
Menighetsrådets årsberetning 2022 

Dette året er det første etter pandemien med normal drift uten begrensninger på antall 

besøkende på gudstjenester og andre arrangementer i menigheten.  

Det betyr at vi har kunnet arrangere kirkekaffe på søndagene, messe & mat, 

tirsdagssalonger, samtale etter hverdagsmessen, babysang og småbarnssang som normalt. 

Også julekonsertene gikk som planlagt i 2022.  

Årets høydepunkt var bispevisitasen 10-15 mai med biskop Kari Veiteberg. Det var et 

rikholdig program med besøk hos forskjellige aktører i bydelen og menigheten. Det ble 

mange gode samtaler og biskop Kari ble godt mottatt der hun kom. Visitasen ble avsluttet 

med høymesse, kirkekaffe og visitasforedrag.   

Søndagens gudstjenester skaper grunnlaget for Frogner menighets liv og virke. Det er alle de 

frivillige kreftene som holder liv i menighetens forskjellige aktiviteter som diakoni, kultur, 

gudstjenesteliv og barne- og ungdomsarbeid. De frivilliges innsats er avgjørende, og vi er 

svært takknemlig for den innsatsen de frivillige legger ned. Vi merker at det er noe 

vanskeligere å mobilisere frivillige til en del oppgaver. Dette er noe frivilligheten generelt 

opplever etter at pandemien og dens restriksjoner gjorde noe med oss alle. Derfor er 

menigheten i gang med et arbeid for å få rekruttert flere frivillige i 2023.  

Torsdagsmessen kl 12 med påfølgende samtale har blitt et etablert tilbud som er godt 

besøkt. Det samme har messe & mat siste torsdag i måneden blitt.    

Menighetens barnehage drives med full dekning og er fortsatt populær hos foreldrene i 

området. Det er venteliste til barnehagen. Det har vært gjennomført en 

foreldreundersøkelse av alle barnehagene i bydelen. Vår barnehage får en score på 4,8 av 5 

mulige. Med andre ord drives det godt og foreldrene er fornøyde med barnehagen. 

Barnehagen drives med underskudd og grunnen til dette er reguleringspremiene på 

pensjonsforpliktelsene fra KLP. Det er et arbeid i gang i KA mot KLP og myndighetene for å få 

til en mer forutsigbar ordning for arbeidsgiverne, som fortsatt skal ha gode ordninger for de 

ansatte.  

Frogner menighet har inngått en 8 års driftsavtale med Frogner bydel om drift av 

seniorsenter. I samarbeid med Frogner menighets diakonale stiftelse har huset fått en 

betydelig oppgradering med bl.a. nytt kjøkken, malt fasade, tetting av tak, nye takrenner og 

drenering rundt huset. Sveitservillaen fremstår nå som i svært god stand. Det har vært et 

godt samarbeide med både seniorsenteret og bydelen om oppgraderingen.  

Diakoniprest Yvonne Andersen har også hatt et godt samarbeide med både seniorsenteret 

og bydelen.  

Utleievirksomheten i menighetshuset på Schafteløkken har tatt seg opp etter pandemien, 

men omsetningen var noe svakere enn i normalår før pandemien. De faste leietakerne leier 

fortsatt mens markedet er noe mer avventende for fester, bursdager, bryllup og liknende. Vi 

er inne i usikre tider og folk er noe mer forsiktig før det tas en beslutning om å arrangere enn 

tidligere. Lajla Andersen har stått for driften av menighetshuset dette året som en 



midlertidig løsning. Arbeidsutvalget har sett på flere løsninger til fremtidig organisering av 

driften av Schafteløkken og kirkestuen. En permanent løsning vil komme på plass i løpet av 

2023.  

Staben har vært redusert i en lengre periode høsten 2022. Dette skyldes at Rut Ugland gikk 

av med pensjon etter 22 års tjeneste i Frogner og Bygdøy menigheter samt at Yvonne 

Andersen sluttet. Stor takk og ære til Rut for den tjenesten hun har utført hos oss. Yvonne 

har også satt spor etter seg selv om hennes tjeneste hos oss ikke ble så lang og vi savner 

dem begge. Det har også vært en langtidssykemelding i staben. Da Arne Slørdahl ble ansatt 

som ny sokneprest til Bygdøy tok det lang tid før det var en ordning på plass med en 

erstatning for Arne Slørdahl.  

Menighetsrådet har hatt 10 møter og behandlet 64 saker.  

Årets menighetsmøte ble avholdt 24 april 2022.  

Trond Arild Lidalen 

Leder menighetsrådet 

 

 



Nominasjonskomiteens forslag til liste ved valg til Frogner menighetsråd 2023-2027 
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