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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. 

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.
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• 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 løpet av 2019 og 2020 vil kjelleren under koret i kirken bli omdannet til en kirkekrypt, 
med store og tiltalende lokaler for menighetens arbeid og aktiviteter. Hvordan 
skal krypten fylles med meningsfull aktivitet? Dette er en stor og positiv utfordring 
i tiden som kommer. Det er naturlig at noe av aktiviteten i Menighetshuset flyttes 
over til krypten. Dette vil virkeliggjøre en tidligere uttalt målsetting om å gjøre selve 
kirkehuset til det sentrale kraftsentrum og møtested. Krypten vil også gi rom for nye 
satsninger, særlig innenfor diakoni og utadrettet virksomhet.

En dedikert stab og et stort antall like dedikerte frivillige vil sammen se på hvilke 
muligheter som åpner seg for at evangeliet kan nå enda videre ut i nærmiljøet vårt.

I denne årsmeldingen vil det 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.

Ett unntak må vi gjøre. Stor takk til Jan Oskar Utnem som i september 2018 
hadde sin siste gudstjeneste som sokneprest i Uranienborg menighet. I årene som 
sokneprest har han i vesentlig grad bidratt til å skape det rike menighetsliv vi i dag 
har i Uranienborg. Sjur Isaksen ble tilsatt som ny sokneprest, og vi gleder oss til å 
samarbeide med ham.

Hjertelig takk, til hver og en!
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Gudstjenestelivet
Uranienborg menighet har i 2018 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 
tjenestegjørende.

Gudstjenestene særpreges av god 
deltagelse i salmesang og liturgi. Oppslutningen er fortsatt meget god, også ved 
nattverdbordet og kirkekaffeselskapet etter gudstjenestene.

I 2018 har menigheten videreført:

• Gudstjenester hver søndag hele året gjennom. Et særpreg er at vi har mange 
besøkende fra hele Oslo, ikke bare bydelen.

• Antall døpte går litt opp og ned med ett snitt på 65 pr år de siste fire år.

• Antall nattverddeltakere 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 leder gudstjenestene 
sammen med liturg, frivillige og barn fra menighetens barneaktiviteter. 
Barnegudstjenestene beriker gudstjenestemangfoldet i menigheten.

• 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 i kirkerommet. Det var i 
gjennomsnitt 40 deltakere på barnegudstjenestene.

• Gudstjenestesamarbeidet med menighetene i Bygdøy, Frogner og Fagerborg 
om 2. juledag, 2. påskedag og prostigudstjeneste 2. pinsedag i Domprostiet har 
fortsatt i 2018. 
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• 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 er blitt avholdt én gang i 2018. 

• 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 30 glade kakebakere og en rekke frivillige som 
samarbeider om å få dette til.

Filmregissør Trygve Hagen ønsket å lage en film om gudstjenesten i Uranienborg 
kirke. Han ønsket å spørre ti ulike mennesker, gamle og unge, troende og ikke-
troende, som går til gudstjeneste i Uranienborg kirke, om hvorfor de gjør det. 
Filmen som er på vel 28 minutter har en ekte og stillferdig tone. Den veksler mellom 
å vise glimt fra de viktigste leddene i gudstjenesten og uttalelsene fra de som blir 
intervjuet.

Trygve Hagen har utarbeidet denne filmen på eget initiativ og for egen kostnad. 
Han har hatt god dialog både med stab og de medvirkende i filmen, samt at 
filmingen har vært godt presentert underveis i filmopptakene som fant sted i kirken 
høsten 2018. Han ønsker at flest mulig skal få se filmen, og ønsker å gjøre den 
tilgjengelig (gratis) for alle.

Daglig leder har hjulpet han med markedsføring og publisering på nettsider og 
sosiale medier, og koordinerer også med andre innen Den norske kirke. Vårt Land 
har også laget en flott omtale om filmen i avis og nettutgave.
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Gudstjenestelivet: Virksomheten i tall

2015 2016 2017 2018
Gudstjenester søn- og helligdager 59 66 61 59
Gjennomsnitt antall besøkende 198 194 215 201
Gjennomsnitt til nattverd *145 140
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 86 112 70 97
Gjennomsnitt antall besøkende 39 57 57 50
Gudstjenester med nattverd 100 95 101 117
Gjennomsnitt til nattverd alle gudstjenester 72 86 87 80
Totalt antall på alle gudstjenester 15.049 19.257 16.570 14.564
Døpte 58 71 65 64
Konfirmerte 30 30 26 43
Barnehagebesøk 25 26 20 15
Skolebesøk 1 14 11 21
Vielser 17 20 21                   14
Gravferder 52 66 65 56
Antall frivillige 100 220 170 180
Offer 449.340 586.545 615.940 551.415
Gaver og andre innsamlinger/julemesse 664.000 708.310 **2.950.447 **2.954.276
 *2017 var første telleår  **Inkl kr 2.500.000 fra Uranienborg Boligstiftelse
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Kirkemusikk
Menighetsrådet har i 2018 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. For andre året på 
rad ble det i 2018 arrangert 
Oslo orgelfestival, hvor 
Uranienborg har vært en 
viktig bidragsyter.

Det har i tillegg vært 
jevnlige konserter fra 
klokkespillet fra tårnet, og 
det har vært kantater og 
diverse solister ved flere 

gudstjenester. På festivalhøymesse 14. oktober framførte Ullern kammerkor, Jonas 
Apeland, og Inger-Lise Ulsrud Messe for kor og to orgler av Louis Vierne, som 
et ledd i Oslo Orgelfestival. Videre er det avholdt en Evensong, 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 pr semester i tillegg til 
jul og påske, enten som fullt kor, i 
oktetter eller kvartetter. 

Dette er 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.

Uranienborg Vokalensemble
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I 2018 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 andre 
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 
2018.  Også betalt av sponsormidler.

• Det ble arrangert en stor og populær sponsorkonsert hvor Bjørn Eidsvåg og 
Anne Grete Preus m.fl. opptrådte gratis. Overskuddet fra denne konserten 
dedikeres til det kirkemusikalske arbeidet i menigheten.

• Det er en formidabel økning i antall besøkende på våre konserter både når det 
gjelder orgel- og korkonserter.

Se også Vokalensembles årsmelding og andre vedlegg bak i årsmeldingen.
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Musikk 2018: Virksomheten

VÅR

14. februar Jerusalem i musikk; folkemusikk og barokk. Oslo kammerkor, dirigent Håkon 
Nystedt, Inger-Lise Ulsrud, orgel.

21. februar Orgelkonsert «Nordiske klanger», Inger-Lise Ulsrud, orgel. Musikk av Sandvold, 
Grieg, Olsson, Lindberg, Isolfsson, Hartmann og improvisasjon.

6. mars Salmekonsert. Uranienborg Vokalensemble. Elisabeth Holte, dirigent, Kåre 
Nordstoga, orgel, Laura Marie Rueslåtten, klokkespill. Arr. Oslo Internasjonale 
Kirkemusikkfestival.

15. mars Jerusalem i musikken. Uranienborg Vokalensemble, dirigent Elisabeth Holte, 
Kantor Inger-Lise Ulsrud.

21. mars Orgelkonsert med Jakob Lorentzen (Holmen kirke København) «Dansk 
orgelmester» Musikk av Bach, Gade, Rued Langgaard, Trærup og improvisasjon.

30. mars Stabat Mater. Uranienborg Vokalensemble. Dirigent Elisabeth Holte

18. april Orgelkonsert «Romantiske klanger» Inger-Lise Ulsrud. Musikk av Brahms, 
Mendelssohn, improvisasjon.

26. april Evensong. Uranienborg Vokalensemble, dirigent Elisabeth Holte, Kantor Inger-Lise 
Ulsrud, Jo Hegle Sjøflot. Musikk av Leighton og Parry.

29. april Korkonsert med Oslo kammerkor, Vegar Vårdal, fele. Håkon Nystedt dirigent.

HØST

9. september Konsert med Qohelet Ensemble og Jo Hegle Sjøflot

26. september Orgelkonsert med Sven Verner Olsen (Jesuskirken i København), Musikk av 
Lefebure-Wely, Vierne, Widor

10. oktober Orgelkonsert «Klanger fra instrumentenes dronning». Orgelimprovisasjoner ved 
Inger-Lise Ulsrud. Oslo Orgelfestival.

14. oktober Festivalhøymesse, Ullern kammerkor, Gjermund Brenne, dirigent, Jonas Apeland 
og Inger-Lise Ulsrud, orgel. Louis Vierne: Messe for kor og to orgler. Oslo 
Orgelfestival.

14. oktober Konsert med Bjørn Eidsvåg, band og gjester

3. – 4. 
november

Korkonsert. Oslo kammerkor og Uranienborg Vokalensemble. Håkon Nystedt og 
Elisabeth Holte, dirigenter. Mozarts Requiem og Bruckners Motetter.

21. november Orgelkonsert med Ruben Munk, Øvre Rælingen kirke. Musikk av Dupré og 
orgelimprovisasjon. 

2. desember Korkonsert «Mother and child». Uranienborg Vokalensemble, Elisabeth Holte, 
dirigent. Inger-Lise Ulsrud, orgel.

6. desember Uranienborgkonserten. Unge musikanter i nærmiljøet.
Skolekorpset, Vivaldiorkesteret, Blokkfløytistene m.fl.

16. desember Jul i Briskeby. Kjente og ukjente artister.

 *Se også vedlegg bak i årsmeldingen: Uranienborg Vokalensemble – årsmelding 2018
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Barne- og ungdomsarbeidet

UrraBarn
Referent: Bente Engen Andersen

2018 var et år for endringer i barne- og 
familiearbeidet. Ikke bare er det personer som 
har vært viktige i arbeidet over lenger tid som 
har tatt farvel og nye kommet til, men det er 
også nye tilbud som har blitt startet opp. 

Hver onsdag er det middag og aktiviteter for alle familiene i nærmiljøet vårt 
på menighetshuset. Vi samles en stor gjeng på mellom tyve og femti store og 
små i lillesal. Etter felles middag deler vi oss opp i grupper etter alder hvor vi 
synger, danser, er kreative og har det gøy sammen. Et av de nye tilbudene våre er 
MiniGospel, en av disse gruppene, som er for alle barna som er fire år og eldre. 

Hver første onsdag i måneden forflytter vi 
oss til kirken og feirer barnemesse, med 
pølsemiddag, sammen. 

UrraGospel øver i kirka vår hver onsdag 
ettermiddag. I løpet av 2018 har det vært 
innom rundt ti ulike barn i alderen 1.-4. klasse. 
Det har vært et år med utskiftning blant 
medlemmene, men de har likevel fått til mye: 
Sunget på begge gudstjenestene for små 

og store, og hatt en vårkonsert og en julekonsert sammen med MiniGospel. I tillegg 
har de hatt egen juleavslutning med foreldrene til barna, og de er aktivt med på 
barnemessene. Øvelsene består av sang, lek, andakt og samtaler rundt smått og stort, 
og alt avsluttes med lystenning, som er veldig populært.

Babysang på torsdager er et populært 
tilbud med lunsj og to sanggrupper 
fordelt etter babyalder. Dette omtales som 
et veldig hyggelig sted, og et høydepunkt 
i uka, for babyforeldrene. Oppslutning har 
variert utover høsten, men det totalt antall 
forskjellige babyer som har vært innom 
er høyere enn vi har barn i soknet. Dette 
viser til bred rekruttering.

Et annet nytt tilbud som ble startet opp i løpet av høsten og er UrraTweens. En 
etterskoletidklubb for alle som går i 5.-7. klasse, altså mellom 10-12 år. UrraTweens 
startet med samling annenhver uke, men planen er å øke til hver øke fra nyttår 
2019 etter ønske fra foreldre og barn. Oppslutningen var stor, da det kom mellom 
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15 og 32 barn som ønsket å finne ut hva vi tilbyr. Dette hadde ikke gått uten godt 
samarbeid med skole, elevråd på skolen og målgruppens engasjement rundt hva de 
ønsker. Vi møter barna i det de går av skolebussene, spiser enkel mat sammen, spiller 
bordtennis, bordbowling, sjakk eller gjør aktiviteter som å bake lussekatter sammen. 

Speiderarbeidet på Uranienborg vokser stadig 
større. Per 2018 er det en gjeng på 15 barn 
og ungdom i alderen 8-18 år. Sommeren 2018 
var det tur til landsleir, og det har i tillegg vært 
overnattingsturer hvor speiderne har lært alt 
fra speidersanger til å tenne bål og har laget 
patruljeflagg. Speiderne samles hver torsdag 
og har gjennom året tatt mange spennende 
speidermerker som blåmerket og Baden-
Powell-merket. Det er en god gjeng, med godt 
samarbeid og som finner glede i å være beredt.

Lørdagsgrøt er tenkt som et samlende 
generasjonstilbud, men har hovedsakelig vært de samme 
som kommer på familiemiddag, med unntak av når vi 
inviterer til et trosopplæringstiltak eller lignende koblet 
til. Et godt eksempel på en gang dette fungerte, og 
antallet som kom økte kraftig fra under ti stykker til rundt 
seksti personer, var i november. Der ble det invitert 
bredt ut til lørdagsgrøt med MiniGospel og UrraGospel 
julekonsert i kirka. I etterkant av dette ble det avgjort at 
tiltaket skulle endres til å være event-basert. Lekelørdag 
ble gjennomført under bilfri markedsdag i Bogstadveien 
både høst og vår. 

Hver uke under søndagenes gudstjeneste samles søndagsskolen inne på 
prestesakristiet. Det er en gjeng på mellom fem og tjue barn som får utfolde seg 
og lære gjennom sang, dans, drama, fortellinger, tegning og andre aktiviteter. En 
gang hvert semester ble det gjennomført Gudstjeneste for små og store. På våren 
var det knyttet tårnagenthelg på denne søndagen, mens på høsten ble fireåringene 
forbedere sammen med UrraGospel og MiniGospel.

UrraMamma er et månedlig tilbud for alle som er engasjert i vårt barne- og 
familiearbeid, hvor man kan komme uten barn for å prate om alt det man ikke rekker 
når man møtes ellers i uka. Høsten 2018 ble det holdt én samling, men dette tenkes 
å tas opp igjen i 2019.

I ukene før påske, og i adventtiden, arrangeres det påske- og krybbevandringer for 
de eldste barna i barnehagene i soknet vårt, og 1.-2. klasse på Uranienborg skole. 
Det oppleves at det er stor pågang, og opplegget fungerer veldig godt. Flere av 
barnehagene som kommer og inviteres er ikke innenfor vårt sokn, men ser på det 
som en tradisjon og en veldig god metode å lære om påske og jul på, selv om 
reiseveien er noe lenger enn for de lokale.
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Trosopplæring 
Referent: Elise B. H. Thomassen

Vi fikk godkjent trosopplæringsplanen i 2018, og jobber nå med å sette den ut i live. 
Alle barn fra 0-17 år fikk brev i posten fra oss i 2018. Ikke alle arrangementene ble 
gjennomført, på grunn av få eller ingen påmeldte. Det var totalt 64 barn og unge 
innom på disse arrangementene (ikke medregnet dåp, konfirmasjon, og babaysang). 

• På babysang har det vært 146 babyer innom med forelder. 
• På 1-års samling kom det 3.
• Krølletreffet huset 5 2-åringer.
• 3-års samling hadde 10 oppmøtte.
• 10 barn fikk 4-års bok.
• 4 barn på 5-års samling.
• Av alle 6- og 7-åringene kom det 9 stk.
• Vi hadde 7 8- og 9-åringer.
• På LysVåken for 10-, 11-, og 12- åringer kom det 10.
• 4 15-åringer kom på konfirmantreunion.

• 2 16- og 17-åringer kom på Krik-dag.

Flere av disse arrangementene ble holdt i forbindelse med et arrangement som 
også var for andre barnefamilier.
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Urraung         
Referent: Sigrun Reinhardtsen

Konfirmasjon
Våren 2018 ble et rekordstort kull på 43 ungdommer konfirmert i Uranienborg, 
med gudstjeneste både lørdag og søndag første helg i mai. Fra høsten startet 
et nytt konfirmantår, med 17 konfirmanter. Disse møtes annenhver tirsdag til 
undervisningssamling, og i tillegg har de deltatt på en KRIK-samling hver i 
løpet av høsten. Vi har også vært på konfirmantleirer på Haslumseter kapell, en 
frivillig helgeleir 
for 17/18-kullet 
i vinterferieuken 
og hovedleir for 
18/19-kullet i 
høstferieuken. I 
løpet av året skal 
konfirmantene 
delta på åtte 
gudstjenester, og 
på vårsemesteret 
bidrar de en 
søndag hver som 
ministranter på 
høymessen.  

Lederkurs
Tre fjorårskonfirmanter meldte seg på lederkurs, og deltok på et par samlinger. På 
grunn av frafall i en allerede liten gruppe, måtte vi avlyse resten av kurset. 

Tirsdagsmiddag og Spill&chill / UrraUngkveld og kveldsmat
Hver tirsdag i vårhalvåret ble det servert gratis middag på menighetshuset, 
etterfulgt av Spill&chill med brettspill, bordtennis, vafler, quiz mm. Fra høsten 
ble det noen endringer, med UrraUngkveld annenhver tirsdag og kveldsmat på 
slutten av kvelden.

KRIK lokallag (Kristen Idrettskontakt)
Vi har startet KRIK lokallag her i Uranienborg. KRIK (Kristen Idrettskontakt) er 
en kristen idrettsorganisasjon som arrangerer landsdekkende leirer, og som 
har lokallag rundt omkring i hele landet. KRIKs visjon er å skape idrettsglede, 
trosglede og livsglede. Vi har hatt samlinger første søndag i måneden, kl. 13.00-
14.30 i gymsalen på KG (Kristelig Gymnasium). Samlingene består av fysisk 
aktivitet, idrettsleker og andakt. Noen har møttes på gudstjenesten først, og 
deretter gått sammen til KRIK-samlingen.
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UrraUng-julebord
En søndag kveld i starten av desember hadde vi julebord for konfirmanter, 
ungdommer og ungdomsledere, med juletapas og kaker, underholdning, 
konkurranser, musikk og «grip mikrofonen». Et arrangement vi håper kan bli en 
UrraUng-tradisjon!

UMULF
Uranienborg menighets ungdomslederforum (UMULF) består av ca 20 unge voksne, 
som bidrar som ledere i menighetens ungdomsarbeid. Vi har hatt månedlige 
samlinger for planlegging, ideutveksling og inspirasjon.

Alternativ opplæring (AO)
I samarbeid med Uranienborg skole har vi hatt månedlige aktivitetsdager 
med to elevgrupper 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 ved langbord 
på menighetshuset før vi drar ut på aktivitet. I 2018 har vi hatt uteaktiviteter i 
Frognerparken og på Hovedøya, aking i Korketrekkeren, spilt både curling og 
bowling, vært på Fangene på fortet, på kino og i trampolinepark.

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

Overnatting i kirken
Første helg i juni hadde vi overnatting i kirken for ungdommer. Dette er et tilbud til de 
som nylig er konfirmert, sammen med andre ungdommer og ungdomsledere. Pizza, 
rebus og lagaktivitet, tårnvandring, kveldsavslutning og overnatting.
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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. I April holdt biskop emeritus 
Erling Pettersen foredrag i Uranienborg kirke med tema: «Tanker om Gud – sett 
nedenfra». 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 hovedsak med tekster 
fra Det nye Testamente. Jan Oskar 
Utnem innledet til samtale våren 2018. 
Høsten 2018 ble gruppen ledet av Arne 
Fauske. Om våren arbeidet man med 
Apostlenes Gjerninger, om høsten leste 
man tekster i tilknytning til temaet Etikk 
og kristen tro. Gruppen samles ved 
døpefonten, og antall deltagere har variert 
fra vel 10 til ca. 20. 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 seks Dialogforum i 2018. Dialogforum 
er et sted hvor man kan snakke åpent om tvil og tro utfra forskjellige religiøse 
tradisjoner. Stavenes og Strømmen hadde også en mindre samtalegruppe. 
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Uranienborg kirkeakademi
Uranienborg kirkeakademi arrangerer 
foredrag i kirken med etterfølgende samtale. 
Kirkeakademiet hadde 7 arrangementer i løpet 
av 2018. Serien har samlet 20-45 hver gang.   

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 2018. Programmet var variert 
og oppslutning god.

Midtøstenforum 
I samarbeid med hjelpeorganisasjonen GodGave.no ble det holdt Midtøstenforum i 
Uranienborg kirke i 2018. I anledning «Kirkeuke for fred i Palestina og Israel» hadde 

vi en turné med Parents’ Circle 
hvor vi besøkte Litteraturhuset i 
Oslo og Bergen, og Kulturtorget  
i Trondheim. Midtøstenforum 
samler mennesker fra kirkelige, 
akademiske, politiske og andre 
miljøer til et felles engasjement. 
Foredragsholder innleder til 
samtale.

Tur til Israel og Palestina 
I høstferien reiste over 40 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 i vårsemesteret møttes seniorer, prest og eventuelt spesielt 
inviterte gjester til formiddagssamling. Menighetens ansatte inviterte også til 
juletreff og juleavslutning på menighetshuset. 

Onsdagsmesse 
Hver onsdag holdes det hverdagsmesse kl. 12.00 med påfølgende lunsj i kirken. En 
god stab av frivillige koordinerer og hjelper 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 
«Dere vil skape en arena som kan brukes av lokalsamfunnet, tett opp til det hellige 
rommet». Slik ordla biskop Ole Kristian Kvarme seg i visitasrapporten i 2017. Innenfor 
rammen på 20 millioner kroner som Uranienborg menighets boligstiftelse har stilt til 
rådighet, har menighetsrådet engasjert arkitekt Einar Dahle til å tegne og prosjektere 
lokalene under koret. Menighetsrådet håper at krypten kan tas i bruk julen 2019.   

Uranienborg Språkkafé – 17. mai 2018
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Uranienborg 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 tilbud 
som nå gjennomføres for tredje året i 
Uranienborg menighet. 

Menighetstur til Sandefjord 

Menighetsrådet ønsker å videreføre 
årlige menighetstur på tvers av alders- 
og interessegrupper i menigheten. 
Dette for å bli bedre kjent og styrke 
fellesskapet. For andre året dro en 
god gruppe til Sandefjord. Eldre, 
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 2018 samlet vi inn kr 551.415,-.

Kollekt under menighetens mange gratiskonserter har gått til Grønland menighets 
arbeid med de som står i «Fredagskøen» foran Fattighuset. I 2018 samlet vi inn kr 
18.651,-.

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 23.876,-. 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 2018 til sammen kr 18.651,- til Fredagskøen. 

Julaften «hjemme hos» Amaldus 

Dette er et åpent tilbud for alle som vil feire Julaften sammen med andre.
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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 normale, offentlige driftstilskuddet.

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

Våre driftsinntekter var på nærmere 7.6 MNOK i 2018, hvorav driftsstøtten fra det 
offentlige var på ca. 500.000,- Resten av inntektene kommer fra private tilskudd 
og gaver, kollekt, og husleie- og konsertinntekter. Utgiftene i 2018 var på ca 6.3 
MNOK, noe som gav et overskudd netto på ca. 1.3 MNOK. Menighetsrådet hadde 
budsjettert med et overskudd på kr 125.852 for 2018, men grunnet flere forhold 
endte overskuddet på ca. kr 1.3 MNOK netto. I all hovedsak ble resultatet høyere 
pga. økte leieinntekter fra konsert- og husutleie, reduserte lønnsutgifter ifm. 
vakanse, samt lavere utgifter til kjøp av varer og tjenester enn budsjettert.

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 god.

Driftsregnskap 2018

Inntekter Regnskap 2018 Budsjett 2018
Leieinntekter og salg 2.378.617 2.166.000
Refusjoner og overføringer    242.086    300.000
Tilskudd fra kommunen      40.000    120.000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd    200.005    192.300
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler  4.744.571 4.330.000
Sum driftsinntekter 7.605.279 7.213.300

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 1.454.463 1.839.679
Kjøp av varer og tjenester 2.577.699 3.190.500
Refusjoner og overføringer 1.125.014 1.267.269
Tilskudd og gaver    682.021    790.000
Overføring til krypt-prosjektet 441.378
Sum driftsutgifter 6.280.574 7.087.448

Netto driftsresultat  - 1.324.704  - 125.852



23

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. 180 pers.) som er aktive som kirkeverter , 
dåpsverter, kirkekaffegruppe, konsertvakter, dugnadskomite, kirkemusikkutvalg, 
trosopplæringsutvalg, språkkafégruppe, økonomiutvalg, kirkekjellerutvalg, 
GodGave.no, huskomite for kirken, Boligstiftelsestyre, Amaldhus-julaften.

Frivillighetsfest

16. november inviterte 
menighetsråd og stab til 
frivillighetsfest i Uranienborg kirke 
hvor ca 60 personer deltok. Vi 
ønsket å takke for verdifull innsats 
og deltakelse i menighetsarbeidet 
vårt. Sangeren Rein Alexandrer 
stilte opp gratis for å underholde, 
og holdt en flott konsert. 
Filmregissør og kirkegjenger 
Trygve Hagen presenterte den nye 
gudstjenestefilmen fra kirken vår.
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Menighetsrådet
Menighetsrådet har avholdt 10 møter og behandlet 75 saker.

Navn Rolle
Paul Stray        Leder
Inger Forfang Sandvik Nestleder
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 / Repr. KfiO
Line Andreassen 4.vara
Eirik Rice Mills Fungerende sokneprest
Sjur Isaksen Sokneprest

Ansatte
Bispedømmeansatte

• Fungerende sokneprest /kapellan Eirik Rice Mills i 100 % stilling 1.1 – 31.12
• Sokneprest Sjur Isaksen i 25 % stilling fra 15. 10
• Prest Jan Oskar Utnem i 50 % stilling 1.1 – 23.9
• Vikarprest Jo Hegle Sjøflot i 50 % stilling 1.1 – 1.10
• Vikarprest Ingrid Nyhus i 100 % stilling 1.10 - 31.12

Kirkelig fellesrådansatte
• Kantor, organist Inger-Lise Ulsrud i 70% stilling.
• Daglig leder Kamilla Døvik (1.1. – 31-12) i permisjon
• Daglig leder vikar Line Andreassen (1.1. – 31.12) i 100 % stilling
• Trosopplæringsleder Elise Birgitte Haugsten Thomassen i 20% stilling. 
• Kirketjener Anne-Lindahl Schanche.
• Kirketjener Frank Heed.
• Kirketjener /Renholder Asbjørn Næverlid.

Menighetsansatte
• Kantor, dirigent Elisabeth Holte i 80% stilling.
• Leder for barne- og familiearbeidet Mari Almås Holen i 100 % stilling 1.1. – 8.5.
• Leder for barne- og familiearbeidet Bente Engen Andersen i 100 % stilling fra 10.9.
• 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 2019
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Årsmelding UV 2018 

2018 har vært et spennende år for UV. I løpet av våren gjennomførte koret sitt fjerde 
plateprosjekt: Himmelborgen. Repertoaret ble lansert under Oslo Internasjonale 
Kirkemusikkfestival der komposisjoner av Marcus Paus, Morten Christophersen og Marianne 
Reidarsdatter Eriksen ble urfremført.  

15. mars var UV med på et samarbeidsprosjekt mellom menigheten og det teologiske 
menighetsfakultet: Jerusalemkoden. Koret deltok, i samarbeid med organist Inger-Lise 
Ulsrud, med musikalske innslag knyttet til ulike perioder og tanken om Jerusalem, og mellom 
de musikalske innslagene var det samtaler mellom prof. Erling Sandmo, prof. Arne Bugge 
Amundsen, Joar Haga og Eivor A. Oftestad.  

I forbindelse med plateprosjektet gjennomførte UV konserter i Nes kyrkje, Skien kirke og 
Nøtterøy kirke i pinsehelgen 19. – 20. mai. Deretter sto selve plateinnspillingen for tur i juni, 
også denne gang med forlaget 2L og produsent Morten Lindberg. Både konserter og 
plateinnspilling ble gjennomført i samarbeid med domorganist Kåre Nordstoga, og mellom 
sangene hørte publikum kommentarer av og ved Einar Solbu. 

 

 

I høstsemesteret 2018 holdt UV seg til hjemmebanen, Uranienborg Kirke, ved fire 
konsertprosjekter i løpet av semesteret. Etter plateinnspilling på forsommeren startet koret 
høstens store prosjekt sammen med Oslo Kammerkor: Mozarts Requiem og et utvalg av 
Bruckners Motetter. Helgen knyttet til Allehelgensdag fremførte korene to konserter, en 

Uranienborg Vokalensemble 3. desember 2017, Adrian Nielsen 
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lørdag 3. november og en søndag 4. november, hvorav søndagen ble utsolgt. Disse konsertene 
ble gjort i samarbeid med solistene Marianne Beate Kielland, Magnus Staveland, Lydia Hoen 
Tjore og Johannes Weisser, samt et sammensatt orkester. 12 sangere fra hvert kor sang på 
høymessen i Uranienborg kirke på allehelgensdag. 

Første søndag i advent, 2. desember, fremførte UV et konsertprogram kalt «Mother and 
Child» i samarbeid med organist Inger-Lise Ulsrud. Musikk av blant andre Britten, Rutter, 
Dove og Tavener ble fremført. Tradisjonen tro sto også Jul i Briskeby for tur den tredje 
søndagen i advent. Her deltok koret sammen med artister som Frode Alnæs og Andreas 
Utnem, i tillegg til egne stykker hentet fra programmet som ble fremført to uker tidligere.  

Det er blitt gjennomført to øvingshelger, i henholdsvis januar og oktober. Under helgen i 
januar ble det holdt et miniseminar der koristene arbeidet med korets profil og målsettinger. 
 

 

Sammensetningen av styre og utvalg i perioden 14.02.2018 – 14.02.2019 

Leder:      Morten Haugli 
Styremedlem:     Anna Gursli Langesæter (Økonomiansvarlig) 
Styremedlem:    Heidi Marie Lindekleiv 
Styremedlem:    Eirik Sandnes 
Styremedlem:    Monika Madsø 
Varamedlem:    Jenny Lindheim  

Andre verv 

Noteforvaltere:   Renate Ørnes Eide, Ole Mathis Lystad Grimstad og 
Elisabeth Holte 
Frammøtefører:   Eirik Sandnes 
Repertoarkomité:   Arnfinn Redse, Jan Magne Ytterlid og Elisabeth Holte 
Valgkomité:     Marianne Støylen og Sunniva Thomassen 
Deltager i Uranienborg kirkemusikkutvalg: Jan Magne Ytterlid 

Styret har avholdt 9 styremøter, herunder 2 i samarbeid med repertoarkomiteen, samt hatt 
løpende kommunikasjon per mail og telefon gjennom året. Dirigenten og repertoarkomiteen 
har deltatt på møter om korets framdrift og planer, og det er en god dialog mellom dirigenten 
og korets styre. Repertoarkomiteen har hatt 5 egne møter. 

 

Viktige saker som styret og utvalg har jobbet med i år 

Mozarts Requiem 

Koret hadde to fremføringer av Mozarts Requiem 3. og 4. november i 2018. Både i forkant og 
i etterkant har dette krevd en del styrearbeid for å få til et godt samarbeid med Oslo 
Kammerkor, solister og et sammensatt orkester. Det økonomiske puslespillet har krevd en god 
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innsats både rundt søknader, planlegging og promotering, og det har preget styrearbeidet 
gjennom våren og høsten. 

World symposium on Choral Music 2020 
Gjennom året har styret jobbet med søknad om deltakelse til World symposium on Choral 
Music 2020 i Auckland, New Zealand. Repertoarkomiteen har brukt mye tid på arbeidet med 
to konsertprogram til den eventuelle deltakelsen der, og det gleder styret å meddele at vi 
planlegger bruk av dette programmet på andre arenaer. 
 

Langtidsplaner og søknadsskriving 
Det går mye tid til å tenke langsiktighet og å dokumentere planene våre i gode søknader. For 
at dette arbeidet skal være best mulig er vi også glad for godt samarbeid med 
repertoarkomitéen. Uranienborg Vokalensemble har gjennom de siste årene opparbeidet en 
økonomisk sikkerhet for å kunne planlegge og gjennomføre prosjekter med høyere risiko og 
over tid. Det er også et mål å gi profesjonelle utøvere i vår samtid oppdrag, samtidig som vi 
ønsker å ha stor variasjon i repertoar innenfor både sjanger og tidsepoker. Vi vil fortsette å 
formidle fra den kirkemusikalske tradisjon, samtidig som vi ønsker å bidra til at det 
komponeres musikk i vår tid. 
 

Søknadsåret 2018 

Hvor Ordning Søkt om støtte til Søknadssum Innvilget 
beløp 

Norsk kulturråd Kirkemusikkordningen Lanseringsturné 100.000 Ikke fått 
svar 

Norges korforbund Aktivitetsmidler for 
kor 

Lanseringsturné 100.000 avslag 

Norges korforbund/ 
kulturdepartementet 

Produksjons- og 
driftsstøtte for kor 

Produksjon og drift 
2019 

 
250.000 

Musikkfondene Bestillingsverk Draumkvedet 550.000 Avslag 
Musikkfondene Bestillingsverk Erlend Skumsvoll 110.000 90.000 
Oslo kommune 
musikkråd 

Konsertstøtte (søkte 
sammen med Oslo 
Kammerkor) 

Samarbeidskonsert  
Mozarts Requiem + 
Bruckner 

20.000 12.000 

Norges Korforbund Aktivitetsmidler for 
kor (søkte sammen 
med OKK) 

Samarbeidskonsert 
Mozarts Requiem + 
Bruckner  

50.000 16.000 

Norges korforbund Konsertstøtte Masterclass og 
konsert med 
gjestedirigent Nigel 
Short 

40.000 avslag 

Aksel Byes Legat  Midler til 
prosjektkostnader 
knyttet til 
«Himmelnorgen» 

Ikke søkt om 
spesifikk 
sum 

30.000 
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Aktiviteter 

I løpet av 2018 har UV hatt (totalt 42) prøver hver torsdag 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 
    1 i samarbeid med Oslo Kammerkor, Uranienborg kirke 

Konserter:    5 i Uranienborg kirke 
    1 i Nes Kyrkje, Gvarv 
    1 i Skien domkirke 
    1 i Nøtterøy kirke 

Seminarer:    1 helg på Hadeland 
    1 øvingshelg med OKK i Vestre Aker menighetshus 

Oppdrag:    1 bryllup i Sandefjord kirke 
    1 sponsorkonsert med Bjørn Eidsvåg 

1 flashmob på BI, Oslo 
 1 julesangoppdrag Rema 1000 Briskeby, Oslo 

     
Annet:    Påske (12 sangere): 4 høymesser og 1 konsert i Uranienborg 
kirke 
    Jul (8 sangere): 3 høymesser i Uranienborg kirke 
 
Sammensetning februar 2019 
Ved starten av 2019 teller koret 26 sangere + 4 i permisjon 
Sopran: 
Marianne Reidarsdatter Eriksen, Marianne Støylen, Monika Madsø, Rebekka Ingibjartsdottir, 
Renate Ørnes Eide, Madeleine Refvem Bongard (vikar) 
Permisjon: Katinka Aaberge 

Alt: 
Anna Gursli Langsæter, Anne Sæther Lampi (sopranvikar), Arnfinn Redse, Heidi Marie 
Lindekleiv, Sunniva Thomassen, Yngvild Aamodt, Ellen Karina Sødal (vikar), Ingrid Liland 
(vikar) 
Permisjon: Jenny Lindheim 

Tenor: 
Daniel Bunzel, Morten Haugli, Olav Morten Wang, Eirik Sandnes, Roystan James (vikar), 
Magnus Olesønn Løvlie 
Permisjon: Erlend Kristiansen 

Bergesen stiftelsen Prosjektstøtte (søkte 
sammen med OKK) 

Samarbeidskonsert 
Mozarts Requiem + 
Bruckner 

100.000 Ikke svar 

Kirkesanger Simon 
Knutsen og hustru 
Stinas legat 
 

 Midler til 
produksjonskostnader 
ved innspilling av 
«Himmelborgen» 

15.000 15.000 
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Bass: 
Ole Mathis Lystad Grimstad, Jan Magne Ytterlid, Olav Refvem, Kristian Øgaard, Gjermund 
Sødal 
Permisjon: Eivind Lønaas 
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Produksjoner 2018 

Dato Sted Hva Repertoar Arrangører Medvirkende 
6.03.18 Uranienborg 

Kirke 
Oslo 
internasjonale 
kirkemusikk-
festival 

S. S. Wesley (D: Kvam) – Guds kirkes grunnvoll 
ene 
M. Paus – Vreidedagen, han skal renna 
(Urfremføring) 
C. H. Purday (S: Kverno) – Lei, milde ljos 
C. Sinding (S: Alnæs) – Jesus, det eneste 
J. S. Bach – O, hode høyt forhånet (Orgel) 
J. S. Bach (M: Hassler) – O, hode høyt forhånet  
M. R. Eriksen – And when this flesh and heart 
shall fail (urfremføring) 
Gregoriansk – I dine hender, Herre Gud 
K. Nordstoga – Orgelimprovisasjon 
E. Holte (M: Folketone) – Når mitt øye 
E. Hovland – Slik som min Fader sendte meg 
M. Christophersen – Dagvise (urfremføring) 
T. Kverno – Vi skal se deg, Herre Jesus 

Oslo 
internasjonale 
kirkemusikk-
festival 

UV,  
Kåre Nordstoga, orgel 
Laura Marie 
Rueslåtten, 
håndklokker 
Einar Solbu, 
kommentarer  

15.03.18 
Torsdag 

Uranienborg 
Kirke 

Jerusalem-
koden 

H. Parry – Jerusalem 
E. Grieg – I himmelen 
H. Parry – My soul there is a country 
G. Fauré – In Paradisum 
J. Blomqvist/R. Lowry – Å hvor salig å få vandre 
E. Hovland – Jerusalem 
H. Howell – O, pray for the peace 
Ø. Matre – Halleluja! Vår strid er endt 
T. Kverno – Vi skal se deg, Herre Jesus 

Uranienborg 
Menighet,  
Det teologiske 
menighets-
fakultet 

UV,  
Inger-Lise Ulsrud, 
orgel,  
Samtale med: Erling 
Sandmo, Arne Bugge 
Amundsen, Eivor A. 
Oftestad og Joar Haga 

19.05.18 
20.05.18 
20.05.18 

Nes kyrkje 
Skien kirke 
Nøtterøy 
kirke 

Turne med 
CD-repertoar 

S. S. Wesley (D: Kvam) – Guds kirkes grunnvoll 
ene 
M. Paus – Vreidedagen, han skal renna 
C. H. Purday (S: Kverno) – Lei, milde ljos 
C. Sinding (S: Alnæs) – Jesus, det eneste 
J. S. Bach – O, hode høyt forhånet (Orgel) 
J. S. Bach (M: Hassler) – O, hode høyt forhånet  
M. R. Eriksen – And when this flesh and heart 
shall fail  
Gregoriansk – I dine hender, Herre Gud 
K. Nordstoga – Orgelimprovisasjon 
E. Holte (Arr.) (M: Folketone) – Når mitt øye 
H. Ødegaard (M: Folketone) – Å for djup 
E. Hovland – Slik som min Fader sendte meg 
M. Christophersen – Dagvise 
T. Kverno – Vi skal se deg, Herre Jesus 

UV UV, 
Kåre Nordstoga, orgel 
Einar Solbu, 
kommentarer 

14.10.18 Uranienborg 
kirke 

Sponsor-
konsert med 
Bjørn 
Eidsvåg og 
Anne Grete 
Preus 

A. Bruckner – Locus Iste 
A. Bruckner – Virga Jesse 
A. Bruckner – Ave Maria 
A.G. Preus/Å. Svalastog (Arr.)  – Når hele himlen 
faller ned 
 
 

Bjørn Eidsvåg i 
samarbeid med 
Uranienborg 
menighet 

UV, Oslo 
Kammerkor, 
Elisabeth Holte, 
dirigent 

03.11.18 Uranienborg 
Kirke 

Allehelgens-
konsert 

A. Bruckner – Ave Maria 
A. Bruckner – Locus Iste 
A. Bruckner – Os Justi 
A. Bruckner – Christus Factus Est 
A. Bruckner – Virga Jesse 
W. A. Mozart – Requiem 

UV, OKK UV, 
Oslo Kammerkor,  
Marianne Beate 
Kielland, solist  
Magnus Staveland, 
solist  
Lyda Hoen Tjore, 
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solist  
Johannes Weisser, 
solist 
Elisabeth Holte, 
dirigent 
Håkon Daniel 
Nystedt, dirigent 
Sammensatt orkester 
 
 

04.11.18 Uranienborg 
Kirke 

Allehelgens-
konsert 

A. Bruckner – Ave Maria 
A. Bruckner – Locus Iste 
A. Bruckner – Os Justi 
A. Bruckner – Christus Factus Est 
A. Bruckner – Virga Jesse 
W. A. Mozart – Requiem 

UV, OKK UV, 
Oslo Kammerkor,  
Marianne Beate 
Kielland, solist  
Magnus Staveland, 
solist  
Lyda Hoen Tjore, 
solist  
Johannes Weisser, 
solist 
Elisabeth Holte, 
dirigent 
Håkon Daniel 
Nystedt, dirigent 
Sammensatt orkester 
 

02.12.18 Uranienborg 
Kirke 

Mother and 
Child 

J. Dove – Seek Him 
J. Tavener – Mother of God, Here I stand 
J. Macmillan – O Radiant Dawn 
B. Britten – A Hymn to the Virgin 
J. Lane – There is no Rose 
J. Tavener – Mother and Child 
B. Britten – A boy was born 
J. Rutter – Nativity Carol 
J. Ireland – The Holy Boy 
G. Jackson – The Christ-Child 
H. Howells – A Spotless Rose 
J. Rutter – Dormi Jesu 
J. Rutter (Arr.) – Silent Night 

UV UV, 
Elisabeth Holte, 
dirigent 
Inger-Lise Ulsrud, 
orgel 
Jo Hegle Sjøflot, gong 

16.12.18 Uranienborg 
kirke 

Jul i Briskeby J. Dove – Seek Him 
A. Utnem (Arr.) – Kornet har sin villa 
A. Utnem (Arr.) – Deg å få skode 
F. Alnæs (M), I. Hovland (T), Ø. Jæger (Arr.) – 
Julesalme ved havet 
Elg/Dyrhaug/Alnæs – Long December Nights 
E. Evers (T), G. Nordqvist (M) – Jul, jul, 
strålande jul 
J. Rutter (Arr.) – Silent Night  
Ingemann/Breslau (T&M), Kvam (Arr.) – Deilig er 
jorden 

Uranienborg 
Menighet 

UV, 
Elisabeth Holte, 
dirigent 
Inger-Lise Ulsrud, 
orgel 
Kristin Minde, vokal 
og flygel 
Andreas Utnem, 
flygel 
Aage Kvalheim, Cello 
Erik Fosnes Hansen, 
forteller 
Frode Alnæs, vokal 
og gitar 
Sammensatt 
strykekvartett 

 



URANIENBORG 
KIRKEAKADEMI

ÅRSRAPPORT 2018

1. AKADEMIETS AKTIVITETER
 

Akademiet har hatt 7 arrangementer i løpet av året:

Tirsdag 23. jan kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Kveldssalmer»
Refleksjoner v/seniorrådgiver Åge Haavik. Fellessang akkompagnert av kantor Ådne
 Svalastog og fløytist Svein Egil Skotte 

Tirsdag 20. febr kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Veikart for ørkener, ord for det ubegripelige - En vandring med Job og hans
 etterkommere»
Foredrag og samtale v/forfatter Ellen Merete Wilkens Finnseth

Tirsdag 20. mars kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Røff guide til Bibelen»
Foredrag og samtale v/forfatter og journalist Alf Kjetil Walgermo

Tirsdag 17. april kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Den livsviktige dømmekraften»
Foredrag og samtale v/professor Svein Aage Christoffersen

Tirsdag 11. sept kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Nådens gaver i gjestfrihetens hus»
Foredrag og samtale v/professor Terje Hegertun

Tirsdag 16. okt kl 1930-2130 i Uranienborg kirke
«Bioteknologi og medisinsk etikk i dag - perspektiver på eggdonasjon og andre 
tilhørende dilemmaer»
Foredrag og samtale v/professor emeritus Ola Didrik Saugstad

Tirsdag 13. nov kl 1930-2130 i Uranienborg kirke



«Forholdet mellom nåde og empati. Hva kan kirken bidra med i skammens tid?»
Foredrag og samtale v/psykolog Hedvig Montgomery

Arrangementene har for det meste vært godt besøkt.

2. STYRETS SAMMENSETNING

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

Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av året hvor styret har planlagt neste 
semesters program. Ellers har vi hatt mye kontakt pr. mail under 
programplanleggingen. 

Oslo, 28.01.2019

Styret i Uranienborg Kirkeakademi :

              Frode Høgberg  (e.f.)           Svein Egil Skotte
            (leder)                                          (kasserer)
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Uranienborg språkkafé 

Gjennomføring og aktiviteter i 2018  
Uranienborg språkkafé er et tilbud for flyktninger i bydel Frogner.  Målet med språkkafeen er å være 
et sted hvor flyktningene (kalt deltakere) kan møte norske/norsktalende fra nærmiljøet og øve på å 
snakke norsk.  Vi forsøker å være omtrent like mange norske/norsktalende som flyktninger, slik at vi 
kan samtale én til én.  Det gir deltakerne en mulighet for å bli kjent med mange forskjellige 
norske/norsktalende.  Det hender da også at noen av flyktningene og de norske/norsktalende blir 
kjent og har kontakt på fritiden, men det er ingen forventinger om det, i utgangspunktet.  

Alle deltakerne har oppholdstillatelse og er bosatt i bydel Frogner.  I 2015 og 2016 bosatte bydelen 
om lag 75 flyktninger hvert år. For tiden ligger tallet på rundt 25-30 personer.  Det gjør at deltakere 
fra andre bydeler som oppsøker kafeen, får lov å bli med.  Deltakerne går eller har gått 
introduksjonsprogrammet, som er toårig og omfater norskopplæring og undervisning i samfunnsfag, 
samt praksis.   

Språkkafeen har vart i tre år (oppstart 14. mars 2016). Den gjennomføres annen hver mandag, alltid 
samme sted og alltid samme tid: I store menighetssal, kl. 18-30 til 20. Det er alltid servering, vanligvis 
kaffe/te og vafler/kaker, men én gang i semesteret serveres varm mat.  Ofte er det også et kulturelt 
innslag på kafékveldene. To vertskapsgrupper (til sammen 16 personer) bytter på det praktiske 
ansvaret med å gjennomføre kafeene (hver gruppe har ansvar hver fjerde uke).    

Oppslutningen om kafeen har vært noenlunde lik hele treårs perioden. Den er relativt jevn både når 
det gjelder deltakerne og de norske/norsktalende.  Gjennomsnittlig oppmøte ligger på mellom 50 og 
60 personer (begge gruppene til sammen).  

I tillegg til kafeene arrangeres deltakelse i Holmenkollstafetten, 17. mai-fest (hvor hele menigheten 
er invitert), julefest, kvinnetreff og utflukter.     

Til sammen har språkkafeen kontakt med om lag 70-80 flyktninger og cirka 40-50 frivillige. I begge 
gruppene er det noen som deltar svært regelmessig, mens andre kommer av og til, eller stikker 
innom i ny og ned, når de har anledning.   

Det er et stadig behov for å rekruttere nye frivillige, inkludert flere som kan være med i 
vertskapsgruppene.  Det er et hyggelig og meningsfullt, og arbeidsbelastningen kan karakteriseres 
som svært moderat!   

 

Oslo 28.3.2019 

 

Trude B. Nergård/ 
prosjektleder 
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Noen glimt fra «kafélivet»:  

 

Språkkafeens	lag	på	Holmenkollstafetten	2018	

 

Besøk	på	Finnerud	gård	i	Sørkedalen	4.juni	2018.	Røde	kors	inviterer.  

Barnefamiliene		inviteres	til	sommerteater	i	Frognerparken,		27.	juni	2018.  
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Besøk	i	Frognerbadet,	12.	september	2018	
 

  

 

 

 

	
Elvelangs	21.	september	2018	

For barna blir 
Elvelangs litt for sent. 
Her får de oppleve litt 
av stemningen ved å 
gå gjennom 
mørkelagt sal med 
hver sin glowstick . 

Alle får utdelt glowsticks slik at vi kan se hverandre og 
holde sammen gjennom hele turen. 

 

Kvinnetreff	16.november	2018	
Å lage julepynt og ta med 
hjem, var populært. 

 

17.mai	2018		
 Leker var svært populært, både for barn og voksne. 

 

En av kveldens tre talere, Faduma 15 år. 
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Besøk	av	Oslo	ordfører	15.10.2018			
  

 

  

 

 

 

 

 

Ordføreren kom på sykkel.         Her blir vi invitert til rådhuset 28. mai 2019.  

En	vanlig	kafékveld	
På språkkafeen markerer vi 
årets gang.  
I adventtiden dekker vi med 
lilla lys og servietter.  
Det var ikke vanskelig å få noen 
til å tenne adventslysene... 

Vi har ofte et kulturelt innslag: 
Ali og Bill (til høyre) er hhv. 
deltaker og frivillig på kafeen. 

 

 

Servering må til. Det skaper hyggelig og 
avslappet atmosfære.   



 
 
 

ÅRSRAPPORT 2018 
 
Styret:  Mathews Ambalathil, Svein Flatmo, Finn Erik Kolnes, Eirik R. Mills, Bente Prøybo og Maria P. 

Skjerdingstad  
 
 
Midtøstenforum:   
 
Onsdag 31. jan.   «Fred er ei det beste» 

Dag Hoel, filmprodusent, fotograf og forfatter Dag Hoel 
 
Onsdag 7. mars  «Israel – 70 år og like blid?» 

Marte Heian-Engdal, seniorrådgiver ved NOREF Senter for internasjonal 
konflikthåndtering  

 
Onsdag 2. mai   Ett land – to folk» 

Journalist, forfatter og redaktør Erling Rimehaug 

Onsdag 17. okt.  «Intern splittelse, nasjonalt nederlag. Om krisen i palestinsk politikk.» 
Dag Henrik Tuastad, førstelektor ved Midtøsten-studier ved Institutt for 
kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. 

 
Onsdag 14. nov. «Jerusalem – et brennpunkt i Midtøsten» 

Nils Butenschøn, forfatter, forsker og professor ved Universitetet i Oslo 
 
 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 16. – 23. sept. 2018: 
 
   «Israel og Palestina: Nok vold. Nok ofre.» 

GodGave.no inviterte Bassam Aramin og Rami Elhanan fra Parents Circle Families Forum til Norge i 
anledning Kirkeuka 2018. Bassams datter ble skutt av en israelsk grensesoldat. Ramis datter ble drept 
av to palestinske selvmordsbombere. De fortalte om dagen livet gikk i stykker, om å anerkjenne 
hverandres smerte, om å få slutt på voldsspiralen i Israel og Palestina. 
 
Mandag 17. sept. Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 18. sept. Universitetet i Sørøst-Norge og Tåsen kirke, 
onsdag 19. sept. Litteraturhuset i Bergen og torsdag 20. sept. Litteraturhuset i Trondheim. Bassam 
Aramin og Rami Elhanan var også gjester i Verdibørsen og Urix NRK Radio   
      

 

 
 

Bassam Aramin og Rami Elhanan i samtale med Øystein Heggen, Urix NRK Radio 

 

 

 

 

 

 

 



Julebasar:  
I samarbeid med UrraBarn og UrraUng, barne- og ungdomsarbeidet i Uranienborg, holdt GodGave.no 
julebasar på menighetshuset lørdag 1. desember.   
 
Julemarked:  
Onsdag 12. – lørdag 15 desember holdt GodeGave.no julemarked på Fornebu Senter.  
 
Studieturer:  
I 2018 organiserte GodGave.no / Eirik tre studieturer til Israel og Palestina, én i april og to i oktober.  
 
Støtte:  
Også i 2018 har GodGave.no gitt økonomisk støtte til Daughters of Charity i Betlehem. Ved kjøp av 
salgsvarer har GodGave.no støttet organisasjonen L´Arche Betlehem og små, lokale bedrifter i 
Betlehem og omegn. GodGave.no har også videreformidlet flere private gaver som har vært 
øremerket konkret hjelpearbeid og enkeltmennesker.  
 
Oppsummering:  
Som det fremkommer av regnskapet, har GodGave.no i 2018 hatt en nedgang i salgsinntekter, men 
en økning i gaveinntekter. Vi erfarer at det blir stadig vanskeligere å få gratisplass på kjøpesentrene i 
førjulstiden. Vi hadde ikke anledning til å delta ved Olavsfestdagene 2018. Oppslutningen om 
julebasaren på menighetshuset var merkbar lavere enn tidligere år. Alt dette har vært viktig for våre 
inntekter. GodeGave.no har imidlertid en økning i gaveinntekter. Den økonomiske støtten fra 
Uranienborg menighet er fortsatt viktig. I tillegg har vi fått flere private gaver. Det er vi takknemlige for.  
 
GodeGave.no er godt fornøyd med året 2018. Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå. Vi blir lagt merke til og 
stadig oftere invitert og regnet med når andre interessegrupper skal samle gode krefter om felles sak. 
Vi har trygg økonomi, et engasjert styre, mange som bidrar uten godtgjørelse, og fremfor alt – et viktig 
arbeid å gjøre.  
 
 
 

 
 
Edith Lundem Jakobsen og Berit Helen Hexeberg på GodGave.no sitt julemarked på Fornebu Senter 



Årsmelding juletrefest i Uranienborg søndag 7.1 2018 

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 7.1.2018, som vanlig like etter gudstjenesten.  
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 ansatte deltok i år som i fjor, Tuva 
Jebe Nesman. Jarle Skjørestad ledet festen. 

Også dette året var vi heldige og fikk med Urra-gospel. Det er et svært hyggelig innslag, og 
fører til at det kommer enda flere barn, og enda flere foreldre. Totalt var vi omkring 100 
gjester på juletrefesten, noen færre enn året før, men det var like greit.  Salen var helt full. 
Jazzgruppa fra Amaldhus spilte, både i det gjestene ankom, deretter et par solonummer og 
”Glade jul” som bordvers, samt til første del av juletregangen.  

Dette var første året vi måtte klare oss alene, etter at Borghild gikk bort i desember 2017. Et 
stort savn. Serveringen ble supplert med varme pølser til barna. Det var svært populært.  
Jakob (Nergård) sto som vanlig for svelene, som han stekte underveis for at de skulle være 
rykende ferske.  Ulempen ved det var at køen for å få sikre seg en godbit, ble temmelig lang.  

Etter serveringen var det julefortelling ved Tjodun Felland (hvis vi ikke husker feil), sang av 
Urra-gospel, og julenissebesøk av gamlepresten Bjørn Sandvik, i innlånt ulveskinnspels.  

Da programmet var over, ble bordene skjøvet til veggen og salen ryddet til juletregang. Stor 
stemningen - som på de foregående juletrefestene.   

 

29.3.2018 

 

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




