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Innhold

Store og viktige begivenheter
Frogner menighet lever og utvikler seg i spenningen mellom tradisjon og fornyelse,
forankring og forandring. Det har vært en spennende, men krevende utfordring for
menighetsrådet å ta vare på balansen og energien i dette brytningsfeltet. Flere av
menneskene som har vedlikeholdt tradisjonen er ikke lenger med oss. Noen er døde.
Andre har sluttet eller prioriterer andre virksomheter. Dagens menighetsråd er inne i
sin avsluttende periode. Et nytt menighetsråd skal ta stafettpinnen videre. Nå er det i
ferd med å skapes en lagfølelse mellom stab og frivillige om hvordan ulike oppgaver
knyttet til søndagens gudstjenester og den følgende kirkekaffe skal ivaretas. En ny
kultur for samhandling er under oppseiling. Det brede engasjement for
Schafteløkkens framtid skaper grobunn for en offensiv folkekirkelig strategi. Av store
og viktige begivenheter i 2014 vil vi i særlig grad trekke fram:
Menighetens sokneprester - avskjed og velkomst. I september hadde vi avskjed
med sokneprest Paul Nome etter xx års tjeneste i vår menigheten vår. I oktober var
det velkomst for Margunnn Sandal, vår nye sokneprest.
Det diakonale arbeid - ny form. Åpen Kirkestue tirsdag og torsdager er etablert som
et forsøksprosjekt fra juni. Arbeidet med å rekruttere flere frivillige er en prioritet.
Kirkeprofiler – sterke møter. Kulturutvalgets serie med «Kirkeprofiler» i 2014 har
beriket oss med sterke møter.
Orgel – spennende anbudskonkurranse. I anbudskonkurransen for rehabilitering
av orgelet hadde det i desember 2014 kommet inn 9 anbud. Orgelkomiteen har
jobbet med saken siden 2000 og gjør fortsatt en stor innsats for at vi skal få et nytt og
bedre orgel på plass.
Schafteløkken – engasjerer og utfordrer. Menighetens lokale «Juvel» er blitt
åpnet for innsyn når det gjelder vedlikeholdsbehov, økonomi, funksjoner og
leietagere. Ulike alternativer er presentert. Saken skaper stort engasjement.
Menighetsrådets rolle som eiendomsbesitter er blitt sterkt utfordret.
Menighetens økonomi – bekymrer. Menighetsrådet har brukt midler på å
dokumentere vedlikeholdsbehov, etablere en arbeidsgruppe for å avklare mulige
alternativer og rydde opp i et stort sopputslag på Schafteløkken. For å få økt
inntjening tok menighetsrådet initiativ til å leie ut Kastanjestuen til en kommersiell
aktør. Det skapte betydelig motstand. Intensjoner om å få økt utleie av Kirkestuen har
ikke gitt resultater
Gudstjenestene – menighetens pulsslag. Søndagens gudstjenester er
begivenhetene som skaper grunnlag for alt annet i Frogner menighets liv og virke.
Det er derfor gledelig å registrere at den gjennomsnittlige deltagelsen på
gudstjenestene i Frogner kirke gikk opp i 2014.
Menighetsrådet vil takke alle som i 2014 har bidratt til menighetens liv og virke, og
ber om Guds velsignelse for arbeidet videre.
25. mars 2015
Frogner menighetsråd
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Tellef Raustøl, leder

Frogner menighetsråd
Frogner menighetsråd består av soknepresten og åtte valgte medlemmer. Det
nåværende menighetsrådet ble valgt 11.-12. september 2011. Funksjonstiden er fra
1. november 2011 til 31. oktober 2015. Leder og nestleder (og øvrige medlemmer til
arbeidsutvalget) velges for ett år ad gangen. Representant til Kirkelig fellesråd i Oslo
velges for fire år.
Rådets sammensetning 2014
Tellef Raustøl, leder
Eva Schjoldager ,nestleder
Anners Vetle Lerdal (fast medlem)
Erik Kyvik Hauge (fast medlem)
Anne Beate Sønju Clasen (fast medlem)
Siri Andresen (fast medlem).
Sokneprest Paul Nome (fast medlem frem til september 2014)
Sokneprest Margunn Sandal (fast medlem fra oktober 2014)
Benjamin Thorsen Isachsen (fast medlem)
Bodil Marie Hognestad-Labori (fast medlem)
Inger Johanne Agerup (fast medlem)
Solveig Harriett Lid (varamedlem, trådte ut av MR i august 2013)
Morten Syvertsen (fraflyttet menigheten)
Carl-Henrik Bastiansen (fast medlem, trådte ut av MR i august 2013)

Varamedlemmer
Geistlig varamedlem for sokneprest Paul Nome: Sokneprest Rut Ugland.

Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU)
Leder, nestleder og sokneprest

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo
Fast representant: Eva Schjoldager
Vararepresentant: Anners Vetle Lerdal
Menighetsrådets arbeid:
Menighetsrådet behandlet 104 saker fordelt på 10 møter i 2014.
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Menighetsrådet har arbeidet tett sammen med de ulike utvalgene som er oppnevnt
av rådet.

Frogner ansatte
Paul Nome: Sokneprest i Frogner med tjenestested Frogner og Bygdøy sokn. Paul
gikk av med pensjon i september 2014.
Margunn Sandal tiltrådte som sokneprest i september 2014.
Rut Ugland: Sokneprest i Bygdøy med tjenestested Bygdøy og Frogner sokn.
Arne Øyvind Slørdahl: Kapellan i Bygdøy og Frogner sokn.
Bjørn Kleppe: Organist og kantor i 64% i Frogner sokn.
Anneline Emanuelsen: Trosopplæringskonsulent i 50% stilling for Frogner og Bygdøy
sokn.
Thomas Ekeberg-Andersen: Menighetsforvalter i Frogner og Bygdøy sokn.
Kamilla Døvik: Menighetskonsulent i 50% stilling for Bygdøy og Frogner sokn.
Marte Marie Wiik Kjølberg: kirketjener to gudstjenester i måneden.
Audun Ommedal: Kirketjener to gudstjenester i måneden.
Steinar Kleiven: kirketjener og konsertvakt ved behov.
Mildred Coppola: Kirkevert i kirkestuen to dager i uken.
Anne-Sofie Hjort Francke: daglig leder for Frogner Menighets hus (Schafteløkken).
Inger Elisabeth Solem: Daglig leder på Schafteløkken, fra september 2014.
Borghild Hukkelberg: Styrer i Frogner menighets barnehage i en 80% styrestilling og
20% stilling på avdelingene.
Arnulf Myklebust: Institusjonssjef på Frogner menighets hjem – Frognerhjemmet
(egen stiftelse).
Regnskap 2014
Regnskapet for 2014 viser en positiv utvikling i forholdet mellom inntekter og utgifter.
Det store arbeid og fokus som menighetsrådet har hatt på økonomisk forvaltning har,
kombinert med mindre lønnsutgifter, båret frukt.
Menighetsrådet satte i gang en større sanering av sopputviklingen i
trappeoppgangen på Schafteløkken som ble betydelig dyrere enn beregnet.
Hjellnes consult, som utarbeidede tilstandsrapporten for hele Schafteløkken i 2013
ble brukt som konsulenter på dette prosjektet. Da man gikk i gang med arbeidet viste
det seg at dette ville bli mer omfattende enn først estimert pga. større skader.
Det ble brukt 306.000 kroner på entreprenøren Abelson som utførte arbeidene og
354.000 kroner til Hjellnes consult. Dette konsulentarbeid inkluderte også
oppfølgende arbeid etter tilstandsrapporten fra 2013.
Menighetsrådet oppnevnte en prosjektgruppe som skulle utredde fremtidige
løsninger for Schafteløkken. Denne ble betalt 58.000 kroner for arbeidet sitt.
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Samlet resultat for Frogner menighet i 2014 ble et regnskapsmessig merforbruk på
382.000 kr. Dette må dekkes inn av menighetens disposisjonsfond (som per 31.12.14
utgjør 1.951.122 kr.).

Gudstjenesteliv:
2011

2012

2013

2014

Gudstjenester
Antall gudstjenester søn- og helligdager
Antall deltakere på søn- og helligdager
Antall gudstjenester på andre dager
Antall deltakere på andre dager
Totalt antall gudstjenester

56
9637
111
2093
167

58
8815
91
2578
149

53
6156
102
3732
155

53
6979
139
4871
192

Kirkelige handlinger
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder

134
23
15
95

112
23
22
85

88
32
29
87

108
21
43
75

Ofringer, innsamlinger, gaver
Offer / kollekter i kr totalt
Herav til egen virksomhet
Videresendt til andre formål

326.616 261.413 237.815 242.196
180.545 143.135 167.858 132.718
146.071 118.278 69.957 109.478

Tabellen viser at antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdager har stabilisert
seg i forhold til tidligere års nedgang.
Avslutningsvis vil menighetsrådet gjerne rette en takk til alle frivillige som gjør en flott
innsats i menigheten.
Uten deres ulike bidrag ville menigheten gudstjenester, bibelgruppe, kulturelle
arrangementer og sosiale sammenkomster ikke være mulig. En enorm takk skal lyde
fra Frogner menighet og staben i kirken til dere alle!!!
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Frogner menighetsråd 27. februar 2015

GUDSTJENESTEUTVALGET
Gudstjenesteutvalget har i 2014 bestått av Jardar Seim (leder), sokneprest Paul
Nome (til september, da han sluttet som sokneprest) , organist Bjørn Kleppe,
Benjamin Thorsen Isachsen (medlem av menighetsrådet) og Hedvig Montgomery.
Etter utvalgets nokså intense arbeid i 2012 og 2013, først med den foreløpige lokale
grunnordningen for høymesse og deretter med den endelige lokale grunnordningen
for høymesse og andre hovedgudstjenester i Frogner kirke, har 2014 vært et roligere
år. Utvalget har hatt ett ordinært møte i tillegg til utvalgsmedlemmers arbeid med
saker, og informasjonsdeling på e-post. De viktigste sakene har vært:



Etter at grunnordningen var vedtatt av menighetsrådet 25.09.2013 (etter
forberedelse i gudstjenesteutvalget, høringsrunde til prester og andre ansatte
med gudstjenesteoppgaver, behandling i menighetsmøte) og godkjent av
biskopen 12.11.2013 for perioden 1. søndag i advent 2013 til 1. søndag i advent
2016, tok biskopen i brev av 03.02.2014 til Frogner menighetsråd (og noen andre
menighetsråd) opp spørsmålet om videreføring av allerede godkjente lokale
grunnordninger. Biskopens brev stilte opp flere valgmuligheter:
o
Ikke å foreta oss noe nå med hensyn til den lokale gudstjenesteordningen,
siden godkjenningen gjelder til 1. søndag i advent 2016.
o
Vurdere om vi vil forlenge grunnordningen til 2018 og gi tilbakemelding om
det. Det innebærer en "enkel søknad" uten krav om behandling i
menighetsmøte.
 En slik enkel søknad kan innebære en ren forlengelse uten endringer.
Men det kan også legges inn noen mindre justeringer av allerede
vedtatt grunnordning, om menighetsrådet finner det ønskelig. (Og uten
at et menighetsmøte behandler saken.) Se punktet nedenfor om en
mindre justering av nattverdliturgien.
 Ved ønske om vesentlige endringer av en eller flere av de
hovedgudstjenestene som det er godkjent lokale ordninger for (eller ved
søknad om nye typer hovedgudstjenester), skal saken behandles av et
menighetsmøte før menighetsrådet gjør sitt vedtak og sender søknaden
tjenestevei til biskopen (frist: 30. september 2014). Det brukes da et
annet søknadsskjema enn ved "enkel søknad".
Gudstjenesteutvalgets vedtak i denne saken (møte 03.03.2014) var å anbefale
menighetsrådet å søke om videreføring av grunnordningen for
hovedgudstjenester i Frogner kirke til 1. søndag i advent 2018 ("enkel søknad").
Argumenter: Arbeidet med den grunnordningen som nylig er innført, var så omfattende at det er naturlig med en varighet lenger enn til 2016. Dessuten gjør
tidsplanen for den sentrale evalueringen av gudstjenestereformen, inkludert
endelig godkjenning av liturgisk musikk, det naturlig med en slik forlengelse,
siden den avsluttende behandlingen i Kirkemøtet er planlagt til april 2017 (ifølge

Side



6

Fortsatt arbeid med lokal grunnordning for hovedgudstjenester

7



Side



Kirkerådets rundskriv av 04.10.2013 om "Veiledning om bruken av liturgisk
musikk", side 4).
I sitt møte 19.03.2014 (sak 22/14) sluttet Frogner menighetsråd seg enstemmig
til anbefalingen fra gudstjenesteutvalget om å søke biskopen om videreføring av
grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til 1. søndag i advent 2018.
Gudstjenesteutvalget har også drøftet bruken av ordene kropp og legeme i
nattverdliturgien. Den nye gudstjenesteordningen bruker "kropp" i
innstiftelsesordene (Verba), begrunnet ut fra den nye bibeloversettelsen, mens
det i utdelingsordene brukes "legeme". ("Dette er Jesu legeme". Alternativt kan
brukes "Kristi kropp, gitt for deg.") Dette har vært opplevd som forstyrrende av
flere. (Det kan tilføyes at Verba i sin nye form uansett ikke er konsekvent i sin
tilpasning til språkbruken i den nye bibeloverettelsen, siden det fortsatt heter
"kalk" i Verba, mens bibeloversettelsen har "beger".) Etter å ha drøftet saken
anbefalte gudstjenesteutvalget at ordet "legeme" brukes både i Verba og
utdelingsordene i nattverdliturgien i den lokale grunnordningen, altså at "kropp"
erstattes av "legeme" i Verba. Før utvalget ville foreslå dette for
menighetsrådet, ønsket det å høre prestenes mening. De ønsket alle at det
skulle være lik praksis prestene imellom. To av dem ønsker primært "legeme",
én ønsket primært "kropp". Etter dette fikk menighetsrådet oversendt utvalgets
anbefaling og prestenes uttalelser om saken. Deretter vedtok menighetsrådet i
sak 22/14 (møte 19.03.2014) gudstjenesteutvalgets anbefaling om å benytte
"legeme" både i innstiftelsesordene (Verba) og utdelingsordene. Det ble tatt
med som "en mindre justering" i søknaden om videreføring av den lokale
grunnordningen til 2018.
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Den 31. januar 2014 sendte Oslo biskop ut en ny "forordning" av gudstjenester i
Domprostiet, med ikrafttredelse 1. juni 2014. Gudstjenesteutvalget har drøftet saken
og gjort menighetsrådet oppmerksom på enkelte sider ved forordningen. Siden en
slik "forordning" ifølge kirkeloven er et juridisk dokument som styrer disponeringen av
personalressurser til gudstjenester i begge de kirkelige arbeidsgiverlinjene
(bispedømmerådet/prestene og fellesrådet/organist, kirketjener), er det viktig å være
oppmerksom på de punktene i forordningen som med en streng fortolkning kan føre
til en uønsket reduksjon av gudstjenestetilbudet i Frogner kirke. Det gjelder særlig to
perioder, den stille uke/påsken og sommeren. Mens det hittil har vært en selvfølge
med gudstjeneste så vel skjærtorsdag som langfredag, vil det nå, på hver av disse
dagene, bare
være
forordnet
(altså
obligatorisk) gudstjeneste
(kalt
"fellesgudstjeneste") i to av de fire kirkene i samarbeidsområdet BUFF (Bygdøy,
Uranienborg, Fagerborg og Frogner). Forordningen legger faktisk opp til at to av de
fire kirkene skal være uten gudstjeneste skjærtorsdag, og det samme på langfredag.
Gudstjenesteutvalget uttrykte i sin oversendelse til menighetsrådet skuffelse over at
biskop Kvarme på denne måten legger opp til å svekke gudstjenestefeiringen i
kirkens store høytid, påsken, og bad menighetsrådet vurdere om det er mulig å gjøre
noe med denne saken. Når det gjelder gudstjenestene i sommerperioden (i
forordningen definert til ca. 15. juni – 1. september, altså 11 uker) forordnes det hver
søndag gudstjenester i to av de fire kirkene i samarbeidsområdet. Det kan innebære
at Frogner kirke blir stående stengt fem eller seks søndager hver sommer, avhengig
av hvordan de forordnete gudstjenestene plasseres i de fire kirkene, og vil i tilfelle
innebære en kraftig reduksjon av gudstjenestetilbudet. I forordningens første år
(2014) ble det planlagt fem sommersøndager uten gudstjeneste i Frogner kirke med
henvisning til "fellesgudstjeneste" i Bygdøy kirke. (På grunn av mange dåp ble det
likevel bare fire "gudstjenestefrie" søndager i Frogner kirke i 2014.) Ettersom
ressurstilgangen fra sentralt hold (fellesråd, bispedømmeråd/prosti) til
sommergudstjenestene hadde begynt å bli redusert også før den nye forordningen
kom, dekket menighetsrådet i flere år merutgiftene ved å holde gudstjenester hver
søndag i Frogner kirke (se f.eks. vedtak i MR-sak 33/11). Det siste året med
gudstjenester
hver
søndag
i
sommertiden
var
2012
(derav
én
lekmannsgudstjeneste). I 2013 var det to søndager uten gudstjeneste i Frogner kirke.
Gudstjenesteutvalget har bedt menighetsrådet å vurdere situasjonen for årene som
kommer, med tanke på en mulig justering av forordningen, men også med tanke på
hva menighetsrådet kan være villig til å gå inn med av midler dersom reduksjonen av
antall gudstjenester blir så kraftig som en streng fortolkning av forordningen legger
opp til. Menighetsrådet overlot til arbeidsutvalget (AU) å vurdere dette for 2014. På
sitt møte 02.04.2014 vedtok AU at det ikke skulle være menighetsfinansierte
gudstjenester sommeren 2014, da det ikke var forutsatt i budsjettet. Det kan tilføyes
at utvalgets leder på egen hånd (uten behandling i utvalget) overfor menighetsrådet
(e-post til MR-leder 19.03.2014) har lansert tanken om kirkeofringer til finansiering av
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Biskopens forordning om gudstjenester: Hvor ofte skal det være gudstjenester
i Frogner kirke?

slike ikke-forordnete gudstjenester, dersom menighetsrådet, når det setter opp
offerlisten, skulle fortsette praksisen med et konkret internt offerformål som gjentas
flere søndager (slik det ble gjort da man først ofret til nye møbler i kirkestuen og
deretter til nye salmebøker). Det kan også tilføyes at utvalgsleder for oversiktens og
sammenlikningens skyld har bedt biskopen om å få oversendt den tidligere
forordningen (gjeldende fram til 01.06.2014). Fra biskopens rådgiver fikk han
25.03.2014 følgende svar:
Ang. ditt spørsmål om å få tilsendt forordning for Frogner menighet: Vi har, i
arbeidet med å utforme ny forordning for blant annet Domprostiet, lett i våre
arkiver etter dokumentasjon på gjeldende forordning. Det viser seg at et
konkret oppsett, lik den forordningen som nå er utarbeidet for Domprostiet og
som skal gjelde fra 1. juni, ikke tidligere er blitt utarbeidet. I tidligere
saksutredninger om forordningsspørsmålet legges det vekt på den historiske
forståelsen av forordningen. Det er at hovedsystemet har vært at biskopen
har forordnet gudstjenester hver søn- og helligdag samt en aftensang i uken.
Noen kirker har fått fastsatt en noe lavere frekvens, og lokal utvikling har ført til
stedegne variasjoner.
Selv om det ikke har inngått i utvalgets arbeid, kan det til orientering til slutt nevnes at
det i saken om den nye forordningens konsekvenser for gudstjenestelivet også var et
engasjement våren 2014 fra prestene i BUFF (Bygdøy, Uranienborg, Fagerborg,
Frogner) overfor biskopen.

Oslo, 23. februar 2015.
For gudstjenesteutvalget
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Jardar Seim (sign.)
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Orgelkomitéen har i 2014 bestått av Liv Clemens, Lise Høst, Bjørn Kleppe (kirkens
organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Paul Nome
gikk ut av komitéen da han sluttet som sokneprest i september. Domorganist Kåre
Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2014 hatt 3 møter (11.
februar, 25. februar og 26. mai).
Etter kontinuerlig virke siden 2000 opplevde vi i 2014 endelig et gjennombrudd
i arbeidet for å gi Frogner kirke et kvalitativt godt og velfungerende orgel. Det
grunnleggende konseptet for komitéens arbeid har hele tiden vært å finne en
orgelløsning som tar vare på det beste i dagens orgel og viderefører orgelets stil
gjennom et orgel som står godt til kirkerommet, og som vil være egnet både til
koralspill og liturgisk spill i gudstjenester, bisettelser og vigsler, og i andre musikalske
sammenhenger, som konserter. Gjennombruddet kom ved det vedtaket som Kirkelig
fellesråd i Oslo gjorde på sitt møte 13. februar 2014. Da ble et forslag fra kirkevergen,
som var fulgt opp av en enstemmig bygg- og vedlikeholdskomité og en enstemmig
hovedkomité, vedtatt. (På fellesrådsmøtet var det likevel noen som stemte mot.)
Vedtaket innebærer at det på 2014-budsjettet skulle bevilges 2 mill. kr. til
rehabilitering av orgelet i Frogner kirke, og at det bevilges ytterligere 4 mill. i 2015
eller 2016, avhengig av framdriften i prosjektet. Det forutsettes et bidrag fra
menigheten på 3 mill. i 2014, midler som alt er samlet inn. Stipulert samlet kostnad: 9
mill. kr. Bruken av ordet "rehabilitering" kan virke forvirrende, men ordet brukes i
fellesrådets budsjettoppstilling om denne typen investeringsmidler. Frogner kirke vil
få et orgel som både er nytt og gammelt. Det som etter dagens vurdering er kvalitativt
godt i det nåværende orgelet, skal beholdes og rehabiliteres, med tillegg av nytt
materiale som forholder seg til det gamle. Det som skal videreføres, er i overveiende
grad det eldste stemmematerialet. Det stammer fra det orgelet som i 1880-årene ble
bygd til Vår Frelsers kirke (Oslo domkirke), og ble overført til Frogner kirke i 1935. I
budsjettforslaget for Oslo kommune for 2015, som ble lagt fram 24. september 2014,
ba dessuten byrådet uttrykkelig Kirkelig fellesråd om å prioritere rehabilitering av
orgelet i Frogner kirke.
Etter at tidligere årsmeldinger fra orgelkomitéen ved flere anledninger har
uttrykt skuffelse over forholdet til Kirkelig fellesråd i orgelsaken, har samarbeidet etter
vedtaket 13. februar vært utmerket. Lederne for menighetsrådet og orgelkomitéen
skrev kort tid etter møtet et felles brev til fellesrådet og kirkevergen om tre spørsmål:
Organiseringen av samarbeidet mellom fellesrådet og menigheten, tanker om hva
slags orgel vi ønsker, og konsulentspørsmålet. Vi foreslo at det skulle være et felles
prosjektutvalg, og skisserte hvordan det kunne settes sammen. Det er blitt slik vi
ønsket det, og det er dette prosjektutvalget som, etter at det ble opprettet i april, har
utført det praktiske arbeidet. Prosjektgruppa består av: Ole Spydevold (prosjektleder)
og Thor Nielsen fra fellesrådet/kirkevergen, Bjørn Kleppe (organist), Eva Schjoldager
(menighetens representant i fellesrådet og medlem av menighetsrådet) og Jardar
Seim (orgelkomitéens leder) fra Frogner menighet, og domorganist Kåre Nordstoga,
som er prosjektets faglige konsulent. Han var foreslått fra Frogner til denne
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oppgaven, han har også fungert som konsulent i forhold til orgelkomitéens arbeid helt
siden starten i 2000 og kjenner saken og orgelet utmerket godt. Han har også rik
erfaring som konsulent ved store orgelprosjekter. Og i Frogner kirke snakker vi om et
stort prosjekt. Med prosjektgruppa har vi fått et organ som både ivaretar samarbeidet
mellom fellesrådet og menigheten og tar seg av det praktiske arbeidet i saken. Det
har gjort at menighetens orgelkomité bare har hatt ett eget møte etter at
prosjektgruppa kom i gang.
Det første felles møtet om saken ble holdt 28. mars på kirkevergens kontor.
Der deltok også kirkeverge Robert Wright og prosjektansvarlig Helga Lindland. Det
første ordinære møtet i prosjektgruppa ble holdt 24. april i Frogner kirke.
Framdriften i prosjektet har utover i 2014 vært noe langsommere enn
opprinnelig antatt. Da så en for seg at det kanskje kunne bli inngått kontrakt med
orgelbygger før jul. Men å forberede og avholde en internasjonal anbudskonkurranse
etter regelverket for offentlige anskaffelser tar sin tid. Den 25. september ble det på
"Doffin", den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, endelig
kunngjort anbudskonkurranse for "rehabilitering med tilleggselementer" av orgelet i
Frogner kirke. En rekke orgelbyggere var senere på høsten på befaring i kirken for å
bli kjent med det nåværende orgelet og kirkerommet. Ved anbudsfristens utløp 15.
desember var det innkommet 9 anbud. Kvalitetssikringen og valget mellom dem før
inngåelse av kontrakt hører inn under 2015 (og pågikk fortsatt da denne
årsmeldingen ble skrevet).
Takket være noen nye gaver og kirkeofringer var det ved utgangen av 2014
ialt kommet inn over 3,7 millioner kroner til orgelsaken. Midler som overstiger det
minimumsbeløpet som Frogner menighet har forpliktet seg til, vil bidra til å kunne
velge en løsning som gir en god avveining mellom pris og kvalitet, slik at man ikke er
henvist til løsninger som scorer lavere på kvalitetskriterier i forhold til mulige dyrere,
men samtidig mer ønskelige alternativer. For å sikre de innsamlede midlene er
størstedelen overført til stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter
vedtak i menighetsrådet 2008.
Generell
informasjon
om
orgelsaken
finner
man
på
www.frognerkirke.no/orgel.htm (menighetens hjemmeside) og i en orgelbrosjyre som
bl.a. har vært utlagt i kirken. Orgelbrosjyren ble revidert i 2011. Neste revisjon av den
vil komme når kontrakt med orgelbygger er inngått, og det kan sies noe konkret om
når orgelet vil stå ferdig.
Til slutt gjengis det punktet som omhandler våre tanker om hva slags orgel vi
ønsker, slik de ble uttrykt i brevet av 26. februar 2014 fra Tellef Raustøl (MR-leder)
og Jardar Seim (komitéleder) til Kirkelig fellesråd, etter at fellesrådet hadde foretatt
sin bevilgning:
Tanker om hva slags orgel vi ønsker: Størrelsen bør være som i dag med
mulighet for noe utvidelse. (Det nåværende orgelet har 53 stemmer, inkludert
2 transmisjoner.) Fordi det er ønskelig å ta vare på det som er kvalitativt godt i
det gamle stemmematerialet fra 1880-årene, må det være utgangspunktet
også for det som bygges av nye stemmer (f.eks. i størrelsesorden 15), slik at
det oppnås en naturlig helhet. Menighetens ønske er både å få et driftssikkert

orgel og å bevare den monumentale, varme og vakre klangen som er typisk
for betydelige deler av orgelet når det fungerer. De tekniske løsningene må
være tilpasset det klangidealet som tilstrebes, og da er det naturlig med
samme type traktur som nå (elektro-pneumatisk). Oppstillingen av orgelet må
av hensyn til glassmaleriene mot Bygdøy allé fortsatt være delt (to orgelhus)
og fortsatt ha god gulvplass for kor. Det må vurderes om 2. manualet, som er
plassert ute i tårnrommet og klinger svakt, kan flyttes. Innbyrdes flytting av
enkeltstemmer mellom manualer kan også tenkes. Det må komme en ny
spillepult med moderne tekniske hjelpemidler som elektroniske
setzerkombinasjoner.
Oslo, 16. februar 2015.
For orgelkomitéen
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Jardar Seim (sign.)

HJEMMESIDEN - FROGNER MENIGHET PÅ INTERNETT
Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, og med
eget domenenavn fra begynnelsen, har nettstedet vært i kontinuerlig drift. Adressen
er www.frognerkirke.no.
Hjemmesiden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i en
gudstjeneste, gudstjenestelister for en lengre periode, aktiviteter og arrangementer
over en viss tid [konserter, konfirmasjonsforberedelser, barnekor]), og delvis til raskt
skiftende informasjon (program neste uke, aktuelle notiser). Som
kommunikasjonskanal har hjemmesiden mange fordeler: Den er lett å oppdatere når
det kommer nye opplysninger. Samtidig er det uproblematisk å ha eldre stoff
liggende tilgjengelig i lang tid. Den er også svært billig i drift så lenge arbeidet med
den gjøres av en frivillig.
Det største problemet med å ha en hjemmeside som viktigste kommunikasjonskanal
utad er at den må oppsøkes aktivt av dem som er interessert. (Eventuelt at man
tilfeldig finner den pga. søk på et søkeord som også gir treff på Frogner-siden.)
Dersom det var tilstrekkelige økonomiske ressurser til et tradisjonelt menighetsblad,
og frivillige i menigheten som ville ta ansvaret for det redaksjonelle og for
annonseakkvisisjon, ville man i tillegg til nettstedet ha en kommunikasjonskanal som
nådde alle i menigheten som en jevnlig påminning og kontakt. Erfaringene fra
menigheter som har klart å holde på sitt menighetsblad, er jevnt over gode. Det
hadde vært vært en styrke for Frogner menighet å få et trykt menighetsblad i gang
igjen.

Side

Den enkeltsiden som har flest besøk gjennom hele året, er naturlig nok åpningssiden
med aktuell informasjon, og hovedmeny til de øvrige sidene. Deretter følger sidene
med konserter, kalender (tidsspenn fra en uke til en måned), salmer i kommende og
tidligere gudstjenester, gudstjenesteliste (oversikt for ca. et halvt år), oversikt over
ansatte, menighetens årsmelding, aktueltside med skiftende innhold,
gudstjenesteliturgien, menighetsrådet (med tilgang på referater fra møtene). Noen av
sidene kan man gjennom arkivlinker følge flere år bakover i tid, bl.a. salmesiden,
gudstjenestelistene, konsertoversiktene, årsmeldinger for menigheten, presentasjon
av kandidater til menighetsrådsvalgene. Det er også en egen arkivside der eldre, mer
enkeltstående sider er tilgjengelige (f.eks. intervjuer med ansatte).
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Den statistikktjenesten som brukes til å vise trafikken på hjemmesiden (nettstedet),
viste seg å være ustabil deler av høsten 2014. Siden jeg ikke stadig vekk sjekker
antall besøk, tok det litt tid før det ble oppdaget. At resultatene for november og
første halvdel av desember, som vanligvis har mange besøk på grunn av
julekonsertene, er klart feilaktige (noen dager med 0 besøk oppført), betyr at gjennomsnittstallet pr. døgn for året sett under ett, ikke lar seg beregne med sikkerhet.
Men for de delene av året det foreligger antatt sikre tall (279 døgn), var det
gjennomsnittlig 107 besøk pr. døgn. (Januar er heller ikke med, siden lagret statistikk
ikke går så langt tilbake.) I 2013 var tallet 105 besøk når alle deler av året var med.
Som i tidligere år var besøket større i høsthalvåret enn i vårhalvåret, og med
desember med flest besøk (konserter, julaftensgudstjenester). Sommermånedene
har færrest besøk.

I august 2014 opprettet Frogner menighets barnehage Schafteløkken sin egen
hjemmeside under portalen barnehage.no, som drives av Private Barnehagers
Landsforbund. Barnehagesiden på menighetens hjemmeside oppdateres derfor ikke
mer (det ligger melding om det). Fra før har Schafteløkken (Frogner Menighets Hus)
sitt eget nettsted, www.schaftelokken.no.
Nettstedet frognerkirke.no drives uavhengig av Kirkelig fellesråds nettilbud for Oslomenighetene, oslo.kirken.no, Men hvis man der søker på Frogner, overføres man til
menighetens egen side.
For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av
informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem
som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både
ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.
Oslo, 23. februar 2015.
Jardar Seim
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web-ansvarlig i Frogner menighet

Kulturutvalget i Frogner menighet
Kulturutvalgets arbeid hviler på et mandat i 7 punkter. Men for at det skal være mulig
å gjennomføre, når KU består av 6 travle frivillige, ble det også i året 2014 i hovedsak
lagt vekt på punkt 2-b: «…å inspirere til, planlegge og gjennomføre arrangementer og
andre tiltak av kulturell og kirkelig karakter….», som i praksis innebar at Kulturutvalget valgte også for 2014 å fortsette med temamøtene klokken 1500-1600 i
Kapellet på lørdager.
Medlemmene i året 2014 ble 6 av de 7 medlemmene som ble oppnevnt av
Menighetsrådet for perioden 2012-2015: Inger Johanne Agerup, Liv Clemens, Anitra
Terese Eriksen, Anne Marie Vøien Fleischer, Grethe Marie Robertsen og Jardar
Seim. Solveig Harriet Lid valgte å gå ut av KU etter endt vårsesong 2014.
Anne Marie Vøien Fleischer ble på KU-møtet 17.11.14 bedt om å fortsette som leder.
Etter diskusjon om mulige tema, valgte KU å fortsette med «Kirkeprofiler» også i
2014 . Temavalget viste seg å være riktig da møtene i Kapellet hadde et
gjennomsnittsbesøk på 35-40, med et jevnt besøk fra hele byen.
KU gjennomførte 6 «Kirkeprofiler»-temamøter våren 2014 og 6 «Kirkeprofiler»temamøter høsten 2014, med 2 ansvarlige fra KU for det praktiske ved hvert møte.
(Programoversikten kan leses nedenfor eller på www.frognerkirke.no ).
KU gjennomførte 7 -planleggingsmøter i 2014, med Anne Marie Vøien Fleischer som
referent og møteleder.
Det ble lagt frem regnskap på siste planleggingsmøte i 2014, den 8.12. og samtidig
ble det sendt budsjettsøknad fra KU til MR for 2015. På 11 av de 12 gjennomførte
temamøtene kom gjester inn utenfra for å holde kåserier eller gi musikkinnslag, i sum
kom 16 kåsører inn utenfra, i tillegg til KUs Jardar Seim og 14 musikere/ kunstnere
utenfra, i tillegg til Frogners kantor, Bjørn Kleppe, MRs Anners Lerdal og KUs Anitra
Terese Eriksen og Jardar Seim. Samtlige kåsører og musikere ga sine bidrag uten å
motta honorar, bortsett fra kunstnerne før påske/-14 i «MOT ADVENT», men da ble
det til gjengjeld gjennomført entré.
KU har annonsert gjennom kanalene fra tidligere år: I gudstjenestens Kunngjøringer,
i Månedsbrevene; i montrene utenfor kirken og i Kirkestuen; ved plakat på «Bukken»
på fortauet den respektive lørdagen; hele tiden oppdatert i www.frognerkirke.no;
Dessuten ved fellesannonse for sesongen - samt enkeltannonse før den respektive
lørdagen - i «Vårt Land»; Dette i tillegg på en rekke av gratis-internetsøkermotorene,
som for eksempel oslosurf.com, osloby.oslopuls og DinLokalavis.
For året 2014 ble det bevilget fra MR til KU kroner 12.000,- , med kroner 3000,ekstra til annonsering. Den store utgiften er annonseringen i «Vårt Land», selv om
KU har en fordelaktig avtale med avisen. Men det er inspirerende for KU at
besøkende kommer fra hele byen – og mange av disse sier nettopp at de har reagert
på annonseringen i «Vårt Land».

for Frogner menighets Kulturutvalg
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Oslo, februar 2015 , Anne Marie Vøien Fleischer

15

Ellers er det et spørsmål om hvor lenge kåsører og musikere kan komme utenat det
tilbys honorar.
Til inspirasjon for Kulturarbeidets arbeid ellers har vært - og er at besøkende sier at disse temalørdagene «…er ukens høydepunkt».

Her følger programmet KU gjennomførte i kalenderåret 2014

KÅSØR
KÅSERITITTEL
MUSIKER(E)

18.1.
Kapellet

Kåsør: Historiker Jardar Seim
Kristian Hansson, bl.a. formann i Frogner menighetsråd,
ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet, medlem av den midlertidige
kirkeledelse under krigen.
Musikk: Per Ariansen, sang
Kåsør: Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker
Om hans arbeid med muslimer, jøder og kristne i Jerusalem
Musikk: Bjørn Kleppe, orgel

1.2.
Kapellet

15.2.
Kapellet

Kåsør: Åge Haavik, seniorrådgiver i Kirkerådet, en av Norges fremste
eksperter på salmer.
Egil Hovland. Salmekomponisten som trosopplærer
Musikk: Jardar Seim

1.3.
Kapellet

Kåsør: Kristin Norseth, førsteamanuensis, dr.theol.
Bolette Gjør, en fremadskuende fremskrittskvinne.
Musikk: Vivian Louise Tsui, klaver

15.3.
Kapellet

Kåsør: Dagne Groven Myhren, litteraturforsker, folkemusiker.
Nicolai Wergeland, - allsidig prest og en av grunnlovsfedrene
Musikk: Anners Lerdal, saksofon

29.3.
Kapellet

«MOT PÅSKE» - POESI-MUSIKK - BLOMSTER.
Ved Anitra Terese Eriksen, skuespiller; Carl Petter Opsahl, gateprestmusiker; Magnus Larsen, bassist; Nils Norman Iversen,
blomsterkunstner

20.9.
Kapellet

Kåsør: Ørnulf Hodne, folkeminneforsker
Jørgen Moe, folkelivsamler, dikter og biskop
Musikk: Anners Lerdal, saksofon

4.10.
Kapellet

Kåsør: Jardar Seim, historiker
Streng som en pol’timester og øm som ei mor.
Om Anna Iensen og Sara Flock i det gamle Vaterland.
Musikk: Per Ariansen, sang
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Ellers ligger alt Kulturutvalget har gjennomført, på www.frognerkirke.no se
«Kirkeprofiler»

18.10.
Kapellet

Kåsør: Anne Sunniva Espolin Johnson om sin far
Alex Johnson, fargerik prest, biskop og familiefar.
Musikk: Jardar Seim, orgel.

1.11.
Kapellet

Kåsør: Liv Bliksrud, dr.phil.
Sigrid Undset og kristendommen.
Musikk: Katharina Klaveness, sang- Peter Klaveness, piano

15.11.
Kapellet

Kåsør: Arne Fjeld, prior hos dominikanerne.
Hallvard Rieber Mohn. Alvorets gleder.
Musikk: Ingerid Louise Birkeland, sang. Bjørn Kleppe, orgel

8.12.
Kapellet

«MOT ADVENT», ved Anitra Terese Eriksen, skuespiller,
Carl Petter Opsahl, gateprest-musiker,
Magnus Larsen, bassist, Nils Norman Iversen, blomsterkunstner
Entré: kr 60,-

Oslo, februar 2015
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Anne Marie Vøien Fleischer
For Frogner menighets kulturutvalg

Frognerhjemmets venner 2014
Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1g. i
mnd. Til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å
samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959. Siden har
foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som
hovedansvarlige så lenge de orket. Undertegnede har vært med siden 1974 og er
program-og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast kultur-/ hyggekveld i
måneden med underholdning av høy kvalitet til glede og oppmuntring for beboerne Vi
følger et tradisjonelt pro-gram som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl.17.3019.00. De første 15 min. er det piano-musikk for beboerne i dagligstuen ved vår,
trofaste og velvillige Borghild Jakobsen. Underholdning (fra 17.45) av ulik slag,
musikk, sang, teater, musikal, deklamasjon etc. Så følger en spennende ut-lodning
før sokneprest Paul Nome (tom sept.) Margunn Sandal (fom okt,), avslutter med en
kort andakt. Vi takker sokneprestene som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse
og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for meget god
bevertning for gjester og venner. Følgende har bidratt med underholdning i 2014:
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9.jan. Vi markerte grunnlovsjubiléet v/skuespiller Ola B. Johannessen som
fremførte Henrik Ibsens store dikt «Terje Vigen» «Så kom attenhundreog
fjorten med fred og de norske fanger, og Terje med førtes hjem på en svensk
fregatt».
Avslutning v/ Paul Nome. Ledelse: Grethe Robertsen
13.feb. Konsert v/ unge piano elever fra Barratt Due; Selma Knoff (10) Menuett av
J.S. Bach og Tysk dans av C. Weber, Ole G. Nielsen (10) Arabeske av
Burgmuller og Mattias Thedens (14) Sonate i e-moll, 1.sats av J. Haydn.
Vinterdikt v/Sigrun Grøtting.
Avslutning v/ Paul Nome Ledelse: Grethe Robertsen
13.mars: Konsert v/« Duo Celliano» Julia Xia (17), cello & Vivian Louise Tsui (16),
piano Max Bruch: Kol Nidrei, Claude Debussy: Sonate ,1.sats, Prologue,
Dimitri Shostakovich: Sonate, 3.sats, Largo, Frantz Shubert: Ave Maria
Avslutning v/ Paul Nome. Ledelse: Grethe Robertsen
10.apr:. «Mot påske» Poesi & musikk v/ skuespiller Anitra Terese Eriksen (poesi),
Søstrene Madelene (21) fiolin & Sofia Berg (24) piano og Anners Lerdal
(saksofon)- påskesalmer.
Søstrene Madelene & Sofia Berg: Halvorsen: Norsk dans nr.1 (Madelene &
Sofia) Kreizler: Schön Rosmarin (Madelene) Debussy: Piken mede linhåret
(Sofia) Bach/ Gounod: Ave Maria (Madelene & Sofia)
Avslutning v/teologistudent Ida Marie Heggelund Ledelse: Grethe
8.mai: Szusuki fiolinelver (17) fra Oslo & Bærum musikk & kulturskole u/ ledelse av
Edda Hvenekilde Piano akk.v/Sivert Blindheim.
Avslutning v/ Ida Marie Heggelund Ledelse: Grethe
19.juni Konsert m/ fam. Odland, Kantor Otto Christian Odland med datter Anne -11år
(fiolin) og sønnen Magnus (6år) piano & fiolin. Tuva: Johann Svendsen:
Romanse, Bach: Konsert i A-moll og Fritz Kreisler: Liebesleid Tuva og Ellen
Shostakovitch: Preludium Ellen; Bach: Konsert i D-moll, Magnus: Chopsticks
Avslutning v/ Paul Nome Ledelse: Grethe

11. sept. Høstprogram Lyrikk & prosa m/ musikk ved Sigrun Grøtting og Borghild
Jakobsen
Avslutning ved Paul Nome. Ledelse: Grethe
9.10 okt. Konsert m/ Simen Kraggerud (11) piano Nhi Do Phuong fiolin og Alf
Richard Kraggerud - fiolin Simen: Bach: Tostemmig invensjon, Hummel:
Scherzo i A-dur, Haydn: Sonatine i C-dur Grieg: Alvedans og Chopin: Vals i
A-moll Nhi Do Phuong : Bach Partita nr. 2 i D-moll: Allemande og Grave fra
Sonate i A-moll for solofiolin Alf Richard og Nhi Do : Sibelius’ fiolin-konsert
2.sats Simen og Nhi Do : J.S. Bach: Ave Maria
Avslutning v/ sokneprest Margunn Sandal Ledelse: Grethe
27.nov. Konsert v/ Suzuki fiolin- og trekkspill elever fra Oslo og Bærum musikk og
kulturskole v/ lærere Edda Hvenekilde og Brith Laila Ouff, akk av Sivert
Blindheim. Barnesanger, folkemusikk klassisk musikk.
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
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Oslo, 18.02.15 Grethe M. Robertsen

Frognerhjemmet
Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome,
Margunn Sandal gikk inn etter Paul Nome, Eva Schjoldager, Grethe M. Robertsen,
Kessete Kifle (ansatt), Hanne Frantzen( ansatt etter Lisbet Sørgjerd), Berit Kristine
Evensen (beboer til 22.07.13) og Hjørdis B. Jørgensen (beboerrepr. fra august)
Vararepr. Tellef Raustøl.
Det har vært stor pågang etter sykehjemsplasser spesielt fra august. En av
grunnene til dette var at Hovseterhjemmet skulle tømmes (rehabilisering) og
beboerne derfra måtte flyttes til Økern, men det var ikke plass til alle på Økern og da
måtte de få ledige plasser på andre sykehjem.
Beleggsprosenten i 2014 var på våre 53 sykehjemsplasser 99,6 % og da er det ikke
mye lediggang. 3 av beboerne flyttet til andre sykehjem pga eget ønske og
spesialavdeling. 13 av beboerne døde dette året. Årsskiftet 2014/15 er 39 av
beboerne hjemmehørende i bydel Frogner og 10 av de andre fra våre nabobydeler
Ullern og Vestre Aker.
Dagsenteret har 12 plasser som var belagt med 30 brukere ved årsskiftet 2014/15
hvor alle brukerne kommer fra bydel Frogner siden det er bydelen som disponerer
disse plassene i motsetning til sykehjemsplassene hvor det er fritt sykehjemsvalg. Vi
merker at det har vært større pågang på dagsenterplassene i høst trolig fordi det var
vanskeligere å få sykehjemsplass.
Frognerhjemmet var ett av 3 sykehjem som hadde tatt ut stevning mot Oslo
kommune vedrørende G-reguleringen på pensjon. Saken vant vi i tingretten, men
tapte i lagretten og Høyesterett slapp ikke saken gjennom dit. Dette har vært
tidkrevende og skuffelsen var stor over dommen fra lagretten.
I høst hadde vi brukt opp velferdsmidlene fra Astrid og Birger Torsteds legat, men var
heldig og fikk nye 50.000 kr senhøstes som vi har satt av til 2015. I tillegg fikk vi
13.000 kr fra Oslo kommune i frivillighetsmidler. Dette er til svært stor glede og
oppmuntring for våre faste beboere og dagsenterbrukerne som får delta på
kulturarrangementer på dagtid.
Oslo Vest Rotary klubb har besøkstjeneste på Frognerhjemmet. Både kvinner og
menn deltar i besøkstjenesten og da snø og is smelter tar de beboerne med på
"rullestoltur" til Frognerparken. Et svært bra tiltak som våre beboere setter stor pris
på.
Frognerhjemmets venner er like trofaste som tidligere med kulturkveld en gang i
måneden. Vennekveldene er svært godt innarbeidet og har god oppslutning. Grethe
M. Robertsen er den som holder vennene samlet og er primus motor .
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Barnehagen kommer også regelmessig på besøk og det er alltid glede blant de eldre
med barn.

Også dette året har vi hatt 10 gudstjenester med nattverd i kapellet hvor menighetens
prester går på omgang, men kantor sitter alltid på orgelkrakken. Beboerne setter
svært stor pris på dette tilbudet og oppslutningen er meget god.
Andakt i storstua i 1.etg. har det vært 1 gang/mnd ved menighetens prester.
Paul Nome hadde sin siste tjeneste som sokneprest i Frogner med gudstjeneste hos
oss 9. september og derpå følgende kirkelunch i spisesalen, men han kom tilbake og
hadde juleandakten hos oss julaften og gjensynsgleden var meget stor.
Margunn Sandal fortsatte som Paul Nome og stiller opp på "Vennekveldene" og det
gleder våre beboere.
Sykefraværet er nede på et minimum. Totalfraværet gikk ned fra 6,6 % i 2013 til 4,9
% i 2014 og det vitner om trivsel og arbeidsglede.

Oslo, februar 2015
Arnulf H. Myklebust,
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Institusjonssjef

Musikk i kirken
Gudstjenester:
Høymessen hver søndag (med unntak av sommeren) er ukens viktigste
samlingstidspunkt for menigheten. Den står høyt i folks bevissthet, og vi gleder
oss over at såpass kommer til høymessene i kirken vår.
Flere kor, musikere og sangere medvirker ved høymessene gjennom hele
året. Det betyr en rik variasjon av de musikalske uttrykksformene. Vi har også
tatt i bruk Norsk Salmebok-2013, noe som innebærer at når et kor, musiker
eller sanger deltar er det svært mye enklere for menigheten å øve inn og lære
ny salmer.
Frogner kammerkor, som har kirken som sitt øvingslokale medvirker oftest. De
støttes også av økonomisk av menigheten, noe som også er helt uvurderlig for
koret. Dirigent er Kristin Groven Holmboe. Men også andre kor medvirker
jevnlig, og da nevnes Cæciliaforeningen, Internasjonal Forum Singers, ExOlavo, Det Norske Selskabs Mannskor og det store sammensatte
«Julaftenskoret»
Musikere som har medvirket er bl.a. Siv Øverli og Morten Brenne, trompet.
Oslofjord Strykekvartett, Katharina Frogner Kockum og Kristin Groven, sopran,
m.fl.
I 2014 satset vi mange ressurser på noen «store» høymesser. Maria
Budskapsdag, (Festivalgudstjeneste i forbindelse med Oslo Internationale
Kirkesmusikkfestival) da vi tok i bruk ny salmebok. 1.påskedag.
Avskjedsgudstjenesten til Spr.Paul Nome. Insettelsesgudstjenesten av
Spr.Margunn Sandal. Konfirmasjonsgudstjenesten, Allehelgensdag og
Julaften.
På gudstjenestene hver torsdag gis det anledning til å lytte til orgelmusikk og
selv delta med salmesang.
Organistvikarer har vært Jardar Seim og Haakon Omejer Sørlie
Kirkelige Handlinger:
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Kirkelige handlinger (bisettelser og vielser) utgjør en stor del av arbeidet til
kantor. Mange er seg svært bevist på hva de ønsker seg av musikk i
forbindelse med denne type seremonier, noe som ofte kan by på relativt store
utfordringer. Særlig med tanke på hvor liten tid det ofte kan være fra ønskene
blir kjent til fremføring skal finne sted. Men dette arbeidet oppleves som svært
givende og viktig.

Konserter:
Noen konserter i 2014:
Cæciliaforeningen: Handels Messias.
Det Norske Kammerorkester/Det Norske Solistkor: J.S.Bach-Orkestersuite i hmoll. Joseph Haydn: Stabat Mater.
Magnolia Jazzband/Oslo seniorkor.
Frogner kammerkor: Div. Britten og Duruflès Requiem.
Cæciliaforeningen: Joh.Brahms: Ein deutsches Requiem.
Hydrokoret: Vivaldi/Mozart/Schubert.
Frogner kammerkor: «Julekvad»
Ole Edv.Antonsen: Desemberstemninger.
Det Norske Kammerorkester: Julekonsert.
Arve Tellefsen/Nidarosdomens guttekor: Julekonsert.
Cæciliaforeninger: J.S.Bach. Juleoratorier. (Kantate 1, 4 og 6)
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Bjørn Kleppe

Barne- og ungdomsarbeid
Barne- og ungdoms-utvalget
Utvalget har siste år bestått av Gunnar Heiene (leder), Bodil Marie Hognestad Labori
og Arne Slørdahl (sekretær). Det har dessverre ikke vært avholdt møter i utvalget i
2014..

Konfirmasjon
21 tenåringer ble bedt for i konfirmasjonsgudstjenesten i Frogner kirke den 21.
september 2014. Dette er riktignok 11 stk færre enn i rekordåret 2013. Men antallet
er i tråd med det stabile antallet konfirmanter vi har hatt de siste årene. Det er for
eksempel det samme antallet som i 2007 og én mer enn i 2008. I tillegg fulgte en
konfirmant vårt undervisningsopplegg, men ble konfirmert i en annen del av landet.
Undervisningssamlingene har vært 1,5 time annenhver torsdag for det meste på
Frogner menighets hus Schafteløkken. Noen samlinger har også vært i kirken. Som
tidligere år har Frognerkonfirmantene sammen med konfirmanter fra resten av
prostiet vært på sommerleir (11.-15. august på Fredtun, Stavern) og hatt enkelte
andre samlinger sammen. Undervisningen og opplegget ellers har vært ved kapellan
Arne Slørdahl. Trosopplærer Anneline Emanuelsen og noen tidligere konfirmanter
har vært med som leirledere. 24 konfirmanter ble den 16. oktober innskrevet for
2015.

Skolegudstjeneste
Den 18. desember hadde Ruseløkka skole sin førjulsgudstjeneste i Frogner kirke.
Som alltid deltok elevene i med prosesjon, med sang, tekstlesning, formulering av
bønnen, div. innslag mm. Det legges opp til et alternativt opplegg å skolen, men de
aller fleste elevene deltar på gudstjenesten. Og antallet i kirken synes stabilt.

kapellet. Og 18. desember inviteres alle barnehagene i soknet til én stor
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Før påske var det en «eksklusiv» barnehagegudstjeneste for menighetsbarnehagen i
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Barnehagegudstjenester

barnehagegudstjeneste. Antallet barn i førjulsgudstjenesten synes å øke.
Menighetsbarnehagen øver inn og fremfører da sitt julespill for de andre barna. En
god del foreldre og besteforeldre er til stede på disse gudstjenestene.
Den 16. desember kom en gruppe av de yngste barna fra noen av soknets
barnehager for å se krybben og synge julesanger.
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Arne Slørdahl

Frogner misjonsforening
Frogner misjonsforening er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. Foreningen er
menighetens eldste, ble stiftet i 1898.
I 2014 ble det bare avholdt 8 møter. Vanligvis 10.
På møtene samles vi om guds ord og bønn. Ellers fokuserer vi mye på NMS sitt
arbeid i Mali.
Kollekten som tas opp på hvert møte går uavskåret til det generelle arbeid i NMS.
Kollekt i 2014: 12.057 kr.
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Helle M. Hanche-Olsen

FROGNER MENIGHETS HUS – SCHAFTELØKKEN – årsmelding 2014
Utredninger og ny daglig leder: I løpet av 2014 ble forhenværende daglig leder,
Anne-Sofie Francke, pensjonert etter over to tiår i stillingen. 1. oktober overtok Inger
Elisabeth Solem hennes stilling. På dette tidspunkt hadde det funnet sted en
«Idedugnad» på Schafteløkken, hvor «Schafteløkken strategigruppe» - nedsatt av
Frogner Menighetsråd (Tellef Raustøl, leder) – inviterte til innspill fra menigheten og
andre interesserte, rundt aktiviteten på Schafteløkken Frogner Menighets Hus
(tirsdag 9. sept. 2014). Dette samtidig med at en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner
Menighetsråd (21.05.2014) arbeidet med en rapport vedrørende Schafteløkken
Frogner Menighets Hus’ fremtid – hvor det ble gjort rede for tre alternativer, hvorav
salg av eiendommen fremstod som et realistisk alternativ, som var under utredning.
Menighetens og lokalbefolkningens engasjement rundt Schafteløkken, ny
utredning: Imidlertid har engasjementet rundt Schafteløkken fra lokale beboere og i
Frogner Menighet vist seg betydelig, noe som også har kommet til uttrykk på de
Menighetsrådsmøter hvor Schafteløkken har vært på sakslisten. Dermed blir
Schafteløkken Frogner Menighets Hus gjenstand for en ny utredning, hvor
alternativet med videre drift får et bredere fokus.
Frogner Menighets hus Schafteløkkens virke: Schafteløkken er et populært sted
med bred appell, og vi opplever stor pågang fra både enkeltpersoner, bedrifter,
grupper, foreninger og organisasjoner som ønsker å leie lokaler for enkeltstående
begivenheter eller faste møter.
Særlig populært er utleie til dåp-, konfirmasjon-, bryllup- og minnesamvær for
bydelens beboere. Dette må sies å gå innunder Menighetens kjernevirksomhet. I
tillegg har Menigheten benyttet lokalene til avskjedsmarkeringer, ungdomsarbeid og
fester knyttet til årets kristne høytider. Her er det definitivt et større potensial.
Frogner Menighets hus Schafteløkken har følgende lokaler til utleie:
1.
2.
3.
4.
5.

etg 1: Store Sal (m kjøkken, bad, garderobe)
etg 2: Røde Sal (m tilgang kjøkken, bad, garderobe)
Møterom etg: 2 (m tilgang kjøkken, bad, garderobe)
Speiderrom etg: 2 (m tilgang kjøkken, bad, garderobe)
Speiderrom (kjeller) skal oppgraderes.
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Faste leietakere pr. 2014: Faste leietakere pr. 2014 er: Oslo Filatelistklubb, Oslo
Vest Rotary, Frognergruppen AA, Norsk-Russisk Kultursenter, Munnskjenkene,
Institutt for Kinesiologi, Institutt for konstellasjoner og flergenerasjonelt arbeid,
Viseklubben Evert Taubes Venner, Norsk Malt Whisky lag, F.ad.Muller Sohne, Oslo
Inner Wheel, Norsk selskap for Orientalsk Keramikk, Den Franske Vinklubb, Merete
Brantbjerg, Leseforeningen Kvinner, Women’s Travellers Club.
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Stedet skal være til allmennyttig formål, og tjener til et samlingspunkt for alle
på Frogner. Schafteløkken har også meget populære selskapslokaler, «tilgjengelig til
utleie for folk flest». Dette gjenspeiles i utleieprisene, som nok har ligget en god del
under markedspris. I forhold til lønnsomhetsaspektet har det vært nødvendig å se på
tallene og vurdere en eventuell oppjustering av de moderate satsene i forkant av
utleieåret 2015. Det dreier seg ikke om dramatiske justeringer, men en fornuftig,
relevant og hensiktsmessig økning, som også tar høyde for at det er behov for midler
til rehabilitering og vedlikehold.

Nye satser for leie: Ny daglig leder (Inger Elisabeth Solem) har sammen med Elin
Cappelen (fra arbeidsgruppen i 2014) sett på prisene for utleie og foreslått
differensierte satser for de ulike lokalene; basert på ukedag, antall gjester, leieforhold
(fast/enkeltvis), klokkeslett. Man har da konsentrert seg om den utleievirksomheten
som ikke er «idealistisk» (F.eks. betaler AA-gruppen en leiesum som kan betraktes
som mer «symbolsk»). Menighetsrådet vedtok før jul nye satser for utleie, basert på
de undersøkelser som var blitt gjort.
Konkurransefortrinn i markedet: Schafteløkkens største konkurransefortrinn i
utleiemarkedet er (foruten beliggenhet, universal utforming, konsertmuligheter,
kulturhistorisk appell og renomme), at stedet ikke er utelukkende fast tilknyttet en
bestemt cateringvirksomhet. Dette er bekreftet gjennom skriftlig kontakt med bl.a.
begravelsesbyrå, profesjonelle utleieaktører, og enkeltstående leietakere. Den
enkelte leietaker har, ved ønske om bevertning, anledning til å stå for dette selv,
eventuelt leie bevertningstjenester etter eget ønske - i et marked med stor
konkurranse. Huset gjør imidlertid klokt i å også fortsette samarbeidet med
cateringselskapet «Det nye gledesbordet»/Torill Jensrud av flere årsaker.
Schafteløkken Frogner Menighets Hus kan, for å øke inntektene, også satse på utleie
til næringslivet (kurs/konferanser) i Store Sal, når denne ikke er i bruk til
minnesamvær. Huset har både Wifi og AV-utstyr. Arbeidet med å etablere slike
enkeltavtaler for å øke lønnsomheten, starter i 2015.

ØKT LØNNSOMHET I DRIFT AV SCHAFTELØKKEN
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1) Tilgjengelighet. Dessverre har publikum (enkeltaktører/firmaer og ikke minst
begravelsesbyråer) fått et inntrykk av at det er vanskelig å komme i kontakt
med utleieansvarlig på Schafteløkken, all den tid tidligere daglige leder hadde
begrenset kontortid/telefontid, og rene administrative virkedager hvor
henvendelser ikke ble besvart. Tiltak: Nå er rutinene endret (bl.a. ligger ikke
regnskapet under daglig leders ansvarsområde). Henvendelser blir besvart
omgående (mail og telefon), og man har gjenopptatt kontakten med
begravelsesbyråene – noe som er imperativt for stedets belegg på dagtid, og
dermed omsetning.
2) Markedsføring. Schafteløkken må ikke bare bli mer tilgjengelig for kontakt,
men også mer synlig.
Tiltak: avtale med Eventum.no ble inngått i 2014. Eventum.no er et eksempel
på en nettportal som effektivt kan markedsføre Schafteløkken, uten bindende
forpliktelser, mot en provisjon på 15% av det deres publikum genererer. Vi har
nylig tatt denne portalen i bruk, med oppdatert informasjon og noen fotografier
fra den senere tids arrangementer. Schafteløkkens nettside bør selvsagt også
oppgraderes og gjøres mer moderne – dette skal gjøres i 2015.
http://eventum.no/lokale/schaftelokken---storsalen-17592186257179-14
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Det er forholdsvis små justeringer som skal til for at Schafteløkkens lønnsomhet
bedres. Følgende punkter er de vesentligste (utover besparelser/kutt i
lønnskostnader og eksterne virkemidler), og ny daglig leder har hatt fokus på
samtlige, for å øke inntektene fra Schafteløkken de siste to måneder i 2014, og
videre for 2015 – dette er en oversikt over kortsiktige muligheter, og faktiske tiltak:
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3) Belegg. Intensivere arbeidet med å «fylle kalenderen». Spesielt Røde sal
hadde et uutnyttet potensial. Rommet er innbydende og stort, egner seg til
mange formål, og har stått mye tomt. I tillegg har begravelsesbyråer trukket
seg litt i samarbeidet med Schafteløkken, grunnet for svak tilgjengelighet, og
tidligere rigid cateringavtale. Minnesamvær er en takknemlig form for utleie,
som foregår på dagtid hvor det ellers skjer lite, som innebærer minimalt med
slitasje og støy – en form for utleie som vi har økt omfanget av betydelig.
Ungdomsrom/speiderrom i kjelleren har potensiale. Endret innredning (små og
rimelige justeringer) kan gjøre rommene egnet til bruk som Showroom /f.eks.
Esmod motestudenter, utstilling av kunst, eller Grunderlab. Byen har også en
prekær mangel på øvingslokale, f.eks for gitar/sangstudenter fra
musikkhøgsole/Universitetet. Her er det mange muligheter.
Tiltak: Etablert ny kontakt med begravelsesbyråer. Åpnet for videre bruk av
Røde Sal (bl.a. dåpsselskaper, minnesamvær, konfirmasjonsselskaper og
disputasmiddager). Ungdomsrommet er foreløpig urørt.
4) Prisjustering. Man har sett på prisene for utleie til bl.a. selskapeligheter, og
blitt gjort undersøkelser i markedet.
Tiltak: Det har i Menighetsrådet blitt vedtatt en moderat økning for utleie for
2015, som ligger tettere opp mot hva som er gjeldende markedspris for
selskapslokaler i sentrum. Oppjusteringene gjelder for faste leietakere (unntatt
tjenesteboligen), og for enkeltstående leieforhold.
5) Fristilt fra cateringbyråer. Tidligere daglige leder knyttet for en periode
husets utleievirksomhet eksklusivt opp mot «Elvebredden Catering». Dette
gjorde at enkelte kunder/begravelsesbyråer reserverte seg mot å leie/formidle.
Tiltak: Fristilling, og ingen ny avtale etablert. (Viktig - cateringselskapene har
generelt vært svært pågående.)
6) Frogner seniorsenter: samarbeidspartnere – ikke konkurrenter. Frogner
Seniorsenter har blitt gjort oppmerksomme på at man på Schafteløkken ikke
driver konkurrerende, men supplerende utleievirksomhet. Det er leietakere nok
til begge steder – og begge steder profitterer derfor på et forretningsmessig
lojalt samarbeid.
Tiltak: samtale og enighet med daglig leder på Seniorsenteret om samarbeid
vedrørende priser og premisser.
7) Sponsormidler: Utover disse elementære grep, burde man tenke
sponsormidler. Mange næringslivsaktører støtter opp om allmennyttige
institusjoner, herunder arrangementer og bygninger av kulturhistorisk verdi.
Som kompensasjon kan man eventuelt tilby festlokaler/møtelokaler, eller logo
gravert på stoler etc., slik tilsvarende institusjoner har gjort med godt resultat.
Sammenliknbart med Storsalen er f.eks den nyoppussede «Sjømilitærets
Samfund» i Horten «kongesalen»; ferdig renovert i april 2013. Her har man
samarbeidet med lokale næringslivsaktører, som (sammen med
Riksantikvaren) har stått for store deler av oppussingskostnadene - med svært
vellykket resultat. Se f.eks.: hjemmesider http://www.smshotell.no/
Tiltak: etablert kontakt med aktører knyttet til Oslo Bys Vel, filantroper og
aktører med interesse for stedets historiske verdi.

Inntekter 2014:
Inntektene på utleie av Schafteløkken Frogner Menighets Hus, utenom
tjenesteboligen i husets 3. etg., var på drøyt 1,3 millioner. Dette baserer seg
på de premisser som har ligget til grunn for utleie frem til årsskifte, og på
foreløpige, interne tall. Med de nevnte tiltak vil inntektene kunne økes
betraktelig.
Vedlagt ligger nye utleiepriser; som isolert kan gi noe utslag på forventede
leieinntekter neste år – selv om det er summen av de nødvendige og utslagsgivende
grep man nå tar, som vil være helt avgjørende. Herunder belegg! Merk at Røde Sal
har vært endret og justert, noe usikkerhet om man bør gå for 4.500 eller 5.000 for leie
på en lørdag. (Seniorsenteret tar 4.500, og diskuterer økning til 5.000). For øvrig
leies det fortsatt ut til aktører med idealistisk virksomhet, til noe redusert pris.
Samtidig leies det regelmessig ut til arrangementer av kort varighet (timesbasert).
Lønnsomheten vil utvilsomt bedre seg på bakgrunn av nevnte tiltak.

SAL

Man-tor + Man-tor +
søn (25-60 søn (61pers)
100)

Fred/Lør
(35-60)

Fre/Lør
(61-100)

Hel helg
(fred fra
17-Søn kl.
20)61-100

Storsal

5.500

10.000

13.000

18.000

1.500

1.500

6.500

Speiderrom(kjeller) 1.000

1.000

Skal oppgraderes
Møterom

2.500

2.500

Røde Sal

4.000

5.000

Speiderrom (2.etg)

1.500

1.500

Schafteløkken, 17.02.15
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Inger Elisabeth Solem, daglig leder

Frogner menighetsbarnehage Schafteløkken
Barnehagen har gode rutiner og gode tradisjoner og har jobbet med utgangspunkt i
barnehagens årsplan. Vi vektlegger sosialt samspill og vi bruker mye sang og
musikk. Aktivitetene er varierte og vi leker ute og inne hver dag.
Barnegruppene går på tur en gang per uke, til nærområdet som Frognerparken hvor
de både leker og lærer om kultur/kunst og nærmiljøet. Vi drar også på lengre turer til
Bygdøy, Litteraturhuset, Akershus festning, Zoologisk museum, Reptilparken,
Teknisk museum og andre steder.
Før påske hadde vi samling i kapellet sammen med Arne og Bjørn og sang
påskesanger og snakket om hva som skjedde i påsken. Vi deltok på høsttakkefest
19. oktober med sang i gudstjenesten og kirkekaffe i kirkestuen etterpå, hvor foreldre
bidro med kaker og kaffekoking. 18. desember hadde vi julespill på
barnehagegudstjenesten i kirken.
Vi har et fadderbarn i Thailand som vi årlig samler inn penger til. På FN-dagen i
oktober opptrådte vi på Majorstua med sang og spill, og solgte boller/kaker og barnas
kunst til foreldre på ettermiddagen.
I desember sang vi på Frognerhjemmet på Lucia-dagen, og vi besøkte hver avdeling
og sang julesanger da vi hadde nissefest i barnehagen. Vi har sunget på
Frognerhjemmet ved flere anledninger, på 17. mai-feiring og ved besøk på avdelinger
innimellom.
Personalet
Vi har hatt noen personalutskiftninger i løpet av året.
Pedagogisk leder

Britt Kathrin Bakke

1.1-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Lorena Maestri Ribeiro

1.1-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Gro Wavik

1.1-31.12

Pedagogisk leder

Anne Tone Byberg (mammapermisjon)

1.1-31.7

Pedagogisk leder
(disp)

Emilie Thwin Gjerholm

1.1-30.6

Pedagogisk leder

Inger-Lise Løkken

1.8-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Rita Synnøve Lien

1.1-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Julie Hagen Nilsen

1.9-31.12
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Vi har noen faste vikarer som vi bruker ved behov.

Økonomi
Barnehagens økonomi er presset. Årsregnskapet viser et driftsunderskudd på
118.209 og dette skyldes blant annet naturlige svingninger som påvirkes av hvor
mange barn under 3 år som går i barnehagen. Det kommunale tilskuddet for 2014
ble regnet ut fra antall barn i barnehagen 15. desember 2013.
Vi har ansatt pedagoger med førskolelærerutdannelse i pedagogiske lederstillinger,
som naturlig nok mottar høyere lønn enn assistenter med dispensasjon fra
utdanningskravet. Vi har brukt en del midler på vikar på grunn av forhøyet antall små
barn og behov for økt voksentetthet.

Vedlikehold
Det etterlyses, som i fjor, framdrift i vedlikeholdsplanen for Schafteløkken, det er stort
behov for maling og utskiftning av noe ødelagt treverk.
Samarbeidsutvalget
Ansattes representanter har vært pedagogisk leder på begge avdelinger. Britt Kathrin
Bakke og Emilie Thwin Gjerholm/Inger-Lise Løkken. Foreldrenes representanter er
Ørjan Bustnes og Espen Dahle. (Vara: Elin Cappelen og Ulrik Ibsen Thorsrud.) På
foreldremøtet i oktober ble Monica Øien og Tanja Frantzen valgt til nye SUrepresentanter med Erik Solberg og Jorunn Fodstad som vara.
Eiers representanter er som tidligere år Trond Arild Lidalen og Eva Schjoldager.
Trond Arild Lidalen er leder av SU og daglig leder er sekretær. SU har hatt et møte
på våren, ingen møter på høsten.
Barn
Det har vært noen utskiftninger i barnegruppene tidlig på året, men ellers stabile
barnegrupper. Barnehagen har fylt opp alle plasser. Ved utgangen av året var det 12
barn på Stallen fordelt på aldersgruppene 2013 (4), 2012 (6) og 2011 (2). På
Drengestua var fordelingen på de 18 barna slik: 2011 (1), 2010 (8) og 2009 (9).
Arrangementer/møter
Det har vært 1 SU-møte i løpet av året, 1 foreldremøte, 1 dugnad med foreldre og
juletrefest og sommerfest arrangert av foreldrene. Foreldrene har også vært invitert til
konsert, påskefrokost, FN-dag og Luciafeiring.

Borghild Hukkelberg, daglig leder
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Barnehagen har hatt 4 planleggingsdager i løpet av året og personalmøte 1 gang per
måned.

Trosopplæringen
I 2014 har vi fått gjennomført en del tiltak i trosopplæringen. I starten av året gikk
mye av tiden med til å sy sammen hele planen og få levert. Planen er nå levert og
godkjent!
Styringsgruppen:
Styringsgruppen består fremdeles av Anneline Emanuelsen, Arne Slørdahl, Espen
Dahle (representant for Frogner) og Cathrine E. Nordlie (representant for Bygdøy).
Mentor for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy har også deltatt på møtene frem til
sommeren. Agenda på disse møtene har stort sett vært å gjennomdiskutere de ulike
aspektene i planen, og å få den ferdigstilt.
Ledere i trosopplæringen:
Anneline Emanuelsen, ansatt i 50% stilling, som fra og med oktober ble økt til en
70% stilling. Vi har også vært så heldige å ha 8 miniledere som har vært med som
hjelpeledere der vi har trengt det. Videre er også trosopplæringen noe som omfatter
hele menigheten, så prestene og andre ansatte har også vært innom tiltakene.
Babysang:
I 2014 har vi gjennomført babysang annenhver fredag i Frogner kirkestue. Dette
tiltaket rettet seg både mot småbarnsforeldre på Bygdøy og på Frogner. Program ble
delt ut til alle i dåpssamtalen. Dette tiltaket handler stort sett om å gi foreldrene nye
tanker om hvordan man kan kommunisere med barnet på. Samtidig ønsker vi å
utruste foreldrene til å være trygge på å synge kristne barnesanger til sine barn. Til
sammen var det 43 babyer innom på babysang, med en hovedvekt på babyer fra
Frogner.
Førjulssamling og utdeling av 2-års bok:
For andre gang gjennomførte vi dette tiltaket. Lørdag 22. november inviterte vi alle 3
åringer, med foresatte, til juleverksted i Frogner kirkestue. Dette ble en stor suksess,
og hele 23 barn med foresatte møtte opp til juleverksted. Vi startet med et
suppemåltid, før vi hadde juleverksted sammen og tilslutt fikk barna se film, mens
prestene snakket med foreldrene om juletradisjoner i hjemmet. Gudstjenesten som
ble holdt i Frogner kirke 23. november var en gudstjeneste full av barn, da disse 3
åringene fikk utdelt en DVD i gave fra menighetene og hele 17 toåringer mottok «min
kirkebok 2».
Utdeling av 4-årsbok:
Utdeling av 4års bok i vår, en del 4 åringer kom og invitasjon ble sendt ut til alle 4åringer som er tilhørende eller døpt på Frogner. Til sammen deltok 16barn.
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Skattejakt for 7-åringer:
Den 12-13 oktober gjennomførte vi, for andre gang, en skattejakt i kirken for
syvåringer. Dette ble arrangert i samarbeid med Bygdøy menighet, i Frogner kirke.
Her ble alle 7-åringer invitert til en skattejakt i kirken. Med bakgrunn i fortellingen om
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Skolestartsmarkering for 6-åringer:
Dessverre var det ikke nok påmeldte til å gjennomføre dette tiltaket i år. Men på
«samlingsgudstjenesten» som var i Bygdøy kirke møtte en gutt opp.

sauen som forsvant fra flokken sin, lagde vi en rebus hvor målet var å finne sauen
«Krølle». Målet med denne samlingen var å gjøre barna kjent med kirkerommet og
de ulike symbolene vi finner der, samt å lære barna noe om kristen tro og praksis. Vi
så også deler av filmen om «kirkerottene» sammen, en film som barna også fikk i
gave av menigheten., Det var 13 barn tilstede på samlingen.
Tårnagenthelg for 8-åringer.
En samling hvor vi har som hovedmål å vise kirken som et spennende rom med
mange historier og symboler. Barna får utforske kirken selv ved hjelp av en rebus
som leder dem til en del av kirkens symboler. Etter en liten stund kommer vi sammen
og snakker om hva vi tror disse symbolene betyr. Vi var også en tur oppe i
klokketårnet, hvor vi snakket litt om hvorfor kirken egentlig har klokker. Til sammen
var det 14 barn på denne samlingen.
Påskevandring for 9-10 åringer:
For første gang arrangerte vi et påskemåltid i Bygdøy kirke. Her gikk vi gjennom et
jødisk påskemåltid og snakket om hvordan Jesus selv ville ha feiret påsken. Etter
måltidet hadde vi kirkekino med godterier og popcorn.. Til sammen var 17 barn med
på dette arrangementet hvor vi bruker alle sansene våre til å fortelle GTs
påskefortelling.
Lysvåken:
Endelig fikk vi nok påmeldte til å gjennomføre lysvåken i Bygdøy kirke. 11
elleveåringer deltok i år på arrangementet som dreier seg rundt en overnatting i kiren.
Her var barna med på å planlegge/sette sitt preg på gudstjenesten, gjennom
håndklokkespilling, dekorasjoner og bønner. Også her hadde vi kirkekino, hvor vi så
filmen Narnia – og ut fra den fikk vi snakket litt om løven Aslan som symbol på Jesus.
Lederkurs A:
Som en videreføring av konfirmasjonstiden kan forårs konfirmanter melde seg på
lederkurs. Der snakker vi på et litt mer personlig plan om tro og etiske tema, samt at
vi ønsker å utruste dem som ledere i konfirmantarbeidet. I år har vi hatt 3 deltakere
på kurset.
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Veien videre:
Vi har i starten av 2014 igjen kommet i gang med nytt lederkurs A, samt at de
tidligere deltakerne fortsetter i Lederkurs B, noe som bidrar til flere ressurser i
trosopplæringen og i barne- og ungdomsarbeidet generelt. Videre ønsker vi også å
utbedre konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet i samarbeid med disse nye lederne.
Ledersituasjonen er med andre ord bedre enn på lenge! Videre kommer det også
stadig nye og spennende tiltak i supplement til de som allerede er gjennomført.
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Lederkurs B:
Dette kurset er igjen en videreføring av Lederkurs A, og er et kurs hvor vi har større
fokus på bibelfortellingenes mening for vårt liv i dag. i 2014 dro vi også sammen på
«Skjærgårds music and mission» festivalen i juli. En stor suksess der to 18-årige
ledere var med, samt 5 deltakere fra lederkurs B. Vi har til sammen hatt 6 deltakere
på kurset.

Rekruttkoret
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I 2014 ble det gjennomført 14 øvelser med rekruttkoret. Vi var i vårsemesteret preget
av et generasjonsskifte, med tidvis svært få barn på øvelsene. Dette tok seg
imidlertid opp etter sommeren, og vi har i høst semesteret hatt 7 trofaste medlemmer.
Vi starter hver samling med et suppemåltid, slik at foreldre og barn kan komme rett
fra jobb og barnehage uten å måtte tenke på å lage middag hjemme. Ellers har vi
opparbeidet oss et repertoar på 5 sanger som sitter relativt godt, så det er ikke lenge
før vi kan bidra i familiegudstjenester. Ledere for rekruttkoret er Anneline
Emanuelsen og Emilie Habekost Egebjerg.

Frogner menighets Diakonat
Pga. sykdom har Frogner menighets Diakonat ikke hatt mulighet for å skrive
årsmelding.
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Denne vil bli tilføyd Menighetens årsmelding snarest.

