Medvirkende	
9.3.16	 Uranienbor

g	Kirke	
Konsert	 Inger-Lise	Ulsrud:	Orgelimprovisasjon	

C.	H.	H.	Parry:	Jerusalem,	Jerusalem	
H.	Sommerro:	Med	Jesus	vil	eg	fara	
M.	R.	Eriksen:	Kom	regn.	Kom	fred.	Kom	trøst	
(Urfremføring)	
O.	Gjeilo:	Solrenning	sæle	(Urfremføring)	
Aa.	Samuelsen/M.	Åm:	O	Jesus,	du	som	fyller	alt	i	alle	
K.	Nystedt:	Gud,	i	en	tid	
O.	Gjeilo:	Ingen	vinner	frem	(Urfremføring)	
E.	Hoem/H.	Ødegaard:	Kvar	er	du	Gud?	Kvar	finn	vi	
deg?	
T.	Kverno:	Se	solens	skjønne	lys	og	prakt	
Trad.	Gregoriansk:	I	dine	hender,	Herre	Gud	
Ø.	Matre:	Der	sola	renn	i	himmelrand	(Urfremføring)	
M.	Reger:	Gud,	la	vårt	hovmod	briste	
C.J.	Boye/C.	Nielsen:	Dypt	heller	året	
T.	Kverno:	I	dine	hender,	Fader	blid	

Oslo	
Internasjonale	
Kirkemusikk-
festival	

UV	
Inger-Lise	Ulsrud,	
orgel	
Ebba	Rydh,	
mezzosopran	

25.3.16	 Uranienbor
g	Kirke	

Lang-
fredags-
konsert	

C.	Rütti:	Introitus	fra	Requiem	
1100-tallet:	Pange	lingua	
O.	Gibbons:	Drop,	drop	slow	tears	
U.	Sisask:	Agnus	Dei	
J.	S.	Bach:	fra	Suite	nr.	2	i	d-moll	
G.	Allegri:	Miserere	Mei	Deus	
Lesning:	Joh.	17.1-26	
T.	Tallis:	If	ye	love	me	
Lesning:	Joh.	19,	25-30	
To	folketoner	(Torhild	Larsen	Nygård,	sopran)	
Lesning:	Joh.	19,	38-42	
P.	Hindemith:	fra	Viola	Sonata,	Op.	25	
J.	S.	Bach	(arr.):	O	hode	høyt	forhånet	
C.	Rütti:	Introitus	fra	Requiem	

Uranienborg	
Menighet	

UV	
Nore	Taksdal,	bratsj	
Sangere	fra	UV	

1.4.16	 Aalborg	
domkirke,	
Danmark	

Konsert	 1100-tallet:	Pange	lingua	
O.	Gibbons:	Drop,	drop	slow	tears	
W.	Walton:	A	Litany:	Drop,	drop	slow	tears	
R.	White:	Christe,	qui	lux	es	et	dies	
J.	MacMillan:	A	Child’s	prayer	
J.	Sheppard:	In	manus	tuas	
J.	Dove:	Into	thy	hands	
T.	Morley:	Funeral	sentences	
E.	Elgar:	They	are	at	rest	
C.	H.	H.	Parry:	Lord,	let	me	know	my	end	

Aalborg	
domkirkes	
menighet	

UV	

2.4.16	 Aarhus	
domkirke,	
Danmark	

Konsert	 1100-tallet:	Pange	lingua	
O.	Gibbons:	Drop,	drop	slow	tears	
W.	Walton:	A	Litany:	Drop,	drop	slow	tears	
R.	White:	Christe,	qui	lux	es	et	dies	
J.	MacMillan:	A	Child’s	prayer	
J.	Sheppard:	In	manus	tuas	
J.	Dove:	Into	thy	hands	
T.	Morley:	Funeral	sentences	
E.	Elgar:	They	are	at	rest	
C.	H.	H.	Parry:	Lord,	let	me	know	my	end	

Aarhus	
domkirkes	
menighet	

UV	

3.4.16	 Sortebrødre	
kirke,	
Viborg,	
Danmark	

Konsert	 1100-tallet:	Pange	lingua	
O.	Gibbons:	Drop,	drop	slow	tears	
W.	Walton:	A	Litany:	Drop,	drop	slow	tears	
R.	White:	Christe,	qui	lux	es	et	dies	
J.	MacMillan:	A	Child’s	prayer	
J.	Sheppard:	In	manus	tuas	
J.	Dove:	Into	thy	hands	
T.	Morley:	Funeral	sentences	
E.	Elgar:	They	are	at	rest	

Viborg	
internasjonale	
kirkefestival	

UV,	
Klaus	Møller-
Jørgensen,	
konferansier	



C.	H.	H.	Parry:	Lord,	let	me	know	my	end	
	

25.6.16	 Uranienbor
g	kirke	

Konsert	 J.	Bahms:	Schaffe	in	mir	Gott	ein	reines	Herz	(op.	29,	
nr.	2)	
F.	Mendelssohn-Bartholdy:	Warum	toben	die	Heiden	
M.	Reger:	Morgensang	(op.	138,	nr.	2)	
M.	Reger:	Nachtlied	(op.	138,	nr.	3)	
M.	Reger:	Mein	Odem	ist	schwach	(op.	110,	nr.	1)	
M.	Reger:	Ach,	Herr,	strafe	mich	nicht	(op.	110,	nr.	2)	
M.	Reger:	O	Tod,	wie	bitter	bist	du	(op.	110,	nr.	3)	

UV		 UV,	
Kammerkoret	
Camerata	
	

1.9.16	 Uranienbor
g	kirke	

Konsert	 Inger-Lise	Ulsrud:	Orgelimprovisasjon	
C.	H.	H.	Parry:	Jerusalem,	Jerusalem	
H.	Sommerro:	Med	Jesus	vil	eg	fara	
M.	R.	Eriksen:	Kom	regn.	Kom	fred.	Kom	trøst.	
E.	Hoem/H.	Ødegaard:	Kvar	er	du	Gud?	Kvar	finn	vi	
deg?	
R.	Nordraak/R.	Thaarup:	Ja,	vi	elsker	dette	landet	
Aa.	Samuelsen/M.	Åm:	O	Jesus,	du	som	fyller	alt	i	alle	
Trad.	Gregoriansk:	I	dine	hender,	Herre	Gud	
M.	Reger:	Gud,	la	vårt	hovmod	briste	
Svensk	folketone/I.-L	Ulrsud:	Så	kort	var	den	fröjd	
Ø.	Matre:	Der	sola	renn	i	himmelrand	
O.	Gjeilo:	Solrenning	sæle	
C.J.	Boye/C.	Nielsen:	Dypt	heller	året	
T.	Kverno:	I	dine	hender,	Fader	blid	

UV	 UV,	
Inger-Lise	Ulsrud,	
orgel	
Mathilda	Sterby,	
sopran	

2.9.16	 Stavanger	
domkirke	

Konsert	 Inger-Lise	Ulsrud:	Orgelimprovisasjon	
C.	H.	H.	Parry:	Jerusalem,	Jerusalem	
H.	Sommerro:	Med	Jesus	vil	eg	fara	
M.	R.	Eriksen:	Kom	regn.	Kom	fred.	Kom	trøst.	
E.	Hoem/H.	Ødegaard:	Kvar	er	du	Gud?	Kvar	finn	vi	
deg?	
R.	Nordraak/R.	Thaarup:	Ja,	vi	elsker	dette	landet	
Aa.	Samuelsen/M.	Åm:	O	Jesus,	du	som	fyller	alt	i	alle	
Trad.	Gregoriansk:	I	dine	hender,	Herre	Gud	
M.	Reger:	Gud,	la	vårt	hovmod	briste	
Svensk	folketone/I.-L	Ulrsud:	Så	kort	var	den	fröjd	
Ø.	Matre:	Der	sola	renn	i	himmelrand	
O.	Gjeilo:	Solrenning	sæle	
C.J.	Boye/C.	Nielsen:	Dypt	heller	året	
T.	Kverno:	I	dine	hender,	Fader	blid	

UV	 UV,	
Inger-Lise	Ulsrud,	
orgel	
Mathilda	Sterby,	
sopran	

3.9.16	 Bergen	
domkirke	

Konsert	 Inger-Lise	Ulsrud:	Orgelimprovisasjon	
C.	H.	H.	Parry:	Jerusalem,	Jerusalem	
H.	Sommerro:	Med	Jesus	vil	eg	fara	
M.	R.	Eriksen:	Kom	regn.	Kom	fred.	Kom	trøst.	
E.	Hoem/H.	Ødegaard:	Kvar	er	du	Gud?	Kvar	finn	vi	
deg?	
R.	Nordraak/R.	Thaarup:	Ja,	vi	elsker	dette	landet	
Aa.	Samuelsen/M.	Åm:	O	Jesus,	du	som	fyller	alt	i	alle	
Trad.	Gregoriansk:	I	dine	hender,	Herre	Gud	
M.	Reger:	Gud,	la	vårt	hovmod	briste	
Svensk	folketone/I.-L	Ulrsud:	Så	kort	var	den	fröjd	
Ø.	Matre:	Der	sola	renn	i	himmelrand	
O.	Gjeilo:	Solrenning	sæle	
C.J.	Boye/C.	Nielsen:	Dypt	heller	året	
T.	Kverno:	I	dine	hender,	Fader	blid	

UV	 UV,	
Inger-Lise	Ulsrud,	
orgel	
Mathilda	Sterby,	
sopran	



4.4	 Nidarosdom
en	

Konsert	 Inger-Lise	Ulsrud:	Orgelimprovisasjon	
C.	H.	H.	Parry:	Jerusalem,	Jerusalem	
H.	Sommerro:	Med	Jesus	vil	eg	fara	
M.	R.	Eriksen:	Kom	regn.	Kom	fred.	Kom	trøst.	
E.	Hoem/H.	Ødegaard:	Kvar	er	du	Gud?	Kvar	finn	vi	
deg?	
R.	Nordraak/R.	Thaarup:	Ja,	vi	elsker	dette	landet	
Aa.	Samuelsen/M.	Åm:	O	Jesus,	du	som	fyller	alt	i	alle	
Trad.	Gregoriansk:	I	dine	hender,	Herre	Gud	
M.	Reger:	Gud,	la	vårt	hovmod	briste	
Svensk	folketone/I.-L	Ulrsud:	Så	kort	var	den	fröjd	
Ø.	Matre:	Der	sola	renn	i	himmelrand	
O.	Gjeilo:	Solrenning	sæle	
C.J.	Boye/C.	Nielsen:	Dypt	heller	året	
T.	Kverno:	I	dine	hender,	Fader	blid	

UV	 UV,	
Inger-Lise	Ulsrud,	
orgel	
Mathilda	Sterby,	
sopran	

13.10.1
6	

Uranienbor
g	kirke	

Salmefoss	 Norsk	salmebok	(NoS):	220	–	Lov	Jesu	namn	og	
herredom	
M.	R.	Eriksen:	Sjå	den	kjærleik	dagen	gjev	
NoS:	827a	–	Og	natta	ror	sin	lette	båt	
NoS:	675	–	Vær	i	sinn	som	Herren	
NoS:	536b	–	Guds	menighet	er	jordens	største	under	
NoS:	536a	–	Guds	menighet	er	jordens	største	under	
NoS:	10	–	Blomstre	som	en	rosengård	
M.	R.	Eriksen:	Sjå	den	kjærleik	dagen	gjev	(korsats)	

Uranienborg	
menighet,	
Lindemanns	
legat.	

UV	
Inger-Lise	Ulrsud,	
orgel	
Jarle	Skjørestad,	
«min	salme»	

6.11.16	 Uranienbor
g	kirke	

Allehelge-
nskonsert	

H.	Purcell/S.-D	Sandström:	Hear	my	prayer,	o	Lord	
J.	S.	Bach:	Komm,	Jesu,	komm	
A.	Pärt:	Da	pacem	Domine	
S.-D.	Sandström:	En	ny	himmel	och	en	ny	jord	
A.	Pärt:	Magnificat	
J.	S.	Bach:	Singet	dem	Herrn	ein	neues	Lied	
A.	Pärt:		Sieben	Magnificat	-	Antiphonen	

UV	 UV,	
Kjetil	Almenning,	
dirigent	
Gunhild	Tønder,	
orgel	
Anna	Carlsen	
Waldingbrett,	cello	

25.11.1
6	

Uranienbor
g	kirke	

Sponsor-
konsert	

J.	Rutter:	There	is	a	flower	
B.S.	Ingemann:	Deilig	er	jorden	

Reitangruppen	 UV	

27.11.1
6	

Uranienbor
g	kirke	

Advents-
konsert	

1100-tallet:	Veni,	veni,	Emmanuel	
J.	Rutter:	Joy	to	the	world!	
J.	Rutter:	Love	came	down	at	Christmas	
J.	Rutter:	The	Wild	Wood	Carol	
J.	Rutter:	Wexford	Carol	
J.	Rutter:	Candelight	Carol	
J.	Rutter:	Shepherd’s	Pipe	Carol	
J.	Rutter:	Nativity	Carol	
J.	Rutter:	Mary’s	Lullaby	
J.	Rutter:	Dormi,	Jesu	
J.	Rutter:	There	is	a	flower	
J.	Rutter:	Silent	Night	
J.	Rutter:	Star	Carol	

UV	 UV,	
Musikere	fra	KORK	
Johannes	Heggland,	
konferansier	

11.12.1
6	

Uranienbor
g	kirke	

Jul	i	
Briskeby	

J.	F	Wade/J.	Reading:	O	come	all	ye	faithful	
J.	Rutter:	Nativity	Carol	
S.	Rachaminov:	Bogoroditse	devo	
A.	G.	Preus:	Når	himmelen	faller	ned	
H.	A.	Brorson/	J.	A.	P.	Schultz:	Her	kommer	dine	arme	
små	(allsang)	
B.	S.	Ingemann:	Deilig	er	jorden	(allsang)	

Uranienborg	
menighet	

UV	
Shafeeq	Alsadi,	
Andreas	Utnem,	
Karl	Strømme,	
Fredrik	Oscar	Aakre,	
Inger	Lise	Ulrsud,	
Anne	grete	Preus.	
Oslo	kammerkor,	
Bertine	Zetlitz,	
Sondre	Bratland	

	

	



ÅRSRAPPORT 2016 
JUL I BRISKEBY
Også i 2016 ble Jul i Briskeby en stor suksess med fullsatt kirke. Mange i menigheten var 
med å forberede og gjennomføre konserten. Det er bra, for Jul i Briskeby er tenkt å være et 
stykke dugnadsarbeid der menighetens ressurser, i samarbeid med inviterte artister, gir en 
førjulsgave til bydelen. Jul i Briskeby er like mye et diakonalt prosjekt som en konsert, og vi 
søker å ha en tydelig kirkelig ramme.  

De var spesielt gledelig at både Oslo Kammerkor og en gruppe fra Uranienborg 
Vokalensemble var med. Vi hadde med oss to musikere fra Betlehem, Shafeeq Alsadi 
(qanun og sang) og John Robert Handal (tabla), og en rekke artister fra nærområdet.  

Følgende artister var med: 

Laura Marie Rueslåtten (klokkespill fra kirketårnet), Shafeeq Alsadi (sang/qanun), John 
Robert Handal (perkusjon), Karl Strømme (trompet), Frederik Oscar Aakre (fløyte), 
Andreas Utnem (flygel/harmonium), Nora Taksdal (bratsj), Benjamin Lund Tomter (cello), 
Johanne Aurora Løvli Hidle (fiolin), Cathrine Rossbach Heier, (fiolin), Per Christian 
Ellefsen (lesning), Sondre Bratland (sang), Inger-Lise Ulsrud (kirkeorgel),  Oslo 
kammerkor, Sangere fra Uranienborg Vokalensemble, Elisabeth Holte (dirigent), Anne 
Grete Preus (sang og gitar), Bertine Zetlitz (sang), Jonas Lie Theis (flygel), Einar Ytrelid 
(lyd), Sindre Berntsen (lys).   

Shafeeq Alsadi & Karl Strømme 

Bertine Zetlitz Per Christian Ellefsen

Frederik Oscar Aakre & John Robert Handal 



ÅRSRAPPORT 2016 
URANIENBORG KIRKE & KULTUR 

Uranienborg kirke & kultur har etablert seg som et månedlig arrangement med en fast 

ramme: Foredrag i kirken kl. 10.00, ekskursjon kl. 11.00, lunsj på en kafé/restaurant kl. 

13.00.  

Det siste året har oppmøtet ligget jevnt på om lag 30. Noen kommer fast hver gang, andre 

kommer av og til. De fleste som kommer til foredraget blir også med på ekskursjon, om lag 

halvparten blir med og spiser lunsj.  

Mange som kommer til Uranienborg kirke & kultur går ikke til gudstjeneste i Uranienborg. 

Flere har aldri vært i kirken vår før og kjenner ikke menigheten. Enkelte har kommet til 

Midtøsteforum og gudstjeneste (sikkert også andre arrangementer) etter å blitt introdusert for 

menigheten gjennom Uranienborg kirke & kultur.  

Ada Spæren har sørget for at Uranienborg kirke & kultur har vært annonsert i «Høreluren» 

(medlemsbladet til Hørselshemmedes Landsforbund). Vi merker en tydelig rekruttering 

gjennom denne annonseringen. Vi annonserer også i Aftenposten, på våre hjemmesider, og 

under kunngjøringer i gudstjenesten. 

Det koster 100 kroner å være med på Uranienborg kirke & kultur. Dette dekker 

transportutgiftene til ekskursjonen. Foredragsholder får 2000 kroner, i tillegg er det ofte 

inngangsbillett ved stedene vi besøker. Disse utgiftene dekker menigheten. Skal 

Uranienborg kirke & kultur fortsatt være et tilbud, bør det ha en egen post på menighetens 

budsjett.  

I 2016 hadde vi følgende temaer ved Uranienborg kirke & kultur: 

Torsdag 11 februar: «Norsk rikskringkasting» 
Foredragsholder: Tomm Kristiansen  Ekskursjon: NRK og møte med Anne Lindmo 

Torsdag 10. mars: «Muslim og islam i Norge» 
Foredragsholder: Nora S. Eggen Ekskursjon: Islamic Cultural Centre 

Torsdag 14. april: «Byen bakk slottet» 
Foredragsholder: Linken Apall-Olsen Eksursjon: Gåtur på Uranienborg/Briskeby 

Torsdag 12. mai:  «Edvard Munch – mannen og kunsten» 
Foredragsholder: Frank Høifødt Ekskursjon: Nasjonalgalleriet 

Søndag 12. juni: «Oscarsborg» 
Menighetstur etter gudstjeneste i Uranienborg 

Torsdag 8. september: «Grønland, en levende bydel» 

Foredragsholder: Marte Marie Ofstad Ekskursjon: Gåtur på Grønland 



Torsdag 6. oktober  «Uranienborg, byens største kirkeorgel» 

Foredragsholder: Inger-Lise Ulsrud  

Ekskursjon: Norsk Folkemuseums kirkesamling på Bygdøy.  

 

Torsdag 17.november: «Abstraksjonens inntog i norsk maleri etter 1945» 

Foredragsholder: Gunnar Danbolt Ingen ekskursjon  

 

 

 



ÅRSRAPPORT 2016 
MIDTØSTENFORUM 
Uranienborg menighetsråd har vedtatt at hjelpeorganisasjonen GodGave.no skal være et av 
menighetens prioriterte, diakonale prosjekter. Gjennom det siste året har menigheten og 
GodGave.no hatt et tett og godt samarbeid, blant annet Midtøstenforum.  

Gjennom Midtøstenforum ønsker vi å samle mennesker fra ulike miljøer (religiøse, politiske, 
diplomatiske, akademiske) til foredrag og debatt om situasjonen i Midtøsten. Vi er opptatt av 
å gi rom for meningsmangfoldet, å invitere foredragsholdere med ulike bakgrunn, tilknytning 
og oppfatning av konflikten. Vi er stolte av programmet vi invitere til i 2016.  

Oppmøte har vært på om lag 40 – 50 gjester. Under foredraget til Erik Fosse var det 
nærmere 100. Vi er i ferd med å oppnå det vi ønsker, å samle mennesker på tvers av fag- og 
interessemiljøer. Det er gledelig om Uranienborg kirke kan være et interessant og relevant 
sted å møtes i «debatten» om Midtøsten.     

I 2016 hadde vi følgende samlinger: 

Onsdag 13. jan.: «Dialog og samarbeid mellom religiøse ledere i Jerusalem» ved 
Trond Bakkevig 

Onsdag 17. feb.: «Religionens rolle i det israelske forsvaret» ved Hanne Eggen 
Røislien  

Onsdag 16. mars.: «Jøde og jødedom i Norge» ved Ervin Kohn 

Onsdag 14. sept.: «Øyne i Gaza» ved Erik Fosse 

Torsdag 22. sept.  Foredrag på Amaldhus ved ledsager Thor-Arne Prøis 

Onsdag 16. nov.: «Armageddon Halleluja! Møter med politisk kristendom» ved Dag 
Hoel 

«Armageddon Halleluja! Møter med politisk kristendom» ved Dag Hoel



ÅRSRAPPORT 2016 
JULAFTEN «HJEMME HOS» AMALDHUS 

I år som i fjor hadde vi åpent hus julaften «hjemme hos» Amaldhus. Etter siste 
gudstjeneste i Uranienborg kirke, møttes vi til julemiddag, kaffe og kaker og 
juletregang.  

Fagerborg menighet meldte tidlig at de ikke hadde anledning til å være med, likevel 
hadde vi flere påmeldte i år enn i fjor. Vi var om lag 25 til middag og 30 til kaffe og 
kaker. Det ble en fin, sammensatt gjeng – både enslige og par.  

Julaften «hjemme hos» Amaldhus skal være et stykke dugnadsarbeid. Mange var 
med å bidro, men Svein Flatmo må nevnes spesielt. Også i år var det han som lagde 
all maten – pinnekjøtt og ribbe med alt tilbehør. Stor takk til Svein. I fremtiden bør vi 
lønne en kokk til å lage maten. Vi kan ikke vente at Svein skal påta seg denne store 
oppgaven år etter år.     

Vi har definitivt funnet en form og et innhold som mange ønsker seg julaften. Vi håper 
å kunne holde en påbegynt tradisjon videre. Det forutsetter imidlertid at det ikke blir 
for mye jobb på få hender, men mange som vil fortsette å bidra. Det tror vi er mulig.  

Takk til menighetsrådet som støttet arrangementet økonomisk. 
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Styrets beretning for 2016 
GodGave.no er en kristen, frivillig hjelpeorganisasjon som ble stiftet i 2004. Vi ønsker å hjelpe alle nødlidende 

uavhengig av etnisk, religiøs eller politisk tilhørighet. Vårt hovedformål er å hjelpe palestinere primært 

bosatt i Palestina. Dette gjør vi gjennom å støtte palestinsk næringsliv ved å handle varer som produseres i 

Palestina og som selges i Norge. Overskuddet av salget førest tilbake til Palestina og hjelper ekstra sårbare 

grupper. Vi ønsker at vår aktivitet i Norge skal bidra til at palestinernes sak ikke blir glemt og at 

kunnskapsnivået og engasjementet om Palestina  og de kristne i  Midtøsten øker. Det er også et mål å bidra til 

at Palestina blir et mer attraktivt turistmål, gjennom å arrangere turer til området.  

Det har vært en høy aktivitet i organisasjonen gjennom hele 2016, og vi oppsummerer: 

6. JANUAR STYREMØTE 

14. JANUAR MIDTØSTENFORUM: TROND BAKKEVIG 

17. FEBRUAR  MIDTØSTENFORUM: HANNE EGGEN RØISLIEN 

2. MARS  STYREMØTE 

16. MARS MIDTØSTENFORUM: ERVIN KOHN 

21.MARS  VAREOPPTELLING, URANIENBORG MENIGHETSHUS 

30. MARS  NETTVERKSSAMLING HOS BORG BISPEDØMME I FREDRIKSTAD 

2. APRIL,   DELTAKELSE PÅ PIM (KAMPANJEN FOR BARN I ISRAELSKE MILITÆRE FENGSLER) PÅ LITTERATURHUSET, 

5. APRIL,   STYREMØTE, URANIENBORG MENIGHETSHUS, 

23.APRIL – 1. MAI GRUPPETUR TIL PALESTINA OG ISRAEL 

18. MAI,  STYREMØTE OG ÅRSMØTE, STED: URANIENBORG MENIGHETSHUS 

30. JUNI  FOTOGRAF OG STUDIOBILDER AV PRODUKTENE 

14. SEPTEMBER  MIDTØSTENFORUM: ERIK FOSSE 

22.SEPTEMBER  KIRKEUKA FOR FRED, THOR-ARNE PRØIS 

29. SEPTEMBER  STYREMØTE 

20.OKTOBER, STYREMØTE 

16. NOVEMBER  MIDTØSTENFORUM: DAG HOEL 

19. NOVEMBER  STYREMØTE 

26. NOVEMBER  JULEBASAR URANIENBORG 

DESEMBER TILRETTELEGGING FOR JULEMARKED, BESØK FRA BETLEHEM OG ARRANGEMENTER FOR VÅRE FRIVILLIGE. 

Styret 
Styret har i 2016 avholdt 7 styremøter. Etter årsmøte den 18. mai 2016 fikk styret følgende sammensetning: 

 

Navn  Funksjon  Valgt for  

Eirik Rice Mills Styreleder  2016 – 17 

Therese Ustvedt Sekretær 2016 – 17  

Line Andreassen Økonomiansvarlig 2016 – 17  

Maria Paulsen Skjerdingstad Medlem  2016 – 17 

Svein Flatmo Medlem  2016 – 17  

Stine Mortensen Medlem  2016 – 17  

Bente Prøybo Medlem  2016 – 17 

 

Styret  har blant annet deltatt på våre Midtøstenforum, nettverkssamling med Borg Bispedømme i Fredrikstad, 
stand på Litteraturhuset relatert til Palestinakomiteens arrangement, Uranienborg menighets julemesse, 
salgsstand på Sandvika Storsenter og ved førjulsbesøk fra Betlehem. Det er også gjennomført 2 
gruppeturer/pilegrimsturer til Palestina og Israel, hvor det også ble gjennomført møte med samarbeidspartnere, 
håndtverkere og leverandører. 
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Bemerkninger til årsregnskapet  
Årsregnskapet for 2016  viser inntekter kr 411.891, utgifter kr 432.231 og gir et årsresultat inklusive finansielle 

inn- og utbetalinger på kr 20.302. Styret ønsker at deler av overskuddet skal gis til ett eller flere hjelpe- og 

bistandsprosjekter i 2017. 

Organisasjon 
GodGave.no er en frivillig ideell hjelpeorganisasjon registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen hadde i 2016 

ingen faste ansatte, og arbeidet har vært basert på frivillighet. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til 

styret.  

Innsatsområder og støtteprosjekter 
Vi har i 2016 hatt fokus på salg av våre produkter og utvikling av nettsidene våres. Nye produktbilder er tatt av 

fotograf, og fotobanken vår fremstår nå som tiltalende og profesjonell. 2119 personer følger oss på facebook, og 

vi har også  en instagram-konto. Sidene gir god informasjon om hvem vi er, vårt formål, våre produkter og 

arrangementer. Økt promotering  og markedsføring har gitt gode resultater og økt salg. Salget har funnet sted 

på våre Midtøstenforum, på julemarkeder, samt via sosiale nettverk og medier.  

Vi har også i år mottatt ofringer fra Uranienborg menighet, og GodGave.no  er nå definert som et diakonalt 

støtteprosjekt av Uranienborg menighetsråd. I nært samarbeid med Kvinneforeningen til Uranienborg 

(Uranienborg kvinnelige kaffe-og husflidslag) ble det også i år en flott felles julebasar. Vi har videreført vår 

satsning på Midtøstenforumene i Uranienborg kirke, og opplever god oppslutning om disse arrangementene.   

Vi støtter palestinsk næringsliv når vi handler lokale palestinske produkter for salg i Norge. I 2016 fordelte vi 

utbetaling av 83.105 kroner til viktig helsehjelp til sårbare grupper, kvinner og barn i Betlehem via Daughters of 

Charity,  og til arbeidet Dråpen i Havet gjør i Hellas. Vår støtte bidro til å dekke grunnleggende behov for mat og 

vann blant syriske båtflyktninger på øya Chios. 
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Førjulsbesøk fra Betlehem 
Vi inviterte 4 palestinere til Oslo i desember. Formålet med besøket var å løfte fram rikdommen ved palestinsk 

kultur, øke bevisstheten og engasjementet om den vanskelige livssituasjonen for palestinere generelt og kristne 

palestinere spesielt, samt søke dialog og vennskap mellom palestinere og nordmenn. Dette var mulig bl.a. fordi 

vi søkte og mottok økonomisk støtte fra Mellomkirkelig råd. 

To av disse, John Robert Handal og Shafeeq Alsadi er begge musikere. Shafeeq synger og spiller Qanum 

(strengeinstrument), mens John spiller tabla (trommer). Dina Yatmin og Baha Hilo har primært drevet med 

informasjonsvirksomhet og har deltatt ved gudstjenester i Uranienborg og Røa kirker og menigheter, skoler, 

kulturkafe og interesseorganisasjoner. Styret i GodGave.no, Uranienborg og Røa og Sørkedalen menigheter, 

lokale musikere og mange private frivillige engasjerte, har utgjort den samlende deltakelsen i forbindelse med 

dette besøket. 

Vårt besøk deltok ved gudstjenester, spilte ved julekonserter både i Uranienborg og Røa og Sørkedalen kirker og 
menigheter, også med lokale musikere refr. Jul i Briskeby, samt ved flere arrangementer for ungdom, eldre og 
immigranter i forbindelse med førjulsarrangementer (flere av immigrantene som deltok var fra Palestina og 
Syria).  

 
 
Dina og Baha holdt tre foredrag for klasser på Hamar Katedralskole, samt et åpent møte på Tante Gerda 
kulturelle Cafe i Hamar, hvor temaet var knyttet til livet i Betlehem og Palestina generelt. De møtte medlemmer 
av interesseorganisasjonen Sosialistisk Ungdom i Oslo og Kristiansand, samt studenter ved Rønningen  
Folkehøyskole og Universitetet i Oslo, fire klasser ved skole i Kristiansand, og ansatte ved Modum Bad sin 
avdeling i Oslo.  
 
De har alle også deltatt ved vår julestand på Sandvika storsenter, med generell informasjon til publikum om 
Betlehem og Palestina. I tillegg inviterte vi til privat samvær og erfaringsutveksling sammen med ca 35 frivillige 
engasjerte deltakere. 
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Førjulsbesøket fra Betlehem gikk over all forventning. Det er generelt stor interesse for å høre og lær mer om 
Israel og Palestina. Oppslutningen om møtene våre var jevnt over veldig god. Det samme var tilbakemeldingene 
vi fikk fra de som var der til stede.  
 
Å ha både kristne og muslimske palestinere deltagende i gudstjenester i Røa og Uranienborg, var en sterk 
opplevelse. Dina leste evangelieteksten på arabisk, Shafeeq og John opptrådte solistisk, men også sammen med 
menighetens salmesang. Mennesker med veldig forskjellig bakgrunn og livssituasjon ble forenet i julen, troen, 
salmesangen og musikken.    
 
Informasjonsarbeidet og undervisning er viktig. Å invitere musikere, åpnet imidlertid andre rom. Mennesker som 
normalt ikke ville delta ved et «palestina-møte», kom til konsertene vi inviterte til. Budskapet formidlet i 
musikalsk form er kanskje ikke like eksplisitt, men kanskje det er nettopp styrken ved det. Dessuten var det viktig 
for oss å vise at det finnes mye mer en konflikt og krig i Palestina. De har en rik historie, tradisjon og kultur.  
 
Høydepunktet var utvilsomt da de Shafeeq og John spilte for 750 gjester ved Jul i Briskeby. Shafeeq og John 
spilte sammen med norske musikere og blandet våre tradisjoner og musikkstiler. Ved samme konsert opptrådet 
og Anne Grete Preus, Sondre Bratland, Bertine Zetlitz, Per Christian Ellefsen med flere. Det finnes video fra 
denne konserten som vi håper å redigere til en kortere film.      
 
Det er vanskelig å si hvilke endringer tiltaket bidro til. Kanskje først og fremst holdningsendringer – hvem og hva 
er palestinere og det palestinske. Vi tror at flere besøk, begge veier, med tiden skaper endring gjennom 
kunnskap og kjennskap. Derfor reiser vi 30 personer fra Norge til Betlehem siste uken i april for å holde på 
vennskapet og det gode samarbeidet, samt gi muligheten til ny kunnskap og erfaringsutveksling til nye reisende 
og besøkende.  

Planlagte satsingsområder i 2017 
 Midtøstenforum  i Uranienborg kirke  

 Delta på Olavsfestdagene i Trondheim  

 Julemesse i Uranienborg menighet og på Sandvika Storsenter 

 Pilegrimstur til Palestina og Israel   

 Besøk fra Betlehem og arrangement på Litteraturhuset  

 Faste givere 
 
 

Styret i GodGave.no takker alle som har bidratt med tid og engasjement ved våre aktiviteter, samt 
Uranienborg menighet og våre faste private givere.  
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Årsregnskap 2016  

   Driftsregnskap for 2016 (NOK) 2015 2016 

Salgsinntekter varer       127 760,66       219 752,00  

Gaver/donasjoner/ofringer       103 708,47       182 113,00  

Andre inntekter/korrigeringer bank         66 500,00         10 026,79  

Sum inntekter       297 969,13       411 891,79  

Utgifter           176 755,38       432 231,25  

Beholdningsendring varer            -57 851,83        -40 642,17  

Sum kostnader           118 903,55       391 589,08  

      

Årsresultat           179 065,58         20 302,71  

   Balanse for 2016 (NOK) 2015 2016 

Eiendeler     

Bankinnskudd       286 603,59       265 205,86  

Kasse           1 239,00           2 297,00  

Verdi av varer         56 612,83         97 255,00  

Sum eiendeler       344 455,42       364 757,86  

      

Gjeld og egenkapital     

      

Egenkapital per 1.1.       165 389,84        344 455,42  

Årsresultat       179 065,58          20 302,71  

Sum egenkapital 31.12       344 455,42         364 758,13  

      

Utestående refusjoner for utlegg     

Sum gjeld og egenkapital       344 455,42         364 757,88  

 
 
 

Oslo, den 4. april 2017 
Styret for GodGave.no 

 
 
 
 
 

Eirik Rice Mills    Therese Ustvedt  Line Andreassen  Stine Mortensen 
Leder   Sekretær  Økonomiansvarlig Styremedlem 
 
 
 
 
Bente Prøybo  Svein Asle Flatmo Maria Paulsen Skjerdingstad 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
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URANIENBORG 
KIRKEAKADEMI

ÅRSRAPPORT 2016

1. AKADEMIETS AKTIVITETER

Akademiet har hatt 7 arrangementer i løpet av året:

Tirsdag 12. jan kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Norge - sett utenfra. Hva møter våre nye landsmenn?»
Foredrag og samtale v/tidligere statsråd Hilde Frafjord Johnson

Tirsdag 9. febr kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«100 år med relativitetsteori»
Foredrag og samtale v/nonne og fysiker Katarina Pajchel

Tirsdag 15. mars kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Kristendom som sivilisasjonsprosjekt»
Foredrag og samtale v/professor og religionshistoriker Gro Steinsland

Tirsdag 12. april kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Spiritualitet som kamp for rettferdighet»
Foredrag og samtale v/domprost Anne-May Grasaas

Tirsdag 27. sept kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Her står jeg og kan ikke annet» Martin Luther - dissident, mystiker og mediestjerne.
Foredrag og samtale v/professor Marius Timman Mjaaland

Tirsdag 25. okt kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Max Reger 100 år»
Foredrag og samtale v/kantor og professor Inger-Lise Ulsrud

Tirsdag 29. nov kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Visjoner for Folkekirken i morgendagens samfunn”
Foredrag og samtale v/leder av Kirkerådet Kristin Gunleikstud Raaum



Arrangementene har for det meste vært godt besøkt.

2. STYRETS SAMMENSETNING

Leder: Frode Høgberg
Kasserer og sekretær: Svein Egil Skotte 
Styremedlem: Jarle Skjørestad
Styremedlem: Jan Oskar Utnem
Styremedlem: Marie Farstad
Styremedlem: Cecilie Jørgensen Strømmen

Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av året hvor styret har planlagt neste 
semesters program. Ellers har vi hatt mye kontakt pr. mail og telefon 
under programplanleggingen. 

Oslo, 31.12.2016

Styret i Uranienborg Kirkeakademi :

Frode Høgberg  (e.f.)           Svein Egil Skotte
 (leder) (sekretær)



Årsrapport 2016 — Rema 1000
I 2016 mottok Uranienborg kirke kr.500.000.- fra REMA1000 Norge i støtte til kirkens 
kirkemusikalske arbeid. Det ble inngått en avtale som beskriver hva pengene skal 
brukes til og kirkens gjenytelse overfor giver. 

Avtalen beskriver at sponsormidlene skal disponeres slik at kirkemusikken i all 
hovedsak skal fremmes gjennom kirkens egen kompetanse, personale og 
instrumenter. Dette for å tilby publikum et rikere kirkemusikalsk programtilbud og gi 
kirkens egne instrumenter (Kuhnorgelet, Uranienborg Vokalensemble, Oslo 
Kammerkor og strykeorkesteret Sinfonia Uranienborg) et større økonomisk 
handlingsrom ved oppsetting av egne produksjoner og konserter. Videre skal 
midlene brukes til å forskjønne den gudstjenestelige virksomheten i kirken gjennom 
kirkeåret og særlig ved kirkens høytider. 

Gaven fra REMA1000 Norge har vært et viktig bidrag til at Uranienborg kirke i 2016 
har kunnet videreføre sin målrettete kirkemusikalske visjon. Uranienborg menighet 
har nettopp de seneste 10-15 årene valgt å prioritere kirkemusikken i kirkerommet. 

Det kirkemusikalske tilbudet har økt i antall, hvilket betyr flere og nye konserter.  
Her har vært 6 orgelkonserter ved egen organist og internasjonale gjester. Her har 
vært syv store korkonserter, noen med orkester, klokkespill og poesi og Bach i 
kirkerommet. Publikumstallene har fortsatt å øke sammenlignet med tidligere år. 

Et absolutt høydepunkt er at Uranienborg Vokalensemble er nominert til 
Grammyprisen for sin innspilling av Himmelrand. 

Flere gudstjenester er forskjønnet av musikere, sangere og orkester, og innslag av 
klassiske verk/satser er fremført under fire av kirkeårets gudstjenester. Dette 
kommer i tillegg til korenes jevnlige tilstedeværelse i gudstjenesteturnusen. 

Gudstjenestedeltagelsen er stabilt høy, og vi tror at en av suksesskriteriene skyldes 
nettopp den musikalske utsmykkingen av gudstjenesten. 

Gledelig har det også vært at Uranienborg menighet har vedtatt at alt dette rike og 
utvidede tilbudet skal tilbys publikum gratis. Det er noe prinsipielt riktig i at det ikke 
skal koste å komme inn i Guds hus, verken ved gudstjeneste eller konsert. Mange har 
merket seg dette rause tilbudet og gikk tydelig uttrykk for stor takknemlighet til 
menigheten og ikke minst giveren som gjør at publikum kan benytte seg av dette 
fine musikktilbudet gratis. Det har vært samlet inn kollekt som i sin helhet er gitt til 
Grønland kirkes arbeid for fattige i byen. 

Gaven fra REMA1000 Norge har vært til stor velsignelse for kirkens arbeid med 
kirkemusikken i året 2016! 

Jan Oskar Utnem, sokneprest 



Vedlegg 1: 
Disposisjon av midlene: 
Kor og dirigenter 250 000 
Musikk (orgel, strykere, blåsere) 175 000 
Annonsering     75 000 
Sum   500 000 

Vedlegg 2:  Antall deltakere på konserter 

Musikk 2016 Orgel/musikk   Kor 

vår 

05.feb Poesi, klokkespill og dans 45 

21.feb Korkonsert Oslo kammerkor 184 

03.mar Kirkemusikkfestivalen, mesterklasse 35 

09.mar Himmelrand UV, kirkemusikkfestivalen 215 

25.mar Stabat mater, UV 231 

10.apr Korkonsert. Oslo Chorale selskap 120 

01.mai Urragsopel 120 

25.jun Camerata +UV 150 

80 1020 

snitt 40 146 

Høst 

01.sep Lansering Himmelrand UV 172 

21.sep Orgel ILU pluss Unni Løvlid 60 

30.sep Orgelmusikk ILU 80 

05.okt Orgelmusikk Hartmann 64 

13.okt Salmefoss 183 

19.okt Orgelmusikk Asheim pluss fiolin Asheim 100 

02.nov Bach i kirkerommet, strykere 110 

06.nov Allerhelgenkonsert 211 

27.nov Uvs julekonsert 532 

30.nov Orgelkonsert ILU 77 

11.des Jul i Briskeby 630 

14.des Uranienborgkonserten 457 

491 2185 

snitt 81 364 



Årsmelding juletrefest i Uranienborg søndag 9.1 2016
 Om organisering og gjennomføring av menighetens juletrefest 

Siden juletrefesten ikke har vært med i tidligere årsmeldinger, er denne å betrakte både som 

en beskrivelse av siste juletrefest (som var 9.1. 2016), og en kort oppsummering av tidligere 

juletrefester.  

Tiltaket med juletrefest for menigheten kom i gang på initiativ fra Trude Brita Nergård og 

Olaf Aagedal, som sammen med en gruppe på fem frivillige, Jarle Skjørestad, Hilde Fresjara, 

Fank Heed, Ulf Grønvold, Tone Bjelland Grønvold, har hatt ansvaret for å gjennomføre 

festen.  

Da juletrefesten ble arrangert i 2011 hadde tradisjonen hatt et langt opphold, men visstnok 

eksistert noen år tilbake i menighetens historie. Juletrefesten arrangeres alltid første søndag 

i januar, når denne ikke faller på 1. eller 2. januar, og alltid like i etterkant av gudstjenesten.  

Kirkekaffen legges således til juletrefesten. Det betyr at Borghilds fantastiske kakebord 

utgjør basis for serveringen. I tillegg kommer sveler som stekes underveis. Det er alltid Jakob 

Yuan Nergård som besørger dette. Store fat med mandariner og brus til barna, kompletterer 

menyen.  

Vi legger vekt på at salen skal være pent pyntet med hvite papirduker, mye lys, røde 

servietter og enkel julepynt på bordene, inkludert et praktfullt juletre, som trekkes fram til 

juletregangen. Fakler plasseres nedover Uranienborgveien. Folk skal kjenne seg velkommen! 

Målet med juletrefesten er å samle menigheten, voksne med barn, så vel som voksne uten 

barn. Programmet er forsøkt satt sammen slik at det byr på noe både for store og små. Både 

i 2015 og i år, har musikere fra Amaldhus deltatt. De spiller noen solonummer, i tillegg til å  

akkompagnere et par av sangene rundt juletreet (honoreres i form av gavekort). Julenisse 

med poser til barna, er obligatorisk. Sokneprest Jan Oscar iført maske og nissedrakt, 

«vikarierte» for prest Bjørn Sandvik, som har hatt oppgaven alle de foregående årene. 

Nissen kommer inn etter at kaffen er avsluttet og bandet har spilt en låt eller to. En kort 

fortelling (10-12 minutter) for barna er også blitt en fast ingrediens. I år var det forteller 

Torill Hægeland, som for øvrig brukte rytmeinstrument underveis og fanget alles 

oppmerksomhet. Vanligvis er det menighetens forteller Tjodun Felland, aktiv i menigheten,  

som besørger dette. Fortellingen starter når barna har åpnet posene. Siste del av festen 

består i felles juletregang (bord skyves til siden). Festen varer om lag to timer og avsluttes fra 

scenen med takk til utøverne og deltakerne.   

Deltakelsen på juletrefesten har økt jevnt siden starten, fra vel 40 i 2011, til godt og vel 80 i 

2016. Sammensetningen av gjestene består, slik målet var, av mange voksne uten barn og 

foreldre og besteforeldre med barn.  



Årsmelding Uranienborg språkkafe 2016
Bakgrunn for ideen med språkkafe 

Tiltaket kom i gang på initiativ fra Trude Brita Nergård og Olaf Aagedal. Trude jobber i 

Introduksjonsprogrammet for flyktninger i bydel Frogner, hvor hun møter mange av 

flyktningene som bosettes i bydelen. Første språkkafé gikk av staben mandag 14. mars. 

2016. 

Idéen bak kaféen var å skape en arena hvor flyktninger som er bosatt i bydelen, kan møte og 

bli kjent med norsktalende fra lokalsamfunnet og få anledning til å praktisere norsk. Målet er 

at det skal være omtrent like mange norsktalende som flyktninger (kalt deltakere) på kafeen, 

slik at samtalene kan foregå én til én. Deltakerne deles ikke inn etter språknivå.   

Organiseringen av kafeen 

Språkkafeen arrangeres alltid på mandager kl. 18.30 til kl. 20, og alltid på samme sted (store 

sal). Tiden deles i to økter. Den første brukes til «undervisning» og består i at deltakerne og 

de norsktalende samtaler rundt et tema, tilpasset det språklige nivået som den enkelte 

deltaker behersker. Den andre økta består av pause med enkel servering (kaffe/te kaker eller 

vafler) og uformell prat rundt bordene, eller med andre av de tilstedeværende. Ofte er det 

også et kulturelt innslag på kafeen, for eksempel allsang eller annen musikk/opptreden.  

Alle som kommer ønskes velkommen i døra og skriver navnet sitt med stor skrift på en 

klebelapp, som de bærer på brystet. Bordene dekkes med hvite papirduker, t-lys, 

vannkarafler og glass, samt blyant/tusj/penner. Dukene tjener både til å gjøre rommet pent 

og gi deltakerne opplevelsen av å være velkommen, og dessuten; til å skrive på underveis.  

Gatebukker settes utenfor inngangsdørene og viser vei, på vinterstid suppleres de med 

fakler som plasseres nedover veien for å hilse gjestene velkommen.   

To vertskapsgrupper har ansvaret for å gjennomføre kafeen annen hver gang (hver fjerde 

uke). Norsktalende inviteres til å delta som samtalepartnere.   

Utgiftene til drift av kafeen dekkes av menigheten. 

Gjennomføring og oppslutning om kafeene 

Kafeen ble annonsert i gudstjenesten 13. mars, og menigheten ble invitert til å skrive seg på 

liste over personer som kan kontaktes og/eller til å komme på kafé dagen etter. I tillegg har 

medlemmene i vertskapsgruppene rekruttert venner og bekjente som samtalepartnere.  



Våren 2016 ble det arrangert 7 språkkafeer, mens tallet for høsten 2016 var 9. På den første 

kafeen kom det 35 flyktninger og 25 norsktalende. Senere har oppslutningen variert.  

Bortsett fra første gang, lå tallet på deltakere våren 2016, mellom 17 og 25. I begynnelsen av 

høsten lå tallet på mellom 17 og 23. Fram mot jul økte deltakelsen av flyktningene, og de tre 

siste gangene før jul var det til sammen mellom 65 og 75 personer på språkkafeen. På to av 

kafeene senhøstes ble det arrangert ”språkkafé- butikk”, en time i forkant av kafeen, hvor vi 

solgte pent brukte barneklær til lave priser. Skriftlig invitasjon ble sendt ut særskilt til 

barnefamiliene. Av invitasjonen gikk det fram at pengene skulle gå til kafédriften.   

Sammensetningen av antall flyktninger og samtalepartnere har variert noe.   Noen ganger 

har det vært flere deltakere enn norsktalende, andre ganger omvendt, men forbausende 

ofte har de to gruppene vært svært jamstore. Til sammen har kafeen hatt godt over 400 

besøk av flyktninger og omtrent tilsvarende antall besøk av norsktalende samtalepartnere. 

Om lag 60-70 flyktninger og cirka like mange norsktalende har alt i alt vært innom kafeen.   

 

Ikke bare kafé……….. 

I tillegg til kafé har deltakerne vært invitert til turer; sightseeing i Oslo, tur til Sognsvann, 

båttur til Bleikøya m.m.. Vi har også samlet inn brukte sykler, reparert dem og solgt dem til 

en symbolsk pris.  Annonsering etter sykler skjedde på konfirmasjonssøndagen. Det var fordi 

vi ønsket å nå flere i lokalmiljøet, inkludert mennesker som ikke nødvendigvis er aktive 

kirkegjengere ellers i året.  

26. september ble de frivillige på kafeen (norskspråklige samtalepartnerne) invitert til 

seminar med middagsserving og foredrag av Susan Foladi (sosialpsykolog og underviser i 

norsk som 2. språk). Til sammen møtte 35 personer fra vertskapsgruppene og 

samtalepartnerne opp.  

 

Rekruttering av norsktalende samtalepartnere 

Tidspunkt for språkkafeen står annonsert som en aktivitet bak på gudstjenestearket 

(søndagen før hver kafe), og på kirkens hjemmeside. Det hender også at informasjon om 

språkkafeen kunngjøres på gudstjenesten.   

Det har vært økende interesse for språkkafeen i året som har gått, også fra personer utenfor 

bydelen.  

Oslo 20.4.2017 

Trude Brita Nergård 
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