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Årsmelding 2019 

 
Årsmøtet finner sted i Voksen kirke 
søndag 10.mai 2020 
etter gudstjenesten. 
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INNKALLING TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE 
 

 

Søndag 10. mai etter gudstjenesten, ca. kl 12:30 

 

 

Saker:  
 

 01/20 Konstituering av møtet  

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent 

4. Valg av protokollunderskrivere 

 

 

02/20 Årsmelding Voksen menighet 2019 

  Spørsmål og kommentarer til årsmeldingen.  

Det forutsettes at årsmeldingen er lest på forhånd. 

 

03/20 Regnskap Voksen menighet 2019 

  Spørsmål og kommentarer til regnskapet.  

Det forutsettes at regnskapet er lest på forhånd. 

 

 

Utvalgene vil selv legge fram sitt arbeid.  

 

. 

 

 

   

Voksen 03.04.20 

Voksen menighetsråd 

 

 

Knut Ole Hol 

Daglig leder 
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Årsrapport for 2019 fra Voksen menighetsråd.   
 
Vår visjon: Vekst i Voksen 
 
I Voksen menighet vil vi: 
 

 
Bygge fellesskap 

 
Dele nåde 

 
Våge tro 
 

 

 

I mars 2020, med stengte kirker og nedstengning av felles arenaer grunnet spredningen av viruset 

COVID 19, finner kirken andre måter å bygge fellesskap på. Vi kan fortsatt våge å tro at Gud er 

med oss, med alle som strever. Vi utfordres til kreativitet for å ta vare på hverandre og beholde 

troen.  

 

Kirkevalget 2019 

I Voksen stemte 708 av 6839 stemmeberettigede (10%) ved kirkevalget, hvorav 605 ved 

menighetsrådsvalget og 685 ved bispedømmerådsvalget.  I hele landet stemte 12% ved 

menighetsrådsvalget og 11% ved valg til Bispedømmeråd og Kirkemøtet. Kirkevalget holdes til 

samme tid som kommunevalget og er lokalisert i nærheten av kommunevalgets valglokaler for å 

få opp valgdeltagelsen og synliggjøre kirken. Det er imidlertid en utfordring at mange velgere 

ikke kjenner kandidatene og hva de står for. Kirkevalget i Voksen foregikk ellers uten store 

problemer takket være et stort korps av frivillige funksjonærer og god planlegging og ledelse fra 

Knut Ole Hol. Det nye menighetsrådet overtok formelt den 1. november.   

 
Oppussing av kirkelokalene 

Endelig ble vi ferdig med den planlagte oppussingen av lokalene i underetasjen.  Vi gleder oss 

over lyse, trivelige lokaler. En stor takk til Helga Sagsveen og Knut Ole Hol som planla og fulgte 

opp prosjektet. Uten deres kompetanse og store innsats hadde ikke prosjektet vært mulig å 

gjennomføre. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Kirkelig Fellesråd i Oslo (KfiO).  Etter 

avtale ble det opprettet et eget delprosjekt som KfiO hadde det finansielle ansvaret for. Dessverre 

trakk de seg fra store deler av gjennomføringen grunnet dårlig økonomi. Huskomiteen peker på 

at det er problematisk at trappen ned fra våpenhuset ikke ble tatt.  Her er det store fuktskader som 

skyldes dårlig drenering. Problemet med dårlig drenering har Voksen menighet påpekt overfor 

KfiO utallige ganger i årevis uten at vi har kommet opp på prioriteringslisten.  

Menighetsrådet retter en stor takk til frivillige for dugnadsinnsats og økonomiske bidrag til 

oppussingen og nye møbler. Dette er flott når kirken skal feire 25-års jubileum.  

 

Endringer i staben 

I 2019 tok vi avskjed med vår kjære kantor Ådne etter åtte år. Menigheten er svært takknemlig 

for alt han har gjort og betydd for menigheten. Han ble etterfulgt av Mathias Reitan Jacobsen, 

ansatt av Kfio. Reidun Sørem har med stort engasjement videreført ledelse av kirkekoret etter at 

Ådne sluttet. Dette har betydd mye for gudstjenestene. Johannes Thoresen Elgvin ble innsatt som 
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kapellan i 2019 og Inger Marit Brorson fortsatte som vikar i 50% stilling. Veronika Gundersen er 

tilbake som trosopplæringsleder og Kirsten Skandsen har sluttet som babysangvikar.  Elisabeth 

Hurwitz Botner har jobbet som frivillig kontormedarbeider i 2019. Det har også vært utskifting 

av dirigenter for MiniVox og Soul Kids. Dette er et meget viktige funksjoner. Se oversikten over 

ansatte.  En stor takk til alle våre ansatte som gjør en fantastisk jobb.  

 

Andre saker behandlet av menighetsrådet i 2019 

Menighetsrådet har behandlet saker vedrørende økonomi, tildeling av offer til eksterne, 

videreføring av Soul Kids, Grønn plan, retningslinjer for barne- og trosopplæringsutvalget, 

utleiepriser, oppfølging av menighetens strategiplan og videreføring av menighetsbladet.  

Menighetsbladet har ny redaksjon og kommer nå ut fire ganger i året. Menighetsrådet var 

representert på bydelsdagene i Vestre Aker bydel.   

  

Økonomi 

Menigheten har store økonomiske forpliktelser, herunder lønn. Disse dekkes av blant annet 

ofringer til egen menighet og fast givertjeneste. Vi må arbeide kontinuerlig med rekruttering av 

faste givere for å dekke behovet. 

 

Kommentarer til kirkestatistikken 2019 

Dette året hadde jeg lyst til å se nærmere på medlemsstatistikken for Voksen sokn. Jeg har funnet 

folketall og antall medlemmer i NSDs kirkedatabase og folketall fordelt på alder fra Oslo 

kommunes statistikkbank. I tillegg har vi tatt ut tall fra medlemsregisteret for Voksen menighet.   

I 2013 var 64% av innbyggerne medlemmer av Den norske kirke.  I 2019 var andelen 58%.  

Andelen varierer med alder. I aldersgruppene over 70 år er den totale andelen 76%, mens omtrent 

halvparten av aldersgruppen under 40 år er medlemmer. 
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Det er jevn aldersfordeling blant medlemmene fra alder 30 til 75 år. Tilhørige er barn under  

18 år, som har tilhørighet til kirken gjennom foreldres medlemskap. Vi mangler tall for tilhørige 

0-åringer fra 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall døpte har gått ned.  

Antall døpte bosatt i soknet er redusert fra 138 i 2011 til 76 i 2019. Dette omfatter også de som er 

døpt i andre menigheter, med bostedsadresse i Voksen. Antall som ble døpt i Voksen kirke var 

kun 30 i 2019. Mange velger å ha dåpshandlingen i andre kirker der foreldrene kommer fra eller 

har en tilhørighet fra før. Dåpssamtalene blir imidlertid gjennomført i Voksen. Per 1.1.2019 var 

det 197 nullåringer i Voksen sokn (Statistikkbanken for Oslo kommune). Antall døpte i forhold 

til antall nullåringer blir da 39%. I 2011 var andelen døpte 62%.  

Nedgangen i dåpstall er en utfordring for kirken og et klart satsingsområde også i Voksen. Fra 

2019 får ikke kirken lenger tilsendt informasjon når medlemmer får barn og kan derfor ikke 

sende ut dåpsinvitasjon til disse.  

 

TAKK! 
Menighetens aktiviteter er avhengig av mange frivillige. En stor takk til alle som engasjerer seg i 

menigheten og alle som bidrar økonomisk.  

Så vil jeg takke for godt samarbeid i menighetsrådet, med frivillige og ansatte. Jeg er svært 

takknemlig for 8 år i menighetsrådet hvorav syv år som leder. Det har vært inspirerende.  

Jeg ønsker det nye rådet lykke til videre.  

 

Voksen 22. mars 2020 

Randi Selmer  

avtroppende menighetsrådsleder 
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Aktiviteter i 2019 
Virksomheter        2011 2012 2013 2014 2105 2016 2017 2018 2019 
 
Antall gudstjenester  58 57 56 58 59 57 55 54 54 
(på søn- og helligdager) 
Tot. tilstede ved gudstjenester         8736 8764 8009 8940 8696 8446 8049 7108 6415 

Gj.sn. oppslutning            164 154 143 154 147 148 146 132 119 
Tilstede v/fam-/ungd.gudstj.           1578 1780 1121 1668 1987 1646 1803 1360 1562 
 Gj.sn. oppslutning          197 197 161 185 199 183 180 170 156 
Antall døpte bosatt i soknet           138 116 121 117 95 101 84 80 76 
Antall døpte i Voksen kirke          87 55 75 74 64 57 42 32 30 
Antall konfirmerte           54 42 29 44 60 62 53 42 42 
Antall vigsler i Voksen kirke           3 1 3 1 2 2 3 1 3 
Antall gravferder fra soknet           121 123 110 82 73 77 82 87 79 
- av disse fra Voksen kirke          63 46 42 48 35 28 27 23 47 
- og fra Voksen kapell           6 11 8 18 8 7 10 11 12 
Antall barnehagebesøk i kirken        7 2 2 0 0 0 10 10 11 
Antall klassebesøk i kirken            5 2 2 0 0 7 3 3 0 
Frivillige medarb. for barn            35 35 25 18 50 50 63 74 82 
Frivillige medarb. for unge            17 18 20 21 50 50 52 58 63 
Frivillige medarb. – diakoni            70 70 46 41 40 39 45 48 45 
Deltakere på konserter            310 630 305 685 1410 780 740 780 420 
Kirkeofringer totalt             283925 291104 267457 303419 299324 357308 356941 279655 290320 
Kirkeofring til egen menighet           183309 177949 176495 180412 177111 186466 190951 172050 169428 

 

Kirkelige handlinger 
Aktivitet  Antall Deltakere Bemanning   Kommentar 
    (gj.sn.) 
Gudstjenester  54 119  Prest, kantor, kirketjener                       I tillegg frivillige kirkeverter, 
          tekstlesere, nattverdutdelere 
          Gudstjenesten feires kl 11.00 
 
Dåp i Voksen  30   Samme som for gudstjenesten Prestene har også dåpssamtale  
          for barn som døpes i andre kirker. 
           
 
Vigsler   3   Prest, kantor, frivillig kirketjener I tillegg vier våre prester  

brudepar bosatt i soknet i andre kirker i 
Oslo. 

 
 
Gravferder  79   Prest, kantor, diakon  Diakonen har også hatt noen  
   (47 av disse i kirken)      gravferder i 2019 
 
Barnehagegudstj   263  Prest, kantor,    Barnehagevandring til jul 
Skolegudstj.  5 2172  menighetspedagog,   Før jul, påske. 
      trosopplæringsleder  Elever, kor og lærere medvirker 
 
Gudstjenester for/med 3 103  Prest, diakon, kantor  Hovseterhjemmet og Aktivitetshuset 
institusjon              
         
Frivillige kirketjenere ved gudstjenester: Brit Kjenes, Olav Svarva, Ellen Bjerke, Sarah Jayne Newey, Marianne Følling og Ole Kristian 
Skimmeland 
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Barn 

Alle barn som blir meldt født i vårt sokn inviteres til dåp. Foreldrene inviteres til dåpssamtale. Alle døpte barn inviteres til å motta Min 
kirkebok når de er 4 år og til å motta 6 års boken. 

 
Aktivitet  Antall Deltakere Leder   Kommentar 
           

Søndagsskolen   17 betalende Roald Eskildsen  Søndagsskolen er i forbindelse med  
                                                                                                                                            gudstjenesten kl.11                                                    
        
4-års boken 2 19  Kapellan,   Barn og foreldre inviteres til samling  i  

Trosopplæringsleder forkant av gudstjenesten hvor boken deles ut. 
 
6-års boken 2 10  Kapellan og   Barn og foreldre inviteres til samling i 
    Trosopplæringsleder forkant av gudstjenesten hvor boken deles ut. 
 
MiniVox 19 betalende  Eget styre  Dirigent: Stine Muri 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Soul Kids 11 betalende  Eget styre  Dirigenter; Ola Sæbø og Maria Lid Specht  
 
Babysang/Småbarnsang   105  Trospplærer  Småbarnsforeldre med barn samles hver 
         tirsdag utenom skoleferiene.   

  
    

Menighetsmiddager  37 gj.sn                  Menighetspedagog  Arrangeres ca. 7 ganger i året på onsdager  
og diakon 
             Medarbeidere: Jorunn Rebne, Oddbjørg Grødal 

  
 
Voksen speidergruppe  6  Mikael Ekedahl,   
    Gruppeleder    
 
Julespill  17  Ansvarlig: Menighetspedagog, kapellan. 

Fremføres julaften, kantor og frivillige medhjelpere.  
 
  123   Barneutvalget,menighetspedagog..     
Juletrefest    . 
 

 
Ungdom 

 
Menigheten lønner menighetspedagog som har ansvar for ungdomsklubben og oppfølgingen av ledertreningen. 
 

Aktivitet Antall Deltakere Leder   Kommentar 
 
Konfirmasjonsundervisning  42  Kapellan   Ungdomsarbeider samt frivillige- 
       ledere har deltatt i dette arbeidet. 
  Gj.snitt               Menighetspedagog 
Ungdomsklubben  6     Møtes hver onsdag i kirken    

          
 
Ledertrening  7  Menighetspedagog  Ledertrening i SVURR 
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Voksne  
 

Aktivitet   Antall Deltakere Ledere   Kommentar  
      

     (gj.sn.)  Ledergruppe: Diakon, Samling hver torsdag kl 12.00. 
Åpen Kirkestue      25  Inger Dobbe,  Frivillige team står for arrangementet. 
       Turid Vrangesund  
       og Ida Fossum Tønnessen   
 
Sorggruppe      Gro Kvalheim  Sorggruppen er for prostiet og møtes hver  
       Kari Winger Oftebro 3. uke. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Bønnetjeneste:                                       6-9     Kontakt: Johannes Søfteland (DU) 
                                                                                                                                                  Samles tirsdager og torsdager     
-Bønnesamling tir og tors       kl 07.00 – 08.00  
-Bønnesamling med frokost       ca . 1 lørdag i mnd. kl.0830 
-Forbønn etter gudstjeneste         
-Bønnekrukke i gudstjeneste        
 
Misjon 
-prosjekt/gudstjenester/ Åpen Kirkestue/barn og unge  Kontakt: Walborg H. Svendsen (DU) 
 
Vårtur      28  Diakon   Larvik/Stavern   
       
 
Nyttårsfest for eldre   35  Brit Kjenes m. flere  I seniorboligen, Pilotveien 6 
 
Voksenmessen   1                    Ca 125 frivillige medarbeidere  
       Gro Mikkelsen  har forskjellige oppgaver i forbindelse 
          med messen. Samlet inn kr 102000 
 
Bibelgrupper   6   Kontakt: Liv Kaldestad (DU)   
 
 
Sommerfest    63  Menighetsråd/Stab  Takkefest for alle frivillige med- 
          arbeidere 
Menighetsbladet   4   Redaktør: Bjørn Gjefsen  Opplag 6300..  

Redaksjon: Anne Pettersen  55 frivillige bladbærere. 
Einar Olav Vetvik    Distribuering: Espen Rakli,  

 Kjartan Rørslett  
 

 . 
 
Bibelkvelder/temakvelder  6   Soknepresten    
 
Konserter      Kantor, Voksen Kirkekor, Ved gudstjenester og vårkonsert 
       MiniVox og Soul Kids Ved gudstjenester og Voksenmessen 
 
PREP-kurs   2                 13 par  Diakon                  Samarbeidsprosjekt med prostiet.    
Samlivskurs                                                                                                                                        Nordberg og Skøyen menighetshus  
          dette året 
Sommerkaffe          Staben har enkelt program  
Hver torsdag om sommeren   12 (gj.sn)  Diakon                  med kaffe/te-servering 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Grønn gruppe      Line B. Kloster  Arbeid med nærmiljøhagen 

Synne Dokka 
Marianne Følling                          

 
Frokosttreff for menn             5-10    Diakon                 Ca. 1 lørdag i måneden 
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Menighetsråd, utvalg og komiteer 2019 

 
Menighetsrådet: 
Randi Marie Selmer, leder 
Ellen Høeg Bjerke, nestleder 
Bjørn Erik Mathiesen 
Ellen Kathrine Sveen 
Hauk Bjerke 
Line Benediicte Kloster 
Anne Pettersen, sokneprest 
 
Varamedlemmer: 
Karen Therese Sulheim Haugstvedt 
Ole Sandvik 
Elisabeth Hurwitz Botner 
Wenche Wangen 
Johannes Søfteland 

 
Menighetsrådet etter kirkevalget: 
Leif Thore Jelmert, leder 
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, nestleder 
Elisabeth Tønnessen 
Ingvild Gutubø Håkonseth 
Sarah Jayne Newey Mathiesen 
Erik Skjeggestad 
 
Varamedlemmer: 
Ole Sandvik 
Elisabeth Hurwitz Botner 
Johannes Søfteland 
Live Bressendorf Lindseth 
Liv Lehne 

Barneutvalget 
Marita Sørheim- Rensvik, leder 
Karen Therese Sulheim Haugstvedt 
Erlend Nervold 
Monica Fjeldsgård  
Mari Elverhøi, menighetspedagog 
Magnhild Nerheim Andersen, vikar trosopplærer til august 
Veronika Gundersen Sævik, trosopplærer 

Arbeidsutvalget: 
Randi Marie Selmer,  
Ellen Høeg Bjerke,  
Anne Pettersen,  
Knut Ole Hol, sekretær og saksbehandler 
 
Arbeidsutvalget etter kirkevalget: 
Leif Thore Jelmert 
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, nestleder 
Anne Pettersen,  
Knut Ole Hol, sekretær og saksbehandler 
 

Gudstjeneste- og musikkutvalget 
Ingvild Gutubø Håkonseth, leder 
Ole Sandvik, MR-representant 
Kåre Svendsen 
Reidun Sørem 
Mathias Reitan Jacobsen, kantor 
Anne Pettersen, sokneprest 

Diakoniutvalget 
Marianne Følling,leder 
Jorunn Rebne 
Marie Sørumshagen 
Espen Rakli, diakon 

Administrasjons- og økonomiutvalget 
Emil Bull, leder 
Randi Marie Selmer, MR-representant 
Johannes Søfteland 
Knut Ole Hol, daglig leder 

Innrednings- og Utsmykkingskomiteen 
Adrienne Øwre, leder 
Ingrid Lowzow 
Helga Sagsveen 
Nina Øen 
Ida Fossum Tønnessen 
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Ansatte 
 
Stilling    Ansatte i 2019   St.str.  Tidspunkt   
 
Sokneprest   Anne Pettersen  100%   
Kapellan    Johannes Elgvin  100%  (50% permisjon) 
Prest (vikar)   Inger Marit Brorson  50%   
Daglig leder   Knut Ole Hol   100%   
Kantor    Ådne Svalastog  80%  (permisjon /sluttet aug) 
Kantor     Mathias Reitan Jacobsen 60% 
Diakon    Espen Rakli   100% 
Trosopplæringsleder  Veronika Gundersen  100%  (fra august) 
Trosopplæringsleder (vikar) Magnhild Nerheim Andersen 70%    (til august)  
Menighetspedagog  Mari Frydenlund Elverhøi 80%   
Babysang ( vikar)  Kirsten Skandsen  10%  (til august) 
Dirigent MiniVox  Lisa Ingdal   8%  (sluttet juni) 
Dirigent MiniVox  Stine Muri   12%  (fra august) 
Dirigent Soul kids  Marte Jerpstad  9%  (sluttet juni) 
Dirigent Soul kids  Jørgen Leberg  9%  (sluttet juni) 
Dirigent Soul Kids  Ola Sæbø   9%  (fra august) 
Dirigent Soul Kids  Maria Lid Specht  9%  (fra august) 
Frivillig kont. medarb.             Elisabeth Hurwitz Botner                       
 

 
Bilde: Stabsdag Holmenfjord hotell            
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Administrasjons- og økonomiutvalget     

Utvalget har bestått av Emil Bull (leder), Randi Selmer (MR-representant), Johannes Søfteland 

og Knut Ole Hol (daglig leder). 

Regnskapet for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 44.945 kr. Det store 

renoveringsarbeidet preger også årets tall. Et langsiktig lån på 1.000.000 kr. fra 

Opplysningsvesenets fond gir et godt bidrag sammen med gaver og innsamlede midler. 57 faste 

givere står for ca. 300.000 kr. Vi må arbeide for å få doblet beløpet så vi har forutsigbare 

inntekter til dekning av våre lønnsutgifter på ca. 700.000 kr. 

Menighetsrådet har satt opp et nøkternt budsjett for 2020. Staben og de mange frivillige gjør en 

meget god innsats. For øvrig vises det til vedlagte driftsregnskap og balanse samt 

revisjonsberetning. 

For utvalget, Emil Bull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilde: Misjonssøndag 

 

Gudstjeneste- og musikkutvalget (GMU)  
Utvalgets medlemmer: Ingvild Gutubø Håkonseth (leder, MR), Ole Sandvik (MR-vara), Reidun 

Sørem, Kåre Svendsen, Anne Pettersen (sokneprest) og kantorene Ådne Svalastog og Mathias 

Reitan Jacobsen 

Utvalget har hatt seks møter i 2019. 
 

Gudstjenestearbeid: Jevnt over har vi veldig gode gudstjenester i Voksen kirke, og de er relativt 

godt besøkt. Som året før, var det også i 2019 en del permisjoner og vikarer blant de ansatte. Det 

ble derfor tatt utgangspunkt i opplegg og aktiviteter som har fungert godt tidligere, fremfor å 

drive nybrottsarbeid.   

Innsettelsesgudstjenesten til kapellan Johannes Elgvin, med sang av kirkekoret, var en flott 

gudstjeneste. 
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Også i 2019 kunne vi glede oss over sju godt besøkte familiegudstjenester for og med barn: 

Karnevalsgudstjeneste, fastegudstjeneste med innsamling av leker, Barnas påskedag/Tårnagent-

gudstjeneste, Skaperverkets dag, 4-årings-/høsttakkefest-gudstjeneste, gudstjeneste for 6-åringer 

med innsamling til TV-aksjonen, Lys våken-gudstjeneste 1. søndag i advent og 

familiegudstjeneste med julespill på julaften.  

 

Menigheten er velsignet med mange frivillige musikere som stiller opp for å løfte gudstjenestene 

musikalsk. Påskegudstjenestene ble forsterket med deltakelse av kirkekoret, Kåre Svendsen på 

flygelhorn, og Reidun Sørem og Odd Robert Eilertsen på sang. 

  

Ellers har vi hatt sommergudstjenester med ulike musikktemaer (Svein Ellingsen, folketoner, 

Bach, bedehuset, Grundtvig, musikk fra den verdensvide kirke bl.a.), kveldsmesser med Taizé-

preg og keltisk messe én gang hver på våren. Fra høsten, ble Taizé-messen flyttet til en 

onsdagskveld. Dette etter forslag fra GMU for å videreføre Taizé-preget, samtidig som flere 

søndagsgudstjenester kl 11 ble beholdt.   

Lekmannsgudstjenesten, av og med GMU i august, ble også dette året en suksess som høstet 

mange positive tilbakemeldinger. Kirkekoret har deltatt på mange gudstjenester, ikke minst 

høytidsgudstjenestene, som vi har hatt fokus på for å få flere til å komme.  

 

Konserter:  

- 10. jan. Nyttårskonsert med kantor Ådne Svalastog på torsdagstreff. 

- 4. april. Vårkonsert med kantor Mathias Reitan Jacobsen på torsdagstreff. 

- 24. april. Vårkonsert, «Oh, what a day!».  

- 26. oktober. «Sommerlandet – Ord og toner om sorg, håp og trøst» Se mer under 

årsmeldingen til Voksen kirkekor.  

- 12. desember. «Vi synger julen inn».  

Vi er takknemlige for å kunne bruke gaven fra Magnhild Stovelands testamenterte arv til 

fremføring av klassisk kirkemusikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde: 

Hengekøye som 

avskjedsgave til 

Ådne Svalastog 
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Kantorstillingen: Kantor Ådne Svalastog fikk innvilget sju måneders permisjon fra januar til 

juli 2019. Mathias Reitan Jacobsen, kantor i Nordberg, fikk tilbud om å vikariere i Ådnes 

permisjon og takket ja til å fortsette som kantor i Voksen da Ådne sa opp sin stilling.  

At Mathias skulle vikariere i Voksen ble avklart av Kirkelig fellesråd i Oslo kort tid før Ådne 

gikk ut i sin permisjon. Dette var ikke optimalt for planleggingen av våren 2019, særlig med 

tanke på kirkekoret og engasjement av frivillige musikere eller band til familiegudstjenester. 

Reidun Sørem takket ja til å lede kirkekoret og har sammen med god informasjon fra Ådne 

bidratt til at overgangen har gått så smidig som mulig.  

Det ble avskjed med kantor Ådne Svalastog i gudstjenesten 27. oktober 2019. GMU takker ham 

for alt han har gjort for menigheten, og spesielt de musikalske bidragene hans gjennom alle disse 

årene. 

 

Annet: Den 24. oktober arrangerte GMU den årlige medarbeiderkvelden som ble en nyttig 

samling for alle frivillige gudstjenestemedarbeidere; kirkeverter, kirketjenere, nattverdutdelere, 

tekstlesere, bønnegruppa, powerpoint-ansvarlige, kirkekaffe-ansvarlige med flere.  

 

Veien videre: GMU ønsker å fortsette med oppfølging og forbedring av gudstjenester og musikk 

i Voksen menighet. Dette innebærer også å videreføre arbeidet med å involvere stadig nye 

mennesker til å bidra i gudstjenestene og at mange skal kjenne at de tilhører kirken vår.  

For GMU, Ingvild Gutubø Håkonseth 

                                                                                                                  

Bilde: Innsettelse av kapellan Johannes Thoresen Elgvin 

 

 

 

 

 



 14 

Voksen Kirkekor 
I 2019 har Reidun Sørem tatt utfordringen og vært vår inspirerende og utrettelige dirigent, først 

som vikar under Ådnes permisjon. Engasjementet hennes fortsetter i høyt tempo. Vi 

gjennomførte totalt 42 øvelser, 23 på våren og 19 på høsten. Hovedfokus for koret er deltakelse 

på menighetens gudstjenester. Vi deltar nå fast på høytidsgudstjenestene. Videre deltok koret på 

årets Taizé-gudstjeneste og Maria budskapsdag. I alt deltok koret som forsangere på 16 

gudstjenester.  

  

Vårkonserten i april er blitt en fin tradisjon. Som i 2019 var det i samarbeid med Røa kirkes 

Kammerkor, Det Norske Jentekors Suppleanter mfl.  Som tidligere deltok vi også på 

menighetens årsfest i mai. 

 

Høstsemesteret ble innledet med at koret opptrådte på Åpen dag i Voksenenga da Oslos ordfører 

var på besøk der. Men det store høstprosjektet var sangsyklusen Sommerlandet av Eyvind Skeie 

(tekst), Galib Mammadov (musikk) og Tord Gustavsen (arrangement for kor). Sammen med 

Tanum-koret, VOX-1 koret, Bryn motettkor og solister holdt vi konsert lørdag 26. oktober i 

Voksen Kirke og søndag 27.oktober i Bryn Kirke (Bærum) med Tord Gustavsen (flygel) og 

Elisabeth Aanje (dirigent). Dette er konsertversjonen av Eivind Skeies bok med samme navn.  

Samme helg deltok vi på avskjedsgudstjenesten for og med kantor Ådne Svalastog. En vemodig 

anledning, men også en gudstjeneste fylt av glede og takknemlighet over et strålende samarbeid. 

Årets utgave av «Vi synger julen inn» ble gjennomført med egne solister og kantor Mathias 

Reitan Jacobsen på orgel og flygel. Takk til alle dere som stiller opp i og for koret!  

 

Veien videre i 2020: 

Vi er glade for at Reidun Sørem fortsetter sitt engasjement som (syngende) dirigent slik at koret 

kan bestå og aktivitetsnivået opprettholdes. I anledning Voksen kirkes 25-årsjubileum vil vår 

Vårkonsert (med inviterte forsterkninger) bli fredag 24. april og vi vil også delta på 

jubileumsgudstjenesten 26. april. 

For styret i Voksen kirkekor, Anne Sagsveen 

 

 

 

 

 

 

 

Barneutvalget (BU) 
Medlemmer i 2019: 

Marita Sørheim-Rensvik (leder), Karen Therese Haugstvedt (MR-rep.), Monica Fjeldsgård, Erlend 

Nervold, Magnhild Nerheim Andersen (vikar for trosopplæringsleder, våren), Veronika Gundersen Sævik 

(trosopplæringsleder, fra sommeren), Mari F. Elverhøi (menighetspedagog). Kapellan Johannes Elgvin 

deltok på årets to siste møter.  

  

Utvalget har hatt fem møter i 2019. 39 saker ble behandlet. For øvrig har det vært jevnlige utvekslinger på 

e-post. BUs oppgave er primært å være et koordinerende og rådgivende organ for menighetsråd, de 

ansatte og de ulike enheter og tiltak i menighetens barne- og familiearbeid (barn 0-13 år). Etter at 

Trosopplæringsutvalget avsluttet sitt oppdrag i 2018, har BU også ansvar for trosopplæringens 

breddetiltak til samme aldersgruppe. 
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Et hovedmål for 2019 var at de faste aktivitetene ble videreført med tilstrekkelig antall ledere og fornøyde 

barn og foreldre. Det er vår vurdering at dette stort sett har fungert. BU fokuserte på å backe opp 

enhetene, drøfte hvilke tilbud som «manglet», og sørge for at den årlige juletrefesten gikk sin gang. 

Idéene om en familielørdag/familieweekend i løpet av året og en fellessamling for ansatte og frivillige 

som er engasjerte i menighetens arbeid blant barn i alderen 0-13 år ble drøftet videre, men ikke 

gjennomført. Derimot bidro BU til at den siste familiegudstjenesten før sommeren ble en familiefest, med 

bl.a. hoppeslott og popcornmaskin. Søndagsskolens lederkurs ble tilbudt lederne av de ulike faste 

tilbudene. I fortsettelsen vil vi vurdere om våre ledere kan henge seg på slike kurstilbud og 

inspirasjonssamlinger, slik at vi ikke bruker store ressurser på å finne opp hjul som ruller i nærheten 

allerede.    

 

En tweens-forsangergruppe er kommet i gang og har ledet allsangen under alle familiegudstjenester siden 

forsommeren 2019. Videre er det påbegynt et arbeid for at lokalene nede skal bli et hengested for større 

barn og tweens under kirkekaffen etter utvalgte gudstjenester (Just Dance, bordtennis, kurrong etc.). Et 

par større barn i denne aldersgruppen deltok også på et kurs for unge ledere høsten 2019. KRIK gir tilbud 

til ulike aldre. Slike tiltak bør videreføres og støttes.  

 

En oppdatering av brosjyre til husstandene med informasjon om menighetens tilbud til barn og familier 

ble ferdigstilt i 2019. Oversikt over trosopplæringstiltak og kontinuerlige tiltak ble også oppdatert og 

formidlet til lederne av de ulike delene av menighetens barnearbeid. BUs mandat ble oppdatert av BU og 

godkjent av Menighetsrådet.  

 

BU har merket at det har vært vakanse i stillinger og vikarer for kortere perioder. Aktiviteten i 

menigheten er stor, men oversikt og kontinuitet fremstår som noe svekket, sammenlignet med situasjonen 

et par år tilbake. Det blir ofte mye ansvar på få mennesker. Derfor er det positivt at kapellanen tok 

initiativ til metasamtaler om barne- og ungdomsarbeidet i Voksen på tampen av året, og vil etablere mer 

faste møtepunkter om familiegudstjenestene igjen. Vi retter en stor takk til engasjerte frivillige 

medarbeidere som gjør en stor innsats. Vi vil fortsatt ha stor oppmerksomhet mot ivaretakelse av 

frivillige.  

 

Vi merker oss at verken enhetene eller menighetsrådet melder inn behov eller saker til drøfting i BU. 

Heller ikke BUs reviderte mandat gav økt oppmerksomhet om utvalget. BU ser at det er interessante saker 

å drøfte – ikke minst knyttet til samtalene kapellan Johannes Elgvin initierte. Det er mer uklart om det er 

behov for at BU fyller aktive roller utover dette. Man kunne se for seg at det ble nedsatt en juletrefest-

komité, og at BU for øvrig konsentrerte seg om disse større samtalene om hva vi kan og bør tilby 

menighetens barn og deres familier.  

 

BU sto også i 2019 for organisering av juletrefesten. Drøyt 100 personer kom, hvorav ca. 85 barn. Dette 

var noe mer enn i 2018. Faste poster med julekaker, julesanger, andakt, trylleshow for barna, juletregang 

og godteposer levert av vise menn. 

 

7 ganger i løpet av året ble det arrangert menighetsmiddag. Oppmøtet har ligget på rundt 30 

personer. Tilbudet er åpent for alle som ønsker å komme, og har blant annet som mål å bygge 

sosiale fellesskap. Hovedvekten har vært barn og familier.  

For barneutvalget, leder Marita Sørheim-Rensvik 
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KRIK 

KRIK (Kristen Idrettskontakt) Røa er en tverrkirkelig organisasjon, som har et idrettstilbud til 

barn og ungdom i Røa-området. Vi har tre grupper, 3.-4. klasse, 5.-7. klasse, og 8.-10. klasse.  

Treninger med andakt avholdes annenhver fredag på Voksen skole. I tillegg arrangeres sosiale 

kvelder med pizza og bowling, besøk i trampolinepark, sommer- og juleavslutninger. 

Juleavslutningen 2019 ble avholdt i Voksen kirke.  

Hilde Kloster Smerud  
 

 

 

Søndagsskolen 
Søndagsskolen i Voksen er tilknyttet Norsk søndagsskoleforbund og tilhører Oslo og Akershus 

krets.  

 

Det var 17 betalende barn i 2019. I tillegg er det mange barn som har vært på søndagsskolen flere 

ganger, men ikke betalt medlemsavgift. Det kommer også endel barn ifbm. dåpsfølget som 

gjerne bare er innom én gang. Søndagsskolen kan telle alt fra 8 til nærmere 30 på samlingene 

sine.  

Vi har hatt 20 samlinger hvorav 2 samlinger har vært friluftsturer til Nordmarkskapellet 

og gudstjeneste der. I tillegg har vi brukt bålplassen som samlingssted ved flere anledninger både 

vår og høst når været har vært fint.  

 

Det var 6 søndagsskolelærere som fordelte samlingene mellom seg to og to: Marit 

Thielemann, Kjersti Næss Torstensen, Elisabeth Tønnessen, Christina Berntzen, Susanne 

Kuschel og Roald Oulie Eskildsen. Roald har fungert som hovedleder. I tillegg har Marit T. vært 

inne noe administrativt. Mari Frydelund Elverhøi har vært kontaktperson i stab og har også hatt 
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søndagsskoleopplegg to ganger i løpet av året. Det var to planleggingsmøter: ett i august for 

høstsemesteret og ett i desember for vårsemesteret.  

 

Vi er glade for at så mange barn har fått høre om Jesus og blitt kjent med bibelhistorier gjennom 

søndagsskolen i Voksen også i 2019. 

For søndagsskolen, Roald Oulie Eskildsen 

 

Lederkurs 

Dette er et samarbeid med kirkene i Vestre Aker prosti, som består av lokalsamlinger og 

fellessamlinger med deltagere fra Ris, Ullern og Skøyen. Ledertreningen er for fjorårets 

konfirmanter, hvor de gjennom teori og praksis, blir opplært i å være leder. Vi håper de kan 

fortsette å være en del av ungdomsmiljøet i kirken. Praksis består av blant annet Lys Våken, 

konfirmantopplegg som skjer underveis i konfirmantåret og til slutt konfirmantleir. I tillegg er de 

med på leir med resten av prostiet. Mot sommeren får de utlevert et lederkursbevis. Det var 6 

deltagere på lederkurset året 2018/2019 og 5 stykker som begynte på lederkurset som går over 

2019/2020.  

Mari F. Elverhøi, menighetspedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsklubben 
Ungdomsklubben er hver onsdag fra 19.00-21.30. Det er 5-13 stykker som dukker opp hver 

gang. Styret består av fem medlemmer. Det er et lavterskeltilbud og det er i skrivende stund 

ingen faste aktiviteter. Vi spiller spill, snakker sammen og ser film for å nevne noen av 

aktivitetene. Klubben avsluttes med en kveldsavslutning i kirkerommet.  

Mari F. Elverhøi, menighetspedagog  
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Soul Kids 

I løpet av 2019 har det vært 11 betalende medlemmer i Voksen Soul Kids i alderen 6–12 år. 

Våren 2019 hadde vi øvelsene på torsdager med Marte Jerpstad og Jørgen Leberg som dirigenter. 

På høsten byttet vi øvelsesdag til mandager, samtidig som Maria Lid Specht og Ola Ur Sæbø 

overtok dirigent- og pianistoppgavene. 

 

Hele året har det vært gjennomført øvelser hver uke unntatt i skoleferier.  

Det har vært krevende å få rekruttert nye medlemmer til koret. Selv om dirigent og pianist holder 

et høyt musikalsk nivå, er det vanskelig å få ut god PR om koret til rett målgruppe. Dette jobber 

vi stadig med å forbedre ved å ta nye grep.  Det har vært viktig å gjennomføre andakt på hver 

øvelse  

 

Koret har hovedsakelig sunget sanger på norsk, noe Soul Kids-profilen prøver å holde seg til. Det 

har likevel vært 

motiverende for de 

eldste i gruppen at 

noen sanger har blitt 

sunget på engelsk, og 

at dette har vært et 

eget prosjekt for 

dem. Koret har 

deltatt på to 

familiegudstjenester 

hvert semester, samt 

deltatt på Soul Camp 

Øst, en helg i 

Storsalen menighet i 

Oslo hvor det var 

seminarer, aktiviteter 

og felleskonsert i regi 

av Acta. Dette var en 

stor opplevelse for 

alle barna i koret. 

Der møtte vi andre kor, fikk erfare hvor gøy det er å synge i stor-kor og få kjenne på kristent 

fellesskap. 

 

Både våren og høsten 2019 arrangerte foreldregruppen kveldsmat to ganger i etterkant av en 

øvelse. Dette ble svært godt tatt imot blant kormedlemmene. Initiativet kom fra lederen i koret 

for å få til noe mer sosialt blant kormedlemmene, i tillegg til at foreldrene kunne få tid til å bli 

bedre kjent. Dette vil vi prøve å prioritere videre.  

Det er et veldig godt samhold i foreldre-gruppen i koret, og under øvelsen er det mulighet og rom 

for at foreldrene kan gå tur eller sitte i kirken med en kaffe- eller tekopp. Vi er takknemlig for å 

få til dette fellesskapet!  

  

Koret begynner å bli klar for en oppdeling siden de består av deltakere fra 1.-6. klasse. Dette vil 

vi prøve å få til ved å dele gruppen på flere øvelser enn tidligere. Dette er likevel vanskelig i 

forhold til at gruppene vil bli svært små, og kanskje ikke oppleves som et fullverdig kor. Vi håper 

at vi kan få drahjelp av menighetens øvrige kirkegjengere til å spre informasjon om koret, slik at 
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vi kan fortsette det flotte arbeidet. Vi har også vært i kontakt med andre kor i prostiet for å prøve 

å få til ulike samarbeid. Dette håper vi kan glede og øke motivasjonen for den enkelte kor-

deltaker til å bli med videre. 

  

Voksen Soul Kids sitt styre pr dags dato:  

Mari Søreide, hovedleder 

Kjersti Næss Torstensen, kasserer/økonomi 

Maria Lid Specht, dirigent 

Ola Ur Sæbø, dirigent 

På vegne av styret, Mari Søreide  
 

Trosopplæringen (TOL) 
Trosopplæringsplanen og ansatte: 
Trosopplæringen skiller seg fra det kontinuerlige arbeidet ved at alle døpte får brev i posten, 

innholdet systematiseres og barn og ungdom inviteres til årlige tiltak fra 0-18 år.  

 

Styringsgruppen for trosopplæring ble lagt ned i 2019. Nå ligger trosopplæringen under 

barneutvalget (BU). 

Menighetens trosopplæringsplan fikk endelig godkjenning fra biskopen i august 2017. Nå er vi 

godt i gang med de fleste tiltakene, men fortsatt er det et par vi ikke har kommet skikkelig i gang 

med. I tillegg vurderer vi fortløpende hva som vil være hensiktsmessig for helheten av 

menighetsarbeidet. En del tiltak blir også fortløpende justert etter behov og muligheter, som 

dukker opp. 

 

Fra august 2018- august 2019 var trosopplæringsleder Veronika Gundersen Sævik i 

barselpermisjon og Magnhild Nerheim Andersen var vikar for henne i 70% stilling. På samme tid 

var Kirsten Marie Skandsen vikar på babysang/småbarnssang i 10% stilling. Pga redusert stilling 

for trosopplærer måtte noen tiltak prioriteres vekk. 

 

Gjennomførte breddetiltak i 2019: 

Fadderpakke 

I 2019 delte vi ut ca. 80 fadderpakker. Pakkene deles ut til alle som har dåpssamtale eller dåp i 

Voksen. I pakken ligger det gaver til de tre første dåpsdagene (spisebrikke, innrammet 

kveldsbønn med bilde av Voksen kirke, en barnebibel og et sanghefte med kristne barnesanger. 

Dette skal hjelpe foreldrene med trosopplæring i hjemmet og fadderne til å bli bevisst sin 

oppgave.  

 

Babysang (0-10 mnd.)  
Vi hadde, som vanlig, babysang både vår- og høstsemesteret og det kom i snitt 5-6 barn per 

samling og ca. 100 var innom i løpet av året. De 2 timene samlingen varte, hadde vi uformelt 

sosialt felleskap, lek og sanggruppe. I februar deltok vi på en familiegudstjeneste.  

Rekrutteringen foregår hovedsakelig gjennom dåpssamtaler, helsestasjonen og barselgruppene. 

Dette er en flott arena for å komme i kontakt med nybakte foreldre.  

 

Småbarnsang (10 mnd.-2 år) 

Vi har kun tilbud om småbarnssang i vårsemesteret. Det kom i snitt 11 barn per samling. 

Opplegget var likt som på babysang, bortsett fra eget sangopplegg tilpasset aldersgruppen. Dette 

gir foreldre et godt tilbud fram til barna starter i barnehagen. I februar deltok vi på en 

familiegudstjeneste.  
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 Krøllesamling for 2-åringer med familiemiddag og gudstjeneste søndagen etter 

 Ikke gjennomført pga vikarsituasjon. 

 

3-års skattejakt og gudstjeneste 

9 barn hadde gledet seg til skattejakt. De fant postene ved hjelp av bilder av kirkerommet. På de 

ulike postene, var det blant annet sang og bibelfortelling om Jesus og barna. Da de fant skattkista 

(som ble åpnet ved hjelp av nøkler de hadde fått underveis), lå det en liten overraskelse til barna 

inni. Samlingen ble avsluttet med menighetsmiddag. 

På gudstjenesten fikk barna et klistremerkehefte med bibelfortellinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde: 3-års skattejakt 

 

 

4-årsbok; samling, aktivitetsdag med Minivox og gudstjeneste 

8 spente 4-åringer og totalt 19 barn var med på aktivitetsdagen med Minivox.  I løpet av dagen 

var det lek, sangøvelse, skapelsesvandring, aktivitet og mat. Barna koste seg, så dette må vi 

gjenta! På søndagen deltok barna med sang og viste fram det de hadde laget. 10 4-åringer fikk 4-

årsbok. 
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5-års samling; Den Hellige Ånd og Skaperverkets dag 

7 flotte barn var med på 5-års samling og skaperverkets dag i juni. Pga utrygt vær ble 

gudstjenesten inne. Men det fungerte godt med leker og pølser ute. Nytt av året var hoppeslott, 

som var en stor suksess! 

 

 
Bilde: Hoppeslott på skaperverkets dag 
 

6-årsbok; samling og gudstjeneste med Baluba-innsamling til TV-aksjonen 

Dette året ble samlingen lagt på starten av høsten, som en skolestartssamling. 10 ivrige 6-åringer 

var med på samling og/eller gudstjeneste. De fikk kjenne på det å være blind gjennom lek, før de 

fikk høre om Bartimeus. Samlingen ble avsluttet med menighetsmiddag. Alle fikk hver sin 6-

årsbok på gudstjenesten. 

 

Juleverksted og julespill for 2. klasse 

Vi startet med grøt for alle som skulle være med på julespilløvelsen. Ca. 15-20 barn spiste grøt, 

kun 5 av dem var 2. klassinger og ble med på 2.-klassesamlingen. Grunnen til at det kom få, var 

nok at en 2. klasse med flere jenter fra kirken hadde juleavslutning samme kveld. Vi snudde på 

opplegget, så det ikke skulle bli for sent for de minste barna. Men så måtte vi tilpasse for dem, 

som skulle på juleavslutning. Dermed ble det kun tid til grøt, en formingsaktivitet og en liten 

gave-lek, hvor alle fikk en juleaktivitetsbok for 2. klassingene. Kun to 2. klassinger ble med på 

julespillet, som ble fremført på julaften. 

 

 

 

 

 



 22 

Tårnagenthelg; 2. og 3. klasse 

Det ble en flott helg med 16 ivrige barn. Men helgen krasjet både med fotballcup på Røa og 

loppemarked på Voksen skole (dette har også skjedd før, så vi må vurdere helgen neste år). 

Dermed kom det færre barn enn vi kanskje kunne fått med. I tillegg var det færre ansatte som 

kunne bidra i forhold til årene før. Dermed ble opplegget forenklet en del. Barna var med på 

påskespillet under gudstjenesten på søndag.  

 

Lys Våken; 5. og 6. klasse 

10 barn var med i år. Vi snakket om å være «Våken» og hadde fokus på misjon/Sat-7 og 

produserte julepynt av silkeleire, som vi solgte til inntekt for Sat-7 under kirkekaffen. På 

gudstjenesten deltok de med sang og dans. 9 ungdommer var med som ledere (inkludert 

ledertreningskurset). Dette gjorde at vi ble en fin gjeng og de ansatte fikk god hjelp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: 

Deltakere på 

Lys våken 

 

Kode B; 5. og 6. klasse 

Kode B er et Bibelkurs hvor barna lærer det mest sentrale om Bibelen. Tiltaket ble gjennomført 

på vinteren. Det var 7 jenter med på kurset. Samlingene startet med mat. Deretter var det 

bibelfortelling med fokus på tweens i Bibelen, video og ulike aktiviteter. Barna synes det var 

veldig gøy og var spesielt glad i aktivitetene. På Kode B har vi tid til gode samtaler med barna, 

noe vi alle setter stor pris på! 

 

«Til topps» for 7. klasse 

Ikke gjennomført pga vikarsituasjon 

 

Ungdomsdag for 1. og 2. videregående  

Ikke gjennomført pga vikarsituasjon 

For trosopplæringen, Veronika Gundersen Sævik, trosopplæringsleder 
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Diakoniutvalget (DU)  
Medlemmer: Marianne Følling (leder), Marie Sørumshagen, Jorunn Tønnessen Rebne og Espen 

Rakli (diakon) 

Diakoniutvalgets arbeid bygger på Strategiplanen og Diakoniplanen for Voksen menighet, 

foruten Grønn handlingsplan for Voksen menighet.  

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: ”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det 

skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste”.                  

Utvalget har hatt 8 møter og behandlet 45 saker i 2019. 

 

Nestekjærlighet: 
Bønn/forbønnstjeneste: Johannes Søfteland leder arbeidet.  

 Morgenbønn to ganger pr uke, forbønn med samtale etter gudstjenestene. 

 Bønnekrukke i gudstjenesten og mulighet til stillhet og personlig bønn før gudstjenestene. 

 Bønnefrokost ca en lørdag pr måned. 

Misjon/internasjonal diakoni: Walborg H Svendsen var misjonskontakt ut 2019. 

 SAT 7 er menighetens misjonsprosjekt (kristen satellitt-TV-kanal i Midt-Østen). Avtalen 

med NMS er fornyet. 

 Misjonsgudstjenester 17. mars og 17. november. Kollekter til Sat7: Kr. 9725 og kr. 7245 

– totalt kr. 16 970! Flott resultat! 

 Misjonsprogram gjennom året på Åpen kirkestue, ulike organisasjoner med misjonsoffer.  

 Maisha Mema (gatebarn-arbeid i Nairobi, Kenya). Besøk av leder Jonny Mydland som 

deltok ved gudstjeneste. Orienterte om arbeidet på kirkekaffen. Kollekt til arbeidet.  

 Kirkens Nødhjelp er en samarbeidspartner og mottar støtte fra menigheten gjennom 

kollektene julaften (kr. 33 516) og ved fasteaksjonen (inkl. offer: kr. 74 375) - stor 

økning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilde:  

Skaperverkets dag 
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Gudstjenesten som ”diakonalt kjernested” i menigheten 

 Forkynnelse av det diakonale tjenesteperspektivet gjennom konfirmantundervisning, 

trosopplæring og ved forkynnelse i gudstjenestene.  

 Diakoniens dag arrangert søndag 13. oktober. Samarbeid med Sjømannsmisjonen. Deres 

predikant og eget preg på kirkekaffen med info. Også noe info om vårt eget 

diakoniarbeid.  

 

Praktisk tilrettelegging/kirkeskyss: 

 Enkeltpersoner har fått hjelp til å delta på menighetens arrangementer bla. ved 

kirkeskyss/kirkevert-tjenesten. 

Diakonale tjenester til enkeltpersoner: 

 Sjelesorg, veiledning, rådgivning, soknebud og sykebesøk ved prestene og diakonen.  

(deriblant ca. 115 sjelesorgsamtaler.) 

 Allehelgensgudstjeneste – minnegudstjeneste med kirkekaffe. Det sendes i forkant ut 

invitasjon til etterlatte som har mistet noen siden sist allehelgensdag. Navnene leses og 

lys for hver enkelt tennes. Åpen kirke til kl. 15.  

 PREP-kurs (samlivskurs). Samarbeid i prostiet. For første gang todagers kurs 19.-20. 

oktober. God deltakelse -13 par. 

 Gudstjeneste i kirken med Hovseterhjemmet og våre to dagsentre; Torsdagene 9. mai og 

19. september. 

 Andakter månedlig på dagsenteret i Pilotvn. 6 ved sokneprest og diakon. I år to ganger 

som hyggetreff i Piloten Arena, samme adresse. 

 Kontakt med Røa eldresenter ved sokneprest eller diakon. 

 Sorggruppe i samarbeid med Røa og Ris menigheter (hver 3. uke i Voksen kirke). Endret 

opplegg i løpet av året. 

 Besøkstjeneste: samarbeid med Vestre Aker frivillighetssentral, Vestre Aker bydel, Røa 

og Ris menigheter. Hver menighet støttet med kr. 40.000  (Voksen brukte av Magnhild 

Stovelands fond). Besøkstjenesten ble lagt ned 31.12.2019, grunnet vanskelig økonomisk 

situasjon i våre nabosokn. Daglig leder Aud Marit Veum sluttet da.   
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Inkluderende fellesskap: 

 Åpen kirkestue (25-

40 tilstede) hver 

torsdag. Sommerkafè  

juni-august (15-25 

tilstede). 

 Frokosttreff for menn 

ca. en lørdag pr 

måned. (i underkant 

av ti tilstede). 

 Sommertur med buss 

torsdag 6. juni til 

Larvik/Stavern. 

Forventet underskudd 

ca. kr. 11.000 dekket 

fra «Magnhilds fond» 

til turen. 28 deltakere      Bilde: Åpen kirkestue med Jo Vestly 

 Deltakelse på ”gjestebud” på Diakonhjemmet fredag 29. november. 

 Nyttårsfest i Pilotveien torsdag 3. januar.  30 tilstede. 

 Voksenmessen 9. november - viktig fellesskap for menigheten. Flott deltakelse og 

resultat. 

 Bibelgrupper/husfellesskap: 6 grupper.  Liv Kaldestad er koordinator/kontaktperson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Bilde:Voksenmessen 
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Vern om skaperverket: 

 Menigheten har status som ”Grønn menighet”. Grønn gruppe har i år blitt restartet og hatt 

flere møter, også invitert til kveldsmøte/onsdagskveld i høst: «Gud og miljøet – hva sier 

Bibelen», ved Kjell Arne Norum. Voksenenga nærmiljøhage er fortsatt en stor glede å 

følge, men måtte legge om driften i løpet av året, grunnet svak økonomi. Daglig leder har 

sagt opp. Se for øvrig egen årsmelding fra Grønn gruppe. 

 Skaperverkets dag – friluftsgudstjeneste søndag 26. mai. En flott dag, men som p.g.a. 

truende vær ble arrangert inne i kirkerommet. Stor stemning utenfor etter gudstjenesten. 

 

Kamp for rettferdighet: 

 Gjennom fasteaksjon og kollekt til Kirkens Nødhjelp bidrar menigheten til å vise 

nestekjærlighet for mennesker som lider ute i verden. 

Diakonens arbeid: 

For menighetens diakon er det en primæroppgave å følge opp diakoniutvalgets vedtatte planer.  

Ut over dette er det mange oppgaver knyttet til menighetsfellesskapet - gudstjenestene har i så 

måte et eget fokus. Diakonen forrettet ved 6-8 begravelser gjennom året.  

 

Også i 2019 har en god del av diakonens tid gått med til å løse «fellesoppgaver» i menigheten. 

Dette oppleves både positivt og krevende.  

Å ivareta samarbeid med bydel og nabosokn vil alltid være en naturlig del av diakonien. 

Diakonen hadde ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av menighetens deltakelse på 

bydelens frivillighetsfestival (familiefestival i år!) – søndag 11. august.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bilde: Busstur til Larvik/Stavern 
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Det er flott at to kommunale dagsentre i Pilotvn. er svært positive til kontakt – med hyggetreff og 

andakter. Dette gjennomføres i samarbeid med Synnøve Lockert - ved pianoet, og andre trofaste 

frivillige medarbeidere fra menigheten! 

Diakon Espen er med i styret for Venneforeningen på Hovseterhjemmet. 

       

Individuell kontakt er en naturlig og høyt prioritert oppgave i arbeidet. Både sokneprest og 

diakon har mange som følges opp, også med besøk ved ulike sykehjem.         

Åpen Kirkestue er et ukentlig formiddagsarrangement hver torsdag, høyt verdsatt av de som 

kommer, og en flott mulighet for utadrettet kontakt for prester/diakon. Et team på ca. 15 frivillige 

gjør dette treffet mulig.         

Åpen sommerkaffe er, sammen med kirkekaffe hver søndag en viktig møteplass gjennom 

sommeren!  

 

Takk 

Diakoniutvalget takker alle frivillige for tjenesten gjennom 2019. Det er denne innsatsen som er 

bærebjelken i menighetens diakonale arbeid.       

Marianne Følling har ledet utvalget på en meget god måte og vi er svært takknemlig for hennes 

store innsats gjennom året. Hun fortsetter som leder i 2020. Ved årets utgang avsluttet Marie 

Sørumshagen i utvalget etter åtte år. Takk for stor trofasthet og innsats Marie! 

For Diakoniutvalget Marianne Følling – leder                                     

Espen Rakli - soknediakon 
 

Grønn gruppe  

Medlemmer 

Grønn gruppe har i 2019 bestått av Synne Dokka, Line Benedicte Kloster og Marianne Følling, 

og fra menigheten Mari Frydenlund Elverhøi og Espen Rakli.  

Møter 

To møter ble avholdt i 2019 – i mai og desember. I tillegg har medlemmene hatt kontakt 

angående diverse arrangementer og saker gjennom året. Representanter fra gruppen har også 

deltatt på prostisamlinger for grønne menigheter og på bispedømmets inspirasjonssamling for 

grønne menigheter.  

Grønn plan 

Plan for grønn menighet - Grønn plan - ble 

revidert, og godkjent av MR i mai 2019.  

Planen består av 25 ulike tiltak. I 2019/2020 

har vi særlig ønsket å fokusere på disse 

punktene i planen (gjennomførte tiltak i 

parentes):  

 Vi vil feire skaperverkets dag og andre 

gudstjenester i undring og takknemlighet 

over skaperverket (feiret hhv 

skaperverkets dag og høsttakkefest i to 

gudstjenester) 

 Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi og salmevalg 

 Vi vil kjøpe så lite som mulig. Det vi kjøper skal være fairtrade- og miljømerkede produkter, 

og vi vil sortere avfallet til resirkulering (byttet trekk på stoler istedenfor å kjøpe nye, i 

forbindelse med oppussing i kirken) 
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 Vi vil minne om mulighetene for å reise miljøvennlig til kirken 

 Vi vil ta del i livet på Voksenenga 

 Vi vil være ute og bruke de flotte områdene rundt kirken mest mulig 

Ved gjennomgang og evaluering i desember 2019, konkluderte vi med at menigheten har fulgt 

opp noen av punktene gjennom ulike tiltak og arrangementer. Vi mangler konkret kunnskap om 

hvordan tiltakene er fulgt opp av stab, eller i de ulike utvalgene, utover det som er nevnt i 

parentes over. Samtlige punkter ønsker vi at menigheten har et fortsatt fokus på. 

Grønn kveld i Voksen 

16. oktober ble det arrangert en «grønn kveld», med Kjell Arne Norum som invitert gjest. Han 

hadde et engasjerende innlegg med utgangspunkt i sin bok «Gud og miljøet» (2019). Ca 30 

deltakere. Ris menighet var spesielt invitert. 

Grønne innslag på Voksenmessen 

Ved Voksenmessen 9. november bidro vi med «grønt loddbord» og mynte-te fra Voksenenga. 

Gjenbruksmarkedet på messen er også et tilbud med grønt tilsnitt. Vi har også spilt inn flere 

andre ideer om hva som kan gjøres på Voksenmessen, men hadde ikke kapasitet til 

gjennomføring av disse i 2019. 

Bievennlig kirkegårdsdrift 
På initiativ fra Grønn gruppe ble det sendt en søknad til gravferdsetaten om å etablere bievennlig 

kirkegårdsdrift på gravlunden til Voksen kirke (inspirert av bla Vestre gravlund). 

Søknaden ble behandlet og godkjent i MR. P.t er det litt usikkert hvordan dette blir fulgt opp.  

Menighetsbladet 

Gjennom året har vi hatt dialog med menighetsbladets redaktør, om å synliggjøre grønn menighet 

også i menighetsbladet. På initiativ fra redaksjonen vil 2. utgave av bladet i 2020 være grønt 

temanummer. Videre vil Grønn gruppe ha ansvar for å levere stoff til en «grønn spalte» i 

framtidige numre.  

Voksenenga nærmiljøhage 
Det er et uttalt ønske at menigheten 

involverer seg i aktiviteter i 

Voksenenga nærmiljøhage, som et 

viktig tilskudd til identiteten som 

grønn menighet. Selv om det ikke 

har vært konkrete samarbeidstiltak 

gjennom året, er ønsket at 

menigheten fortsatt skal kjenne 

tilhørighet til Voksenenga, og 

kontinuerlig vurdere hvordan 

menigheten kan involvere seg i 

aktiviteter der. Voksenenga låner 

lokaler i kirken til møter og andre 

samlinger.  

   Bilde: Åpen kirkestue på Voksenenga 

Miljøfyrtårn 

Voksen menighet er registrert som Grønn menighet i Miljøportalen for Den norske kirke, som 

driftes av stiftelsen Miljøfyrtårn. Her kan man foreta en frivillig registrering av grønt arbeid i 
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egen menighet, med utgangspunkt i Grønn plan. Registreringen gir grunnlag for en totaloversikt 

over grønne menigheters aktiviteter. I 2017 og 2018 ble Voksen menighets aktiviteter registrert i 

Miljøportalen, men registreringen ble ikke gjort i 2019. Dette kan om ønskelig gjenopptas på et 

senere tidspunkt. 

Status og veien videre 

Vi ønsker å bidra til å opprettholde det arbeidet som allerede er i gang, og inspirere til videre 

«grønt fokus» i menighetens liv. Det har imidlertid vært begrenset kapasitet til å igangsette større 

tiltak gjennom året. Gode og etablerte tiltak som kildesortering av avfall og redusert bruk av 

engangsutstyr bør videreføres.  

En målsetting er at både ansatte og frivillige i menigheten i økende grad bevisstgjøres på et felles 

ansvar som grønn menighet, og at dette synliggjøres i planlegging og gjennomføring av 

menighetens mangfoldige aktiviteter.  

På vegne av Grønn gruppe: Marianne Følling 

 

Innrednings- og utsmykkingskomitéen (IUK) 

Innrednings- og utsmykkingskomitéen har både i 2017, 2018 og 2019, primært ved Helga 

Sagsveen, engasjert seg i prosjektet for oppgradering av menighetens egne lokaler i Voksen 

kirke. Byggetrinn 2 i 2019 inkluderte utskifting/oppgradering av inventar knyttet til lokalene i 

underetasjen. Av miljøhensyn, ble de opprinnelige stolene beholdt. Sete- og ryggputer ble skiftet 

og nye puter ble montert på dugnad. For å sikre kunsten som kirken etter hvert har ervervet og 

fått som gave, ble det installert nye, funksjonelle opphengslister for bilder.  

Bilder: Dugnad for å skifte rygg- og seteputer 
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I forkant av byggeprosjektet, ble gardiner og bilder tatt ned og bildene ble lagret. Gardinene ble 

renset. Komitéen har for øvrig tatt seg av løpende oppdrag.  Blant annet ny innramming av bilder 

der rammen er blitt skadet. Reopphenging av bildene startet på nyåret i 2020. 

 

Juletreet 2019, med lys og stjerne, sto klart for pynting i desember og tradisjonen tro pyntet vi 

treet med selvlaget pynt før jul og avsluttet pyntingen med middag for komitéen. 

Adrienne Øwre (leder), Ingrid Lowzow, Helga Sagsveen, Ida Fossum Tønnesen og Nina 

Øen 

 

Huskomiteèn 
Byggetrinn 2 

Voksen menighet etablerte i 2017 en Huskomité for å oppgradere brukslokalene i kirken. 

Fungerende arbeidsutvalg, som har planlagt og fulgt opp byggetrinn 2, har vært Knut Ole Hol og 

Helga Sagsveen (fra Innrednings- og utsmykkingskomitéen), med god støtte fra andre i 

menigheten. Ådne Svalastog var aktivt med i prosjekteringsfasen. Jan Bauck arkitekter har stått 

for all arkitektprosjektering og har levert forslag til inventar. 

 

Byggetrinn 2 har omfattet oppgradering av møtesal 2 og 3, arbeidsstuen og korridoren fra 

inngangen i underetasjen til vestibylen. Blant annet med nye dører med glass inn til salene, 

utskifting av lysarmaturer og himlinger, nye varmeovner, ny bod til lagring av stoler og bord og 

generell oppgradering med maling, ny belistning osv. De nye lysarmaturene kan blendes og er 

langt mer miljøvennlige enn de gamle. Avtalen med Kirkelig fellesråd (KFIO) var at disse 

lokalene skulle finansieres av menigheten. Det er også gjennomført et eget medieprosjekt i 

møtesalene, med nedhengte lerreter, prosjektorer og trådløst nettverk, også dette i menighetens 

regi.  

 

Etter avtale med KFIO, ble det opprettet et eget prosjekt for oppgradering av trappen ned fra 

våpenhuset med nytt lys, oppgradering av vestibylen, garderoben og HC-toalettene. Alt dette er 

områder knyttet til gudstjenesten og kirkelig aktivitet. Det var enighet om at KFIO skulle 

finansiere disse lokalene. De innhentet også priser og stilte med prosjektleder. Dessverre trakk 

KFIO seg fra gjennomføring av store deler av sin del av prosjektet, på grunn av generelt dårlig 

økonomi. I henhold til krav fra nye lover og forskrifter, gjennomførte de likevel en oppgradering 

av El.tavlerom og elektrisk anlegg og enkelte branntiltak. De oppgraderte også HC-toalettet i 1, 

etasje. Dette var også et forskriftskrav. 

 

I ettertid, er det spesielt problematisk at trappen ikke ble tatt. Den har innvendige fuktskader og 

det drysser puss. Skadene er forårsaket av dårlig drenering. Det er også uheldig at det ikke er et 

funksjonelt HC-toalett i underetasjen. 

 

Menigheten betalte for maling av de lokalene, som ikke ble oppgradert av Fellesrådet. 

 

I forkant av prosjektet, ble det gjennomført flere dugnader med demontering av inventar og skap. 

Gardiner og bilder ble tatt ned og bildene ble lagret. Gardinene ble renset. Av miljøhensyn, ble 

stolene i møtesalene beholdt. Sete- og ryggputer ble skiftet og nye puter ble montert på dugnad.  

 

Finansiering av byggetrinn 2 

På grunnlag av innhentet anbud, vedtok menighetsrådet i sak 04/19 å gjennomføre prosjektet 

innenfor en ramme på 1,5 millioner. Det ble i tillegg i 2019 samlet inn midler til inventar,  

kr. 196.900.-  

Huskomitéen v/Knut Ole Hol og Helga Sagsveen  


