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Innhold

Menighetsrådets årsmelding
Søndagens gudstjenester skaper grunnlag for Frogner menighets liv og virke. Mange
møtes i menigheten og bidrar til fellesskapet i gudstjenestefeiringen.
Det nye menighetsråd har brukt sitt første arbeidsår til å bli kjent med menigheten og
videreføre og utvikle en strategi for de kommende årene. Menighetsrådet
gjennomførte i januar 2016 et Strategiseminar, hvor man utarbeidet en strategiplan
for rådets virke. Årsplaner vil være ledende for rådets kontinuerlige arbeid.
God forvaltning av menighetens eiendommer er en viktig del av strategien for slik å
legge grunnlag for menighetens økonomiske forhold.
Behovet for vedlikehold av kirkebygget ble vi minnet om sist høst, da Kirkelig
fellesråd oppdaget alvorlige svakheter på tårnet på høyre side av kirkebygget. Tårnet
sto i fare for å falle ned. Kirkelig fellesråd reagerte raskt og sikrede tårnet. Samtidig
ble det oppdaget at Kristusfiguren i nisjen over hoveddøren sto løs. Kristusfiguren ble
tatt ned og Kirkelig fellesråd begynte umiddelbart utbedring av fasaden.
Høsten 2016 ble kirken utsatt for vandalisme da bysten av Asle Enger ble fjernet i
løpet av natten. Dessverre ble bysten ikke funnet, men en ny avstøpning blir laget og
kommer snart på plass.
Menigheten har vært velsignet med store gaver til kirkebygget og til Kirkestuen – noe
som har bidratt til at man endelig kunne effektuere rehabilitering av disse lokaler.
Av store og viktige saker i 2016 vil vi særlig trekke fram:
Nytt orgel Den forestående orgelrestaurering har vært en viktig satsning og har tatt
mye tid for staben, orgelkomiteen og i særdeleshet kantor i 2016.
Styret for Frogner menighets hus Schafteløkken tok i 2016 første steg i det store
planlagte vedlikehold av menighetshuset. Hele fronten av huset ble ferdigstilt nymalt,
restaurert og pusset opp. Kfr. Styret for Schafteløkkens egen årsmelding.
Styret for Frogner menighets hjem ba menighetsrådet tidlig i perioden vurdere
hjemmets drift og fremtid. Denne vurdering har pågått gjennom det meste av året. I
november 2016 ble et nytt styre oppnevnt og mangeårige styreleder Asle Enger
trådte tilbake.
Etter over 40 års trofast tjeneste gikk Institusjonssjef Arnulf Myklebust av høsten
2016. Menigheten er dypt takknemlig for hans mangeårige innsats. Ny institusjonssjef Lisbet Sørgjerd begynte i september 2016.
Oppussing av kirkerommet ble prosjektert i 2016 med henblikk på gjennomføring
sommeren 2017 i forkant av orgelmonteringen. En rehabiliteringskomite ble nedsatt
under ledelse av Ragnar Osnes.
Møte med kapellan og trosopplæringsleder ble gjennomført for å sikre
forankringen av barne- og ungdomsarbeidet i rådet samt bidra til kommunikasjon
mellom stab og råd.
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I 2016 gikk man til fast ansettelse av Kirkestuevert for å sikre Kirkestuen som et
diakonalt sentrum for menigheten. Menighetsrådet tilsatte også Beate Skorstad som
ny styrer i Frogner menighetsbarnehage Schafteløkken samt utvidet stillingen til
Inger Elisabeth Solem, daglig leder på Schafteløkken til 100%.
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Arbeidsutvalget har hatt møte med bydelsdirektør og leder av byrådet og drøftet
arbeidet i bydelen.

Menighetsrådet vil takke alle som i 2016 har bidratt til menighetens liv og virke og ber
om Guds velsignelse for arbeidet videre
28. februar 2017
Frogner menighetsråd
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Trond Arild Lidalen, leder for Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd
Frogner menighetsråd består av soknepresten og åtte valgte medlemmer. Det
nåværende menighetsrådet ble valgt 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 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.
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: Daglig leder i Frogner og Bygdøy sokn.
Kamilla Døvik: Menighetskonsulent i 50% stilling for Bygdøy og Frogner sokn frem til
31. august.
Ole Andreas Gjerull: Menighetskonsulent i 50% stilling for Bygdøy og 30%
administrativ stilling for Frogner og Bygdøy sokn.
Maren Sundvall Platou: Kirketjener to gudstjenester i måneden
Steinar Kleiven: kirketjener og konsertvakt ved behov.
Mildred Coppola: Kirkevert i kirkestuen – 20% stilling
Inger Elisabeth Solem: Daglig leder på Schafteløkken, 100% stilling (utvidet fra 80%).
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Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo
Fast representant: Kaare Framstad
Vararepresentant: Grethe Marianne Robertsen

Kjell Høylie: Vaktmester på Schafteløkken, ca. 20% stilling
Borghild Hukkelberg: Styrer i Frogner menighets barnehage i en 80% styrestilling og
20% stilling på avdelingene frem til august 2016.
Beate Skorstad: Styrer i Frogner menighets barnehage i 80% stilling.
Arnulf Myklebust: Institusjonssjef på Frogner menighets hjem. Sluttet august 2016.
Lisbet Sørgjerd: Institusjonssjef på Frogner menighets hjem fra september 2016.
Gudstjenesteliv:
2013

2014

2015

2016

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

53
6156
102
3732
155
9888

53
6979
139
4871
192
11850

55
9239
120
2573
175
11812

57
7685
132
2449
189
10134

Kirkelige handlinger
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder

88
32
29
87

108
21
43
75

126
22
18
100

93
16
20
97

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

237.815 242.196 224.487 230.127
167.858 132.718 110.569 75.656
69.957 109.478 113.918 154.474

Til ovennevnte oversikt over ofringer skal det nevnes at grunnen til et betydelig
nedgang i ofringen til egen virksomhet ikke skyldes mindre giverglede, men en
økning i antall gudstjenester med ofring til andre formål.
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Frogner menighetsråd 28. februar 2017

Sokneprestens beretning
Frogner kirke ligger slik til at den er en integrert del av lokalmiljøet på Frogner.
Mange har et nært forhold til kirkebygget. Jeg hører ofte folk fortelle med stolthet at
de er døpt, konfirmert eller har giftet seg i Frogner. Det betyr faktisk mye at det har
skjedd akkurat her. Jeg er glad for at det er mange, også i år, som har søkt til kirken
ved viktige anledninger i livet. Riktig nok har vi ikke hatt så mange bisettelser som i
fjor, og heller ikke fullt så mange dåp, men her kan det være mange ting som spiller
inn. Statistikken kan fortelle at det ble født færre barn i vår menighet dette året.
De gangene kirken holdes åpen, er det flere som tar turen inn. Musikkmeditasjoner,
program i forbindelse med Oslo kulturnatt eller Bygdøy allé - dagene og alle
konsertene har forhåpentligvis gjort at forholdet til kirken er blitt styrket.
Samtidig er kirken først og fremst bygd for gudstjenestefeiring. Kirken er til for at
mennesker skal erfare at Jesus Kristus er nær i gaten og byen og verden. Dette er på
en fin måte reflektert i Frogner kirkes fasade, med bronseskulpturen av den
tornekronede i nisjen oppe på veggen og relieffet av Lammet med seiersfanen over
inngangsdøren.
Uten at vi feirer gudstjenester er vi ikke kirke. Heldigvis er det mange som tar ansvar
for gudstjenestene. Teamet av frivillige medarbeidere har vokst. Det gjøres en stor
innsats hver søndag, både før, under og etter gudstjenesten, på kirkekaffen, - og på
middagene.
I 2016 har vi videreført tradisjonen med suppe på skjærtorsdag. I tillegg har vi feiret
mat & messe regelmessig. Kombinasjonen av måltidsfellesskap og
nattverdfellesskap går helt tilbake til tidlig kristen tid. Vi trenger slike fellesskap, og
ikke bare vi. Jeg tror flere kunne hatt glede av dette. Kanskje det hadde vært en idé
at vi inviterte med én gjest hver? Vi kjenner sikkert alle noen som ville bli glade for en
slik invitasjon. Også til Hellige tre kongers fest og julemiddagen kan det være fint å
be noen med.
I år har vi startet med en helt ny gudstjeneste, Babysanggudstjeneste. Da åpnes
kirken for de aller minste. Vi ønsker å utvide og differensiere målgruppen for
torsdagsgudstjenestene, og sammen med mat & messe på kvelden er dette en måte
å nå ut til flere på.
Også i 2016 har vi hatt faste gudstjenester og andakter både på Frognerhjemmet og
på Mariahuset. Begge steder er det god oppslutning, og tjenestene på disse stedene
er en viktig del av menighetens diakonale arbeid.
Frogner er en av byens største menigheter. Vi nærmer oss 24.000 innbyggere. Vi er
dårlig bemannet, og det kjennes noen ganger som en umulig oppgave å skulle være
kirke for så mange. Men vi gjør vårt beste for at de menneskene som søker til kirken,
og de som vi kommer i kontakt med i ulike sammenhenger, skal oppleve at det er
godt å ha en tilknytning til Frogner menighet.
15. mars 2017
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Margunn Sandal, Sokneprest

GUDSTJENESTEUTVALGET
ÅRSRAPPORT FRA GUDSTJENESTEUTVALGET
Frogner menighetsråd oppnevnte i mai 2016 nytt gudstjenesteutvalg (MR 45/16).
Utvalget fikk følgende sammensetning og mandat:
Medlemmer:
Marit Østbye, Ola B. Johannesen, Anitra Terese Eriksen, Anners Lerdal, Bjørn
Kleppe og Margunn Sandal.

Mandat:
1. Gudstjenesteutvalget skal være et rådgivende organ for menighetsrådet i
spørsmål som har med gudstjenestelivet å gjøre; i den sammenheng kan
utvalget også bli bedt om å forberede saker for rådet.
2. Utvalget skal ha et spesielt ansvar for å sette i gang tiltak som kan inspirere,
motivere og utvikle frivillige medarbeideres innsats i gudstjenestelivet.
3. Utvalgets funksjonstid er til 31. desember 2017, og utvalget konstituerer seg
selv ved første møte. Det kan suppleres underveis med nye medlemmer.

Utvalget har hatt to møter; 23. august og 28. september. I første møte gikk
utvalget gjennom mandat og forventninger. Det ble også orientert om status for
lokal grunnordning. Andre møte ble brukt til å arbeide med søknad om
videreføring av/ny ordning for hovedgudstjenester. Frogner menighet har fått frist
til 20. april med å sende ny søknad.
Utvalget drøftet også mulige tiltak for frivillige som er engasjert i gudstjenestene.

15. mars 2017
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Margunn Sandal, Sokneprest

ORGELKOMITEEN
Orgelkomitéen har i 2016 bestått av Liv Clemens, Lise Høst, Bjørn Kleppe (kirkens
organist), Margunn Sandal og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre
Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2016 hatt 3 møter (16. juni,
6. oktober, 10. november).
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 gamle orgelet, skal inngå i den nye løsningen og
klangmessig legge premissene for den. For innholdet i prosessen fra 2000 til 2015
vises til komitéens tidligere årsmeldinger. Her gjentas likevel at Kirkelig fellesråd i
Oslo i februar 2014 gjorde 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 tidligere årsmeldinger blir innsamlede midler
som overstiger det beløpet, brukt til å finansiere enkelte svært ønskelige
tilleggselementer i det prosjektet som vant anbudskonkurransen. Kontrakten med
Harrison & Harrison fra Durham i England ble underskrevet i desember 2015.
Etter fellesrådets budsjettvedtak i 2014 ble det opprettet en prosjektgruppe med
representanter fra fellesrådet og menigheten. Den har i 2016 bestått av Ole
Spydevold og Thor Nielsen fra Kirkelig fellesråd, Bjørn Kleppe og Jardar Seim fra
Frogner menighet. Dessuten er prosjektets orgelsakkyndige konsulent (oppnevnt av
fellesrådet), Kåre Nordstoga, med. Det er denne prosjektgruppa som i 2015 stod for
arbeidet med anbudsprosessen, og som i 2016 har hatt den løpende kontakten med
Harrison & Harrison og tatt de nødvendige avgjørelser underveis. Menighetens egen
orgelkomité har i dette arbeidet ikke hatt en selvstendig rolle, men har vært
representert i prosjektgruppa med sin leder og nestleder. Orgelet skal stå ferdig til
utgangen av 2017, slik at innvielsen kan finne sted i begynnelsen av 2018.
Demonteringen av det gamle orgelet finner sted i vårhalvåret 2017 (svært mye av det
som skal videreføres i det nye orgelet, skal først sendes til England, noen av de
største delene skal lagres og bearbeides i kirken), og monteringen av det nye orgelet
skjer i høsthalvåret. Siden kirken skal pusses opp i 2017, har orgelprosjektgruppa og
rehabiliteringskomiteen for kirkebygget samarbeidet for å koordinere aktivitetene.
En hovedsak for orgelkomitéen i 2016 har vært forberedelsen av innvielsesperioden.
Innvielsen vil finne sted i høymessen søndag 4. februar 2018. De to følgende ukene
vil det bli en rekke konserter, som orgelkomitéen begynte å planlegge i 2016 og
fortsetter med i 2017. Planleggingen omfatter også utgivelse av en publikasjon med
program for arrangementene og enkelte frittstående artikler.
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 2016
var det kommet inn ca. 3,86 millioner kroner til orgelsaken. Midlene er plassert i
stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter vedtak i menighetsrådet
2008.
Oslo, 16. mars 2016.
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Jardar Seim (sign.)
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For orgelkomitéen

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.
Nettstedet (hjemmesiden) brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort
(gudstjenesteliturgien, gudstjenestelister for en lengre periode, aktiviteter og arrangementer over en viss tid [konserter, konfirmasjonsforberedelser]), 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
det 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, slik
det f.eks. ofte skjer hvis man googler en salmetittel. 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.
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De enkeltsidene utenom åpningssiden (med aktueltstoff og hovedmeny) som har flest
besøk, er: 1) konsertoversikt, 2) kalender (for ca. en måned), 3) salmer ved
gudstjenester i inneværende kirkeår (hvis også besøk på salmesider fra tidligere år
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Gjennomsnittlig antall unike sidevisninger pr. dag for året som helhet er 107. Besøket
varierer gjennom året med færrest besøkende om sommeren og flest i desember.
Stor interesse for julekonserter og julaftensgudstjenestene forklarer det. Besøkene
grafisk framstilt gjennom ukentlige tall og dagstall (kilde: Google Analytics):

regnes med, bytter 2) og 3) plass i rekkefølgen), 4) gudstjenesteliste for et halvt år
eller mer, 5) oversikt over ansatte.
Nettstedet frognerkirke.no drives uavhengig av kirken.no/kirkeneioslo, som er nettadressen til Kirkelig fellesråd i Oslo. Men hvis man der søker på Frogner menighet,
overføres man til menighetens egen side.
Det arbeides for å gjøre sidene mer mobilvennlige. Arbeidet er kommet lengst for de
enkeltsidene som størst 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. Jeg vil derfor takke alle dem
som hjelper meg med arbeidet ved å sende opplysninger. Det gjelder både ansatte i
menigheten og frivillige medarbeidere.
Oslo, 28. mars 2017.
Jardar Seim
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web-ansvarlig i Frogner menighet

Kulturutvalget i Frogner menighet
Årsmelding 2016 – Kulturutvalget Frogner menighet
Utvalget ønsker å takke for det betydelige arbeid det forrige utvalget nedla – det har
vært en utfordring å videreføre dette.
KU har som tidligere tatt utgangpunkt i dets mandats pkt. 2 om «…å inspirere til,
planlegge og gjennomføre arrangementer og andre tiltak av kulturell og kirkelig
karakter»
Medlemmer har i perioden vært Øystein Birkeland, Anders Bjørnsen, Liv Clemens,
Anitra Terese Eriksen, Erik Grøttum, Grethe M. Robertsen, Inger E. Solem og
Gunnar Johs Torgersen.
Arrangementer: Det har vært avholdt 6 møter. Medlemmer av utvalget deltok også
på stand under Bygdøy allé-dagen.
Annonsering og fremmøte: Det har som tidligere vært annonsert i montrene utenfor
kirken, på egen bukk på selve dagen, i Kunngjøringene under gudstjenesten, i
Månedsbrevet, på nettstedet detskjerioslo.no og på KUs egen facebook-side.
Dessuten har vi ved flere anledninger benyttet både Klassekampen og Vårt Land.
Deltagelsen har variert fra 40+ til over 100 (Jazzcafé / Førjulssalong).
Økonomi: Det ble av Menighetsrådet oppfordret til å søke midler fra Stiftelsen
Frogner menighets legat, jfr. dokumentet «Strategi for Frogner Menighet 2015-2018»
og det ble av stiftelsen innvilget kr. 40.000,- i støtte. KU har som utgangspunkt
ønsket å honorere de involverte deltagere. Arrangementene har hatt utgifter på
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kr. 30.173,- og inntekter på kr. 23.244,-. Differansen dekkes inn av de tildelte
legatmidler.

ARRANGEMENTER 2016
Dato / Sted

Tittel / Medvirkende

Lørdag 12.3

«Mot påske»

Kapellet

Anitra Terese Eriksen – skuespiller, opplesning
Jakob Ander – fiolin
Bjørn Kleppe – orgel
Nils Norman Iversen - blomster

Søndag 24.4

«Jazzcafé med Odeon Jazz Quintet»

Schafteløkken

Ola B. Johannessen - tekstlesning

Lørdag 28.5

«Byvandring». Omvisning i tysker-bunkeren under Oslo
Handelsgymnasium

Byvandring

Anne Marie Vøien Fleischer – Lektor og Oslo-guide
Lørdag 29.10

«Christian Skredsvig» (bildet «Et digt om døden»)

Frogner kirke

Hege Christina Skredsvig (oldebarn) kåserer
Sarah-Eirin Bye - fiolin

Lørdag 19.11

«Førjulssalong» der følgende deltok:

Schafteløkken

*Geir Uthaug: «Charles Dickens og julen»
*Even Widegren (tenor) og Thomas Møller (baryton)
*Liv Tessem / Kjetil Wiedswang: «Juletradisjoner»
*Ballettduo: Marthine Svensen og Kristoffer Solberg
*Wolfgang Plagge: «Hva gjør en julesang julete?»

Lørdag 26.11

«Mot advent»

Kapellet

Anitra Terese Eriksen – skuespiller, opplesning
Carl Petter Opsahl – klarinett
Nils Norman Iversen - blomster

KU ønsker å takke alle de medvirkende!

For Kulturutvalget 2016
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Erik Grøttum

Frognerhjemmets venner 2016
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 tom. okt. 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 og ny bestyrer, Lisbet Sørgjerd (fom okt.) 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 2016:
14.jan. Skuespiller Ola B. Johannessen fremfører noen av sine norske favorittdikt.
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
11.feb. Konsert med unge talenter fra Barratt Due og Musikkhøyskolen. Vivian
Louise Tsui, piano, Christina Sofia A. Herresthal, sopran
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
22.mars «Mot Påske»- Poesi og musikk v/ skuespiller Anitra Terese Eriksen-poesi,
Vivian Louise Tsui, piano og Julia Xia, cello.
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
14.april: Konsert med to unge musikk talenter: Aksel Rykkvin – sopran, Simen
Kraggerud, piano
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
19.mai: Grieg konsert med Grieg spesialist Joachim Kwetzinski
Avslutning Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
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15.sept. Høstprogram - Lyrikk og prosa m/ musikk ved Sigrun Grøtting og Borghild
Jakobsen.
Avslutning ved Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
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16.juni Konsert m/ fam. Odland. Kantor Otto Christian Odland m/ døtrene Tuva 14
år, Ellen 11 år, begge fiolin og sønnen Magnus (8 år) piano og Hannah
Kristina Lund, cello. 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: Sissel Nilsen

13.okt. «Teater og sang» bl.a. med scene fra Ibsens «Vildanden» - ved Torstein
Winger, Liv Gystad, Liv og Frode Birkeland.
Avslutning v/ sokneprest Margunn Sandal Ledelse: Grethe
26.nov. Konsert med 9 Suzuki fiolin-elever fra Oslo og Bærum musikk og
kulturskole u/ledelse av Edda Hvenekilde, akk. av Kari Mette Elstedt (piano)
Barnesanger, Folkemusik -Klassisk musikk.
Avslutning v/ Margunn Sandal. Ledelse: Grethe
1.des. «Mot advent» Poesi og musikk med skuespiller Anitra Terese Eriksen,
Anners Lerdal, saxofon, Madelene Berg, fiolin,
Avslutning og ledelse: Grethe

Oslo, 10.02. 2017
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Grethe M. Robertsen

Frognerhjemmet
Året 2016 har vært et aktivt år på Frognerhjemmet.
Beboerne
Som forrige år har det vært stor sirkulasjon blant beboerne. Av våre 53 plasser var
det 30 som døde og 5 som flyttet ut. De som flyttet ut bodde her mellom 5 dager og 3
måneder. Årsak til utflytting var at de hadde andre sykehjem som sin førsteprioritet.
Av de 34 som flyttet inn kom bare 4 beboere fra eget hjem. De øvrige kom fra
sykehus, helsehus eller andre sykehjem.
2016

2015

2014

Snittalder på beboere pr 31.12.16

89,77 år

90,28 år

88,72 år

Snittalder på de som døde

91,19 år

88,31 år

91,53 år

Gjennomsnittlig botid på de som
døde (varierte fra 8 d til 8,7 år)

2,39 år

1,87 år

3,12 år

Pr 31.12.16 huser vi 39 beboere fra Bydel Frogner. Vi har 5 beboere fra Bydel Vestre
Aker, resten kommer fra Ullern, Sagene, Østensjø, Gamle Oslo og Grorud. Dette er
større variasjon enn tidligere år.
Dagsenteret:
Dagsenteret har 14 plasser pr 31.12.16. Det er 39 aktive brukere som er innskrevet
og ca 17 er ikke aktive. Dagsenterleder jobber aktivt med å fylle listene, antall
brukere hver dag varierer mellom 12 og 16 brukere.
Aktivitet og kultur:
Kulturkomiteen som består av resepsjonist og aktivitør, planlegger regelmessige
kulturarrangementer. Bidrag fra Oslo kommunes trivselstilskudd og «den kulturelle
spaserstokken» har gjort dette mulig. I tillegg har midler fra Torsteds legat, samt eget
velferdsfond sørget for at vi har klart å ha hyppige arrangementer.
Frognerhjemmets venners kulturkveld en gang pr. måned er kjempefine samlinger
Primus motor Grethe M. Robertsen er en mester til å få tak i gode aktører.
Soknepresten er alltid med og avslutter samlingene.
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Menighetens barnehage besøker Frognerhjemmet regelmessig, dette er alltid
populært og et lyspunkt for beboerne.
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Menighetens prester stiller opp til gudstjeneste i kapellet sammen med kantor første
tirsdag hver måned. Disse gudstjenestene er meget godt besøkt. Daglig leder
(Institusjonssjef) er alltid klokkediakon. Utenom dette stiller prestene til andakt i
storstua også en gang i måneden. Hvis det er noen som vil ha samtale med prest fra
Frogner eller andre religiøse samfunn formidler vi kontakt om dette.

Frivillighet er et viktig bidrag og vi har samarbeid med Røde kors besøkstjeneste og
Oslo Vest Rotary. I tillegg er vår frivillige hjelper Erik enestående til å bistå våre
beboere, både ute i hagen i sommerhalvåret og oppe i avdelingene på vinteren.
Hagen er godt stelt på grunn av ham, og gjør at den blir flittig brukt fra april til
oktober.
Personalet:
Stabiliteten er fortsatt stor i personalgruppen. Kompetansen er høy blant
pleiepersonalet, 88% er faglært med autorisasjon (hjelpepleier, helsefagarbeider,
sykepleier).
Høgskolen Diakonova har sykepleiestudenter i praksis hos oss og
oppfølgingsansvaret ligger hos sykepleierne. Vi har også et godt samarbeid NAVs
ulike arbeidsmarkedstiltak for å få pleieassistenter ut i praksis.
Det stilles strenge språkkrav til personell som skal jobbe i helsesektoren og flere har
etter endt praksis klart språkprøvene som kreves for å komme ut i arbeidslivet.
Oslo Kommune ønsker at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at
de som får sykehjemsplass er mer hjelpetrengende, har flere diagnoser og mer
komplekse behov. Dette stiller store krav til mer avansert sykepleie. I perioder har
man derfor måttet øke bemanningen for å få gitt forsvarlig pleie.
Dagsenteret merker også at brukerne er mer hjelpetrengende. De har hyppigere
innleggelser i sykehus og i korttidsavdelinger, noe som gjør brukergruppen ustabil og
vanskelig å planlegge med.
Sykefraværet har vært høyere enn tidligere år. Totalt sykefravær i 2016 var 9,3% mot
6,6% i 2015. Hele økningen skyldes en økning i korttidsfraværet på 2,7%. Et høyt
korttidsfravær er svært krevende økonomisk sett, og også krevende med tanke på
kontinuitet og kvalitet.
Ledelse:
Forøvrig har 2016 bydd på utskiftinger av nøkkelpersoner. Tilsynslege fra 2006
Gjertraud Enger sluttet 01.06.16. Ny tilsynslege Farheen Zafar tiltrådte 01.10.16.
Institusjonssjef gjennom over 40 år Arnulf H. Myklebust ble pensjonist 01.10.16. Ny
daglig leder Lisbet Sørgjerd tiltrådte 05.09.16. Undertegnede har satt stor pris på
godt samarbeide og god støtte av Myklebust både i tiden før og etter at han ble
pensjonist.
Tusen takk til våre samarbeidspartnere, råd, utvalg og Frognerhjemmets styre.
Oslo, 08. mars 2017
Lisbet Sørgjerd
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Daglig leder

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. (Og for oss.)
Korets dirigent er Kristin Groven Holmboe. Men også andre kor har vært med,
og da nevnes Cæciliaforeningen, Det Norske Selskabs Mannskor,
Gunnarskogs Førsamlings Kyrkokør, Herrekvartetten JUBILATE og det store
sammensatte Julaftenskoret.
Musikere som har medvirket er bl.a. Siv Øverli, Morten Brenne og Atle
Tømmervik, og Jonas Haltia, trompet. Anners Lerdal, saxofon, Organistvikar
har vært Jardar Seim, Kollega Vetle Seland Halvorsen og jeg har spilt annen
hver søndag for hver andre i henholdsvis Frogner og Bygdøy kirker gjennom
sommeren og skolens ferie.
En engasjert og aktiv forsanger ved flere gudstjenester har vært Kristin
Emanuelsen.
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 også i 2016 var det stort antall
bisettelser og vielser kirken vår.
Dette arbeidet oppleves både givende og viktig.
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Noen konserter i 2016:
Det norske Solistkor: MARRIAGE of Heaven and hell. Oslo Filharmoniske kor:
Sergej Rachmaninov: ALL NIGTH VIGIL.
Cæciliaforeningen: Johannespasjonen. Det Norske Solistkor/Det Norske
Kammerorkester.
Oslo Seniorkor/Magnolia Jazzband
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Konserter.

Frogner kammerkor: Faurè`s Requiem. Canto Armmonico fra Ungarn,
Cæciliaforeningen med Cherubinis Requiem i c-moll og Mørk Karlsens
Sinfonia da Requiem.
Nordlændingerenes Forenings kor med tradisjonell Adventskonsert.
Nidarosdomens guttekor m/Arve Tellefesen.
Adventskonsert med de Finske korene Florakøren/Brahe Djaknar.
”Desemberstemninger” med Ole Edvard Antonsen.
Julekonsert med Frogner kammerkor.
Julekonserten ”Det hev ei rose sprunge” Med Helene Bøksle
Og ikke minst til slutt: Cæciliaforeningen med J.S.Bachs ”Juleoratorium”
Denne gang med kantatene nr. 1, 2 & 6.
23. februar 2017
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Bjørn Kleppe, Kantor

Barne- og ungdomsarbeid
Konfirmasjon
I 2016 har 16 ungdommer fulgt konfirmasjonsundervisningen i Frogner. En av disse
ble konfirmert i sjømannskirken i New York. En konfirmant fikk sin undervisning i sin
hjemmemenighet i Bærum, men ble konfirmert i Frogner. I tillegg har fem av
konfirmantene på Bygdøy sin adresse i Frogner menighet.
Dette viser en tydelig trend, at konfirmantene velger konfirmasjonsmenighet ut fra
andre kriterier enn geografisk tilhørighet. Enkelte konfirmanter velger å følge
undervisning og blir konfirmert der de nærmeste vennene gjør det. Andre velger
menighet etter sted de har bodd før, eller etter familietradisjonen.
I Frogner kirke var det konfirmasjonsgudstjeneste for 16 konfirmanter søndag den 18.
september. Èn av disse ble konfirmert i en egen tilrettelagt gudstjeneste i kapellet.
Det har dette året vært to undervisningsopplegg;
- et opplegg som i omfang og innhold har vært likt de tidlige års med ca 70
undervisningstimer og 5 dagers konfirmasjonsleir i Stavern;
- og et tilrettelagt opplegg med langt færre timer for én konfirmant med spesielle
behov.
Det har vært lite hjelp til tilrettelegging å hente fra Bispedømmet. De har heller ikke
kunnet tilby noen fellessamlinger for konfirmanter med spesielle behov. I etterkant av
konfirmasjonsåret 2016 har de konfirmasjonsansvarlige prestene i prostiet bedt om et
møte med integreringsansvarlig rådgiver for å be om at det i fremtiden tilbys et
tilpasset sentralt fellesopplegg for konfirmanter med spesielle behov.

Skolegudstjenesten
Den 20. desember hadde Ruseløkka skole sin førjulsgudstjeneste i Frogner kirke.
Som alltid deltok elevene med lysprosesjon, sang, tekstlesning, formulering av
bønner, div. innslag mm. Antall elever på skolegudstjenesten har de siste årene vært
stabilt.

Barnehagegudstjenestene
Før påske var det tradisjonen tro en «eksklusiv» barnehagegudstjeneste for
menighetsbarnehagen i kapellet.
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Av ukjente årsaker var antall barn på førjulsgudstjenesten i 2016 betraktelig lavere
enn i de foregående årene: ca 150 mot 406 i 2015. Hva det skyldes, vet vi ikke. En
teori er at en tidlig invitasjon med epost ikke når like godt ut og blir like lett fanget
som et vanlig brev. Noe fravær kan skyldes at årets gudstjeneste kom mye tettere
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Og 20. desember ble alle menighetens barnehager invitert til
barnehagegudstjeneste. Menighetsbarnehagen øver inn og fremfører da sitt julespill
for de andre barna.

opp mot jul enn i årene før. Og en stor del av de aller minste barna (60 stk) valgte i
stedet for julegudstjenesten å være med på den enklere krybbe- og lucia-samlingen i
kirken mandag den 12. desember. Oppmøtet her var i 2016 det dobbelte av året før.
Denne samlingen var ved Margunn Sandal og Anneline Emanuelsen.

08.03.2017
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Arne Øyvind Slørdahl

Frogner misjonsforening
Frogner misjonsforening, Frogner menighets eldste forening (stiftet 1898) er tilsluttet
Det norske Misjonsselskap.
I 2016 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
Generelt:
Schafteløkkens brede appell og popularitet har i 2016 økt. Det er fornyet pågang fra
enkeltpersoner, bedrifter, grupper, foreninger og organisasjoner for å leie lokaler for
enkeltstående begivenheter eller faste møter og det er populært med utleie til dåp-,
konfirmasjon-, bryllup- og minnesamvær for bydelens beboere. Dette er forhold som
indirekte og direkte er knyttet opp til menighetens virksomheter.
Lokalene benyttes også i menighetens interne og eksterne virksomhet for møter,
markeringer, kulturarrangementer, ungdomsarbeid og ved årets kristne høytider blant
annet med julaftenarrangement på Schafteløkken i samarbeid med Røde Kors.
Frogner Menighets Hus er samlokalisert på Schafteløkken med Frogner Seniorsenter
og Frogner Menighets Barnehave. Schafteløkkens styre forvalter eiendommen etter
retningslinjer gitt fra menighetsrådet. Zahlkasserer Schafts plass 3 leies ut til Frogner
Seniorsenteret som drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Frogner menighets
barnehave som eies av Frogner menighet leier lokalene i Zahlkasserer Schafts plass
2.
Administrasjon:
Som daglig leder er Inger Elisabeth Solem, ansatt i hel stilling, ansvarlig for drift og
utleie av Frogner Menighets Hus på Schafteløkken og fra 2017 også for Kirkestuen.
Administrative tjenester ytes også av Frogner menighet og via menigheten fra
Kirkelig Fellesråd. Økt aktivitet har medført behov for å ta i bruk også ekstern bistand
i administrasjonen av kundefordringer. Dette vil også ha positiv innvirkning på de
ressurser vi disponerer til utadrettet virksomhet. Veksten i inntektene siden 2014 frem
til i dag skyldes planmessig arbeid for å økt bruk av lokalene, posisjonering i nye
markeder og bruk av nye kanaler i markedsføringen (bla.med en ekstern nettportal).
Styret takker daglig leder på Schafteløkken og daglig leder i Frogner menighet for
stor innsats og et godt utført arbeid.
Styret Schafteløkken:
Styret ble utnevnt 22. April 2015 med en funksjonstid fra 1. mai 2015 for frem til 30.
april 2017.
Styret består av: Lars Gathe (leder), Baard Sandbæk, Gro Lauvland, Øyvind
Hagelund, Bjørn Kleppe. Daglig leder fungerer som sekretær for styret, og daglig
leder for Frogner menighet møter fast til styremøtene.
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Samarbeid i styret, styrets samarbeid med daglig leder Schafteløkken, daglig leder
for menigheten samt menighetsråd er godt. Det har vært et travelt år og det er
avholdt 8 styremøter på Schafteløkken i 2016.

Styrets har for 2017 lagt de prioriterte oppgaver til grunn for drift av virksomheten
som følger:


Prioritet for å sikre god utnyttelse av romkapasitet med jevnt belegg og
inntjening for Frogner Menighets Hus - Schafteløkken for å egenfinansiere
vedlikeholdsplaner.



Implementere planer for ytre vedlikehold og følge opp dette med vekt på å
fullføre full rehabilitering av menighetshusets ytre flater på sydsiden, østsiden
og vestsiden (vegger, vinduer, dører, takrenner), drenering samt etablere nye
nedløp.



Starte planlegging av det indre vedlikehold i Frogner Menighets Hus Schafteløkken.



Vurdere strategi for utleie til Frogner Seniorsenter og av Kirkestuen.



Fullføre samordning av utleievirksomheten som besluttet av menighetsrådet.

Resultater 2016 – planer 2017
Menighetshusets nordside er i 2016 renovert, i tillegg menighetshuset tak,
nordvendte dører, vinduer, nedløp, renner og drenering. Dette er gjennomført på en
vellykket måte. Nordsiden har dermed fått tilbake sitt gamle uttrykk og viser til fulle de
kvaliteter som ligger i den ærverdige bygningen. I budsjettene for i 2017 er det nå
avsatt midler til å fullføre full utvendig oppussing av resterende ytre flater på
menighetshuset (syd, øst og vest fasader, nedløp, renner, vinduer, veranda, dører). I
henhold til planene vil dette utføres i perioden 15. mai – 15. juli slik at hele bygningen
utvendig vil være satt i god stand før høsten. Tidlig i 2017 er det mottatt en arv som
støtter «videre drift på Schafteløkken». Dette har muliggjort at vi i 2017 fullstendig
kan realisere planer for ytre vedlikehold og det vil sees på planer og tiltak for
oppgradering av indre flater og interiør.
For barnehaven er taket inspisert, noen mindre feil rettet og funnet i orden i 2016.
Det er også montert snefangere som hindrer takras om vinteren. Etter ønske fra
foreldre og etter konsultasjon med menighetsrådet er det gjort en vurdering av plass
for barnevognparkering. Det er i budsjettrevisjon i 2017 av menighetsrådet (se under)
avsatt midler til å etablere dette samt å gjøre enkelte utvendige arbeider med vinduer
og vannbord som er i dårlig stand.
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Kommentert [TAL1]:
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På Seniorsenteret er det gjennomført en håndverksfaglig gjennomgang av tilstand
av ytre flater, som viser et stort etterslep på helt nødvendig ytre vedlikehold.
For Kirkestuen besluttet menighetsrådet i 2016 å samordne utleien med
Schafteløkken og å oppgradere Kirkestuen, noe som ble mulig å gjennomføre takket
være en større gave til formålet. Oppussingen blir ferdig gjennomført før påske 2017
og Kirkestuen fremstår da som nyoppusset. Det er også etablert kontakt og dialog
med sameiet Fritznersgate 2, som Kirkestuen er en del av, for å avklare grenser for
sameiets forhave mot Bygdøy Allé og sameiets øvrige fellesområder.

Om drift av menighetshuset
Leieinntekter fra driften av menighetshuset har vist betydelig forbedring år for år fra
referanseåret 2014 frem til og med 2016. Økningen i inntektene tilskrives bedre
utnyttelse av utleieobjektene, økt antall utleiedager, moderate oppjusteringer av
leiepriser for de deler av markedet som kan bære dette. Leiepriser er i samråd med
vedtak i menighetsrådet.
Om vedlikehold av bygningene
Menighetshuset ble utvendig renovert på nordsiden våren 2016 i henhold til avtale.
Innvendig er det håndtert blant annet feil og mangler i infrastruktur, inntaksledning,
sikringstavle, vannlekkasje i innvendig røropplegg, som er eksempler på ikke
planlagte hendelser. En nyttig påminnelse om verdien av et planmessig og
kontinuerlig vedlikehold.
Seniorsenteret trenger utvendig rehabilitering av tak og alle ytre flater. Dette er en
viktig oppgave for 2017. Bygningen er inspisert av fagkyndig håndverker som
rapporterer om dårlig standard og stort behov for tiltak. Det vil før sommeren føres
samtaler med Nasjonalforeningen (leier) om leievilkår og vedlikehold i relasjon til
dette.
Barnehaven trenger også et moderat vedlikehold og noen slike oppgaver vil startes i
2017.
Budsjettrevisjon i 2017
Det er foretatt en budsjettrevisjon av opprinnelig budsjett i første kvartal 2017, som er
godkjent av menighetsrådet. Med dette endres budsjett 2017 fra et nullbudsjett (dvs.
inntekter lik kostnader) til et budsjett med planlagt overskudd. Det nye budsjettet
inneholder flere aktiviteter enn det som opprinnelig var planlagt og er mer robust for
uventede hendelser.
Vedlikeholdsstrategien vil videreføres med den endring at rehabiliteringsarbeidet nå
kan dekkes inn ved en kombinasjon av lønnsom drift og ved bruk av tilførte bidrag.
Når akseptabel standard etableres vil jevne avsetninger til vedlikehold ta over på et
lavere kostnadsnivå enn det dagens utlegg til renovering speiler.
Revisjonen er gjort mulig delvis grunnet mottak av arvede midler tidlig i 2017. Med
glede og takk kan det derfor meldes at Schafteløkken har fått større handlefrihet til å
fullføre et arbeid med fullstendig rehabilitering samt å etablere rutiner for det
planmessige vedlikeholdet, som på en god måte vil trygge og være basis for å
videreutvikle driften på Schafteløkken.

Lars Gathe, Styreleder
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Oslo, 28. Mars 2017

Frogner menighetsbarnehage Schafteløkken
Barnehagens virke
Siste delen av året har vært preget av at vi har fått både nye barn og flere nye
voksne. Det har tatt litt tid å finne en form hvor alle de forskjellige behovene i
barnegruppa blir møtt, men barnehagen er tradisjonsrik og har mye ”kultur i
veggene”. Høytidene markeres og har en viktig plass i barnehagen vår. Varierte
aktiviteter og hendelser preger hverdagen, sammen med faste rutiner og
forutsigbarhet.
Begge avdelingene har gått på tur en gang i uka. Da gjerne til nærområdet som
Frognerparken hvor de både leker og lærer om kultur/kunst og nærmiljøet. Vi har
også vært på teater, museum og skogen. På våren hadde vi tema måner og planeter,
på høsten har vi hatt fokus på tilvenning og å skape trygghet og ro.
Før påske hadde vi samling i kapellet og sang påskesanger og snakket om hva som
skjedde i påsken. Vi deltok på høsttakkefest 25 september med sang i gudstjenesten
og kirkekaffe i kirkestuen etterpå, hvor foreldre bidro med kaker og personalet hjalp til
med kaffekoking og servering. 20. desember hadde vi julespill på
barnehagegudstjenesten i kirken. En gang i måneden har vi besøk av Arne Slørdahl.
Vi har også besøkt kirken ved flere anledninger
På vårparten ledet Jørgen Megakoret i kirken og etter sommeren tok Gro over. Det
består av de eldste barna (førskolebarna) i barnehagene i bydelen vår. De øver en
gang i måneden og hadde vårkonsert i kirken for foreldre og andre interesserte.
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

1.1-1.7

Solbjørg Antonsen

1.8.-31.12

Pedagogisk medarbeider

Lorena Maestri Ribeiro

1.1-31.12

Pedagogisk medarbeider

Gro Wavik

1.1-31.12

Pedagogisk leder

Nancy Mushosi

1.1-31.12

Pedagogisk medarbeider

Rita Synnøve Lien

1.1-31.12

Pedagogisk medarbeider

Fariba Hosseini

1.8-31.12

Daglig leder

Borghild Hukkelberg

1.1-1.7

Beate Skorstad

1.8.-31.12

Vi har noen faste vikarer som vi bruker ved behov og har også benyttet oss av
bemanningsbyrået Ressursen. Fra bydelen har vi hatt to spesialpedagoger i
reduserte stillinger. De har hatt ansvar for ekstra oppfølging av to av barna.
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Personalet
To har sluttet og to nye har blitt ansatte i personalgruppa i løpet av året. Alle
pedagoger har førskolelærerutdannelse.

Økonomi
Årets regnskap viser et overskudd på ca. 11.000. 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 har blitt gjort utbedringer på tak og takrenner/ snøfangere. Innvendig har kontoret
fått en oppgradering med maling.
Samarbeidsutvalget
Ansattes representanter har vært pedagogisk leder på begge avdelinger. Før
sommeren var det Jørgen Austad og Nancy Mushosi og på høsten gikk Solbjørg
Antonsen inn for Jørgen. Foreldrenes representanter var da Tanja Frantzen og Nina
Guldsten . På foreldremøtet i september ble Nina Guldsten gjenvalgt (vara Catalina
Hernandez) på Drengestua og Anbjørg Bergheim (vara Ane Lillehammer) valgt på
Stallen.
Eiers representanter har i år vært Sissel Nilsen og Berit Kristiansen. Daglig leder er
sekretær. SU har hatt ett møte på våren og ett på høsten.
Barn
Høsten 2016 endret barnehagen alder for opptak av barn. Tidligerer måtte barna ha
fylt 1.5 år før oppstart, nå tar vi inn fra 1 år.
Det har vært en del utskiftninger i barnegruppene. Både tidlig på året og etter
sommeren, 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 det
15 barn fordelt slik: 2011 (fire), 2012 (tre), 2013 (fem) og 2014 (tre).
Arrangementer/møter
Det har vært tre SU-møter i løpet av året, ett foreldremøte, to dugnader med foreldre
og juletrefest og sommerfest arrangert av foreldrene. Foreldrene har blitt invitert på
påskefrokost, å gå i 17.mai tog, FN-dag og Luciafeiring.
Barnehagen har hatt fem planleggingsdager i løpet av året og personalmøte en gang
per måned. Personalet har også deltatt på ulike kurs og seminarer.
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Beate Skorstad, daglig leder

Trosopplæringen
Babysang: I 2016 har vi gjennomført babysang hver 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 107 babyer innom på babysang, med en hovedvekt på
babyer fra Frogner.
Lucia samling for 2 åringer: Barna og foresatte samles i Frogner kirke og går i
Lucia-tog frem til julekrybben. Her blir de tatt med på en «krybbevandring». Det var til
sammen 19 barn med på samlingen, (nær dobling fra fjoråret!) hvor 14 av disse var
fra Frogner. Som et andregangstiltak, fungerte det overraskende godt!
Førjulssamling: Lørdag 27. november inviterte vi alle 3 åringer, med foresatte, til
juleverksted i Frogner kirkestue. Dessverre var det en kjempenedgang i antall
oppmøtte barn. Vi er usikre på hvorfor, men noen pekte på dårlig vær i kombinasjon
med åpning av julegata på Aker Brygge. Til sammen deltok 8 barn fra begge
menigheter. På gudstjenesten som ble holdt i Frogner kirke 28. november fikk disse 3
åringene henge opp en engel som ble laget på verkstedet samt utdelt en DVD i gave
fra menighetene.
Utdeling av 4-årsbok: Utdeling av 4-års bok i vår, en del 4 åringer kom og invitasjon
ble sendt ut til alle 4-åringer som er tilhørende eller døpt på Frogner. Til sammen
deltok 12 barn.
Skolestartsmarkering: Samlingen for markering av skolestart ble holdt i Bygdøy
kirke 15. oktober, her deltok 7 barn fra hovedsakelig Bygdøy men også noen fra
Frogner, et tiltak hvor vi fokuserer på vennskap og omtanke for hverandre.
Skattejakt for 7-åringer: Den 24-25 september gjennomførte vi, en skattejakt i
kirken for syvåringer. Her ble alle 7-åringer invitert til en skattejakt i kirken. 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 10 barn tilstede på samlingen.
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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 5 barn på denne samlingen.

Påskevandring for 9-10 åringer: Vi arrangerte i 2016 påskemåltid i Bygdøy kirke.
Her gikk vi gjennom den jødiske påskefortellingen ved å delta i et (noe modifisert)
jødisk påskemåltid. Etter måltidet hadde vi kirkekino med godterier og popcorn. Til
sammen var 18 barn med på dette arrangementet.
Lysvåken: I år igjen arrangerte vi lysvåken i Bygdøy kirke. 8 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,
bønner og ikke minst sang. 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.
KLUBB: Vinteren 2016 testet vi ut en nytt tiltak på Fredriksborg – en tweensklubb
hvor alle som gikk i 6 og 7. klasse var invitert. Vi hadde fire samlinger sammen over 4
fredager med lek, prat, film, pizza og samtaler. Til sammen var 6 med på klubben.
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
4 deltakere på kurset.
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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. Vi har til sammen
hatt 5 deltakere på kurset.
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Påskemåltid –Bygdøy kirke
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Lysvåken – Bygdøy kirke
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Skattejakten – Frogner kirke

Torsdagsklubben

Side

32

Torsdagsklubben har vært samlet 23 ganger i løpet av 2016. Det har vært ca. 21
barn innom klubben. I gjennomsnitt har det vært 6 barn på hver samling. Vi har gjort
mye spennende og har i løpet av året tatt for oss de største fortellingene i GT og NT
og gjort diverse aktiviteter sammen og selvfølgelig lært en del sanger. Vi hadde en
kjempe flott avslutning på året med flere barn og foresatte.

