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Program 
 

18.00 Velkomst m/minneord og bønn 

18.10 Saksbehandling m/valg  

20.00 Beregnet slutt 

20.15 Informasjonsmøte 
 

Dagsorden 
 

SAK 1  GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 2  FORRETNINGSORDEN  

SAK 3  KONSTITUERING 

SAK 4  HOVEDPASTORS ÅRSVURDERING 

SAK 5  LEDERSKAPETS ÅRSVURDERING  

SAK 6  ÅRSMELDING FOR MENIGHETEN OG MENIGHETENS GRUPPER 

SAK 7  ÅRSMELDING FRA DRIFTSSTYRET 

SAK 8  ÅRSMELDING FRA ABILDSØ MENIGHETSBARNEHAGE 

SAK 9  ORIENTERING FRA ABILDSØ NÆRMILJØSENTER 

SAK 10 REGNSKAP FOR 2022 

SAK 11 BUDSJETT FOR 2023 

SAK 12 ENDRING AV VEDTEKTER 

SAK 13 VALG 
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Saksliste med forslag til vedtak 
1 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

2 FORRETNINGSORDEN 
Forslag til forretningsorden: 

• Årsmøtet velger møteleder til å lede forhandlingene 
• Møteleder kan sette begrenset taletid og foreslå at strek settes 
• Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt 
• Forslag leveres skriftlig inn til møteleder, undertegnet med forslagsstillers navn 
• Når det er flere kandidater enn de som skal velges, eller når minst 5 medlemmer av årsmøtet 

krever det, skal valg foregå skriftlig 

Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. 

3 KONSTITUERING 
Valg av: 

• Møteleder 
• Fire personer til tellekorps 
• To personer til å signere protokollen 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger møteleder, fire personer til tellekorps og to personer til å signere 
protokollen. 

4 HOVEDPASTORS ÅRSVURDERING      
Se vedlegg 1, side 6 

Forslag til vedtak: Hovedpastors årsvurdering tas til orientering. 

5 LEDERSKAPETS ÅRSVURDERING      
Se vedlegg 2, side 9 

Forslag til vedtak: Lederskapets årsvurdering tas til orientering. 

6 ÅRSMELDING FOR MENIGHETEN OG MENIGHETENS GRUPPER 
Se vedlegg 3, side 14 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen for menigheten tas til orientering. 

 



 
 

4 

7 ÅRSMELDING FRA DRIFTSSTYRET 
Se vedlegg 4, side 28 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen fra driftsstyret tas til orientering. 

8 ÅRSMELDING FRA ABILDSØ MENIGHETSBARNEHAGE, INKL REGNSKAP 
Se vedlegg 5 og 6, side 30 og 32 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen og regnskapet fra barnehagestyret tas til orientering. 

9  ORIENTERING FRA ABILDSØ NÆRMILJØSENTER 
Se vedlegg 7, side 35 

Årsmeldingen tas til orientering. 

10 REGNSKAP FOR 2022 
Se vedlegg 8, 9 og 10, side 38, 45 og 47 

Forslag til vedtak: Regnskap for 2022 godkjennes. 

11 BUDSJETT FOR 2023 
Se vedlegg 11, side 48 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2023 vedtas. 

12 ENDRING AV VEDTEKTER 
Se vedlegg 12, side 49  

Vedtektene har ikke blitt justert etter at Misjonsforbundet endret navn til Misjonskirken Norge. I 
tillegg foreslås det en tydeliggjøring av forskjellen på menighetens styre og lederskap. Menighetens 
lederskap består da av det valgte styret i tillegg til hovedpastor. 

Forslag til vedtak: Forslag til vedtekter vedtas. 
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13 VALG 
Se vedlegg 12, side 57 

LEDERSKAPET     VALGKOMITE 
Daglig leder og pastor: Erik Andreassen   Line Heiberg-Ringen 
Styreleder: Jorid Gamst Tvedt (stiller til gjenvalg) Magnus Ekholt-Fotland (stiller til gjenvalg) 
Elisabeth Bø (stiller til gjenvalg)    Magne Søsveen Eriksen  (ikke til gjenvalg) 
Amund Tobias Måge Areklett (stiller ikke til gjenvalg) 
Anne Kristine Nesje Walseth (stiller til gjenvalg) 
Kristin Rudstaden 
Torgeir Vigdal 
 
I tillegg møter pastorene Margot Amlie Dahl og  
Per A. Noreng, og administrasjonsleder ved behov. 
 

VALG TIL LEDERSKAPET   VALG TIL VALGKOMITE 

Innstilling til vedtak:      Innstilling til vedtak: 
Leder: Jorid Gamst Tvedt (1 år)    Line Heiberg-Ringen 
Medlem: Elisabeth Bø (2 år)    Magnus Ekholt-Fotland (1 år) 
Medlem: Anne Kristine Nesje Walseth (2 år)  Ingrid Flateby (2 år) 
Medlem: Sindre Røyland (2 år)    Edith Hesselberg (2 år) 
Medlem: Viggo Koch (2 år) 
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VEDLEGG 1  
HOVEDPASTORS ÅRSVURDERING  
   
 

Frykt ikke! 
Jeg vil i dette tilbakeblikket på 2022 si noe om den viktige og krevende samtalen i kirka vår som har 
overskriften “Leve Sammen”. Det handler om hvordan vi som kirke skal møte homofile kristne som 
ønsker å være en del av vårt fellesskap. Straks man begynner å tenke på dette spørsmålet, skjønner 
man at det ikke bare handler om et hvordan, men også om et hvorfor og på hvilket grunnlag. Man 
skal ikke høre mange menneskers historie før man må erkjenne at spørsmålet ikke er like rett frem 
som vi noen ganger liker å tro. 

Da lederskapet la frem vårt forslag 10.oktober 2022, visste vi at det ville bli krevende, og det ble det. 
Samtidig vil jeg si for min del, basert på alt jeg vet om tilsvarende samtaler og prosesser andre steder, 
at mye også har gått veldig bra så langt. Når man ser i speilet, er det alltid ting man kunne gjort 
annerledes, men det har vært et privilegium å være en del av et lederskap som gjennom bønn og 
arbeid virkelig har tatt tematikken på alvor, og gjort et reelt forsøk på å gjøre det som er lederskapets 
oppgave; å lede. At vi har endret fremdriftsplan og aksjonspunkter underveis i hele arbeidet med 
«Leve sammen» siden 2020, er også for meg et tegn på et lederskap som har vært opptatt av å lytte, 
både til innspill fra andre utenfor lederskapet, og også til hverandre.   

Pastoralt lederskap 2.0 
For meg personlig og i min rolle som pastor, har jeg for kolleger beskrevet at den siste tiden har 
krevd pastoralt lederskap 2.0, noe jeg fortløpende forsøker å finne ut av hva innebærer. Spørsmålene 
vi drøfter i «Leve sammen» er så krevende for mange, på helt ulike måter. Det er spørsmål som angår 
mange av oss på et personlig og eksistensielt nivå. Vi har mennesker og familier i kirken som er mer 
personlig berørt enn andre. Noen i kirken har kjempet lenge med temaet, og har kommet frem til en 
tydelig og klar posisjon, og opplever at spørsmålet nå er forholdsvis enkelt. Og så sier jeg at jeg 
mener det er komplekst. Det finnes også dere som vil ha et tydelig “ja” eller “nei”, men som ikke 
hører meg si det. Jeg opplever at noen ønsker at jeg skal være tydelig som pastor, og samtidig vil de 
ikke at jeg skal være det om jeg ikke sier tydelig det de ønsker jeg skal si. 

Jeg har aldri opplevd spørsmålet om homofili som enkelt, og det syns jeg fortsatt ikke at det er. 
Spørsmålet har lag på lag av etiske, historiske og bibelske forhold, og det er tett knyttet til 
menneskers liv og kropp. Og det blir egentlig ikke enklere når man går vitenskapelig til verks. Og når 
vi nå i 2022 diskuterer spørsmålet om homofilt samliv, gjør vi det også på etterdønningene av det 
som i flere tiår har vært en kamparena i samfunnet generelt. Krigsretorikken har sittet løst og 
spørsmålet om menneskelig seksualitet har vært en kulturkamp, og er det til dels fortsatt. Vi har også 
denne samtalen med en sterk erkjennelse av at kirken ofte har trådt feil i hvordan vi har møtt 
mennesker som ikke passer inn i kjernefamilieidealet vi ofte har løftet frem i frikirkeligheten.  

Ærlig om dissonans 
Jeg opplever at frykt styrer mye av samtalen i frikirkelige miljøer i spørsmålet om homofilt samliv, og 
jeg har selv ikke vært unntatt fra dette. Vanlig respons på frykt har enten vært å slåss, flykte eller 
forbli taus. Jeg registrerer også en stor utmattelse på temaet blant kolleger og kristne ledere. Ikke at 
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man har hatt samtalen i åpent terreng, men at det i så mange år har blitt snakket så mye om i mindre 
sammenhenger. Jeg vet om flere pastorer og ledere som vurderer å slutte i tjenesten kun på grunn 
av dette spørsmålet, og også noen som har gjort det. I en økumenisk samling jeg deltok i fjor begynte 
flere ledere å gråte da de skulle fortelle om hva denne saken gjør med dem. En oppegående og dyktig 
kollega sa han var “sykemeldt” fra denne tematikken - han orker rett og slett ikke. Magnus Malm, 
som har veiledning med en lang rekke pastorer og prester, fortalte meg at nesten samtlige vil snakke 
med han om dette temaet. Han fortalte om utmattelse, rådvillhet, motløshet og fortvilelse. Hvorfor 
er det slik? Er det fordi disse lederne ikke tør å være motkulturelle og stå for noe upopulært? Har de 
blitt tatt av tidsånden? Har de blitt sløve kristne som ikke våger å stå på Guds ord lenger? Har de blitt 
sekulære? Jeg skal ikke underslå at det massive presset fra omgivelsene er krevende, men jeg er 
sikker på at for de fleste av oss handler det om noe annet: En dissonans mellom hva vi opplever er 
rett i møte med mennesket foran oss, og hva vi opplever oss forpliktet på ut fra Bibelen. Og en 
polarisert og kampdrevet samtale om temaet, både i offentligheten og kirken, gjør det vanskeligere å 
snakke helt åpent og ærlig om denne dissonansen i et forsøk på å finne svar.  

Å leve sammen om 
Samtalen “Leve Sammen” er ikke ferdig, og når jeg skriver dette har det akkurat kommet et utkast til 
en pastoral veiledning fra Misjonskirken Norge (MKN), og spørsmålet om homofilt samliv vil bli åpent 
tematisert i vår sammenheng i 2023. Det er jeg glad for, men det blir ikke enkelt det heller. Og når vi 
som menighet på sikt må ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til det som eventuelt bestemmes 
på kirkesamfunnsnivå, setter det oss på nye prøver. Men da har vi en fordel; at vi allerede har øvd 
oss på samtalen, og at vi har mange i vår menighet som har fordypet seg i tematikken. Det er ikke gitt 
at MKN eller vår menighet lander ned på det jeg selv tenker er det beste i alle nyanser av denne 
saken. Men slik vil det være for mange av oss. Likevel er jeg sikker på at det finnes en vei, selv om 
den uansett ikke vil være enkel å gå. Jeg forsøker å lære barna mine at det å være modig ikke handler 
om ikke å være redd, men om å trosse frykten. Denne saken krever modig lederskap, uansett utfall.  

Avlegge regnskap 
På lederskapet og på meg som pastor hviler det et tungt ansvar. Det er ikke få som har minnet meg 
om at jeg skal stå til særlig ansvar på dommens dag, eller som har sitert ord om vranglære eller Jesu 
ord om kvernstein rundt halsen. Dette tar jeg alvorlig, og det er riktig og naturlig at vi som lederskap 
skal kjenne byrden, noe flere av dere har påpekt i deres tilbakemeldinger. I Hebreerne 13.17 
utfordres dere som menighet: «Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker 
over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap». Men selv om denne oppfordringen gis til 
menigheten, legges byrden legges altså mest på oss som er ledere, og vi skal én gang holdes ansvarlig 
for våre valg.  

Spørsmålet angår oss som fellesskap, og den enkelte av oss. Jeg vil presisere hva jeg har sagt en rekke 
ganger, i lys av Romerne 14, at det er viktig at du er tro mot din samvittighet. Du trenger ikke endre 
mening. Men vi må finne ut hva vi kan leve sammen om som menighet.  

Unngå fallgruvene 
Magnus Malm snakker om den “konservative og liberale fallgruven”, knyttet til Romerne 14.3, hvor 
Paulus skriver om samhold i menigheten: “Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. 
Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham.” I den svenske 
oversettelsen står det at de som spiser forakter de som ikke gjør det, og de som ikke spiser 
fordømmer de som gjør det. Slik fungerer ofte skyttergravskrigen mellom ulike posisjoner i teologiske 
(og andre) diskusjoner: Forakt og fordømmelse. La oss gjøre hva vi kan for å kjempe imot dette. Jeg 
mener vi må erkjenne at det finnes tungtveiende argumenter i denne saken på flere sider. La oss 
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tillate at vi mener ulikt om hva som veier tyngst, uten at vi dermed forakter eller fordømmer 
hverandre. Jeg kjenner selv det kan være utfordrende å møte mennesker som har helt andre 
synspunkter enn meg med respekt og åpenhet, men jeg øver meg hele tiden.  

Likevel må finne ut hva vi kan leve sammen om som menighet. La oss fortsette å kjempe med 
Bibelen, og trofast forsøke å følge Jesus så langt vi klarer og forstår, slik at vi kanskje kan erfare hva 
Paulus skriver i fortsettelsen av teksten om hvordan menigheten kan holde sammen på tross av ulike 
meninger:  

Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da 
kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot 
hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. (Rom 15,5-7) 

 
 

 

Erik Andreassen 
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VEDLEGG 2   
LEDERSKAPETS ÅRSVURDERING 
Leder: Jorid Gamst Tvedt 

Hovedtanker om året 2022 
Menighetens årsmøte i mars 2022 ble et tydelig uttrykk for at det «post-covid» var vanskelig å 
rekruttere frivillige til verv og oppgaver i menigheten. Tre plasser i det valgte lederskapet skulle 
fylles, men valgkomiteen hadde kun én person, Kristin Rudstaden, innstilt. Hun ble valgt ved 
akklamasjon. Årsmøtet ga en klar melding om at det var ønskelig å få inn flere i lederskapet, og det 
ble derfor avholdt et ekstraordinært årsmøte i september hvor Torgeir Vigdal ble valgt.  

Lederskapet er takknemlige til valgkomiteen for den ekstra innsatsen de har gjort dette året. 

I 2022 har lederskapet hatt et høyt aktivitetsnivå. Av ordinære lederskapsmøter har vi avholdt 10 
fysiske og 4 digitale møter. Vi har i tillegg hatt en egen temakveld for lederskapet, lederskapsdag og 
digitalt møte med barnehagestyret, i tillegg til hyppig korrespondanse utenom møtene. 

Lederskapsmøtet i september ble avholdt i de nyrenoverte lokalene til Misjonskirken Oslo Syd på 
Holmlia (MOS), og det gav oss en fin anledning til å møte styret og pastor.  

Det har blitt arrangert ett menighetsmøte i perioden, samt tre temakvelder om Leve Sammen.  

Leve Sammen har uten tvil hatt et stort fokus for lederskapet denne perioden.  

10. oktober 2022 presenterte vi dokumentet «Leve Sammen - En mulig vei videre for oss som 
menighet i spørsmålet om homofilt samliv?». Lederskapet innser at utformingen av dette 
dokumentet bar preg av å være et forslag til vedtak, noe som ikke var hensikten. Dokumentet var 
ment som et utgangspunkt for den videre samtalen i menigheten.  

Denne samtalen er viktig for oss, og den har vist oss noe vi var klar over: at temaet berører 
mennesker på et eksistensielt nivå, på tvers av ulike teologiske ståsted. Derfor er vi også takknemlige 
for at mange gir uttrykk for at samtalen er og har vært preget av respekt og en lyttende holdning, 
selv om den også er krevende. Det er tydelig at det på tvers av teologiske skillelinjer finnes en stor 
kjærlighet til Gud, Bibelen, menigheten og medmennesker.  

Lederskapet har uttrykt at «Leve Sammen» er en åpen prosess, og vi har flere ganger justert 
fremdrift og kurs underveis basert på tilbakemeldinger og vår vurdering av hva som fortløpende har 
vært til det beste. Prosessen har også enda tydeligere vist at det finnes ulike nyanser, syn og ståsted 
innad i lederskapet.   

I desember vedtok vi å vente på Misjonskirken Norges plan for behandling av saken om samlivsetikk 
og homofilt samliv, noe som skulle drøftes i Hovedstyret i februar. I januar 2023 utvidet vi dette 
vedtaket til at vi, uavhengig av Hovedstyrets møte i februar, velger å koble oss på og delta i de 
samtaler og prosesser som skjer i Misjonskirken Norge, og ikke gjøre vedtak lokalt på nåværende 
tidspunkt. Vi har tillit til Hovedstyret, Generalsekretær og PMR (Pastor- og menighetsrådet), og den 
prosessen som foregår sentralt.  
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Virksomhetsområdene  
Oslo misjonskirke Betlehem har fem faste virksomhetsområder som vi kontinuerlig har fokus på. Her 
kommer en kort oversikt over utviklingen i 2022. 

Diakoni  
Formiddagstreffet har på mange måter hatt en «ny vår» mot slutten av 2022, med stadig flere 
deltakere. Samlingen utgjør et viktig treffsted for særlige de eldre i menigheten, men også andre som 
ønsker seg et møtested på dagtid. Formiddagstreffet består av fellesskap, bevertning, andakt og 
sang. 

«Samtalerommet» er vårt samtale- og sjelesorgtilbud. Frivillige i menigheten, i tillegg til våre 
pastorer, er tilgjengelige for samtale. Pågangen er ikke stor, men tilbudet er en likevel en viktig 
ressurs i vårt diakonale arbeid. 

Vi ser også på opprettelsen av Abildsø Nærmiljøsenter som en viktig utvidet del av vårt diakonale 
arbeid. Les mer om det lenger ned og i egen rapport.  

Gudstjeneste og bønn  
Søndag er viktig for den kristne kirken, og også for vår menighet. Etter korona har vi sett at 
gudstjenestedeltakelse har stabilisert seg på et godt nivå, noe vi vet ikke har vært en selvfølge i 
mange andre menigheter. Vi er takknemlige for at mange generasjoner er representert i våre 
gudstjenester, og tiden etter gudstjenesten kan karakteriseres som et yrende liv. Spesielt vil vi 
fremheve at det er gledelig at flere av våre ungdommer deltar på søndager, selv om våre 
gudstjenester ikke har deres primære for eksempel hva gjelder musikk. Her har vi en viktig oppgave 
som menighet – å favne bredden av generasjonene, og samtidig fornye oss så nye generasjoner også 
kjenner gudstjenesten som sitt hjem. Musikk er en viktig, og vanskelig, del av dette. En av 
menighetens 70+ sa det på en fin måte: «Om jeg kan alle sangene, er det et problem, da har utvalget 
vært for smalt. Det gjelder også om jeg ikke kan noen av sangene.» Pastorene har sammen med 
musikere de siste årene utviklet noen holdepunkter for valg av sanger i våre gudstjenester, og vi er 
samtidig opptatt av det er rom for bredde og variasjon i uttrykk. (Menigheten gav forøvrig ut sin 
første sang i nyere tid, i 2022: «Herre, vi kommer til deg»)  

Gudstjenestene våre har nå et ganske fast ramme, organisert rundt de fire klassiske delene som har 
fulgt bredden av kirken gjennom hele dens historie: Samling, ordet, bordet, sendelsen. 

Som en del av «bordet» har vi ulike bønnestasjoner. 
Vi har også gjenopptatt bønn for syke som en del av 
gudstjenesten. I forbindelse med nattverden kan 
man bli salvet og bedt for i kapellet. Dette er et 
tilbud flere har benyttet seg av. Det er et fast team 
som har denne tjenesten. 

Kirkekaffe er en viktig del av gudstjenesten, og 
høsten 2022 gjorde vi en endring i struktur for 
organiseringen av de praktiske oppgavene i 
gudstjenesten. Det er en utfordring å rekruttere 
frivillige til denne viktige oppgaven, spesielt til å ta et lederansvar.  

Oslo misjonskirke Betlehem er en av arrangørene av Bønn for Oslo, en felleskirkelig bønneaksjon som 
arrangeres hver januar. 
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Barn, ungdom og familie   
Vår menighet er rik på barn og unge, og det gleder vi oss over! Vi har en stor gruppe av frivillige som 
bruker mye tid i både Barnekirke, Tweens og ungdomsarbeid. Mer om dette virksomhetsområdet 
kan leses i gruppens rapporter. 

Disippelliv  
Vi har i underkant av 20 smågrupper for voksne. Disse er 
forholdsvis løselig organisert, og følger ikke et felles opplegg, og 
er i hovedsak selvrekrutterende. Disse utgjør et viktig pulsslag i 
livet for mange i vår menighet. Synnøve Seljeflot gjorde en viktig 
jobb med å holde i organiseringen frem til sommeren 2022. Det 
finnes et stort potensial i å utvikle dette arbeidet, noe som også 
erfaringsmessig både fra vår og andres menigheter, er krevende.  

Fra 30 oktober – 20 november møttes vi til «Velkommen til 
bords». Måltidsfellesskapet ble løftet frem som møteplass og til 
ettertanke gjennom forkynnelse og temakveld. 

Gjennom 2022 har det vært en månedlig, åpen bibelkveld i stua i kirken, som Stig-Olof Olsson leder. 
Vi er takknemlig for dette initiativet.  

Evangelisering og misjon  
I løpet av 2022 fikk Misjonsrådet flere nye medlemmer og en «ny start». Vi vil spesielt fremheve Rita 
Nottveit som har ledet dette arbeidet i mange år, og som gjør det fortsatt.  

15% av våre innsamlede midler går til vårt nasjonale og internasjonale arbeid gjennom Misjonskirken 
Norge. Mer om Misjonsrådet og deres anbefalinger kan leses i egen rapport. 

I august 2022 ble vi utsendermenighet for Angie Vasquez, som er «ettåring» for MKN i Colombia. 
Angie er knyttet til vår menighet blant annet som medarbeider på Etter Skoletid. 

2022 ble et krevende år for vårt menighetsplantingsprosjekt Oslo misjonskirke Groruddalen (OMG). 
En viktig del av den drivende kjernen reiste ut i misjon, og andre personlige forhold har gjort det 
utfordrende å opprettholde momentet som trengs for å etablere en selvstendig menighet. Vi er i 
dialog med MKN og ledergruppa i OMG om veien videre.  

Hva har vi jobbet mye med siste året? 
 
Abildsø Nærmiljøsenter:  
Siden vi flyttet til Abildsø har det vært en drøm at lokalene våre kan være et sted for nærmiljøet, og 
et sted hvor Guds rike kan komme til syne gjennom diakonal og sosial virksomhet. Visjonen for 
bygget - «Et fellesskapshus for alle generasjoner, med rom for hele mennesket» - sier noe av dette. I 
2021 ble Fellesskapshuset Nærmiljøsenter stiftet som en selvstendig, egen forening. I 2022 ble dette 
arbeidet utviklet videre. Navnet ble endret til Abildsø Nærmiljøsenter, og det ble vedtatt at 
foreningen skal drives som en Frivilligsentral. Lederskapet ser at Nærmiljøsenteret kan fylle en viktig 
og annen rolle enn menigheten kan og etter en kanskje for forsiktig oppstart av nærmiljøsenteret i 
2021, vedtok lederskapet i 2022 en mer offensiv satsning i form av en lønnsgaranti for en 80% 
prosjektlederstilling. Heidi Koch Drønen ble ansatt i denne stillingen 1.august.  
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Målet for foreningen er å bli økonomisk uavhengig og foreningen er på god vei dit. Nærmiljøsenteret 
kan søke om midler til gode og viktige tiltak som vil bety en forskjell i vårt nærmiljø og for 
enkeltmennesker. Erfaringsmessig tar det 3 til 5 år å få opp og utvikle et arbeid som dette. 

Nærmiljøsenteret er organisert som en forening med eget styre. Styret består i dag av Aslaug Irene 
Halden Gjerull, Andreas Løland og Linn Råmunddal. For å sikre tilknytningen til menigheten er det det 
til enhver tid valgte lederskapet i OmB som utgjør foreningens høyeste organ, generalforsamlingen. 

Barnehagen:  
Endringer i barnehageloven i 2022 betød at 
menighetsbarnehagen vår måtte registreres som et 
selvstendig rettssubjekt innen utgangen av året. Det 
krevde en god del papirarbeid. Vi er velsignet med 
mye forskjellig fagkompetanse blant folk i 
menigheten, og sammen med barnehagens styre 
gjorde Ole Andreas Refsnes en fantastisk jobb med å 
gjennomføre denne lovpålagte endringen. I 
forbindelse med denne formelle omorgansieringen, 
ble det naturlig for tre av styremedlemmene å 
benytte anledningen til å tre ut av styret.  

Lederskapet ønsker å rette en stor takk til Renate Cordier, Siv Grønseth Olsson og Anne Sæther for 
den tjenesten de har gjort i barnehagestyret over flere år.  

Vi er glade for at Mette Ranhoff har kommet inn i styret, og sammen med Sverre Walseth og Stig-
Olof Olsson utgjør de et lite, men kompetent styre for Abildsø Menighetsbarnehage. Lederskapet 
jobber med å rekruttere ytterligere 1-2 personer til barnehagestyret.  

Økonomirapport 2022 
2022 var et utfordrende år økonomisk, også for vår menighet. Vi har merket økte priser, høyere 
rente, dyrere strøm og et større press på folks privatøkonomi. Midt i dette har lederskapet vært 
opptatt av å sikre en bærekraftig økonomi. Det betyr at vi forventer at staben fører en stram 
økonomistyring, uten at det skal gå på bekostning av å få gjennomført satsninger og aktiviteter vi 
mener er viktige. En av disse satsningene har vært Abildsø Nærmiljøsenter, hvor vi har gitt en 
lønnsgaranti for en prosjektlederstilling. Vi ser allerede at denne investeringen bærer positive 
frukter. For å få til dette, har det ikke blitt betalt avdrag på lånet i 2022.  

Menigheten hadde 500 000 mindre i inntekt enn budsjettert, hvorav 280 000 utgjorde svikt i 
gaveinntekter. Menighetens personalkostander var 240 000 høyere enn budsjettert, noe som i 
hovedsak tilsvarer den nevnte lønnsgarantien. På grunn av god kostnadskontroll var likevel 
menighetens totale driftskostnader 30 000 lavere enn budsjett. Inkludert økte rentekostnader gjør 
det at resultatet etter avskrivninger viser et underskudd på 88 000 kr. 

Hva ønsker vi å satse på eller sette søkelys på i 2023? 
Leve Sammen-prosessen har i 2022 vært en krevende øvelse for oss som enkeltmennesker og som 
fellesskap. Lederskapet ønsker at Leve Sammen ikke skal ha et tilsvarende stort fokus i 2023. Det er 
én av grunnene til at vi i januar vedtok å forholde oss til prosessen som nå foregår i MKN sentralt, og 
vente med videre behandling av dette temaet lokalt i vår menighet. Det betyr ikke at vi legger lokk på 
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samtalen – det er fortsatt mulig å komme med innspill til oss, og vi vil fortløpende vurdere veien 
videre på bakgrunn av hvordan prosessen i MKN utvikler seg. 

Vi er takknemlige over å være del av et større fellesskap, Misjonskirken Norge. Lederskapet vil i 2023 
i enda større grad koble oss på dette fellesskapet, gjennom blant annet MKNs prosess rundt 
samlivsetikk, i pastorale fellesskap og i styreledernettverk. 

Barnekirken utgjør en stor og viktig del av menigheten, og vi ser at det er viktig med gode overganger 
mellom de forskjellige årsgruppene, slik at barn og unge kan oppleve fellesskap, og vokse i tro og 
kjennskap til Jesus. Vår barne- og familiepastor Margot vil i store deler av 2023 være i 
mammapermisjon, men vi er glade for at vi har fått på plass gode vikarordninger som blant annet 
bidrar til at disse overgangene blir godt ivaretatt. 

Selv med gode vikarordninger ser lederskapet at vi har utfordringer knyttet til pastorsituasjonen i 
staben. Med to av våre tre pastorer midlertidig ute av tjeneste, krever det et ekstra fokus på 
oppfølging og ivaretakelse av staben for øvrig. Lederskapet er takknemlig for den gode jobben 
hovedpastor Erik gjør sammen med den øvrige staben, og holder tett dialog med disse.  

 

Selv om vi er en organisasjon med mange 
driftsmessige og praktiske oppgaver som skal 
løses, så er vi først og fremst Guds menighet; et 
fellesskap av troende som er utvalgt, helliget og 
elsket av Gud. Vi vil fortsatt be og arbeide for å 
virkeliggjøre Misjonskirken Norges motto, «Guds 
barns enhet og menneskers frelse» og vår hensikt 
«Alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt 
Jesus».  

 

Har vi noen konkrete behov? 
Vi trenger 1-2 personer til menighetsbarnehagens styre. Vi ser fortrinnsvis etter personer med 
pedagogisk og/eller juridisk kompetanse. Det er også ønskelig å utvide styret i Abildsø 
Nærmiljøsenter. Driftsstyret ønsker også en kvinne inn i styret. 
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VEDLEGG 3   
ÅRSMELDING FOR MENIGHETEN 
 

Menigheten har gudstjenesten på søndag som sin kjernevirksomhet. Året startet med 
opprettholdelse av korona restriksjoner og tilpasset gudstjenester. Disse kalte vi Vinterfest med faste 
sitteplasser for familiekohorter. I tillegg har vi normalt flere ulike arrangementer gjennom året som 
er verdt å nevne, men som ikke har en naturlig plass i årsmeldingen ellers. Vi inviterte til Dagsretreat 
med Ulla Käll og førjulsfest for eldre. Menighetsweekend ble igjen en suksess på Åh stiftsgård i 
Sverige. Det ble tatt et tungt valg om å legge ned julemarkedet med bakgrunn i at det ikke er nok 
ressurser for å gjennomføre et så stort arrangement.  

Staben i 2022 
 

FUNKSJON NAVN STILLINGSBRØK 
Pastor Erik Andreassen 100% 
Pastor Per Arnholdt Noreng 100% 
Barne- og familiepastor Margot Amlie Dahl 100% 
Administrasjonsleder Line Sødal 100%  
Renholder Mebrehit Alema 50% 
Menighetskoordinator Arnbjørg Vedelen Ropstad 80% - sluttet 15.08.22 
Menighetskoordinator Camilla Aslaksen 60/80% - startet 15.08.22 
Vaktmester Andre Najafzadeh 60% 
Tweensarbeider Isak Eikeland 20% 
Ungdomsarbeider Olai Govertsen  20%  
Ungdomsarbeider Martine Mjelstad 20%  
Ungdomsarbeider Tiedemann Borge 20% - sluttet 30.06.22 
Ungdomsarbeider Håvard Wetteland 20% - 08.22 – 12.22 
Vaktmesterassistent Kianoush Shekoohi 10% - sluttet 23.12.22 
Barnekirkekoordinator Liana Nordheim 10% - sluttet 31.07.22 
Barnekirkekoordinator Meghen Gustavsen 10% - startet 01.09.22 
Prosjektleder Groruddalen Ruth Burch Skree 40%  
Prosjektleder Abildsø 
Nærmiljøsenter + vikar 

Anna Brændeland 60% - sluttet 31.07.22 
 

Prosjektleder Abildsø 
Nærmiljøsenter 

Heidi Koch Drønen 80% - startet 01.08.22 

 

Statistikk  
 

Kirkelige handlinger Antall 2022 Antall 2021 Antall 2020 Antall 2019 Antall 2018 
Barnevelsignelser 2 2 1 4 7 
Døpt som barn 10 9 5 14 13 
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Døpt som troende 6 3 2 2 5 
Konfirmanter* 24 20 11 13 23 
Vielser 1 3 1 1 1 
Begravelser/bisettelser** 4 5 0 3 4 

*Konfirmantene er fra Oslo misjonskirke Betlehem, Misjonskirken Oslo Syd, Kråkstad misjonskirke, 
Follokirken og Follow.  
**Begravelser/bisettelser inkluderer alle menighetens medlemmer som er gått bort i løpet av 2022.  
  
Medlemsbevegelser                          2022 2021 2020  2019  2018  
Antall medlemmer 1.jan  549 549 562  555  602  
Antall medlemmer 31.des  565 551 559 562  555  
Nye medlemmer  23 9 7  18  11  
Utmeldte  7 7 5  9  63  
Døde  4 6 5  5  5  
Medlem i trossamfunnet 01.jan  703 690 696 705  680  
 
Tallene er hentet fra vår medlemsdatabase Cornerstone. Forsinket beskjed om dødsfall før 
årsskifte gjør at tallene ikke kan sees fullt i sammenheng.  
 
Døde i menigheten i 2022 
Randi Solberg, Rolf Moen, Rune Patricksson, Sigurd Brændeland  
 
 

Bidragsytere Navn 
Forkynnere i 
gudstjenestene 

Per Noreng, Erik Andreassen, Margot Dahl, Joakim Magnus, Kjell 
Holmqvist, Linda Andernach Johannesen, Anne Margrethe Mandt 
Anfindsen, Siri Iversen, Paul Omayo, Kjell M. Hovde, Daniel 
Brændeland, Bradley Long, Magnhild Søsveen Eriksen, Jorid Tvedt, 
Therese Andreassen, Sindre Røyland, Ingrid Lindberg, Preben Hodt, 
Bjørn Øyvind Fjeld 

  
Andre grupper/komiteer Hvem 
Arkivarer Sissel Farner, Reidun Koch 

 
Revisor PKF Beckman Lundevall Revisjon AS 

Peder Netland, statsautorisert revisor 
Driftsstyret 
 
Styret i Abildsø   
menighetsbarnehage 

Øyvind Bjerkeseth (leder), Rolf Møkleby, Jarle Abelson, Svein Busch 
Iversen, Bjørn Jacobsen og Line Sødal(Adm.leder).  
Sverre Walseth Sverre Walseth (leder), Stig-Olof Olsson, Siv 
G.Olsson, Anne Wold Sæther, Renate Cordier. 

 
Revisor for underkasser Arne Furulund 
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BARNE- OG FAMILIEARBEIDET 
Leder: Margot Amlie Dahl og Isak Eikeland  

Hovedtanker om 2022 
Dette året har vært preget av at fortsatt mange barnefamilier finner veien til kirken vår. Etter en tid 
med digitale gudstjenester i pandemitid, var nettopp dette noe vi var spente på. Derfor har det vært 
ekstra gledelig å se at kjente og nye familier har kommet til gudstjeneste og mange har uttrykt savn 
etter fellesskapet etter en tid der man bare kunne møtes digitalt. Vi får også høre at det at vi 
prioriterte jevnlige digitale zoomgudstjenester for familier var en hjelp til å koble seg på kirka og et 
sted der nye familier kunne oppdage vårt fellesskap, både på søndager og andre dager i løpet av uka. 
Barn og ungdom trenger gode voksne som ser dem og gir dem mulighet til å finne sin plass i 
fellesskapet. Derfor er vi ekstra takknemlige for alle ledere som ønsker å gi av sin tid og sine krefter 
for å investere i den oppvoksende generasjonen.  

Hva har vi jobbet med siste året? 

Barnekirken:  
Året startet med noen restriksjoner knyttet til pandemien, og i januar hadde vi 3 gudstjenester på 
zoom. Da samfunnet åpnet noe opp, var behovet for å møtes stort etter en tid med digitale 
møtepunkter. Derfor arrangerte vi «Vinterfest» - familiegudstjeneste med begrenset antall plasser og 
deretter tur til skøytebanen på Abildsø. Mange ga uttrykk for at det var godt å se hverandre igjen og 
ikke minst å praktisere tro sammen i familien. I februar var vi endelig i gang med tilnærmet normal 
barnekirke. I mars arrangerte barnekirken «Barnas misjonsmarked» etter gudstjenesten. Barna 
forberedte og laget ting som de solgte til inntekt for Aksjon hjertevarme. Dette skapte stort 
engasjement! 
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2022 var det et snitt på 95 barn på gudstjeneste, med enkelte ganger over 120 barn! Det er en stor 
glede at så mange barnefamilier finner veien til kirka vår! Vi har organisert barnekirke fra 1-14 år, og 
barna er delt inn i 6 aldersinndelte grupper. Vårt mål er at barna skal få undervisning tilpasset sitt 
alderstrinn, at de skal bli kjent med jevnaldrende og at de skal kjenne seg trygge til å undre seg og 
samtale om kristen tro. Vi ønsker å legge til rette for at barna utvikler en sunn og bærekraftig tro som 
holder både de gode og de vanskelige 
dagene. Lederne stiller opp søndag 
etter søndag for å skape et miljø der 
barna kjenner seg trygge. De er med på 
å se barna, inkludere dem i fellesskapet 
og skaper rom for undring og samtale 
om troen på Jesus. Det er også viktig for 
oss å inkludere de eldste tweens og 
ungdommene i lederoppgaver i 
barnekirken. I 2022 har det vært 18 
unge som har hatt lederoppgaver.  

Årssamlinger:  
I 2022 har vi hatt 2 samlinger for spesifikke årganger: 1.klassinger og utdeling av Nye testamentet 
for 6.klassinger. Her får foreldre og barn bedre mulighet til å bli kjent med de som tilhører samme 
årgang. Disse samlingene har som et viktig mål å utruste foreldre til å dele troen hjemme slik at 
barna opplever samsvar mellom det som snakkes om i kirka og det som sies i hjemmet.   

Tweens, 5.-8.klasse:  
Tweensarbeidet har i hovedsak vært ledet av Margot Dahl og Isak Eikeland og inkluderer 
tweensgruppe på søndager, tweenskvelder, leir og smågrupper. Smågruppearbeidet har vært ledet 
av Isak, Edith Hesselberg og Synnøve Seljeflot.   

Tweensleir: Over 40 tweens fra OmB var med på tweensleir høsten 2022, en leir vi gjennomførte 
sammen med misjonskirker i Oslo og omegn. I år dro vi til Sauevika leirsted og Viggo Klaussen var 
med som leirprest sammen med voksenledere og ungdomsledere fra menighetene.  

Tweenskvelder: Vi har gjennomført 8 tweenskvelder i 2022 for 5.-8.klassinger. Ungdommer har vært 
med som ledere, og det har vært mellom 40 og 60 tweens på disse kveldene. Vi ønsker med disse 
kveldene å samle tweens til fellesskap rundt Jesus, å koble tweens til ungdommene i kirka og å gi 
ungdommene viktig ledertrening. Vi erfarer også at dette er en god arena å invitere med seg venner 
som vanligvis ikke kommer i kirka. Terje Ranhoff har vært en viktig, frivillig støttespiller når det 
gjelder arbeidet for tweens og ledertrening for ungdommer.  

Påskespill:  
I 2022 var ca 50-60 av menighetens barn og unge involvert i 
årets påskespill, i et crew på 80 stykker. Det hele ble ledet av 
dyktige David Parrish og Meghen Gustavsen. Vi hadde to 
forestillinger og opplevde stor glede over å kunne formidle 
den sterke påskehistorien på en annerledes og kreativ måte. 
Det er også nydelig å se hvordan ulike generasjoner skaper 
noe sammen og gjennom dette knytter sterke bånd.  
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Kidza og Action 
I 2021 tok noen foreldre i kirka initativ til en ukentlig aktivitet for 1.-4.klasse og førskolebarn. 
Intensjonen er at barna skal bli bedre kjent med hverandre og kirka gjennom lek og aktiviteter. 
Arbeidet har fortsatt i 2022 og det er en trofast foreldregruppe som har vært med og bidratt. I 
bresjen er Silje og Jens Andreas Kleiven, Silje og Even Joachim Sirnes Winje, Arnbjørg Ropstad og 
Kristine Tappel Furuseth. Det er fantastisk å se at også barn fra nærmiljøet vårt finner veien til kirka 
gjennom denne aktiviteten. Det er flere av barna fra barnehagen som deltar på opplegget for 
førskolebarna; Kidza. På det meste har det vært 38 barn som har vært med.  

Hva ønsker vi å satse på eller sette fokus på i 2023? 
I 2023 øker vi hyppigheten av tweenskvelder fordi vi ser at denne målgruppa er i stor vekst. Dessuten 
erfarer vi at mange ungdommer finner glede i å være ledere på disse kveldene. Det vil være viktig for 
oss å videreutvikle ledertreningsarbeidet for tweens og tenåringer slik at flere unge får oppgaver i 
kirka og dedikerte voksne som følger dem opp. Rekruttering av flere ledere i en voksende barnekirke. 

Har vi noen konkrete behov? 
Begynnelsen på 2022 har vist oss at barnekirken fortsetter å vokse. Med rundt 100 barn hver søndag, 
er det stadig behov for flere voksne som kan se barna, bli kjent med dem, formidle Jesus og gjøre 
praktiske oppgaver. For at barna skal kjenne seg trygge i barnekirken trenger vi god kontinuitet blant 
lederne. Vi håper at flere ønsker å bidra i barnekirken dette semesteret.  

I 2023 skal barne- og familiepastor, Margot Amlie Dahl ut i svangerskapspermisjon. Magnhild 
Søsveen Eriksen tar over ansvaret for barnekirken fra 1 år-4.klasse. Olai Govertsen tar over ansvaret 
for tweens. 
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UNGDOMSARBEIDET  
Leder: Martine Mjelstad, Olai Govertsen og Håvard Wetteland 

INTRO 

Vi ser tilbake på dette året som et givende, varierende og fint år. 
Vi har hatt samlinger hver fredag i ungdomssalen der vi har hatt 
et møte med andakt av ungdomsledere og ungdommer. Vi har 
hatt leker og aktiviteter med fokus på å ha det gøy og bli kjent. 
Vi har vært på skøyter, på klatring og hatt taco kveld sammen. 
Det er en god gjeng ungdommer i kirka og vi ungdomsarbeidere 
er stolte av ungdommene som bidrar og tar steg i troen.  

Vi har også landet litt i jobben som ungdomsarbeidere og finner mer og mer ut av hva vi vil for 
ungdommene og Intro. Vi har startet ledertrening for ungdommene og håper å fortsette å utruste de 
fine ungdommene i kirka.  

Vi var også på Get Focused i 2022, sammen med 60 stk som 
reiste fra Oslo misjonskirke Betlehem, Kråkstad misjonskirke og 
Follo-kirken. Slike storsamlinger med over 1000 ungdommer 
oppleves som svært inspirerende. Det er unike muligheter for 
ungdom å få et møte med Jesus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva ønsker vi å satse på eller sette fokus på i 2023? 

Vi vil at Intro skal være en plass det er godt å komme til og 
at en kan ta med venner hver fredag. Vi har lyst til å satse på 
ledertrening og utfordre ungdommene på det de har lyst til 
og er gode på. Det er mange resurser i ungdomsgjengen og 
vi gleder oss til å få se dem utvikle seg videre.  
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KONFIRMANTARBEIDET 

Våren 2022 
På våren 2021 fortsatte 07-kullet sitt 
konfirmasjonsopplegg. Kullet bestod av 23 
konfirmanter og ble ledet av Olai Govertsen, Karen 
Brenne, Alice Ødegaard og Samuel Ottesen. Vi 
hadde samlinger annenhver onsdag i Oslo 
misjonskirke Betlehem, men ungdommene selv 
hadde tilknytning til OmB, Misjonskirken Oslo Syd, 
Kråkstad misjonskirke, Follow, Nesodden 
misjonskirke og fra andre kirkesamfunn. Samlingene 
bestod av lek og aktivitet, undervisning og 
smågrupper. På våren hadde vi også en 
konfirmasjonstur til Tromsø. Turen var en suksess og vi opplevde at konfirmantene knyttet bånd med 
ungdommene i Tromsø.  Før konfirmasjonen hadde vi også dåp hvor tre av konfirmantene valgte å 
døpe seg. Vi gjennomførte to konfirmasjonsgudstjenester som ble utrolig fine. 

Høst 2022 

Siden i høst har vi fulgt 21 ungdommer fra 08-kullet. Opplegget er ledet av Olai Govertsen, Simen 
Seland Rasmussen, Maja Murvold og Annika Tønnesen, med Olai som hovedleder. Konfirmantene 
kommer fra følgende misjonskirker; Oslo Misjonskirke Betlehem, Misjonskirken Kråkstad, 
Misjonskirken Oslo Syd og Nesodden Misjonskirke, samt at flere konfirmanter har 
menighettilhørighet i andre kirkesamfunn. Vi har samlinger annenhver onsdag, og samlingene varer i 
2 timer. Samlingene er firedelt; kveldsmat, aktiviteter, undervisning, bønn og lovsang, og sist 
smågrupper. Målet med undervisningene er først å fremst legge til rette for at ungdommene kan 
møte Jesus og stille de spørsmålene som de har.  

I november var vi på tur til Østmarkskapellet. Denne turen var en «bli-kjent tur» og fokuset var på 
aktivitet, felleskap og undervisning. I oktober ble ungdommene presentert på gudstjeneste for 
menigheten. Konfirmantene har organisert vaffelsalg for å samle inn penger til tur vi har på våren 
2023. Det arbeides med hvordan hovedturen til konfirmantene skal se ut i årene fremover.  Turen i 
2023 går til Gøteborg. Fokuset videre er å legge et godt trosgrunnlag for konfirmantene når de 
forlater arbeidet vårt.  
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FORMIDDAGSTREFFET 
Leder: Per A. Noreng 

Annenhver onsdag fra kl 12 til kl 14 har 35 -45 seniorer vært samlet til formiddagstreff. De fleste har 
tilknytning til menigheten, men også andre har funnet veien til disse samlingene. To timer med 
fellesskap og nærhet, gode samtaler rundt bordene, sang og musikk og et veldekket lunsjbord er et 
høydepunkt for mange. Samlingen avsluttes med andakt eller at noen deler sin troshistorie. Her 
bidrar både menighetens egne krefter og gjester fra andre menigheter. 

Vårhalvåret var preget av at coronaen ennå ikke hadde sluppet taket, og av ulike andre årsaker ble 
det bare 6 samlinger i vår. I juni ble det arrangert busstur til Hamar der vi besøkte Kirsten Flagstad -
museet og Domkirkeodden. Det ble en fin og interessant dag, selv om noen kom hjem med 
coronasmitte. 

I høsthalvåret var alt tilbake til det normale, og vi hadde 9 samlinger som var godt besøkt.              

Vi har hatt to vertskapsgrupper som har hatt ansvaret for forberedelser, servering og alt det 
praktiske rundt samlingene. Disse har bestått av 1. Anne og Arne Monsrud og Unni Wibeto Østbye og 
2. Astrid Brændeland Baardsen, Reidun Tufteland, Arvid Skjellum og Kirsten Hverven. Deres innsats 
betyr mye for den gode rammen rundt formiddagstreffet. 

Karin Alver har vært vår trofaste og gode pianist, og Rolf Møkleby har sørget for lyd. Samlingene har 
vært ledet av pastor Per A. Noreng og Reidun Koch. 
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SANNLIV	
 

Leder: Kristian Rem	

Hovedtanker om 2022	
Sannliv er menighetens arena for fokus på samlivsrelasjonen. Vi ønsker å styrke familier gjennom å 
oppmuntre par til å jobbe med, og ta vare på sin relasjon.	

Arbeidet til Sannliv har de siste årene vært sentrert rundt ekteskapskurs (Gottman-kurs) på vinteren. 	

Årets Gottman-kurs ble holdt over 5 kvelder i januar-mars, noe som fint kunne gjennomføres med 
familiekohorter.	

Gottman-kurset er lagt opp etter en tydelig mal for undervisningen. I tillegg brukes det mye ressurser 
på å skape en rolig og lun atmosfære, og deltakerne gis god tid til å snakke sammen som par. 	

Det var 20 par som fullførte kurset. 	

Sannliv ledes av en komite på 6; Kristian Rem, Karoline Møller og Geir-Anders Rybakken Ørslien, Ellen 
og Hugo Hodt, Jorid og Dag Tvedt.	

I tillegg har det vært flere gode frivillige medarbeidere ved gjennomføring av Gottman-kurset, blant 
annet tidligere kursdeltakere. 	

Økonomirapport 2022	
Sannliv-arbeidet har tidligere blitt finansieres av deltakeravgift for Gottman-kurs, samt øremerket 
støtte fra BUFdir. Støtteordningen er dessverre blitt endret og vi får ikke lenger midler gjennom 
tilskuddsordningen. Da kurset allerede var planlagt ønsket vi allikevel å gjennomføre i 2022 med 
støtte fra menigheten.	

Hva ønsker vi å satse på eller sette fokus på i 2023/2024?	
Sannlivs-komiteen vurderer om det kan finnes midler å søke til dette kurset andre steder og ønsker å 
samarbeide med Abildsø nærmiljøsenter om dette videre. Kursopplevelsen med felles samling rundt 
undervisning og måltid er bærende i visjonen for dette kurset.	Vi håper å få til en inspirasjonssamling 
høsten 2023 og videre kurs vinteren 2024.	

Har vi noen konkrete behov?	
For å skape den gode rammen rundt kurset er vi avhengige av frivillige som vil sette av en eller flere 
kvelder. Vi trenger å finne nye økonomiske tilskuddsordninger som kan finansiere deler av kurset.	

Vi håper mange vil melde seg når vi prøver igjen i 2024. 
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MISJONSRÅDET 
Leder: Rita Nottveit 

Hovedtanker om 2022 
Vi gleder oss over at menigheten også i 2022 har vært 
trofast mot de internasjonale prosjektene vi har støttet 
gjennom mange år. 

Vi gleder oss over at Aksjon Hjertevarme samlet inn 
rekordbeløp.  

Vi gleder oss over at vi i november klarte å reetablere 
Misjonsrådet. Misjonsrådet består nå av seks personer 
og har brukt den første tiden sammen til å bygge 
kompetanse om prosjektene.  

Økonomirapport 2022 
Den samlede støtten til de internasjonale prosjektene i 2021 var kr 515.000.  Menighetens generelle 
gaveinntekter året før gir føringer for hvor mye som budsjetteres til fellesarbeid i MKN det 
påfølgende året.  

Midlene ble av lederskapet besluttet fordelt som fremstilt i tabellen under (2020 og 2021 gjengis for 
sammenhengens skyld). Støtte til nødhjelpsarbeid for ukrainske flyktninger kommer i tillegg. 

 

 
Forklaringer: Røde tall er samlet inn i Aksjon Hjertevarme. Esperanza skolefritidsordning gikk over til å være 
fadderfinansiert og vi byttet til et matprogram med barn som målgruppe. 
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Hva har vi jobbet mye med siste året? 
Aksjon Hjertevarme fant sted søndag 6. til søndag 27. mars, og det ble samlet inn kroner 237.760.  

Aksjonen skulle opprinnelig støtte et nytt prosjektet med menighetsplanting i fem landsbyer på den 
polske siden av grensen mot Ukraina og Hviterussland. Dette arbeidet springer ut fra vår søsterkirke i 
Polen, og ledes av pastor Jacek Duda, som tidligere jobbet i kirken i Lublin. Ni dager før vår 
innsamlingsaksjon startet, invaderte Russland Ukraina. IFFC, den internasjonale 
paraplyorganisasjonen Misjonskirken Norge er en del av, fikk raskt opp et nettverk for nødhjelp i 
Ukraina, Polen og Romania, og oppfordret menighetene til å delta. 

Beløpet vi samlet inn ble fordelt på nødhjelpsarbeid for flyktninger fra Ukraina og 
menighetsplantingene i Polen. Aksjonskomitéen bestod av Per Noreng, Steinar Sødal og Kåre 
Rønningen. 

Hva ønsker vi å satse på eller sette fokus på i 2023? 
Vi ønsker å finne tilbake til en god rytme på det å dele informasjon med menigheten fra misjons- og 
bistandsprosjektene. Vi planlegger å dele i gudstjenester, i barnekirka og på Facebook. 

Har vi noen konkrete behov? 
Vårt behov er en løpende dialog med administrasjonen om når det skal være misjonsinformasjon i 
gudstjenester eller andre arrangement.  
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EKU 
Leder: Reidun Koch. Inger Johanne Olsson er nestleder og Stig Olsson er sekretær og kasserer. 
 

Foreningens navn er «Ekutandaneni».  Den ble stiftet i året 1889 under navnet «Kristen mission for 
Afrika» og feiret sitt 130 års jubileum i 2019. Eku er menighetens eldste, og også eneste gjenværende 
misjonsforening. 

Hovedtanker om 2022 

Misjonsforeningen EKU har tradisjonelt hatt møter ca. 1 gang i måneden. Det er 10-14 medlemmer til 
stede på møtene. Disse har vært holdt i hjemmene. Deltagerne tilhører den eldre delen av 
menighetens medlemmer. Et av våre medlemmer har avgått ved døden i 2022. Rune Patricksson 
døde den 15. mars i en alder av 92 år. Han har vært en trofast misjonsvenn i mange år.  

Medlemstallet har vært synkende de siste årene, men i den senere tid har vi fått 4 nye medlemmer. 
Flere er hjertelig velkommen.  

Til tross for at pandemien skaper store problemer for virksomheten skjer det store og viktige ting i 
Kongo. Viggo Koch forteller at arbeidet bærer rike frukter. Kongokirken har nylig valgt ny president, 
og arbeidet er inne på et godt spor til tross for en svært vanskelig økonomi. Mange pastorer og 
evangelister har ikke fått lønn på flere måneder. Dette gjør inntrykk. 

Pandemien har også dette året hatt et slikt forløp at det ikke har vært mulig å avholde så mange 
møter som vi kunne ønske. Det har derfor bare blitt samlet inn kr. 13.450.- i kollekt dette året. Det er 
overført til Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge. 

  



 
 

26 

OSLO MISJONSKIRKE 
GRORUDDALEN 
Leder: Ruth Burch Skree  

Hovedtanker om menighetsplantingen 2022 
2022 har vært et sammensatt år for OMG-kirken. Vi har feiret at fellesskapet virkelig er et sendende 
fellesskap, og vi har sendt to familier ut i misjon. Bård og Karen Rebbestad Løkken var sammen med 
Ryan og Ruth Burch Skree visjonsbærere og startere av OMG-kirken. I januar fikk vi sende Bård og 
Karen med barna ut til arbeid for Normisjon i Bangladesh. Den første familien som ble med i OMG-
kirken, Ane og Anders Myklebust, var ikke langt bak og i juni sendte vi ut dem og barna til arbeid for 
NLM i Kenya. Vi gleder oss over at vi har fått være med å utruste, sende, velsigne og be for disse 
familliene og at de er forbilder i å leve misjonale liv der Gud sender de.  

Samtidig har vi sørget over å miste store deler av kjernen i fellesskapet vårt og ber Gud om å sende 
nye folk til OMG-kirken. I tillegg har prosjektleder og prosjektleders familie hatt et år sterkt preget av 
sykdom. Samlet sett har utviklingen av fellesskapet lidd. Det har vært gode møtepunkt og vi er 
takknemlige for det, men det merkes at vi har blitt færre og ikke har klart å få med nye i år. 

Økonomirapport 2022 
Vi har et resultat for året på 101 122 kroner. Økonomien består av faste givere og prosjektstøtte til 
prosjektlederstillingen. Vi er så takknemlige for all prosjektstøtte og givere som bærer prosjektet.  

Hva har vi jobbet mye med siste året? 
2022 har vært preget av å regruppere og finne nytt fotfeste samtidig som vi fortsetter å bygge 
fellesskapet. Vi har fortsatt med familiesøndagsskole og husgudstjenester, som er bærebjelker i å 
bygge et nært og misjonalt fellesskap. Morgenbønn og middagsfellesskap i husfellesskapet er ting 
som har vokst fram i høst. Samtidig har vi utforsket måter vi kan gjøre ting sammen med andre 
misjonale plantinger og lokale menigheter. Det resulterte blant annet i at både Lillokirken og 
Frikirken bidro og deltok på julevandringen vår.  
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Hva ønsker vi å satse på eller sette søkelys på i 2023? 
2023 blir et år hvor vi lander prosessen med å se hvor veien går videre som planting. Etter mye 
sykdom og færre folk i kjernen må vi finne en modell framover som er bærekraftig samtidig som den 
ivaretar både folkene og visjonen vi har.  

Har vi noen konkrete behov? 
Forbønn og folk er våre største behov. Be for visdom, tro og klarhet i veivalgene i 2023. Be for 
utsendingene våre. Be for oss som er sendt til Groruddalen at vi skal få bety noe for naboer og dalen 
vår. Be om at vi skal få komme i kontakt med de rette folkene som Gud kaller til Groruddalen.  

Den økonomiske støtten og praktiske hjelpen fra OmB betyr som alltid mye i å føle at vi ikke står 
alene 
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VEDLEGG 4   

ÅRSMELDING 
FRA DRIFTSSTYRET 
 

Styreleder: Øyvind Sten Bjerkseth 

Hovedtanker om 2022 
Menigheten har nå lagt bak seg det femtende året med drift og utleie av kirkebygget på Abildsø, også 
kjent som Fellesskapshuset. Driftsstyret er ansvarlig for forvaltning og utleie av bygget. Driftsstyrets 
ansvar er regulert i eget mandat, og styret rapporterer til menighetens lederskap. Det ble avholdt 6 
styremøter i 2022. 

Utleieinntektene tok seg betydelig opp igjen våren 2022, etter avviklingen av Corona-restriksjonene. 
Vi er takknemlige for å igjen få på plass denne viktige bidragskilden til menighetens økonomi. 

Driftsstyret takket av Sveinung Dyrdal etter mange år som leder. 

Økonomirapport 2021 
Med gjenåpning av samfunnet økte Felleskapshuset inntekter til totalt kr 2 287 000, sammenlignet 
med kr. 2 160 000 i 2021. Utleie av kirkebygget økte betydelig, men samlet vekst ble begrenset av 
manglende husleie fra Etter Skoletid. Strømkostnadene økte også kraftig, men innføringen av 
strømstøtte begrenset underskuddet. 

Driftsresultatet for 2022 viser et underskudd før avskrivinger på 52 000 kr. Etter avskrivinger ble 
underskuddet 835 000 kroner.  

Hva har vi jobbet mye med siste året? 
Driftsstyret ønsker å benytte anledningen til å takke alle i administrasjonen som har bidratt med stort 
og smått, og for den flotte jobben de har gjort for Fellesskapshuset i året som ligger bak. Vi vil også 
takke alle frivillige som gir av sin tid, med en flott og verdifull innsats! 

Det største tiltaket både økonomisk og arbeidsmessig i 2022, var oppgradering av stoler i kafé. Av 
mindre saker har vi kjøpt inn nye sykkelstativ, ny forsterker og startet utskiftning av lysarmatur og 
nødlys i underetasjen. 

Hva ønsker vi å satse på eller sette fokus på i 2023? 
Den største investeringen i 2023 er oppgradering av låsesystemet i kirken. Dette vil gi oss et mer 
moderne system, som vil sikre drift i flere år fremover. Vi vil også jobbe for et godt salg av 
menighetens leilighet på Bjølsen. 
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I tillegg skal det gjennomføres løpende vedlikehold og oppgraderinger hvor menighetens uteområde 
får mye fokus i 2023, i form av beplantning, støyskjerm mot Enebakkveien og sittebenker utenfor 
kirken. Vi jobber også med å begrense kostnadsveksten som vi får på grunn av inflasjonen i 
samfunnet. 

Har vi noen konkrete behov? 
Kirkebygget blir stadig eldre, og vi ser et økende behov for vedlikehold og utskiftninger. Dette vil 
flytte mer av Driftsstyrets økonomi over på vedlikehold, og redusere muligheten for nye 
investeringer i bygget. 

Vi opplever en utvikling hvor mer og mer av både vedlikeholdsarbeid og større oppgraderinger må 
gjøres av innleide. Det viser seg vanskelig å finne frivillige til praktiske oppgaver når medlemmer som 
tidligere har hatt et ansvar trekker seg fra dette på grunn av alder. 
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VEDLEGG 5  
ABILDSØ 
MENIGHETSBARNEHAGE 
 

Styreleder: Sverre Walseth 
Styrer (daglig leder): Anna-Karin Børjesson 

Hovedtanker om 2022 
2022 har vært et krevende år for barnehagen, blant annet på grunn av ettervirkninger av pandemien, 
store endringer i personalgruppen og et krevende tilsyn etter en foreldreklage. Barnehagen har klart 
å holde åpent også i krevende situasjoner, men tilbudet har ikke alltid vært helt på det nivået vi 
ønsker. Likevel mener styret at barnehagen har kommet styrket ut av året, med en solid 
personalsituasjon, god foreldredialog og styrket dialog mellom barnehagen og menigheten. Årets 
brukerundersøkelse viser også en forbedring på alle punkter. 

Høsten 2022 har Oslo misjonskirke Betlehem som eier av barnehagen også gjennomført det 
nødvendige arbeidet med å etablere barnehagen som eget selskap. Dette er knyttet til nye krav i 
barnehageloven. Fra 1. januar 2023 er Abildsø menighetsbarnehage et eget aksjeselskap eid av Oslo 
misjonskirke Betlehem.  

Barnehagen har siden sommeren 2021 hatt to pedagoger på dispensasjon fra utdanningskravet, fordi 
det ikke har vært kvalifiserte søkere ved utlysning. Det er pedagogmangel i Oslo, og det har vært mye 
generell usikkerhet knyttet til små, private barnehager. I løpet av året har barnehagen likevel klart å 
foreta ansettelser som gir styrket pedagogdekning. I 2022 valgte styrer å si opp sin stilling og Anna-
Karin Børjesson er ansatt som ny styrer.  

Økonomirapport 2022 
Det er god kontroll på barnehagens økonomi. Etter to år med store overskudd, valgte styret å øke 
lønnsnivået for de ansatte, slik at AMB i større grad kan konkurrere med kommunale barnehager. I 
tillegg er det på grunn av personalsituasjonen gjennom året brukt mer penger enn budsjettert på å 
sikre tilstrekkelig bemanning. Personalkostnadene har således vært høyere enn budsjettert, mens 
inntektene og driftskostnadene i stor grad var i henhold til budsjett.  

Barnehagen fikk et negativt årsresultat på kroner 271.117,- Ved utgangen av 2022 har barnehagen en 
egenkapital på kroner 319.773,- 

Barnehagen er menighetens største leietaker og betaler nesten kr. 900.000,- årlig i husleie og kjøp av 
tjenester.  
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Hva har vi jobbet med det siste året? 
En velfungerende personalgruppe er den viktigste forutsetningen for å levere et godt tilbud til barn 
og foresatte. I 2022 har det vært brukt mye tid og ressurser på å sikre god praksis og en felles 
forståelse av hva de etablerte rutinene og reglene som barnehagen er pålagt å følge innebærer. 
Styret har også jobbet særskilt med å sikre en stabil personalgruppe, håndtere tilsynet som bydel 
Østensjø har gjennomført i barnehagen, følge opp de pålegg som er gitt gjennom tilsynet, samt å 
styrke dialogen med menigheten. Barnehagens satsingsområder, som framkommer gjennom 
årsplanen, er videreført fra tidligere år. 

Etter hvert som personalgruppen har blitt mer stabil, jobbes det løpende med faglig påfyll, 
gjennomgang av krav til det psykososiale barnehagemiljøet og andre krav og rutiner, slik at alle får en 
felles forståelse for barnehagens virksomhet. I tillegg gjennomføres felles kurs, f.eks. på barnehagens 
planleggingsdager, og eksterne kurs for den enkelte medarbeider. Vi bygger en kultur der alle er 
innforstått med at vi jobber i team, at alle har kunnskap og bidrar, at alle blir inkludert og at vi skal 
være en lærende organisasjon. Dette bygges i hverdagen og gjennom avdelingsmøter, personalmøter 
og planleggingsdager.  

Vi har også tatt i bruk e-barnehage, som sikrer at foreldrene får all viktig informasjon elektronisk. 
Dette har vært til stor hjelp og sparer personalet for mye tid, samtidig som foresatte får 
dagligoppdatering om hva barna har gjort i løpet av dagen, med bilder og tekst.  

Barnehagen bruker også aktivt de fine friluftsområdene i nærheten av barnehagen, og to ganger i 
uken har vi tilgang til lavvoen ved Abildsø gård.  

Menighetens barne- og familiepastor, Margot Amlie Dahl, har de fleste måneder hatt samlingsstund 
med barna i barnehagen. Margot er svært godt likt og er et viktig bindeledd til menigheten. 

Barnehagestyret er svært takknemlig for den enorme innsatsen som styrer og øvrig personalgruppe 
har nedlagt i et krevende og komplekst år.  

Hva ønsker vi å sette fokus på i 2023? 
Barnehagen ønsker hvert år å tydeliggjøre og videreutvikle hva det er å være en 
Menighetsbarnehage. Vi ønsker å styrke samarbeidet og interaksjonen med menigheten. I tillegg 
ønsker vi å gi gode impulser og metoder innen friluftsliv og livsmestring.  

Det jobbes fortsatt målrettet med å sikre bemanningssituasjonen – særlig når det gjelder pedagogisk 
bemanning. Innenfor en forsvarlig budsjettramme vil vi fortsatt forbedre barnehagens lønnspolitikk - 
som et virkemiddel for å rekruttering og beholde kompetente medarbeidere. 

Har vi noen konkrete behov? 
Det største behovet er å få på plass ytterligere én fast ansatt barnehagelærer innen august 2023. 
Det er i tillegg alltid behov for jevnlig rekruttering av tilkallingsvikarer.  
Barnehagen har også et ønske om å bli en enda mer integrert del av menighetens arbeid.   

Styret samles hver 6. uke og fungerer som et formelt styre for barnehagen. Barnehagens styre bestod 
i 2022 av følgende personer: 

Sverre Walseth (leder), Stig-Olof Olsson, Siv G. Olsson, Anne Wold Sæther, Renate Cordier.  
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VEDLEGG 6  

REGNSKAP AMB 2022 
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VEDLEGG 7 
ABILDSØ 
NÆRMILJØSENTER 
 

Styreleder: Aslaug Irene Halden Gjerull 
Prosjektleder: Anna Brændeland, 30 % stilling (vår 2022) Heidi Koch Drønen, 80 % stilling (høst 2022) 

Hovedtanker om 2022 
Lederskapet i OmB vedtok i 2021 at man i 2022 ville bygge opp og utvikle nærmiljøsenteret. Til tross 
for at året startet med nok en corona nedstengning, klarte Fellesskapshuset Nærmiljøsenter å starte 
opp flere gode tiltak på våren. Fra august har det vært ansatt prosjektleder i 80 % stilling. I samarbeid 
med styret for Nærmiljøsenteret, har dette lagt grunnlag for å utforske og finne gode veier for at 
flere skal delta og anse Nærmiljøsenteret som et godt sted å høre til.  

Høsten 2022 vedtok styret å endre navn til Abildsø Nærmiljøsenter (ANS), noe som forbereder 
muligheten for å bli frivilligsentral. Det ble gjennom kulturetaten søkt om at Abildsø Nærmiljøsenter 
får statlig driftsstøtte som frivilligsentral for 2023. Dette vil innebære en mer forutsigbar og stabil 
drift fremover. 

Økonomirapport 2022 
OmB har i 2022 investert mye midler i oppstart av Nærmiljøsenteret, både i form av lønnsmidler, leie 
av lokaler samt tilskudd til prosjekter. Videre har vi fått tilsagn om midler gjennom bydel Østensjø 
(frivillighetsmidler til møteplasser) og Bufdir (Etter Skoletid). Målet på sikt er at Nærmiljøsenteret 
skal bli selvdrevet og uavhengig av støtte fra OmB.  

OmB har garantert for lønn til daglig leder i 80 % stilling frem til juni ´23 og 40 % stilling frem til juni 
´24. Ved tilsagn om statlig driftsstøtte som frivilligsentral vil dette påvirke ansettelsen. 

I 2022 har ANS i samarbeid med OmB funnet frem til løsninger som sikrer både at OmB får tilbakeført 
midler for lønn og leie av lokaler i henhold til prosjektmidler, samt at ANS i noen grad kan ha frie 
midler til å videreutvikle nye tilbud.  

Ved utgangen av 2022 hadde Nærmiljøsenteret 64 368,- på konto. Med dagens tilskuddsordning til 
Etter Skoletid evner vi ikke å betale samme husleie som tidligere til OmB og vi jobber for en 
bærekraftig økonomi for Etter skoletid i 2023. OmB har valgt å ettergi regningen slik at det 
resterende beløpet blir stående for videre utvikling av Nærmiljøsenteret. Noe vi setter svært stor pris 
på.  
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Hva har vi jobbet med det siste året? 
Styret for Abildsø Nærmiljøsenter har høsten´22 bestått av Aslaug Irene Halden Gjerull (styreleder), 
Linn Råmunddal og Andreas Løland. Styret har jobbet med å finne en bærekraftig vei for etablering 
av Nærmiljøsenteret, både strategisk og økonomisk. Videre har vi snakket mye om hvilken rolle vi 
ønsker å ha i lokalmiljøet og hvilke tilbud som kan bidra til at vi når vår visjon om å være en åpen og 
inkluderende møteplass på Abildsø. 

Våren ble det startet opp tilbud om Jippi Barnebursdag, 
Åpent barseltreff, Volleyballgruppe og Kafétreff. 
Oppfølging av Etter Skoletid arbeidet ble også lagt 
under Nærmiljøsenteret. I løpet av høsten åpnet det 
seg en mulighet for å søke om å bli Frivilligsentral. Dette 
kan gi mulighet til statlig støtte for drift. Svar på søknad 
kommer i 2023. Ellers er det brukt tid på å utforske hva 
Nærmiljøsenteret skal være; Hvem er målgruppen? Hva 
er viktig for vårt nabolag? Hvem trenger at vi tilbyr noe 
som kan løfte livet og hverdagen? 

Rasteplassen Barseltreff og møteplass ble gjennomført 10 torsdager i høst. Frivillig vertskap har 
skapt gode rammer for å møtes. Dagens temaprat med mål om å løfte og berøre i livet slik det er har 
skapt rom for både latter og tårer. 

 
Barnas Julehjelp 
Barnas Julehjelp ble en fin anledning til å hjelpe familier i bydel Østensjø som strever med å få 
pengene til å strekke til. I samarbeid med OmB og Oppsal Frivilligsentral fikk vi hjelpe 46 familier.  

Frivillige julehjelpere bidro raust med innkjøp av gaver til barna. I 
midten av desember fikk vi møtes i Fellesskapshuset for å 
overlevere barnas gaveønsker. Det var rom for en god prat over 
en kopp kaffe/gløgg for dem som ønsket det, samt at pengegaver 
fra julehjelpere kunne gis som gavekort på matbutikk - som en 
ekstra hilsen i en krevende tid. Barnas Julehjelp kommer tilbake i 
2023. 
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Etter Skoletid 
Etter skoletid ble våren 2022 lagt inn som en aktivitet under Nærmiljøsenteret.  

Etter skoletid er en fritidsordning hvor 5.-7. klassinger fra Abildsø skole kan komme en dag i uka for å 
spise, leke, snakke og bli sett. Det er et tydelig behov for et ''fristed'' hvor de kan komme og ha det 
gøy sammen og vi gleder oss over å kunne slippe inn alle som vil, uten koronarestriksjoner. I 2022 var 
det til sammen 148 barn innom.  

Etter skoletid hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten en fast gjeng med driftige og omtenksomme 
studenter. Disse timebetalte studentene har vært til stor hjelp med alt fra praktiske oppgaver som å 
rydde, lage mat og sette i gang aktiviteter, til relasjonelle oppgaver som å snakke med barna, se de 
som er utenfor og ordne opp i konflikter. De møter trofast og setter gode spor i barna som får lov til 
å henge rundt dem.  

I 2023 ønsker vi å bli enda bedre på å se helheten rundt 
barna. Vi vil både se individene med deres spesielle behov 
og gaver, samtidig som vi ser konteksten rundt dem. 
Dette er for å bli bedre på å se og møte hvert enkelt barn.  

Vi søkte tilskudd fra Bufdir for 2022 og 2023 og fikk 
innvilget 350 000,- for 2022 og 150 000,- for 2023. Den 
store reduksjonen skyldes at Bufdir har lagt om 
tilskuddsordningen. Vi har søkt om midler på ny 
tilskuddsordning for 2023 – 2025. Svar om tilsagn ventes 
våren 2023. Vi er avhengig av dette tilskuddet for å kunne 
drive videre etter sommeren 2023. 

Hva ønsker vi å sette fokus på i 2023? 
Vi ønsker å fortsette å utforske hva som er reelle behov i lokalmiljøet og hvordan Nærmiljøsenteret 
kan være et svar på dette. Et solid samarbeid med bydel, andre organisasjoner og frivillige må tråkkes 
opp steg for steg. Nærmiljøsenteret vil søke om å inngå i et større nettverk av nærmiljøsentre, «Der 
du bor», noe som kan gi god drahjelp til å etablere og finne vår plass her på Abildsø.  

Like før nyttår fikk vi også tilsagn fra Gjensidigestiftelsen om midler til «Etter Skoletid – Unge jenter», 
et tilbud der unge jenter får møte trygge voksne som kan skape trygge rom å utfolde seg i. Vennskap 
og erfaringer som kan forebygge psykisk uhelse blant jenter vil være viktige virkninger av tiltaket. 
Dette tilbudet vil ta form i løpet av våren 2023. 

Videre er det flere initiativ og idéer til hva Nærmiljøsenteret kan være. Hovedoppgaven til styret og 
leder vil i 2023 være å ta gode valg som gjør at vi kan drive aktiviteter som treffer et behov og 
engasjerer til frivillig innsats og som sikrer en langsiktig drift av Abildsø Nærmiljøsenter. 
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VEDLEGG 8  

REGNSKAP OmB 2021 

 Signert d
igitalt 
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VEDLEGG 9   
REVISORS BERETNING 2021 
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VEDLEGG 10 
REVISJON AV SMÅKASSENE 
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VEDLEGG 11  
BUDSJETT 2023 
 

Inntekter Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023 

Kollekt 500 000 400 501 430 000 
Gaver som bankoverføring 700 000 458 888 500 000 
Avtalegiro 3 800 000 3 762 135 3 800 000 
Andre gaveinntekter 230 000 393 396 250 000 
Totale gaveinntekter 5 230 000                5 014 920 4 980 000 
    
Andre inntekter menighet 1 851 000 1 011 060 1 205 000 
Inntekter Fellesskapshuset 2 239 588 2 811 957 5 702 000* 
Totale inntekter 9 335 588 8 837 937 11 887 000 
    
Kostnader    
Personalkostnader -4 989 126 -5 229 537 -4 950 000 
Avskrivninger -782 500 -782 500 -783 000 
Strøm -300 000 -392 166 -450 000 
Større vedlikehold -450 000 -366 076 -750 000** 
Andre driftskostnader -2 151 000 -1 689 977 -1 862 000 
Støtte til MKN -772 000 -772 000 -699 000 
Støtte andre prosjekter -60 000 -228 879 -100 000 
Totale kostnader -9 504 626 -9 474 486 -9 594 000 
    
Driftsresultat -169 038 -636 549 2 293 000 
Finansposter -180 000 -231 808 -300 000 
Årsresultat -349 038 -868 357 1 993 000 
Resultat uten avskrivninger 33 462 -86 874 24 000 
Avdrag på lånet -400 000 -298 702 -2 800 000*** 
Resultat etter avdrag -749 038 -385 576 -807 000 

 

*Salg av Bergensgata 3, forventet inntekt 3 mill. 

**Avsatt 600 000kr til oppgraderinger på bygg og eiendom i Langerudhaugen 1. 

***Avdrag på lånet: 400 000 + 2 400 000kr. 

 

 



VEDLEGG 12  
«Misjonsforbundet» og «DNM», er endret til henholdsvis «Misjonskirken Norge» og «MKN». 
Disse endringene er ikke er markert i vedtektsteksten. Konsekvenser av endringer fra 
«lederskap» til «styre» er markert med fet, rød, skrift.   

VEDTEKTER FOR OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM pr mars 2023 

§ 1 MENIGHETENS NAVN  

Menighetens navn er Oslo misjonskirke Betlehem. 
Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge (MKN) 

§ 2 VISJON, HENSIKT, OPPDRAG OG VERDIER 

2.1 Visjon 
Gjøre Jesus tydelig 
 
2.2 Hensikt  
Alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. 
 
2.3 Oppdrag 
Vi vil virkeliggjøre misjonsbefalingen og vise Guds kjærlighet i praksis i bydelen, i Oslo, i andre 
land og over alt hvor livet leves. 
 
2.4 Verdier 
Rotfestet, Raus, Relevant 
 
For øvrig slutter menigheten seg til Misjonskirken Norges visjon og foreslåtte formål for 
menigheter: 
 

- FORMÅL 

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor 
vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og 
levende menighetsfellesskap. 
 

Menigheten skal 
- være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk 
- arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter 
- arbeide for medmenneskers omvendelse 
- hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus 
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- utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, 
diakonale og disippelbyggende arbeidet 

- plante og vise omsorg for nye menigheter 
- påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid 
- være delaktig i det nasjonale og internasjonale arbeid til MKN 
 
VISJON 
Guds barns enhet og menneskers frelse. 

§ 3 MENIGHETSPRINSIPPER 

- Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. 
- Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse. 
- Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og 

Den Hellige Ånd, har tatt imot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds ord. 
- Innen menigheten skal det råde samvittighetsfrihet med hensyn til dåp1 og nattverd.  
- Medlemskap i menigheten er vanligvis knyttet til medlemskap i trossamfunnet. 

Personer som ønsker å beholde sitt juridiske medlemskap i et annet kristent 
trossamfunn, opptas som medlemmer på ellers like vilkår. 

- Alle medlemmer bør være døpt i den treenige Guds navn. 
- Menigheten praktiserer menighetsdemokrati, alle medlemmene har stemme-, 

forslags- og talerett. 
- Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn2. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP 

4.1 MEDLEMSKRITERIER  

Menigheten er åpen for mennesker som 
- ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus  
- ønsker å leve etter Guds ord 
- ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen 

 
4.2 MEDLEMSOPPTAKELSE 

- Den som ønsker medlemskap, sender søknad om dette til menighetens lederskap. 

 
1 Dåp i Misjonskirken Norges menigheter skjer i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I Misjonskirken 
Norge praktiseres både dåp av troende og dåp av barn. Samvittighetsfrihet med hensyn til dåp innebærer det 
enkelte medlems rett til å bestemme innhold og form i dåpshandlingen, men medfører ingen rett til å kreve at 
menigheten skal stå ansvarlig for gjennomføring av denne. Den lokale menighet må søke å ivareta 
medlemmenes samvittighetsfrihet ved at familier og personer som ønsker én bestemt dåpsform utført, får 
hjelp til dette.  
 
Med bakgrunn i menighetenes selvstendighet, kan menigheten velge å praktisere bare en dåpsform.  
 
2 Hver menighet er selvstendig og har gjennom å tilhøre MKN, sluttet seg til MKN sine menighetsprinsipper, for 
i fellesskap å virke for Guds rikes vekst og utbredelse lokalt, nasjonalt og globalt. 
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- Menighetens lederskap skal gjennom personlig samtale gjøre seg kjent med søkeren 
og gi søkeren kjennskap til menighetens vedtekter og mulighet for medlemskap i 
trossamfunnet. 

- Menighetens lederskap behandler søknaden. Ved godkjenning av søknaden opptas 
vedkommende som medlem i et menighetsmøte eller et offentlig møte. 

 
4.3 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 

- Den som ønsker å melde seg ut av menigheten, sender skriftlig melding til 
menighetens lederskap. 

- Et medlem som aktivt motarbeider menighetens formål og prinsipper, og som ikke 
retter seg etter gjentatte oppfordringer fra menighetens lederskap, kan fratas sitt 
medlemskap. Avgjørelsen fattes av lederskapet, men kan etter anmodning fra det 
aktuelle medlem, bringes inn for menighetsmøtet til endelig avgjørelse.   

 
4.4 MEDLEMSKAP I DET REGISTRERTE TROSSAMFUNNET 

Før den som søker kan tas opp som medlem i trossamfunnet, må det enten 
- foreligge skriftlig utmelding fra annet trossamfunn; eller  
- godtgjøres at den som søker, ikke er medlem i et annet trossamfunn 

 
Den som ønsker å melde seg ut av trossamfunnet, må sende skriftlig utmelding til den 
registrerte forstander. 

§ 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEID 

Det skal legges til rette for at barn og ungdom opplever seg som en integrert del av 
menigheten.    
 
Menighetens barne- og ungdomsgrupper er tilsluttet Misjonskirken UNG.  

§ 6 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er menighetens øverste myndighet. Menigheten avholder ordinært årsmøte en 
gang i året.  
 
Årsmøtet innkalles skriftlig, senest åtte uker før årsmøtet. Innkomne saker, inkludert forslag 
til endringer i vedtektene, må være lederskapet i hende innen seks uker før årsmøtet.  
 
Sakspapirer for alle saker som årsmøtet skal behandle, inkludert årsberetning, årsregnskap, 
valgkomiteens innstilling, budsjett og planer for neste år, skal gjøres tilgjengelig senest to 
uker før møtet. 
 
6.1 ANSVARSOMRÅDE 

Årsmøtet behandler: 

- konstituering, med følgende punkter: 
o godkjenning av innkalling 
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o godkjenning av dagsorden  
o valg av ordstyrer 
o godkjenning av forretningsorden 
o valg av sekretær og to representanter til å undertegne protokollen 
o valg av tellekorps 
- årsberetning for siste år 
- årsregnskap med revisjonsrapport for siste år   
- planer for arbeidet neste år 
- budsjett for neste år 
- øvrige saker menighetens lederskap legger fram 
- innkomne saker 
- valg 

 
Årsmøtet ledes av styrets leder inntil ordstyrer er valgt. Styremedlemmer kan ikke velges til 
ordstyrer, tellekorps eller protokollunderskrivere. 
Årsmøtet skal kun behandle saker som står på dagsorden. 
 
6.3 VALG 

Kun medlemmer av menigheten er valgbare til de valgene som skal gjøres på årsmøtet. 
Pastor eller andre ansatte kan ikke velges. 
 
Alle valg, foruten valg til valgkomite, skal innstilles til årsmøtet av valgkomiteen som ble 
valgt på forrige årsmøte. Valg til valgkomite skal innstilles av styret. 
 
Personvalg skal foretas skriftlig dersom det er flere kandidater enn det som skal velges, eller 
dersom minst en stemmeberettiget krever det. 
 
 6.3.1 Styre 

Årsmøtet velger menighetens styre. 
 
Til styret skal det velges:  
- Leder 
- Minimum to medlemmer 
Eventuelle varamedlemmer 
 
Leder velges ved særskilt valg, for ett år av gangen.  
Styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen, og slik at om lag halvparten av 
medlemmene er på valg hvert år.  
 
Ved behov kan årsmøtet supplere styret med medlemmer som velges for ett år. 
 
6.3.2 Øvrige valg 

Årsmøtet velger: 

Valgkomité bestående av  
- Leder 
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- Minimum to medlemmer for ett eller to år       
        
Revisor             

 
6.4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall i styret vedtar det, eller 
dersom minst 100 eller 1/3 av menighetens medlemmer krever skriftlig krever det. Et 
ekstraordinært årsmøte erstatter ikke et ordinært årsmøte.  

Styret bør innkalle til ekstraordinært årsmøte i tilfeller hvor avgjørelse i saker av viktig 
prinsipiell karakter eller stor økonomisk betydning ikke kan vente til ordinært årsmøte.  

§ 7  MENIGHETSMØTET 

Menighetsmøtet er menighetens øverste organ mellom årsmøtene. 
 
Menighetsmøtet skal være en arena for forankring og involvering av menigheten. Styret kan 
innkalle til menighetsmøte ved behov. Det bør innkalles til menighetsmøte minst en gang 
mellom hvert ordinære årsmøte. Innkalling og saksliste gjøres kjent for menigheten 
minimum 14 dager før menighetsmøte. 
 
Menighetsmøtet er et forum der medlemmene 

- utvikler fellesskap 
- inspirerer og bygger hverandre opp 
- får orientering om lederskapets arbeid 
- tar stilling eller gir innspill i viktige spørsmål som styret ønsker at menigheten 

beslutter, men som ikke krever et ekstraordinært årsmøte.  

§ 8 LEDERSKAP 

8.1 LEDERSKAPET 

8.1.1 Sammensetning og ansvar 

Lederskapet består av det valgte styret og menighetens hovedpastor. Styret vurderer i 
samråd med hovedpastor hvorvidt andre pastorer skal være del av lederskapet. 
 
Styreleder er lederskapets leder. 
 
Kun menighetens valgte styre har stemmerett og juridisk styreansvar. 
 
Lederskapet har ansvar for og generell myndighet til å fatte avgjørelser om drift, vedtatte 
planer og økonomi.   
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Lederskapet er beslutningsdyktig når femti prosent og minst tre av de valgte 
styremedlemmer deltar i beslutningen. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. 
 
Pastor(er) kan ikke være stedfortreder for styreleder. 

 

8.1.2 Virksomhetsområde 

Lederskapet skal lede menighetens virksomhet i samsvar med menighetens formål, visjon 
og prinsipper.  
 
Lederskapet skal stimulere til et åpent og levende menighetsfellesskap, blant annet ved å 
legge til rette for 

- forkynnelse, sjelesorg og diakoni 
- åndelig og sosialt arbeid i lokalmiljøet 
- engasjement i det nasjonale og internasjonale arbeid til MKN 

 
Lederskapet skal se til at handlinger som barnevelsignelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, 
vigsel og begravelse, blir ivaretatt.  
 
Lederskapet skal videre 

- organisere den daglige ledelse av menigheten 
- Sørge for at menighetens medlemsregister er oppdatert 
- følge opp vedtak i årsmøtet og menighetsmøtet 
- innstille i alle saker til årsmøtet, unntatt valg av styre og revisor 
- utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett for menighetens virksomhet 
- forberede valg av valgkomité for årsmøtet 
- forvalte menighetens eiendommer og øvrige midler i samsvar med årsmøtets vedtak 

og forutsetninger 
- ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i menigheten 

 
Lederskapet kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine 
oppgaver. 
 
Styreleder sammen med en annen representant for lederskapet, tegner for menigheten.  
 
8.1.3 Vedtaksmyndighet 

Lederskapet har en generell myndighet innenfor saker som relateres til daglig drift, vedtatte 
planer og budsjett.   
 
Lederskapet er beslutningsdyktig når femti prosent og minst tre av de valgte 
styremedlemmene deltar i beslutningen. Votering avgjøres ved simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. 
 
Saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning skal legges fram 
for menighetsmøtet til avgjørelse.  
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8.2 PASTOR OG REGISTRERT FORSTANDER 

Pastorens oppgaver bestemmes av menighetens behov og pastorens utrustning og 
nådegaver. 
 
Den konkrete beskrivelse av oppgavene kan blant annet følge av: 

- Pastorens dialog med menigheten forut for ansettelse 
- Kallsbrev/ansettelseskontrakt/arbeidsbeskrivelse 
- Medarbeidersamtaler med menighetens valgte leder  
- Pastorens løpende dialog med styret om arbeidet i menigheten  
 
Menighetens pastor(er) må være registrert(e) forstander(e) i trossamfunnet for å kunne 

- føre trossamfunnets protokoll 
- utføre vigsel og skrive ut vigselsattest 

§ 9 VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen forbereder valg av 

- menighetens styre  
- revisor        

Komiteen presenterer sin innstilling for årsmøtet.  
 
Det vises for øvrig til retningslinjer for valgkomiteens arbeid (utarbeidet av lederskapet).  

§ 10 KONFLIKTER 

Dersom det oppstår en konflikt som menigheten ikke er i stand til å løse selv, skal saken 
forelegges til mekling for en instans utpekt av Misjonskirken Norges hovedstyre. Skulle det 
ikke lykkes å oppnå enighet, treffer Hovedstyret avgjørelsen.  
 
Ingen enkeltperson eller gruppe har rett til å kreve deling eller å få tilbake det som en gang er 
gitt til menigheten. Menighetsmedlemmer som bryter med MKN sine menighetsprinsipper 
har intet krav på menighetens eiendeler.  
 
Ved konflikter i læremessige spørsmål, anbefales menigheten å søke råd hos Predikant- og 
menighetsrådet i MKN. 
 
Hvis menigheten overgår til prinsipper som strider mot MKN sine menighetsprinsipper, 
tilfaller eiendelene MKN som i den grad det er mulig skal benytte midlene til evangelisk 
virksomhet på stedet. MKN sitt hovedstyre avgjør hva som må ansees som stridende mot 
MKN sine menighetsprinsipper. 
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§ 11 MØTEPROTOKOLLER 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, og referat fra menighetsmøter. Disse protokollene og 
referatene skal være tilgjengelige for menighetens medlemmer ved forespørsel.  
 
Det skal føres protokoll fra møter i lederskapet.  

§ 12 OPPLØSNING/FUSJON 

Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon av menigheten sendes menighetens lederskap senest 
seks uker før årsmøtet. Forslaget, med lederskapets innstilling, sendes menighetens 
medlemmer senest fjorten dager før årsmøtet. Forslaget må ha minst to tredjedels flertall 
for å bli vedtatt. Ved oppløsning av menigheten skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken 
Norge som så vidt mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet. 
 
Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et 
lederskap, kan det ikke fattes avgjørelser i saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller 
stor økonomisk betydning for menigheten, uten godkjenning av MKN sitt hovedstyre. 
 
Dersom menigheten over lengre tid ikke har hatt regelmessig aktivitet, kan hovedstyret til 
MKN beslutte menigheten oppløst. 

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER  

For forslag til endringer i vedtektene gjelder samme frister som for andre innkomne saker.  
 
Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall i årsmøtet. Hvis menigheten vedtar endringer i 
sine vedtekter, skal disse oversendes hovedstyret til MKN for godkjenning. 
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VEDLEGG 13 
VALG 

Orientering fra valgkomiteen 
Årets valgkomité består av Magnus Ekholt-Fotland (koordinator), Magne Søsveen Eriksen og Line 
Heiberg Ringen. Valgkomitéen har hatt 8 møter, to fysisk møte og resterende digitale i tidsrommet 
januar 2023 - mars 2023. 

Lederskapet har over noen år bestått av syv personer, en leder og seks medlemmer. I tillegg har alle 
pastorene hatt møterett. Til årsmøte i fjor ble lederskapet redusert til fem personer, før det ble 
supplert med en person på høsten slik at lederskapet det siste halve året har bestått av seks personer 
pluss pastorer. 

Valgkomitéen foreslår at valget gjennomføres ved akklamasjon. 
Dersom det kommer inn andre forslag på kandidater, foreslår valgkomitéen at det gjennomføres 
skriftlig valg. Stemmesedler kan ha inntil et navn, og den med flest stemmer vil bli valgt inn med fast 
plass i lederskapet. 
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Valgkomiteens innstilling til lederskapet er: 

 

Innstilles til leder for 1 år: Jorid Gamst Tvedt  
(fungerende leder av lederskapet).     

Alder: 50 år, Gift med Dag, 3 voksne barn og 2 barnebarn 

Kompetanse og erfaringer? 
Sykepleier med spesialisering i urologi. Har studert arbeidsrett og har en 
mastergrad i verdibasert ledelse. Mangeårig erfaring fra ledelse i helse- og 
sosialsektoren, både offentlig og ideell virksomhet. Har vært 3 år i 
misjonstjeneste med Mercy Ships i Vest-Afrika. Jeg har bakgrunn fra 
Misjonssambandet, men kjenner MKN og menigheten godt fra min tid som 
administrasjonsleder i OmB. I dag driver Dag og jeg egen tannklinikk.  

Hvilke områder i menigheten engasjerer deg mest? 
Jeg har vært leder for lederskapet de siste to årene, jeg er engasjert i Sannliv (samlivsarbeidet) og i 
forbønnstjenesten. Jeg er generelt opptatt av at menigheten skal være et sted hvor vi blir utrustet, 
inspirert og utfordret til å leve ekte og ærlige liv der hvor vi bor, jobber og lever hverdagslivene våre. 

Hvordan håper du å kunne bidra i lederskapet? 
Jeg ønsker å ta på alvor at lederskapet består av et formelt styre som har en kontrollfunksjon med 
tanke på å sikre en bærekraftig og forsvarlig drift av menigheten - og samtidig ha en viktig støtte- og 
veiledningsfunksjon for hovedpastor i hans rolle som daglig leder og ansvarlig for stab og frivillige. 
Det er et mål for meg å legge til rette for gode og konstruktive prosesser innad i lederskapet og i 
menigheten for øvrig, og også være en lyttende og tilgjengelig lederskapsleder for menighetens 
medlemmer og aktive.  

Veldig konkret, så har jeg et mål om å lede menigheten gjennom den krevende Leve Sammen-
prosessen på en så samlende og god måte som mulig.  

Har du noen drømmer for hvordan OmB ser ut om 5 år? 
Jeg har mange drømmer for OmB, og er utrolig glad for MKNs satsning TRO, SENDE, PLANTE! I dette 
perspektivet drømmer jeg om å se barn og unge vokse i kjennskap til Jesus gjennom forkynnelse av 
Ordet og at de får en tro som bærer gjennom hele livet. Jeg drømmer om at vi som menighet sender 
ut flere misjonærer til tjeneste. Jeg drømmer om at vi i løpet av de neste fem årene har plantet én ny 
menighet som vokser og bærer frukt. Jeg drømmer om at bygget vårt blir en positiv ressurs i 
nærmiljøet og at gode møteplasser her kan bli et sted hvor mennesker kan komme til tro på Jesus.  

Og jeg drømmer om at den enkelte av oss gjennom gudstjeneste og fellesskap får en styrket tro, og 
blir utrustet og utfordret til å leve ut troen vår i hverdagen.  
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Innstilles for 2 år: Elisabeth Bø 
 
Alder: 47 år 

Kompetanse og erfaringer? 
Jobber som fysioterapeut og forsker ved Oslo universitetssykehus. 
Vært med i menigheten siden 2005, medlem siden 2007, medlem av 
lederskapet siden 2014. Erfaring fra diverse grupper og styringsgrupper i 
menigheten - blant annet lederskapet siste 9 år, tidligere 
gudstjenestekoordinator, medlem av gudstjenestekoordinatorgruppa til 
G17 - ettermiddagsgudstjenesten, medarbeider på Alpha-kurs. Erfaring 
fra div styrearbeid i menighet og annen virksomhet i kristen regi - 
Misjonssalen Oslo (1990-2005), KRIK - paraKRIK (2001-2006), TRÅKK - tverrkirkelig friluftsgruppe 
(2006-2012).  

Hvilke områder i menigheten engasjerer deg mest? 
Å se at vi er en menighet med mange generasjoner og livsfaser - benytte potensialet i dette bedre! 
Utrustning og opplæring i form av forkynnelse, undervisning, kurs og tema-kvelder. 

Hvordan håper du å kunne bidra i lederskapet? 
"Representerer" en liten gruppe i menigheten, voksne uten barn. 
Erfaring fra lederskapet gjennom 9 år, sånn sett en kontinuitets"bærer" - det tar tid å komme inn i 
arbeidet og finne sin rolle. Jobber strukturert og systematisk.  

Har du noen drømmer for hvordan OmB ser ut om 5 år? 
- at vi har et stort og fortsatt voksende ungdomsarbeid hvor dagens tweens har funnet en plass! 
- at alle som ønsker kan kjenne at menigheten kan favne hele livet, uansett livsfase.  
- at vi i større grad enn i dag er bevisste på vår egenart som misjonskirke lokalt - at vi har et godt 
rykte og lav terskel. At flere i vårt lokalmiljø opplever oss som relevante - at de faktisk har deltatt på 
et av våre tilbud!  

 
 

Innstilles for 2 år: Anne Kristine Nesje Walseth 
 
Alder: 57 år, gift, to voksne barn.  

Kompetanse og erfaringer 
Utdannet lege og psykiater, og arbeider som leder av en psykiatrisk 
avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Jeg har derfor bakgrunn og 
kompetanse både som lege, terapeut og leder. Jeg har sittet i lederskapet i 
OmB en periode tidligere, 2016-1018, og nå de to siste årene, og har hele 
tiden opplevd dette som en givende oppgave. I tillegg har jeg over mange 
år tidligere deltatt i menighetens barnekirke, samt deltar i dag i 
menighetens sjelesorgarbeid, Samtalerommet. 

Hvilke områder i menigheten engasjerer deg mest?   
Jeg er opptatt av at menigheten skal være et sted for hele mennesket, i alle faser av livet, et sted det 
er naturlig å komme til også i perioder når livet gir motstand. Jeg ser at mange kommer til 
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gudstjeneste, men ikke nødvendigvis finner sin plass i et sosialt fellesskap. Dette er ting vi hele tiden 
bør ha fokus på. I tillegg har jeg vært engasjert i Samtalerommet, og ser at menigheten har potensial 
til et mer aktivt sjelesorgsarbeid. 

Hvordan håper du å kunne bidra i lederskapet?  
Jeg kjenner menigheten godt gjennom mange års deltakelse, og tenker dette i seg selv er en styrke. I 
tillegg tror jeg min bakgrunn som psykiater og leder kommer godt med i lederskapssammenheng.  

Har du noen drømmer for hvordan OmB ser ut om 5 år?  
At dagens store barnegruppe skal gjenfinnes som et stort og aktivt ungdomsmiljø, et miljø som er 
med å bevare de unge hos Gud, og at ungdommene i tillegg finner sin plass i gudstjenesten og setter 
sitt preg på denne. Videre drømmer jeg om at menigheten skal være en kraftstasjon som setter oss i 
stand til å leve kristenlivet i hverdagen, og ikke kun inne i kirkerommet. 
 
 
 

Innstilles for 2 år: Sindre Røyland 

Alder: 45 år, gift, to barn   

Kompetanse og erfaringer? 
Seksjonsleder innsamling i Stefanusalliansen. 
8 år i lederskapet i Bjølsen Misjonskirke. 
Utdannet filosof ved UiO. 
Misjonærbarn i Misjonskirken Norge. 

Hvilke områder i menigheten engasjerer deg mest? 
Gudstjenesten og menighetsfellesskapet. 

Hvordan håper du å kunne bidra i lederskapet? 
Jeg håper at Guds ånd i meg, med mine perspektiver og kunnskaper, vil berike beslutningsgrunnlaget 
i mange saker.  

Har du noen drømmer for hvordan OmB ser ut om 5 år?  
Ingen vil gå glipp av menighetsfellesskapets skjulte skatt. Om 5 år har vi derfor opplevd en revolusjon 
i frivilligheten og tredoblet antallet frivillige medarbeidere i OMB! 
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Innstilles for 2 år: Viggo Koch 

Alder: 76 år, gift , to voksne barn, 6 barnebarn 

Kompetanse og erfaringer:  
Arbeidet hele mitt yrkesaktive liv i Misjonskirken Norge som misjonær 
(Kongo), internasjonal leder og spesialrådgiver for bistand og misjon. Har 
vært del av OmB’s styre to perioder tidligere: på 1980-tallet og 2010-
tallet. Har hele tiden vært engasjert i økumenisk arbeid, særlig omkring 
bistand og misjon. Ble medlem i OmB i 1985 og har relativt god kjennskap 
til menighetens historie og basisverdier. 

Hvilke områder i menigheten engasjerer deg mest?  
Det har variert med årene. God og ryddig styringsstruktur er viktig, en godt fungerende 
flergenerasjonsmenighet opptar meg, det er en berikelse for alle, og nå med særlig fokus på at 
seniorer blir tatt vare på og verdsatt. Å få nærmiljøsenteret til å fungere til beste for mennesker som 
trenger det, er en utfordring som engasjerer meg. 

Hvordan håper du å kunne bidra i lederskapet?   
Å være meg bevisst på hva et styres rolle er i en menighet. Å påta meg en del av det ansvar for 
økonomi og regnskap som naturlig påhviler et styre. Å være et bindeledd mellom styre og mellom 
styre og menighetens seniorer. Å utfordre til engasjement for de som trenger det i nærmiljø – og 
internasjonalt. 

Har du noen drømmer for hvordan OmB ser ut om fem år?   
Utgangspunktet vårt er godt, nye kommer til menigheten og finner sitt åndelige hjem her, barne- og 
ungdomsarbeidet fungerer bra, andre grener også. Jeg drømmer om en menighet der alle 
generasjoner finner seg til rette, og vokser i sin tro på Jesus Kristus, om en menighet som er mer 
synlig og kjent i nærmiljøet og oppleves som en berikelse for mennesker som bor der. 

 


