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Innledning
Uranienborg menighet har ca. 10 000 innbyggere hvorav 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 er 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 frivillighetssentraler gjør en viktig 
jobb for å skape fellesskap og tilhørighet i nærmiljøet.

Sosial isolasjon, ensomhet/alenehet 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.

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.

• 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.

Hjertelig takk, til hver og en!
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Bispevisitas i 2017
Biskop Ole Christian Kvarme hadde 8.-14. mai 2017 
visitas i Uranienborg menighet. Formålet med en 
visitas er å «støtte, inspirere og veilede menigheten og 
ansatte og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalmiljøet». 
Oslo biskop oppsummerte inntrykkene fra visitasen på 
denne måten:

«Vi legger bak oss en visitasuke i en aktiv og ressurssterk 
menighet som kjennetegnes av fokus på gudstjenesten 
og et omfattende kirkemusikalsk og kulturelt arbeid. 
Vi har fått innblikk i et rikt og engasjert menighetsliv 
som både inviterer inn til kirken og åpner seg ut mot 
lokalsamfunnet som dere er en viktig del av.»

Visitasen tok utgangspunkt i de aktive bidragene som Uranienborg menighet gir 
strategien Mer himmel på jord som Oslo bispedømme har vedtatt. Målene er:

• 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 menigheten har også i 2017 prioritert innsats på disse områdene:

1. Gudstjenester
2. Kirkemusikk
3. Barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring
4. Undervisning og refleksjon for voksne
5. Diakoni, dialog og internasjonalt arbeid

6. Medarbeidere og økonomiske ressurser

Tiltakene ble utarbeidet i 2016 etter en grundig planlegging og involvering av 
medarbeidere i stab, korister, frivillige og andre som bidrar til gjennomføringen, og 
de er videreført i 2017.

Etter visitasen utarbeidet Oslo biskop en momentliste til oppfølging. Oppfølging 
av menighetens strategiplan og menighetens plan for trosopplæring ble særlig 
trukket frem. Ole Christian Kvarme la også stor vekt på den diakonale innsatsen i 
menigheten og i samarbeid med bydel Frogner. Ungdomsarbeidet er en utfordring 
som biskopen vil at vi i menigheten skal arbeide spesielt med. 

Visitasrapporten peker på de nye mulighetene som menigheten vil få med 
utbygging og utnyttelse av kjellerrommet under koret i kirken – det som kalles 
krypten. Det ligger en folkekirkelig visjon til grunn for krypten: «Dere vil skape en 
arena som kan brukes av lokalsamfunnet, tett opp til det hellige rommet».
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Gudstjenestelivet
Uranienborg menighet har i 2017 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 2017 og har nå et snitt på over 200 
deltakere,- også ved nattverdbordet og kirkekaffefellesskapet etter gudstjenestene.

I 2017 har menigheten videreført:

• Gudstjenester hver søndag hele året gjennom. Totalt har det vært en økning i 
antall deltakere i gudstjenestene med hele 10% og har for første gang passert 
200 i gjennomsnitt. Et særpreg er at vi har mange besøkende fra hele Oslo, 
ikke bare bydelen.

• Snittdeltakelsen på vanlig høymesse er 200 personer med en nattverddeltagelse 
på 72,5% (145 personer).

• Antall døpte går litt opp og ned med ett snitt på 69 pr år de siste fire år. 2017 
ligger litt under gjennomsnittet.

• Antall nattverddeltaker er stabilt.

• 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.

• 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.

• Det har vært feiret småbarnsgudstjenester 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 i kirkerommet. Det var i 
gjennomsnitt 40 deltakere på barnegudstjenestene.
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• Første pinsedag ble det holdt økumenisk gudstjeneste ledet av Terje Hegertun  
(professor i pentekostal teologi ved Menighetsfakultetet), Sr. Mette Andrésen 
(søster ved Katarinahjemmet), og Eirik Mills.

• Gudstjenestesamarbeidet med menighetene i Bygdøy, Frogner og Fagerborg 
om 2. juledag, 2. påskedag og prostigudstjeneste 2. pinsedag i Domprostiet har 
fortsatt i 2017. 

• 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 beboerne gir 
uttrykk for stor takknemlighet.

• Kurs for tekstlesere og kirkeverter er blitt avholdt en gang i 2017. 

• Stabsmøtene hver tirsdag starter med morgensang i kirken.

• Vi forsøker å leve opp til ryktet om byens beste kirkekaffe og møtested etter 
gudstjenestene. Det er en større utfordring etter at menighetens husmor 
gjennom 25 år er gått bort. Det er 30 glade kakebakere og en rekke frivillige 
som samarbeider om å få dette til.

Gudstjenestelivet: Virksomheten i tall

2014 2015 2016 2017
Gudstjenester søn- og helligdager 61 59 66 61
Gjennomsnitt antall besøkende 177 198 194 215
Gjennomsnitt til nattverd *145
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 103 86 112 70
Gjennomsnitt antall besøkende 51 39 57 57
Gudstjenester med nattverd 108 100 95 101
Gjennomsnitt til nattverd alle gudstjenester 69 72 86 87
Totalt antall på alle gudstjenester 16.091 15.049 19.257 16.570
Døpte 82 58 71 65
Konfirmerte 31 30 30 26
Barnehagebesøk 30 25 26 20
Skolebesøk 0 1 14 11
Vielser 23 17 20 21
Gravferder 47 52 66 65
Antall frivillige 100 100 220 170
Offer 405.867 449.340 586.545 615.940
Gaver og andre innsamlinger/julemesse 66.000 664.000 708.310 **2.950.447
 *2017 er første telleår  **Inkl kr 2.500.000 fra Uranienborg Boligstiftelse
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Kirkemusikk
Menighetsrådet har i 2017 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 ni orgelkonserter med 
vår egen eminente organist 
og internasjonale gjester. 
Nytt i 2017 var at det ble 
arranget Oslo orgelfestival 
for første gang hvor 
Uranienborg har vært en 
viktig bidragsyter.

Vi har hatt 9 orgelkonserter 
og 13 store korkonserter, 
noen med og noen uten 
orkester.

Det har i tillegg vært jevnlige konserter fra klokkespillet fra tårnet, og det har vært 
kantater og diverse solister ved flere gudtjenester. En søndag framførte altene og 
sopranene i UV messemusikk av Jean Langlais på Høymessen. Videre er det avholdt 
to Evensongs, aftensang etter anglikansk tradisjon. 

Den musikalske utsmykkingen av gudstjenesten som kantorene, kor og 
instrumentalister står for, bidrar til å høyne kvaliteten på gudstjenestene. 

Oslo Kammerkor og Uranienborg 
Vokalensemble synger på tretten 
høymesser per semester i tillegg 
til jul og påske, enten som fullt 
kor, i oktetter eller kvartetter. 

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 
nivå,- samt en nysgjerrig utforsking 
av vår salmeskatt.
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I 2017 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,  tårnets klokkespill og 
musikalske gjester.

• 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.

• 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. Dette er videreført i 
2017. Engasjementet er lønnet av sponsormidler.

• Den største sponsoren reduserte sitt bidrag i 2017, og dette vil helt utgå i 
2018. Det ble derfor arrangert en stor og populære sponsorkonsert hvor Bjørn 
Eidsvåg, Anne Grete Preus og Herborg Kråkevik opptrådte gratis. Overskuddet 
fra denne konserten vil brukes til å subsidiere kirkemusikken i 2018.

• Det er en formidabel øking i antall besøkende, både når det gjelder orgel- og 
korkonserter.

Se også Vokalensembles årsmelding og andre vedlegg bak i årsmeldingen.
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Musikk 2017: Virksomheten i tall

Besøkstall på 
konserter

2016 2017

Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt

Orgel 571 71 842 84 

Kor 3205 247 3899 324

VÅR Orgel/
musikk

  *Kor

18. jan Orgelkonsert. Orgelstudenter ved Norges musikkhøgskole 
spilte Olivier Messiaen 

60

8. febr Orgelkonsert. Björn Steinar Solbergsson, Reykjavik: Verker av 
Olivier Messiaen og islandske komponister 

67 

25. mar Kirkemusikkfestivalen. Orgelmatiné. Inger-Lise Ulsrud 150

02. apr Konsert med Oslo Kammerkor. 218

Palmesøndag Johannespasjonen. J.S. Bach. Uranienborg Vokalensemble og 
Barokkanerne

550

Langfredag A cappella-konsert på Langfredag. Uranienborg 
Vokalensemble. 

175

26. apr Orgelkonsert og kåseri. Del 1.Komponist Kjell Mørk Karlsen 
70 år.

52

27. apr Orgelkonsert og kåseri. Del 2. Komponist Kjell Mørk Karlsen 
70 år.

42 150

11. juni Oslo Kammerkor på Oslo Griegfestival 143

Totalt antall 369 1228

Snitt 74 246

HØST

20. aug Korkonsert a cappella med Uranienborg Vokalensemble 200

13. sep Konsert for orgel & jazztuba 48

1. okt Sponsorkonsert; Eidsvåg, Kråkevik &Preus 560

22. okt Oslo Orgelfestival Konsert for orgel & orkester 101

5. nov Sorg og trøst/Songs of Farewell. Uranienborg Vokalensemble 305

8. nov Konsert for stort & lite orgel 76

06. nov Allerhelgenkonsert 211

22. nov Orgelkonsert med Bjørn F. Boysen 171

3. des Juleroser – adventskonsert med norske folketoner 530

11. des Uranienborgkonserten 400

14. des Jul i Briskeby 465

Totalt antall 473 2671

Snitt 95 382
 *Se også vedlegg bak i årsmeldingen: Uranienborg Vokalensemble – årsmelding 2017
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Barne- og ungdomsarbeidet

Urrabarn
Referent: Mari Almås Holen

Vi opplever fortsatt vekst i barne- og 
familiearbeidet i menigheten. En gledelig 
utvikling er at de som deltar på de ukentlige 
aktivitetene, i stadig større grad også kommer 
til gudstjeneste på søndagene. 

Søndagsskolen holder til i prestesakristiet hver søndag under gudstjenesten. 
Søndagsskolen har et jevnt og godt oppmøte og samler mellom 10 og 20 barn 
hver søndag. 

Babykaféen fikk stadig færre besøkende 
gjennom 2016 og 2017. Høsten 2017 endret 
vi navnet til Småbarnstreff og la opp til at 
foreldre som var hjemme med litt større 
barn, kunne komme og få lunsj og en liten 
samlingsstund. Det endret ikke på en litt 
laber interesse, så vi valgte å avvikle tiltaket 
og heller være åpne for å starte opp igjen 
om det er behov.

Babysang er fortsatt et populært tiltak med jevn tilstrømming. Rekrutteringen går 
av seg selv, og vi opplever svært gode tilbakemeldinger og at vi har et godt rykte i 
nærmiljøet. Vi har et gjennomsnitt på ca. 40 mødre/fedre med barn hver uke.

UrraBarn samler familier i nærmiljøet til middag og aktiviteter hver onsdag. 
Første onsdag i måneden flytter vi oss fra menighetshuset til kirken hvor vi feirer 
barnemesse sammen. Vi samler 20-40 små og store hver uke.

UrraGospel samler ca 10 barn til øvelse 
i kirken hver uke. Selv om øvelsen er 
flyttet fra menighetshuset til kirken, er 
det mange av barna i koret som spiser 
middag på menighetshuset sammen 
med foreldrene sine før de går ned i 
kirken. Når vi har barnemesse første 
onsdag i måneden, er det også mange 
av kormedlemmene som deltar. Dette 
har gitt barnemessen et stort løft.
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De store barnegudstjenestene er blitt gjennomført hvert semester. 
Barnegudstjenesten våren 2017 var en del av tårnagenthelgen. Høsten 2017 døpte 
vi den store barnegudstjenesten om til Gudstjeneste for små og store i håp om 
at de faste kirkegjengerne skulle føle seg velkommen og at dette ikke bare er en 
«barnegreie». Vi har også lagt om profilen og forsøker å gjøre denne gudstjenesten 
mer lik den vanlige høymessen i Uranienborg kirke, samtidig som den har med 
elementer fra barnemessene vi har en gang i måneden. 

Før påske, gjennomførte vi påskevandringer for barnehager og de yngste skolebarna. 

De to første ukene i desember hadde vi Krybbevandringer for barnehager i 
menigheten og første og andre trinn på Uranienborg skole. Pågangen var så stor at 
vi måtte si nei til noen av gruppene som meldte seg på.

Det er fortsatt Lekelørdag på menighetshuset hver gang 
det er bilfri markedsdag i Bogstadveien. Dette skjer en 
gang på høsten og en gang på våren. Det er fint å kunne 
tilby fellesskap også utenom de vanlige treffpunktene. I 
og med at disse lekelørdagene har vært såpass vellykket, 
satte vi høsten 2017 også i gang med Lørdagsgrøt for 
alle en gang i måneden. Tanken bak var at dette skulle 
være et samlende tiltak på tvers av generasjoner og en 
møteplass for alle i menigheten vår, men det er stort sett 
småbarnsfamilier som kommer dit. Uansett har dette vært 
et utrolig fint tiltak som vi håper kan fortsette. Kanskje 
frekvensen til og med kan skrus opp litt ved at frivillige er 
med og tar ansvar for noen av lørdagene.

Urramamma er et nytt tiltak som er for mammaene som kommer med barna sine 
til de ulike aktivitetene i barnearbeid. Det er fint å kunne møtes uten barn og ha 
muligheten til å prate sammen. Denne gruppen har vært en ressurs i arbeidet med 
for eksempel julebasar.

Trosopplæring 
Referent: Elise B. H. Thomassen

I 2017 reviderte vi trosopplærings-
planen som vi fikk godkjent i 
2015. Vi satte også i gang flere 
nye tiltak. I løpet av 2017 fikk alle 
døpte mellom 0-12 år i sognet 
brev med invitasjon til forskjellige 
arrangementer i kirken. 

Totalt 87 barn deltok ved ett av våre arrangementer. For aldersgruppen etter 
konfirmasjon, var det 11 ungdommer på konfirmasjonsreunion.
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Urraung         
Referent: Sigrun Reinhardtsen

Konfirmasjon
Våren 2017 ble 26 
ungdommer konfirmert 
i Uranienborg. Fra 
høsten startet et nytt 
konfirmantår med et 
rekordstort kull på 43 
konfirmanter. Disse 
møttes annenhver 
tirsdag med felles 
middag og påfølgende 
undervisningssamling. 
I tillegg har vi vært 
på konfirmantleirer, i 
vinterferieuken for 16/17-kullet og i høstferieuken for 17/18-kullet. I løpet av året 
skal konfirmantene delta på åtte gudstjenester, og på vårsemesteret bidrar de 
en søndag hver som ministranter under høymessen.  

Foreldresamlinger
Blant konfirmantforeldrene 2016/2017 var det noen som etterspurte undervisning 
for foreldrene. Vi inviterte konfirmantforeldrene fra 2016/2017 og 2017/2018, samt 
noen flere, til to samlinger høsten 2017 og to samlinger våren 2018. Jan Oskar, 
Eirik og Sigrun stod sammen om dette. Det kom om lag 15 til første samling, noe 
vi synes var overraskende bra. Det kom 4 til andre samling. Vi har fortsatt tro på at 
foreldresamlinger er et viktig tilbud. Det bør imidlertid brukes mer tid til å etablere 
et relevant og interessant undervisningsopplegg.    

Lederkurs
Åtte fjorårskonfirmanter fullførte lederkurs i løpet av våren. Kurset bestod av åtte 
kurssamlinger og praksis, enten på konfirmantleir og/eller annen aktivitet. 

Tirsdagsmiddag og Spill&Chill
Hver tirsdag ble det servert gratis middag på menighetshuset etterfulgt av 
Spill&Chill med brettspill, bordtennis, vafler, quiz med mer. 

UMULF
Uranienborg menighets ungdomslederforum (UMULF) består av ca. 15 unge voksne, 
som bidrar som ledere i menighetens ungdomsarbeid. Vi har hatt månedlige 
samlinger for idéutveksling og inspirasjon.
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Alternativ opplæring (AO)
I samarbeid med Uranienborg skole har vi hatt månedlige aktivitetsdager med en 
elevgruppe fra 8. og 9. trinn. AO-dagene tar sikte på å gi elevene en opplevelse 
av mestring, selvrespekt og livsglede, i tråd med skolens mål om å hindre 
utenforskap. Hver gang starter vi med felles frokost på menighetshuset før vi drar 
ut på aktivitet. I 2017 har vi vært på Teknisk museum, Folkemuseet, spilt curling, 
hatt lagkonkurranser på Sørbråten gård i Maridalen, uteaktiviteter på Hovedøya, 
og laget mat.

Skolegudstjenester
Uranienborg skole hadde skolegudstjeneste i kirken før påske. Uranienborg 
skole, Hartvig Nissen videregående skole og Oslo Private Gymnas hadde 
skolegudstjeneste/-avslutning i kirken før jul. 

Overnatting i kirken
En helg i juni hadde vi overnatting i kirken for ungdommer. Det var et tilbud til de som 
nylig var konfirmert, sammen med andre ungdommer og ungdomsledere. Pizza, rebus, 
lagaktivitet, tårnvandring, kveldsavslutning og overnatting stod på programmet.
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Undervisning og refleksjon blant voksne
Uranienborg menighet har en rekke ulike møtesteder som gir 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. 

Seniorprestesamling Uranienborg
Det er i regi av en liten redaksjonsgruppe tatt initiativ til å samle pensjonerte prester 
og biskoper tilhørende Uranienborg til en månedlig faglig samling i sakristiet. 
Gruppen har hatt ni samlinger. Medlemmer av gruppen står selv i all hovedsak 
for innledning til samtale. Samværet rommer også felles lunsj og avsluttes med 
middagsbønn i kirkens kor. Gruppen består av 14 medlemmer.

Biskopens hjørne
Arrangementet er kommet i stand siden Uranienborg menighet og Oslo by 
huser så mange pensjonerte biskoper. Intensjonen er å utfordre dem til å gi et 
biskoppelig emeritus-blikk på kirken og tiden. Januar, Gunnar Stålsett: Hva livet 
har lært meg om toleranse. September, Tor B. Jørgensen: Nyere misjonsforståelse. 
November, Georg Hille i samtale med Jan Oskar Utnem: Om norsk kirkeliv på 
1900-tallet. Biskopens hjørne samler 30-40 mennesker og bekrefter at pensjonerte 
biskoper fremdeles har mye å fare med.

Innføring i Kirkens tro
Serien har gått over mange år og er 
kristendomsopplæring for voksne. Det 
arbeides i all hovedsak med tekster fra 
Det nye Testamente. Jan Oskar Utnem 
innleder til samtale. Gruppen samles 
ved døpefonten og samler mellom 18-
25 deltagere. I vår ble det arbeidet med 
Matteusevangeliet (en fortsettelse fra 
høsten 2016) og i høst ble det jobbet med 
Lukasevangeliet (som videreføres med 
Apostlenes Gjerninger vår 2018). Samværene bekrefter at det finnes en voksende 
interesse blant voksne for fordypning i de skrifter kirkens tro er bygget på.

Dialogforum 
I samarbeid med Areopagos, under ledelse av prestene Asbjørn Stavenes og Cecilie 
Jørgensen Strømmen, ble det holdt om lag 10 Dialogforum i 2017. Dialogforum 
er et sted hvor man kan snakke åpent om tvil og tro utfra forskjellige religiøse 
tradisjoner. Stavenes og Strømmen har også en mindre samtalegruppe. 
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Uranienborg kirkeakademi
Kirkeakademiet viet hele sitt program til 
500-årsjubileet for reformasjonen. Det ble en 
lærerikt og spennende innføring i reformasjonens 
historie og betydning.   

Serien har samlet 20-45 hver gang.   

Luther-jubileum
Uranienborg menighet markerte reformasjonsåret 1517 ved å arrangere 
menighetstur til reformasjonens hovedsteder i juni/juli 2017. Deltakere fra stab og 
menighet besøkte blant annet Wittenberg, Eisenach, Wartburg og Erfurt.

Reformasjonsjubileet ble også markert i kirkeakademiet, med egen 
reformasjonsgudstjeneste og mange kirkemusikalske arrangementer.

Uranienborg kirke & kultur 
Uranineborg kirke & kultur ble opprettet som et sted 
for undervisning, kunst og kultur, og fellesskap for 
mennesker som er hjemme på dagtid. Målgruppen 
er spreke pensjonister. Det var syv samlinger i 2017. 
Programmet var variert og oppslutning god. Se eget 
vedlegg bak i årsrapporten.

Midtøstenforum 
I samarbeid med hjelpeorganisasjonen GodGave.no 
ble det holdt seks Midtøstenforum i Uranienborg kirke 
i 2017. Arrangementet samler mennesker fra kirkelige, 
akademiske, politiske og andre miljøer til et felles 
engasjement. Foredragsholder innleder til samtale.

Se eget vedlegg bak i årsrapporten.

Tur til Israel og Palestina 
Siste uken i april reiste 34 stykker på tur til 
Israel og Palestina. Turen hadde to fokus: 
Bibelens land og Et land i konflikt og krig. 

Turen er blitt en institusjon og bidratt til økt 
felleskap og solidaritetsarbeid i menigheten. 
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Diakoni, dialog 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.

Uranienborg ønsker å se alt arbeidet i menigheten som del 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.

Hyggetreff for seniorer 
En tirsdag i måneden møtes seniorer, prest og eventuelt spesielt inviterte gjester 
til formiddagssamling. Menighetens husmor, Borghild Korslund, har vært vertinne. 
Etter at hun ble syk, har andre i gruppa hjulpet til. 

Onsdagsmesse 
Hver onsdag holdes det hverdagsmesse kl. 12.00 med påfølgende lunsj i kirken. 
Etter Borghild Korslunds sykdom og bortgang, har andre i gruppa hjulpet til.

Alternativ opplæring
Alternativ opplæring for ungdom som Urraung driver i samarbeid med Uranienborg 
skole, er et tiltak menigheten skal være stolt av. Ungdomspresten og hennes 
medarbeidere har vist et trofast nærvær hos unge som er mest utsatt. 

Kirkekjeller/krypt 
Under bispevisitasen, i møte med representanter for bydelsadministrasjonen, ble 
behovet for kirkekjeller/krypten tydelig. Kirken må være nær ungdommene, nær skolen, 
idrettsanlegg og andre steder de oppholder seg. Det er behov for et lavterskeltilbud 
med voksent nærvær og omsorg. Krypten vil kunne skape en sånn arena. I sitt 
visitasforedrag oppfordret biskopen menigheten til å jobbe raskt slik at han kunne 
godkjenne prosjektet før han gikk av med pensjon. Det rakk vi ikke, men vi har kommet 
et godt stykke videre. Uranienborg menighets boligstiftelse har sagt de vil dekke 
utgiftene til det videre forarbeidet, og generøst bevilget 20 mill. til selve krypten.   
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Språkkafé
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. 

Fasteprosjekt i Grønland kirke 
Menighetene i Uranienborg og Grønland 
gikk i 2017 sammen om et fasteprosjekt. 
En dag i uken holdt vi språkkafe i 
Grønland kirke. Uranienborg har både 
økonomiske og menneskelige ressurser, 
dessuten erfaring fra språkkafe i egen 
menighet. Grønland bærer et stor ansvar 
på vegne av hele oslokirka, med alle utsatte grupper som ofte samles i denne delen 
av byen. Det var fint å stå sammen om felles utfordringer. Det bør vi gjøre mer av.  

Menighetstur til Sandefjord 

Menighetsrådet har lenge snakket om å arrangere 
menighetstur på tvers av alders- og interessegrupper 
i menigheten. Dette for å bli bedre kjent og styrke 
fellesskapet. I september 2017 gjennomførte vi en slik tur. 
Gamle, voksne, ungdommer og barn — alle var representert. 
Menighetsrådet ønsker å arrangere flere sånne turer, aller 
helst årlig. Tilhørighet til kirken, menigheten, felleskapet er 
viktig for mange.

Ofringer 
Menighetsrådet holder fast ved at alle ofringer skal øremerkes organisasjoner som driver 
misjons- og diakonalt arbeid utenom menigheten. I 2017 samlet vi inn kr. 615.940,-.

Kollekt under menighetens mange gratiskonserter har gått til Grønland menighets 
arbeid med de som står i «Fredagskøen» foran Fattighuset. I 2017 kom det inn kr. 
65.789,- til dette formålet.

Julebasar 

Det ble holdt julebasar på menighetshuset til inntekt 
for GodGave.no sitt engasjement i Bethlehem. 

Basaren og salg av varer ga et økonomisk bidrag på 
kr. 37.047,-. Flott innsats fra mange i staben, blokka 
og frivillige, samt Blokkfløytistene, UrraGospel, og 
Uranienborg Skolekorps.
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Jul i Briskeby

Menighetens gratiskonsert hvor bydelens artister og kunstnere deltar, og 
hvor kollekten går til veldedig formål. Dette ble i 2017 til sammen 18.455,- til 
Fredagskøen. Se eget vedlegg bak i årsrapporten. 

Julaften «hjemme hos» Amaldus 

Dette er et åpent tilbud for alle som vil feire Julaften sammen med andre. Se eget 
vedlegg bak i årsrapporten.

Fremtidige utfordringer

Skal vi likevel løfte frem utfordringer i vårt diakonale arbeid, vil det være å drive er 
mer utadrettet og oppsøkende arbeid blant ungdommer etter konfirmasjonstid, og 
eldre som har vanskelig for å komme seg ut. Begge disse gruppene er vanskelig å 
samle til våre møter i kirken og på menighetshuset.
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Økonomi og bygninger
Menigheten har et solid økonomisk fundament. Takket være betydelige årlige 
tilskudd fra egen stiftelse (Uranienborg menighets boligstiftelse) og andre givere, 
kan menigheten selv lønne en rekke ansatte, samt holde et aktivitetsnivå langt 
utover det offentlige driftstilskuddet.

Et eget økonomiutvalg setter opp budsjett og ser til at regnskapet følges opp 
gjennom året. I vårt regnskap er ikke utgiftene til vedlikehold av kirke, lønn til prester/
kantor/kirketjener/daglig leder tatt med. Dette dekkes av Kirkelig Fellesråd.

Våre driftsinntekter var på nærmere 7.8 millioner, hvorav driftsstøtten fra det 
offentlige var på ca. 700.000,- Resten er private tilskudd/gaver, kollekt, husleie- og 
konsertinntekter. Utgiftssiden i 2017 var på ca 8.4 millioner, altså ca. 590.000,- i 
minus. Vi hadde budsjettert med et minus på ca. 348.000,- Grunnen til det økte 
overforbruket på 240.000 skyldtes pensjonsforpliktelser for egne ansatte fra tidligere 
år som nå er blitt oppdatert.

Menigheten eier menighetshuset i Daas gate 17, samt drifter utleie av 13 leiligheter og 
kontorer i Daas gate 19. Eier av Daas gate 19 er Uranienborg menighets boligstiftelse. 

Den økonomiske forutsigbarheten er fortsatt meget stabil.

Driftsregnskap 2017

Inntekter Regnskap 2017 Budsjett 2017
Leieinntekter og salg 2.416.069 2.166.000

Refusjoner og overføringer    431.297    400.000

Tilskudd fra kommunen    156.652    190.000

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd    193.647    186.000

Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler  4.596.556 4.600.000

Sum driftsinntekter  7.794.221 7.542.000

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 2.656.119 2.347.500

Kjøp av varer og tjenester 3.667.643 3.636.500

Refusjoner og overføringer 1.289.530 1.106.000

Tilskudd og gaver    770.980    800.000

Sum driftsutgifter 8.384.273 7.890.000

Brutto driftsresultat  - 590.052  - 348.000
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Medarbeidere og frivillige
Menigheten har en stor stab av fast ansatte til de ulike avdelingene. Se neste side. 

Mange av leilighetene i Daas gate 19 «blokka» leies ut til ungdommer/voksne som 
er engasjert i barne- og ungdomsarbeidet, drifter nettsidene våre, administrerer  
utleievirksomheten i menighetshuset, samt tar seg av en del vaktmesteroppgaver. 

Vi har et stort korps av frivillige (ca. 170 pers.) som er aktive som kirkeverter , 
dåpsverter, kirkekaffegruppe, konsertvakter, dugnadskomite, kirkemusikkutvalg, 
trosopplæringsutvalg, språkkafégruppe, økonomiutvalg, kirkekjellerutvalg, 
GodGave.no, huskomite for kirken, Boligstiftelsestyre , Amaldhus-julaften. 

Menighetens gode husmor, Borghild Korslund, døde i desember. Frem til i høst 
sørget hun for byens beste kirkekaffe. Borghild elsket gudstjenesten og fellesskapet. 
Ingenting gledet henne mer enn å se andre kose seg med kaffe hun hadde kokt 
og kaker hun hadde bakt. Borghild hadde stor omsorg som hun uttrykte på sin helt 
egen måte. Hun er savnet. 

Borghild Korslund f. 09.05.1935 – d. 19.12.2017
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Menighetsrådet
Menighetsrådet har avholdt 11 møter i 2017 og behandlet 94 saker.

Navn Rolle
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
Eirik Rice Mills Sokneprest

Ansatte
Bispedømmeansatte

• Sokneprest Eirik Rice Mills i 100% stilling.
• Prest Jan Oskar Utnem i 50% stilling.
• Prestevikar Jo Hegle Sjøflot i 50% stilling.

Kirkelig fellesrådansatte
• Kantor, organist Inger-Lise Ulsrud i 70% stilling.
• Daglig leder Kamilla Døvik (1.1 - 1.9 2017), i permisjon.
• Daglig leder Line Andreassen (Vikar i 100% stilling, fra 1.9 2017).
• Trosopplæringsleder Elise Birgitte Haugsten Thomassen i 20% stilling. 
• Kirketjener Anne-Lindahl Schanche.
• Kirketjener Margarita Yurinova, i permisjon til 31.12 2017.
• Kirketjenervikarer Ragnhild Stang / Otto Grønner.
• Asbjørn Næverlid renholder.

Menighetsansatte
• Kantor, dirigent Elisabeth Holte i 80% stilling.
• Leder for barnearbeidet Mari Almås i 100% stilling.
• Ungdomsprest Sigrun Reinhardtsen i 100% stilling.
• Vaktmester Susanne Rytter Johansen i 25% stilling.
• Regnskapskonsulent Ilze Vakse i 20% stilling.
• Musikkprodusent Torunn Forland 20% engasjement. 
• Klokkenist Laura Marie Rueslåtten har avtale om klokkespill.
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Frivillige grupper og komiteer
Menigheten har et stort frivillig korps som drifter store deler av menighetens arbeid. 
Takk til nøkkelpersoner blant de frivillige som organiserer og holder tak i aktiviteter 
og gjøremål både i kirke, menighetshuset, blokka og menighetskontoret. Takk også 
til prestevikaren vår som alltid stiller opp ved behov.

Organisering av frivilligheten i Uranienborg menighet per mars 2018
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Årsmelding 2017 

Året 2017 har vært et innholdsrikt år for Uranienborg Vokalensemble (UV). I løpet av året har 

koret blant annet gjort 12 konserter, sunget ved 22 høymesser, hatt to øvingshelger og deltatt 

på internasjonal korkonkurranse i Italia. Det har vært noe utskifting i rekkene i løpet av året, 

og ensemblet er økt til 26 sangere med plass til 12 herrestemmer og 14 damestemmer.  

Uranienborg Vokalensemble mars 2017, foto av Erlend Berge 

Som følge av Grammy-nominasjon av albumet «Himmelrand» (2016), dro en delegasjon fra 

koret til Los Angeles, USA, for å delta på prisutdelingen i februar. Selv om det ble med 

nominasjonen, så var det spennende og noe overveldende å bli nominert som et av fem kor i 

kategorien Best Choral Performance. 

Uranienborg Vokalensemble markerte sitt 15-årsjubileum i 2017 og feiret med 

jubileumsgudstjeneste under Oslo Internasjonale kirkemusikkfestival. Musikken i høymessen 

var hentet fra korets konsertrepertoar i løpet av 15 år.  

Palmesøndag ble Johannespasjonen av J. S. Bach satt opp i Uranienborg kirke i samarbeid 

med tidligmusikkensemblet Barrokanerne og solistene Tor Kessel, Ebba Rydh, Anders J. 

Dahlin, Ditte Marie Bræin og Njål Sparbo. Konserten var fullsatt og vi fikk gode 

tilbakemeldinger. 



Side 2 av 8 

I løpet av vårsemesteret holdt koret Evensong i februar og mai, en tradisjon hentet fra den 

anglikanske kirke. Verk av blant annet Kenneth Leighton, Charles V. Stanford, Ørjan Matre, 

Trond Kverno og George Dyson ble fremført i samarbeid med Inger-Lise Ulsrud på orgel.  

Trym Ramlo Ystad, som synger i koret, dirigerte Uranienborg Vokalensemble under sin 

direksjonseksamen ved Norges Musikkhøgskole i juni. Her ble verk som «Drop, drop slow 

tears» av Orlando Gibbons og av William Walton, samt «Aftonen» av Hugo Alfvén og «I 

himmelen» av Karin Rehnquist fremført.  

Koret ble tatt ut til å delta i den prestisjetunge internasjonale korkonkurransen Polifonico 

Guido d’Arezzo, som arrangeres på sensommeren i Arezzo, Italia. Koret deltok i fire klasser: 

Obligatorisk program, sakral musikk, profan musikk og folkemusikk. Etter vellykkede 

innledende runder kvalifiserte koret seg til finaleomgangen og gjorde en god opptreden også 

der. Koret tok med seg to førstepriser, for henholdsvis obligatorisk program og sakral musikk, 

andrepris for profan musikk, samt en spesialpris for beste fremføring av moderne musikk. 

Med på turen var folkemusiker Bjørn Kåre Bråten Odde som spilte med koret både i klassen 

Folkemusikk og i finaleomgangen. Repertoar som ble fremført under konkurransen var blant 

annet av Torbjørn Dyrud, Edward Elgar, Ørjan Matre, Gjermund Larsen, Claudio Monteverdi, 

Knut Nystedt og Edvard Grieg.  

Bjørn Eidsvåg holdt søndag 1. oktober en sponsorkonsert i Uranienborg kirke. Uranienborg 

Vokalensemble sang flere stykker på denne konserten og andre medvirkende var Herborg 

Kråkevik, Anne Grethe Preus og Inger-Lise Ulsrud. Billettinntektene gikk til det 

kirkemusikalske arbeidet i Uranienborg menighet.  

Høstens aktiviteter kulminerte i to hovedkonserter: Allehelgenskonserten «Sorg og trøst» og 

julekonserten «Julekvad». På allehelgenssøndag 5. november fremførte koret et 

konsertprogram med a cappella repertoar av blant andre Orlando Gibbons, Jonathan Dove og 

John Tavener, samt «Songs of Farewell» av Hubert Parry som var kveldens hovedverk. Første 

søndag i advent, 3. desember, fylte UV kirken under julekonserten «Julekvad» i samarbeid 

med Ådne Svalastog på tangenter, Torhild Larsen Nygård som vokalsolist og Bjørn Kåre 

Bråten Odde på fele. UV fremførte a cappella musikk, noe med solist og akkompagnement, i 

tillegg til at gjestene også deltok med egne nummer.  

Tradisjonen tro ble «Jul i Briskeby» gjennomført tredje søndag i advent, 13.desember. UV 

deltok med a cappella-verk av Ørjan Matre og Per Inge Almås, og opptrådde sammen med 

artister som Vidar Busk og Anne Grete Preus. UV var også med på urfremføringen av «Alt 

det som skinner» av Anne Grete Preus, arrangert av Ragnar Søderlind og fremført med koret, 

Anne Grete Preus på vokal, Inger-Lise Ulsrud på orgel, Andreas Utnem på klaver og en 

strykekvartett. 
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Sammensetning av styre og utvalg i perioden 09.02.2017 – 14.02.2018 

Leder:              Morten Haugli 

Styremedlem:  Jenny Lindheim (Økonomiansvarlig) 

Styremedlem:  Heidi Marie Lindekleiv 

Styremedlem:  Eirik Sandnes 

Varamedlem:   Monika Madsø 

Andre verv 

Noteforvaltere:       Simone Krallmann og Ole Mathis Lystad Grimstad 

Frammøtefører:      Eirik Sandnes 

Repertoarkomité:    Arnfinn Redse, Jan Magne Ytterlid og Elisabeth Holte 

Valgkomité: Marianne Støylen og Sunniva Thomassen 

Kirkemusikkutvalget i Uranienborg menighet: Jan Magne Ytterlid  og Jenny Lindheim 

Styret har avholdt 4 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 5 egne møter. 

Viktige saker styre og utvalg har jobbet med i år 

Draumkvedet 

UV ble kontaktet av Ragnar Søderlind som ønsket å skrive musikk til det norske kvadet 

Draumkvedet. I løpet av 2017 ble det bestemt at UV ønsker å gjennomføre prosjektet i januar 

2020 i samarbeid med tidligmusikkensemblet Barokkanerne. I etterkant har det vært løpende 

kontakt mellom UV, komponist og orkester, både i forbindelse med søknadsskriving og selve 

komponeringen. Det er spennende å være med på et prosjekt hvor koret står som en av 

hovedaktørene i et sterkt musikalsk samarbeid. 

Korkonkurranse i Arezzo 

UV ble som nevnt påmeldt den internasjonale korkonkurransen Polifonico Guido d’Arezzo i 

Italia i august 2017. Påmelding og oppfølging mot arrangøren preget styrearbeidet første 

halvdel av 2017. Deltakelsen på konkurransen var med på å utvide korets nettverk 

internasjonalt.  

Langsiktige planer 

I 2017 har styret arbeidet særlig med å legge tydelige langsiktige planer. Styret har i 

samarbeid med repertoarkomitéen utformet en treårsplan som bygger på de siste års strategi- 

og målarbeid. Planen vil brukes i søknader om tilskudd og vil blant annet vise jevnlig 

samarbeid med profesjonelle aktører.  
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Søknader levert 2017 

Hvor Ordning Runde Søkt om støtte til Søknadssum Innvilget 

beløp 

Norsk Kulturråd Kirkemusikk 1 Pasjon i Uranienborg 

Kirke 

(Johannespasjonen og 

påskeprogram) 

200.000 80.000 

Norsk Kulturråd Fonogram 2 Himmelrand II 300.000 Avslått 

Norsk Kulturråd Kirkemusikk 2 Draumkvedet - en 

kirkeopera 

610.000 400.000 

Norsk Kulturråd Bestillingsverk 2 Bestillingsverk til ny 

plate 

150.000 150.000 

Norsk Kulturråd Fond for lyd og bilde 3 Himmelrand II - 

innspilling 

350.000 90.000 

Norsk Kulturråd Kirkemusikk 3 Himmelrand II - 

konsertserie 

140.000 Avslått 

Norges korforbund/ 

Kulturdepartementet 

Produksjons- og 

driftsstøtte for kor 

Produksjon og drift i 

2018 

350.000 200.000 

MFO Vederlagsfondet Reisestøtte 

konkurranse i Italia 

50.000 Avslått 

Aktiviteter 

UV har hatt (totalt 41) torsdagsprøver i Uranienborg menighetshus fra 18.30 – 21.30. Det har 

blitt holdt ekstra prøver i forbindelse med konserter og andre oppdrag. 

Høymesser: 14 ordinære i Uranienborg kirke, samt en i samarbeid med Madrigalchor Kiel i 

Uranienborg kirke 

Konserter: 10 i Uranienborg kirke 

1 i Uranienborg menighetshus 

1 i Levinsalen på Norges Musikkhøyskole (NMH) 

6 i Arezzo, Italia, 2 i konsertsal og 4 i kirke 

Seminarer: 1 helg i Feiring 

1 helg i Oslo 

Annet: Oppdrag: Sang på regjeringens juleandakt i Akersgata 59 

Påskesang (12 sangere): 4 høymesser og 1 konsert i Uranienborg kirke 

Jul (8 sangere): 3 høymesser i Uranienborg kirke 
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Sammensetning februar 2018 

Ved starten av 2018 teller koret 26 sangere 

Sopraner: 

Katinka Aaberge, Marianne Reidarsdatter Eriksen, Marianne Støylen, Monika Madsø, 

Rebekka Ingibjartsdottir, Renate Ørnes Eide, Simone Krallmann 

Alt: 

Anna Gursli Langesæter, Anne Sæther Lampi, Arnfinn Redse, Heidi Marie Lindekleiv, Jenny 

Lindheim, Sunniva Thomassen, Yngvild Aamodt 

Tenor: 

Daniel Bunzel, Morten Haugli, Erlend Kristiansen, Olav Morten Wang, Eirik Sandnes 

Permisjon: Ole Aleksander Østhassel 

Basser: 

Ole Mathis Lystad Grimstad, Eivind Lønaas, Jan Magne Ytterlid, Olav Refvem, Tor Kessel, 

Gjermund Sødal (vikar) 

Permisjon: Trym Ramlo Ystad 
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Produksjoner UV 2017 

Dato Sted Hva Repertoar Arrangører Medvirkende 

2.02.17 

Torsdag 

Uranienborg 

Kirke 

Evensong Baden – Stå opp (introitus) 

K. Leighton – Preces and responses

G. Dyson – Magnificat

G. Dyson – Nunc Dimitis

M. R. Eriksen – Kom fred!

T. Kverno – Vi skal se deg, herre Jesus

Uranienborg 

Menighet 

UV, 

Inger-Lise Ulsrud, 

orgel 

9.04.17 

Palme-

søndag 

Uranienborg 

Kirke 

Konsert 

Johannes-

pasjonen 

J. S. Bach – Johannespasjonen Uranienborg 

Vokalensemble 

UV, 

Barrokanerne, 

Anders J. Dahlin, 

tenor 

Ebba Rydh, alt 

Njål Sparbo, bass 

Tor Kessel, 

baryton 

Ditte Marie Bræin, 

sopran 

14.04.17 Uranienborg 

Kirke 

Konsert J. S. Bach – O hode høyt forhånet 

C. non Papa – Crux Fidelis

J. Tavener – Funeral Ikos

G. Allegri – Miserere Mei Deus

O. Gibbons – Drop, drop slow tears

A. Smith – Stabat Mater

T. Morley – Man that is born of a woman

K. Nystedt – Peace

Uranienborg 

Vokalensemble 

UV, 

Nora Taksdal, 

bratsj 

Tjodun Felland, 

resitasjon 

11.05.17 

Torsdag 

Uranienborg 

Kirke 

Evensong K. Leighton – Preces and responses

C. V. Stanford – Magnificat

C. V. Stanford – Nunc dimitis

Ø. Matre – Halleluja! Vår strid er endt.

D. Willocks (arr) – O bli hos meg

J. Rheinberger – Abendlied

Uranienborg 

Menighet 

UV, 

Inger-Lise Ulsrud, 

orgel 

19.06.17 

Mandag 

Musikk-

høyskolen 

NMH (Oslo) 

Sang ved 

Dirigent-

eksamen 

K. Rehnquist – I himmelen

O. Gibbons – Drop, drop slow tears

W. Walton – Drop, drop slow tears

Ø. Matre – Halleluja! Vår strid er endt

E. Hovland – Jerusalem

H. Alfvén - Aftonen

Musikk-

høyskolen 

NMH (Oslo) 

UV, 

Trym Ramlo 

Ystad, direksjon 

22.06.17 

Torsdag 

Uranienborg 

Kirke 

Konsert J. Rheinberger – Abendlied

P. Ferrario – Benedetto sia ‘l giorno

M. Sköld – We know not where the dragons

fly

Ø. Matre – Halleluja! Vår strid er endt

E. Elgar – They are at rest

K. Nystedt – Prayers of Kierkegaard (2-4)

P. Indrehus – Bruremarsj fra Østerdalen

Uranienborg 

Menighet 

UV, 

Roseville Festival 

Singers (USA) 
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Dato Sted Hva Repertoar Arrangører Medvirkende 

20.08.17 Uranienborg 

Menighets-

hus 

Konsert T. Dyrud – Lovesong II

E. Elgar – They are at rest

M. Sköld – We know not where the dragons

fly

Ø. Matre – Halleluja! Vår strid er endt

G. Larsen – Gropen

G. Larsen – Solistvals

C. Monteverdi – Sestina (2 og 3)

J. Reinberger – Abendlied

F. Corteccia – Ingredere

P. Ferrario – Benedetto sia ‘l giorn

K. Nystedt – Prayers of Kierkegaard (2-4)

E. Grieg – Ave Maris Stella

Uranienborg 

Vokalensemble 

UV, 

Bjørn Kåre Bråten 

Odde, fele 

23.-27. 

08.17 

Onsdag – 

Søndag 

Arezzo, 

Italia 

Kor-

konkurranse

Totalt 6 

opptredener 

T. Dyrud – Lovesong II

E. Elgar – They are at rest

M. Sköld –

We know not where the dragons fly

Ø. Matre – Halleluja! Vår strid er endt

G. Larsen – Gropen

G. Larsen – Solistvals

C. Monteverdi – Sestina (2 og 3)

J. Reinberger – Abendlied

F. Corteccia – Ingredere

P. Ferrario – Benedetto sia ‘l giorn

K. Nystedt – Prayers of Kierkegaard (2-4)

E. Grieg – Ave Maris Stella

Fondazione 

Guido d’Arezzo 

UV, 

Bjørn Kåre Bråten 

Odde, fele 

1.10.17 

Søndag 

Uranienborg 

Kirke 

Konsert 

Bjørn 

Eidsvåg 

m/gjester 

J. Reinberger – Abendlied

P. Ferrario – Benedetto sia ‘l giorn

O. Gibbons – Drop, drop slow tears

H. Berge / E. Hoem – No stig vår song

Uranienborg 

Menighet 

UV, 

Bjørn Eidsvåg, 

solist 

Herborg Kråkevik, 

solist 

Anne Grete Preus, 

solist 

Inger-Lise Ulsrud, 

orgel 

m.fl.

15.11.17 

Søndag 

Uranienborg 

Kirke 

Høymesse 

«Feiring av 

reformasjon» 

R. Vaughan Williams – Introitus: Let all the

world in every corner sing!

D. Wikander – Kristallen den fina

J. Brahms – Geistliches Lied

Uranienborg 

Menighet 

UV, 

Madrigalchor Kiel 

5.11.17 

Søndag 

Uranienborg 

Kirke 

Konsert 

«Sorg og 

trøst» 

H. Parry – Songs of farewell

O. Gibbons – Drop, drop, slow tears

W. Walton – A litany

J. Dove – Into thy hands

E. Elgar – They are at rest

J. Tavener – Funeral Ikos

Uranienborg 

Vokalensemble 

UV 
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Dato Sted Hva Repertoar Arrangører Medvirkende 

3.12.17 

Søndag 

Uranienborg 

Kirke 

Konsert 

«Julekvad» 

H. Ødegaard (arr.) – Mitt hjerte alltid

vanker

M. Eriksen – Joleklokker

S. Tveit (arr.) – Kling no klokka

Folketone / F. Valen – Jeg synger julekvad

M. Praetorius – Det hev ei rose

Ø. Matre – Halleluja! I denne søte juletid

G. Larsen – Solistvals

M. B. Landstad – Fra fjord og fjære

N. W. Gade – Barn Jesus i en krybbe lå

P. I. Almaas – Nå vandrer fra hver

T. Kvam – Deilig er jorden

Uranienborg 

Vokalensemble 

UV, 

Ådne Svalastog, 

piano/orgel 

Torhild Larsen 

Nygård, 

vokalsolist 

Bjørn Kåre Bråten 

Odde, fele 

Inger-Lise Ulsrud, 

orgel 

13.12.17 

Søndag 

Uranienborg 

Kirke 

Konsert 

«Jul i 

Briskeby» 

M. Eriksen – Joleklokker

F. Mendelssohn – Høyr kor englar

Ø. Matre – Halleluja! I denne søte juletid

G. Larsen – Polonese

G. Larsen – Gropen

P. I. Almaas – Nå vandrer fra hver

A. G. Preus og R. Søderlind – Alt det som 

skinner

A. G. Preus – Når himmelen faller ned

F. Blom / V. Busk (arr.)–  Som en herlig

guddomskilde

T. Kvam – Deilig er jorden

Uranienborg 

Menighet 

UV, 

Anne Grete Preus, 

solist/gitar 

Vidar Busk, 

solist/gitar 

Inger-Lise Ulsrud, 

orgel 

Bjørn Kåre Bråten 

Odde, fele 

m.fl.

20.12.17 

Onsdag 

Akersgata 

59 

Oppdrag 

Sang på 

regjeringens 

juleandakt 

Folketone / F. Valen – Jeg synger julekvad 

N. W. Gade – Barn Jesus i en krybbe lå 

P. A. Almaas – Nå vandrer fra hver 

P. Knudsen – Jeg er så glad hver julekveld

M. Praetorius – Det hev ei rose

T. Kvam – Deilig er jorden

UV, 

Tempelet 

Hornorkester 



URANIENBORG 
KIRKEAKADEMI

ÅRSRAPPORT 2017

1. AKADEMIETS AKTIVITETER

Akademiet har hatt 8 arrangementer i løpet av året:

Tirsdag 17. jan kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Anfektelse, tro og politikk. Munken som ble reformator»
Foredrag og samtale v/professor emeritus Bernt Oftestad

Tirsdag 21. febr kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Trenger kirken idag en ny Reformasjon?»
Foredrag og samtale v/professor Jan Olav Henriksen

Tirsdag 14. mars kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Reformasjonen musikk og salmer - Martin Luther som dikter og musikkformidler»
Foredrag og samtale v/kantor og universitetslektor Thröstur Eiriksson

Tirsdag 25. april kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Da Reformasjonen kom til Norge»
Foredrag og samtale v/professor emeritus Steinar Imsen

Tirsdag 12. sept kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Reformasjon og reproduksjon. Fra Jomfru Maria til Adam og Eva»
Foredrag og samtale v/forsker Eivor Andersen Oftestad

Tirsdag 10. okt kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Luther og en visjon om tro, håp og undring»
Foredrag og samtale v/direktør Marianne Uri Øverland

Tirsdag 7. nov kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Luther og menneskets frihet»
Foredrag og samtale v/professor Knut Alfsvåg

Tirsdag 5. des kl 1930-2130 i Uranienborg kirke



«Bach er utenkelig uten Luther»
Foredrag og samtale v/forfatter Alf van der Hagen

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, 31.12.2017

Styret i Uranienborg Kirkeakademi :

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

Det ble holdt seks Midtøsteforum i 2017, tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Vi hadde et program med dyktige 
og til dels kjente foredragsholdere. Det er spennende at mennesker fra forskjellige miljøer (kirkelige, politiske, 
akademiske) samles om felles engasjement.  

PROGRAM 2017 

Onsdag 25. januar kl. 19.30 i Uranienborg kirke: 
Arabisk høst – Midtøsten fra håp til fortvilelse 
Foredragsholder: Sigurd Falkenberg Mikkelsen 

Onsdag 15. mars kl. 19.30 i Uranienborg kirke: 
Dråpen i Havet – en utstrakt hånd i møte med mennesker på flukt 
Foredragsholder: Trude Jacobsen 

Onsdag 10. mai kl. 19:30 i Uranienborg kirke: 
Kristen i Israel og Palestina – messianske jøder og kristne palestinere 
Fordragsholder: Ole Christian Kvarme 

Tirsdag 29. aug. kl. 19.00 på Nasjonalbiblioteket: 
Konflikten mellom Israel og Palestina – et europeisk problem 
Foredrag ved Yahav Zohar, kommentar ved Sigurd Falkenberg Mikkelsen 

Onsdag 11. okt. kl. 19.30 i Uranienborg kirke: 
Guds velsignelse for de få eller for de mange? 
Foredrag ved Helge Simonnes 

Onsdag 15. nov. kl. 19:30 i Uranienborg kirke: 
Diaspora og Aliyah i en jødisk familie på 1900-tallet 
Foredrag ved Nina Grünfeld  
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JUL I BRISKEBY

Søndag 17. desember 2017 feiret vi Jul i Briskeby for niende gang.  Noen artister har vært med i mange år. Andre var 

med for første gang. Blant «nykommerne» var Solveig Slettahjell og Vidar Busk. Anne Grete Preus fremførte sin 

nyskrevne julesang «Alt det som skinner». Komponist Ragnar Söderlind arrangerte sangen for kor, orgel, klaver og 

orkester. Kirken var nesten full under konserten.  

Jul i Briskeby er fortsatt et dugnadsprosjekt der ansatte, representanter fra menighetsrådet, frivillige, musikere, kor 

og artister stiller opp gratis. Konserten er en gave til lokalmiljøet, og pengene som samles inn gis til et diakonalt 

prosjekt. Også i 2017 samlet vi inn penger til «Fredagskøen» - Grønland menighets arbeid blant de som står i matkø 

utenfor Fattighuset fredager.  

Takk til: Laura Marie Rueslåtten (klokkespill), Inger-Lise Ulsrud (kirkeorgel), Uranienborg Vokalensemble, Elisabeth 

Holte (dirigent), Bjørn Kåre Bråten Odde (fele), Tove Kampestuen (tekstfremførelse), Andreas Utnem 

(flygel/harmonium), Trygve Seim (saksofon), Solveig Slettehjell (vokal & flygel), Anne Grete Preus (vokal & gitar), 

Lotte Hellstrøm Hestad (fiolin), Johanne Løvli Hidle (fiolin), Elin Wettergren (bratsj) og Kjersti Støylen (cello), Vidar 

Busk (vokal & gitar), Arild Strøm (bass), Einar Ytrelid (lyd), Sindre Berntsen (lys), Andreas Lie Johansen (rigg), Kenneth 

Westby (rigg) og alle andre som hjalp til med opp- og nedrigg, bevertning og gløgg på kirkebakke. 

Foto: Lotte Hellstrøm Hestad (fiolin), Vidar Busk (vokal & gitar), Trygve Seim (saksofon), Bjørn Kåre Bråten og Uranienborg Vokalensemble. 
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URANIENBORG KIRKE & KULTUR 

Uranienborg kirke & kultur ble i 2017 videreført i samme form som tidligere år. Arrangementet er rettet mot 
«spreke pensjonister». Oppmøte har variert noe, i snitt rundt 25 deltagere.  

Vi hadde til sammen 7 samlinger, 3 torsdager i vårsemesteret, 3 torsdager i høstsemesteret og søndagstur 
til Holmsbu i juni.   

Uranienborg kirke & kultur videreføres også i 2018. 

PROGRAM 2017 

Torsdag 9. februar kl. 10.00: «En reise i norsk populærmusikkhistorie» 
Foredragsholder: Musikkvoter og forfatter Audun Molde Ekskursjon: Popsenteret 

Torsdag 9. mars kl. 10.00: «Et år i Gestapos bur» 
Foredragsholder: Tidligere krigsfange på Grini Rolf Olaf Haavik Ekskursjon: Grini fangeleir 

Torsdag 11. mai kl. 10.00: «Frognerparken» 
Foredragsholder: Kunsthistoriker Linken Apall-Olsen Ekskursjon: Vigelandmuseet 

Søndag 11. juni kl. 10.:   «Holmsbu billedgalleri»  
Etter høymessen i Uranienborg kirke gikk turen til Holmsbu billedgalleri. Museet ligger i vakre omgivelser, og har faste 
samlinger av Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Thorne. Deltagerne hadde med seg nistekurv. Vi 
returnerte til kirken ca. kl. 18.00  

Torsdag 14. september kl. 10.00: «Frognerveien med tilliggende herligheter» 
Foredragsholder Kunsthistoriker Linken Apall-Olsen Ekskursjon: Frognerveien 

Torsdag 12. oktober kl. 10.00: «Å lete fram sin jødiske farmor» 
Foredragsholder: Filmregissør og forfatter Nina Grünfeld Ekskursjon: Holocaustmuseet på Bygdøy 

Torsdag 9. november kl. 10.00: «Hare Krishna – liv og lære» 
Foredragsholder: Forstander (Hare Krishna) Mark Breitenstein Ekskursjon: Hare Krishna tempelet 

Rolf Olaf Haavik forteller om sin tid som fange på 
Grini, omvisning i fangeleiren og lunsj på Albin Up. 
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JULAFTEN «HJEMME HOS» AMALDHUS 

Det har aldri vært så mange til gudstjeneste i Uranienborg på julaften som i 2017. Vi holdt to gudstjenester, begge 
var fullsatte. Det er gøy.  

Etter siste gudstjeneste var 17 samlet til julemiddag på Amaldhus. Det var pinnekjøtt og ribbe med alt som hører til 
av mat og drikke. Maten var forhåndsbestilt og levert på døren. Det sparte oss for mye jobb.  

Utover kvelden kom det noen flere gjester til kaffe, kaker og juletregang.  

Vi har kunngjort Julaften «hjemme hos» Amaldhus bare gjennom menighetens egne informasjonskanaler. 

Folk som kjenner huset godt hjalp til å vaske opp og rydde. Vi gikk fra Amaldhus ved 01:30 tiden.  
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Styrets beretning for 2017 
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 2017, og vi oppsummerer: 

5. JANUAR  STYREMØTE 

17. JANUAR VARETELLING 

25. JANUAR MIDTØSTENFORUM I URANIENBORG KIRKE: SIGURD FALKENBERG MIKKELSEN 

7. MARS STYREMØTE 

15. MARS MIDTØSTENFORUM I URANIENBORG KIRKE: TRUDE JACOBSEN - DRÅPEN I HAVET 

4. APRIL STYREMØTE OG ÅRSMØTE 

4. MAI STYREMØTE 

10. MAI MIDTØSTENFORUM I URANIENBORG KIRKE: OLE CHRISTIAN KVARME 

17. MAI 17. MAI FROKOST MED GJESTER FRA BETLEHEM

26. JULI STYREMØTE MED PAKKING TIL OLAVSDAGENE  

29. JULI - 6. AUGUST DELTAKELSE PÅ OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM 

22. AUGUST REUNION FOR DELTAKERE FRA TURENE TIL PALESTINA OG ISRAEL PÅ AMALDHUS 

29.AUGUST MIDTØSTENFORUM PÅ NASJONALBIBLIOTEKET: YAHAV ZOHAR OG SIGURD FALKENBERG MIKKELSEN 

21. SEPTEMBER STYREMØTE 

11.OKTOBER MIDTØSTENFORUM I URANIENBORG KIRKE: HELGE SIMONNES 

15. NOVEMBER MIDTØSTENFORUM I URANIENBORG KIRKE: NINA GRÜNFELDT 

25. NOVEMBER JULEMARKED PÅ VESTKANTTORGET  

DESEMBER  JULEBASAR URANIENBORG, JULEMARKED OG ARRANGEMENTER FOR VÅRE FRIVILLIGE 

Styret 
Styret har i 2017 avholdt 6 styremøter. Etter årsmøte den 4. april 2017 fikk styret følgende sammensetning: 

Navn Funksjon Valgt for 

Eirik Rice Mills Styreleder 2017 – 18 

Therese Ustvedt Sekretær 2017 – 18 

Line Andreassen Økonomiansvarlig 2017 – 18 

Maria Paulsen Skjerdingstad Medlem 2017 – 18 

Svein Flatmo Medlem 2017 – 18 

Stine Mortensen Medlem 2017 – 18 

Bente Prøybo Medlem 2017 – 18 

Styret har blant annet deltatt på våre Midtøstenforum, Olavsfestdagene i Trondheim, på Uranienborg menighets 
julebasar, salgsstand på Vestkanttoget og Fornebu S. Det er gjennomført en gruppetur/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 2017 viser inntekter kr 376.925, utgifter kr 182.922 og gir et årsresultat inklusive finansielle 

inn- og utbetalinger på kr 194.004. Styret ønsker at deler av overskuddet skal gis til ett eller flere hjelpe- og 

bistandsprosjekter i 2018. 

Organisasjon 
GodGave.no er en frivillig ideell hjelpeorganisasjon registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen hadde i 2017 

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

styrets medlemmer.  

Innsatsområder og støtteprosjekter 
Vi støtter palestinsk næringsliv når vi handler lokale palestinske produkter for salg i Norge. I 2017 støttet vi bl.a. 

viktig helsehjelp til sårbare grupper, kvinner og barn i Betlehem via Daughters of Charity, og til arbeidet Dråpen i 

Havet gjør i Hellas. 2181 personer følger oss på facebook, og vi har også en instagram-konto. Hjemmesiden 

GodGave.no gir god informasjon om hvem vi er, vårt formål, våre produkter og arrangementer.  

Promotering og markedsføring har gitt gode resultater og bra salg. Salget har funnet sted på våre 

Midtøstenforum, på Olavsfestdager i Trondheim, på julemarkeder, samt via sosiale nettverk og medier. Vi har 

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

av Uranienborg menighetsråd. I nært samarbeid med Uranienborg menighet ble det også avholdt felles 

julebasar. Vi har videreført vår satsning på Midtøstenforumene i Uranienborg kirke, og opplever god oppslutning 

om disse arrangementene.   
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Videreføring av Midtøstenforum 
Arrangementene er gratis og finner vanligvis sted i Uranienborg kirke. Vi ønsker å fortsette å dele ulike 
perspektiver omkring Midtøsten og Midtøsten-konflikten, og inviterer aktuelle foredragsholdere til å dele sine 
betraktninger og erfaringer. Kveldene innledes med foredrag, før det åpnes for samtale og spørsmål. Vi holder 
enkel servering og gir mulighet til å handle våre håndlagde produkter fra Betlehem. 

 

         
 
Bilde 1. er fra Midtøstenforum på Najonalbiblioteket hvor ca 200 mennesker møtte opp til foredraget «Et Europeisk 
problem – om konflikten i Midtøsten» med Yahav Zohar (Israel) og Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Bildet 2. og 3. er fra 
Uranienborg kirke hvor Trude Jacobsen fra Dråpen i Havet, holder sitt foredrag «En utstrakt hånd i møte med 
mennesker på flukt», og Nina Grünfeldt holder sitt foredrag om sin slovakiske slekts historie i Øst-Europa, om slovakisk 
sionisme og hennes families tilbakevending til Israel. 

Deltakelse på Olavsfestdagene i Trondheim 
Hjertelig takk til Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, som inviterte oss til å være tilstede under årets 

Olavsfestdager! Tusen takk også til alle våre lokale frivillige som deltok på standen vår, og til alle som var innom 

for å støtte vårt hjelpearbeid i Betlehem. Det ble et meget vellykket arrangement. 

 

 



Julebasar og julemarkeder 
Salg av håndlagde produkter fra Betlehem og omegn har fokus i førjulstiden. Her holder vi Betlehemsmarked på 
Vestkanttorget på Majorstuen, og julebasar i samarbeid med Uranienborg menighet på Uranienborg 
menighetshus. 

Planlagte satsingsområder i 2018 
• Midtøstenforum i Uranienborg kirke

• Pilegrimstur til Palestina og Israel

• Besøk fra Palestina og Israel, arrangement i Oslo, Bergen og Trondheim

• Julebasar i Uranienborg menighet og på Fornebu S

• 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 2017  

   Driftsregnskap for 2017 (NOK) 2016 2017 

Salgsinntekter varer 219 752,00      184 112,00 

Gaver/donasjoner/ofringer 182 113,00      181 793,00 

Andre inntekter/korrigeringer bank  10 026,79        11 022,00 

Sum inntekter 411 891,79      376 926,00 

Utgifter        432 231,25      195 070,00 

Beholdningsendring varer         -40 642,17       -12 148,00 

Sum kostnader        391 589,08      182 922,00 

      

Årsresultat          20 302,71      194 004,00 

   Balanse for 2017 (NOK) 2016 2017 

Eiendeler     

Bankinnskudd       265 206,00         445 209,00      

Kasse           2 297,00       4 150,00  

Verdi av varer         97 255,00   109 403,00  

Sum eiendeler       364 758,00   558 762,00  

      

Gjeld og egenkapital     

      

Egenkapital per 1.1.       344 455,00     364 758,00  

Årsresultat         20 303,00    194 004,00 

Sum egenkapital 31.12       364 758,00     558 762,00  

      

Utestående refusjoner for utlegg     

Sum gjeld og egenkapital       364 758,00     558 762,00        

 
 
 

Oslo, den 3. april 2018 
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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Årsmelding Uranienborg språkkafé 2017

Kort om språkkafeen 

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

norsktalende fra lokalsamfunnet, praktisere norsk og bli kjent med majoritetsbefolkningen. 

Målet er at det skal være omtrent like mange norsktalende som flyktninger (kalt deltakere) 

på kafeen, slik at samtalene kan foregå én til én.  

Kafeen startet i mars 2014 og fortsatte ufortrødent gjennom hele 2017. Som året før, gikk 

språkkafeen av staben annen hver mandag, bortsett fra når det kolliderer med en helligdag, 

slik det nødvendigvis gjør i vårsemesteret (2. påske- og 2. pinsedag). Kafeen foregår alltid på 

samme sted og alltid på samme tid (kl. 18.30 til 20). Våren 2017 ble det arrangert 11 

språkkafeer, mens tallet for høsten var 9.  Modellen for gjennomføringen har nå som før, 

vært at to vertskapsgrupper skifter på å ha ansvaret.  

Gjennomføring og oppslutning om kafeene i 2017 

Oppslutningen har vært jevn; i gjennomsnitt om lag 60-65 besøkende hver gang. Noen 

ganger har tallet vært oppe i 75 personer, andre ganger færre, men aldri mindre enn 45 

personer. Før og etter sommeren var det også en del barn på kafeen. På det meste kunne 

det komme opptil 10-12 barn. Det kan dels ha hatt sammenheng med årstiden, dels med at 

flere av barnefamiliene var på 17. mai–festen og likte tydeligvis dette svært godt. Etter hvert 

sluttet barn å komme. Vi hadde da heller ikke noe særskilt tilbud til dem, bortsett fra et bord 

med tegnesaker og leker. Senere har det gjerne vært enten bare et par småbarn i vogn, og 

kanskje en eller to svært unge barn.  

Siden det ikke er noen påmelding til kafeen, er det umulig å sikre at det kommer like mange 

norsktalende som deltakere. Noen ganger har det vært flere deltakere enn norsktalende, 

andre ganger omvendt, men forbausende ofte har de to gruppene vært jamstore.  

Regelmessigheten i oppmøte varierer både blant deltakerne og de norskspråklige 

samtalepartnere.  Totalt antar vi at cirka 90-100 deltakere har besøkt kafeen i løpet av året, 

og om lag like stort antall frivillige.  40-60 flyktninger er mer eller mindre regelmessige 

brukere av kafeen.  En del kommer svært regelmessig og synes å ha fått en nær tilknytning til 

kafeen. Andre deltakere går en periode og blir så borte, en god del av dem for godt. For 

noen skyldes det at de har mye å gjøre med skole og deltidsjobber, men disse kommer ofte 

innom igjen når de har tid. Noen blir opptatt med familiegjenforening, og tar ikke alltid med 

seg nyankomne ektefeller på kafeen. Vi vet også at en del sliter med psykiske problemer og 

isolerer seg i perioder, og vi kjenner til eksempel på at det er konflikter og problemer mellom 

deltakerne som gjør at de ikke vil komme. Hvor stort omfang dette problemet er, vet vi ikke.  

Siden det stadig kommer nye flyktninger til bydelen, om enn i atskillig mindre omfang enn 

før, har vi mulighet for å rekruttere nye deltakere. Alle som begynner i 



introduksjonsprogrammet blir informert om kafeen av programrådgiverne i bydelen, og får 

en «Velkommen til Uranienborg språkkafe»- SMS fra Trude.   

Også blant de frivillige er det en nokså stor gruppe som er svært stabile og har vært med fra 

begynnelsen. Men noen som før var hyppig innom, har sluttet - av ulike grunner. Det 

kommer imidlertid nye samtalepartnere. Nesten hver gang er det noen nye innom. En del er 

langveisfra (andre bydeler) og kommer gjerne sammen med noen de kjenner fordi de har 

hørt om tiltaket. Selv om de fleste som opplever kafeen, uttaler seg svært positivt og synes å 

like seg på kafeen, er det noen som nøyer seg med det ene besøket. Trolig har det betydning 

om man kjenner noen andre der eller ikke. Det motsatte hender også; at noen blir så 

begeistret at de fortsetter å komme i lang tid.  

Ikke bare kafé 

I tillegg til kafékvedelene har deltakerne vært invitert til: 

-juletrefest (mandag 9.januar) med julesanger som språkøvelse, nisse og utdeling til både

vokse og barn, og gang rundt juletreet.  Piano, akkompagnert av fiolin gjorde avslutningen

«Deilig er jorden» til en særskilt stor opplevelse. Trygve Hagen har laget video av

juletrefesten (3- 4 minutter).

-salg av pent brukte barneklær til svært lave priser (juni og november). Pengene fra salget (et

nokså beskjedent resultat) vil bli brukt til noe som barnefamiliene kan ha glede av.

Oppslutningen omkring salget var liten, til tross for iherdig «annonsering».

- Vandretur fra kafeen til Stortinget, med omvisning på Stortinget. Dette var et svært

populært tiltak med 26 deltakere alt i alt, hvor av om lag tre firedeler var flyktninger. Vi

«vandret» hele veien ned, via kirka, statsministerboligen, slottsparken og Märtha–statuen,

til Stortinget, hvor vi ble tatt imot av Jarle Skjørestad (medlem i en av vertskapsgruppene).



 

- Deltakelse på eget lag i Holmenkollstafetten, med «bankett» (middag) for laget etterpå. 

Forut for stafetten hadde vi 6 fellestreninger, alltid på lørdager kl. 13.   Laget besto akkurat 

slik vi ønsket; av unge og eldre, kvinner og menn, norske og flyktninger.  

- Besøk hos Bygdøy Lions Club på Huk, i anledning foreningens 60-års dag. Bil og maksidrosje 

ut. Til sammen deltok 37 flyktninger, men her inngikk også tre tallrike barnefamilier som var 

venner med noen på kafeen.  

 

- Spasertur fra Holmenkollen til Sognsvann, første uke i juni. 10-11 deltok, nesten like mange 

norske som flyktninger.  

 

- 17-mai fest. 17.mai om arrangerte vi fest om kvelden. Fabian Stang og to av flyktningene 

var festtalere. Ellers hadde vi musikk- og sang-innslag av to profesjonelle musikere (norske 

folketoner og Grieg), nasjonalsangen, leker for barn og voksne, premieutdeling for stafetten 

og servering. Stor stemning (se bildet som er tatt etter at festen var slutt) med cirka 90 

gjester totalt, nokså jevnt fordelt på flyktninger og norske/norsktalende.  



- Høsten 2017 har vi i tillegg til det vanlige kafeprogrammet hatt filmkveld (Etter at kafeen

var over, viste vi filmen «Melkebonden Magnhild Vik» av Trygve Hagen, de aller flere ble

igjen og så den), en kafé med servering av varm mat, adventskafé (pyntet med lys og lilla,

advent som språktema), kafé med utlodning (alle som kom fikk to gratis lodd hver, meget

populært).

Seminar for de frivillige 

Uranienborg språkkafé er et lokalsamfunnsprosjekt. For å opprettholde kafeen og 

gjennomføre ideen om at det skal være om lag like mange norsktalende frivillige som 

flyktninger, er det nødvendig å holde motivasjonen til de frivillige ved like.  Det har derfor 

vært vårt ønske å ha et årlig seminar, med foredrag og en enkelt middagsservering, kun for 

disse.  I år gikk seminaret av staben 25. september. Musikkterapeut Wenda, fra Bredtveit 

fengsel holdt foredrag.  

Oslo 

6.3.2018 

Trude Brita Nergård 



Årsmelding juletrefest i Uranienborg søndag 8.1 2017

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. 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. Fakler plasseres nedover Uranienborgveien. Folk skal 

kjenne seg velkommen!  

Gjennomføring av juletrefesten 

Menighetens juletrefest gikk av staben søndag 8.1.2017, like etter gudstjenesten, det vil kl. 

12.30. Planleggingen og gjennomføringen av festen besørges av den samme komiteen som 

alle foregående år fra 2011, nemlig Olaf Aagedal, Jarle Skjørestad, Hilde Fresjara, Fank Heed, 

Ulf Grønvold, Tone Bjelland Grønvold og Trude Nergård. Fra ansattegruppen deltok Tuva 

Jebe Nesman. 

Dette året var første gang vi hadde med Urra gospel. Det var et svært hyggelig innslag, og 

førte til at det kom enda flere barn, og enda flere foreldre. Vi har aldri vært så mange på 

juletrefesten, om lag 120 personer. Alle stoler fra kjelleren var i bruk. Folk satt langs veggene 

og midt på golvet. Jazzgruppa fra Amaldhus spilte. De startet i det folk begynte å ankomme.  

Etter at forsamlingen var ønsket velkommen og jazzgruppa hadde spilt enda et par nummer, 

ble det servert kaffe og kaker. Som alltid besto serveringen også dette året av Borghilds 

bakst og av sveler, som Jakob Nergård sto for og som han stekte underveis.  Køen for å få 

svele var lang.  

Etter servering bidro, som flere år tidligere, forteller Tjodunn Felland med engasjerende 

julefortelling, gospelgruppa opptrådte, og julenissen kom med poser til alle barna.  

Fortellingen startet når barna har åpnet posene, da er det tid for å roe ned. 

Etter programmet ble bordene skjøvet til veggen og salen ryddet for juletregang. Det var tre 

store ringer rundt treet, og alle synes å sette stor pris på å gå rundt treet. Stemningen var 

god.  Sangutvalget bestod som alltid av alle de morsomme bevegelsessangene og noen av de 

tradisjonsrike og mer seriøse julesangene.  

Tuva og Olaf som ledet festen, holdt stram regi på gjennomføringen av programmet. Festen 

ble avsluttet med takk til alle frammøtte og til alle som hadde bidratt, cirka kl. 14.30  

Målet med å samle menigheten på tvers av aldere og familiære konstellasjoner, må i 

særdeleshet kunne sies å være oppnådd dette året - med Urra gospel på laget.   

6.3.2018 

Trude Brita Nergård 



Menighetskontoret:
Daas gate 19
0259 Oslo
Telefon 23 62 90 80

post.uranienborg@oslo.kirken.no
Facebook.com/uranienborg.kirke

www.uranienborgkirke.no




