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Menighetsrådets årsberetning 2020 

Søndagens gudstjenester skaper grunnlaget for Frogner menighets liv og virke. 

Mange frivillige har vært engasjert i menighetens forskjellige aktiviteter innenfor diakoni, 

barne- og ungdomsarbeid, kultur og gudstjenesteliv. De frivilliges innsats er avgjørende og vi 

er svært takknemlige for alle som bidrar på denne måten. Torsdagsmessen kl 12, med 

påfølgende måltid og samtale, har utviklet seg til et godt besøkt tilbud som treffer et behov 

hos mange som har tid på dagtid. På samme måte har messe og mat en gang i måneden blitt 

et godt besøkt tilbud på ettermiddagen. 

Babysang er et viktig tilbud for de minste. Tilbudet er svært godt besøkt og 

trasopplæringsleder An nei i ne Emanuelsen gjør en strålende innsats i møte med babyer og 

foreldre. Suksessen med småbarnssang og måltid har fortsatt i 2020. Vi får mange gode 

tilbakemeldinger på dette arbeidet for de yngste i menigheten. 

I mars ble Norge stengt ned på grunn av Covid 19. Det har preget alt som skjer i kirken på en 

inngripende måte. Det har vært antallsbegrensninger på gudstjenester, babysang, vielser og 

begravelser. Dåp har foregått i egne seremonier i etterkant av åpen kirke på søndagene. 

Kirkekaffe og andre sosiale og kulturelle møteplasser i vår kirke har vært stengt og for mange 

har dette vært et stort savn. Besøk på institusjonene, av både våre prester og frivillige, har til 

tider vært svært begrenset. Utleie av våre lokaler på Schafteløkken og i Kirkestuen har 

selvfølgelig ikke vært aktuelt i denne perioden. Alle julekonsertene ble også avlyst i 2020. 

Dette har hatt store konsekvenser for menighetens inntekter for konserter. 

Menighetens barnehage har holdt åpen i nesten hele perioden. Den var stengt i april måned 

slik som alle barnehager i Oslo var, men åpen for barn som hadde foreldre i samfunnskritiske 

jobber. På grunn av inndelingen i kohorter og større fravær fra de ansatte som i perioder er 

satt i karantene har det vært nødvendig å leie inn en del vikarer. Dette er ikke kompensert i 

overføringene fra bydelen og barnehagen får derfor også et økonomisk tap i 2020. 

I forbindelse med at Frognerhjemmet ble solgt, ble det holdt et loppemarked på 

Frognerhjemmet i september før ny eier skulle overta. Det ble stor suksess med svært 

mange besøkende over to dager. Mange frivillige fra menigheten og barnehagen stilte opp 

og gjorde dette mulig. Det ble solgt for over 130.000 kroner og barnehagen og menigheten 

delte inntektene med halvparten til hver. Tusen takk til alle foreldre og ansatte i barnehagen 

og til alle frivillige i menigheten som gjorde dette til en flott opplevelse og til en ubetinget 

suksess. 

I desember overtok bydel Frogner driftsavtalen for drift av seniorsenteret. Det betyr at 

bydelen er vår avtalepartner for de neste årene for leie av disse lokalene. Endelig avtale med 

bydelen om leie av huset og deler av menighetshuset for drift av seniorsenter ferdigstilles i 

2021. 

Menighetsrådet har hatt 11 møter og behandlet 72 saker. De fleste av møtene har vært 

gjennomført digitalt. Menighetsrådet så det ikke mulig å gjennomføre det årlige lovpålagte 

menighetsmøtet da digitalt menighetsmøte utelukke mange av de vanlige deltakerne. 



Menighetsrådet vil takke alle som gjennom bønn og arbeid i 2020, har bidratt til 

menighetens liv og virke. Vi vil også takke hver og en av våre ansatte både i kirkens stab, på 

menighetshuset og i barnehagen som hver dag gjør en stor innsats for vår menighet og Guds 

rike. 

Frogner menighetsråd, 

Trond Arild Lidalen 

Leder for Frogner menighetsråd. 



Gudstjenesteliv: 

Gudstjenester: 2016 

Ant gudstjenester sønd- 57 

og helligdager 

Ant deltakere på sønd- 7685 

og helligdager 

Antall gudstjenester på 132 

andre dager 

Antall deltakere på 2449 

andre dager 

Totalt antall gudstjenester 189 

Totalt antall deltakere 10134 

Kirkelige handlinger: 

Dåpshandlinger 93 

Konfirmanter 16 

Vigsler 20 

Gravferder 97 

Ofringer, innsamlinger, gaver 

2017 

52 

6225 

136 

2384 

188 

8609 

48 

15 

8 

78 

Offer/kollekt i kr totalt 230.127 228.250 

Herav til egen virksomhet 75.656 

Videresendt til andre 154.474 

111.219 

117.031 

2018 

57 

8710 

127 

1557 

184 

10267 

86 

19 

23 

102 

195.846 

118.915 

76.931 

2019 

59 

8280 

119 

3253 

178 

11533 

99 

20 

19 

115 

235.977 

130.714 

105.263 

2020 

51 

4028 

56 

749 

107 

4777 

70 

17 

17 

82 

87.016 

45.080 

41.936 





SOKNEPRESTENS ÅRSBERETNING FOR 2020 

Koronapandemien som spredte seg i Norge fra første halvdel av mars 2020 har ført til store 

endringer i menighetens liv. Periodevis har kirken vært helt stengt, og vi har ikke hatt lov til å 

ha gudstjenester hverken ute eller inne. Det har hele året vært åpent for bisettelser med et 

begrenset antall deltakere, og mesteparten av tiden har vi kunnet ha vielser og dåp, med 

strenge antallsrestriksjoner. Utover i året ble det mulig å ha åpen kirke, etter hvert med en 

enkel nattverd liturgi. De ansatte har hatt påbud om å ha hjemmekontor, der det har vært 

mulig. I 2020 har prestetjenesten vært ivaretatt av våre tre faste prester, Arne Øyvind 

Slørdahl, Rut Ugland og Margunn Sandal. 

Det har vært en krevende tid både for kirkens ansatte og for menigheten. Vi har blitt nødt til 

å arbeide å kunne planlegge noe sikkert, omstille oss fort, lete etter nye løsninger og 

undersøke hvilke muligheter som kunne åpne seg. 

• 27. mars sendte soknepresten ut «Starten på et menighetsblad». Det var behov for

informasjon til menigheten. Det som i førstningen var et informasjonsskriv, har

utviklet seg til å bli et månedlig digitalt menighetsblad.
• Fra midten av mars ble søndagens prekener lagt ut på menighetens hjemmesider.

• Til påske ble det gjort opptak i kirken, og kapellan Arne Øyvind Slørdahl la ned et

stort arbeid med opptak og redigering av videoene. Også til julehøytiden ble det gjort

videopptak fra kirken. Første påskedag sang flere fra menigheten «Påskemorgen

slukker sorgen» på kirketrappen.

• I adventstiden sto kirkedørene åpne så folk kunne se julekrybben. En adventskrans

ble plassert i våpenhuset, og hver søndag i advent var det tenning av adventskransen

på kirketrappen. Flere søndag medvirket Frogner singers og Frogner kammerkor.

• I julen var det mulig å ha åpen kirke for grupper på 20. Julaften var det

kirkevandringer for 20 om gangen. Første juledag hadde vi fire korte

nattverdgudstjenester og andre juledag åpen kirke.
• Torsdager har hverdagsmessen blitt erstattet med åpen kirke.
• Gjennom hele året har prestene hatt egne dåpsgudstjenester, vielser og bisettelser

med restriksjoner på antall deltakere.

• Prestene har vært tilgjengelige for samtale, og kontaktinformasjon er formildet på

våre hjemmesider, i monteren og i menighetsbladet.

Vi har gjort oss noen erfaringer i dette unntaksåret som det kan verd å ta med videre. 

Det ser ut til at de 'eksklusive' dåpsgudstjenestene med enkeltdåp har blitt høyt verdsatt, og 

kirken må drøfte om dette er et tilbud vi skal fortsette med. Utfordringen er at tilknytningen 

til menighetsfellesskapet blir svekket når dåpen ikke skjer i menighetens gudstjeneste. Det er 

også mye mer ressurskrevende. 

Det har vært fint å trekke ut på kirketrappa med tenning av adventskransen der. Naboer og 

forbipasserende har reagert positivt på kirkens tilstedeværelse med sang og musikk ute på 

gata, så det kan vi gjøre mer av. 



Det digitale menighetsbladet har også fått god mottakelse, særlig spalten «Kirkefolk» ved 

Sissel Nilsen. Bladet ar et utviklingspotensial, og man kunne vurdere en egen redaksjon. 

Opptakene fra kirken i høytidene har også blitt gått mottatt og er sett av mange og vi kan 

vurdere om noe av dette også kunne vært videreført. 

Koronatiden har satt sitt preg på kirken og menigheten. Vi vet ennå ikke hva det kommer til 

å bety for kirkens fremtid, men vi tror på en Gud som kan skape noe nytt og vakkert ut av 

det som er tungt og krevende. 



Musikk i kirken. 

På grunn av pandemien ble 2020 et annerledesår for alle, så også hva musikk i kirken angår. 
Gudstjenester, konserter, korvirksomhet, musikkvirksomhet m.m ble avlyst på rekke og rad, 
og vi måtte finne nye muligheter. 
Men noen gudstjenester fikk vi feiret likevel, og da i januar, februar og juni-november. På 
disse gudstjenestene medvirket både Frogner Kammerkor, Cæciliaforeningen, Ergo 
strykekvartett, Ingvild Græsvold, fiolin, Tone Braaten, sopran, Siv Øverli, trompet. I tillegg 
lagde vi digitale gudstjenester både for påsken og julen, noe som ble svært godt mottatt. 
Vi hadde også markeringer på kirketrappen alle søndagene i advent med korsang både fra 
Frogner Singers, dir. Espen Selvik og Frogner kammerkor, dir. Inger Øvrebø Uberg. Julaften 
var kirken åpen for «vandring» i kirken med et begrenset antall tilstede av gangen. Musikk 
v/Svein Amund Skara, orgel og Atle Tømmervik, trompet. 1.Juledag var det åpen kirke med 
musikk. Svein Amund Skara, orgel og Jonas Haltia, trompet. Organistvikarer har vært Jardar 
Seim og Svein Amund Skara. 

Kirkelige handlinger (vielser og bisettelser) har stort sett kunne gjennomføres, men med et 
begrenset antall tilstede. Denne type handlinger utgjør en betydelig del av arbeidet til 
kantor. Mange er seg svært bevisst på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne 
type seremonier, noe som ofte kan by på relativt store utfordringer. Særlig med tanke på 
hvor liten tid det ofte kan være fra ønskene blir kjent til fremføring skal finne sted. Men 
dette arbeidet oppleves som både givende og viktig. 

I 2020 ble dessverre de fleste konserter avlyst, og da særlig i november/desember. Men 
noen ble gjennomført. Mendelssohn strykekvartett i d-moll. Madelene Berg, fiolin. Sandra 
Lied Haga, cello. Julie Yuqing, Klaver. Rach-Bach. Marina Kan Selvik, klaver. 
Cæciliaforeningen, dir Steffen Kam mier. Arva Part, Stabat Mater og Egil Hovland, Agnus Dei. 

Bjørn Kleppe 
Kantor 

Frogner Kammerkor. www.frognerkammerkor.com 





Trosopplæringen i Frogner 

Babysang: I 2020 ble det frem til 12.mars og igjen fra august til oktober arrangert babysang i 
Frogner kirkestue. Dette tiltaket rettet seg både mot småbarnsforeldre på Bygdøy og på 
Frogner. Informasjon om tiltaket ble gitt- og program ble delt ut til alle i dåpssamtalen. Til 
sammen var det 83 babyer innom på babysang, med en hovedvekt på babyer fra Frogner, men 
også noen få fra Bygdøy. 

Lucia samling for 2 åringer: Ble i år lagt ut på Facebook og hjemmeside som en julevideo 
for barn, det er derfor vanskelig å verifisere hvor mange 2 åringer som faktisk så den. 

Førjulssamling: Det årlige juleverkstedet for 3 åringer kunne ikke avholdes i år, det ble 
derfor sendt ut små juleverkstedspakker i posten til alle 3 åringer i Bygdøy og Frogner 
menigheter. 

Utdeling av 4-årsbok: Utdeling av 4-års bok i vår og invitasjon ble sendt ut til alle 4-åringer 
som er tilhørende eller døpt i Frogner. Til sammen fikk 7 barn 4 års boken .. 

Skolestartsmarkering: Det ble ikke mulig å ha dette tiltaket i forbindelse med gudstjeneste i 
år, dessverre. Men 6 års boken ble utdelt i «åpen kirke» i et gitt tidsrom i høst. Alle 6 åringer 
fikk invitasjon i posten. 

Tårnagentsamling for 8-åringer. En samling hvor vi har som hovedmål å vise kirken som et 
spennende rom med mange historier og symboler. I år ble samlingen gjennomført litt 
annerledes, som en QR kode natursti på Bygdøy. Totalt gjennomfø1ie 12 barn fra Bygdøy og 
Frogner hele løypen, mens langt flere prøvde seg på oppgavene underveis. 

Karneval for 9 åringer: Vi arrangerte i 2020 karneval på Fredriksborg i etterkant av 

onsdagsklubben på Bygdøy. Til sammen var 16 barn kom utkledd som de aiiigste figurer@ 

Det ble lek, dans og sang og ikke minst popcorn fra popcornmaskinen. 

Påskevandring for 10-åringer: Dette tiltaket ble i koronaåret til en pinsejakt på appen 
actionbound. Med ulike poster og videoer om pinsen, hvor målet var å finne frem til 
pinsemotivet på døren til Bygdøy kirke. 

Fredagsheng: Vi arrangerer klubb for ungdomsskoleelever en fredag i måneden på 
Fredriksborg menighetshus på Bygdøy. VI har ulike tema og aktiviteter på hver samling. Til 
sammen har 17 personer vært innom tiltaket, de aller fleste fra Bygdøy. 





ÅRSMELDING FOR FROGNER MENIGHETS DIAKONIUTVALG 2020 

Det nyutnevnte diakoniutvalget i Frogner menighet hadde sitt første møte 28.04.20. Det har 

bestått av Anne-Karin Hammershaug, Eirik Pettersen, Grethe Marianne Robertsen, Nina 

Saugstad, Bredo Stabell, Margunn Sandal (leder). 

Utvalget hadde fem møter i 2020. Arbeidet har vært preget av den spesielle koronasituasjonen 

med restriksjoner som har lagt begrensninger for å møtes, ha anangementer eller oppsøkende 

virksomhet. 

Diakoniutvalget identifiserte tidlig et behov for informasjon til menigheten og lagte en hilsen 

til menighetens nettsider og til det nye digitale menighetsbladet. 

Utvalgets medlemmer ble enige om å ringe de som kunne ha behov for en telefon og fordelte 

ringeoppdrag seg imellom. 

Til pinse og jul ble det kjørt ut blomster og hilsen til folk i menigheten som diakoniutvalget 

hadde hatt kontakt med. Et av medlemmene, Grethe Robertsen, har i tillegg tatt på seg 

ansvaret for å dele ut blomster fra alteret, på søndager, når hun har hatt mulighet til det. 

Utvalget tok videre initiativ til diakoniens dag i kirken den 4. oktober. Utvalgets medlemmer 

medvirket i gudstjenesten, sto for kirkekaffen i Kirkestuen og bisto med hentetjeneste. 

Tidlig på høsten startet utvalget arbeidet med å utrede ansettelse av diakon/prest med ansvar 

for eldrearbeid og en søknad til/avtale med Frogner menighets diakonale stiftelse om 

finansiering. 

I den sammenheng ble leder for Besøkstjenesten i Oslo Røde Kors invitert til et møte. Etter 

møtet konklude1ie utvalget med at besøkstjenesten i Frogner bør videreutvikles som en egen 

besøkstjeneste med assistanse fra Nettverket for besøkstjenester i Oslo, håndboken nettverket 

har laget og videre kontakt med Kjos ved behov. Man så at det ville være behov for prest eller 

som kunne ta ansvaret for å systematisere, videreutvikle og lede besøkstjenesten, gjennom 

rekruttering, skolering og oppfølging av et team av frivillige. 

Mot slutten av året staiiet utvalget arbeidet med en diakoniplan for Frogner menighet. 





Kulturutvalget i Frogner menighet, 2020 til årsberetningen 2020 

Våren 2020 arrangerte Kulturutvalget i Frogner menighet (KU) to arrangementer i samarbeid 

med Ordo Crucis: 

25. januar: «Den krevende situasjonen i Palestina/Israel», foredrag ved Bjørn Gunnar Saltnes.

Arrangementet i Kirkestuen hadde ca 35 tilhørere.

8. februar: «Fra oppvekst på Frogner og til et liv som nonne i Frankrike», foredrag ved

Sr. Mette Andresen. Arrangementet i Kirkestuen hadde ca 70 tilhørere.

På grunn av korona nedstengningen måtte vi avlyse syv arrangementer: 

21. mars: «Hvis Trump blir gjenvalgt, hva hender da?», foredrag ved Per Egil Hegge; 28. mars: «Mot

påske» ved Anitra T. Eriksen, Nils Normann Iversen, Carl-Petter Opsahl; 25. april: «Kampen om

korset i politikken», foredrag ved Helge A. Simonnæs; 25. april: Konsert med Frogner Singers; 9.

mai: «Olaf Bull - dikternes dikter og Oslos poet» ved Anitra T. Eriksen; 10. mai: Tur til Emmanuel

Vigelands Museum; 13. juni: Tur til Christian Skredsvigs hjem.

6. juni gjennomførte vi en konsert med Sandra Lied Haga, Julie Yuqing Ye, Madelene Berg,

Guro Kleven Hagen.

11. september: «Rach-Bach i Frogner kirke», konsert ved Maria Kan Selvik og Espen Selvik.

Arrangementet var planlagt som en del av Oslo, som Oslo Kommune avlyste.

26. september: «En som». En konsertforestilling

om ensomhet ved Maren Sen ne Is Jenssen og Julie Yuqing Ye.

3. oktober: «Jordmor på jorda - ein roman om eit kvinneliv i det 19. hundreåret» ved Edvard Hoem.

17. oktober: «Jens Bjørneboe 100 år» ved Ola B. Johannessen og Thormod Rønning Kvam.

En ny korona nedstengning fulgte og vi måtte avlyse årets tre siste arrangementer. 

7. november: «Hva er ignatiansk spiritualitet?» ved Geir Gundersen - samarbeid med Ordo Crucis;

21. november: «Mot advent» ved Anitra T. Eriksen, Nils Normann Iversen, Carl-Petter Opsahl; 5.

desember: Julekonsert med Frogner Singers.





', 

I(onfirmasjon 

Konfirmasjonstiden 2020 ble ikke slik den var planlagt og kanskje også langt fra ideell. Men den 20. 
september avsluttet femten konfirmanter sin konfirmasjonstid i to flotte gudstjenester, med 200 tilstede i 
hver gudstjeneste i tillegg til de medvirkende, inklusive oriatoriekoret Cæciliaforeningen og Siv Øverli på 
trompet. Og tilbakemeldingene etterpå viste at disse «påkostede» festgudstjenestene ble særlig viktige 
opplevelser etter måneder med hjemme-skole/-kontor og begrensninger i feiringer og sosial kontakt. En 
konfirmant fikk sin feiring og høytidsstund i en egen seremoni i romjulen. 

Konfirmantundervisningen frem til den fjerde mars gikk som normalt. Etter påske begynte vi igjen med 
undervisningen som etter en trang start med litt prøving og feiling har skjedd ved tilsendt lesepensum og en 
påfølgende Zoom-undervisning. Superlørdagen, inspirasjonskvelden for tenåringsforeldrene, 
konfirmanthelgen på Nordmarkskapellet 8.-10. mai og Samtalegudstjenesten 30. august ble avlyst. Og 
fasteaksjonen ble digital med «bøsse» på menighetens facebookside. 

Læringskurven for nettundervisning ble bratt, men alle oppsatte temaer for 2020 er blitt gjennomgått. 
Savnet av jevnlige samlinger og ikke minst happeninger som Superlørdag, fasteaksjonen og leir har væ1i 
sto1i. Det siste året viser at konfirmasjonstiden vel så mye er fellesskapsopplevelser som 
kunnskapsformidling. 

Barnehage- og skole-arbeidet 

Julegudstjenesten for og med Ruseløkka skole og to gudstjenestene vi pleier å feire med barnehagene 
innenfor menighetsgrensene ble avlyst. Det ble heller ikke gjennomført klassebesøk i kirken eller 
prestebesøk i skolen før smittesituasjonen gjorde dette umulig. 

De månedlige prestebesøkene i menighetsbarnehagen ble etter 12. mars og utenom to samlinger på høsten 
avlyst. 

Arne Øyvind Slørdahl 





Frogner Menighetsbarnehage Schafteløkken 

Barnehagens virksomhet er en del av menighetens arbeid med barn og unge. Det er vedtektsfestet 

At den, i tillegg til barnehagelovens formål for barnehager, skal gi barna opplevelser og erfaringer 

med kristen tro og tradisjon. I praksis betyr dette at det er månedlige samlinger med presten, at 

barnehagen med jevne mellomrom besøker kirken, og at det synges kristne barnesanger like naturlig 

som andre barnesanger. 

1 august 2018 ble det innført en ny bemanningsnorm, Den krever at barnehagene har en bemanning 

som tilsvarer minimum en voksen pr 6 barn over tre år. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er det 

vesentlig bedre bemanning i små barnehager enn i store barnehager. Frogner menighetsbarnehage 

er godt innenfor minimumskravet til grunnbemanning (bemanningsnorm). 

Barnehagen jobber aktivt for å innfri forskrift om pedagogisk bemanning. Det ble gitt midlertidig 

dispensasjon i 2020 for pedagogisk bemanning på avdeling Stallen 

Barnehagen har to avdelinger, Stallen med 14 barn under 3 år og Drengstua med 9 barn over 3 år. I 

en såpass liten barnehage er det en fin mulighet for nærhet mellom mennesker. I arbeidet med ny 

visjon ønsket man derfor å vise barnehagen som et raust og varmt sted for barna, foreldrene og 

ansatte og endte derfor opp med følgende visjon: 

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede 

Undring, nyskjerrighet, voksne til stede 

2020 ble et krevende år for ansatte, barna og foreldrene. Da pandemien kom i mars, så kom det 

mange krav som måtte innfris fra myndighetene. I april var barnehagen stengt, slik alle barnehager i 

Oslo var. Den var kun åpen for barn som hadde foreldre i samfunnskritiske jobber. Resten av året har 

det vært inndelinger i kohorter og variert mellom gul og rød sone i forhold til smitteregler. Bl.a. har 

en del ansatte flere ganger vært nødt til å teste seg og være i karantene frem til resultatet kommer. 

Dette har medført at vikarbruken har vært større enn vanlig. De ansatte og styrer Bente Larsen har 

gjort en formidabel jobb for å håndtere til tider mange omstillinger på kort varsel for å holde 

barnehagen åpen. 

Barnehagen har 7 hele årsverk og en styrer i 60 ... % stilling. Restrerende dekkes på avdeling og inngår 

i den pedagogiske bemanningen. Vanligvis har barnehagen studenter i praksis men 2020 ble et 

annerledes år også her. Sykefraværet er relativt lavt og lavere enn i de fleste kommunale barnehager 

i bydelen. Vi selger ikke barnehageplasser, men omdømme. Barnehagen er populær og søkerlistene 

er fulle, så alle plassene er fylt opp gjennom hele året. Dette tilsier 14 små barn på avdeling Stallen 

og 13 store barn på avdeling Drengestua til høsten, totalt 41 ekvivalenter. 





FROGNER MENIGHETS HUS- SCHAFTELØKKEN/KIRKESTUEN - årsmelding 2020 

Generelt: 

Schafteløkken har bred appell og popularitet. I et vanlig driftsår er det jevn pågang fra 

enkeltpersoner, bedrifter, grupper, foreninger og organisasjoner som leier lokaler for 

enkeltstående begivenheter og for faste møter. Det er mange lokale og ideelle virksomheter 

i bydelen som treffes på Schafteløkken også til dåps-, konfirmasjons-, bryllups- og 

minnesamvær. Omtale i menighetens program der Schafteløkken og Kirkestuen omtales, har 

resultert i økt pågang etter lokaler. 

Lokalene benyttes også av menigheten for egne arrangementer som julemiddager, 

kirkekaffe, Hellige tre kongers fest, babysang, barnesang med mat, messe og mat, Frogner 

singers, Åpen kirkegruppe for nå nevne noen. 

I pandemiåret 2020 var det selvsagt lite aktivitet i disse lokalene. Sosial nedstenging av Oslo i 

lange perioder, gjorde det umulig å ha egne arrangementer og å leie ut lokalene. 

Drift og administrasjon: 

Daglig leder Schafteløkken Inger Elisabeth Solem har hovedoppgaver med salg, 

markedsføring og utleieadministrasjon i hel stilling. Hun har i store deler av 2020 vært delvis 

permittert. Forvaltning av kundefordringer gjøres med ekstern bistand. 

Styre: 

Schafteløkkens styre har fungert som driftsstyre for Menighetens hus med 

eiendomsutvalgsoppgaver for Frogner menighet. Styret har bestått av Kaare Framstad 

(leder), Baard Sandbæk, Gro Lauvland, Øyvind Hagelund, Bjørn Kleppe og Mette Burkeland. I 

tillegg møter Inger Solem og daglig leder i Frogner menighet møter fast i styremøtene. 

Oppgaver: 

Styret har videreført samordningen av utleie av Kirkestuen og Menighetshus som besluttet 

av menighetsrådet. Det sikrer at prioriterte oppgaver har lokaler samtidig som det er mulig å 

leie ut med et jevnt belegg og inntjening. Inntektene fra utleien dekker også felleskostnader 

og drift av Kirkestuen og drift og vedlikehold av menighetshuset. 





STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2020 

Styret og ledelse: 

Styret , 2020 består av Lars Gathe, Sissel Nilsen, Marg unn Sandal. Harald Kringlebotn og Mananne 
S1mth Magelie Stiftelsen har i 2020 avholdt 9 styremøter 

Stiftelsen har ved årsskiftet 31. 12.20 ingen ansatte Styret har en avtale med el eksternt selskap om 
regnskapsførmg og admmislralive okonomirutiner for stiftelsens drift. f-rem til avhendelsen av 
eiendommen Erling Skjalgssons gate 25 i oklobeI 2020, har stiftelsen hall en ansatt på deltid med 
ansvar for vedlikehold nv strttelsens fasle eiendom 

Det er avholdt totalt 9 styremoler 1 2020 Slyret har arbeidet med salgsprosess for eiendom, fulgt opp 
91ennomfonngen av salget av leiligheter som ble påstartet i ultimo 2019 og fulllor1 tidlig i januar 2020 
Stiftelsens lån fra onn og Oslo kommune er lilbakebetall og avviklet Kortsiktig plasseringer i bank ov 
provenyel fra salgene av fasl emnrlom er forelall 

De! pågår nå arbeid med å etablere en lreml1d1g langsiktig forvaltning av stiftelsen aktiva og a 
lonnalisere samarbeid med Frogner menigI1et om å etablere om støtte lnr å oppfylle formålet for 
stiftelsen 

Arsrognskapel 31, desember 2020 

Etter styrets mening gir årsregnskapet for 31 t 2,20, med note, og beretning fullstendig og utfyllende 
mformasIon om Frogner menighets diakonale sliflelse balanse on resultat for regnskapsåret 2020 

Sum inntekter elter fradrag av dnftskostnader er et drif1sresullal for 2020 på 163,459,658 Eller lradrng 
av finansposter på 66,271 er regnskapet 9Jort opp med el overskudd lor iirel på 163,393,387 
Stiftelsens aktiva består I sin helhet av omløpsmidler på 178,845.449 Passiva utgjøres av kortsiklig 
lovorandorgjeld på 193,018 og en 10101 eyenkapilal på 178,652.431 hvorav 170,052.431 er opptjen! 
egenkap,lal og 2,200,000 er sliftelsens grunnkap1lal 

Styret vurderer at forutsetningene for videre dritt er til slede 

sI,ttelsens drift har hall liten eller ingen målbar påvirkning på det ytre miljø I 2020, Det er Ikke rapportert 
om skader eller ulykker 12020 av noen art. arbeldsmlljoel har vært godt og llkeshlling i styret er 
,varelatt 

Styret i Frogner menighets diakonale stiftelse 

Frogner, 4 mars 2021 

Lars Galhe 
slyreleder 

Harald Kringlebotn 
styremedlem 

Margunn Sandal 
styremedlem 

I I 

Sissel Nilsen 
neslleder 

Mananne Smilh Magelie 
styremedlem 
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