--

Årsmelding
2016
Voksen menighet

Årsmøtet finner sted
i Voksen kirke
søndag 7. mai 2017
etter gudstjenesten.

www.kirken.no/voksen

INNKALLING TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE
Søndag 7. mai etter gudstjenesten, ca kl 12:30

Saker:
01/17 Konstituering av møtet
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av protokollunderskrivere

02/17 ÅRSMELDING Voksen menighet 2016
Spørsmål og kommentarer til årsmeldingen.
Det forutsettes at årsmeldingen er lest på forhånd.
03/17 Regnskap voksen menighet 2016
Spørsmål og kommentarer til regnskapet.
Det forutsettes at regnskapet er lest på forhånd.

Utvalgene vil selv legge fram sitt arbeid.
.

Voksen 15.03.17
Voksen menighetsråd

Knut Ole Hol
Daglig leder
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Årsrapport for 2016 fra Voksen menighetsråd.
Menighetsrådet har hatt ett møte i måneden. Sakene er forberedt av AU som
består av daglig leder, sokneprest, leder og nestleder.
Daglig leder er sekretær for menighetsrådet.
Varamedlemmene får innkalling til alle møtene og gir viktige bidrag i rådets arbeid.
Ellen Høeg Bjerke ble valgt til ny nestleder i desember 2016.
Hjertelig takk til Bjørn Erik Mathiesen for flott innsats som nestleder gjennom 6 år!.

Vår visjon og logo:

VEKST I VOKSEN

Bygge fellesskap

Dele nåde

Våge tro

I 2016 hadde menighetsråd og stab to kvelder der vi arbeidet med strategiplan med
utgangspunkt i hovedmålene for Oslo bispedømme:
1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet.
2. Flere søker dåp og trosopplæring.
3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet.
4. Flere får lyst til å arbeide i kirken.
De faste utvalgene i menigheten utformet konkrete tiltak til hvert av delmålene. Det var
et inspirerende samarbeid mellom menighetsråd, stab og utvalg. Evaluering/tilbakeblikk
vi skje i slutten av perioden. Strategiplanen ligger på våre nettsider.
I Voksen menighet har vi en engasjert stab og mange frivillige. De neste sidene forteller
om en aktiv menighet.
Voksen menighet er «grønn menighet». På dette området skjedde mye i 2016.
Handlingsplan for «grønn menighet» ble vedtatt av menighetsrådet 31. mars 2016.
Gjennom dette engasjementet ønsker vi å ta bedre vare på den jorda Gud har gitt oss.
Under «Grønn knapp» på våre nettsider står det mer om «Grønn menighet». En stor
takk til Grønn gruppe som har gjort et stort arbeid med planen og websidene. Nytt av
året var også et samarbeid med bydelen om å bygge opp Voksenenga nærmiljøhage.
Grønn gruppe er engasjert og Synne Dokka representerer Voksen menighet i
styringsgruppen. Dette kan bli en sosial møteplass ved kirken og potensiale i vårt eget
arbeid. I 2016 fikk vi også etablert flotte sykkelstativ takket være frivillig dugnadsinnsats
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under kyndig ledelse av være egen kantor Ådne, gratis gravehjelp fra Gravferdsetaten
og innsamlede midler. En hjertelig takk til alle som bidro.

I 2016 ble det startet et samarbeid med Vestre Aker frivillighetssentral, Vestre Aker
bydel, Røa og Ris menigheter om besøkstjeneste. Menighetene støtter økonomisk med
kr. 30.000. (Voksen menighet bruker midler fra testamentarisk gave som er øremerket
eldrearbeid).
Trosopplæringsplanen er snart fullført. Mange nye tiltak ble gjennomført i 2016. Nå har
vi snart et tilbud om jevnlige tiltak til alle aldersgrupper fra 0 til 18 år. Menighetsrådet
har fått meget inspirerende presentasjoner av planen.
Det er gledelig at mange ungdommer er innom ungdomsarbeidet i Voksen og
barneutvalget skriver om at aktivt barne- og familiearbeid. Nytt av året var en
inspirasjonssamling for alle medarbeidere i menighetens barneaktiviteter. Et prisverdig
tiltak der medarbeidere får nødvendig påfyll. Vi må også nevne den utrolige
oppslutningen om barnehagevandringene før jul, der de fleste barnehagene i vårt
område deltar. Informasjonsutvalget er engasjert og menighetsbladet produseres og
deles ut til alle husstander i Voksen tre ganger i året. Et imponerende arbeid.
Gudstjenesten er den viktigste møteplassen for kirkens medlemmer. Voksen har relativt
god og stabil kirkesøkning. Familiegudstjenestene trekker mange barnefamilier. Vi er
også velsignet med gode kirkemusikalske krefter som beriker gudstjenestene, både
interne og eksterne musikere og sangere. Kirkekoret har bidratt til å løfte sangen ved en
rekke gudstjenester, både om forsangere og kor.
I november ble Voksenmessen gjennomført med et godt økonomisk resultat og mange
engasjerte. Den er en sosial møteplass og den gir nødvendig ekstrainntekter til
menighetens mange aktiviteter. Dette er et stort løft. Menighetsrådet takker alle som
bidro på forskjellige måter, en spesiell takk til Gro for dyktig og engasjert ledelse av det
hele.
Årsregnskapet viser et godt resultat for 2016. Det skyldes blant annet generøse gaver,
51 faste givere på avtalegiro og kirkeofringer til eget arbeid, annonseinntekter og utleie.
Arbeidet fortsetter med å få flest mulig faste givere for å oppnå en forutsigbar økonomi.
I 2016 mottok Voksen menighet en stor testamentarisk gave fra Magnhild Stoveland, til
sammen 1 million kroner som fordeles på fremføring av klassisk kirkemusikk og arbeid
blant eldre. Fondet skal vare i minst 10 år. Gaven vil bety mye for menigheten.
Innrednings- og utsmykkingskomiteen har vært i drift siden planleggingen av kirken. De
utarbeidet i 2016 en tilstandsrapport som senere ble videreutviklet av en sammensatt
gruppe nedsatt av Menighetsrådet. Etter 22 år bærer kirken vår preg av slitasje.
Oppfølging av gruppens plan ble satt litt på vent da vi fra 1. oktober 2016 til 1. februar
2017 var uten Daglig leder. Oppfølging av vedlikeholdsplanen blir en prioritert oppgave
i 2017 og videre fremover. Det har til tider vært problemer med lyden og teleslyngen i
kirken. Dette er nå forbedret. Nye blendingsgardiner til kirkestuen er på plass.
Menighetsrådet hadde håpet at vi endelig skulle nå opp på prioriteringslisten til
Fellesrådet når det gjelder drenering. Fuktproblemene er kjent og vi har flere ganger
ligget høyt oppe på listen, men bevilgningene fra kommunen er altfor små.
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Vi vil gå i dialog med Fellesrådet for i samarbeid finne frem til et løsning på
fuktproblemene som har vart i mange år.
Vår daglige leder Kristine Thorstvedt sluttet hos oss den 1. oktober for å gå over i stiling
som områdeleder. Tusen takk for godt samarbeid og god hjelp i menighetsrådets arbeid,
Kristine. Menigheten hadde god kontorhjelp i perioden uten daglig leder. Vi var deretter
så heldig å få ansatt Knut Ole Hol som ny daglig leder med tiltredelse 1. februar 2017.
Til slutt en stor takk til alle, både frivillige og stab som gir av sin tid og sine penger til
kirkens arbeid. Vår visjon er «Vekst i Voksen», men bare Gud kan gi vekst. La oss be
om velsignelse over kirkens arbeid slik at evangeliet når ut til både unge og gamle.

Voksen menighetsråd, 5.april 2017
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AKTIVITETER I 2016
Virksomheter

2010

2011

2012

2013

2014

2105

2016

Antall gudstjenester
(på søn- og helligdager)
Tot. tilstede ved gudstjenester
Gj.sn. oppslutning
Tilstede v/fam-/ungd.gudstj.
Gj.sn. oppslutning
Antall døpte bosatt i soknet
Antall døpte i Voksen kirke
Antall konfirmerte
Antall vigsler i Voksen kirke
Antall gravferder fra soknet
- av disse fra Voksen kirke
- og fra Voksen kapell
Antall barnehagebesøk i kirken
Antall klassebesøk i kirken
Frivillige medarb. for barn
Frivillige medarb. for unge
Frivillige medarb. – diakoni
Deltakere på konserter
Kirkeofringer totalt
Kirkeofring til egen menighet

59

58

57

56

58

59

57

7861
133
2047
284
123
66
38
0
121
55
6
3
6
35
35
70
150
272389
174285

8736
164
1578
197
138
87
54
3
121
63
6
7
5
35
17
70
310
283925
183309

8764
154
1780
197
116
55
42
1
123
46
11
2
2
35
18
70
630
291104
177949

8009
143
1121
161
121
75
29
3
110
42
8
2
2
25
20
46
305
267457
176495

8940
154
1668
185
117
74
44
1
82
48
18
0
0
18
21
41
685
303419
180412

8696
147
1987
199
95
64
60
2
73
35
8
0
0
50
50
40
1410
299324
177111

8446
148
1646
183
101
57
62
2
77
28
7
0
7
50
50
39
780
357308
186466

Kirkelige handlinger
Aktivitet

Antall Deltakere
(gj.sn.)
148

Bemanning

Kommentar

Prest, kantor, kirketjener

I tillegg frivillige kirkeverter,
tekstlesere, nattverdutdelere
Gudstjenesten feires kl 11.00

Gudstjenester

57

Dåp i Voksen

57

Samme som for gudstjenesten

Prestene har også dåpssamtale
for barn som døpes i andre kirker.

Vigsler

2

Prest, kantor, frivillig kirketjener

I tillegg vier våre prester
brudepar bosatt i soknet i andre kirker i
Oslo – tilsammen…..

Gravferder

77
(28 av disse i kirken)

Prest, kantor, diakon

Diakonen har også hatt noen
gravferder i 2016

Barnehagegudstj
Skolegudstj.

3
5

Prest, kantor,
menighetspedagog,
trosopplæringsleder

Barnehagevandring til jul
Før sommerferie, jul, påske.
Elever, kor og lærere medvirker

Gudstjenester for/med
Institusjon

0

Frivillige kirketjenere
ved gudstjenester:

458
1190

Brit Kjenes, Olav Svarva, Ellen og Hauk Bjerke, Sarah Jayne Newey
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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

Søndagsskolen

Leder

Kommentar
Frivillige medarbeidere i søndagsskolen:
Carl Henning Damsgaard, Gry Skodje,
Bodil Ekerhovd Damsgaard, Randi Veiteberg Kvellestad,
Laila Mari Hofset Wik, Marit Thielemann,
Hilde Kloster Smerud,

75 totalt

4-års boken

2

28

Kapellan,
Trosopplæringsleder

Barn og foreldre inviteres til samling både i
forkant av gudstjenesten hvor boken
deles ut

6-års boken

2

12

Sokneprest og
Trosopplæringsleder

Barn og foreldre inviteres til samling i
forkant av gudstjenesten hvor boken
deles ut.

MiniVox

15

Eget styre

Pianist: Eli Gard Endal
Dirigenter: Anneli Kaino

Babysang/Småbarnsang

gj.sn.
7

Babysangleder

Småbarnsforeldre med barn samles hver
tirsdag utenom skoleferiene.
Babysang. Foredrag en gang i mnd.

Veronika Gundersen
Andreas Skogestad.
Menighetsmiddager

gj.sn
35

Voksen speidergruppe

3

Mikael Ekedahl,
Gruppeleder

Julespill

10

Ansvarlig: Andreas Skogestad, Anne Pettersen.
Fremføres julaften, kantor og frivillige medhjelpere.

80

Barneutvalget, Roald Oulie Eskildsen, Andreas Skogestad..
.

Juletrefest

Menighetspedagog/
Andreas Skogestad og
Diakon Espen Rakli

7

Arrangeres ca 1 gang pr måned på
onsdager. Medarbeidere: Jorunn Rebne,
Synnøve Lockert og Britt Kjenes.

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

Aktivitet

Antall Deltakere

Leder

Kommentar

Konfirmasjonsundervisning

62

Kapellan

Ungdomsklubben

Gj.snitt
15

Ungdomsarbeider samt frivilligeledere har deltatt i dette arbeidet.
Møtes hver onsdag i kirken

Andreas Skogestad
Ledertrening

21

Andreas Skogestad

Ledertrening i SVURR

10-20

Andreas Skogestad

Ungdommene startet opp ungdomsmøte med
samling en gang per måned i kapellet

Vox-ungdomsmøte
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Voksne
Aktivitet

Antall Deltakere

Åpen Kirkestue

Bønnetjeneste
-Bønnesamling ti og to
-Bønnesamling med frokost
-Forbønn etter gudstjeneste
-Bønnekrukke i gudstjeneste

Ledere

Kommentar

(gj.sn.)
30

Ledergruppe: Diakon,
Samling hver torsdag kl 12.00.
Astrid Tiltnes, Inger Dobbe, Frivillige team står for arrangementet.
Turid Vrangesund
og Ida Fossum Tønnessen

6-9

Johannes Søfteland, (DU)

Misjon
-prosjekt/gudstjenester/ Åpen Kirkestue

Samles tirsdager og torsdager
kl 07.00 – 08.00
ca . 1 lørdag i mnd kl.0830

Walborg H. Svendsen (DU)

Vårtur 9.juni

38

Espen Rakli

Domkirkeodden

Nyttårsfest for eldre

35

Brit Kjenes m. fler

I seniorboligen, Pilotveien 6

Voksenmessen

1

Gro Mikkelsen

Ca 125 frivillige medarbeidere
har forskjellige oppgaver i forbindelse
med messen. Samlet inn kr 95314

Bibelgrupper

6

Liv Kaldestad (DU)

Sommerfest 25 mai
Menighetsbladet

Menighetsråd/Stab

Takkefest for alle frivillige medarbeidere
Opplag 6300..
Redaktør Ida F.Tønnessen 55 frivillige ombærere
Ansvar annonser: Olav Svarva
.Distr Espen
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Bibelkvelder/temakvelder

Soknepresten

Konserter

Voksen Kirkekor,
MiniVox

Ved gudstjenestene og sommerfesten
Ved gudstjenester og Voksenmessen

PREP-kurs
Samlivskurs

Soknediakon

Samarbeidsprosjekt med Røa kirke
15.okt

Sommerkaffe
Staben har enkelt program
Hver torsdag om sommeren
Soknediakon
med kaffe/te-servering
_________________________________________________________________________________________________________
Grønn gruppe
Line B.Kloster
Arbeid med nærmiljøhagen, Grønn plan.
Frokosttreff for menn

5-10

Soknediakon

9

Ca. 1 lørdag i måneden

Menighetsråd, utvalg og komiteer 2016
Menighetsrådet:
Randi Marie Selmer, leder
Bjørn Erik Mathiesen, nestleder
Ellen Kathrine Sveen
Ellen Høeg Bjerke
Hauk Bjerke
Line Benedicte Kloster
Anne Pettersen, sokneprest
Varamedlemmer:
Ole Sandvik
Elisabeth Hurwitz Botner
Wenche Wangen
Johannes Søfteland
Karen Therese Haugstvedt

Arbeidsutvalget:
Randi Marie Selmer,
Bjørn Erik Mathiesen
Anne Pettersen,
Kristine Thorstvedt, sekretær og saksbehandler.

Barneutvalget
Knut Erik Skarpaas
Karen Therese Haugstvedt
Bodil Ekerhovd Damsgaard (til mars)
Wenche Wangen
Hilde Kloster Smerud ( til sep)
Laila Mari Hofseth Wik
Monica Fjeldsgård (fra sep)
Andreas Skogestad
Roald Oulie Eskildsen
Gudstjeneste- og musikkutvalget
Bent Natvig, leder
Ole Sandvik, mr-representant
Kåre Svendsen
Reidun Sørem
Ingvild Gutubø Håkonseth
Ådne Svalastog, kantor
Anne Pettersen, sokneprest
Roald Oulie Eskildsen, kapellan
Administrasjonsutvalget
Emil Bull, leder
Randi Marie Selmer, mr-representant
Johannes Søfteland
Kristine Thorstvedt, menighetsforvalter

Ungdomsutvalget
Sarah Jayne Newey
Magnus Åbyholm-Brodal
Ellen Sveen, mr-representant
Henning Damsgaard (til mai)
Andreas Skogestad
Roald Oulie Eskildsen

Innrednings- og Utsmykkingskomiteen
Adrienne Øwre, leder
Ingrid Lowzow
Helga Sagsveen
Nina Øen
Ida Fossum Tønnessen

Diakoniutvalget
Gro Mikkelsen, leder
Walborg H. Svendsen
Johannes Søfteland
Inger Molvik
Marie Sørumshagen
Marianne Følling
Espen Rakli, diakon
Informasjonsutvalget
Ida Fossum Tønnessen, leder, redaktør av menighetsbladet
Walborg H. Svendsen
Ellen Sveen, mr-representant
Anne Pettersen, sokneprest
Olav Svarva, annonseansvarlig
Trosopplærings-styringsgruppe
Jørgen Aanderaa
Kjersti Næss Torstensen
Hilde Kloster Smerud
Marit Gaupås
Roald Oulie Eskildsen
Ellen Høeg Bjerke, mr-representant
Veronika Gundersen, trosopplæringsleder
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Ansatte
Stilling

Ansatte i 2016

St.str.

Sokneprest
Kapellan
Daglig leder
Kantor
Soknediakon
Trosopplæringsleder
Menighetspedagog
Dirigent MiniVox
Pianist MiniVox

Anne Pettersen
Roald Eskildsen
Kristine Thorstvedt
Ådne Svalastog
Espen Rakli
Veronika Gundersen
Andreas Skogestad
Eli Gard Endal
Anneli Kaino

100%
100%
100%
80%
100%
100%
80%
10,6%
10,6%
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Tidspunkt

Årsmelding fra informasjonsutvalget for 2016.
Medlemmer:
Ida F. Tønnessen, Walborg Svendsen, Ellen Katrine Sveen, Anne Pettersen og daglig
leder Kristine Thorstvedt.
Informasjonsutvalget har hatt 3 møter i 2016.
Vi har jobbet med hjemmesidene og hatt en gjennomgang av informasjonsvirksomheten
vår etter at lokalavisen er blitt nettbasert.
Mye kontakt og møtevirksomhet skjer også mellom møtene i forbindelse med utgivelsen
av menighetsbladet. Her foregår det bilaterale møter og samtaler.
Følgende ting er gjennomført i 2016:
¤ Utgitt 3 nr. av menighetsbladet i 2016. Vi har forsøkt å ha et varierende innhold med
innslag av lokalhistorie og annet stoff i tillegg til andakter og omtale av menighetens
arrangementer. Menighetskalenderen på bladets midtside er blitt godt mottatt.
Menighetsbladets opplag 6300.
Vi bruker i dag trykkeriet: Prinfo Unique Larvik. Vår kontaktperson er daglig leder Rune
Jensen.
¤ Styrking av distribusjonsnettet er under kontinuerlig arbeid. Det har også i 2016 vært
en betydelig utfordring å få distribusjonen til å fungere.
En stor takk til alle dem som bringer menighetsbladet ut i postkassene.
¤ Annonsesalget.
Kontakten med annonsørene ligger nå hos Olav Svarva, som dette året har drevet en
aktiv besøkstjeneste hos våre annonsører. Vi har også fått inn nye annonsører, noe
som er et resultat av at lokalavisen er blitt borte. Bladet er utvidet til 24 sider.
¤ Hjemmesidene våre har gjennomgått en betydelig forandring.
Ansatte og frivillige har videreutviklet og holdt nettiden oppdatert. I 2016 har det blitt
arbeidet med å implementere den visuelle profilen på nettsiden.
Daglig leder er web-redaktør.
¤ Informasjonsplan for Voksen menighet ble revidert og sendt menighetsrådet høsten
2016, hvor den ble vedtatt og sendt til alle menighetens utvalg.

For Informasjonsutvalget
Ida F. Tønnessen (leder)
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Årsmelding fra Innrednings- og utsmykkingskomitéen for 2016.
Voksen kirke feiret 20 år i 2015. Den opprinnelige Innrednings- og
utsmykkingskomitéen, som ble etablert under planleggingen av kirken, består
fremdeles. Vi har ikke ukentlige møter lenger, slik vi hadde i den mest intensive
planleggingsperioden, men møtes etter behov. Tur til Nøtterøy med overnatting er blitt
en tradisjon. Foruten det sosiale, går vi da gjennom aktuelle gjøremål og planlegger
aktivitet.
Som rådgivende komité har vi i 2016, på vegne av Menighetsrådet, takket ja til maleriet
Livets rum av Ludmila Pawlowska. Maleriet er gitt av Roar Nilsen. Han var i mange år
aktiv i Voksen menighet. Maleriet er ikke hengt opp ennå. Dette skyldes maleriets
størrelse og beskaffenhet. Det er ønskelig at maleriet henges mot en teglvegg.
Plassering i kirkerommet er formelt vanskelig. Det kan være en løsning å henge bildet i
kapellet.
Våren 2016 utarbeidet Innrednings- og utsmykkingskomitéen Voksen kirke Tilstandsrapport på bakgrunn av befaring. Tilstandsrapporten gjennomgår de primære
rommene i kirken med innredning og utstyr. Vi har kjent kirken fra starten og har sett
forfallet både når det gjelder bygning og inventar. Egen bruk og utleievirksomhet over
mange år gir behov for oppussing, gjennomgang og rensing av møbler og bedre
tekniske løsninger, spesielt i kirkestuen nede. Dette koster penger. Rapporten ble
videreutviklet, av en komité nedsatt av Menighetsrådet, for å planlegge og prioritere
hvilke oppgaver som haster mest når det gjelder oppussing. En representant fra oss,
Helga Sagsveen, deltok i dette arbeidet.
Juletreet 2016, 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.

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

13

Årsmelding for styringsgruppen for trosopplæringen i Voksen kirke 2016.
Medlemmer i 2016:
Jørgen Aanderaa, Kjersti Næss Torstensen, Hilde Kloster Smerud, Marit Gaupås, Roald
Oulie Eskildsen, Ellen Høeg Bjerke, Veronika Gundersen
Trosopplæringsplanen:
Trosopplæringen skiller seg fra det kontinuerlige arbeidet ved at alle døpte inviteres,
innholdet systematiseres og vi arrangerer jevnlige tiltak fra 0-18 år.
I løpet av 2016 har vi fokusert på disse områdene:
1. Konkretisere sentrale dimensjoner
2. Hovedmål
3. Tiltak 0-18 år
4. Prøve ut og evaluere tiltak
5. Velge tiltak til plan
Vi har arbeidet med å utvikle passende trosopplæringstiltak til de aldergruppene som
ikke har tiltak og sett på innholdet i tiltakene vi allerede har startet opp. I løpet av 2016
har vi satt i gang 3 nye tiltak og laget nytt opplegg for partallsår til Tårnagent og
LysVåken.
Styringsgruppen har hatt 7 møter i 2016. Gruppen arrangerte et fellesmøte for BU, UU,
TOL og barne- og ungdomsorganisasjonene i Voksen kirke hvor vi snakket om eierskap.
Vi orienterte også om arbeidet også på et MR-møte, barneutvalgets medarbeiderfest og
på årsmøtet. Staben hadde en trosopplæringsdag i januar. Mentoren vår har deltatt på
stabsdagen og veiledet underveis i prosessen.
Gjennomførte breddetiltak i 2016:
Fadderpakke
I 2016 delte vi ut ca. 94 fadderpakker. Pakkene deles ut til alle som har dåpssamtale
eller dåp i Voksen. I pakken ligger det tre gaver til de tre første dåpsdagene
(spisebrikke, innrammet kveldsbønn med bilde av Voksen kirke, en barnebibel og en CD
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 i både vår- og høstsemesteret, og det kom i snitt 7 barn
per samling. I løpet av de 2 timene samlingen varer, har vi uformelt sosialt felleskap og
lek og sanggruppe. En gang i året deltar 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)
Det har kommet i snitt 5 barn per samling. Opplegget er likt som på babysang bortsett
fra eget parallelt sangopplegg. Dette gir foreldre et godt tilbud fram til barna starter i
barnehagen. En gang i året deltar vi på en familiegudstjeneste.
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Krøllesamling for 2-åringer m/utdeling av kveldsbønn på gudstjenesten
17 ivrige 2-åringer kom på samling en onsdag kveld. Barna lærte om sauen som ble
funnet gjennom, sang, lek, fortelling. Vi avsluttet med familiemiddag og lek. På
gudstjenesten fikk alle hver sin innrammede kveldsbønn.
4-årsbok; samling og gudstjeneste
28 spente 4-åringer var med på samling og/eller gudstjeneste! Samlingen startet med
skapelsesvandring hvor barna fikk oppleve skapelsen. På høsttakkefesten på
søndagens gudstjeneste ble skapelsen og innhøsting koblet sammen gjennom
fortellingen om brødunderet og hvordan Gud velsigner. Skapelsesvandringen var også
et tilbud under nattverden.
NY! 5-års samling; Den Hellige Ånd gir skaper liv og Skaperverkets dag
8 flotte barn var med på 5-års samling og skaperverkets dag i juni. Barna ble invitert til
en times samling før gudstjenesten og hørte pinsedags-fortellingen og lærte at Den
Hellige Ånd skaper liv.
På utegudstjenesten var de med og sang sammen Minivox. Etter gudstjenesten var det
aktiviteter, planting av solsikker, ponniridning og grilling.
6-årsbok; samling og skolestartgudstjeneste
I år hadde vi fokus på skolestart. 12 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
Bartolomeus. På gudstjenesten lærte barna fortellingen om Sakkeus og deltok med
sang før de fikk 6-årsboka.
Juleverksted og julespill for 2. klasse
For første gang ble det invitert til juleverksted før julespilløvelsen. 10 forventningsfulle
barn møtte opp. Fokus var på juleevangeliet gjennom adventslys, sang og
juleevangeliet. Alle fikk lage sin egen mosaikk-julekrybbe. Etter en liten pause, var det
julespilløvelse. På julaften ble julespillet fremført for fullsatt kirke.
Fornyet! Tårnagenthelg 2. og 3. klasse
Dette ble en flott helg med 34 ivrige barn. Helgen ble arrangert i samarbeid med
søndagskolen. Barn fra 2. og 3. klasse ble invitert. 2 eldre barn var miniledere. Politiet
gav etterforskningstriks, og barna løste påskemysteriet del 2 om påske i det gamle
testamentet. Vi feiret påskemåltid sammen. På søndagen deltok alle på påskespillet og
familiegudstjenesten.

NY! Kode B 5. og 6. klasse
Kode B er et Bibelkurs hvor barna lærer det mest sentrale om Bibelen. I år hadde vi
kurset for 11 ivrige tweens tirsdager rett etter skolen. Vi startet med mat før vi lærte om
Bibelen gjennom fortelling, film, lek, aktiviteter og samtale. Vi hadde 3 samlinger og
avsluttet med LysVåken-helg. Til neste år regner vi med å legge Kode B til våren med 4
samlinger.
Fornyet! Lys Våken 5. og 6. klasse
13 barn var med i år. Det skal utvikles 2 opplegg som vi kan bytte på. Det ene året blir
temaet «Lys» og det andre «Våken». I år lagde vi opplegg til «Lys».

15

I løpet av helga var det bl.a. refleksløype, lek med ungdomsledere og info om
misjonsprosjektet Sat 7. På gudstjenesten var deltagerne med og sang. 11 flotte
ungdommer fra ledertreningskurset hadde praksis på LysVåken til stor glede for
deltagerne.
NY! «Til topps» for 7. klasse
For første gang inviterte vi 7.-klassinger til bruskasseklatring i kirketårnet. Vi la
arrangementet i starten av sommerferien, men de fleste var bortreist. Det kom 2 jenter
fra 7. klasse og 7 andre barn fra 1.- 6. klasse. Vi skulle fokusere på start på
ungdomskolen, men det ble nedtonet pga. mange yngre barn. Vi fortalte om Paulus sin
omvendelse, lekte, grillet og hadde en fin kveld.
For styringsgruppa, Veronika Gundersen
15.mars 2017
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Årsmelding for ungdomsutvalget 2016.
Medlemmer 2016:
Magnus Åbyholm-Brodal
Sarah Jayne
Roald Eskildsen
Ellen Sveen - MR-representant
Henning Damsgaard (frem til 05-2016)
Andreas Skogestad - leder

Utvalget har hatt ett møte i løpet av 2016 og har hatt løpende kontakt over internett. I
tillegg har medlemmer deltatt på ytterligere strategimøter, men ikke i regi av UU.
Det er mange ungdommer innom ungdomsarbeidet i Voksen. Det er en god gjeng som
møter opp i kirka hver uke til klubb og andre arrangementer. I tillegg har vi mange
ungdommer, i ulik alder og fra forskjellige miljø, som møter opp på arrangementer og
stiller opp som ledere for konfirmantkullet i løpet av året.
Ungdomsklubben
Hver onsdagskveld i uken, er det klubb i kirken. I snitt har ca. 15 ungdommer møtt opp
ukentlig på ungdomsklubb.
Klubben har også arrangert filmkvelder, som har hatt god oppslutning.
VOX-møte
Ca. tre ganger i semesteret arrangeres VOX-møte i kapellet. Dette er et sted der
ungdommen selv står for det meste av organisering og gjennomføring av møtet.
Oppmøtet har i 2016 ligget på mellom 10-20 stykk per gang.
Konfirmantarbeidet
Det var 52 konfirmanter i Voksen kirke i 2016. Konfirmantforberedelsene vekslet mellom
temasamlinger og kirkekvelder. Temasamlingene har bestått av undervisning av ansatte
i menigheten. Kirkekveldene har hatt som mål å skape fellesskap i konfirmantkullet og
tilhørighet til kirka. Her har det ikke vært tradisjonell undervisning, men snarer fokus på
aktiviteter. Det har vært rundt 20 frivillige ungdomsledere med i konfirmantarbeidet.
Utover undervisning og linjesamlinger har konfirmasjonstiden inneholdt deltakelse på
gudstjenester, samtalegrupper, Operasjon Ved og Fasteaksjonen i tillegg til en 5-dagers
konfirmantleir med Andreas Lopez og Thomas Gulseth som leirsjefer. De gjorde en
fantastisk bra jobb. Tonen i kullet har vært veldig god med konfirmantleiren på
Tjellholmen som høydepunktet. Dette ble en veldig bra leir for konfirmantene og alle de
frivillige ungdommene som var med.
Lederkurs
Også dette året har Voksen vært tilknyttet Vestre Akers prostis lederkurs. 7 ungdommer
fullførte kurset som ble avsluttet i februar 2016.
Høsten 2016 meldte det seg på 14 ungdommer.
Kurset har som hensikt å gi en grunnleggende innføring i hva det vil si å være kristen
leder. Lederkurset består av felles undervisning i prostiet og samlinger lokalt i
menighetene. Høsten 2016, deltok ungdommene i Voksen som ledere på Lys Våken
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arrangementet, som en del av sin lokale praksis, og både deltakere og ledere satt igjen
med mye positive erfaringer!
Lederkurs 2
Vestre Aker prosti har høsten 2016, startet opp lederkurs 2. En ungdom fra Voksen har
deltatt. Kurset er i samarbeid med Norges KFUK-KFUM og er for ungdommer som har
begynt på videregående. Ungdommer snakker sammen om tro og hvordan undervise
for konfirmanter.
LIV-kurs
3 ungdommer er i 2016 påmeldt på KFUK-KFUMs LIV-kurs.
LIV står for Ledere i Vekst og er et toårig kurs for ungdom mellom 16-19 år. Kurset har
fokus på styrking av lederfaglig kompetanse og kristen tro, og har som hensikt å utvikle
gode ledere for barn og unge. Ellen Sveen er medansvarlig for LIV-kurset.

For Ungdomsutvalget, Andreas Skogestad
14. mars 2017.
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Årsmelding for barneutvalget 2016
Medlemmer i 2016:
Knut Erik Skarpaas (leder), Karen Therese Haugstvedt (MR-rep.), Bodil Ekerhovd Damsgaard
(til mai), Monica Fjeldsgård (fra september), Laila Mari Hofseth Wik, Wenche Wangen, Hilde
Kloster Smerud (til september), Andreas Skogestad (menighetspedagog) og Roald O. Eskildsen
(kapellan).
Utvalget har hatt 4 møter med 29 saker i 2016 samt løpende e-post-korrespondanse. BUs
oppgave er primært å være et koordinerende og rådgivende organ for menighetsråd, de ansatte
og de ulike enheter og tiltak i menighetens barnearbeid (0-13 år).
Arbeidet med trosopplæringsplanen er godt i gang, og flere tiltak er igangsatt og videreutviklet.
Med den pågående oppbyggingen av trosopplæringsplan er barnearbeidet nå delt i 1)
kontinuerlig arbeid som er faste tiltak for barn i menigheten, f.eks. søndagsskole, Minivox, etc.
og 2) breddetiltak som kjennetegnes av at alle døpte i en avgrenset aldersgruppe inviteres til
systematisk og helhetlig trosopplæring. Breddetiltakene er nærmere beskrevet i avsnittet om
trosopplæringen og håndteres av Trosopplæringsutvalget og de ansatte. De kontinuerlige
tiltakene er beskrevet nedenfor, og ligger altså til Barneutvalgets ansvarsområde.
For 2016 ønsket vi at de faste aktivitetene ble videreført med tilstrekkelig antall ledere og
fornøyde barn og foreldre.
Videre ønsker vi å starte et prosjektkor for de større barna i løpet av året.
De fleste aktivitetene fra 2015 ble videreført i 2016, men noe nytt kor fikk vi ikke til. Vi vil
fortsette å jobbe videre med dette i 2017.
Familiegudstjenester
Familiegudstjenester med eget særpreg fortsetter med godt oppmøte, 8 ganger i året. Mange
deltagende barn som medliturger, kirkeverter, osv. Familiekoret med band har sunget.
Familiedag
Familiedager startet opp i 2015. Det var da nytt av året og ble gjennomført én lørdag per
semester. Det har vært sosialt samvær, øvelse med familiekor, pølsefest, snekring med
forberedelse til familiegudstjenesten dagen etter og ulike formingsaktiviteter. Barn og
voksne har også hatt organiserte leker sammen. Det ble gjennomført en familiedag
våren 2016, men av ulike grunner ble dette arbeidet ikke videreført høsten 2016. En
gjeninnføring vil bli drøftet.
Familiekor
Familiekoret er forsangere i familiegudstjenestene. Litt variabelt oppmøte dette året, men det
ble alltid kor på familiegudstjenestene.
Menighetsmiddag
Ca. en onsdag pr. måned har det blitt arrangert menighetsmiddag. Oppmøtet har vært
noe varierende. I snitt rundt 35 personer per gang.
Tilbudet er åpent for alle som ønsker å komme, og har blant annet som mål å bygge
sosiale fellesskap.
Søndagsskolen - se egen årsrapport
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Minivox
Minivox er tilknyttet KFUK/KFUM. Barnegruppen er mellom 4 og 7 år og består av 15 betalende
barn, med ca. 8-10 barn på hver øvelse. Dirigenter har siden høsten 2013 vært: Eli Gard Endal
og Anneli Asphaug. Øvelser hver onsdag.
Speideren
Speiderarbeidet i kirken er tilknyttet Norges KFUK/KFUM-speidere.
KRIK – Se egen årsrapport
Julevandring
Alle barnehagene i nærmiljøet inviteres til å oppleve juleevangeliet ved å følge stjernene
rundt i kirken sammen med gjeteren. Barna skriver seg inn i manntallet, møter en av de
vise menn, sover på Betlehemsmarken, møter engelen og finner Jesusbarnet, Josef og
Maria i stallen. Dette opplegget er en fantastisk mulighet til å møte mange barn, og
mange barn har sitt første møte med kirken på disse vandringene. Stab og frivillige har
delt på rollene i skuespillet. I 2016 deltok ca. 385 barn og 73 voksne
fra 12 barnehager, fordelt på 12 vandringer; det vil si at de aller fleste barnehagene i
vårt område nå deltar på vandringen.
Juletrefest
BU sto også i 2016 for organisering av juletrefesten. Ca. 80 mennesker kom hvorav
ca. 50 barn. Dette er omtrent samme antall som året før. Faste poster med julekaker,
julesanger, andakt, trylleshow for barna, juletregang og godteposer.
Barneledersamling
I august arrangerte BU for første gang en inspirasjonssamling der alle medarbeidere i
menighetens barneaktiviteter ble invitert. Det ble servert pizza, hver enhet som var
representert orienterte om situasjonen hos seg, og Marte Eriksen fra IKO innledet til
samtale rundt betydningen av konkurransefrie arenaer for barn. Det ble en god samling
for de 10-12 menneskene som kom, og vi tenker at en slik samling har et så godt og
viktig potensiale for barnearbeidet at vi ønsker å gjøre det til en årlig samling.

For Barneutvalget, Knut Erik Skarpaas
10. mars 2017
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Årsmelding fra Søndagsskolen for 2016
Søndagsskolen er tilknyttet Norsk søndagsskoleforbund, og vi tilhører Oslo og Akershus krets.
Kristin Hyrum Lund er vår kretskontakt. Vi har vært 7-8 ledere som har fordelt søndagene
mellom oss. Med to ledere per samling. Vi har hatt to planleggingsmøter i 2016, ett i august for
høstsemesteret og ett i desember for vårsemesteret.
Det var 21 betalende barn i søndagsskolen i 2016 + 14 ikke-betalende barn. Alle disse er stort
sett Av «menighetsbarn», men vi har også hatt 15-20 besøkende innom søndagsskolen i 2016
(søsken i dåpsfølget, venner av faste barn). I gjennomsnitt 12 deltagende barn per samling.
Vi har hatt 23 samlinger hvorav 2 samlinger har vært friluftstur: Skitur til Nordmarkskapellet og
høsttur til Haslumseter kapell. To samlinger har vært kveldssamlinger kl 17 delvis ute med
natursti og grilling av pølser på bål som avslutning. I tillegg har vi brukt bålplassen som
samlingssted ved flere anledninger både vår og høst når været har vært fint.
Vi starter samlingene med en fellesdel for alle barna før det deles i aldersdelte grupper;
barnehagebarna er Gullivergjengen og skolebarna er Tårnagenter. I år har det vært færre barn
på samlingene enn i fjor, så vi har ofte kunnet ha alle barna samlet.

Gry Skodje
15.mars 2017

Årsmelding fra KRIK 5.-7.klasse 2016
KRIK (Kristen Idrettskontakt) Røa er en tverrkirkelig organisasjon som har et
idrettstilbud til tweens og ungdom i Røa-området. Den ene gruppen består av 10-15
barn fra 5. til 7. klasse, og den andre gruppen består av 10-15 barn fra 8. til 10. klasse.
Treninger med andakt avholdes annenhver fredag på Bogstad skole. I tillegg arrangeres
sosiale kvelder med pizza og bowling, slalåmtur og sommer- og juleavslutninger.
Hilde Kloster Smerud
6.mars 2017
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Årsmelding fra Diakoniutvalget (DU) og soknediakonen for 2016
Medlemmer: Gro Mikkelsen (leder), Walborg H Svendsen, Marie Sørumshagen,
Inger Molvik, Marianne Følling, Johannes Søfteland (repr fra MR) og Espen Rakli
Diakoniutvalgets arbeid bygger på Strategiplanen og Diakoniplanen for Voksen
menighet. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er ” Guds kjærlighet til alle
mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste”.
Utvalget har hatt 9 møter og behandlet 63 saker
Nestekjærlighet:
Forbønntjeneste: 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 er misjonsansvarlig.
 SAT 7 er menighetens misjonsprosjekt (kristen satellitt TV-kanal i Midt-Østen)
 Misjonsgudstjeneste 21/2 (Kjell Norum fra Normisjon) og 20/11 (Anne Pettersen)
 Misjonsprogram gjennom året på Åpen kirkestue, ulike organisasjoner - med
misjonsoffer.
 Familiegudstjeneste med fasteopplegg 6.mars. Der ble det samlet inn leker og
gitt Ruter-billetter til Frelsesarmeens flyktningmottak på Teisen.
 Maisha Mema (gatebarn-arbeid i Nairobi, Kenya). Besøk av leder Jonny Mydland
som sang og holdt preken under gudstjeneste. Orienterte om arbeidet på
kirkekaffen. Kollekt til arbeidet.
 Kirkens Nødhjelp er en samarbeidspartner, og mottar støtte fra menigheten
gjennom kollektene julaften (kr. 32.584), og ved fasteaksjonen (bøsser: kr.40.374
+ kollekt: kr. 8.137).
Gudstjenesten som ”diakonalt kjernested” i menigheten:
 Forkynnelse av det diakonale tjenesteperspektivet gjennom
konfirmantundervisning, trosopplæring og ved forkynnelse i gudstjenestene.
 Diakoniens dag søndag 16. okt. med besøk av Carl Petter Opsahl - gateprest i
Kirkens Bymisjon. Han var liturg, holdt preken og spilte under gudstjeneste. Ble
intervjuet om sitt arbeid under kirkekaffen.
Praktisk tilrettelegging:
 Enkeltpersoner har fått hjelp å tilrettelegging for å kunne delta på menighetens
arrangementer (f eks skyss).
 Menighetsbladet leses inn hos KABB (kristent arbeid blant blinde).
Diakonale tjenester til enkeltpersoner:
 Sjelesorg, veiledning, rådgivning, soknebud og sykebesøk ved prestene og
diakonen. (deriblant ca. 90 sjelesorgsamtaler.)
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Allehelgengudstjeneste – minnegudstjeneste med kirkekaffe. Det sendes i forkant
ut invitasjon til etterlatte som har mistet noen siden sist allehelgensdag. Åpen
kirke til kl 15.
PREP-kurs (samlivskurs) arr. Lø.15. okt. i Røa kirke. Sammen med andre
menigheter i prostiet. 8 par deltok.
Blomsterutdeling til enkeltpersoner i Samarbeid med Røa og Ris menigheter. 50
blomster formidlet via bydelens hjemmetjeneste.
Gudstjeneste med Hovseterhjemmet (p.t Økern) og Dagsenteret, arr. vår og
høst.
Andakter på dagsenteret i Hovsetervn 88, hver måned.
Besøk på Røa eldresenter en tirsdag i måneden ved sokneprest og soknediakon.
(Kafeteriaen)
Sorggruppe i samarbeid med Røa og Ris menigheter. (Hver 3. uke i Voksen
kirke)
Besøkstjeneste: samarbeid med Vestre Aker frivillighetssentral, Vestre Aker
bydel, Røa og Ris menigheter. Menighetene støtter økonomisk med kr. 30.000. (
Voksen menighet bruker midler fra testamentarisk gave som er øremerket
eldrearbeid).

Inkluderende fellesskap
 Åpen kirkestue (25-40 tilstede) hver torsdag. Sommerkafè juni-august (15-25
tilstede).
 Frokosttreff for menn ca. en lørdag pr måned.
 Sommertur med buss til Domkirkeodden på Hamar 9. juni. 38 deltakere.
 Deltakelse på ”gjestebud” på Diakonhjemmet fredag 25. nov.
 Nyttårsfest i Pilotveien torsdag 7. januar. 35 tilstede.
 Voksenmessen - viktig fellesskap for menigheten 12. november.
 Bibelgrupper/husfellesskap. 6 grupper. Liv Kaldestad er koordinator/
kontaktperson

Vern om skaperverket
 Menigheten har status som ”Grønn menighet”. Det siste året har det vært et
samarbeid med bydelen om å bygge opp ”Voksenenga nærmiljøhage”, med
oppstart våren 2017.
 Temakveld sammen med Ris menighet: ” Grønn menighet- hva nå?” Grønn
gruppe ansvarlig. Foredragsholder Astrid Brekke (Framtiden i våre hender)
 Skaperverkets dag – friluftsgudstjeneste. søndag 12. juni, hvor ”vern om
skaperverket” var i fokus.
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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.
Som 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 fokus. Å forrette ved begravelser, er kommet inn som
en naturlig oppgave, men ikke i form av turnus med prestene. En del tid brukes til
kontakt med samarbeidspartnere i bydel og i nabosokn. Individuell kontakt med
mennesker er en naturlig - og vesentlig del av diakonens hverdag. Høyst ulike, men
nødvendige oppgaver i menighet faller på hele staben – også på diakonen!
Diakoniutvalget takker alle frivillige for innsatsen gjennom 2016. Det er dette arbeidet
som bærer vårt mangfoldige arbeid.
For Diakoniutvalget
Gro Mikkelsen (sign)
Leder

Espen Rakli (sign)
soknediakon
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Årsmelding for 2016, Gudstjeneste- og musikkutvalget (GMU)
Utvalgets medlemmer:
Bent Natvig (leder), Reidun Sørem, Kåre Svendsen, Ole Sandvik (ny frå MR), Ingvild
Gutubø Håkonseth (ny), Anne Pettersen (sokneprest), Ådne Svalastog (kantor).
Utvalet har hatt 5 møter i 2016.
Gudstenestearbeid
Også i 2016 kunne me gle oss over sju godt besøkte familiegudstenester for og med
born: Karnevalsgudsteneste, fastegudsteneste med innsamling av leiker, Barnas
påskedag/Tårnagent-gudsteneste, Skaperverkets dag, gudsteneste for 6-åringar, 4årings-/høsttakkefest-gudsteneste, gudsteneste med innsamling til TV-aksjonen, og Lys
våken-gudsteneste 1.s. i advent. Det er stadig ynskje om fleire medarbeidarar i ulike
aldrar til gjennomføringa av desse gudstenestene.
Elles har me hatt som tidlegare år sommargudstenester med ulike tema, kveldsmesse
med Taizèpreg ein gong vår og haust, keltisk messe vår og haust og lekmannsmesse
av og med GMU i august. Lysmessa 4. sundag i advent med KorX som er blitt ein fin
tradisjon. Voksen kirkekor har delteke på mange gudstenester, ikkje minst
høgtidsgudstenestene, som me har hatt fokus på for å få fleire til å kome. Kyrkjekaffi på
desse dagane er eit viktig tiltak. Sjå under årsmeldinga frå Kirkekoret.
Andre gudstenester der musikken fekk større plass var Askeonsdag og 2. joledag. Dette
er spesielle dagar i kyrkjeåret som er beskjedent besøkt, og det er fint å kunne satse
ekstra på desse. Elles minnest me langfredagsgudstenesta, då Reidun Sørem song
negro spirituals med stor innleving. I tillegg til Kåre Svendsen, som deltek ofte med sitt
flygelhornspel, var det mange gudstenester med deltaking av ulike musikarar som
spelar og syng som «betaling» for gratis leige av kyrkjeromet til konsert eller prøver.
Den 15. september hadde me ei nyttig samling for gudstenestemedarbeidarane;
kyrkjevertar og kyrkjetenarar, nattverds-utdelarar og tekstlesarar med fleire.
Onsdagskveldar i Voksen: I fjor byrja kvart semester med lovsangskveld, der også
menighetspedagog Andreas Skogestad var med.
Konsertar: 17. april heldt dei to svært dyktige musikerane Jie Zhang, klaver, og Liv
Migdal, fiolin, konsert i kyrkja. På hausten vart det fleire konsertar, og det byrja med det
stemningsfulle programmet «Som eit hav», 17. august. 21. september var det duka for
ein sprudlande innviingskonsert av det «nye» kapellflygelet vårt «Nøtteliten», som Røa
Rotaryklubb og Røa Lions klubb gjorde mogeleg. I tillegg til Kåre Svendsen, Reidun
Sørem, Odd Eilertsen og Ådne Svalastog, var Åslaug Hegstad Lervåg spesielt invitert
pianist. 19. oktober heldt barokkensemblet Christian IV Consort konsert, og 30. oktober
framførte kammermusikkensemblet Llef den «grøne» konserten «På jorden» med eit
spennande og aktuelt program. Torsdag 15. desember heldt Ulf Nilsen og Blind date
duo ein gratiskonsert i kyrkja. Trass topp folk og fint program viser det seg ikkje så lett å
samle folk til konsertar på kvelden i Voksen, og markedsføring er stadig ei utfordring.
Økonomi: I 2016 vart utlegg til honorar noko høgare enn året før grunna låge
billettinntekter, ein ekstra dag med konfirmasjonsgudsteneste, løna musikervikarar til
familiegudstenesta og kirkekorsatsinga med ekstra øvekveldar og adventsprogrammet
A Ceremony of Carols saman med Østerås Vocalis.
Med glede er det i budsjettet for 2017 lagt inn den flotte gåva på ca. 50.000kr (i 10 år) til
framføring av klassisk kirkemusikk frå Magnhild Stovelands testamenterte arv.
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Vegen vidare: GMU ynskjer å vidareføre arbeidet med å involvere stadig nye
menneskje til å bidra i gudstenestene og at mange skal kjenne at dei tilhøyrer kyrkja vår.
I den ferske Strategiplanen heiter det at me har som mål å involvere minst to ulike
lag/grupper frå lokalmiljøet, i gudstenestene kvart semester. Til dømes vil det 18. juni i
år delta ungdom frå Vestre Aker strykeorkester i gudstenesta.
For GMU, Ådne Svalastog
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Årsmelding for 2016 Voksen kirkekor
VOKSEN KIRKEKOR hadde 5-årsjubileum i 2016. Folketoner var vårt hovedtema. På
vårens gudstjenester bidro vi med spennende arrangementer av salmene. På 1.
påskedag dro vi til med Krist Stod opp av døde med Kåre på bukkehorn! Søndag
24.april var det folketonemesse med Bjørn Sigurd Glorvigen som solist. Lørdagen før
hadde vi korseminar med Bjørn Sigurd og Ådne som inspirerende og dyktige kursledere.
Også 1. pinsedag stilte fullt kor som forsangere i Voksen. For de som hadde anledning
til å delta (bare to måtte melde forfall) ble vårens høydepunkt helgeturen 29. – 31. mai til
Telemark, med musikkgudstjeneste i Nissedal kyrkje. En spesiell takk til Ådne som
valgte å presentere Vest -Telemark og Treungen for oss, og koret for
Treungen/ Nissedal. Voksen kirkekor ved Hotel Dalen:

Ved siden av forsang på gudstjenestene, var høstens hovedsatsning Benjamin Brittens
A Ceremony of Carols (for kor og harpe) i trivelig samarbeid med Østerås Vocalis,
framført søndag 11.12 i Voksen Kirke og 18.12 i Østerås Kirke.
Aktiviteter / opptredener / gudstjenester i 2016:
24.januar: Såmannssøndag
28.februar: Taizègudsteneste
13.mars: Maria budskapsdag
27.mars: 1. påskedag
24.april: Folketonemesse
15.mai: Pinsedagsgudsteneste
29.mai: Musikkmesse i Nissedal kirke
18.september: Gudstjeneste
9.oktober: Taizèmesse
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6.november: Allehelgendaggudstjeneste
11.desember: A Ceremony of Carols i Voksen Kirke
18.desember: A Ceremony of Carols i Østerås Kirke
25.desember: Høytidsgudstjeneste

Vi hadde til sammen 27 øvinger (15 vår, og 12 høst) og i alt 9 styremøter. På
ekstraordinært årsmøte 27.9 ble nytt styre valgt. Anne (leder), Ole (styremedlem).
Vegen videre i 2017:
Vår: Vivaldi: Gloria – konsert 26.april i kirken. Høst: samarbeid med Røa/ Østerås og
Tord Gustavsen om hans messe med konsert lørdag 4.november
Mars 2017, Anne Sagsveen
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Årsmelding fra administrasjonsutvalget for 2016
Utvalget har bestått av Emil Bull (leder), Randi Selmer (MRs representant), Johannes
Søfteland (leder av Givertjenesten) og Kristine Thorstvedt (menighetsforvalter).
Menighetens økonomiske stilling er løpende fulgt opp. Brutto driftsresultat endte på
951.885 kroner, og med finansinntekter på 300.127 kroner kommer årets netto
driftsresultat på 1.252.012 kroner.
Den generøse gaven på 1.023.000 i testamentet etter Magnhild Stoveland er lagt inn
blant bundne driftsfond. Midlene skal benyttes i minst ti år for «å støtte besøkstjenesten
og/eller tiltak for eldre, og å styrke/støtte fremføring av klassisk kirkemusikk».
Arbeidet fortsetter med å få flest mulig faste givere for å oppnå forutsigbarhet på
inntektssiden. I tillegg er ofringer, Voksenmessen og lokalleie gode inntektsposter.
Menighetsrådet har satt opp et nøkternt budsjett for 2017, og vil arbeide for å styrke
tilbudene i menigheten basert på aktiv givertjeneste, samling om Voksenmessen og god
frivillig innsats.
Administrasjonsutvalget viser ellers til balanse- og driftsregnskap for 2016, samt
revisjonsberetning.
Oslo, 10. mars 2017
for ADMINISTRASJONSUTVALGET
Emil Bull (sign)
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