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SAK	2	ÅRSMELDING	2022	 
«HELLIG GLEMSEL OG HELLIGE HUKOMMELSE.» 

Dette	virker	vel	litt	selvmotsigende.	Kan	vi	samtidig	snakke	om	glemsel	og	hukommelse?	Kan	de	
til	og	med	kalles	hellige?	La	oss	se	på	to	skriftstedene,	fra	det	gamle	og	det	nye	testamentet.	
Først	Fil.	3,13:	«Men	én	ting	gjør	jeg:	Jeg	glemmer	det	som	ligger	bak,	og	strekker	meg	mot	det	
som	er	foran».	For	et	frigjørende	utsagn	for	oss	mennesker,	vi	som	så	lett	henger	oss	opp	i	
fortidens	feil,	fall	og	nederlag.	Vi	skal	få	lov	til	å	glemme	det	som	ligger	bak!	Vi	skal	få	tro	på	Guds	
fullkomne	tilgivelse	og	oppreisning.	Gud	glemmer	fullkomment,	og	vi	skal	også	få	lov	til	å	
glemme	og	legge	det	bak	oss.	Kan	vi	snakke	om	en	hellig	glemsel?	Også	som	menighet	trenger	vi	
å	øve	oss	i	å	glemme,	i	forhold	til	hverandre,	i	forhold	til	uenigheter	som	har	vært.	Vi	skal	få	
glemme	det	som	ligger	bak.	Det	er	også	viktig	at	vi	ikke	tviholder	på	fortiden,	ikke	dyrker	
historien	på	en	usunn	måte,	slik	at	vi	forgyller	tradisjoner	som	ikke	skal	tas	vare	på.	Vi	kan	ta	av	
oss	hatten,	takke	for	det	som	har	vært,	men	først	og	fremst	skal	vi,	som	Paulus,	se	fremover	og	
jage	mot	målet	som	ligger	foran.	Vi	skal	få	leve	med	en	hellig	glemsel.		

Det	andre	skriftstedet	finner	vi	i	Sal.	103,2:	«Velsign	Herren,	min	sjel!	Glem	ikke	alt	det	gode	han	
gjør.»	Her	leser	vi	at	vi	ikke	skal	glemme.	Tvert	imot,	vi	skal	huske,	legge	merke	til	å	ta	vare	på.	Vi	
trenger	altså	en	hellig	hukommelse.	Vi	skal	legge	vekt	på	å	huske	alt	det	gode	som	Herren	har	
gjort,	og	som	Herren	gjør.	Vi	er	nåtiden	av	en	menighet	som	i	2023	er	145	år.	Vi	har	en	rik	
historie	å	se	tilbake	på.	Det	er	så	mange	velsignelser	som	vi	skal	få	huske	på.	I	en	amerikansk	
gospelsang	heter	det:	Count	Your	Blessings.	I	refrenget	synger	vi	«Count	your	blessings,	name	
them	one	by	one,	count	your	blessings,	see	what	God	has	done!”	Vi	oppfordres	til	å	telle	
velsignelsene;	ikke	glemme	dem,	men	huske	dem.	Vi	skal	tenke	tilbake	på	Herrens	velsignelser,	
minne	oss	selv	om	dem	og	takke	Gud	for	dem.	Men,	det	er	ikke	bare	noe	som	ligger	bak	oss	som	
gjelder.	Salmisten	taler	om	at	vi	ikke	skal	glemme	alt	det	gode	Gud	gjør.	Gud	er	presens,	Gud	er	
her	og	Gud	er	nå.	I	året	som	ligger	bak,	har	vi	mye	å	takke	Gud	for.	Vi	har	mye	å	glede	oss	over	i	
hva	Gud	gjør	blant	oss	akkurat	nå.	2023	har	så	vidt	begynt.	Vi	har	grunn	til	å	se	fremover	i	det	
nye	året	med	stor	forventning.	Vi	tilhører	og	tror	på	en	Gud	som	gjør	gode	ting,	i	den	enkeltes	liv	
og	i	denne	menigheten.	Vi	ønsker	å	gå	inn	i	2023	med	åpne	og	oppløftende	hender.	Vi	vil	ta	imot	
det	gode	som	Gud	gjør	i	våre	liv.		

Hellig	glemsel	og	hellig	hukommelse	går	hånd	i	hånd.	Som	menighet	skal	vi	få	leve	i	begge	deler.	
Vi	skal	få	tro	på	en	tilgivende	og	gjenoppreisende	Gud,	og	vi	skal	ha	store	forventninger	til	vår	
Gud	som	gjør	gode	hverdagsunder	i	våre	liv.		

	

1	LEDELSE	OG	ADMINISTRASJON		
1.1	ELDSTERÅDET		

Eldsterådet	består	av	5	eldste	og	3	pastorer.	13.november	valgte	menigheten	Anne	Helene	
Jølstad	til	eldste.	Hun	ble	ordinert	og	innsatt	i	tjenesten	22.	januar	2023.		Jarle	Skullerud	sa	opp	
sin	stilling	i	Østre	1.	november	og	avsluttet	sitt	arbeidsforhold	i	Østre	31.	januar	2023.	Ole	Angell	
har	vært	leder	i	2022.	Eldsterådet	har	hatt	13	møter	og	behandlet	100	saker.		

Eldsterådet	har	arbeidet	spesielt	med	disse	sakene	dette	året:	oppfølging	av	menighetens	
medlemmer,	samtale	om-	og	evaluering	av	gudstjenestene,	planlegging	av	prekenserier	og	øvrig	



 4 

forkynnelsen	i	menigheten	og	rekruttering	av	nye	eldste	og	ny	pastor.	I	Prosjekt	Oslo	2027,	er	
eldsterådet	involvert.	Eldsterådet	har	begynt	en	samtale	om	utfordringer	knyttet	til	
samlivsetikken.	Synodestyret	har	nedsatt	et	utvalg	som	arbeider	med	kirkens	samlivsetikk,	blant	
annet	en	hjelp	for	menigheten	til	samtale	og	dialog	om	disse	spørsmålene.	Eldsterådet	ønsker	å	
ta	bruk	disse	hjelpemidlene	når	de	blir	tilgjengelige	høsten	2023.		
Eldsterådet	har	et	godt	fellesskap.	Møtene	innledes	med	andakt	og	bønn	for	menigheten,	for	
enkeltmedlemmer	og	menighetens	arbeid.	Eldsterådet	besøker	medlemmer	over	75	år,	før	jul,	
og	ved	markering	av	runde	år.		Eldsterådet	besøker	medlemmer	som	er	syke,	med	bønn,	salving	
og	nattverd.	Dåpsbesøk	er	også	en	del	av	tjenesten.	Mange	av	eldsterådets	oppgaver	og	saker	
kan	ikke	refereres,	da	medlemmene	i	eldsterådet	har	taushetsplikt.		

Eldsterådet	takker	for	menighetens	tillit	og	ber	om	fortsatt	forbønn.	

 
1.2	DIAKONRÅDET		 
Menigheten	har	6	forvaltningsdiakoner	og	noen	besøkere.		

Forvaltningsdiakonene					

Diakonrådet	ledes	av	diakonrådsleder	Trond	Løfgren.	Øvrige	diakoner	er	Nicoline	Angell,	Emilie	
Fjeldskår,	Biya	Wayu,	Håvard	Ringstad	Kolnes	og	Bjørn	Mork.	

Diakonrådet	har	hatt	sine	møter	etter	de	ordinære	menighetsrådsmøtene,	men	har	i	tillegg	hatt	
jevnlig	kontakt	via	egen	gruppe	på	Messenger.	Diakonmøtene	er	en	god	blanding	av	praktiske	
oppgaver	og	diskusjoner	omkring	aktuelle	temaer.	Tjenesten	ved	søndagens	gudstjenester	er	
organisert	med	diakon	og	kirkevert.	

2022	begynte	med	fortsatt	enkelte	restriksjoner	og	tiltak,	med	hensyn	til	pandemien.	Men,	året	
har	i	det	store	og	hele	vært	tilbake	til	det	normale,	herunder	«Festen	for	godt	voksne»	som	
diakonrådet,	i	samarbeid	med	menighetsrådet,	arrangerte	lørdag	23.	april	2022.	

Besøkere	 
Eldre	får	besøk	og	telefonhilsener	fra	pastor	og	noen	trofaste	besøkere.	Det	er	behov	for	flere	i	
denne	tjenesten.	Besøkerne	fyller	viktige	behov	i	en	menighet	med	noen	medlemmer	i	høy	alder.		

1.3	MENIGHETSRÅDET	 
Menighetsrådet	(MR)	består	av	eldsterådet,	forvaltningsdiakoner	og	daglig	leder	(ikke	
stemmerett).	Ole	Angell	har	vært	leder	for	menighetsrådet	i	2022.	Det	har	vært	avholdt	7	møter.		
Alle	møtene	innledes	med	andakt	og	bønn.	Noen	av	sakene	som	er	behandlet,	er	drift	av	
menighetens	eiendommer,	brannvern,	økonomi	og	saker	til	menighetsmøter	og	synodemøte.	

Menighetsrådets	arbeidsutvalg	MAU	består	av	Trond	Løfgren,	Ole	Angell,	Arnfinn	Løyning	og	
Lise	Mette	Jølstad.	MAU	behandler-	og	forbereder	saker	for	MR.			

1.4	MENIGHETENS	ANSATTE 
Arnfinn	Løyning	er	ansvarlig	pastor,	i	50	%	stilling.	Arnfinn	sine	hovedoppgaver	har	vært	
forkynnelse,	ledelse,	besøkstjeneste,	personaloppfølging	og	lederoppfølging.		

Oskar	Hadland	er	fast	ansatt	ungdomspastor,	i	30%	stilling	fra	1.	april.		Hovedoppgaver	er	Frik	
Oslo,	forkynnelse	og	lederoppfølging.	
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Jarle	Skullerud	er	ansatt	som	pastor,	i	20	%	stilling.	Han	har	vært	sykemeldt	store	deler	av	2022.	
Han	har	sagt	opp	sin	stilling	fra	1.	februar	2023.			

Lise	Mette	Jølstad	er	kontorleder/daglig	leder,	i	50%	stilling.	Hun	har	ansvaret	for	den	daglige	
driften	av	kontoret,	ledelse	og	personaloppfølging.		

Aleksander	Lorentzen	jobbet	som	musikkarbeider,	i	25%	stilling,	fram	til	1.	september.	Han	har	
bidratt	med	variert	og	god	musikk	og	trukket	med	seg	mange	frivillige.	Ny	musikkarbeider	fra	1.	
november	er	Matilde	Lovise	Vadseth,	som	jobber	videre	i	en	25%	stilling.	

Kirsti	Hjørungdal	er	økonomileder,	i	18%	stilling.	Hun	fører	regnskap	for	menigheten	og	har	
ansvar	for	utbetaling	av	lønn.	

David	Fjeldskår	er	menighetsarbeider,	i	25%	stilling.	Han	har	ansvaret	for	konfirmantarbeidet,	
er	med	i	Østres	taleteam	og	samarbeider	med	Oskar	Hadland	om	Frik	Oslo.	

Maria	Holmås	er	trainee,	i	25%	stilling.	Hun	ønsker	å	få	mer	diakoni	i	menigheten,	bl.a.	gjennom	
arbeid	på	Marita-kafeen,	besøk	osv.	

	

2	MENIGHETEN	

2.1	MEDLEMMER																																																																																																																																										
Menigheten	bestod	per	31.12.2022	av	176	medlemmer	med	stemmerett	(175	i	2021)	og	358	
medlemmer	(363	i	2021),	derav	36	under	15	år	(34	i	2021),	totalt	534	medlemmer	(538	i	2021).	

Oslo	Østre	har	de	siste	tiårene	gått	gjennom	store	endringer	på	mange	områder.	Fra	å	være	en	
stor	flergenerasjonsmenighet	hvor	de	store	familiene	og	slektene	dominerte,	er	det	nå	slik	at	det	
store	flertall	av	menighetens	medlemmer	er	førstegenerasjonsmedlemmer	i	menigheten.	Noen	
ble	medlem	for	mange	år	siden,	mens	mange	er	ganske	ferske.	Likheten	mellom	dem	er	at	de	er	
førstegenerasjons	Østremedlemmer.	

Av	kirkelige	handlinger	er	det	gjennomført	3	vigsler	og	2	dåp.	Disse	ble	døpt	i	2022:	Sunniva	
Skinlo	Syversen	og	Abraham	Hadland	

Ingen	av	menighetens	medlemmer	døde	i	2022.		

2.2	MENIGHETSMØTER 
Det	ble	avholdt	3	menighetsmøter	og	Årsmøtet	i	2022.		2	av	møtene	ble	avholdt	digitalt.	13.	
november	ble	Anne	Helene	Jølstad		enstemmig	valgt	til	eldste.		

2.3	MEDLEMMERS	VERV	I	FRIKIRKEN	og	FRIBU																																																																																								

Jarle	Skullerud	–	Synodeformann																																																																																																																
Henrik	Andersen	–	Styremedlem	FriBU																																																																																																									
Trond	Løfgren	–	Leder	av	Lønnsutvalget	(Arbeidsgiversiden)	 
Arnfinn	Løyning	–	Leder	av	valgkomité	i	Østre	Presbyterium 
Lise	Mette	Jølstad	–	Varamedlem	av	valgkomité	til	Synoden																																																 
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2.4	MØTEVIRKSOMHETEN	

2.4.1	SØNDAGENS	GUDSTJENESTER	OG	MØTER	 
Vårsemesteret	2022	ble	fortsatt	preget	av	pandemien.	Det	innebar	at	vi	utsatte	sosiale	samlinger	
til	mars,	som	kirkekaffe	og	«Suppe	for	7».		

Gjennomsnittlig	gudstjenestefremmøte	for	2022	(mars-desember)	er	på	85.		

Gudstjenesten	på	søndag	er	menighetens	hovedsamling.	Vi	samles	om	Guds	Ord	og	
sakramentene,	med	takk,	bønn	og	lovprisning.	Det	nedlegges	et	stort	arbeid	i	forberedelser	og	
gjennomføring	av	gudstjenestene.	Vi	har	fire	gudstjenesteteam	som	gjør	tjeneste	hver	fjerde	
søndag.		

2.4.2	SANG	OG	MUSIKK		

Den gode oppdriften i lovsangsteamene i 2021 fortsatte i 2022, og vi har hatt 4 stabile team med 
ulikt musikalsk uttrykk. Alle teamene har benyttet både nyere og eldre sanger. Team 2 har bevisst 
hatt en mer nedtonet stil og brukt flest salmer og eldre sanger. De øvrige teamene har hatt en 
overvekt av nyere sanger og arrangementer. 
Kirkesalens fantastiske lydanlegg og fabelaktige instrumentpark, med flygel og Hammond, nyter 
lovsangsteamene godt av. Dette er attraktivt for mange musikere. Her ligger det fremdeles 
uutnyttede muligheter for konserter, flere musikere på team, tilbud om øvelser for ungdom og 
bandskole m.m.  
  
I mai hadde vi en samling for alle som er engasjert i musikkarbeidet; en anledning til å bli kjent på 
tvers av team og til å snakke sammen om musikken i Østre, i et overordnet perspektiv. Det ble input 
fra musikkarbeider Aleksander og samtale om tema. 
  
Også i mai hadde vi arrangementet «Skattejakt i salmeboka» med musikkarbeider Aleksander 
Lorentzen og tidligere organist i Østre, Kjersti Gulli Pettersen. Det var ganske få som møtte opp, men 
det opplevdes svært viktig for de som var til stede. Intensjonen var å synge både kjente og ukjente 
salmer fra Ære være Gud, til glede og oppbyggelse for både unge og gamle. Vi traff begge 
målgrupper, men kunne gjerne vært 10-20 personer til. Denne typen arrangement kan ha noe for seg 
i fremtiden; kanskje også i samarbeid med andre frikirkemenigheter i Oslo. 
 																																																																																																																														 
2.4.3	MENIGHETENS	TROSOPPLÆRING																																																																															
Trosopplæringens	begynnelse	er	dåpssamtalen	med	foresatte	eller	dåpskandidaten	selv.	Før	dåp	
har	pastor	en	samtale	med	dåpsforeldre/dåpskandidat.	Det	foretas	også	besøk	i	hjemmene	i	
tilknytning	til	barnets	1-,	2-	og	3	års	dåpsdag.		

Konfirmantundervisningen	er	et	viktig	ledd	i	trosopplæringen	og	en	god	inngangsport	til	
menighetens	videre	ungdomsarbeid:	Frik.	Frikirkemenighetene	i	Osloregionen	samarbeider	om	
konfirmantarbeidet.		

2.4.4	HUSGRUPPER 
I	2022	har	menigheten	hatt	12	aktive	husgrupper	+	2	grupper	med	ungdommer,	som	ikke	var	
aktive	i	høstsemesteret.	Når	vi	møtes	i	slike	smågrupper,	er	det	fint	å	dele	sorger	og	gleder	med	
hverandre,	snakke	sammen	om	Guds	ord	og	bygge	gode	relasjoner.		

2.4.5	SPESIELLE	ARRANGEMENTER 
Storsøndag,	gudstjeneste	med	påfølgende	middag	og	sosialt	fellesskap,	har	vært	vellykket.	Dette	
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har	vært	en	fin	måte	å	samle	menighetsfamilien,	i	etterkant	av	pandemien.	Disse	samlingene	har	
vært	holdt	ute	på	restaurant.	

Supersøndag	er	en	gudstjeneste	tilrettelagt	for	barnefamilier.	Barnekirken	har	invitert	til	
spennende	gudstjenester	for	hele	menighetsfamilien.	Noen	store	og	flere	små,	har	kledd	seg	ut	
som	superhelter.	

“Suppe	for	7”	er	fortsatt	en	fin	mulighet	til	å	bli	enda	bedre	kjent	med	folk	i	menigheten.	

Tradisjonen	tro	ble	vår	julekonsert	avholdt	tredje	søndag	i	advent.	Øystein	Folkedal	med	band,	
og	Reflex,	stod	for	det	musikalske.	Konserten	ble	ledet	av	Maria	Holmås	og	Gjermund	Løyning.	

2.4.6	BØNN	
I	Bibelen	knyttes	det	store	løfter	til	bønn.	Bønn	vender	våre	tanker	og	vårt	sinn	til	Gud.	

“Jeg	formaner	dere	framfor	alt	til	å	bære	fram	bønn	og	påkallelse,	forbønn	og	takk	for	alle	
mennesker.”		(1	Tim	2,1)	
I	Østre	ble	det	holdt	faste	bønnemøter	før	gudstjenesten,	hver	søndag	formiddag,	og	
Bønneringen	på	onsdager.	Morgenbønn	på	onsdager	har	bare	blitt	gjennomført	noen	måneder	i	
høstsemesteret.	

En	bønnelenke	er	i	beredskap,	klar	til	å	be	for	dem	som	melder	inn	behov	for	forbønn.	
Bønnelenken	blir	satt	i	funksjon	via	SMS,	når	bønneemner	kommer	inn	til	kontoret.	Det	er	bønn	
for	syke	og	for	dem	som	er	kommet	i	andre	kritiske	situasjoner.	Det	er	12-14	personer	som	er	
med	i	denne	tjenesten.	Bønnelenken	varer	vanligvis	i	14	dager.	Vi	oppfordrer	flere	til	å	bli	med	i	
bønnelenken	og	til	å	melde	inn	bønnebehov.		

	

2.5	KONFIRMANTER	 
I	2022	har	konfirmantene	hatt	mange	fine	samlinger	i	Østre,	i	tillegg	til	at	de	har	vært	på	turer	og	
Frikfestivalen.	Konfirmantundervisningene	har	blitt	holdt	annenhver	fredag	i	Østre.	Samlingene	
har	startet	med	middag	og	aktivitet,	før	det	har	vært	undervisning	og	disippelgrupper.	Det	har	
vært	et	bredt	spekter	av	temaer:	bl.a.	Hvem	er	Gud;	om	treenigheten;	frelseshistorien;	hvem	er	vi	
i	Guds	plan	for	oss	og	grensesetting.	Det	har	vært	besøk	fra	Maritastiftelsen,	og	konfirmantene	
har	tatt	nådegavetest.	

Det	har	også	vært	avholdt	informasjonsmøte	for	foreldre	og	konfirmanter	for	22/23	kullet.	I	
begynnelsen	av	november	var	de	i	gang.	I	løpet	av	november	og	desember	hadde	de	flere	
samlinger,	med	temaene	«Gud,	hvem	er	du?»,	«Jesus,	Guds	Sønn»,	«DHÅ»,	«Frelseshistorien»	og	
«Jul,	hva	betyr	det?».	I	tillegg	til	samlingene	var	de	også	på	«bli-kjent-tur»	til	Bærum.	

Følgende	stod	til	konfirmasjon	høsten	2022:	Inez	Alexandra	Rehfsem	og	Filip	Tjøstheim.	

2.6	Informasjonsarbeidet.																																																																																																														
Menighetens	nettside	finner	du	på:	www.ostrefrikirke.no.	Dette	er	en	viktig	kanal	for	oppdatert	
informasjon	fra	Østre,	sammen	med	menighetens	facebookside:	www.facebook.com/OsloOstre/	

Ukentlig	sendes	det	ut	en	nyhetsmail	fra	Østre.	Vi	oppfordrer	menighetens	medlemmer	til	å	
sende	inn	oppdatert	e-postadresse	til	kontoret.		

Bruk	e-postadressen	til	Østre:	oslo-ostre@frikirken.no		Husk	også	å	sende	adresseendringer	til	
kontoret.		



 8 

2.7	EVANGELISERING	OG	MISJON																																																																																																																				
Et	av	menighetens	kjennetegn	er	misjon.		Misjon	er	ikke	en	av	mange	aktiviteter	i	kirken,	men	
kirkens	hovedsak.	En	kirke	som	ikke	driver	misjon,	er	en	selvmotsigelse.	Vi	ønsker	at	alt	som	
skjer	i	vår	menighet,	skal	ha	dette	for	øye:	å	vinne	nye	mennesker	for	Kristus	og	gjøre	dem	til	
disipler.	 

Østres	misjonskontakter,	Gro	Løyning,	Kristin	Lie	Østertun	og	Per	Magne	Østertun,	arbeider	med	
å	styrke	misjonens	plass	både	i	virkegrenene	og	menigheten.	De	holder	menigheten	oppdatert	
om	våre	kontaktmisjonærer	i	utlandet.	

Under	gudstjenesten	«Salig	søndag»,	med	fokus	på	Japan,	hadde	vi	videosamtale	med	familien	
Topland.	Det	kom	inn	ca.	80	000,-	kr.		

Oslo	Østre	menighet	har	en	spesiell	omsorgs-	og	forbønnstjeneste	for	disse	misjonærene	og	
dette	misjonsarbeidet:		

• Ruth Kari og Knut Ola Topland i Japan   
• Sat 7 
• Et ektepar i Sentral-Asia 
• Bibelselskapene i Israel og Palestina 
• Kristin og Per Magne Østertun og Young Life 

 

3.	FORVALTNING		

3.1	EIENDOMMER 
Menigheten	forvalter	følgende	eiendommer:		

Kirkehuset		

2022	har	vært	året	hvor	man	i	stor	grad	har	forsøkt	å	ta	igjen	hva	som	gjenstod	etter	den	store	
og	fullstendige	oppussingen	tidligere	år.	Gjennom	flere	dugnader	har	vi	blant	installert	
lyddempende	plater	i	himlingen	i	kirkestua,	pusset	opp	sakristiet	og	vi	er	underveis	med	
ombygging	av	lillesalen/	Filter-kafeen	til	øvingsstudio.	
	
Studioprosjekt	
Etter	initiativ	fra	musikkarbeider	Aleksander	Lorentzen	ble	det	i	juni	2022	startet	opp	med	
oppussing/ombygging	av	det	gamle	Filter-rommet.	Rommet	har	de	siste	årene	blitt	brukt	som	et	
øvingsrom	for	to	av	musikerne	på	team	1.	Ombyggingen	har	tatt	en	god	del	lenger	tid	enn	først	
estimert.	Det	er	nå	fire	musikere	som	leier	rommet,	og	Østres	frivillige	har	etter	avtale	også	
tilgang	til	rommet.	Målet	er	at	dette	skal	bli	et	attraktivt	studio	å	jobbe	i,	og	at	det	kan	bli	et	sted	
som	kan	utruste	og	utvide	musikkmiljøet	i	Østre.	
	
	
Vollen	 
Menigheten	har	en	langsiktig	leieavtale	med	Aberia	Avlastning.	Arbeidsgruppen,	bestående	av	
Olav	Thomassen,	Jørgen	Vind	Jørgensen	og	Arnfinn	Løyning	(leder),	følger	opp	leieavtalen	og	
holder	kontakt	med	leietaker.	Leietaker	har	i	løpet	av	året	brukt	Vollen	til	å	dekke	litt	forskjellige	
behov,	knyttet	til	driftsavtalen	med	Oslo	Kommune.	I	2022	har	det	blitt	utført	enkle	
vedlikeholdsarbeider	knyttet	til	vann	og	avløp,	kantklipping,	utbedring	av	veien	og	bestilling	av	
ny	inngangsdør	til	hovedbygget.	Skogshogst	i	løpet	av	sommeren,	ca.	kr.	171	000,-,	settes	på	
vedlikeholdsfond,	etter	vedtak	i	Menighetsrådet.	
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3.2	ØKONOMI			

Menighetens	økonomi	har	bedret	seg	de	siste	årene,	blant	annet	som	følge	av		

• et	stadig	fokus	på	å	holde	kostnadene	lave,	
• arbeid	med	alternative	inntekter	(leieinntekter,	støtte)	og	
• økte	offentlige	tilskudd.	

	

Den	positive	utviklingen	fra	2021	videreføres	og	forsterkes	i	2022.	Regnskapet	viser	et	relativt	
betydelig	overskudd.		

Selv	om	vi	går	med	overskudd,	er	det	verdt	å	peke	på	at	dette	nok	er	midlertidig	og	henger	
sammen	med	ekstraordinære	inntekter	og	store	refusjoner	av	sykepenger.	Det	er	derfor	viktig	at	
vi	opprettholder	fokus	på	økt	givertjeneste,	for	å	sikre	en	økonomi	som	også	gir	oss	
handlingsrom	for	å	satse.		

I	en	situasjon	med	lite	fondsmidler	er	også	økonomien	særskilt	vàr	overfor	akutte	
vedlikeholdsbehov,	eller	andre	uforutsette	kostnader.	Det	er	derfor	viktige	at	vi	ved	særskilte	
inntekter	og	«gode»	år	bygger	opp	en	liten	buffer,	for	å	kunne	håndtere	nettopp	dette.		

	

3.2.2.	REGNSKAPET	2022	

Driften	av	menigheten	i	2022,	gikk	med	et	underskudd	på	kr	165	000,	utenom	Vollen.	Isolert	sett	
gikk	Vollen	med	et	overskudd	på	kr	271	000,	når	det	også	tas	hensyn	til	allokerte	
lønnskostnader	fra	menighetens	drift	til	Vollen,	tilsvarende	kr	50	000.		

Vi	budsjetterte	med	et	driftsunderskudd	for	virksomheten	på	om	lag	kr	251	000	for	2021,	
inklusive	avskrivninger.	Driftsregnskapet	er	betydelig	bedre	enn	budsjett	og	viser	et	samlet	
driftsoverskudd	på	vel	kr	106	000.	Dette	skyldes	blant	annet	støtte	til	stillinger	i	Østre,	relativt	
lavere	lønnskostnader	(refusjon	av	sykepenger)	og	andre	driftskostnader.	Finansinntektene	er	
ikke	inkludert	i	det	ordinære	driftsresultatet.	Finansinntektene	var	i	2022	på	knappe	18	000	
kroner.	Det	meste	av	fondsmidlene	er	benyttet	til	oppussingsprosjektet,	og	sammen	med	svært	
lav	rente	på	innskudd	gir	dette	lavere	finansinntekter.	

Årets	skattekostnad	som	i	sin	helhet	knyttet	til	driften	på	Vollen,	er	på	om	lag	kr	63	000.	

Netto	ekstraordinære	poster	utgjør	om	lag	kr	269	000.	Det	er	kostnader	knyttet	til	oppussingen,	
på	kr	52	000,	skoginntekter	fra	Vollen,	på	kr	171	000	og	støtte	til	oppussing	av	kirken	fra	
Frikirken	sentralt,	på	kr	150	000.			

Dette	gir	et	positivt	årsresultat	på	om	lag	kr	330	000.	Det	foreslås	at	årsmøtet	formelt	vedtar	at	
årsresultatet	tilføres	egenkapitalen.	I	tillegg	foreslår	Menighetsrådet	at	kr	500	000	legges	til	et	
vedlikeholdsfond,	kun	dedikert	til	særskilte	vedlikeholdskostnader.	
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Tabell	3.1	Resultat	Oslo	Østre	Frikirke	2020-2022	

	 2020	 2021	 2022	
Driftsresultat	menigheten	 - 118	000	 +					102	000	 											-165	000	
Driftsresultat	Vollen	 +						161	000	 +						314	000	 										+	271	000	
Netto	finansinntekter	 +						187	000	 +								54	000	 										+				18	000	
Resultat	før	skatt	og	E.O.P	 +					230	000	 +					470	000	 										+124	000	
Skatt	 		-									39	000	 -									76	000	 										-					63	000	
Ekstraordinære	poster	 - 1	291	000	 -7	048	000	 										+	269	000	
Årsresultat	 - 	1	100	000	 -	6	654	000	 									+	330	000	

	

3.3 GIVERTJENESTEN	

Menighetens	økonomiske	situasjon,	kombinert	med	satsninger,	tilsier	at	vi	fremdeles	må	
arbeide	kontinuerlig	med	givertjeneste	og	forbedring	av	inntektsgrunnlaget	for	virksomheten.	
	
Utviklingen	de	siste	årene	har	vært	positiv	når	vi	ser	på	beløp	per	giver,	men	relativ	stabil	når	vi	
ser	på	antall	givere.	I	2019	var	det	88	faste	givere,	mens	vi	i	2022	har	85	hvorav	83	er	berettiget	
for	skattefradrag.	

Hovedutfordringen	til	menigheten	har	over	tidvært	eldre	givere	som	går	bort	og	givere	som	
flytter	ut	av	menigheten,	uten	at	vi	får	tilsig	av	nye	givere.	Vi	opplevde	i	2021	et	betydelig	hopp	i	
antall	givere	fra	88	til	97.	Dette	må	ses	i	sammenheng	med	oppussingen	av	kirken	og	blant	annet	
gaver	til	stoler.	I	løpet	av	2021	og	i	2022	har	vi	mistet	flere	givere	som	følge	av	dødsfall	og		
utmelding/flytting.		

Fast	givertjeneste	gikk	fra	2021	til	2022	ned	med	ca.	7,1	pst,	eller	om	lag	108	000	kr,	om	en	ser	
på	beløp	innrapportert	for	skattefradrag.	Dersom	man	ser	på	fast	givertjeneste	og	kollekt	i	
regnskapet,	er	nedgangen	på	4,6	prosent.	Dette	illustrerer	også	at	det	var	gaver	med	
skattefradrag	knyttet	til	blant	annet	innsamling	til	stoler.		

Tabell	3.2	nedenfor	gir	en	oversikt	over	gaver	som	gis	via	nettbank,	giro,	og	delvis	via	Vipps.		

Tabell	3.2	Registrert	givertjeneste	i	Oslo	Østre	Frikirke	2019-2022.	

	 20191)	 20201)	 2021	 2022	
Personer	med	skattefradrag	 88	 88	 97	 83	

Gjennomsnittlig	gave	pr.	giver	pr.	år	 16	367	 16	870	 16	629	 18	138	

Gjennomsnittlig	gave	pr.	giver	pr.	
mnd.	

1	364	 1	405	 1	386	 1	511	

1)	For	2019	-2020	er	den	regnskapsmessige	givertjenesten	til	menigheten	lagt	til	grunn,	og	ikke	
innrapporterte	opplysninger	til	skattemyndighetene.	Dette	for	å	holde	utenfor	særskilte	store	gaver,	blant	
annet	ifm.	med	flygel.	

Giverbeløpene	pr.	år	og	måned	har	økt	i	perioden	2019	til	2023.	Dette	viser	at	det	er	færre	som	
gir,	men	at	det	i	snitt	gis	mer.	

Statistikken	fanger	opp	givere	som	gir	regelmessig	til	menigheten	og	som	melder	seg	til	fast	
givertjeneste.	Folk	som	gir	lite,	mer	ad	hoc	og	som	ikke	melder	seg	som	givere,	blir	altså	ikke	
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med	i	statistikken.	Folk	som	gir	mindre	enn	kr.	500	blir	heller	ikke	innrapportert	til	
skattemyndighetene.		

Vi	har	over	tid	hatt	utfordringer	med	sammenligninger	i	statistikken	pga.	enkeltår	med	store	
særskilte	gaver.	Vi	prøver	nå	i	innrapporteringer	av	gaver	berettiget	i	skattefradrag,	å	fange	opp	
alle	gaver	fra	faste	givere	uavhengig	av	hvordan	dette	gis	(bortsett	fra	kontanter).	Derfor	har	vi	
også	de	to	siste	årene	benyttet	beløp	med	skattefradrag	i	statistikken.	Statsitikken	vil	dermed	
vise	variasjoner	i	gaver	dersom	det	er	større	giverprosjekter	i	enkeltår.		Vi	vil	også	peke	på	at	vi	
har	visse	utfordringer	med	å	få	innrapportert	alle	Vipps-gaver	knyttet	til	faste	givere,	men	
arbeider	med	å	forbedre	dette.	

Menighetsrådet	vil	igjen	minne	menigheten	på	at	en	god	og	stabil	givertjeneste	er	en	
forutsetning	for	en	god	planlegging	av	menighetens	økonomi.	Flere	givere	gjør	også	menigheten	
mindre	sårbar	for	endringer	som	knytter	seg	til	den	enkelte	givers	personlige	økonomi	og	
tjeneste.	

	

4	OVERSIKT	OVER	RÅD/VIRKEGRENER/LEDERE/STYRER		
Informasjon	basert	på	årsmeldinger	fra	virkegrenene.		
	
Barnekirken	Lena	Fossland(hovedleder),	Benedikte	Gausdal,	Kamilla	Løyning(hjelpeleder)	og	
Richard	Fossland	(film	m.m.).	Gjennom	2022	har	det	ikke	vært	ordinære	samlinger.	Flere	fra	
stab,	menighetsråd	og	andre	har	vært	back-up	i	Barnekirken,	og	de	har	hatt	samlinger	når	det	
har	vært	barn	på	gudstjenesten.	Lena	og	Benedikte	har	laget	klart	et	opplegg	som	er	lett	å	
gjennomføre,	ved	litt	forberedelse.		Barnekirken	har	hatt	ansvaret	for	Supersøndag	to	søndager	i	
høstsemesteret;	fantastiske	gudstjenester	for	hele	familien.	

	
FRIK	Oslo:	Oskar	Hadland	(hovedleder)	Styret	består	av:	Kaja	Sofie	Jølstad,	Anna	Hørte,	David	
Fjeldskår,	Torjus	Bommen,	Miriam	Lesego	og	Mathias	Ekelund.	I	tillegg	er	det	ca.	20	
ledere/medarbeidere	(ungdom	til	unge	voksne)	som	bidrar	inn	på	fredagene.	FRIK	OSLO	er	et	
tilbud	for	ungdommer	i	alderen	13-18	år,	annenhver	fredag.	Det	har	vært	en	nedgang	i	deltakere	
i	2022.	Nå	er	det	ca.	15-20	som	tilhører	Frik	Oslo.	Frik	startet	året	med	å	sette	fokus	på	
trosforsvar	og	hadde	tre	spennende	taler	om	dette.	De	hadde	sosialt	og	kafé	etter	møtet	og	
masse	lek	og	moro.	De	eldste	deltakerne	på	Frik	var	med	på	leir	som	Ungdom	i	oppdrag	
arrangerte.	Her	deltok	de	sammen	med	Shalom,	et	ungdomsarbeid	som	tilhører	Filadelfiakirken.	
Vi	opplevde	at	ungdommene	tok	viktige	steg	i	tro	og	at	de	kjente	på	et	flott	fellesskap	med	andre	
kristne	i	byen.	Flere	fra	Frik	deltok	på	The	Send	i	løpet	av	sommeren.	I	juli	deltok	flere	av	
ungdommene	og	konfirmantene	på	Frik-festivalen	i	Stavern,	Frikirkens	egen	sommerleir	for	
ungdommer.	Når	vi	kom	til	høsten,	valgte	vi	å	gjøre	en	del	endringer	på	rammene	for	en	Frik-
kveld.	Vi	flyttet	møtet	ned	og	starter	kvelden	med	kafé	før	møtet.	Dette	opplever	vi	at	senker	
terskelen	for	de	som	er	nye,	og	det	gir	en	anledning	til	å	bli	«varm	i	trøya»	før	møtet,	noe	alle	er	
tjent	med.	Vi	har	opplevd	å	få	en	del	tilbakegang	i	deltakerantall,	og	ved	å	flytte	samlingen	til	
kirkestua	oppleves	det	som	et	litt	større	fellesskap	selv	om	vi	er	færre.	I	løpet	av	høsten	ble	det	
arrangert	et	lederdøgn	for	å	snakke	om	de	store	linjene	og	sette	fokus.	Dette	opplevde	vi	som	
viktig	for	ledere	og	medarbeidere.	Vi	har	hatt	et	godt	samarbeid	med	Laget	(NKSS)	og	deltar	
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stadig	på	Grill	en	kristen	på	skoler	rundt	om	i	Oslo.	Her	anser	vi	oss	som	representanter	og	
utsendinger	fra	Frik.	

Reflex:	Martin	Alfsen	(hovedleder	og	dirigent).	Koret	består	av	16	sangere	i	alderen	20-35	år.	
Nok	et	år	der	første	del	var	preget	av	Koronaepidemien	og	mange	planlagte	aktiviteter	ble	
avlyst,	blant	annet	deltagelse	på	”Sommerfesten”	til	Metodistsamfunnet.	Reflex	var	en	viktig	del	
av	Gunnar	Hammersmarks	70-års	jubileumskonsert	i	Østre	Frikirke,	lørdag	26.	mars.	Dette	var	
det	eneste	konsertarrangementet	som	ble	gjennomført	i	fjor	vår.	Høsten	ble	atskillig	mer	aktiv,	
med	konserter	i	Fredrikstad	og	Oslo,	med	”Norsk	gospel	rett	fra	hjertet”-	en	kavalkade	over	
norsk	gospelhistorie.	Det	ble	også	studioopptak	med	countryartisten	Ottar	Big	Hand	Johansen	
der	Reflex	backet	ham	på	en	ny	single.	Koret	var	med	på	Geir	Hegerstrøms	julekonsert	i	
Jacobkirken	den	21.	November,	og	etter	tre	års	pause	kunne	koret	endelig	ha	sin	egen	
tradisjonsrike	julekonsert	på	Herr	Nilsen,	mandag	5.	desember.	Av ret	ble	avsluttet	med	
sanggudstjeneste	på	Lambertseter	kjøpesenter,	søndag	11.12.,	og	deltagelse	på	Østre	Frikirkes	
julekonsert	samme	ettermiddag.	I	2023	er	det	50	år	siden	Reflex	ble	stiftet,	og	året	kommer	til	å	
bli	preget	av	det.	50-års	jubileet	vil	bli	markert	i	Østre	med	en	jubileumsgudstjeneste	søndag	24.	
september	og	jubileumskonsert	søndag	29.	oktober.	

Støperiet	og	Akademiet:		Oskar	Hadland	(hovedleder)	Styret	består	av:	Brage	Trefjord,	Håkon	
Hellemo,	Ina	Remman,	Marte	Glad,	Maria	Kristensen	og	Preben	Kjennes.	Det	er	53	medlemmer	i	
alderen	20-35	år.	Fra	januar	til	juni	fullførte	et	kull	Akademiet	ledertreningskurs,	som	er	
underlagt	Støperiet.	I	tillegg	startet	et	kull	i	august	opp	med	M4-Ready,	som	også	er	tilknyttet	
unge	voksne-satsingen	til	Østre.	M4	er	trening	og	utrusting	med	fellesskapsplanting	som	
hovedfokus,	et	tverrkirkelig	og	nasjonalt	samarbeid.	Her	er	seks	deltakere	fra	Østre	med,	i	tillegg	
til	at	Oskar	følger	tett	opp.	Fra	Østre	er	Ole	Angell	mentor	for	et	av	parene,	mens	det	også	er	
andre	utenfor	Østre	som	bidrar	med	denne	oppfølgingen.	I	løpet	av	året	har	Støperiet	arrangert	
lovsangkvelder,	høsttur	til	Trovassli	i	Vinje	kommune,	invitert	til	billige	middager	i	kirkestua,	
hatt	samtale-	og	refleksjonsgruppe	med	trosforsvar	som	fokus,	arrangert	julebord	med	48	
påmeldte	og	i	tillegg	har	flere	møttes	fast	til	husgruppe	annenhver	uke.		

Misjonskontakt:	Gro	Løyning,	Kristin	Lie	Østertun	og	Per	Magne	Østertun.	Misjonskontaktene	
arbeider	for	å	øke	misjonsiveren	i	menigheten.	Misjonskontaktene	sørger	for	misjonsfokus	på	
enkelte	gudstjenester	og	har	i	løpet	av	året	arrangert	3	misjonskvelder	med	besøk	av	Young	Life,	
Inga	May	og	Niclas	Bidås	og	Torleif	Elgvin.	

Formiddagstreffet:	Staben	arrangerte	treff	våren	2022.	Høsten	hadde	en	gruppe,	med	Målfrid	
Gundersen	i	spissen,	klar	for	å	drive	Formiddagstreffet	videre.		Det	har	vært	mellom	25	og	30	på	
samlingene.	Av	programmet	kan	vi	nevne;	Salmer	og	sanger	som	vi	er	glad	i,	ved	Kjersti	Gulli	
Petersen,	Min	vei	til	tro,	ved	Tania	Michelet	og	Olav	Duun	og	Frikirken	ved	Johan	Sandstad,		

Gudstjenesteteam:	Vi	har	fire	gudstjenesteteam	som	har	tjeneste	hver	fjerde	søndag.	Hvert	
team	ledes	av	en	teamleder.	Disse	er	Arnfinn	Løyning,	Oskar	Hadland,	Trond	
Hjørungdal/Gjermund	Løyning	og	Anne	Helene	Jølstad.	Hvert	team	består	igjen	av	møteledere,	
lovsangere,	musikere,	tekstlesere,	lyd	og	bilde.	Takk	til	alle	dere	som	gjør	en	tjeneste	slik	at	vi	
kan	feire	gudstjeneste	hver	søndag.	

Husfellesskapsledere:	David	Fjeldskår,	Håkon	Hellemo,	Oskar	Hadland,	Inge	André	Flaat,	
Sindre	Abelvik,	Sindre	Kristensen,	Trond	Therkelsen,	Else	Clausen,		Målfrid	Gundersen,	Inger	
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Grethe	Løyning,	Maria	Holmås,	Ellen	Løvås,	Henriette	Hegre(Filos/ungdom),	og	David	Fjeldskår	
(Filos/ungdom).	Husfellesskapene	samles	en	til	to	ganger	pr.	måned.	

Eldsterådet:	Ole	Angell	(leder),	Trond	Hjørungdal	(nestleder),	Gjermund	Løyning	og	Anne	
Solberg.	Pastorene	Arnfinn	Løyning,	Oskar	Hadland	og	Jarle	Skullerud	er	også	en	del	av	
eldsterådet.	

Diakonrådet:	Trond	Løfgren,	(leder)	Bjørn	Mork,	Nicoline	Angell,	Håvard	Kolnes,	Emilie	
Mannes	og	Biya	Waju.	Trond	Hjørungdal	er	økonomikontakt.		

Kirkeverter:	Nina	Vik,	Kirsti	Hjørungdal,	Hilde	og	Rune	Heidenstrøm,	Gry	F.	Ringen,	Are	Ringen,	
Grethe	E.	Angell,	Ellen	Skarval,	Trond	Therkelsen,	Siri	Østraat,	Ingvar	Tjøstheim,	Odd	Borgar	
Jølstad,	Inger	Lisbeth	Mikalsen,	Rakel	Kristine	Blindheim,	Maria	Kristensen,	Henriette	Hegre,	
Heidi	Helgerud	og	David	Fjeldskår.	

	

5	AVSLUTNING	OG	TAKK	 
Etter	mer	enn	to	år	med	pandemi,	hvor	det	har	vært	ustabilitet	på	så	mange	områder,	var	det	
godt	å	kunne	ha	store	deler	av	dette	året	i	normal	drift.	Høstsemesteret	ble	et	normalt	semester.	
Det	var	likevel	med	stor	spenning	vi	startet	opp	denne	høsten.	Hvem	ville	vi	møte?	Er	noen	blitt	
borte	underveis	i	pandemien?	Det	har	vært	godt	å	se	dere	alle,	og	vi	er	takknemlig	for	at	de	aller	
fleste	har	funnet	sin	plass	igjen	og	er	med	i	fellesskap	og	tjeneste.	Det	er	en	ære	å	få	være	med	i	
et	tjenestefellesskap	hvor	vi	har	Gud	som	oppdragsgiver.	Det	er	ikke	småtteri	å	få	kalle	seg	en	
Guds	tjener.	Ja,	for	det	er	det	vi	er.	Vi	er	i	Guds	tjeneste,	og	sammen	får	vi	feire	gudstjeneste	
søndag	etter	søndag.	Vi	får	også	leve	ut	våre	hverdagsgudstjenester	hver	eneste	dag.	Takk	til	
hver	enkelt	som	er	med	i	fellesskapet	i	Østre.	Hver	på	vår	måte	får	vi	bidra.	Vi	har	forskjellige	
nådegaver	å	tjene	med.	Vi	har	ulike	økonomiske	muligheter	til	å	gi,	men	sammen	får	vi	tjene	Gud	
til	hans	ære	og	menneskers	gavn.	Alle	har	vi	grunn	til	å	si:	Takk,	takk	at	også	jeg	får	være	med.		

	

	

	

	

Oslo	mars	2023 
for	menighetsrådet																																																																																																																																																									
Ole	Angell   Arnfinn	Løyning 										Trond	Løfgren															  
sign    sign  																										sign  	
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VEIEN	VIDERE		

Oslo	Østre	har	tatt	fatt	på	et	spennende	nytt	år.	Vi	har	fått	en	stabilitet	inn	i	arbeidet	vårt	etter	
flere	år	preget	av	uvisshet	og	usikkerhet.	På	mange	måter	har	vi	fått	en	restart	etter	en	lang	
periode	med	unntakstilstand.		

Inn	i	2023	er	det	særskilt	dette	vi	vil	løfte	fram	for	menigheten.		

A. Prosjekt	Oslo	27	er	et	prosjekt	som	er	initiert	av	Østre	Presbyterium.	En	arbeidsgruppe	
bestående	av	ledere	fra	Presbyteriet,	Hovedkontoret	og	Østre,	har	jobbet	med	dette	
utover	høsten	og	på	nyåret.	Målsettingen	med	prosjektet,	som	vil	være	sterkt	knyttet	til	
Østre,	er	todelt.		1.	Utruste	de	menighetene	vi	har	i	Osloregionen,	slik	at	de	kan	fungere	
enda	bedre.	Flere	av	menighetene	strever	med	små	ressurser	og	trenger	
støttefunksjoner.	2.	Istandsette	menighetene	i	regionen	til	å	nå	lengre	ut	og	nå	nye	
grupper	av	mennesker.	Målsettingen	er	å	plante	flere	misjonale	fellesskap	i	Osloområdet.		
Prosjektet	vil	være	sterkt	knyttet	til	vår	menighet,	og	personalressursene	vil	inngå	som	
del	av	staben	i	Østre.	

B. Menighetens	gudstjeneste.	Gjennom	de	siste	to,	tre	årene	har	vi	fulgt	en	plan	for	vår	
gudstjenestefeiring	og	vårt	gudstjenestearbeid,	som	ble	utarbeidet	av	en	gruppe	nedsatt	
av	eldsterådet.	Høsten	2022	nedsatte	eldsterådet	en	evalueringsgruppe	som	fikk	i	
oppdrag	å	evaluere	gudstjenestearbeidet	de	siste	årene,	se	på	styrke	og	svakhet,	og	
komme	med	konkrete	forslag	til	forbedringer.	Dette	vil	eldsterådet	arbeide	videre	med,	
og	involvere	menigheten	i.	Gudstjenestene	er	først	og	fremst	Guds,	men	de	er	samtidig	
hele	menighetens.	Som	ledere	i	menigheten	er	både	eldsteråd,	menighetsråd	og	stab	
betrodd	et	stort	ansvar	i	dette	arbeidet,	men	gudstjenesten	er	først	og	fremst	
menighetens	gudstjeneste.	Ved	starten	av	2023	hadde	vi	en	samling	for	de	4	
gudstjenesteteamene.	Dette	var	svært	verdifullt.	Dette	vil	vi	følge	opp	utover	året.	Vi	vil	
involvere	menigheten	enda	mer	i	arbeidet	med	å	utvikle	og	forme	en	gudstjeneste	som	
favner	generasjonsmenigheten.	Selv	om	hele	menigheten	er	målgruppen,	har	vi	et	
spesielt	sikte	på	målgruppen	0-35	år.		

C. Utvikling	av	husgruppene.	Mange	er	med	i	småfellesskap	i	Østre.	Samtidig	er	det	en	
god	del	som	i	dag	ikke	er	fast	med	i	en	mindre	gruppe.	Dette	ønsker	vi	å	jobbe	videre	
med.	Målsettingen	er	at	alle	i	menigheten	skal	ha	mulighet	til	å	fungere	i	et	mindre	
fellesskap.	Vi	ønsker	å	etablere	forskjellige	typer	smågrupper.	Noen	for	folk	i	samme	
alder,	eller	som	blandede	grupper	med	folk	i	forskjellig	alder.	Det	kan	også	være	aktuelt	
å	starte	smågrupper	for	menn	og	smågrupper	for	kvinner.		

D. Menighetens	givertjeneste.	Som	frikirkemenighet	er	vi	som	fellesskap	ansvarlige	for	
menighetens	økonomi.	Inntektene	er	i	stor	grad	basert	på	givertjeneste.	
Inntektsgrunnlaget	er	svært	ulikt.	Noen	har	mye	å	gi	fra,	mens	andre	har	mindre.	Alle	
medlemmer	med	stemmerett	bør	være	med	i	den	faste	givertjenesten,	enten	beløpet	
man	gir	er	lite	eller	stort.	Det	er	et	for	stort	gap	mellom	antall	medlemmer	med	
stemmerett	og	antall	faste	givere.	Gjennom	2023	vil	det	bli	arbeidet	målrettet	for	å	
rekruttere	mange	nye	faste	givere	i	Østre.	

E. Kurs og utadrettet arbeidet. En gruppe i menigheten har engasjert seg i arbeidet med 
Maritakafeen. Vi håper at dette skal styrke det diakonale arbeidet i menigheten, og at flere 
ønsker å bli med. Det jobbes også med planer om å sette i gang Frimat i Østre. Frimat er 
Frikirkens organiserte matutdeling. I april inviterer vi til samlivskurs. Dette vil være et tilbud 
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både for etablerte par, og par som planlegger å gifte seg. Dette vil være en fin mulighet til å 
be med seg venner og bekjente som i dag ikke er aktive i menigheten. Kursopplegget bygger 
opp om kristne verdier, men er ikke et spesifikt kristent ekteskapskurs. I lang tid har det stått 
på vår ønskeliste å starte Alphakurs. Menigheten har så mange varige frukter av Alphakurs da 
vi arrangerte flere Alphakurs, for ca. 20 år siden. Alphakurs er et verdifullt kurs for de som 
har vært kristne i lang tid, men først og fremst er det et godt redskap for å nå ut til nye. Vi 
mener menigheten nå trenger å sette en retning for å nå ut til nye som er ukjente med 
kristen tro. Vi vil oppfordre menighetens medlemmer til å: - vurdere å bli med i et team som 
forberede oppstart av Alphakurs, - prioritere å bli med selv, når kurset blir tilbudt, samt - be 
med seg venner som vi tror vil passe inn på et slikt kurs. Alphakurset er enkelt, og det 
fungerer godt både for små og store grupper. Vi har ca. ti kveldssamlinger. Vi har 
undervisning i dagens tema, deilig kveldsmat og samtale i grupper. På et Alphakurs kan man 
stille alle mulige spørsmål, og ingen spørsmål er «dumme». Vi håper Alphakurs blir en realitet 
i løpet av 2023.  

	


