
 

 

         Oslo, den 22.04.20 

 

Informasjon til menighetsråd og daglig ledere om «Åpen kirke» 

Vi viser til informasjonsskriv til alle ansatte fra beredskapsstaben datert 17.04 der det blir 

gitt anledning til å ha «åpen kirke» i begrensede tidsrom. Her følger det nærmere 

retningslinjer for dette. 

Avgjørelsesmyndighet: 

Det er menighetsrådet som er ansvarlig og som bestemmer om og eventuelt når det skal 

være «åpen kirke» i den enkelte kirke.  

Lokale forhold: 

Det er store lokale forskjeller både med hensyn til kirkebygg og smittesituasjonen i bydelen. 

Hver menighet må gjøre seg kjent med de lokale forhold før de fatter vedtak om «åpen 

kirke». Er man i tvil, kontaktes bydelsoverlegen for råd.  

Antall personer og bemanning: 

Det kan være inntil fem personer i kirkerommet av gangen. I tillegg bør det være en eller to 

vakter som påser at smittevernregler blir overholdt.  Det må også vurderes om det bør være 

vakter utenfor kirken for å sikre at avstandsregler overholdes hvis det danner seg kø utenfor 

kirken. 

Det skal være separat inngang og utgang, så de besøkende ikke behøver å passere 

hverandre.  

Renhold: 

Det skal foretas smitterengjøring etter hver gang det har vært arrangert «åpen kirke». 

Kirkelig fellesråd har ikke ressurser til dette, og det må gjøres lokalt. 

Retningslinjer for renhold både etter «åpen kirke» og andre arrangementer er i dag bli sendt 

ut til daglig ledere fra Kirkevergen.  

Der menigheten selv har ansvar renhold, melder daglig leder inn behov for antibac, 

rengjøringsmidler, kluter og annet til renholdsavdelingen. Det vil da bli distribuert til 

menigheten så raskt som mulig.  

Menigheten kan også be renholdsavdelingen om sperrebånd hvis de vurderer at deler av 

kirken bør holdes avsperret.  

Toaletter anbefales å holdes stengt. 



Samtaler og små grupper: 

Det er også åpnet for samtaler og små lukkede grupper i kirkerommet eller annet egnet 

menighetslokale.  Dette kan kombineres med «Åpen kirke» dersom man ikke overstiger fem 

+ to inne i rommet.  

Informasjon: 

Det skal gis informasjon om smittevernregler med oppslag både utenfor og inni kirken. 

Vaktene har, i tillegg til å håndheve reglene, ansvar for å gi nødvendig muntlig informasjon. 

Lystenning: 

Dersom det skal gis mulighet for lystenning, må lysene ligge spredt for å unngå at flere tar på 

samme lys. Renhold av lysglobe etterpå blir ekstra viktig. Bønnelapper, krukker, penner o.l 

bør ikke benyttes.  

Kirkelige handlinger har prioritet: 

Gravferd og andre kirkelige handlinger har prioritet foran «åpen kirke». Dersom det skal 

være kirkelig handling i kirken, kan det ikke arrangeres «åpen kirke» før renholdsavdelingen 

har foretatt renhold og gitt informasjon om at det er utført. Det vil normalt blir gjort samme 

dag.  

Frivillige: 

Menighetsrådet kan bruke frivillige medarbeidere til å være vakter. Sammen med daglig 

leder må de påse at vaktene er kjent med og overholder retningslinjer og smittevernregler.  

 

Beredskapsstaben i Oslo bispedømme 

 

 

 



    
 Bydel Frogner 

 
Oslo kommune 

Besøksadresse: 
Drammensveien 60, 0271 Oslo 
Postadresse: 
Postboks 2400, 0201 Oslo 

Telefon: +47 21 80 21 80 
postmottak@bfr.oslo.kommune.no 
Org. Nr.: 874 778 702 
bfr.oslo.kommune.no 

Tilsagn om grønne midler  - Beplantning i Bygdøy allé 36 – 38 

Bydelen viser til utlysning av 250.000 i grønne midler, og søknad til prosjektet «Beplantning 
Bygdøy alle 36-3» 
 
Det ble mottatt totalt 28 søknader hvor totalt søknadsbeløp var på kroner 1.513.57. Komiteen 
har konkludert med at prosjektet «beplantning Bygdøy allé» i tråd med søknadsbeskrivelse, 
inkludert benker, gis prioritet ved å innvilge hele søknadsbeløpet, kroner 20.000,- 

Tilskuddet vil overføres innen utgangen av uke 16. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det vil kreves rapportering med foto og regnskap innen 31.12.2020. 
Rapporteringen skal sendes postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
 

Bydelen ønsker lykke til med den grønne satsingen! 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Else Berit Baccouche 
avdelingssjef stab og prosjekter 

Brynhild Vestad 
fagleder for nærmiljø 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
 

Bydel Frogner 
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Fremtiden til Frogner seniorsenter 
Vi viser til – epost mandag 27. april fra Seniorveileder Neloska med invitasjon 
til å medvirke i utredningen av videre drift av Frogner seniorsenter. Frogner 
menighetsråd har hatt saken oppe i sitt møte 4. mai 2020 og vi er glade for ha 
en mulighet til å komme med innspill. 
 
Trenger vi seniorsenter, aktivitetshus, 
generasjonshus, flerbrukshus eller noe annet? 

 Ja! Vi trenger et seniorsenter på Frogner. 
 
• Hvilke aktiviteter ønsker de eldre seg? 

 Et møtested der man ikke må betale for å komme inn 

 Et sted der man kan komme sammen både i mindre og større grupper 

 Matservering til en rimelig pris 

 Muligheter for å lære nye ting, utvikle seg og ha mulighet til å engasjere 
seg. Det kan være innenfor alle fagfelt som f. eks. data, mat, kunst og 
arkitektur, kultur, samfunn, økonomi, politikk, religion og tro, osv. 

 Religiøse tilbud 

 Fester og sosiale sammenkomster 

 Sorggupper etter dødsfall eller skilsmisser 

 Treningstilbud 
 
 

• Hva er gode forebyggende og helsefremmende 
tilbud til eldre? 

 Hjelp til å komme seg ut og møte andre 

 Anledning til å ha måltid sammen med andre 

 Hentehjelp der det er nødvendig 

 Besøk hjemme og levering av mat når man ikke kommer seg ut 

 Telefonkontakter, - at noen ringer deg og spør hvordan det går 

 Mulighet til å fornye seg og engasjere seg 

 Opplevelsen av tilhørighet i et nærmiljø og i en sosial sammenheng 

 Opplevelsen av steder, bylandskap, hus og arkitektur som kan kjenne 
seg hjemme i. Ofte vil det være steder med en lang historie. 

 Grøntområder og muligheter til å glede seg over hager, parker, vakker 
vegetasjon og vann, sjø, fjord. 

 Kulturlivet, idretten og andre frivillige organisasjoner har tilbud som er 
involverer mange eldre på en god måte 

 Kirken er også en sentral aktør i arbeidet for eldre. Det betyr mye for 
mange i denne aldersgruppen å ha et religiøst tilbud der deres tro og 
livssyn blir respektert og ivaretatt. Det gjelder også dem som tilhører 
andre trosretninger enn Den norske kirkes.  

 
  
 



Hva med geografisk plassering av 
seniorsentrene i Bydel Frogner? 

 Vi mener det fortsatt bør være et seniorsenter på Frogner. Vi har 
nettopp mistet Frognerhjemmet som ikke bare var et hjem for beboerne, 
det var flere som var tilknyttet dagsenteret, og det var regelmessige 
sosiale arrangement på Frognerhjemmet for eldre i området.  

 Seniorsenteret bør ligge på Schafteløkken, der senteret ligger nå. 

 Schafteløkken er et godt sted for et seniorsenter av flere grunner. 
Schafteløkken blir omtalt som «Frogners sjel». Løkka har en lang 
historie og mange har tilknytning til stedet fra før. Schafteløkken er et 
unikt ‘tun’, der barnehage, menighetshus (som også fungerer som 
kulturhus/samfunnshus på Frogner) og seniorsenter er samlet.  
Dette gir mulighet til generasjonsmøter, kulturmøter og aktiviteter der 
uteområdet blir benyttet til arrangementer som kan være til glede for 
mange fra ulike miljø og i ulike aldre. Stedet er på et vis allerede et 
flerbrukssted som er høyt verdsatt av bydelens befolkning. Her er det 
også mindre parkområder som kan utvikles videre til glede for de eldre. 
 

 
• Har du/dere noen synspunkter på driftsform av 
et nytt senter? Bør det driftes av ideelle aktører 
eller bydelen? 

 Vi er åpne for begge deler. Enten det er bydelen eller en frivillig aktør, er 
vi opptatt av at det må legges til rette for et godt samarbeid med Frogner 
menighet som eier stedet og driver de to andre institusjonene som hører 
til på Schafteløkken 

 

Har du eventuelt andre innspill? 

 Frogner menighet har alltid hatt et sterkt eldrearbeid. Menighetens 

strategi vil også fremover være å legge vekt på diakonale tiltak for eldre. 

Vi ser mange muligheter for samarbeid med et seniorsenter på Frogner, 

særlig om det legges til Schafteløkken.   

 



Vi trenger din
mening om
fremtiden til
Frogner
seniorsenter

• Trenger vi seniorsenter, aktivitetshus,
generasjonshus, flerbrukshus eller noe annet?

• Hvilke aktiviteter ønsker de eldre seg?

• Hva er gode forebyggende og helsefremmende
tilbud til eldre?

• Hva med geografisk plassering av
seniorsentrene i Bydel Frogner?

• Har du/dere noen synspunkter på driftsform av
et nytt senter? Bør det driftes av ideelle aktører
eller bydelen?

Har du eventuelt andre innspill?

Send det til
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
innen den 08.05.20.

Driften av Frogner
seniorsenter endres fra
1.1.21 og vi ønsker å finne
ut hva seniorene i bydelen
ønsker seg. Antall eldre
øker i årene fremover og vi
må derfor lage gode tilbud
til de eldre, og kanskje
flere? Det er idag tre sentre
- Majorstuen, Frogner og
Bygdøy.

Kan du svare på de fem
spørsmålene?

Bydel Frogner

Foto: Frogner seniorsenter



Korona og Frogner menighets økonomi 

I forbindelse med Koronautbruddet og tiltak fra sentrale myndigheter har utleievirksomheten til 

Kirkestuen og Schafteløkken gått fra å være fullbooket frem til juli til å gå i null. Dette skjedde som 

med alle andre institusjoner i samfunnet over natten. Dåpsselskaper, brylluper, konferanser og andre 

møter ble kansellert eller flyttet til høsten.   

Dette medfører en betydelig inntekstvikt for vår utleievirksomhet.   

Det er gjort avtaler for drøye kr 900.000,- hittil i år. De arrangementer som var planlagt fra midten av 

mars og utover er kansellert eller flyttet. Med et budsjettert salgsmål på 2 millioner kroner for 2020, 

så ligger vi an til et inntektstap på mellom 500.000 og 1 million Nok i år. Vedvarer situasjonen fra 

august og utover så nærmer vi oss 1 million i rent tap. Dette vil gå verst utover det budsjetterte 

vedlikeholdet som er planlagt og som må utsettes.  

Samtidig går de faste kostnadene som felleskostnader, strøm og kommunale avgifter sin gang og vi 

må ha en likviditet i banken for å holde disse forpliktelsene selv om det ikke kommer noen friske 

kroner inn.  

Veien videre i 2020 

Slik jeg ser det må vi avvente alle vedlikeholdsoppgaver på menighetshuset og Kirkestuen til vi har en 

mer avklart situasjon. Her er det satt av til sammen kr. 200.000 i 2020. Likeledes er det full 

innkjøpsstans til disse. Fakturaer som kommer fra arbeid gjort før 12. mars skal selvsagt betales.  

I april, mai og juni vil vi ha et omsetningstap på ca 500.000. En del arrangements- og driftskostnader 

vil være lavere, strømforbruket er lavere mens felleskostnadene i Kirkestuen er de samme. Vi vil ha 

60.000,- mindre i lønnskostnader for mai og juni.  

 

Det er viktig å huske på at de arrangementene som er flyttet til høsten allerede er betalt eller 

kommer til å bli betalt snart fordi de skulle vært arrangert i perioden 12. mars og ut juni. Når dette er 

flyttet til høsten så vil vi ha en mindre kapasitet for salg til nye arrangementer. Derfor vil 

inntektsbortfallet være betydelig i år.   

Barnehagen og Seniorsenteret 

 

Barnehagen har normal inntekt og kan derfor drives som planlagt. Tirsdag 21 april åpnet barnehagen 

igjen med redusert åpningstid og med færre barn enn vanlig. På småbarnsavdelingen kommer det  

7 barn mot normalt 11 barn. På avd. for store barn kommer det 9 barn mot normalt 14.  

Seniorsenteret er stengt, men vi har ikke fått varsel om at de ikke kan betale husleie. Derfor 

forutsetter jeg at husleien kommer som den skal fremover også.  

Konklusjon:  

Daglig leder kommer til MR i juni med et revidert budsjett for 2020.  

 

Mvh 

Jens J Lie  

Daglig leder  



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 


