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Innhold

Mye nytt og mange utfordringer
Søndagens gudstjenester er begivenhetene som skaper grunnlag for alt annet i
Frogner menighets liv og virke. Nye mennesker og nye former som «mat og messe»
er noen av årets nyskapninger.
Utfordringene for Frogner menighetsråd er å avstemme oppmerksomheten mellom
rollen som eiendomsutvikler/forvalter, økonomistyring, orgelrestaurering og
menighetsutvikling på alle nivåer. Mange frivillige stiller seg til disposisjon. Behovet
for en frivillighetskoordinator begynner å bli iøynefallende. Mer forutsigbarhet er
nødvendig.
I 2015 har Frogner menighet lært mye om prosesser og ordninger med å forvalte
kirkerommet. Oppgaven forutsetter samhandling med andre kirkelige aktører. Enhver
ekstern henvendelse må vurderes grundig.
Av store og viktige begivenheter i 2015 vil vi særlig trekke fram:
Nytt orgel Orgelkontrakt ble undertegnet i desember 2015
Kirkeprofiler Kulturutvalget har avsluttet sitt arbeid og serien med «Kirkeprofiler».
Gjennom flere år er vi blitt beriket med sterke møter.
Schafteløkken. Menighetsrådet har oppnevnt nytt styre for Schafteløkken. De
rapporterer om stor etterspørsel etter å få leie lokalitetene.
Frogner menighets hjem. Menighetsrådet må vurdere den videre utviklingen av
virksomheten
Nytt menighetsråd Det nye menighetsrådet er kommet godt i gang med sitt arbeid i
denne viktige fireårsperioden for Frogner menighet og for Den norske kirke. De må i
sin valgperiode håndtere en rekke utfordringer både lokalt knyttet til deres ulike roller,
og regionalt og nasjonalt til økonomiske og organisatoriske spørsmål knyttet til
folkekirkens framtid.
Diakonalt arbeid Åpen kirkestue fortsetter høsten 2015 noe justert etter erfaringene
første halvår. Flere deltar i arbeidet med å lage gode møteplasser på Frogner
menighets hjem og med å følge opp enkeltmennesker.
Barne, ungdomsarbeidet, trosopplæring og konfirmanter Denne delen av
menighetens arbeid får økende oppslutning, styrket fokus og tydeligere fotavtrykk i
søndagens gudstjenester
Kirkemusikalsk arbeid. Søndagens gudstjenester kommer et skritt nærmere
himmelen når det kirkemusikalske arbeid slår ut i full blomst.
Menighetsrådet vil takke alle som i 2015 har bidratt til menighetens liv og virke og ber
om Guds velsignelse for arbeidet videre
30. mars 2016
Frogner menighetsråd
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Tellef Raustøl, leder frem til 1. november 2015

Frogner menighetsråd
Frogner menighetsråd består av soknepresten og åtte valgte medlemmer. Det
nåværende menighetsrådet ble valgt 12.-13. september 2015. Funksjonstiden er fra
1. november 2015 til 31. oktober 2019. 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 2015 (frem til 31. oktober 2015)
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)
Benjamin Thorsen Isachsen (fast medlem)
Bodil Marie Hognestad-Labori (fast medlem)
Inger Johanne Agerup (Vara medlem)
Sokneprest Margunn Sandal
Rådets sammensetning fra 1. november 2015
Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder
Grethe Marianne Robertsen (fast medlem)
Gro Lauvland (fast medlem)
Adolph Denis Horn (fast medlem)
Kaare Framstad (fast medlem)
Harald Kringlebotn (fast medlem)
Erik Grøttum (fast medlem)
Sokneprest Margunn Sandal
Varamedlemmer
Lars Gathe (1. vara)
Morten Hennie (2. vara)
Erik Kyvik Hauge (3. vara)
Siri Andresen (4. vara)
Inger-Lise Rist (5. vara)
Geistlig varamedlem for sokneprest Margunn Sandal: Sokneprest Rut Ugland.
Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU)
Leder, nestleder og sokneprest
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Ansatte i Frogner sokn
Margunn Sandal: Sokneprest i Frogner med tjenestested Frogner og Bygdøy sokn.
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Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo
Fast representant: Kaare Framstad
Vararepresentant: Grethe Marianne Robertsen

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, ansatt i KfiO. I tillegg 12,68%
finansiert av menigheten.
Anneline Emanuelsen: Trosopplæringsleder i 70% 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.
Arild Strøm: Kirketjener to gudstjenester i måneden, sluttet desember 2016
Audun Ommedal: Kirketjener to gudstjenester i måneden.
Steinar Kleiven: kirketjener og konsertvakt ved behov.
Mildred Coppola: Kirkevert i kirkestuen to dager i uken.
Inger Elisabeth Solem: Daglig leder på Schafteløkken, 80% stilling.
Kjell Høylie: Vaktmester på Schafteløkken, ca. 20% stilling
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).
Gudstjenesteliv:
2012

2013

2014

2015

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
Totalt antall deltakere

58
8815
91
2578
149
11393

53
6156
102
3732
155
9888

53
6979
139
4871
192
11850

55
9239
120
2573
175
11812

Kirkelige handlinger
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder

112
23
22
85

88
32
29
87

108
21
43
75

126
22
18
100

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

261.413 237.815 242.196 224.487
143.135 167.858 132.718 110.569
118.278 69.957 109.478 113.918

Avslutningsvis vil menighetsrådet gjerne rette en takk til alle frivillige som gjør en flott
innsats i menigheten.

Frogner menighetsråd 30. mars 2016
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Uten deres ulike bidrag ville menigheten gudstjenester, kulturelle arrangementer og
sosiale sammenkomster ikke være mulig. En enorm takk fra Frogner menighet og
staben i kirken til dere alle!

Sokneprestens beretning
Frogner er en av byens største menigheter, og det er et stort antall mennesker som
har kontakt med kirken vår i løpet av et år. Slik har det også vært i 2015. Menigheten
har tatt imot mange barn til dåp. Flere dåpsforeldre og deres følger har gitt uttrykk for
at det har vært en god og sterk opplevelse å komme til Frogner kirke med dåpsbarnet
sitt. Menigheten kan glede seg over en stigning i dåpstallet i en tid da dåpsprosenten
ellers i Oslo ser ut til å gå dramatisk ned.
Men det er ikke bare ved starten av livet at kirken vår spiller en viktig rolle, også tallet
på bisettelser fra kirken og kapellet har gått sterkt opp i 2015.
Det er fint at den siste avskjeden kan skje i et rom der vi året gjennom feirer livets
seier over døden. Vi er heldige som har et kirkerom der det er den oppstandne som
kommer menneskene i møte i alterbildet, og der ordene ”Jeg vil gi eder hvile” lyser
mot oss.
Mens flere søker til kirken ved livets begynnelse og livets slutt, er det færre som har
villet gifte seg i kirken det siste året. Vi har hatt flere henvendelser om å holde vigsler
andre steder, og det er gitt signal fra biskopen om at vi skal prøve å komme slike
ønsker i møte. Det blir spennende å følge denne utviklingen.
Det som har holdt seg stabilt de siste årene er konfirmantkullene, og
gudstjenestesøkningen har vært bra. Det kan faktisk se ut til at vi har hatt en økning i
deltakelsen på søndagsgudstjenestene. Derimot er det få som kommer på de
tradisjonelle hverdagsmessene, og det er en utfordring vi må ta fatt i. Kanskje kan vi
bli flinkere til å informere og invitere, kanskje bør vi se etter nye målgrupper, og
kanskje vi kan fornye og videreutvikle selve messen.
Vi trenger råd fra menigheten i denne prosessen, og vi er takknemlige for alle som tar
seg tid til å gi konstruktive innspill, enten det gjelder hverdagsmessene eller andre
gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er flott å få være del av en menighet der
det er mange som engasjerer seg og gir av sin tid og sine krefter i tjeneste for Gud
og fellesskapet.
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Frogner kirke og det som skjer der betyr mye for mange mennesker, og jeg håper at
byens beboere og tilreisende også i fremtiden kan oppleve at de hører til i kirken og
menigheten vår.

GUDSTJENESTEUTVALGET
Gudstjenesteutvalget har i 2015 bestått av Jardar Seim (leder), sokneprest Margunn
Sandal (fra 18. februar 2015) og organist Bjørn Kleppe. De øvrige som tidligere var
medlemmer av utvalget, var i 2015 fraflyttet menigheten. Utvalget har hatt ett møte
(2. desember), i tillegg til kontakt på e-post.
Etter at utvalget våren 2014 hadde anbefalt menighetsrådet å søke biskopen
om forlengelse til 1. søndag i advent 2018 av den (fra 2013) gjeldende lokale
grunnordningen for hovedgudstjenester, vedtok menighetsrådet 19.03.2014 å gjøre
dette. Da utvalgsleder våren 2015 ba om å få oversendt biskopens svar på
søknaden fra menighetsrådet, ble det oppdaget at menighetsrådets vedtak ikke var
effektuert, dvs. at ingen søknad var sendt biskopen. Det er heller ikke gjort senere.
Dermed har den nåværende lokale grunnordningen (godkjent av biskopen
12.11.2013) bare gyldighet til 1. søndag i advent 2016, slik at det i god tid og i
henhold til gjeldende prosedyrer må forberedes en ny søknad om hva som skal være
lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke fra 27. november 2016.
Høsten 2015 ble det fra Kirkerådet sendt ut forslag til revidert dåpsliturgi.
Frogner menighet var en av høringsinstansene. Gudstjenesteutvalget diskuterte både
intensjonene bak høringsforslaget og de konkrete enkeltforslagene, og oversendte
deretter menighetsrådet et forslag til høringsuttalelse. Etter avsluttet behandling i
menighetsrådet påtok utvalget seg å sende inn rådets høringsuttalelse til Kirkerådet.
Som orienteringssak i utvalgsmøte og i korrespondanse med de andre
medlemmene har utvalgsleder høsten 2015 redegjort for sin skuffelse over hvordan
den vedtatte og godkjente grunnordningen på enkelte punkter er blitt praktisert. Et
eksempel er det maksimale antall dåp i hver gudstjeneste, der grunnordningen
fastsetter det bare i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra maksimumstallet på tre,
men at det kan arrangeres egne dåpsgudstjenester (f.eks. søndag kl. 13) dersom det
er behov for det. Et annet eksempel er antall tekstlesninger i en høymesse. At det
skal være tre lesninger, er ikke bare bestemt lokalt, men inngår også i Den norske
kirkes sentrale føringer for høymesseliturgien.
Soknepresten har på sin side lagt vekt på at alle som ønsker dåp i Frogner
kirke skal få det. I en tid da dåpstallene i mange av Oslos menigheter synker sterkt,
har tallet på dåpshandlinger i Frogner steget fra 108 i 2014 til 126 i 2015. Den åpne
dåpspraksisen får betydning for gudstjenesten, og prestene ønsker seg en større
fleksibilitet i liturgien, slik at blant annet antall skriftlesninger kan justeres ved mange
dåp. Saken har ikke vært tatt opp til realitetsbehandling i utvalget, men den har vært
drøftet i forbindelse med menighetsrådets strategi, og den bør tas opp igjen når ny
søknad om grunnordning skal leveres inn.
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For gudstjenesteutvalget
Jardar Seim (sign.)
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Oslo, 31. mars 2016.

ORGELKOMITEEN
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Komitéen ble nedsatt av menighetsrådet i 2000 og har hele tiden arbeidet for
at Frogner kirke skal få et nytt, kvalitativt godt og driftssikkert orgel der mest mulig av
det som er verdifullt i det nåværende orgelet, skal inngå i den nye løsningen og
klangmessig legge premissene for den. For innholdet i prosessen fra 2000 til 2014
vises til komitéens tidligere årsmeldinger. I februar 2014 gjorde Kirkelig fellesråd i
Oslo det budsjettvedtaket som var nødvendig for at en anbudskonkurranse kunne
utlyses. Bevilgningen fra fellesrådet utgjør 6 millioner kroner (fordelt på flere budsjetter), en bevilgning som forutsetter et bidrag fra menigheten på 3 millioner. Som
nevnt i forrige årsmelding blir innsamlede midler som overstiger det beløpet, brukt til
å finansiere enkelte svært ønskelige tilleggselementer i det prosjektet som vant
anbudskonkurransen.
Etter vedtaket i 2014 ble det opprettet en prosjektgruppe med representanter
fra fellesrådet og menigheten. Fra fellesrådet: Ole Spydevold og Thor Nielsen. Fra
Frogner menighet: Bjørn Kleppe, Eva Schjoldager (hun gikk ut høsten 2015 etter
avsluttet MR-periode) og Jardar Seim. Dessuten er prosjektets orgelsakkyndige
konsulent (oppnevnt av fellesrådet), Kåre Nordstoga, selvsagt med. Det er denne
prosjektgruppa som har stått for arbeidet med anbudsprosessen på bakgrunn av
forarbeid og forberedende avgjørelser i fellesrådets administrasjon (f.eks.vekting av
tildelingskriterier). Menighetens egen orgelkomité har i denne perioden spilt en mer
tilbaketrukket rolle, men har vært representert i prosjektgruppa med sin leder og
nestleder.
Det tidkrevende arbeidet med gjennomgang av anbudene og forhandlinger
med en tetgruppe på tre orgelbyggere skjedde i perioden januar-mai 2015.
Anbudskonkurransen ble avsluttet 13. juni 2015 ved at Harrison & Harrison fra
Durham i England fikk oppdraget. Av ulike grunner tok det tid før alt var klart for
undertegning av kontrakten. I oktober arbeidet to orgelbyggere fra England en uke i
Frogner kirke med nøyaktig oppmåling, planlegging og nærmere vurdering av
stemmematerialet i det nåværende orgelet. Kontrakten ble så undertegnet 16.
desember 2015. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si
stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935
og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli
fornyet til moderne og driftssikker tilstand. Vi får dermed en blanding av restaurering
og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet
skal stå ferdig til utgangen av 2017, slik at innvielsen kan finne sted i begynnelsen av
2018. En tidsplan for innvielse og presentasjon av orgelet gjennom konserter og
gudstjenester vil bli utarbeidet senere av menighetens orgelkomité.

7

Orgelkomitéen har i 2015 bestått av Liv Clemens, Lise Høst, Bjørn Kleppe (kirkens
organist), Margunn Sandal (fra 18. februar 2015) og Jardar Seim (komitéens leder).
Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2015
hatt 2 møter (6. mai og 24. november).

Komitéen sier seg glad for at vi nå nærmer oss målet, og vil samtidig takke alle
i menigheten som har bidratt med store og små gaver til innsamlingen, og for den
vedvarende interessen for saken gjennom alle disse årene. Ved utgangen av 2015
var det kommet inn over 3,8 millioner kroner til orgelsaken. Midlene er plassert i
stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter vedtak i menighetsrådet
2008.
Oslo, 30. mars 2016.
For orgelkomitéen
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Jardar Seim (sign.)

HJEMMESIDEN - FROGNER MENIGHET PÅ INTERNETT
Nettstedet www.frognerkirke.no ble opprettet i 2002 etter at undertegnede hadde
tilbudt Frogner menighetsråd å utarbeide hjemmesider for menigheten.
Menighetsrådet vedtok i møte 24. april 2002 enstemmig å takke ja til tilbudet.
Nettstedet ble en realitet i november 2002 og har siden vært i kontinuerlig drift med
hyppige oppdateringer. Jeg har hele tiden hatt det redaksjonelle og praktiske ansvaret for sidene. Etter at en kommunikasjonsrådgiver i Kirkelig fellesråd i Oslo i
desember 2014 sendte et brev til menighetsforvalterne om redaktøransvar for
menighetens nettsider, et brev som i februar 2015 ble videresendt til medlemmene av
Frogner menighetsråd (men ikke samtidig til meg), fant jeg det naturlig overfor
menighetsrådet å presisere min forståelse av hva det innebærer å ha det
redaksjonelle og praktiske ansvaret for hjemmesiden.
Nettstedet (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 de nærmeste ukene, 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. Enkelte av arkivsidene strekker seg nå mange år
bakover i tid. Man kan f.eks. se salmene som er sunget på alle søndagsgudstjenester
fra 2003 til i dag. Konserter i kirken kan også følges fra 2003, menighetens
årsmeldinger fra 2004. Det er også en fordel at nettstedet er 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 en styrke for Frogner menighet å få et trykt menighetsblad i gang igjen.
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Nettstedet drives uavhengig av kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/, som er nettadressen til Kirkelig fellesråd i Oslo. Men hvis man der søker på Frogner menighet,
overføres man til menighetens egen side.
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Den statistikktjenesten som brukes til å vise trafikken på hjemmesiden, viste seg å
være ustabil og etter hvert klart feilaktig høsten 2014. Det tok litt tid før jeg oppdaget
det slik at en annen statistikkløsning kunne etableres. Den nye tjenesten har vært i
funksjon fra 2015 og viser at det gjennomsnittlig var 86 besøk pr. døgn det året.
Færrest besøkende er det i sommermånedene (juli: gjennomsnittlig 59 pr. døgn),
flest i desember (147 pr. døgn). Stor interesse for julekonserter og
julaftensgudstjenestene forklarer det (24/12: 342 besøk).

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, 29. mars 2016.
Jardar Seim
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web-ansvarlig i Frogner menighet

Kulturutvalget i Frogner menighet
Det finnes et «Mandat for Kulturutvalget», vedtatt av Frogner Menighetsråd 9. juni
2010, bl.a. med «… at KU oppnevnes av MR og med samme funksjonstid som MR».
Derfor var høsten 2015 dette KUs siste sesong. Ellers har dette mandatet 7 punkter,
men siden medlemmene har vært seks (opprinnelig syv) travle frivillige, har KU hele
perioden i hovedsak lagt vekt på punktet «å inspirere til, planlegge og gjennomføre
arrangementer og andre tiltak av kulturell og kirkelig karakter».
I praksis innebar dette, at KU valgte, også for 2015, med to unntak: «MOT PÅSKE»
og «MOT ADVENT», å fortsette med presentasjon av kirkeprofiler – i Kapellet på
lørdager (Oversikten for 2015 vises nedenfor).
Medlemmene i KU har hele funksjonstiden vært Inger-Johanne Agerup, Liv
Clemens, Anitra Terese Eriksen, Anne Marie Vøien Fleischer, Grethe Marianne
Robertsen og Jardar Seim (og Solveig Harriet Lid 2012-2014). Anne Marie Vøien
Fleischer har gjennom hele funksjonstiden vært KUs leder. Ledervervet har vært på
valg flere ganger underveis.
Antall møter. KU gjennomførte i året 2015 tolv kirkeprofiler-lørdager – der to av KUs
medlemmer hver lørdag byttet på å være ansvarlige for det praktiske, samt fem
planleggingsmøter, med Anne Marie Vøien Fleischer som leder og referent.
Annonsering og fremmøte. KU har hatt mulighet til å annonsere via plakat i
montrene utenfor kirken, på «Bukken» ute arrangementslørdagen,på menighetens
hjemmeside, i Kunngjøringer i gudstjenesten, i Månedsbrevet - og på gratisnettstedene oslosurf.com, osloby, DinLokalavis og på Facebook. Dessuten laget
Jardar Seim før hver sesong en hendig grønn flyer som ble utdelt i kirken og andre
steder. Men annonsen i «Vårt Land» har nok vært den viktigste. Fremmøtet har vært
fra hele byen. I gjennomsnitt møtte mellom 30 og 40 til arrangementene.
Siste lørdag, 28.11.15, fortalte tre av de fremmøtte at de hadde vært til stede hver
lørdag siden 2010. Og underveis - til sterk inspirasjon for KUs arbeid: Flere
fremmøtte har fortalt at de har betraktet «Kirkeprofiler»-lørdagen som «…ukens
høydepunkt».
Økonomi. Menighetsrådet bevilget i 2015 kr. 12.000,- til KU sitt arbeid. Det hadde
likevel ikke vært mulig å gjennomføre programmet nedenfor om ikke nesten alle
kåsørene har kommet uten å motta honorar. Utgiftene KU har hatt er annonseringen i
«Vårt Land», honorarene til de eksterne kunstnerne ved «MOT ADVENT» og « MOT
PÅSKE», samt blomster til kåsører og musikere ellers. Det er nok et spørsmål om
hvor lenge man kan vente at kåsører og musikere kan komme uten at det tilbys
honorar
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Strategiplan. KU valgte å sende inn sine innspill til MR sin strategi for 2015-2019 fra
medlemmene individuelt

Lørdag 31.1.
Kapellet

Lørdag 14.2.
Kapellet

Lørdag 28.2.
Kapellet

Lørdag 14.3.
Kapellet

Lørdag 21.3.
Kapellet

Lørdag 19.9.
Kapellet

Lørdag 3.10.
Kapellet

Lørdag 17.10.
Kapellet

Lørdag 31.10.
Kapellet

Lørdag 14.11.
Kapellet

Lørdag
28.11.Kapellet

Sokneprest, forfatter Hans Nielsen Hauge Ording, ( 1884-1952 ).
«Liberal teolog eller pietist? »
Kåsør: Historiker Jardar Seim
Per Ariansen, sang
Professor Jacob Jervell, ( 1925-2014)
« Et portrett»
Kåsør: Bymisjonsprest Kari Veiteberg
Katharina Klaveness, sang – Peter Klaveness, piano
Misjonær Karl Ludvig Reichelt, ( 1877-1952)
« Dialogmisjonæren som kom inn fra kulden»
Kåsør: Seniorprofessor Notto R. Thelle
Bjørn Kleppe, orgel
Biskop Kristian Schjelderup, (1894-1980 )
«Mannen som ville åpne kirken»
Kåsør: Professor Pål Repstad
Kathrine Hvinden Hals, fiolin
Biskop Monrad Norderval, ( 1902-1976 )
« Fra Ishavet til «Misjon bak Jernteppet»
Kåsør: Professor Øyvind Norderval
Ingeborg Dalheim, sang
Inger Elisabeth Solem, piano
MOT PÅSKE
Anitra Terese Eriksen - skuespiller , opplesning
Carl Petter Opsahl, klarinett
Nils Norman Iversen, blomster
Sogneprest, sjømannsprest, fotballspiller Sverre Eika, ( 1899-1971)
«Under mange stjernehimler»
Kåsør: Prest, instituttstyrer ved Modum Bad Tor Eika
Anners Lerdal, saksofon
Professor, redaktør John Nome, ( 1904-1980)
«En kristen kulturfilosof»
Kåsør: Professor emeritus Torleiv Austad
Bjørn Kleppe, orgel
Biskop Rosemarie Köhn, ( født 1939 )
«Biskop Rose-historien og prossessen»
Kåsør: Doktorgradsstipendiat, teolog og forfatter Gry Espedal
Erik Fossum Svendsen, fiolin
Elisabeth Solem, piano
Prest , redaktør, rektor Stephan Tschudi, (1908-1996)
«Prest med mange fasetter»
Kåsør: Grunnlegger av stiftelsen, og forlaget, Flux Henrik B.Tschudi
Ingerid Louise Birkeland, sang
Biskop Arne Fjellbu, (1890-1962)
«Motstandssymbol i 1942-«kirkefyrste» i 1958, og hva mer?»
Kåsør: Historiker Jardar Seim
Per Ariansen, sang
MOT ADVENT
Anitra Terese Eriksen – skuespiller, opplesning
Anners Lerdal, saksofoner
Nils Norman Iversen, blomster
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Lørdag 17.1.
Kapellet

KIRKEPROFIL og KÅSERITITTEL
KÅSØR
MUSIKER(E)

Side

DATO
STED

Siden dette var siste sesong av funksjonstiden 2012-2015 tas her med følgende:
Det ble gjennomført 43 arrangementer: De 40 kirkeprofilene nedenfor, inkludert
fem ganger «MOT PÅSKE og MOT ADVENT, ble presentert i Kapellet.
I tillegg til kirkeprofilene: Presentasjon av Veslemøy Nystedt Stoltenbergs
kunst og to temakvelder: « Kan straff bidra til forsoning?» - med panelet Erling
Rimehaug, Astrid Nøklebye Heiberg, Karoline Frogner, Sigurd Hellstrøm og Jardar
Seim, og « Har kristendom og alternativ spiritualitet noe å lære av hverandre?», med
seniorprofessor Notto R. Thelle. Alle de tre siste arrangementene ble gjennomført i
Kirkestuen.
Kirkeprofilene 2012-15: Cathinka Guldberg, Annie Skau Berntsen, Ludwig
Schübeler, Ole Hallesby, Eivind Berggrav, Johanne Borchgrevink, Egil Brekke,
Dagfinn Hauge, Sigurd Osberg, Ingrid Bjerkås, Gordon Johnsen, Mikael Hertzberg,
Margrethe Parm, Kristen Skjeseth, Einar Lundby, Thorvald Klaveness, Kristian
Hansson, Trond Bakkevig, Egil Hovland, Bolette Gjør, Nicolai Wergeland – til 1814jubileet, Jørgen Moe, Anna Iensen, Sara Flock, Alex Johnson, Sigrid Undset,
Hallvard Rieber- Mohn, Hans Nielsen Hauge Ording, Jacob Jervell, Karl Ludwig
Reichelt, Kristian Schjelderup, Monrad Norderval, Sverre Eika, John Nome,
Rosemarie Köhn, Stephan Tschudi, Arne Fjellbu.
Kåsørene og kunstnernes 2012-15: KU var så heldig å få hjelp av kunstnere til
samtlige 43 arrangementer. I tillegg til alle de eksterne som bidro, og menighetens
Ola B. Johannessen, Elisabeth Solem og Inger Elisabeth Solem, stilte Anners Lerdal,
Bjørn Kleppe, Anitra Terese Eriksen og Jardar Seim opptil flere ganger hver sesong!
(Fullstendig oversikt for alle fire årene står på www.frognerkirke.no )
Det har vært et interessant utvalgsarbeid og vi i KU er takknemlige overfor alle
kåsører og kunstnere, eksterne og menighetens egne, som har stilt opp !
Oslo, november 2015
For Kulturutvalget
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Anne Marie Vøien Fleischer

Frognerhjemmets venner 2015
Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen en gang i
måneden. 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
programansvarlig og leder. 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 program som beboerne kjenner rekkefølgen av ca. kl.17.3019.00. De første 15 minutter er det pianomusikk 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 utlodning før
sokneprest Margunn Sandal avslutter med en kort andakt. Vi takker soknepresten
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.
Frogner menighet har aldri hatt økonomiske utgifter på våre kulturkvelder. Følgende
har bidratt med underholdning i 2015:
15.jan. Einar Skjæraasen dikt med musikk v/ Sigrun Grøtting, Borghild Jakobsen og
Vivian Louise Tsui (piano) og Kathrine Hvinden Hals (fiolin) Avslutning v/
Margunn Sandal Ledelse: Grethe M. Robertsen
12.feb. Bjørnstjerne Bjørnson « Mannen som diktet Norge» v/skuespiller Ola B.
Johannessen. Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe M. Robertsen
12.mars Poesi og musikk v/ skuespiller Anitra Terese Eriksen og Sivert Blindheim,
piano. Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe M. Robertsen
8.april: Vivaldis fiolin aspirantorkester ved dirigent Igor Rybak. Mozart: Menuett
fra Operaen « Don Juan» Gordeli: «Georgis Dans» Igor Rybak: « Bibedibam»,
G.F. Handel: «La Rèjouissance», Baklanova: Variasjoner.
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe M. Robertsen
21.mai: «Sanger og poesi ved kilden» ved sangerinne Ingerid Birkeland og Alf
Knutsen, piano og Anners Lerdal, saksofon. Anners med piano akk. 3 Grieg
stykker: Morgenstemning,Våren, Solveigs sang, Nicolai Wergeland:
Brudemarsj, Kjetil Bjønstad: En sommernatt
Avslutning Margunn Sandal, Ledelse: Grethe M. Robertsen
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18.juni Konsert m/ fam. Odland. Kantor Otto Christian Odland m/ døtrene Tuva 13
år, Ellen 10 år, begge fiolin og sønnen Magnus (7 år) piano & fiolin. Bach :
Konsert i A-moll 1.sats(Ellen) Händel: Variasjoner over Gloria (Magnus)
Wieniawsky: Legende i G-moll (Tuva) Ludvig Schytte (1848-1909) Magnus
Mozart: Konsert i G-dur 1.sats (Tuva) Monti : Cardas (Ellen)
Avslutning v/ Margunn Sandal Ledelse: Grethe M. Robertsen

10.sept. Høstprogram - Lyrikk og prosa m/ musikk ved Sigrun Grøtting og Borghild
Jakobsen. Avslutning ved Margunn Sandal. Ledelse: Grethe M. Robertsen
15.okt. Gode høstfarger og høsttoner - ved Asbjørg Brunstad, sang, Hans
Rognstad-poesi, Liv og Frode Birkeland musikal.
Avslutning v/ sokneprest Margunn Sandal Ledelse: Grethe M. Robertsen
26.nov. Konsert med Suzuki fiolin-elever fra Oslo og Bærum musikk og
kulturskole under ledelse av Edda Hvenekilde, akk av Sivert Blindheim
(piano) Barnesanger, Folkemusikk - Klassisk musikk.
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe M. Robertsen
Desembermøtet ble avlyst pga. kollisjon med julebordarrangementene for de ulike
etasjer denne måneden.
Oslo, 10. mars 2016
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Grethe M. Robertsen

Frognerhjemmet
Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Margunn Sandal,
Eva Schjoldager, Grethe M. Robertsen, Kessete Kifle (ansatt),
Hanne Frantzen (ansatt), Hjørdis B. Jørgensen (beboer) og vararepr. Tellef Raustøl.
Året 2015 ble et svært aktivt år med ut- og innflyttinger blant våre beboere. Vi har 53
sykehjemsplasser og her ble det mye sirkulasjon.
26 av beboerne døde og fem flyttet til andre sykehjem som i realiteten var deres
førstevalg til sykehjem. I dag er det fritt sykehjemsvalg i Oslo, og da en søker plass
setter en opp inntil tre ønsker om sted.
Blant de nye ankomne var det fire som flyttet til annet hjem (førstevalg) ettersom det
ble ledig plass der, åtte av de som kom inn i 2015 døde samme år og det sier en ting
om kriteriene for å få plass, så er listen lagt høyere fra bestillerkontorene.
Ved årsskiftet 2015/16 er 38 av beboerne tilhørende bydel Frogner og elleve fra
nabobydelene Ullern og Vestre Aker.
Gjennomsnittsalderen for våre beboere pr. 31.12.2015 var 90,3 år.
Dagsenterplassene ble utvidet fra vår/sommer siden bydelen la ned dagsenteret på
Majorstutunet, og dermed fikk vi flere brukere derfra.
Det ble trangt på dagsenteret, og vi måtte foreta en mindre ombygging og
rehabilitering hvor vi i den tiden brukte dagligstue og spisesal i 1.etg. Legger en
godviljen til, går alt bra. Alle var fornøyd med et dagsenterer i ny drakt.
Også i 2015 fikk vi 50.000 kr fra Astrid og Birger Torsteds legat. I tillegg har vi fått
frivillighetsmidler fra Oslo kommune til kultur og aktiviteter. Disse midlene betyr
svært mye for våre beboere og dagsenterbrukere.
En glede å kunne komme ned i storstua i 1.etg. på konsert og arrangementer helt
gratis. Livskvaliteten øker.
Oslo Vest Rotaryklubb har hatt samme opplegget med besøkstjeneste og turer i
Frognerparken. Beboerne våre setter stor pris på tiltaket.
Frognerhjemmets venner svikter aldri. Kulturkveld en gang i måneden med dyktige
aktører. Grethe M. Robertsen er en mester i å skaffe til veie de riktige personene
som skal opptre. Sokneprest Margunn Sandal stiller alltid opp og har avslutning.
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Gudstjeneste med nattverd må ikke glemmes. En gang i måneden (ti i året) hvor
prestene veksler, men kantor Bjørn er alltid på plass. "Kirkeoppslutningen" er svært
god og mange spør meg: "Er det ikke snart gudstjeneste igjen?"
Menighetens prester har andakt en gang/måned.
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Menighetens barnehage er på Frognerhjemmet regelmessig, og det er svært
populært. Stolte barn og gleden stråler ut fra ansiktene til våre beboere ved disse
besøkene.

Nytt av året var anskaffelse av "sykkel" hvor aktivitøren er stadig på sykkeltur med
inntil to brukere i setet (baljen som en sier). Sykkelen er finansiert med gavemidler
og har også piggdekk til vinterbruk.
Stort var gjensynet med Paul Nome som også i år hadde andakten julaften i en
fullsatt storstue hvor han da stilte med trompet.
Det har vært et spennende halvår med møter angående virksomhetsoverdragelse,
men også meget krevende. Svaret får vi i 2016.
Frognerhjemmet har en svært godt kvalifisert medarbeiderstab og en stabil stab.
Sykefraværet gikk opp fra 4,9 % (2014) til 6,6 % i 2015 og da er vi på samme
fraværsprosent som i 2013, 2,25 % var langtidsfravær over 56 dager.
I vår sektor er dette et meget akseptabelt sykefravær.

Oslo, februar 2016
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Arnulf H. Myklebust
Institusjonssjef

Musikk i kirken
Høymessen
Høymessen hver søndag er ukens viktigste samlingstidspunkt for menigheten.
Den står høyt i menighetens bevissthet, og vi gleder oss over at mange
kommer til høymessene i kirken vår, og at antallet er økende.
Flere kor, musikere og sangere medvirker ved høymessene gjennom hele
året. Det betyr en rik variasjon av de musikalske uttrykksformene. Kantor
forbereder musikken og øver alltid sammen med de som medvirker, enten det
er intrumentalt, kor/vokalmusikk eller salmer/liturgi. Dette gir god støtte til
menighetens salmesang, noe som det tydelig settes stor pris på.
Frogner kammerkor, som øver i kirken medvirker oftest. De støttes også
økonomisk av menigheten, noe som er helt uvurdelig for koret. Korets dirigent
er Kristin Groven Holmboe. Men også andre kor medvirker jevnlig, og da
nevnes Cæciliaforeningen, International Forum Singers, Ex-Olavo, Det Norske
Selskabs Mannskor og det store sammensatte Julaftenskoret.
Musikere som har medvirket er bl.a. Siv Øverli, Morten Brenne og Atle
Tømmervik, trompet. Anners Lerdal, saxofon, Kristin Sjølaas, fiolin.
Organistvikarer har vært Jardar Seim, Haakon Omejer Sørlie og Svein Amund
Skara.
På gudstjenestene hver torsdag formiddag, og en torsdag kveld i måneden er
det tekstlesning, preken og nattverd, og det gis anledning til å lytte til
orgelmusikk og selv delta med salmesang.
Kirkelige handlinger.
Kirkelig handlinger (bisettelser og vielser) utgjør en betydelig 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. Og i 2015 hadde vi i tillegg nesten en
dobling av antall bisettelser i forhold til tidligere år.
Dette arbeidet oppleves både givende og viktig.
Konserter.

Side

Vivaldiorkestret m/aspiranter.
Cæciliaforeningen. Beethovens messe i C-dur og Bachs Magnificat.
Det Norske kammerork. Og Det Norske Solistkor. Bachs Messe i g-moll og
Handel Ode til ære for St.Cecilia.
Bærum symfoniorkester og Chorus Felix. Brahms Ein deutsches Requiem.
Magnolia Jazzband og Oslo seniorkor. Gledesjazz i april.
Frogner menighet/Frogner kammerkor. Markering av frigjøringsjubileet
2015. Frogner menighet og Frogner kammerkor inviterer til et historisk
tilbakeblikk i tekster, poesi og musikk. Bjørn Kleppe, orgel, Morten
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Noen konserter i 2015:

Brenne, trompet. Skuespiller Ola B. Johannessen. Skuespiller Marit
Østbye. Sokneprest Margunn Sandal. Sokneprest Rut Ugland. Kapellan
Arne Slørdahl. Amir Mirzai og Kristin Groven Holmboe.
Frogner kammerkor. Sommerkonsert med allsang.
Frogner kammerkor og Barokkanerne. Vivaldis Gloria.
Cæciliaforeningen. Dvoraks Stabat Mater.
Nordlændingernes forenings kor. 1.sønd. i advent-konsert.
Helene Bøksles jul.
Arve Tellefsen og Nidarosdomens guttekor. ”Stille natt”
Ole Edvard Antonsen. Desemberstemninger.
Frogner Kammerkor. Julekonsert.
Cæciliaforeningen. Bachs Juleoratoriet. (1,2 og 3 kantate)
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Bjørn Kleppe, kantor Frogner menighet

Barne- og ungdomsarbeid
Konfirmasjon
23 tenåringer ble bedt for i konfirmasjonsgudstjenesten i Frogner kirke den 20.
september 2015. Dette er to flere enn året før. I tillegg fulgte en undervisningen, men
valgte ikke å la seg konfirmere.
Undervisningssamlingene har vært 1,5 time annenhver torsdag, for det meste på
Frogner kirkestue. Flyttingen fra å ha undervisningen på Schafteløkken skyldtes
opprinnelig usikkerheten rundt Schafteløkken. Men lokalet har også vist seg veldig
praktisk, samt nærheten til kirken er ønskelig. Noen samlinger har også vært i kirken.
Som tidligere år har Frognerkonfirmantene sammen med konfirmanter fra resten av
prostiet vært på sommerleir (10.-14. 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.
Skolegudstjeneste
Den 17. desember hadde Ruseløkka skole sin førjulsgudstjeneste i Frogner kirke.
Som alltid deltok elevene med lysprosesjon, sang, tekstlesning, formulering av
bønner, div. innslag mm. Nytt for julegudstjenesten 2015 var at alle elever som deltok
måtte få med skriftlig melding hjemmefra. Det var derfor i forkant stor usikkerhet om
hvor mange elever som ville delta. Men det viste seg at gudstjenesteantallet var så å
si identisk med året før; 498. Ca 30 av disse er ansatte. Og skolens totale antall
elever er i inneværende skoleår 540. Dette vil si at ca 87 % av elevene deltok. Dette
er et høyt tall, særlig med tanke på at skolen har et betydelig antall elever med
utenlandsk bakgrunn (jfr. skolens egen opplysning om at det er ca 50 ulike språk
blant elevene).
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Barnehagegudstjenester
Før påske var det tradisjonen tro en «eksklusiv» barnehagegudstjeneste for
menighetsbarnehagen i kapellet. Og 17. desember ble alle menighetens barnehager
invitert til barnehagegudstjeneste. Menighetsbarnehagen øver inn og fremfører da sitt
julespill for de andre barna. 406 var tilstede på gudstjenesten, en håndfull flere enn
året før. En god del foreldre og besteforeldre er også til stede på gudstjenestene.
Den 14. desember kom en gruppe av de yngste barna fra noen av soknets
barnehager for å se krybben, høre julefortellingen og synge lucia - og jule-sanger.
Dette er andre året på rad med en egen småbarnsavdelings-«gudstjeneste». 38
deltok.

Frogner misjonsforening
Frogner misjonsforening, Frogner menighets eldste forening (stiftet 1898) er tilsluttet
Det norske Misjonsselskap.
I 2015 ble det bare avholdt åtte møter. På møtene samles vi om Guds ord og om
misjonsselskapets arbeid rundt omkring i verden.
Kollekten som tas opp på hvert møte går uavskåret NMS sitt generelle arbeid.
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Helle M. Hanche-Olsen

FROGNER MENIGHETS HUS – SCHAFTELØKKEN – årsmelding 2015
Schafteløkken er et populært sted med bred appell, og det har i 2015 vært økt
pågang fra enkeltpersoner, bedrifter, grupper, foreninger og organisasjoner for å leie
lokaler for enkeltstående begivenheter eller faste møter. Særlig populært er utleie til
dåp-, konfirmasjon-, bryllup- og minnesamvær for bydelens beboere. Dette er
områder som er knyttet opp til Menighetens øvrige virksomhet. Lokalene benyttes
også til avskjedsmarkeringer, ungdomsarbeid og markeringer av årets kristne
høytider.
Tilstøtende til Menighetens hus er Frogner Seniorsenter og Schafteløkkens
Barnehave som av Schafteløkkens styre samforvaltes med Menighetens hus mht,
utleie og vedlikehold. Frogner Seniorsenteret er utleid til Nasjonalforeningen og
Barnehaven er en menighetsbarnehave.
Frogner Menighets hus Schafteløkken har følgende lokaler til utleie:


1. etasje: Store Sal (m kjøkken, bad, garderobe)



2. etasje: Røde Sal (m tilgang kjøkken, bad, garderobe)



Møterom 2. etasje (m tilgang kjøkken, bad, garderobe)



Speiderrom 2. etasje (m tilgang kjøkken, bad, garderobe)



Speiderrom (kjeller) – hvor en oppgradering vurderes.

Schafteløkken drives med henblikk på å støtte opp om allmennyttig formål, og å være
et samlingspunkt for kulturaktiviteter i nærmiljøet på Frogner. I forhold til
lønnsomhetsaspektet har det vært nødvendig å gjennomføre en oppjustering av de
moderate satsene i løpet av både utleieåret 2014 og 2015. Det har ikke vært en
dramatisk justering, men en fornuftig, relevant og hensiktsmessig økning, som også
tar høyde for at det er behov for midler til rehabilitering og nødvendigvedlikehold.
Administrasjon: Daglig leder er Inger Elisabeth Solem (ansatt siden 2014). I 2015
ble Inger Elisabeth Solem ansatt i fast stilling i 80% som Daglig leder av
Schafteløkken Frogner Menighets Hus.



Vedlikehold av eiendommen og bygningene på Schafteløkken.
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Styrets prioriterte oppgaver er i 2016:
 Støtte for daglig leder på Schafteløkken om nye ideer for driften av
Schafteløkken.
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Menighetsrådet oppnevnte 22. april 2015 et styre for Schafteløkken med et
mandat for etablering av en sunn drift og videreutvikling av Schafteløkken som et
levende menighetssenter for befolkningen på Frogner og i nærområdene. Dette styre
består av: Lars Gathe (leder), Baard Sandbæk, Gro Lauvland, Øyvind Hagelund,
Bjørn Kleppe. Daglig leder fungerer som sekretær for Styret, og Menighetsforvalter
møter fast til styremøtene. Samarbeidet i styret og styrets samarbeid med daglig
leder, Menighetsforvalter og Menighetsråd er godt.



Opprettholde og helst øke inntekter fra utleie ved økning av antall uteleiedager
samt optimering av utleiepriser



Planlegge og gjennomføre aktiviteter for å tiltrekke eksterne bidragsytere for
støtte til drift og vedlikehold Schafteløkken.



Ajourføre leieavtaler for Frogner Seniorsenter og Menighetsbarnehagen samt
utleie av Kirkestuen.



Funksjoner om samordning av utleievirksomhet (som Eiendomsstyre) besluttet
av det nye Menighetsråd i 2016.

I løpet av 2015 har styret jobbet aktivt i henhold til mandat fra Menighetsrådet. Styret
konstituerte seg 12. mai og har i 2015 hatt fem styremøter samt et uformelt julemøte
- totalt seks møter i 2015. Styret har nært samarbeid med Menighetsforvalter for
tilrettelegging av arbeidet for Menighetens eiendommer.
Inntekter, bidrag, aktiviteter
Inntektene fra driften for 2015 viser en tydelig forbedring i forhold til 2014, takket
være et målrettet og godt salgsarbeid fra daglig leder. Dette tilskrives bedre
utnyttelse av utleieobjektene, økt antall utleiedager samt moderate oppjusteringer av
leiepriser for de deler av utleievirksomheten som kan bære dette. Justeringene har
vært foretatt i samråd med og etter vedtak i Menighetsrådet.
I 2016 er det ventet en ytterligere moderat inntektsvekst basert på økt utleie. For
2015 ble det gjort avtaler for totalt kr. 1.931.430 og for 2016 er det pr. 01.03.2016
gjort avtaler for totalt kr. 1.415.600.
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Vedlikehold
I 2015 ble det gjennomført en arkitektonisk befaring av Schafteløkken med henblikk
på å kartlegge de viktige forhold som må ivaretas ved vedlikehold av
bygningsmassen, herunder vurdering og prioritering av de nødvendige
vedlikeholdsoppgaver, samt en etablering av en strategi for fremtidig vedlikehold av
Menighetshuset.
Som første prioritet vil de ytre flater på bygningene males og behandles. Opplåning til
vedlikeholdet har vært vurdert, men ikke funnet å være en aktuell strategi nå. I annet
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Daglig leder har sammen med Elin Cappelen fra arbeidsgruppen i 2014, laget forslag
til nye pristariffer for utleie med differensierte satser for de ulike lokalene basert på
ukedag, antall gjester, leieforhold (fast/enkeltvis), klokkeslett med fokus på den
utleievirksomheten som har betalingsevne med skjerming av egne tiltak, myke og
menighetsnære aktiviteter.
Dette arbeidet er videreført, og Styret har i løpet av 2015 effektuert en ytterligere
prisjustering som er stadfestet av Menighetsrådet. Det er over 20 fast etablert lokal
aktiviteter som nå har tilholdssted på Schafteløkken i tillegg til de aktiviteter som
Menigheten selv organiserer der, som møter og kulturaktiviteter.
Styret har søkt tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, Byantikvaren og private parter.
Det er ikke oppnådd tilslag på disse søknadene. Arbeider med nye søknader pågår
bl.a. med søknad til Norsk Kulturminnefond. Det er besluttet å revitalisere et
Schafteløkkens Venner som instrument for å samle inn bidrag fra private til
Schafteløkken.

kvartal 2016 vil det gjøres avtaler om utvendig maling på frontfasade samt
sidevegger av Menighetshuset, så langt 2016 budsjettet gir anledning til.
Det er på denne basis besluttet at den nødvendige og identifiserte oppgradering av
Menighetens hus skal finansieres fra driftsoverskuddene, samt tilskudd fra offentlige
institusjoner vog private givere som de neste fem årene kan realiseres.
Andre forhold
Det har vært gjennomført samtaler med leietakere i Frogner Seniorsenter og
Schafteløkken Barnehave om deres leieforhold, vedlikehold av leieobjektene,
driftsmessige forhold samt samordning av utleiebetingelser med praktiske forhold
samt leietariffer (Seniorsenteret).
Menighetsrådet har besluttet å samordne utleien av Kirkestuen, Frogner Seniorsenter
og evt. Barnehagen med utleievirksomheten for Schafteløkken. Dette skjer ved et
felles utleiereglement samt ved felles salg og markedsføring via daglig leder.
Leietaker for Seniorsenteret (Nasjonalforeningen) har i 2014/15 etter avtale med
Menighetsrådet selv utført og finansiert presserende vedlikeholdsoppgaver. En avtalt
andel av dette vedlikeholdet på totalt kr. 265,000 som er Menighetens andel er
foreløpig ikke forfalt til betaling og betalt i påvente av de pågående samtaler om en
mulig ny langsiktig avtale om utleien.
Resultat 2015, budsjett 2016
Schafteløkken inngår som en avdeling i Menighetens regnskap. Det positive resultat
for driften i 2015 er på kr. 678,417 som er tillagt Menighetens disposisjonsfond pr.
31.12.15.
For 2016 er det budsjettert med et resultat hvor inntekter og kostnader er i balanse
etter et besluttet nødvendig utvendig vedlikehold på kr. 750,000 til Frogner
Menighets Hus.
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Oslo, 10. Mars 2016
Styret v. Lars Gathe (styreleder)
Daglig leder Inger Elisabeth Solem

Frogner menighetsbarnehage Schafteløkken
Barnehagens virke
Barnehagen er tradisjonsrik, og følger samtidig utviklingen innen barnehagefaget. Vi
utformet en ny årsplan høsten 2015 for barnehageåret 2015-2016. Vi arbeider med
temaer over flere måneder for å kunne fordype oss. Høytidene markeres og har en
viktig plass i barnehagen vår. Varierte aktiviteter og hendelser preger hverdagen,
sammen med faste rutiner og forutsigbarhet.
Barnegruppene går som hovedregel på tur en gang per uke til nærområdet som
Frognerparken hvor de både leker og lærer om kultur/kunst og nærmiljøet. Vi hadde
en temaperiode på våren hvor vi lærte mye om Gustav Vigeland og skulpturene i
parken.
Før påske hadde vi samling i kapellet sammen med Arne Slørdahl og Vetle
Halvorsen og sang påskesanger og snakket om hva som skjedde i påsken. Vi deltok
på høsttakkefest 11. oktober med sang i gudstjenesten og kirkekaffe i kirkestuen
etterpå, hvor foreldre bidro med kaker og kaffekoking. 17. desember hadde vi julespill
på barnehagegudstjenesten i kirken. Fra høsten startet vi et samarbeid med kirken
hvor vi i tillegg til å få besøk av Arne Slørdahl, selv besøker kirken en gang per
måned og blir kjent med både kirkerommet og flere i staben.
Som et ledd i daglig leders styrerutdanning som ble fullført til jul, jobber vi med fokus
på barn og refleksjon over egen praksis i hverdagen. Dette arbeidet videreføres i
2016.
Vi besøker Frognerhjemmet fast en gang per måned og synger på avdelingene. Vi
synger for alle beboere ved høytider og spesielle dager som 17. mai-feiring og Lucia.

Jørgen Austad

1.1-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Lorena Maestri Ribeiro

1.1-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Gro Wavik

1.1-31.12

Pedagogisk leder

Inger-Lise Løkken

1.1-31.10

Pedagogisk leder

Nancy Mushosi

19.1031.12

Pedagogisk
medarbeider

Rita Synnøve Lien

1.1-31.12

Pedagogisk
medarbeider

Julie Hagen Nilsen

1.1-31.7

Pedagogisk
medarbeider

Fariba Hosseini

1.8-31.12

Daglig leder

Borghild Hukkelberg

1.1-31.12
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Pedagogisk leder
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Personalet
Vi har fått to nye ansatte i personalgruppa i løpet av året og alle pedagoger har
førskolelærerutdannelse.

Vi har noen faste vikarer som vi bruker ved behov.
Økonomi
Årets regnskap viser et overskudd på ca. 220 000. Naturlige svingninger i økonomien
påvirkes av hvor mange barn under tre år som går i barnehagen. Det kommunale
tilskuddet for 2015 ble regnet ut fra antall barn i barnehagen 15. desember 2014, og
justert underveis i året etter en ny beregningsmodell for barnehagefinansiering.
Vedlikehold
Det etterlyses, som i fjor, framdrift i vedlikeholdsplanen for Schafteløkken, det er stort
behov for maling og utskiftning av noe ødelagt treverk. Eksempelvis er deler av
grunnmuren på hovedhuset på vår lekeplass er delvis ødelagt.
Samarbeidsutvalget
Ansattes representanter har vært pedagogisk leder på begge avdelinger. Jørgen
Austad og Inger-Lise Løkken/Nancy Mushosi. Foreldrenes representanter er Tanja
Frantzen (Jorunn Fodstad) og Monica Øien (Erik Solberg). På foreldremøtet i
september ble Tanja Frantzen (vara Monica Øien) gjenvalgt på Drengestua og Nina
Guldsten (vara Catalina Hernandez) ble valgt til representant for Stallen.
Eiers representanter har i år vært Trond Arild Lidalen og Eva Schjoldager. Daglig
leder er sekretær. SU har hatt ett møte på våren, ingen møter på høsten.
Barn
Det har vært noen utskiftninger i barnegruppene tidlig på året, men ellers stabile
barnegrupper. Ved utgangen av året var det ni barn på Stallen fordelt på
aldersgruppene 2013 (fire) og 2014 (fem). På Drengestua var fordelingen 17 barn
slik: 2013 (to), 2012 (fem), 2011 (tre) og 2010 (syv).
Arrangementer/møter
Det har vært ett SU-møte i løpet av året, ett foreldremøte, ett dugnad med foreldre og
juletrefest og sommerfest arrangert av foreldrene. Foreldrene har blitt invitert på
påskefrokost, FN-dag og Luciafeiring.
Barnehagen har hatt fem planleggingsdager i løpet av året og personalmøte en gang
per måned.
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Borghild Hukkelberg, daglig leder

Trosopplæringen
Babysang: I 2015 har vi gjennomført babysang hver fredag i kirkestuen. 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 132 babyer innom på babysang, med en hovedvekt på babyer fra
Frogner, men også med en god del babyer fra Bygdøy var innom her.
Lucia samling for to-åringer: Dette tiltaket var nytt i 2015, og artet seg som et
Lucia-tog med «krybbevandring» i kirken. Det var til sammen ti barn med på
samlingen, de aller fleste fra Frogner. Som et førstegangstiltak, fungerte det
overraskende godt!
Førjulssamling: Lørdag 28. november inviterte vi alle tre-åringer, med foresatte, til
juleverksted i kirkestuen. Dette ble en stor suksess, og 17 barn med foresatte møtte
opp til juleverksted. Vi startet med julegrøt, før vi hadde juleverksted sammen. På
gudstjenesten som ble holdt i Frogner kirke 29. november fikk disse tre-åringene
utdelt en DVD i gave fra menighetene.
Utdeling av fire-årsbok: Utdeling av fire-års bok i vår, en del fire-åringer kom og
invitasjon ble sendt ut til alle fire-åringer som er tilhørende eller døpt i Frogner. Til
sammen deltok ti barn.
Skolestartsmarkering: Samlingen for markering av skolestart ble holdt i Bygdøy
kirke i 22. august, her deltok syv barn fra både Bygdøy og Frogner, et tiltak hvor vi
fokuserer på vennskap og omtanke for hverandre.
Skattejakt for syv-åringer: Den 12-13 oktober gjennomførte vi, en skattejakt i kirken
for syvåringer. Med bakgrunn i fortellingen om 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 menighetene. Det var
fire barn tilstede på samlingen.
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Påskevandring for ni-ti-åringer: Vi arrangerte i 2015 påskevandring Bygdøy kirke.
Her gikk vi gjennom påskefortellingen gjennom en vandring i kirken, hvor vi fikk se,
føle og smake på fortellingen om Jesu siste dager. Etter fortellingen hadde vi

27

Tårnagenthelg for åtte-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 syv barn på denne samlingen.

kirkekino med godterier og popcorn. Til sammen var seks barn med på dette
arrangementet hvor vi bruker alle sansene våre til å fortelle påskefortellingen.
Lysvåken: I år igjen arrangerte vi lysvåken i samarbeid med Bygdøy menighet i
Bygdøy kirke. Fem elleveåringer deltok i år på arrangementet som dreier seg rundt
en overnatting i kirken. Her var barna med på å planlegge/sette sitt preg på
gudstjenesten, gjennom blant annet 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
seks deltakere på kurset.
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 2015 dro vi også
sammen på «Skjærgårds music and mission» festivalen i juli. I 2015, dro jeg med to
ledere. Vi har til sammen hatt to deltakere på kurset.
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Veien videre: Vi har i starten av 2015 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. Vi har også
kommet i gang med en tweensklubb på Fredriksborg for de som går i femte og
syvende klasse. Et avgrenset tiltak med fire samlinger, foreløpig. Nytt og spennende!

Rekruttkoret
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Rekruttkoret har hatt 20 samlinger i løpet av 2015. Koret starter med et suppemåltid,
hvor hele familien kan få spise og forsetter med øvelse i 40 minutter. Etter sommeren
gikk økte vi antall øvelser, fra annenhver uke til hver uke. Dette hadde ganske
umiddelbar effekt på antall deltakere. Til sammen har det vært 22 barn innom koret,
med et gjennomsnitt på syv deltakere pr øvelse. Vi håper å få synge på to
gudstjenester, en i semesteret i 2016.

Besøkstjenesten i Frogner menighet
Lengre tilbake i Asle Engers tid hadde Frogner menighet flere frivillige som
regelmessig fulgte opp eldre og syke med hjemmebesøk når de ikke selv lenger var i
stand til å komme til kirke. I senere tid fikk en av våre tidligere diakoner i oppdrag å
bygge opp et team av frivillige besøksvenner til hjemmebesøk for de som ønsket og
trengte det i menigheten og de som ønsket det på Frognerhjemmet.
Det ble også knyttet opp mot Røde Kors’ nettverk for besøkstjeneste hvor man fikk
innbydelse til inspirasjons-kvelder tre-fire ganger i semesteret. Dette fungerte en tid,
og undertegnede har prøvd å følge opp et par som fortsatt ønsker å være med litt. I
mange år har undertegnede ført regelmessig oppdatert oversikt over hvor våre syke
og eldre kirkegjengere befinner seg: Enten hjemme, på sykehus kort- eller langvarig,
sykehjem, Frognerhjemmet, andre hjem eller delvis hjemme og en eller flere dager
på dagsenter. Dette til informasjon også for de som ønsket besøk av en av prestene i
sykdomsfaser og mot livets slutt på sykehus, hjemme eller på sykehjem.
Samarbeid med Røde Kors besøkstjeneste fortsetter som inspirasjons for frivillige
besøksvenner som ønsker å være med. Dette også for å stimulere felleskap mellom
besøksvenner. Undertegnede prøver også å rekruttere nye besøksvenner gjennom
«vennene» som hjelper til Frognerhjemmets venners kulturkvelder 1 g. i mnd. Har
også samarbeid med bydelen og hjemmetjenesten for å hjelpe til med oppfølging av
bl.a. søknad til sykehjem. Selv besøker jeg jevnlig flere av menighetens eldre og
syke hjemme og der de måtte være på ulike sykehus/-sykehjem. Her er absolutt
behov for flere frivillige. Vi trenger både besøks,- tur og telefonvenn m.m. Det er også
viktig å få til litt mer kontakt med Seniorsenteret og Frivillighetssentralen i bydelen.
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Grethe M. Robertsen
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Oslo, februar 2016

