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Verksamhetsöversikt för Svenska kyrkan i Norge 2018 
 

VERKSAMHETENS PLATS, OMFATTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Svenska kyrkan i Norge tillhör Svenska kyrkan och dess pastorala ansvarsområde är hela Norge. 

Merparten av verksamheten sker i Oslo. Primärt riktar sig arbetet till de svenskar som bor i Norge och 

tillhör Svenska kyrkan. I bland annat det diakonala arbetet är målgruppen bredare.  I Stavanger, Bergen 

och Trondheim firas gudstjänster månatligen. På dessa platser sker också barn- och familjearbete, samt 

körverksamhet, i olika hög grad. Arbetet utanför Oslo presenteras främst under egen rubrik. 

Församlingen är ett ”tros- och livssynssamfunn” i det norska samhället, vilket innebär att vi får del av det 

medlemsbidrag (”tilskudd”) som staten och de lokala kommunerna betalar ut till samfund utifrån 

inrapporterade medlemslistor. Från 2017 får församlingen endast söka bidrag för de medlemmar som 

aktivt bekräftat sitt medlemskap (se under punkt 7.).  Den 31 december 2018 fanns över 20.000 

medlemmar i Svenska kyrkan som är folkbokförda i Norge noterade i vårt register. 14.394 av dessa har 

bekräftat sitt medlemskap.  

FÖRSAMLINGEN SOM ARBETSPLATS 
I församlingens fysiska arbetsmiljöer följs norska arbetsmiljöbestämmelser. Inga skador eller olyckor 

med arbetsplatsanknytning har skett under 2018. Under året har några anställda varit långvarigt 

sjukskrivna. Värderingar kring arbetsmiljöns betydelse vid dessa sjukskrivningar har gjorts och 

handlingsplaner för återträdande i tjänst har följts. Sjukfrånvaron för hela året ligger på totalt 6,25 % av 

den samlade arbetstiden. Verksamheten påverkar inte den yttre miljön genom föroreningar. 

Den fysiska arbetsmiljön i Oslo är på grund av byggnationerna i regeringskvarteret ibland utmanande. 

Byggarbeten i Margaretakyrkans omedelbara närhet kommer att pågå under många år framåt. 

Arbetsgivare och arbetsledning arbetar strukturerat med frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet 

(HMS)1 för att arbetsmiljön skall vara god och säker ur alla perspektiv. Daniel Löfgren har under 2018 

varit arbetsplatsens skyddsombud. 

JÄMSTÄLLDHET 
Avlönad personal var i december 2018 14 personer, varav 5 är män och 9 är kvinnor. Styrelsen bestod 

under 2018 av 9 ordinarie ledamöter varav 4 var män. Styrelsen och verksamhetsledningen har utifrån 

en värdering av nuvarande förhållanden inte funnit anledning till åtgärder avseende jämställdhet. 

VERKSAMHETENS STYRNING 
Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ och väljer för styrning och förvaltning ett 

kyrkoråd. Kyrkostämma har under 2018 hållits 25 mars och 28 oktober. Kyrkorådet har hållit 6 

sammanträden under året och bestod av följande ordinarie ledamöter:  

                                                           
1 

Personalmöten varje vecka, årliga medarbetar-/utvecklingssamtal, friskvårdsbidrag, utbildningar i ”första hjälpen”, 
brandövningar etc. 



2 
 

Mikael Strandberg, ordf 
Beryl Wilhelmsson, vice ordf 
Gunnar Prytz Leland 
Karin Ibenholt 
Anita Hedén Johnsen 
Ulrika Löfgren  
Henrik Vinternatt 
Marie-Anne Sekkenes 
Per Anders Sandgren, kyrkoherde 

Suppleanter i kyrkorådet har varit:      

Johnny Comstedt 

Sara Svensson 

Barbro Roos 

Mikael Bohgard 

Utskott, kapitalförvaltningsråd och arbetsgrupper 
Arbetsutskott, fastighetsutskott, diakoniutskott och redaktionsutskott har utsetts av kyrkorådet och 

verkat under 2018. 

Ett kapitalförvaltningsråd har verkat under 2018. I rådet har ingått Lars Näppä, Christian Paus, Mikael 

Strandberg, Mikael Klingberg, Per Anders Sandgren och Karin Ibenholt (ordf.). 

En arbetsgrupp för framtagandet av ny församlingsinstruktion har bestått av av Marie-Anne Sekkenes, 

Gunnar Prytz Leland, Mikael Strandberg och Per Anders Sandgren. 

Utbildning och inspiration 
Kyrkorådet har tillsammans med de anställda under 2018 mötts till gemensam arbetsdag. 

I arbetslaget pågår fortbildning av olika slag. Kristina S Furberg genomgår en själavårdsutbildning. 

Konferenser kring ”trosupplärningsprogram”, persondatalagen, enskilda sånglektioner och liknande är 

utbildnings- och inspirationstillfällen för flera anställda. 

Församlingsråd i Stavanger, Bergen och Trondheim 
I Stavanger, Bergen och Trondheim har under 2018 arbetsgrupper verkat. I Stavanger består gruppen av 

Charlotta Schaefer och Sofia Soland. I Bergen: Birgitta Åsjö och Karin Tylleskär. I Trondheim: Camilla 

Lehtivuori, Markus Ljungblad och Gunnar Prytz Leland. Förutom möte på respektive ort ordnades den 1 

september 2018 ett gemensamt möte i Oslo då arbetsgrupperna också träffade kyrkorådet och 

personalen. 

Policys och liknande principiella dokument  
Under 2018 har kyrkorådet sett över befintliga policydokument och uppdaterat policydokumentet kring 

frivilligarbete samt diakonipastoralen.  
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1. GUDSTJÄNST 
Inriktningsmål för våra gudstjänster:  

Vi vill att dopet och mässan är mötesplats, växtplats och centrum. Tillsammans formar vi den 

gudstjänst som vi själva längtar efter. Vi vill ge plats för tro och tvivel, meditation och bön, lek 

och fest, stillhet och lovsång!  

Detta mål vill vi förverkliga genom att:  

- låta delaktighet stå i centrum. Vi vill att många är med, planerar, medverkar i och utvärderar 

gudstjänsten, så att den blir hela församlingens gudstjänst. 

- fira gudstjänst i kyrkorum med hög grad av så kallad universell utformning. Gudstjänstrummen 

skall vara tillgängliga för både unga och äldre och för personer med barnvagnar och rullstolar.  

- låta musik ha en framträdande plats i gudstjänstlivet. Musik och körsång har en avgörande 

betydelse för gudstjänstens möjlighet att nå ut med evangelium, det glada budskapet. 

- i gudstjänsten inspirera varandra att ta vara på missionsuppdraget - att i sin vardag, på sitt 

personliga sätt, vittna om evangelium i ord och handling.  

SÖNDAGENS HUVUDGUDSTJÄNSTER 
I Oslo har huvudgudstjänst firats klockan 11 i princip varje söndag och kyrklig helgdag, nästan alltid som 

högmässa eller familjemässa. I Bergen och Trondheim har det på respektive plats firats gudstjänst med 

mässa månatligen januari till juni och augusti till december. I Stavanger firas en enkel andakt i samband 

med familjesamlingen. 

Kyrkskjuts med kyrkans buss har erbjudits, och i princip nyttjats, varje söndag. 

I huvudgudstjänster har församlingen ca två gånger per månad haft körmedverkan och det har utöver 

det varit ett flertal sång- och instrumentalmedverkan. Församlingen gästas också varje termin av körer 

som medverkar i mässan. 

Kyrkvärdarna är viktiga medarbetare i församlingens gudstjänster och följande har under året haft 

kyrkvärdsuppdraget: Margareta Braastad, Marie-Anne Sekkenes, Anita Hedén Johnsen, Barbro 

Marklund-Petersone, Mikael Strandberg, Richard Klingspor, Thomas Wagner, Philippa Vinternatt och 

Johnny Comstedt. Kyrkvärdarna har samlats någon gång per termin för att samråda och planera. Arbetet 

med att uppmuntra barn som värdar (barnkyrkvärdar) med särskilda uppgifter i högmässan fortsätter.  

Vid 12 tillfällen har konfirmander varit delaktiga under gudstjänsten, bland annat genom att delta i 

processioner, ta upp kollekt och duka till nattvard. 

Efter samtliga huvudgudstjänster erbjuds kyrkkaffe/fika och gemenskap i salarna. 

KYRKLIGA HANDLINGAR 

Dop  
År 2018 ägde 39 dop rum, 22 pojkar, 16 flickor och en vuxen man. För varje dop hängdes en ”dopängel” 

av glas upp i det järnsmidesträd som placerats framme i koret. Änglarna delas ut vid 

dopfestgudstjänsten året därpå.  
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Dopuppföljning i form av undervisningstillfällen redovisas under ”Undervisning”. Ett led i 

dopuppföljningen är inbjudan till och överlämnandet av en bibel för barn som också under 2018 skedde 

i samband med en gudstjänst på hösten.  

Konfirmation  
7 ungdomar konfirmerades under 2018.  

Vigsel  
8 vigselgudstjänster ägde rum under 2018.  

Begravningsgudstjänst  
2 begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning ägde rum under 2018. 

ANDRA GUDSTJÄNSTER  
Det firas under hela året en mängd olika andakter och veckomässor. Middagsbön beds i 

Margaretakyrkan varje helgfri vardag kl. 12 och kvällsmässa firas kl. 18.30 varje onsdagskväll. Ett stort 

antal musikgudstjänster och konserter av gästande körer och musiker firades under året. I samband med 

samlingar för barn, församlingsbesök och andra tillfällen har ytterligare gudstjänster firats. 

Meditation 
Under 2018 fanns möjlighet till en halvtimmes tyst meditation i direkt anslutning till onsdagsmässan. 

Under året genomfördes en retreat samt ett besök på Engen kloster.  

2. UNDERVISNING  
Ledarutbildningar för unga vuxna, arbetet med Ung kör, Ung i Oslo, hantverkscafé, Kammarkör, 

babycafé och varje annat sammanhang där människor möts kan definieras som ett lärande och därmed 

en del av församlingens undervisning. Lika sant är att arbetet i vissa fall kan definieras som diakoni eller 

mission. Med denna viktiga insikt i minne vill vi kortfattat beskriva de sammanhang för undervisning 

som församlingen erbjudit under 2018. 

BARN- OCH FAMILJEARBETET:  
Inriktningsmål för vårt barn- & familjearbete:  

Vi vill tillsammans med barn och vuxna forma en miljö där det finns plats för både gudstjänst, 

samtal och stillhet, lek och skratt.  

Detta mål vill vi förverkliga genom att:  

- inspireras av Jesus, som säger: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike 

tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”  

- förmedla bibelberättelser, sånger och böner  

- erbjuda skapande aktiviteter som tar vara på barnens inneboende kreativitet. 

Barn- och familjearbete inbegriper förutom nedanstående självklart också sådant som familjemässor, 

barnkörer, festligheter vid nationaldagen och mycket annat.  

Barnkonsekvensanalys görs kontinuerligt i samband med beslut.  
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Babycafé  
Babycaféet är en populär och mycket viktig plats för församlingens många småbarnsföräldrar. Det är en 

öppen mötesplats för barn och vuxna som äger rum varje tisdag och torsdag. Förutom fika, samtal och 

lek för barnen erbjuds en stund gemensam sång som avslutas med ljuständning och andakt. I snitt var 

det ca 90 deltagare (barn och vuxna) varje vecka som besökte babycaféet. 

Första hjälpen-kurs genomfördes 1 gång under våren. 

Kyrkis 
För barn mellan 3-5 år, men också för småsyskon som följer med och vuxna, har Kyrkis blivit en viktig 

mötesplats. Ungefär varannan lördag har 6-10 barn träffats för att sjunga, upptäcka, skapa, fika och leka. 

Varje träff utgår från ett tema som följer kyrkoåret. Skapelsen, Noah, Jesu liv, Mose, dop och nattvard är 

exempel på några berättelser och teman som barnen fått upptäcka.   

Konfirmandarbetet 
Församlingen erbjuder kontinuerligt konfirmandundervisning. Den konfirmandgrupp som började 2017 

och konfirmerades i juni 2018 bestod av 7 konfirmander och 6 unga ledare. Under 2018 hade vi 4 ledare 

som gick ledarutbildning via Karlstads stift. En av dem kom från församlingen i Trondheim.  

Mini- och barnkörer 
Som viktig dopuppföljning och för att bland annat kunna erbjuda kristen undervisning för barn fram till 

konfirmationsåldern har mini- och barnkörsarbetet fortsatt att utvecklats under 2018. Det kommer med 

jämna mellanrum nya barnkörsångare, framförallt i de yngre åldrarna. Se också under rubriken Musik. 

”UNGA VUXNA” OCH VUXNA 

Ung i Oslo 
Under 2017 ändrades formen för Ung i Oslo och det erbjöds enbart enstaka träffar. Intresset för 

mötesplatser i kyrkan för unga vuxna har minskat. Däremot finns det fortfarande stort intresse att 

sjunga i kör, ha enskilt samtal och via cykelcaféet mötas på Oslos gator.  

Många unga vuxna söker sig självklart till mycket annat i församlingen som till exempel gudstjänster, 

festligheter, samtalsgrupper, svenska högtider etc.  

Cykel-caféet 
Arbetet med att vara på platser där unga svenskar möts fortsatte under 2018. Ett viktigt verktyg för 

detta är det ambulerande cykel-caféet. Cykel-caféet, en specialutrustad trehjulig cykel med flak, har 

använts till exempel vid idrottsevemang, konserter med svenska artister, Sveriges nationaldag och Oslo 

Pride. Under 2018 blev cykeln använd på stadens gator och torg vid 2 tillfällen, utanför Kontraskjæret 

under fotbolls VM och i Sofienbergparken med grillning och kubb 

Ung kör 
Ung kör övar varje måndagskväll. Kören utgörs av kvinnor i åldern 18 – 30 år.  

Kammarkören 
Varje tisdagskväll möts kammarkören. 
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Hantverkscafé 
Under 2018 har inga hantverkskafeer arrangerats. Verksamheten vilar. 

Onsdagsträffen  
En onsdag i månaden mitt på dagen inbjuds till Onsdagsträff. Träffen innehåller ett program/föredrag, 

lunch och avslutande andakt. gemenskap och något tänkvärt är utgångspunkten.  

Under 2018 har ambitionsnivån vad gäller programmens innehåll varit fortsatt hög. Program: I februari 

fick vi pröva på yoga med Maria Udehn, i mars berättade Richard Klingspor om Gustaf Vigeland, i april 

kom Margareta Stålnacke och talade om sina erfarenheter från att vara stadsdelsfadder i Sydamerika, i 

maj gästades vi av konstnären Tor Wilthill som visade sina osloakvareller, i juni var Lina Sandell, hennes 

liv och verk temat. Vi gästades av Emmy Stahl som framförde ett sångspel om Sandell. I september höll 

förre kh i Arvika Valter Fryxelius ett program om Astronomi och tro, i oktober berättade Nina Norman 

och Mikael Strandberg om en resa till Mhonjera i Tanzania, i november var temat New York. Några 

medlemmar ur Ung kör och Frida Johansson berättade om staden och om Svenska kyrkan där, i 

december handlade det om advents- och jultraditioner. Vi sjöng också julsånger. Under året har temat 

följts upp i lunchmenyn på smakliga och finurliga sätt. Antalet deltagare har gått upp från i snitt 10 per 

tillfälle under 2014 till i snitt 20 under 2018. Därtill kommer deltagande anställda. 

Samtalsgruppen ”Tala tro och liv” 
En onsdagskväll i månaden, efter mässan har det funnits möjlighet att samtala om tros- och livsfrågor. 

Samtalstema har valts utifrån kyrkoåret. Gruppen är öppen – man är med när man kan och vill. 

Deltagarantalet har under året varierat mellan 5 - 10 personer. En del i samtalet är att fånga upp teman 

inför kommande söndags förbön. Gruppen hade Anna Runesson och Per Lidbeck som gäster vid varsitt 

tillfälle. 

Bibelstudium 
En onsdagskväll i månaden, efter mässan har det funnits möjlighet att samtala om tros- och livsfrågor. 

Under 2018 var bibelstudiet aktivt enbart under höstterminen. Temat för studiet var Bibeln och känslor 

med rubrik “Känslor är livets krydda”. 

Samlingar kring särskilda frivillig-insatser/delaktighet 
Under 2018 har det förekommit flera tillfällen inför basaren då frivilliga samlats för att baka och 

förbereda på annat sätt. 

Frivilliggruppen med representanter för anställda och frivilligt engagerade fortsätter att mötas. 

Gruppens uppgift är att hålla frivilligpolicyn aktuell och att förbereda tackfester för frivilliga. Gruppen 

har sammanträtt vid tre tillfällen under året. 

Nätverket Ideellt forums idédagar är en årligen återkommande viktig inspirationsplats för kyrkligt 

frivilligarbete. En grupp på 4 personer från Svenska kyrkan i Norge deltog i 2018 års idédagar i 

Helsingborg. 

Utställningsverksamhet i Margaretakyrkan: En konstutställning har hållits under året. I september visade 

Magdalena Eckersberger sina målningar.  
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Födelsedagsfest  
Det inbjöds till en födelsedagsfest för dem som fyllde 75, 80 och däröver med god uppslutning. 

Majklubben 
Majklubben är en till församlingen och Margaretakyrkan knuten mötesplats för intresserade svenskor, 

en gemenskap som betytt och betyder mycket för basaren. Också 2018 har de mötts en gång i månaden.  

Margaretaföreningen 
Margaretaföreningen genomför samlingar och utflykter på dagtid. På våren 2018 bjöd ”Margaretorna” 

till lunch i prästgården, tillsammans med en del yngre kvinnor från församlingen och man ordnade en 

försommarutflykt. Ett lotteri under basaren hörde till insatserna under året. 

Annan sammanslutning med relation till församlingen 
Osloavdelningen av föreningen SWEA (för utlandsboende svenskor) lånar lokaler för större fester, 

samlingar och årsmöten av församlingen. Tillsammans med andra medlemmar i SWEA har diakonen lett 

en samtalsgrupp i SWEAS regi. Andra sammanslutningar för svenskar som i viss verksamhet relaterar till 

församlingen finns också i Stavanger, Bergen och Trondheim. 

3. DIAKONI OCH MISSION  
Inriktningsmål för vårt arbete med diakoni och mission:  

Alla anställda och medarbetare i vår församling, både enskilt och tillsammans, har ett diakonalt och 

missionerande ansvar. Vi finns till för varandra. Alla är välkomna till vår församlings gemenskap med 

både sina gåvor och sina behov. Vi inbjuder till viktiga samtal och strävar efter förtroendefulla 

relationer.  

Detta mål vill vi förverkliga genom att:  

- fördjupa vår gemensamma medvetenhet om att diakoni och mission är något som vi som församling 

gör tillsammans - det är en del av vår identitet och gemenskap. Genom vårt diakonala och 

missionerande arbete vill vi tydliggöra att kärleken och omsorgen om medmänniskan står i centrum för 

vår kristna tro.  

- vi deltar i samhällets sociala nätverk genom regelbunden kontakt med socialvården, polisen, 

äldreomsorgen, skolan, kyrkorna och andra föreningar.  

- vi strävar efter att ge röst åt dem som inte hörs själva, genom att på olika sätt aktivt engagera oss för 

att hävda varje människas helighet samt lika och okränkbara värde.  

Merparten av vad en församling är och gör har aspekter av såväl diakoni som mission. 

Diakoni utövas både ”akut” och vid planerade tillfällen, till exempel enskilda samtal. Det sker både i och 

utanför de många grupper och sammanhang som är församlingens. Den utövas såväl av anställda och 

frivilliga medarbetare som av varje enskild församlingsmedlem. 

Över 350 fysiska samtal ägde rum som kan definieras som enskilda eller själavårdande. Det absoluta 

flertalet av dessa har haft diakonal karaktär. Utöver det har många samtal per telefon eller 
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kommunikation via brev eller epost skett som kan betraktas som enskild själavård och diakoni. Andra 

diakonala tjänster har noterats vid omkring 100 tillfällen. 

Många församlingsmedarbetare har under året haft kontakt med norska kollegor, bland annat i 

församlingar, på sjukhus och i fängelser. Hembesök sker ofta hos äldre, socialt utsatta samt inför kyrkliga 

handlingar som dop, vigsel och begravning, vid högtidsdagar eller vid kontaktbehov och sjukdom. Ibland 

innebär diakonin konkreta monetära hjälpinsatser. Mission utförs på olika sätt genom hela 

församlingens arbete, det är det som i ord och handling visar på Kristi kärlek. 

Under 2018 fortsatte besöken på flera norska fängelser där regelbundna besök av svenska (och personer 

med anknytning till Sverige) interner och häktade besöks. Det har rört sig om interner på Ullersmo 

fengsel, Kongsvinger fengsel och Oslo fengsel.  

I samband med dödsbud har församlingen haft kontakt med politiprästen.  

Som vald representant för diakoner och präster i utlandstjänst har diakonen deltagit i domkapitlet i 

Visbys sammanträden.  

Diakonen är ledamot i Norges kristna råds styrgrupp för Global info och deltar i gruppens 

sammanträden.  

Svenska diakoner i tjänst i Oslo med omnejd har mötts i vid några tillfällen. Gruppen fungerar som en 

kollegial handledningsgrupp. 

Mötesplatser och högtider 
Flera av församlingens sociala mötesplatser och högtidsfirningar, t ex nationaldagsfirande, 

fettisdagsfest, kräftskiva och andra liknande är viktiga möjligheter för människor att uppleva 

samhörighet/tillhörighet och skapa sociala relationer. Dessa aktiviteter är diakoni i bred bemärkelse. 

Det ideella arbetet vid basar, loppmarknad, Lucia och andra tillfällen möjliggör social diakoni i 

församlingen bland medlemmarna och är också ett viktigt bidrag till diakoni genom att överskottet 

oftast går till ett gott diakonalt ändamål. 

4. EKUMENIK 
Församlingens arbete i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim innebär nära samverkan med den norska 

kyrkan. 

Församlingen har 2018 också samverkat med finska och lettiska kyrkan samt andra församlingar som 

tillfälligt eller regelbundet lånat våra lokaler. Ekumeniska böneveckan 2018 (18 januari) i Oslo firades 

med en gemensam gudstjänst för den grekisk-ortodoxa Marie Bebådelsekyrkan, anglikanska St 

Edmunds, katolska St Olav, Den norske kirke i Trefoldighet samt de finska, lettiska och amerikansk-

lutherska församlingarna. 

Kyrkoherden i Svenska kyrkan i Norge har under 2018 varit ordinarie styrelseledamot i Norges Kristna 

Råd (NKR), vald på mandatet för de utlandsförsamlingar i Norge som är medlemmar i NKR, samt 

suppleant i NKR’s styrelses arbetsutskott. Diakon Kristina S Furberg ingick i NKR’s grupp Global Info. 
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5. MUSIK 
Inriktningsmål för vår kör- och musikverksamhet:  

Musikverksamheten skall bära församlingens lovsång och genom musiken vittna om det kristna 

budskapet.  

Detta mål vill vi förverkliga genom att:  

- körerna skall erbjuda såväl dess deltagare som dess åhörare goda musikaliska upplevelser 

samtidigt som den för varje sångare skall uppmuntra till fördjupat deltagande i församlingens liv 

och gemenskap.  

- ha låga trösklar och en god gemenskap där det är lätt att känna sig hemma oavsett tidigare 

körerfarenheter. 

Under 2018 har Sven Åke Svensson, Nina Norrman och Benjamin Åberg varit anställda musiker. 

Benjamin Åberg efterträdde Sven Åke Svensson den 5 november. 

Körer för barn 
Församlingen har under 2018 haft 3 barnkörer med åldersindelningen 5 - 7 år, 8 - 9 år samt 10 år och 

uppåt.  

Under året har det varit 16 ordinarie lördags-övningar samt två extra övningar i november-december 

inför Lucia. Totalt har 36 barn varit aktiva i barnkörerna. 

Barnkörerna har medverkat vid 6 huvudgudstjänster (julgransplundringen, dopfest, familjelägret, 

påskfest, höstupptakt och bibelutdelning.) Dessutom vid 2 st Barnens Lucia. Vid Barnens Lucia 

tillsammans med några av barnen från Kyrkis. 

Vid Barnens nationaldag, 3 juni, var temat i år Astrid Lindgren. Gräsmattan framför kyrkan fylldes av 

barn utklädda till olika figurer från Astrids böcker och barnkörerna ledde oss i några av de kända 

sångerna. 

För den äldsta gruppen, DoReMi, har det under 2018 frigjorts lite extra tid. Detta har gjort att det under 

våren genomfördes en övernattning i Margaretakyrkan med lite extra övning. Dessutom var kören 

helgen 26-28 oktober med på International Soul Children Festival på Spectrum i Oslo. DoReMi var också 

en del av Gospelhelgen 10-11 november i Margaretakyrkan.  

Helgen 16 - 18 mars var det dags för årets familjeläger, i år på gården Aarholt-tunet. Det blev härlig 

vinterhelg med mycket snö, strålande sol, mys med djuren, god gemenskap, tunnbrödsbakning och en 

avslutande familjemässa i Margaretakyrkan. 11 barn och 11 vuxna från både Oslo och Stavanger deltog i 

det uppskattade lägret 

Ung kör 
Ung kör medverkade i 10 gudstjänster och gjorde 1 vårkonsert, Nationaldagskonsert och en konsert 

under hösten med egenproducerat material för gruppen. I Luciafirandet framträdde kören vid 7 

tillfällen. De bidrog vid julmarknaden på Norsk Folkemuseum med två luciatåg. I september reste kören  

till New York. 
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Övningar sker varje måndag kl. 19-21. Kören var till antalet 24 sångare vid årets slut. 

Kammarkören 

Kammarkören bidrog under 2018 vid 10 gudstjänster. Kören sjöng en vårkonsert och en höstkonsert 

utöver Nationaldagskonserten och Luciaprogrammen. Under hösten framfördes bla F Schubert Mässa B 

dur tillsammans med orkester. Solopartierna sjöngs av sångare i kammarkören. Vid slutet av året hade 

kören 28 deltagare. 

Musik i Margaretakyrkan 

Musikgudstjänster och konserter i serien Musik i Margaretakyrkan har 2019 ägt rum vid 19 tillfällen. 

Gästande körer och instrumentalister, blandat med församlingens egna körsångare och musiker, har 

under året bidragit till ett rikt musikliv.  Programmen har skett ca 2 ggr/månad med uppehåll under 

sommarmånaderna.  I programserien har det varit flera internationella musiker varvat med det lokala 

musiklivet.  Utöver dessa egna program har ett flertal konserter ägt rum där kyrkan varit uthyrd. 

Dessutom bidrog Svenska kyrkan i Norge även detta år i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival med ett 

flertal konserter.  

Musikundervisning 
Församlingen har under 2018 erbjudit individuell sångundervisning till många av sångarna i 

församlingens båda vuxenkörer. I båda körerna erbjuds hjälp i teknik och stämövning. Det är 

obligatoriskt inträdesprov till båda grupper 

Körhelg  
Under några år har församlingen en helg under hösten erbjudit en körhelg med ett musikutbud som vi 

inte erbjuder året runt i församlingen. I år blev detta i lite mindre skala genom en gospelhelg i egen regi 

helgen 10-11 november.   

6. ARBETET I BERGEN, STAVANGER OCH TRONDHEIM 
I Bergen, Stavanger och Trondheim träffas församlingarna på respektive ort en helg i månaden (från 

augusti - juni). Under 2018 har vikarierande präster tjänstgjort i Stavanger och Bergen på grund av 

sjukskrivningar. 

De tre församlingsråden hade en gemensam träff i samband med upptaktshelgen i Oslo 1-2 sptember 

tillsammans med personal och kyrkorådsrepresentanter. Utöver denna träff hade man möten separat på 

var ort. Församlingsråd och andra frivilliga tar stort ansvar på varje ort för att välkomna och inkludera de 

som kommer samt praktiskt arbete. 

Trondheim 
Svenska församlingen i Trondheim träffas i Ilen kirke en söndag i månaden. Söndagen rymmer 

Familjekyrkis och kvällsmässa med efterföljande kyrkkaffe. Det har i medeltal varit 15 besökare/gång vid 

Familjekyrkis och 12 deltagare vid gudstjänst. Ett dop genomfördes i Berg kirke. 

Vid vårterminens avlutningsgudstjänst deltog Värmdö vokalensamble. 

Första advent och luciahögtid firades ekumeniskt med Ilen menighet.  

Lucia firades i Ilen kirke med ca 350 besökare. För sjunde året i rad deltog Jämtlands musikgymnasium, 

estetlinjen. 



11 
 

Stavanger 
Svenska församlingen i Stavanger lördag en gång i månaden för Öppet Café och Familjekyrkis i Kampen 

kirke. Det har i medeltal varit 17 besökare.  

Några festligheter att nämna var den årliga Valborgsfesten, vårterminens avslutande ”Barnens dag” i 

samarbete med Kampen menighet som lockade ca 100 deltagare samt Lucia med där ca 260 pers deltog. 

Årets Luciakör var Hagakyrkans Ungdomskör från Göteborg i samarbete med Kampen Kirkes Pikekor. 

En familj från Stavanger deltog i Familjelägret på Aarholt-tunet.  

Bergen 
Svenska församlingen i Bergen har mötts en söndag i månaden i Johanneskirken, kl. 14.00-20.00. De 

grupper som träffats har varit Familjekyrkis, kör, gudstjänst med efterföljande kyrksoppa. Antal 

deltagare per gudstjänsttillfälle under 2018 har varit 15 st i medeltal. Ett dop av en vuxen skedde under 

våren. 

En större händelse under året var musikgudstjänsten 8 april, ”7 ord” av Ulf Nomark. Det var sångare från 

Bergen som sjöng tillsammans med kören Salta Vindar från Sverige. Inför denna musikgudstjänst har 

kören i Bergen under våren haft två extra övningar. Detta har gett kören en extra kick och några från 

kören var också med i Stockholm på Gospelfestival i september. 

Lucia drog som vanligt mycket folk, 400 personer. Årets luciakör var Hagakyrkans ungdomskör från 

Göteborg.  

7. ÖVRIGT 

INFORMATIONSARBETET 
Svenska kyrkan i Norge har ett aktivt kommunikationsarbete med flera olika kanaler. Den mest aktiva 

kanalen är Facebook men medlemsmagasinet INTRYCK är den kanal som når ut till den absolut största 

medlemsgruppen. 

Magasinet INTRYCK sänds ut till cirka 12 000 medlemmar och prenumeranter, cirka 4300 av dessa sänds 

ut som PDF via mail. I dagsläget har vi 40 betalade prenumeranter. Det sista numret för 2018 sändes ut 

till alla medlemmar i Svenska kyrkan som är bosatta i Norge. Detta utskick sändes ut till cirka 16 000 

medlemmar. Magasinet bygger främst på frivilliga bidrag och för varje nummer ökar antalet frivilliga 

som vill hjälpa till med magasinet.  

Svenska kyrkan i Norge sänder även ut fyra olika nyhetsbrev, en gång i månaden, via mail. Beroende på 

vart i landet man bor kan man få ett nyhetsbrev för Oslo/Akerhus, Trondheim, Bergen eller Stavanger. I 

Oslo/Akerhus sänder vi cirka 3200 nyhetsbrev, Bergen och Stavanger cirka 180 vardera och Trondheim 

cirka 250 nyhetbrev. Läsarstatistiken på Nyhetsbrevet ligger runt 40 % för de olika breven. I dessa 40 % 

räknas bara de som aktivt klickat i brevet eller godkänt bilderna, inte de som bara läst Nyhetsbrevet 

(man kan läsa utan att klicka).  

Facebook-sidorna används flitigt och många inlägg får stor aktivitet. Oslos Facebook-sida har cirka 3600 

följare, Stavanger och Bergen drygt 100 följare vardera och Trondheim 160. Det bjuds även in till de 

större eventen genom Facebook.  
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Instagram har under 2018 fått cirka 1000 följare. Målet är att det ska bli ett vandringskonto mellan 

frivilliga och personalen och lyfta hela verksamheten i Norge.  

Svenska kyrkan i Norges hemsidan uppdateras regelbundet och är en av de viktigaste 

informationskanalerna. Det är även här man ska kunna hitta all information om Svenska kyrkan i Norge 

och alla olika aktiviteter. Målet med hemsidan är att den ska vara tydlig och lätt att använda.  

Antalet tryckta annonser har minskat. Denna kanal används bara för större arrangemang (t.ex. Basar och 

Lucia) och konserter. Detta för att nå en bredare målgrupp som man inte når genom de digitala 

annonsverktygen.  

De digitala annonserna har ökat och kanaler som används är Facebook, Instagram och olika kalendrar 

som är aktuella på nätet. Detta för att öka synligheten av och kunskapen om att Svenska kyrkan i Norge 

finns. Under 2018 har två stora kampanjer rullat på Facebook. Den ena för att lyfta samtalsstöd för unga 

vilket har varit extra aktiv runt de olika högtiderna.  Den andra för att väcka intresse till att anmäla sig till 

kyrkans Nyhetsbrevet. Genom denna annons har vi fått in kontaktuppgifter till en grupp som är 

medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige men som vi inte kunnat nå på annat sätt. 

Församlingen har ökat kommunikationen med hjälp av flyers och affischer inför olika arrangemang. 

Detta för att nå en bredare målgrupp och engagera de som redan befinner sig i kyrkans lokaler. 

Under 2018 deltog vi även under riksdagsvalet vid ambassaden. Detta för att öka kyrkans synlighet. 

Kyrkan stod vid ambassaden under de mest aktiva öppettiderna under eftermiddagen, kvällar och 

helger. Allt som allt röstade cirka 5000 svenskar på ambassaden i Oslo. Anställda och frivilliga delade ut 

kaffe och mellan 2500 - 3000 nybakade bullar till de som stod i kön för att rösta. De som stod i kön fick 

även möjlighet att delta i en tävling där de kunde vinna biljetter till årets lucia eller en middag på 

Voksenåsen. Genom att delta i tävlingen visade de även sitt intresse för att börja prenumerera på 

Nyhetsbrevet. Sammanlagt deltog 170 personer i tävlingen. 

MEDLEMSKAMPANJEN ”Tack vare dig…” 
Svenska kyrkan i Norge har under 2018 fortsatt med medlemskampanjen, som startades i 2016, i syfte 

att få så många svenskkyrkliga medlemmar i Norge att aktiva bekräfta sitt medlemskap. Kampanjen har 

sin grund i förändrade regler för statligt och kommunalt bidrag till de nordiska folkkyrkorna (se under 

Ekonomi och förvaltning). 

I medlemsmagasinet INTRYCK, som skickats 1 gång i 2018 till alla medlemmar, uppmanas medlemmarna 

att bekräfta sitt medlemskap. Det externa callcentret som anlitats har haft 1 st ringkampanjer i 2018 för 

att nå medlemmar som inte har bekräftat sitt medlemskap. Dessutom sändes ett välkomstbrev ut 4 

gånger i 2018 till nyinflyttade medlemmar. Brevet berättar hur den enskilde medlemmen bidrar till 

församlingens kulturella, diakonala och religiösa arbete genom sitt medlemskap och att detta endast är 

möjligt ”tack vare dig”. I brevet ställs även frågan om medlemmen även är medlem i ett annat 

trossamfund samt det finns upplysning om hur man kan utträda om man skulle önska det. Kampanj har 

även flera gånger under 2018 lanserats på Facebook, Instagram och andra sociala medier. Medlemmen 

uppmanades att bekräfta sitt medlemskap via SMS, epost, vanlig postgång eller på församlingens 

hemsida. Vid årsskiftet hade 14 394 personer bekräftat sitt medlemskap. 
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FORTBILDNING OCH INSPIRATION 
Församlingens pedagog och komminister har under 2018 deltagit i samlingar kring ”Trosopplering” 

arrangerade av den Norske kirke. Hela arbetslaget har under 2018 genomgått flera hel- och 

halvdagsutbildningar under temat arbetsmiljö, arbetslag och kommunikation. 

BESÖK 
Under 2018 har flera grupper besökt församlingen, bland annat många körer, Toleransgrupp från Årjäng, 

samt konfirmander från olika delar av landet. Vi har också besökts av Karlstads stifts ledarutbildning vid 

två tillfällen. 

REKRYTERINGAR 
Under 2018 rekryterades Nina Hatt Tombrock till vikarierande husmor (50%) och Benjamin Åberg till 

organist (100 %). Nathalie Fagerström anställdes under hösten för diverse uppgifter som sjukvikarie 

(100%). 

HÅLLBARHETSARBETE 
I oktober deltog församlingen åter igen i Fairtrade-fika-dagen som arrangeras i Sverige och Norge. 

Babycaféet och kyrkorådet uppmärksammade denna dag att vi fikar ”solidariskt”. Totalt fikade cirka 60 

personer.  

UNDERHÅLL & RENOVERING 
Kyrkans egen fastighet i Oslo samt de personallägenheter församlingen äger kräver kontinuerligt 

underhåll. Under 2018 har följande mer omfattande arbeten utförts. 

På lägenheterna: 

• Lägenheten på Deichmans gate 3:dje våningen har fått nytt golv i vardagsrummet, nya lister och 

omdragen el. 

• Lägenheten på Deichmans gate 4:de våningen har fått alla fönster tätade. 

• Lägenheten på Trosterud har renoverats med nytt golv och väggar och tak målade, extra 

stickkontakter. 

På kyrkobyggnaden: 

• Hela avloppets huvudledning, 83 meter, har förnyats med strumpa på insidan 

• Flera pulversläckare i offentliga utrymmen har bytts ut mot skumsläckare  

• En extra stupränna monterades på prästgårdens västra fasad 

• El-skåpet på 2:a våningen i prästgården rehabiliterades 

GÅVOR OCH ARV 
Församlingen fick en gåva från Kronprinsesse Märthas Minnefond (15.000,- NOK) för det sociala arbetet 

bland behövande. Jan Erik William Fond gav 5.000,-.  

Föreningen SWEA gav 5.000,-. Församlingen fick även andra gåvor av olika omfattning. För alla dessa 

viktiga bidrag vill församlingen uttrycka ett stort tack. 



14 
 

EKONOMI OCH FÖRVALTNING 
Den ekonomiska förvaltningen framgår av 2018 års resultat- och balansräkning. I den kan utläsas 

omsättning och resultat samt storleken på kapital. Kyrkorådet menar att årsräkenskaperna ger en 

rättvisande bild av församlingens ekonomiska ställning och resultat. Församlingens räkenskaper visar att 

goda förutsättningar finns för fortsatt verksamhet.  

Förändrade förutsättningar för statligt och kommunalt stöd (tilskudd) 

De av Kulturdepartementet införda nya reglerna 2016 om aktiv anmälan innebär en försämrad ekonomi 

och Svenska kyrkan har tillsammans med övriga nordiska folkyrkor bestridit de nya reglerna och klagat 

hos Sivilombudsmannen. Efter över ett års beredning av ärendet avgav Sivilombudsmannen under 

hösten ett uttalande och en omfattande skrivelse där kulturdepartementets agerande anses stå i strid 

med gällande lagstiftning och Sivilombudsmannen ber departementet att ompröva beslut och praxis 

samt återbetala de nordiska folkkyrkorna uteblivet stöd. Departementet har avvisat sivilombudmannens 

uttalande och sivilombudsmannen har i sin tur uppmanat de nordiska folkkyrkorna att stämma 

departementet.  

Oavsett utgången av en eventuell rättssak så har Svenska kyrkan i Norge anpassat sig efter 

kulturdepartementets enligt Sivilombudmannen lagstridiga regler. Det utifrån dessa regler godkända 

underlaget för ekonomiskt stöd är tillräckligt för att bedriva nuvarande verksamhet med en balanserad 

budget. 

ÅRETS VERKSAMHET I KORTHET: 
JANUARI 

Julgransplundring 7 januari 

Familjemässa där Barnkören medverkade och de visa kom på besök. Efter mässan var det 

julgransplundring. Dans kring granen, godispåseutdelning, fika. 

Ekumenisk bönevandringsgudstjänst 18 januari 

Vandring mellan Svenska Margaretakyrkan, St Edmunds, Trefoldighet, St Olov och Grekisk-ortodoxa 

Bach och Mendelsohn 28 januari 

Domkyrkoorganist Claes Holmgren, Visby, konserterade 

Tackfestskväll 31 januari 

För alla som engagerat sig ideellt under 2017 anordnades en speciell ”Tackkväll” där vi åt gott och såg 

bilder från året som varit. 

FEBRUARI 

Dopfestsgudstjänst 4 februari  

Särskild inbjudan sändes till alla som döptes under 2017. I gudstjänsten fick de ta emot sin dopängel. 

Drygt 20 stycken av dopfamiljerna kom.  Deltagande av barnkörerna samt konfirmanderna.  

Fettisdagsfest 13 februari 

Fettisdagsfesten samlade ca 60 personer i alla åldrar.  

Retreat på Engens kloster 22 februari 

7 personer deltog i heldagsretreat på Engens kloster 
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Silbermann-orgel och J S Bach 25 februari 

Orgelkonsert med Lars Notto Birkeland 

MARS 

Oslo internationella Kyrkomusikfestival 2 – 11 mars 

Församlingens orgel i barockstil användes under flera tillfällen av festivalen. Bland annat spelade 

Bernard Foccroulle, organist och komponist, Bach og Buxtehude. Bragernes Barock och Minken Fosheim 

framförde Äventyret om Telemann, ett musikdrama för hela familjen. Junges Vokalensemble och 

Chamber Choir of Scandinavia bidrog i Margaretakyrkans festivalhögmässa. 

Norsk kirkemusikksymposium 8 och 9 mars 

Margaretakyrkan fick äran att vara värdar för Norsk kirkemusikksymposium.  

Familjeläger på Aarholt-tunet 16 – 18 mars 

11 vuxna och 11 barn umgicks med aktiviteter, gemenskap och avslutande högmässa i Margaretakyrkan. 

Kyrkostämma 25 mars 

Efter högmässan samlades vi till kyrkostämma. 

APRIL 

Konfirmandgruppsbesök 3 till 6 april 

Konfirmandgrupper från Kolmården samt Norrköping gästade församlingen och bjöds på program om 

församlingen under andra världskriget. 

Stilla veckan och påsken 

Dymmelonsdagsmässa 18.30, skärtorsdagsmässa 18.30, långfredagsgudstjänst 15.00, påskmässa 11.00. 

Påskfestgudstjänst 8 april  

Efter gudstjänst med stor körmedverkan bjöds det på påskbuffé i salarna.  

Barnloppis 21 april  

Det genomfördes en loppis med barn-tema. 13 försäljare och ett hundratal besökte loppmarknaden.  

Orgelkonsert 22 april 

Professor Karin Nelson. 

Sista april 30 april 

Valborgsfirande på Voksenåsen i samarbete med Norsk-Svensk forening och Voksenåsen. 

MAJ 

Retreatkväll 2 maj 

En kvällsretreat i Margaretakyrkan genomfördes. 

Konserter 13 och 27 maj 

Pianokonsert med Daniel Jarl och kammarkörens vårkonsert. 

JUNI 

Barnens nationaldag 3 juni 

Festliga aktiviteter utomhus med tema: Astrid Lindgren. 
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Sveriges nationaldag 6 juni 

Traditionellt firande i Margaretakyrkan med nationaldagskonsert. 

Söndag 17 juni 

Konfirmationsgudstjänst då 4 ungdomar konfirmerades.  

Midsommarafton, 22 juni 

firades på Voksenåsen tillsammans med Norsk-Svensk Förening och Voksenåsen 

Teaterresa 28-29 juni 

Årets resa till Västanå Teater i Sunne samt besök i Östmark kyrka. 

SOMMAR 

Sommarutflykter 

Under sommaren genomfördes 2 dagsutflykter: 11 juli till Fredrikstad och 1 augusti till Hadeland 

glassverk. 

SEPTEMBER 

Upptaktsdagar för personal och förtroendevalda 1 och 2 september 

Dagar om verksamhet och framtid. 

Konstutställning 

Magdalena Eckersberg ställde ut under september. 

Kräftskiva 12 september 

Församlingsfest som samlade ca 60 personer till kräftor, sång och god stämning. 

Musik i Margaretakyrkan i september och oktober 

Två intensiva musikmånader. På Himmelveg, barockmusik och folktoner med sopran och flöjtist. 

Höstkonsert med Schuberts mässa i B-dur framfört av kammarkör, instrumentalister och Katarina 

Kockum, sopran. Kammarmusikafton med pianist Eline Dalhof. Con Brio och Hydrokoret. Norsk solistkor. 

Oslo orgelfestival. 

OKTOBER 

Retreatkväll 3 oktober 

En kväll i tystnad och eftertanke. 

Bibelutdelning 17 oktober 

Familjegudstjänst med bibelutdelning för dem som fyllt fyra. 

Kyrkostämma 28 oktober 

Höstens kyrkostämma ägde rum. 

Födelsedagsfest 22 oktober 

Församlingens äldre jubilarer bjöds in till födelsedagskaffe. 

Körhelg för barnkörerna 

Helgen 26-28 oktober deltog DoReMi i International Soul Children Festival i Oslo 
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NOVEMBER 

Allhelgonahelgen 3-4 november 

Musikgudstjänst och mässa med ljuständning.  

Körsångarhelg 10-11 november 

Årets körhelg skedde i mindre skala under egen regi. 

Julbasaren 23 – 24 november 

Omsättningen för 2018 års basar blev 605.211,- NOK och överskottet på 270.083,- NOK. 

Överskottet fördelades mellan Fattighuset, Svenska kyrkans flyktingarbete samt till Svenska kyrkan i 

Toronto. Fler än 100 frivilliga av olika åldrar möjliggjorde basaren.  

DECEMBER 

Första Advent 2 december 

Stort adventsfirande i både Trondheim och Oslo. 

Adventskonsert med Benjamin Åberg på kvällen i Oslo. 

Luciafirandet 

I Trondheim deltog 350 personer i luciafirandet i Ilen kirke. I Stavanger och Bergen genomfördes luciatåg 

med 260 resp 400 besökare. I Oslo genomfördes många luciatåg den 12-16 december. 

Svenska kyrkan i Norge genomförde 2018 sammanlagt 11 stycken luciahögtider som besöktes av ca 2800 

personer.  

Julfirande 

Julafton kl. 11 firades gudstjänst vid krubban. På eftermiddagen firades jul på svenskt sätt med julmat 

och lekar. På julafton firades dessutom julbön kl. 18. På Juldagen kl. 7 firades julotta. 

ÅRET I NÅGRA SIFFROR 
31 december 2018 hade Svenska kyrkan i Norge ca 22.000 personer i sitt register som är medlemmar i 

Svenska kyrkan och folkbokförda i Norge, varav 14.394 hade bekräftat sitt medlemskap i Svenska kyrkan 

i Norge. 

I hela församlingen, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger, firades 418 offentliga gudstjänster och 

andakter. 54 av dem firades på söndagar som huvudgudstjänster. 43 av dessa var med nattvard. I 

samtliga gudstjänster deltog 9 420 personer. Det firades i hela församlingen 30 musikgudstjänster eller 

konserter som samlade 3 041 deltagare. 

7 personer konfirmerades, 39 döptes, 8 par vigdes och 2 begravningsgudstjänster ägde rum. Samlingar 

för barn ägde rum vid 115 tillfällen och samlade ca 3300 personer. 

Körerna övade vid 95 tillfällen och bestod av 102 körsångare. Det hölls ca 350 enskilda/själavårdande 

samtal, och insatser som kan definieras som tydliga diakonala tjänster skedde vid omkring 100 tillfällen. 

Församlingen kunde definiera strax under 200 personer som ideella medarbetare under året. 
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TACK 
Kyrkorådet ber slutligen att få rikta ett varmt tack till var och en som med arbetsinsats, intresse, förbön 

och ekonomiska bidrag varit med och gett sitt stöd till Svenska kyrkan i Norge och dess verksamhet 

under år 2018: anställda och frivilliga medarbetare, stat och kommuner i Norge, Visby stift och dess 

biskop Thomas samt, kansliet för Svenska kyrkan i utlandet, Margaretaföreningen, Majklubben, SWEA 

Oslo, Norsk-Svensk forening i Oslo, fonder och enskilda bidragsgivare. För vänskap, stöd och 

uppskattande omdömen tackar vi Sveriges ambassadörer Axel Wernhoff och Krister Bringeus samt övrig 

personal på Sveriges ambassad, Voksenåsens ledning och dess kultursekretariat samt övriga svenska 

institutioner i Oslo. 

Kyrkorådet i Svenska kyrkan i Norge, Oslo den 7 mars 
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