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Innledning
Kirken på Uranienborghøyden er et landemerke i byen vår. Den ble vigslet i 
desember 1886 og var Oslos høyeste bygning helt fram til 1970-tallet. Kirken er ikke 
bare visuelt synlig, den setter også preg på byen gjennom sitt omfattende konsert 
og gudstjenesteliv. Vi er stolt av kirken vår. Vi er ikke mindre stolt av alle de gode 
medarbeiderne som bidrar til at dette er en levende menighet.

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 og 
bosatt mange flyktninger og 
asylsøkere de siste årene. 

Nesten halvparten av alle boliger i bydelen er utleieboliger. Det fører til stor 
mobilitet og gjennomtrekk i strøket. Skoler, helsestasjoner, og frivillighetssentraler 
gjør en viktig jobb for å skape fellesskap og tilhørighet i nærmiljøet.

Kirken ønsker å bidra til gode møtesteder i hverdagen for barn, unge, voksne 
og eldre. I menigheten tilbyr vi et sted å høre til og et sted å bidra i en stor og 
meningsfull sammenheng. I en tid der mange er fremmed for kirken og den kristne 
tro, er det menighetens oppgave å skape arenaer for undervisning, opplevelser, 
kunst og kulturopplevelser knyttet til fellesskapet i menigheten og til kirkerommet. 
Framfor alt vil vi være et åndelig hjem, preget av troen på den treenige Gud.
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Menighetens nærvær i lokalmiljøet ytrer seg på flere vis:

• Ved faste gudstjenester hver søndag hele året.

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

• Ved et rikt kirkemusikalsk konserttilbud gjennom året og under gudstjenester.

• Ved ulike forum for refleksjon og undervisning 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.

Høsten 2020 vil Krypten under kirkens korparti bli ferdigstilt. Her blir det store og 
tiltalende lokaler for menighetens arbeid og aktiviteter. 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.

Mer enn 200 mennesker deltar jevnlig med tjenesteoppgaver i menigheten, 
noen som ansatte, de aller fleste som frivillige. Til sammen utgjør dette det store 
arbeidslaget som gjør at menigheten fremstår i lokalmiljøet slik den gjør.

Hjertelig takk til dere alle!

Vennlig hilsen Uranienborg menighet:
Mathilde Lindeman Andersen – Leder Uranienborg menighetsråd
Kamilla Døvik – Daglig leder
Sjur Isaksen - Sokneprest



6

Gudstjenestelivet
Uranienborg menighet har i 2019 arbeidet 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. Det legges vekt på forkynnelsen, 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, mer enn 200 mennesker deltok i gjennomsnitt ved 
gudstjeneste på søndager og helligdager i 2019. Dette inkluderer også 
gudstjenestene sommerstid. 

I 2019 har menigheten videreført:

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

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

• Antall nattverddeltakere er stabilt høyt.
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• Hverdagsmesse hver onsdag formiddag med nattverd og etterfølgende lunsj. 
Messen er et godt møtepunkt med god oppslutning av deltakere både fra 
bydelen og fra andre deler av Oslo. I 2019 var gjennomsnitlig deltakelse ved 
hverdagsmessen 23 personer.

• 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.

• «Gudstjeneste for store og små», en i hvert semester, har vært feiret også i år 
med stor glede og oppslutning fra barn og voksne. Ungdomsprest og leder for 
barne- og familiearbeidet leder gudstjenestene sammen med liturg, frivillige 
og barn fra menighetens barneaktiviteter. Disse gudstjenestene beriker 
mangfoldet i menigheten.

• Det har vært feiret barnemesser en gang i måneden. Gudstjenesten er 
vokst frem fra familiemøtepunktet i menighetshuset på onsdager. Her spiser 
de middag sammen og har barneaktiviteter. Disse gudstjenestene feires 
onsdag ettermiddag i kirkerommet. Det var i gjennomsnitt 40 deltakere på 
barnemessene i 2019.

• Det har blitt en fin tradisjon i Uranienborg å feire økumenisk gudstjeneste 
pinsedag. Prest i Den katolske kirke, Øystein Lund var predikant. Pastor i 
Filadelfia, Hanne Ovidia Hansen, var medliturg. Eirik R. Mills var hovedliturg. 

• Gudstjenestesamarbeidet med menighetene i Bygdøy, Frogner og Fagerborg 
om 2. juledag, 2. påskedag og prostigudstjeneste 2. pinsedag i Domprostiet 
har fortsatt i 2019.

• 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. Oppslutningen om gudstjenestene er svært god og både 
beboerne og ansatte gir uttrykk for stor takknemlighet.

• Kurs for tekstlesere og kirkeverter er blitt avholdt i august 2019.

• Stabsmøtene hver tirsdag starter med morgensang i kirken.

• En rekke frivillige bidrar til at vi hver søndag inviteres til kirkekaffe etter 
gudstjenestene. Dette er et viktig møtested, takk til alle kakebakere og 
frivillige som samarbeider om å få dette til!
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Gudstjenestelivet: Virksomheten i tall

2016 2017 2018 2019
Gudstjenester søn- og helligdager 66 61 59 62
Gjennomsnitt antall besøkende 194 215 201 203
Gjennomsnitt til nattverd *145 140 136
Gudstjenester utenom søn- og helligdager 112 70 97 62
Gjennomsnitt antall besøkende 57 57 50 59
Gudstjenester med nattverd 95 101 117 104
Gjennomsnitt til nattverd alle gudstjenester 86 87 80 83
Totalt antall på alle gudstjenester 19.257 16.570 14.564 16.251
Døpte 71 65 64 63
Konfirmerte 30 26 43 17
Barnehagebesøk 26 20 15 6
Skolebesøk 14 11 21 11
Vielser 20 21 14 15
Gravferder 66 65 56 43
Antall frivillige 220 170 180 180
Offer 586.545 615.940 551.415 514.592
Gaver og andre innsamlinger/julemesse 708.310 **2.950.447 **2.954.276 **2.660.000
 *2017 var første telleår  **Inkl kr 2.500.000 fra Uranienborg Boligstiftelse
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Kirkemusikk
Uranienborg menighetsråd har også i 2019 arbeidet for å videreføre og styrke 
kvaliteten på menighetens kirkemusikk. Menigheten skal være det naturlige møtested 
for alle som er interessert i kirkemusikk. Det kirkemusikalske tilbudet har omfattet flere 
og nye konserter. Det har vært holdt 20 konserter i menighetens regi hvorav 9 har 
vært orgelkonserter, 8 har vært korkonserter hvor Uranienborg Vokalensemble har hatt 
4 av disse og en Evensong, Oslo kammerkor har hatt 2 konserter. De øvrige konserter 
har vært Sponsorkonsert, Uranienborgkonserten og kammerkonserter.

For tredje året på rad 
ble det i 2019 arrangert 
Oslo orgelfestival hvor 
Uranienborg var en viktig 
bidragsyter. Høsten 2019 
var også kirkens Kuhn-orgel 
10 år. Dette ble markert 
ved 4 orgelkonserter med 
kirkens egen organist 
Inger-Lise Ulsrud i tillegg til 
internasjonalt renommerte 
gjester.

Det har også i 2019 vært jevnlige konserter fra klokkespillet i tårnet samt flere 
musikalske temagudstjenester som Festivalhøymessen med Uranienborg 
Vokalensemble med Salmer av Svein Ellingsen 90 år under Oslo orgelfestival og 
Høymesse med Ullern kammerkor og musikk fra Maurice Duruflés Requiem.

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.

Dette er et målrettet arbeid for at 
menighetsfelleskapet selv skal være et 
syngende fellesskap som forener egen 
salmesang med kor og instrumentalister 
på høyt nivå. Ett av delmålene er en 
kontinuerlig utforsking av vår salmeskatt.

Kirken er et yndet sted for kor å leie til 
konserter, CD- innspillinger  og andre 
lignede arrangementer. I 2019 var kirken 
leid ut 12 ganger, noe som er en viktig 
inntektskilde for menigheten. Uranienborg Vokalensemble (foto: Erlend Berge)

Inger-Lise Ulsrud (foto: Anne Mari Kaaresdatter)
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I 2019 har menigheten prioritert innsats på disse områdene:

• Et rikt og bredt kirkemusikalsk tilbud i gudstjenestefeiringen og konserter 
ved hjelp av kirkens eget instrumentarium som Kuhn-orgelet, Uranienborg 
Vokalensemble, Oslo kammerkor, UrraGospel, klokkespillet i tårnet og andre 
musikalske gjester.

• Lagt forholdene til rette for at Uranienborg er et lære- og praksissted 
for kirkemusikkstudenter ved Norges musikkhøgskole. Kirkens orgel og 
kirkerommet er et yndet praksissted for studenter ved musikkhøgskolen.

• Sponsormidler har gjort det mulig å la de fleste konsertene være gratis 
for publikum. Dette økonomiske bidraget er en stor berikelse for kirkens 
musikalske arbeid og menigheten takker generøse sponsorer!

• I 2016 engasjerte menigheten en produsent i 20% stilling for å arbeide med 
tilrettelegging av konsertvirksomheten i kirkerommet. Høsten 2019 ble dette 
midlertidig innstilt på grunn av arbeidet med Krypten og en noe anstrengt 
økonomi.

• Sponsorkonserten med Bjørn Eidsvåg ble utsatt til mars 2020, og deretter ytterligere 
utsatt grunnet tiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien. Overskuddet fra denne 
konserten vil dedikeres det kirkemusikalske arbeid i menigheten.

• Det er en jevn og god økning i antall besøkende på kirkens konserter både når 
det gjelder orgel-, kammer- og korkonserter.

Se også Vokalensemblets årsmelding og andre vedlegg bak i årsmeldingen.
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Musikk 2019: Virksomheten

VÅR

27. februar Konsert. Isa Gericke, sopran og Harald Herresthal, orgel. Lübeck, Bach, Nystedet, Hovland

6. mars Orgelhalvtime. Bach Partita Sei gegrüsset Jesu gütig. Inger-Lise Ulsrud, orgel

10. mars Korkonsert. Uranienborg Vokalensemble. Dirigent Nigel Short. Vest-Europeisk musikk. 

27. mars Orgelkonsert. Anders Börjesson, Mariestad. Widor, Léfebure-Wely, Reger, Krebs, Börjesson.

4. april Evensong. Uranienborg Vokalensemble, dirigent Elisabeth Holte, Inger-Lise ulsrud, 
orgel. Sjur Isaksen, liturg. Leighton, Stanford m.fl.

15. mai Orgelkonsert og mastereksamen. Hanna Carding, orgel. Messiaen og Vierne

20. juni Korkonsert. Uranienborg Vokalensemble, dirigent Elisabeth Holte

HØST

4. september Cellokonsert med Cellissimo@Oslo. Studenter fra Norges musikkhøgskole. Leder Bjørg Lewis

13. september Oslo kulturnatt. Jubileumskonsert I Kuhn-orgelet 10 år. Inger-Lise Ulsrud, orgel
C.M.Widor: Symfonie Romane, H.Mulet: Toccata, improvisasjon

29. september Sponsorkonsert. Bjørn Eidsvåg og band. Uranienborg Vokalensemble, dirigent 
Elisabeth Holte og Inger-Lise Ulsrud, orgel

9. oktober Korkonsert. Bremen Knabenchor og Sølvguttene

10. oktober Oslo Orgelfestival: Salmefoss. Salmedikter Svein Ellingsen 90 år. 
Kirkemusikkstudenter fra Norges musikkhøgskole

11. oktober Oslo Orgelfestival: Styret i Oslo Orgelfestival spiller. 
Marcus A. Berg, Gjermund Brenne, Kåre Nordstoga, Gunnar Petersen-Øverleir, 
Halgeir Schiager og Inger-Lise Ulsrud

13. oktober Oslo Orgelfestival. Festivalhøymesse. Salmer av Svein Ellingsen 90 år
Uranienborg Vokalensemble og kantorene

23. oktober Jubileumskonsert II Kuhn-orgelet 10 år
Organist Michael Schönheit, Leipzig. Avlyst grunnet sykdom.

27. oktober Høymesse med musikk fra Maurice Duruflés Requiem
Ullern kammerkor, dirigent Gjermund Brenne. Inger-Lise Ulsrud, orgel

3. november Allehelgenskonsert. Brahms Ein deutsches Requiem. Jorunn Marie Bratlie og Jens 
Harald Bratlie, klaver. Uranienborg Vokalensemble, dirigent Elisabeth Holte

6. november Jubileumskonsert III Kuhn-orgelet 10 år. Organist Rubin Abdullin, Kazan i Russland

27. november Jubileumskonsert IV Kuhn-orgelet 10 år
Olivier Messiaen: La Nativité du Seigneur – Herrens fødsel
Tekster og lesninger av Notto R. Thelle. Inger-Lise Ulsrud, orgel

1. desember Adventskonsert «O magnum mysterium». Uranienborg Vokalensemble, dirigent 
Elisabeth Holte

13. desember Uranienborgkonserten. Unge musikanter i lokalmiljøet

15. desember Julekonsert med Oslo kammerkor. Dirigent Håkon Nystedt

17. desember Julekonsert med Kvindelige Studenters Sangforening
Dirigent Marit Tøndel Bodsberg, Inger-Lise Ulsrud, orgel
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Barne- og ungdomsarbeidet

UrraBarn
Også i 2019 har det vært utskiftninger av ansatte i barne- og familiearbeidet. Tross 
det har mange av aktivitetene fortsatt som før. 

Familiemiddag

Hver onsdag samles mellom tjue og 
femti store og små til familiemiddag i 
menighetshusets lillesal. Etter felles middag 
er det aldersdelte aktiviteter for barna. Barna 
som er 4 og 5 år gamle møtes til MiniGospel, 
i storesalen. De minste barna leker, synger og 
er kreative i lillesalen.

Barnemesse

Hver første onsdag i måneden forflytter vi oss til kirken for å spise pølsemiddag 
og feire barnemesse. Barnemessen er en gudstjeneste tilpasset barna gjennom 
en vandring i kirkerommet. Barna får utfolde seg innen sang og musikk, leke med 
dåpsvann og dekke nattverdbordet. 

UrraGospel

UrraGospel har i 2019 hatt 25 øvelser, de fleste alene, men også noen sammen med 
MiniGospel. Korene har opptrådt sammen på to gudstjenester for små og store og 
de månedlige barnemessene. I tillegg til dette har koret hatt en sommeravslutning 
og deltatt på julegrøt med minikonsert. UrraGospel har også vært på besøk på 
Uranienborghjemmet og hatt konsert for beboere og ansatte der. Opptredenene 
i kirken og på Uranienborghjemmet har 
vært veldig populære! 

MiniGospel 

I høst fikk koret flere nye medlemmer fra 
MiniGospel, som var veldig stas, men vi 
har i løpet av året også mistet noen av 
dem som hadde vært med en stund. Selv 
om koret ikke er så stort, har vi det fint 
med den lille gjengen vi er. Øvelsene går til synging, (mange faste sanger og noen 
nye), lek, dans og samtale om livet, tro og det som måtte falle inn. Hver øvelse 
avslutter vi med å tenne lys sammen og be velsignelsen.»
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Babysang

Hver torsdag formiddag i menighetshusets 
lillesal yrer det av liv på babysang. Babysang er 
et populært tilbud for foreldre i barselpermisjon. 
Vi har to grupper fordelt på barnets alder med 
felles lunsj mellom sangstundene. Dette omtales 
som et veldig hyggelig tilbud og et høydepunkt i 
uka for foreldrene. Oppslutning har variert utover 
høsten, men totalt antall babyer som har vært 
innom i løpet av året er høyere enn antall barn i 
den aktuelle aldersgruppen i soknet. Dette viser til bred rekruttering.

Tweens

Torsdager etter skoletid er det tweens for 5.-7.klasse i menighetshusets lillesal. I 
2019 har oppmøtet variert fra, og det har blitt en liten fast kjerne som tilbringer 
torsdager etter skoletid på menighetshuset. Vi fortsetter å ha et godt samarbeid 
mellom skolen og kirken. På tweens spiser vi mat sammen, har en aktivitet (spill, 
lek, baking e.l.) og avslutter med samtale om et aktuelt tema eller det som barna er 
opptatt av.

Speider

Speiderarbeidet på Uranienborg vokser stadig større. 
Per 2019 er det en gjeng på 15 barn og ungdom 
i alderen 8-18 år. I 2019 møttes speiderne hver 
torsdag og har gjennom året tatt mange spennende 
speidermerker, reist mye på turer, lagd bål og lært 
om naturen. Speideren er et godt sted å være, og et 
sted å få nye venner. 

Lørdagsgrøt

Våren 2019 har det vært varierende oppmøte på lørdagsgrøt. Dette har ført til at 
det i løpet av høsten 2019 kun ble arrangert lørdagsgrøt/julegrøt én gang. Tiltaket 
er tenkt som et samlende generasjonstilbud, men 
har hovedsakelig vært noen av de samme som 
kommer på familiemiddag. Lørdagsgrøt fungerer best 
dersom man inkluderer minigospel/urragospel eller 
trosopplæringstiltak. Lørdagsgrøt vil fortsette som 
enkeltarrangement, gjerne i tilknytning til markedsdag 
i Bogstadveien.  

Søndagsskole

Hver uke under søndagenes gudstjeneste samles søndagsskolen inne på 
prestesakristiet. Oppmøtet varierer veldig, spesielt i forbindelse med gudstjenester 
med dåp og dåpsfølge. Søndagsskolen har sang, fortellinger, tegning og andre 
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aktiviteter under gudstjenesten. En gang hvert semester ble det gjennomført 
Gudstjeneste for små og store. På vårsemesteret var det knyttet tårnagenthelg til 
denne søndagen, og på høstsemesteret ble fireåringene inkludert i gudstjenesten 
sammen med UrraGospel og MiniGospel.

UrraMamma

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. Våren 2019 var det fem samlinger, men oppmøtet var ikke så stort og ble ikke 
prioritert høsten 2019. Må vurderes om det skal tas opp igjen. 

Påskevandring og krybbevandring

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. 
Alle som er innom før påske og jul er veldig fornøyde med opplegget og kommer 
igjen flere ganger. 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.

Trosopplæring 
Alle barn i alderen 0-17 år har blitt invitert til forskjellige trosopplæringstiltak i 
regi av trosopplæringsarbeidet i menigheten. De aller fleste arrangementene ble 
gjennomført, men noen ble dessverre avlyst på grunn av for få eller ingen påmeldte. 
Det var totalt 74 barn og unge innom på disse arrangementene (ikke medregnet 
dåp, konfirmasjon og babysang):

• På 1-års samling kom det 3 stykker. 

• Krølletreffet huset 2 2-åringer.

• 3-års samling hadde 4 oppmøtte.

• 4-års bok utdeling: 13 barn fikk 4-års bok.

• På 5-års samling kom det 2 barn.

• Skolestartsgudstjeneste: av alle 6- og 7-åringene kom det 9 stykker med 
utdeling av 6- og 7-årsbok. 

• Tårnanethelg: vi hadde 7 8- og 9-åringer. 

• LysVåken ble arrangert for 10-12-åringer og det kom 9 deltakere. 

• På Julebord kom det 23 15- og 16- åringer.

Flere av disse arrangementene ble holdt i forbindelse med et arrangement som 
også var for andre barnefamilier.
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Ungdomsarbeid         
Konfirmasjon
Våren 2019 ble 17 jenter konfirmert i Uranienborg kirke, søndag 12. mai. Fra 
høsten startet et nytt konfirmantår, med 35 konfirmanter. Disse møtes annenhver 
tirsdag til undervisningssamling, 
og i tillegg deltar de i løpet 
av året på åtte gudstjenester. 
På vårsemesteret bidrar de en 
søndag hver som ministranter 
på høymessen. Vi har også vært 
på konfirmantleirer: en frivillig 
helgeleir for 18/19-kullet der fire 
deltok på Hekta konfirmatweekend 
på Lillehammer, og hovedleir 
for 19/20-konfirmantene i 
høstferieuken på Fossheim leirsted.

UrraUng-kvelder
Annenhver tirsdag er det åpne kvelder på menighetshuset, med vafler, 
bordtennis, spill og prat mm. Disse kveldene er en hyggelig forlengelse av 
konfirmantundervisningen, og samtidig åpne for andre ungdommer og ledere.

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. 
Noen samlinger har vært i gymsalen på KG (Kristelig Gymnasium), med fysisk 
aktivitet, idrettsleker og andakt. Andre ganger har vi dratt ut på en aktivitet, f. eks 
Rush trampolinepark og skøytebanen på Frogner stadion. Noen har møttes på 
gudstjenesten først, og deretter dratt sammen til KRIK-samlingen. 

Lederkurs
Lederkurs har vært tenkt som et tilbud i forlengelse av konfirmantåret, for dem som 
vil bidra som ledere for neste års konfirmanter og i øvrig menighetsarbeid. På grunn 
av laber oppslutning de sist årene, ville vi dette året prøve å legge lederkurset til 
en sommerferieuke i kombinasjon med KRIK Action, en av Kristen Idrettskontakts 
sommerleirer. Dessverre ble det ingen påmeldte til dette.  

UrraUng-julebord
En lørdag kveld i desember hadde vi julebord for konfirmanter, ungdommer og 
ungdomsledere, med juletapas og kaker, underholdning, konkurranser, musikk og 
dansing. Et arrangement som forhåpentligvis er i ferd med å sette seg som en god 
UrraUng-tradisjon!
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UMULF
Uranienborg menighets ungdomslederforum (UMULF) består av ca 20 unge voksne, 
som bidrar som ledere i menighetens ungdomsarbeid. Vi har 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 2019 har vi spilt både curling og bowling, vært på Fangene på 
fortet og i Rush trampolinepark, vært i klatreparken i Tryvann og i aktivitetsløype på 
Sørbråten gård i Maridalen.

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
Andre helg i juni inviterte vi til overnatting i kirken for ungdommer. Dette er 
et tilbud til de som nylig er konfirmert, sammen med andre ungdommer og 
ungdomsledere. På programmet sto pizza, rebus og lagaktivitet, tårnvandring, 
kveldsavslutning og overnatting. På grunn av få påmeldte avlyste vi overnattingen, 
men tre stykker møttes likevel for en tur opp i kirketårnet og pizza i kveldssola på 
kirketrappa.
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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
En gruppe pensjonerte prester og biskoper tilhørende Uranienborg til en månedlig 
faglig samling i sakristiet. Gruppen har hatt 7 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.

Kristen tro
12 tirsdager i året inviteres det til 
undervisning om bibeltekster og tema 
innenfor kristen tro. Samlingene ledes 
av prest og teolog Arne Fauske og 
sokneprest Sjur Isaksen. Tema for våren 
2019 var Forsoning, mens høsten 
hovedtema var Bønnen og vandringen 
med Gud. Gruppen møtes i kirken 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.

Uranienborg kirkeakademi
Uranienborg kirkeakademi arrangerer 
foredrag i kirken med etterfølgende samtale. 
Kirkeakademiet hadde 6 arrangementer i løpet av 
2019. Møtene har samlet mellom 20-70 deltakere.   

Midtøstenforum 
I samarbeid med hjelpeorganisasjonen GodGave.
no (se vedlagt årsrapport) ble det holdt 
Midtøstenforum i Uranienborg kirke i 2019. I 
anledning «Kirkeuke for fred i Palestina og Israel» inviterte vi brødrene Yonatan og 
Itamar Shapira til en miniturne i Oslo. De gjestet Tonsen kirke, Uranienborg kirke 
og Bekkelaget / Ormøy kirke. Elik Elhanan deltok også på turneen. Midtøstenforum 
samler mennesker fra kirkelige, akademiske, politiske og andre miljøer til et felles 
engasjement. Foredragsholder innleder til samtale.
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Lunsj & Lyrikk

I løpet av høsten inviterte Eva Kristine og Eirik Mills til formiddagssamlinger i 
presteboligen i Erling Skjalgssonsgate 20b. Tidsrammen var fra 11.00 til 13.30. 
Programmet var enkelt: lunsj, lyrikk og kaffe. 

19. september Sindre Skeie, prest og direktør for diakoni, kultur og 
kommunikasjon ved Diakonhjemmet, delte egne dikt og salmer.

24. oktober William Rodrick fra Norge / USA, Hasan Kassas fra Norge / Syria 
og Erling Kittelsen delte egne dikt og sanger. 

14. november Tjodun Felland, profesjonell forteller, delte en førjulsfortelling

Erling Kittelsen, Hasan Kassas og William Rodrick
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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.

Juletreff for seniorer

Menighetens ansatte inviterte til sitt faste juletreff på menighetshuset. Spesielt 
invitert er beboerne på Uranienborghjemmet

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.
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Kirkekjeller/krypt

I 2019 startet entreprenørfirmaet 
Finstad & Jørgensen arbeidet med 
å omdanne kjelleren under koret 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. Krypten skal etter planen tas I bruk høsten 2020.

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.

For høsten 2019 fikk Uranienborg 
100.000 kr av bydelsutvalget 
for å drifte språkkafeen. Denne 
bevilgningen tar menigheten imot 
med stor takk!  Det er gitt lovnader om nye 100.000 kr for våren 2020.

Dette er et flott og meningsfylt tilbud som nå gjennomføres for tredje året i 
Uranienborg menighet. Se også vedlagt årsrapport.

Menighetstur til Østre 
Bolærne

Også i 2019 arrangerte 
Menighetsrådet sin årlige årlige 
menighetstur for alle generasjoner 
i menigheten. Denne gangen gikk 
turen til Østre Bolærne utenfor 
Tønsberg. Det var god deltakelse, 
fra de minste til de eldste og turen 
styrker fellesskapet på en flott måte. 
Menighetsrådet ønsker å arrangere 
slike turer årlig.
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Ofringer

Menighetsrådet holder fast ved at alle ofringer skal øremerkes organisasjoner som 
driver misjons- og diakonalt arbeid utenom menigheten. I 2019 samlet vi inn kr 
514.592,-.

Menighetstur til Fetsund Lenser 

Umiddelbart etter gudstjenesten 15. september dro om lag 25 på dagstur til 
Fetsund Lenser. Vi fikk omvisning ved Lensemuseet. Mange hadde med seg 
nistekurver. Eirik hadde med mat og drikke til de som spontant ble med. Det var 
strålende sol. Vi var tilbake i Oslo ved 18 tiden.

Mange av de samme har vært med på disse dagsturene hvert år, men hvert år har 
det også vært med flere som ikke kjenner så mange i menigheten. Dette er en fin 
anledning til å bli kjent utover gudstjeneste og kirkekaffe.
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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 
Bispedømmerådet og Kirkelig Fellesråd.

Dessverre foreligger det ikke noe endelig driftsregnskap for 2019, så vedlagte 
driftsregnskap er foreløblige tall. Driftsinntektene kommer i alle hovedsak 
fra overføringer fra stiftelsen (3,5 millioner), private tilskudd og gaver, kollekt 
(575.000), og husleie (1.245.000) og utleieinntekter på menighetshus, kirke og 
parkeringsplasser (795.000 kroner). Bare en beskjeden andel av driftsinntektene 
kommer fra Kirkelig Fellesråd i Oslo (196.000). De viktigste utgiftspostene er leie 
av blokka i Daas gate 19 (1.080.000), lønn (2.571.000 – noe lønnsmidler ligger I 
refusjoner) og kjøp av varer og tjenester (2.844.000). 

I 2019 solgte menigheten menighetshuset i Daas gate 17/Uranienborgveien 28 til 
boligstiftelsen for 20-millioner pluss omkostninger, for å kunne finansiere byggingen 
av Krypten. Overdragelse ble satt til 1.10.2019.Salg av menighetshuset er ikke lagt 
inn i det ordinære driftsregnskapet, da alle utgiter i forbindelse med Krypten ligger i 
et eget investeringsregnskap. Menigheten 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 2019

Inntekter Regnskap 2019 Budsjett 2019
Leieinntekter og salg -2.112.070 -2.441.500
Refusjoner og overføringer -296.197 -150.000
Tilskudd fra kommunen -117.000 -140.000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -196.406 -188.900
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler -4.277.178 -4.225.000
Sum driftsinntekter -6.998.851 -7.145.400

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 1.724.950                1.920.696
Kjøp av varer og tjenester                2.843.996                3.035.260
Refusjoner og overføringer 1.236.009 1.260.122
Tilskudd og gaver 652.155                   790.000
Finansieringutgifter og -transaskjoner 0                   139.322
Sum driftsutgifter 6.457.110 7.150.400

Netto driftsresultat                  -541.741               0
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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. 180 pers.) som er aktive som kirkeverter, 
dåpsverter, kirkekaffegruppe, konsertvakter, kirkemusikkutvalg, konfirmantledere, 
speiderledere, foredragsholdere, språkkafégruppe, økonomiutvalg, 
blomsteransvarlige, byggekomite for Krypten, GodGave.no og Boligstiftelsestyre.
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Ansatte
Bispedømmeansatte

• Sokneprest Sjur Isaksen i 100 % stilling

• Kapellan Eirik Rice Mills i 100 % stilling

Kirkelig fellesrådansatte
• Kantor Inger-Lise Ulsrud i 70% stilling.

• Daglig leder vikar Line Andreassen (1.1. – 30.4) i 100 % stilling

• Daglig leder vikar Mathilde Lindeman Andersen (23.4 - 20.6 ) i 80% stilling 

• Daglig leder vikar Ilze Vakse ( 24.6 – 9.8) i 100% stilling

• Daglig leder Kamilla Døvik i 100% stilling (1.9 - 31.12)

• 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 Bente Engen Andersen (1.1 - 31.7) i 100% 
stilling. 

• Leder for barne- og familiearbeidet Anne-Karen Myklebust Nome (1.9 – 31.12) 
i 100% stilling.

• Ungdomsprest Sigrun Reinhardtsen i 100% stilling.

• Vaktmester Susanne Rytter Johansen i 25% stilling.

• Regnskapskonsulent Ilze Vakse (1.1 -  25.10) i 20% stilling. 

• Regnskapstjenester kjøpt fra Accurat (25.10 – 31.12). 

• Musikkprodusent Torunn Forland (1.1 – 31.1) i 30 % engasjement.

• Musikkprodusent Anja Aubert Bang (1.2 -31.7) i 20% engasjement.

• Klokkenist Laura Marie Rueslåtten har avtale om klokkespill..
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Menighetsrådet
I 2019 ble det avholdt Kirkevalg 8.-9.september. Gammelt menighetsråd hadde sitt 
siste møte den 7.oktober, og nytt menighetsråd konstituerte seg den 7.oktober. 

Menighetsrådene har avholdt 10 møter og behandlet 75 saker.

Gammelt menighetsråd før Kirkevalget 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
Sjur Isaksen Sokneprest

Nytt menighetsråd etter Kirkevalget Rolle
Mathilde Lindeman Andersen        Leder
Eirik Sandnes Nestleder
Hilde Frafjord Johnson Representant
Bjørn Eriksen Representant
Anne Solveig Romedal Sandland Representant
Ole Tørklep Representant/ Repr. KfiO
Inger Marie Lid 1. vara
Paul Stray 2. vara
Inger Forfang Sandvik 3. vara / Repr. KfiO
Inger Schrøder Berg 4.vara
Inger Lund Petersen 5.vara
Sjur Isaksen Sokneprest
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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 2020

FFrriivviilllliiggeess  iinnnnssaattss  ––  øøkkoonnoommii  oogg  bbyyggnniinnggeerr  

RReeggnnsskkaappssfføørriinngg  

Regnskapsfører for menigheten: 
Monica Aarskog 

Regnskapsfører fra KfiO: Anne 
Johansen 

ØØkkoonnoommiiuuttvvaallggeett  

Daglig leder: Kamilla Døvik 

Må oppnevnes nytt 

MMeenniigghheettsshhuusseett  

Inger F. Sandvik 

Vaktmester: Susanne Rytter 
Johansen 

Utleie: 
Mathilde L. Andersen

BBoolliiggssttiifftteellsseenn  

Leder: Erik Volden 

BBllookkkkaa  
Kamilla Døvik
For beboere: Randi Raustøl 

KKrryyppttkkoommiitteeeenn  

Leder: Paul Stray
Eirik Rice Mills
Ole Tørklep
Einar/Aina Dahle
Ragnar Osnes
Erik Volden
Kamilla Døvik

  FFrriivviilllliiggeess  iinnnnssaattss  ––  gguuddssttjjeenneesstteelliivveett  

NNeettttssiiddeenn  

Redaktør: William Rodrick 

KKiirrkkeekkaaffffee,,  
oonnssddaaggssmmeessssee,,  
hhyyggggeettrreeffff  

Bente Berner
Aud Oftestad 
KKiirrkkeekkaaffffee  Kirsten 
Kristiansen

KKiirrkkeevveerrtteerr//ddååppssvveerrtteerr  

Koordinator: Randi Raustøl 

SSøønnddaaggsssskkoollee  

Leder: Anne Karen M. Nome 
Miriam Sem
Jonathan Risung
Ruth Halvorsen 

BBlloommsstteerr//ppllaanntteerr  

Blomster alter: 
Ragnhild Stang
Inger Lund Pettersen

Planter kirken og 
våpenhus: Inger Sandvik

KKiirrkkeettjjeenneerr

Anne Lindahl Schanche 
Frank Heed
Chiek Er
Asbjørn Næverlid 

  FFrriivviilllliiggeess  iinnnnssaattss  ––  mmuussiikkkklliivveett  

  FFrriivviilllliiggeess  iinnnnssaattss  ––  bbaarrnnee--  oogg  uunnggddoommssaarrbbeeiiddeett  

TTrroossooppppllæærriinngg

Leder: Mats 
Alschohani Garte

KKoonnffiirrmmaassjjoonn  

Leder: Sigrun 
Reinhardtsen
Catharina Remman
Torhild Larsen 
Nygård
Ole Johannes 
Skartveit
Sondre Madland
Miriam Helgøy 
Nygård
June Grude
Caroline Sund

TTwweeeennss  

Leder: Anne Karen 
M.Nome
Sigrun Reinhardtsen
Miriam Sem

JJuulleettrreeffeesstt  

Leder: Sjur Isaksen
Anne Karen M. Nome
Olaf Aagedal 

FFaammiilliieemmiiddddaagg  oogg  
bbaarrnneemmeessssee

Leder: Anne 
Karen M. Nome
Fredrik Schneider
Miriam Sem   

SSppeeiiddeerr

Leder: Victoria Lund
Tormod Langvik-
Hansen

FFrriivviilllliiggeess  iinnnnssaattss  ––  ddiiaakkoonnii  oogg  iinntteerrnnaassjjoonnaalltt  aarrbbeeiidd  

GGooddGGaavvee..nnoo  

Leder: Eirik Rice Mills  

SSpprrååkkkkaafféé

Leder: Trude Nergaard
Lise Grundetjern  

LLuunnssjj  oogg  lliitttteerraattuurr  

Leder: Eirik Rice Mills 

IInnnnfføørriinngg  ii  kkiirrkkeennss  ttrroo 

Leder: Arne Fauske Sjur Isaksen

Menighetsrådet 
Leder: Mathilde L. Andersen

Økonomi 
og 

bygninger
Gudstjenestelivet Musikklivet Barne- og 

ungdomsarbeidet
Diakoni og 

internasjonalt 
arbeid

DDaagglliigg  lleeddeerr::  KKaammiillllaa  DDøøvviikk
SSookknneepprreesstt::  SSjjuurr  IIssaakksseenn  

UUrraanniieennbboorrgg  
VVookkaalleennsseemmbbllee 

Leder: Elisabeth Holte 

JJuull  ii  BBrriisskkeebbyy 

Leder: Eirik Rice Mills  

UUrrrraaGGoossppeell 

Leder: Lise Grundetjern
Henriette Skagen  

KKoonnsseerrtteerr 

KKoonnsseerrttvvaakktteerr  
UUrraanniieennbboorrgg  kkoonnsseerrtteerr: 
Idunn Reutz

KKoonnsseerrttvvaakktteerr  bbllookkkkaa: 
Randi Raustøl 

MMuussiikkkkuuttvvaallggeett  

Leder: Inger-Lise Ulsrud 

KKllookkkkeessppiillll  

Laura-Marie Rueslåtten 

UUrrrraaUUnngg--kkvveelldd

Leder: Sigrun 
Reinhardtsen
Fredrik Schneider
Jonathan Risung 
Yngvar Halvorsen

KKRRIIKK  UUrrrraa
Catharina Remman
Fredrik Schneider
Yngvar Halvorsen

BBaabbyyssaanngg  

Leder: Anne 
Karen M. Nome
Randi Røssaak   

AAlltteerrnnaattiivv  
OOppppllæærriinngg  

Leder: Sigrun 
Reinhardtsen, 
Jonathan Risung
Henriette Skagen
Mathias H. Olsen
Kristian Nag
Ane T. Christiansen
Ida Marie Weltzien
Lars Anders Hoel
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VEDLEGG



Årsmelding UV 2019  Årsmøte 13.02.2020 

1 
 

 

Årsmelding UV 2019 

 

 

Året 2019 har vært et innholdsrikt år for UV. Koret startet året med å slippe den nye platen, 
Himmelborgen, 10. februar på høymesse i Uranienborg kirke, hvor salmer fra den nye platen 
ble fremført. Dette er den fjerde platen som koret har gitt ut. Også denne ble produsert av 
Morten Lindberg og 2L.  

7. – 10. mars fikk UV besøk av Nigel Short, dirigent for det verdenskjente vokalensemblet 
Tenebrae fra London. Short hadde tre prøver med oss før konserten i Uranienborg kirke 
søndag kveld. Fredag 8. mars arrangerte UV Masterclass i kordireksjon for eksterne deltakere 
– i menighetssalen, med Nigel,som instruktør. Det var 8 aktive deltakere pluss noen passive. 
Sangere fra UV var med i øvingskoret sammen med de andre deltakerne. Opplegget fungerte 
godt og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Erfaringene fra Nigel Shorts besøk var svært 
positive både for sangerne i UV og også for dirigenten.    

Torsdag 4. april sang UV Evensong i Uranienborg kirke, slik koret har gjort flere ganger 
tidligere. Vi sang musikk av komponister som Ireland, Purcell og Leighton.  

Helgen 14. – 16. juni dro koret på turné med musikk fra den nye salmeplaten Himmelborgen. 
Med oss hadde vi domorganist Kåre Nordstoga. Konsertene holdt vi i Bodø domkirke, fredag 
14. juni og Ishavskatedralen i Tromsø, lørdag 15. juni. Søndag 16. juni sang en oktett fra UV 
på gudstjenesten i Tromsø domkirke. Konsertene hadde dessverre lite publikum, ca 20-25 stk. 
Det samme gjaldt gudstjenesten; her var det 12 stk. i kirkebenken. 
 Dette var første gangen UV holdt konserter nord for Trondheim. 

Høstsemesteret ble i stor grad preget av innøvingen av vinterens store prosjekt: Draumkvedet 
– ein kyrkjeopera, med nyskrevet musikk av Ragnar Søderlind. I tillegg til innstudering av 
dette svære verket, sang vi konserter til både Allehelgen og Advent.  

Allehelgen: Johannes Brahms’ Ein deutches Requiem, for kor, firehendig klaver og to solister. 
Klaver:   prof. Jorunn Marie Bratlie og prof.em. Jens Harald Bratlie. 
Solister:   Lydia Hoen Tjore, sopran og Njål Sparbo, baryton 

Konsertsteder:  Teglen kirke og kultursenter, lørdag 3. novcember 
   Uranienborg kirke, søndag 4. november 

Første søndag i advent, 1. desember, sang vi adventskonserten O Magnum Mysterium. 
Komposisjoner for kor a cappella av blant andre Tavener, Laurdsen, Chesnokov og Rutter 
inviterte til førjulsstemning i Uranienborg kirke. Med tekster fra bibelen, lest av Mathilde 
Lindemann Andersen, utgjorde programmet en helhetlig sammenheng tett knyttet til 
konsertens tittel Å store mysterium. 

Selv om konsertdatoene for Draumkvedet hørte til 2020, må det nevnes at koret brukte store 
deler av prøvene både i løpet av høsten og førjulstiden til å øve inn både tekst, stemmer og 
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koreografi til Ragnar Søderlinds store nyskrevne verk Draumkvedet. Konsertdatoene 6. januar 
(13. dag jul) og 12. januar var tett opp mot nyttår, og derfor ble julen for koret i stor grad 
preget av dette. 

 

Sammensetningen av styre og utvalg i perioden 14.02.2019 – 13.02.2020 

Leder:      Morten Haugli 
Styremedlem:     Anna Gursli Langsæter (Økonomiansvarlig) 
Styremedlem:    Heidi Marie Lindekleiv (PR-ansvarlig) (frem til  
     september 2019) 
Styremedlem:    Eirik Sandnes 
Styremedlem:    Katinka Aaberge (frem til og med Adventskonserten) 
Varamedlem:    Marianne R. Eriksen  

Andre verv 

Noteforvaltere:   Ole Mathis Lystad Grimstad, Rebekka Ingibjartsdottir og 
Elisabeth Holte 
Frammøtefører:   Eirik Sandnes 
Repertoarkomité:   Arnfinn Redse, Jan Magne Ytterlid og Elisabeth Holte 
Valgkomité:     Marianne Støylen og Olav Morten Wang 
Uranienborg kirkemusikkutvalg: Jan Magne Ytterlid 

Styret har avholdt 7 styremøter, herunder 2 i samarbeid med repertoarkomitéen, 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 god dialog mellom dirigenten og 
korets styre.  

Repertoarkomitéen har avholdt fire egne møter og lagt opp repertoar til konserter tom 
jubileumsåret 2022. 

 

Viktige saker styret og utvalg har jobbet med i år 

Draumkvedet 

I løpet av 2019 har styret jobbet iherdig med søknader og produksjon av oppsetningen av det 
nyskrevne verket Draumkvedet – ein kyrkjeopera januar 2020. Arbeidet rundt PR har også tatt 
opp mye av styrearbeidet, og det har vært viktig for styret å komme i havn med prosjektet 
innen estimert tid. Denne saken har i stor grad opptatt styret det siste året, og oppsummerer 
også mindre saker som PR, økonomi og planlegging av dette prosjektet. 

 
Aktiviteter 
I løpet av 2019 har UV hatt (totalt 44) prøver hver torsdag i Uranienborg menighetshus fra 
18.30 – 21.30. Det har blitt holdt ekstra prøver i forbindelse med konserter og andre oppdrag. 
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Høymesser:    14 ordinære i Uranienborg kirke + 1 i Tromsø domkirke 
 
Konserter:    4 i Uranienborg kirke 
    1 i Bodø domkirke 
    1 i Ishavskatedralen, Tromsø 
    1 i Teglen kirke og kultursenter 

Seminarer:    2 dager i Uranienborg menighetshus 
    1 helg på Granavollen Gjestgiveri 

Annet:    1 Evensong i Uranienborg kirke 

 

Sammensetning februar 2020 
Ved starten av 2020 teller koret 21 sangere, hvorav tre er i permisjon, én er vikar og tre er på 
prøvetid.  
 

Sopran: 
Marianne Reidarsdatter Eriksen, Marianne Støylen, Rebekka Ingibjartsdottir, Victoria Marie 
Mostue, Torhild Larsen Nygård og Kjersti Hagen 

Alt: 
Ellen Karina Sødal, Anne Sæther Lampi, Yngvild Aamodt, Peggy Lilleby (vikar) og Frøya 
Plahte Stavem (prøve) 
Permisjon: Sunniva Thomassen 
Tenor: 
Eirik Sandnes, Roystan James, Morten Fallet Haugli 
Bass: 
Ole Mathis Lystad Grimstad, Eivind Lønaas, Gjermund Sødal og Erlend Leinan Lund (prøve) 
Permisjon: Jan Magne Ytterlid og Kristian S. Øgaard 
 

Produksjoner 2019 

Dato Sted Hva Repertoar Arrangører Medvirkende 
10.02.19 Uranienborg 

Kirke 
Høymesse 
med plate-
slipp 

H. Parry – Songs of Farewell 1 
E. Holte (arr.) folketone (mel.) – Når mitt øye 
T. Kverno – Vi skal se deg, Herre Jesus 
S. S. Wesley – Guds kirkes grunvoll ene 
T. Kverno – Lei milde ljos  

Uranienborg 
menighet 

UV, 
Elisabeth Holte, 
dirigent,  
Inger-LKise Ulsrud, 
organist 

10.03.19 Uranienborg 
Kirke 

Konsert med 
dirigent Nigel 
Short 

G. Palestrina – Sicut Cervus 
H. Purcell – Thou knowest Lord, the secrets of 
our heart 
H. Parry – Songs of Farewell 1, 2 and 3 
J. S. Bach – Jesu meine Freide 
M. Lauridsen – O magnum mysterium 
C. V. Stanford – Three motets, Op 38 
F. Poulenc – Messe in G, Gloria 
E. Withacre – I thank you God for this most 
amazing day 

UV UV, 
Nigel Short, dirigent  
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04.04.19 Uranienborg 
Kirke 

Evensong H. Balfour Gardiner – Evening hymn 
J. Ireland – Magnificat 
J. Ireland – Nunc Dimittis  
H. Purcell – Thou knowest Lord, the secrets of 
our heart 
K. Leighton – Preces and responses 

Uranienborg 
menighet 

UV, 
Elisabeth Holte, 
dirigent, 
Gjermund Sødal, 
forsanger,  
Sjur Isaksen, liturg,    

14.06.19 Bodø 
domkirke 

Himmelrand 
turne 

K. Nordstoga – (improvisasjon over) Guds kirkes 
grunvoll ene 
S. S. Wesley – Guds kirkes grunvoll ene 
H. Sommero (Arr.) folketone (mel.) – Med Jesus 
vil eg fara 
T. Kverno – Lei midle ljos 
T. Kveno – Se solens skjønne lys og prakt 
M. R. Eriksen – And when this flesh 
E. Holte (arr.) folketone (mel.) – Når mitt øye 
C. Sinding (S: Alnæs) – Jesus, det eneste 
M. Reger – Gud la vårt hovmod briste 
E. Hovland – Slik som min fader sendte meg 
M. Christophersen – Dagvise 
Folketone – En smuk Aftensang 

UV UV,  
Elisabeth Holte, 
dirigent,  
Kåre Nordstoga, 
organist 

15.06.19 Ishavs-
katedralen, 
Tromsø 

Himmelrand 
turne 

K. Nordstoga – (improvisasjon over) Guds kirkes 
grunvoll ene 
S. S. Wesley – Guds kirkes grunvoll ene 
H. Sommero (Arr.) folketone (mel.) – Med Jesus 
vil eg fara 
T. Kverno – Lei midle ljos 
T. Kveno – Se solens skjønne lys og prakt 
M. R. Eriksen – And when this flesh 
E. Holte (arr.) folketone (mel.) – Når mitt øye 
C. Sinding (S: Alnæs) – Jesus, det eneste 
M. Reger – Gud la vårt hovmod briste 
E. Hovland – Slik som min fader sendte meg 
M. Christophersen – Dagvise 
Folketone – En smuk Aftensang 

UV UV,  
Elisabeth Holte, 
dirigent,  
Kåre Nordstoga, 
organist 

20.06.19 Uranienborg 
kirke 

Himmelrand 
turne 

K. Nordstoga – (improvisasjon over) Guds kirkes 
grunvoll ene 
S. S. Wesley – Guds kirkes grunvoll ene 
H. Sommero (Arr.) folketone (mel.) – Med Jesus 
vil eg fara 
T. Kverno – Lei midle ljos 
T. Kveno – Se solens skjønne lys og prakt 
M. R. Eriksen – And when this flesh 
E. Holte (arr.) folketone (mel.) – Når mitt øye 
C. Sinding (S: Alnæs) – Jesus, det eneste 
M. Reger – Gud la vårt hovmod briste 
E. Hovland – Slik som min fader sendte meg 
M. Christophersen – Dagvise 
Folketone – En smuk Aftensang 

UV UV,  
Vivianne Sydnes, 
dirigent-vikar,  
Kåre Nordstoga, 
organist 

03.11.19 Teglen 
kirke- og 
kultursenter, 
Spikkestad 

Allehelgens-
konsert 

J. Brahms – Ein deutsches Requiem  UV, Teglen 
musikkutvalg 

UV, 
Elisabeth Holte, 
dirigent, 
Njål Sparbo, baryton,  
Lydia Tjoen Horn, 
sopran 
Jorunn Marie Bratlie, 
klaver 
Jens Harald Bratlie, 
klaver 
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04.11.19 Uranienborg 
kirke 

Allehelgens-
konsert 

J. Brahms – Ein deutsches Requiem 
 

UV UV, 
Elisabeth Holte, 
dirigent, 
Njål Sparbo, baryton,  
Lydia Tjoen Horn, 
sopran 
Jorunn Marie Bratlie, 
klaver 
Jens Harald Bratlie, 
klaver 

01.12.19 Uranienborg 
kirke 

O magnum 
mysterium 

J. Tavener – O, Do Not Move 
M. Lauridsen – O Magnum Mysterium 
P. Chesnokov – Salvation is created 
J. Rutter – Hymn to the Creator of Light 
G.P. da Palestrina – O Magnum Mysterium 
J. Rathobone – Coventry Carol 
P. Warlock – Bethlehem Down 
K.M. Karlsen – O Magnum Mysterium 
O. Faurschou – Den yndigste rose er funnet 
M. Praetorius – Det hev ei rose sprunge 
J. Sandström – Det hev ei rose sprunge 
Ø. Matre – I denne søte juletid 

UV UV, 
Elisabeth Holte, 
Dirigent, 
Mathilde Lindeman 
Andersen, 
tekstformidler 

 



URANIENBORG 
KIRKEAKADEMI 

 
ÅRSRAPPORT 2019 

 
 
1. AKADEMIETS AKTIVITETER 

 
Akademiet har hatt 5 arrangementer i løpet av året: 

 
Tirsdag 15. jan kl 1930-2130 i Uranienborg kirke 
«Bob Dylan. Hjem er den store flommen»» 
Foredrag v/professor Stian Grøgaard 

 
Tirsdag 9. april kl 1930-2130 i Uranienborg kirke 
«Det var en gang et mennesker – hva betyr det å likne Gud i en transhumanistisk og 
posthumanistisk tid?» 
Foredrag og samtale v/dr.teol Ådne Njå 

 
Tirsdag 10. sept kl 1930-2130 i Uranienborg kirke 
«Fengselstraff som eksistensiell og moralsk soning» 
Foredrag og samtale v/filosof og straffedømt Andreas Ribe 

 
Tirsdag 15. okt kl 1930-2130 i Uranienborg kirke 
«Fra kilder utenfor oss selv. Svein Ellingens liv og salmer» 
Foredrag og samtale v/prest, salmedikter og Ellingsen- biograf Eivind Skeie 

 
Tirsdag 12. nov kl 1930-2130 i Uranienborg kirke 
«Draumkvedet – middelalderdikt og kirkeopera» 
Foredrag og samtale v/komponist Ragnar Søderlind 



 

 
2. STYRETS SAMMENSETNING 

 
Leder: Frode Høgberg (til juni) 
 Sjur Isaksen (fra juni) 
Kasserer: Svein Egil Skotte 
Styremedlem: Jarle Skjørestad 
Styremedlem: Trygve Hagen 

 
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, 23.03.2020 
Styret i Uranienborg Kirkeakademi  
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Uranienborg språkkafé, 2019 

Organisering: 

Målet med språkkafeen er å være et sted hvor flyktningene (kalt deltakere) i bydel Frogner, 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 at noen av 
flyktningene og de norske/norsktalende blir kjent og har kontakt på fritiden, men det er helt opp til 
den enkelte å bestemme hvorvidt man ønsker kontakt utenom kafétreffene.  

Tallet på flyktninger som bosettes i bydelen fortsatte å gå ned fra 2018 til 2019, og lå i foregående år 
på rundt 25 personer.  Årsaken er at radikalt færre flyktninger kommer til landet for tiden. Fra høsten 
2019 åpnet vi derfor språkkafeen for flyktninger fra andre bydeler.  Rent praktisk gjør vi det slik at vi 
sier til deltakerne at de gjerne må invitere med seg venner.    

Om kafékveldene:  

Språkkafeen gjennomføres som før, 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 jevn i 2019, skjønt det kan variere litt fra gang til gang.  
Men det er aldri færre enn 45 personer. Vi fryktet en nedadgående tendens mot sommeren, og 
bestemte oss da for å utvide tilbudet, som nevnt over.  Vi bestemte oss også for å sette i verk en 
gammel plan om et tilbud til barna. To unge voksne, en av flyktningene og en norsktalende, har 
ansvaret for dette.  Det har gjort at det kommer mange flere barn.  En del av kvinnene er enslige 
mødre.  Flere av dem får nå anledning til å komme på språkkafeen, hvilket de ser ut til å verdsette. 
Tallet på barn kan variere fra et par, tre, fire til fjorten, femten, men det er stor lettelse for 
arrangørgruppene å ha noen faste som tar ansvaret for dette.  

Gjennomsnittlig oppmøte ligger mellom 50 og 60 personer (begge gruppene til sammen), men siste 
halvdel av høsten steg tallet til 70-80. Det hadde trolig dels sammenheng med at det nå også 
kommer noen deltakere fra andre bydeler, dels sammenheng med barnetilbudet og dels med 
særskilt program på de siste kafeene.  Vi hadde filmkveld, statsråd Sanner var på besøk gangen etter. 
Videre hadde vi servering av kurdisk mat en gang. Da kom det faktisk 100 mennesker, og det var for 
mange til å drive vår tradisjonelle kafévirksomhet, men det var svært koselig og en flott kveld.  

Andre aktiviteter, i tillegg til språkkafé:  

Vi deltok vi i Holmenkollstafetten, med påfølgende ”bankett”, (enkel middag) i lille sal. Det var tredje 
gang vi gjorde dette.  17. mai-fest for språkkafeen og for menigheten (til sammen 100-120 gjester), 
også for tredje gang. Bydelsleder Jens Lie var hovedtaler, og Natnet Sium (fra Eritrea) og Zakaria Sirje 
(fra Syria) holdt deltakernes tale.   

I juni var vi i år, som i fjor, og svømte i Frognerbadet. Dette er veldig populært, særlig blant de unge 
mennene, men også et par familier.  Det er altfor kostbart for dem å betale billetten.  Oslo kommune 
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var lite villig til å redusere prisen for oss.  Vi fikk studiemoderasjon og brukte saldokort.  Siste uke i 
juni hadde vi forhandlet oss fram til rimelige billetter på sommerteateret i Frognerparken. Det var 
andre gang vi nøt godt av denne ordningen vi nå håper er etablert.  Tilbudet er til barnefamiliene, 
men også noen få tenåringer ble med. Til sammen var vi 25 personer.  

Siste uke i juli arrangerte språkkafeen ”Sommerfestival”, tre dager til ende.  Tanken var å tilby de 
som ikke er ute av byen på feire eller hytter (og det gjelder de aller fleste flyktningene) hyggelige 
sommeraktiviteter. De to første dagene ble tilbrakt innen og utenfor menighetshuset, samt i 
Uranienborgparken.  Den siste dagen gikk turen til Nakholmen med Ruter. Oppmøtet var rundt  40-
45  de to første dagene og 60 den siste; flyktninger og norske/norsktalende i skjønn forening. Tiltaket 
må uten tvil kalles en giga suksess.  Det var kun annonsert noen dager før. Mye tyder derfor på at det 
ville kommet enda flere hvis det hadde vært gjort kjent tidligere. Liv Brita Malnes, som har vært med 
i kaféarbeidet helt fra starten, hadde både regi og hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen 
av sommertilbudet, i nært samarbeid med Tormod Langhus Nilsen og med god hjelp av Anton. Anton 
var umåtelig populær blant barna, og mer enn villig til å løpe og hente baller. Men han var lite å 
regne med når det gjaldt praktisk innsats, da foretrakk han gjerne samværet artsfrender  i parken.  

10. oktober hadde vi seminar for de frivillige. Psykologspesialist Winnie Nyhus hadde foredrag om 
flyktningers psykiske helse. Vi hadde fått låne koselig Amaldhus for kvelden.   

Høstens kvinnetreff, som strengt tatt må kunne kalles et førjulstreff, hvor vi lager pepperkake, pynter 
kogler og flettet kurver, samt spiser god mat, gikk av staben midt i november.  Det samlet 45 voksne 
og 30 barn, og sprengte nærmest kapasiteten til lille sal.  

Hvor mange ”sokner” til språkkafeen:  

Til sammen har språkkafeen kontakt med om lag 70-90 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.  Mange av deltakerne er opptatt med skoler og deltidsjobb. 
Ekstra hyggelig er det at noen av flyktningene som var med mye det aller første året, ”kommer 
hjemom” inn i mellom.  Det er tydelig at de også synes det er koselig, men også hyggelig å treffe 
hverandre.  

Vi holder noenlunde tritt med behovet for frivillige, men nye samtalepartnere og deltakere i 
vertskapsgruppene, er alltid velkommen. Det er uten tvil behov for ekstra innsats ved spesielle 
anledninger, som kvinnetreffet, frivilligtreffet og ikke minst 17. mai. Det kan dreie seg om en 
avgrenset innsats på et par timer, eller å være med å jobbe en hel eller halv kveld. Dette er også en 
fin måte å bli kjent med arbeidet og med de andre frivillige.  

Å delta på språkkafeen er veldig hyggelig og også svært meningsfullt. Mange av de frivillige gir 
uttrykk for at de trives med å være der og bli kjent med nye og gamle landsmenn som de ellers 
kanskje ikke ville truffet.    

Oslo 31.3.2020 

Trude B. Nergård/ 
prosjektleder  
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Sommerfestival 2017 – 2019 

 

   



Årsmelding juletrefest i Uranienborg søndag 6.1.2019 

Målet med juletrefesten var det samme dette året som de foregående; å skape en fest som 
favner BÅDE voksne og barn. Ofte vil slike juletrefester oppleves kun som et tilbud til barna. 
Barna er en av de aller viktigste ”ingrediensene” på en juletrefest. De skaper hygge og god 
juletrefestemningen.  Vi må forsette å jobbe for at alle som er med i barnearbeidet i kirka, 
blir invitert og får lyst å komme. Hovedtyngden av menigheten består likevel av voksne. Det 
er derfor viktig å lage et tilbud som også favner dem. For å inkludere alle parter, krever dette 
etter vår erfaring et variert program.  

Likeså gjennomføringen av festen i 2019, fulgte i stor grad samme mal som året før. 
Uheldigvis kom ikke årsmeldingen fra juletrefesten (7.21.2018), men er lagt ved nedenfor. 
Her kommer derfor bare noen få tilføyelser som gjaldt juletrefesten i 2019:  

Vi var cirka 100 gjester. For mange til å telle eksakt, men ikke flere enn at alle fikk sitte.   

Det fungerte svært bra og stemningsskapende at bandet fra Amaldhus var i gang med å 
spille (ikke altfor høyt) mens folk begynte å ankomme.  Det var trolig også en god idé at en i 
arrangementskomiteen sto i døra og ønsket alle velkommen. Ikke alle kjenner noen fra før. 
Da kan det være hyggelig å bli tatt imot.   

Det var stemningsskapende med fakler nedover hele bakken fra menighetshuset og til 
Holtegata.  Å ha ”lysende snømann” (kjøpt på Clas Ohlson) stående utenfor kirka før og 
under gudstjenesten, bidro trolig som en påminning om festen. Men det er også viktig at 
festen annonseres under gudstjenesten denne aktuelle søndagen og i avisen. Det siste 
uteble dessverre dette året også.  

Det er tydeligvis ikke bare barna som ønsker seg pølser. Det hadde vært hyggelig å tilby 
”pølsesugne” voksne også en liten smak! Menigheten bør skaffe seg en egen pølsegryte. De 
er lettere å håndtere, og gjør det enklere å supplere med nye pølser underveis! 

Svelestekingen ble gjennomført at Jakob, som alltid før. Lang kø gjør det lurt å satse på å 
starte stekingen litt før neste gang!  

Forteller Tjodun Felland, klarte dette året som tidligere, å få hele forsamlingen med seg. 
Barna satt framme på podiet, rundt henne. I tillegg til bandet, spilte vår organist, Inger–Lise 
flygel, til bevegelsessanger, så vel som til julesalmer.  

Arrangementkomiteen besto dette året som de åtte foregående av: Hilde Fresjarå, Jarle 
Skjørestad, Ulf Grønvold, Tone Bjelland, Frank Heed, Trude B. Nergård og Olaf Aagedal. I 
tillegg deltok kirkens barnearbeider Bente Engen Andersen. Sokneprest Sjur Isaksen var 
julenisse.   

Oslo 31.3.2020  

Trude B. Nergård og Olaf Aagedal  

  



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 
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Bente Prøybo og Maria P. Skjerdingstad  
 
 
Seminar ved Det teologiske fakultet - UiO 21. mars   
GodGave.no ble invitert til å være medarrangør, sammen med Det teologiske 
fakultetet, Norske kirkeakademier og Sabeels venner i Norge, av seminaret «Hvem 
eier Jerusalem?»     
 
 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 15. – 22. sept.   
I anledning Kirkeuka for fred i Palestina og Israel inviterte GodGave.no brødrene 
Yonatan og Itamar Shapira til en miniturne i Oslo. De gjestet Tonsen kirke, 
Uranienborg kirke og Bekkelaget / Ormøy kirke. Elik Elhanan deltok også på turneen.  
 
Yonatan og Itamar sang, spilte og fortalte fra sin oppvekst i hjertet av et sionistisk 
samfunn, tjeneste i det israelske militæret, sine samvittighetskvaler og aktiv motstand 
av den pågående okkupasjonen. De sang på hebraisk, arabisk, jiddisch og spansk. 
Elik fortalt også fra sin oppvekst. Han mistet sin yngre søster i en terroraksjon i 
Jerusalem. Han fortalte om sine akademiske studier og motstand / fredsaktivisme.   
 
GodGave.no dekket alle utgifter knyttet til miniturneen.  
 
 
Midtøstenforum  
Onsdag 16. okt. Tor Øystein Vaaland, forfatter, tidligere journalist i NRK og 

nåværende prost i Asker.  
 
Onsdag 13. nov.  Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet, foredragsholder og 

samfunnsdebattant. 
 
 
Studietur 
I 2019 har GodGave.no og Eirik planlagt ny studietur til Palestina og Israel i april  
2020. Turen er i dag fullbooket. Det er 36 påmeldte.  
  

 

 

 

 

 

 

 



Støtte 
I 2019 har GodGave.no støttet Daughters of Charity og et filmprosjekt i regi av 
Association For Mountain Sports Development (PAMSD). Begge organisasjonene 
driver viktig sosialt arbeid i Betlehem. Ved kjøp av salgsvarer har GodGave.no støttet 
organisasjonen L’Arche og små, lokale bedrifter i Betlehem og omegn. 
 
 
Oppsummering 
Av flere grunner hadde GodGave.no mindre aktiviteter våren 2019 enn hva vi har 
hatt tidligere år. Høsten 2019 mobiliserte vi igjen for å delta i Kirkeuka og arrangere 
Midtøstenforum. Det er ikke lenger stort engasjement for julemarked på kjøpesenter 
og julebasar på menighetshuset, hverken i styret i GodGave.no eller i stab og blant 
frivillige i Uranienborg menighet. Salgsinntektene våre har gått merkbart ned. Våre 
viktigste inntektskilder i dag er gaver fra enkeltpersoner og menigheter, fremfor alt 
takkoffergaver fra Uranienborg menighet.  
 
Situasjonen i Israel og Palestina har blitt ytterligere forverret i 2019. USAs president, 
Donald Trump, har valgt en tydelig side i konflikten som gjør palestinernes situasjon 
enda vanskeligere. GodGave.no er selvfølgelig en ytterst liten aktør i hjelpe- og 
fredsarbeidet. Om vi kan hjelpe noen ganske få, er vi likevel ikke uten betydning. 
Arbeidet vårt er viktigere enn noen gang.    
 
GodGave.no er inne i en omstillingstid. Vårt mandat er det samme som før, men 
styret vil i løpet 2020 ha en grundigere gjennomgang og samtale om hvordan vi 
jobber, hvilke mål vi ønsker å nå, og hvordan finansiere arbeidet vårt. GodGave.no er 
en annen organisasjon enn vi var i den spede begynnelsen. Vi har en tryggere 
økonomi som skaper nye muligheter, og i dag regner andre organisasjoner oss som 
en viktig aktør i Oslo for kunnskapsformidling og hjelpearbeid i Betlehem og 
Palestina. 
 
 
Eirik R. Mills, leder i GodGave.no     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itamar Shapira, Kirkeuka for fred i Palestina og Israel    Lars Gule, Midtøstenforum i Uranienborg kirke   

  



GodGave.no
 01.01.2019 - 31.12.2019Resultatregnskap for perioden 

Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode Forskjell % Forskjell

3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 0,00 14 767,91 -14 767,91 -100 %

3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 21 287,00 86 736,19 -65 449,19 -75 %

3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 0,00 16 000,00 -16 000,00 -100 %

3900 Annen driftsrelatert inntekt 88 366,66 146 128,68 -57 762,02 -40 %

Sum driftsinntekter 109 653,66 263 632,78 -153 979,12 -58 %

Driftskostnader Denne perioden Forrige periode Forskjell % Forskjell

4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats -32 569,19 -45 634,76 13 065,57 -29 %

4360 Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av varer for videresalg 0,00 -1 797,00 1 797,00 -100 %

4390 Beholdningsendring på innkjøp av varer for videresalg 6 251,00 -16 397,00 22 648,00 -138 %

5990 Annen personalkostnad 0,00 -10 547,56 10 547,56 -100 %

6300 Leie lokale -2 000,00 -28 747,50 26 747,50 -93 %

6399 Annen kostnad lokaler -2 000,00 0,00 -2 000,00 -

6553 Programvare årlig vedlikehold -2 514,75 -1 117,50 -1 397,25 125 %

6560 Rekvisita 0,00 -250,00 250,00 -100 %

6702 Honorar annen bistand fra revisor 0,00 -12 500,00 12 500,00 -100 %

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig -2 000,00 -22 500,00 20 500,00 -91 %

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 0,00 -329,00 329,00 -100 %

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. -2 160,62 -394,75 -1 765,87 447 %

6890 Annen kontorkostnad 0,00 -892,75 892,75 -100 %

6907 Datakommunikasjon -2 827,80 -2 538,54 -289,26 11 %

6940 Porto -1 237,00 0,00 -1 237,00 -

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -11 078,67 -40 469,03 29 390,36 -73 %

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 0,00 -7 775,00 7 775,00 -100 %

7420 Gave, fradragsberettiget 0,00 -23 475,00 23 475,00 -100 %

7430 Gave, ikke fradragsberettiget -38 266,80 -4 885,00 -33 381,80 683 %

7770 Bank- og kortgebyr -2 911,64 -2 547,56 -364,08 14 %

Sum driftskostnader -93 315,47 -222 797,95 129 482,48 -58 %

Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Forskjell % Forskjell

Sum driftsresultat 16 338,19 40 834,83 -24 496,64 -60 %

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode Forskjell % Forskjell

8051 Renteinntekt bankinnskudd 252,69 228,82 23,87 10 %

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 252,69 228,82 23,87 10 %

Resultat Denne perioden Forrige periode Forskjell % Forskjell

Sum resultat 16 590,88 41 063,65 -24 472,77 -60 %
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