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Verksamhetsöversikt för Svenska kyrkan i Norge 2019 
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 vi oss 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 2019 fanns över 23 000 

medlemmar i Svenska kyrkan som är folkbokförda i Norge noterade i vårt register. 14.741 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 2019. Under året har några anställda varit långvarigt 

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

handlingsplaner för återinträdande i tjänst har följts. Sjukfrånvaron för hela året ligger på totalt 5,33 % 

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. Nina Hatt och Daniel Löfgren har 

under 2019 varit arbetsplatsens skyddsombud. 

JÄMSTÄLLDHET 
Avlönad personal var i december 2019 14 personer (några som ännu icke tillträtt tjänst och andra som 

hade sin sista arbetsdag sista januari), varav 6 män och 8 kvinnor. Styrelsen bestod under 2019 av 9 

ordinarie ledamöter varav 3 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 2019 hållits 24 mars och 27 oktober. Kyrkorådet har hållit 7 

sammanträden under året och bestod av följande ordinarie ledamöter:  

 
1 

Personalmöten varje vecka, årliga medarbetar-/utvecklingssamtal, friskvårdsbidrag, utbildningar i ”första hjälpen”, 
brandövningar etc. 
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Mikael Strandberg, ordf 
Beryl Wilhelmsson, vice ordf 
Gunnar Prytz Leland 
Karin Ibenholt 
Anita Hedén Johnsen 
Maria af Klinteberg Herrestahl  
Ulrika Löfgren  
Marie-Anne Sekkenes 
Per Anders Sandgren, kyrkoherde 

Suppleanter i kyrkorådet har varit:      

Johnny Comstedt 

Sara Svensson 

Barbro Roos 

Ulf Hägnefelt 

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

verkat under 2019. 

Ett kapitalförvaltningsråd har verkat under 2019. 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 Marie-Anne Sekkenes, 

Gunnar Prytz Leland, Mikael Strandberg och Per Anders Sandgren. 

Utbildning och inspiration 
Kyrkorådet har tillsammans med de anställda under 2019 mötts till gemensam arbetsdag i början av 

september. 

I arbetslaget pågår fortbildning av olika slag. 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 2019 arbetsgrupper verkat. I Stavanger består gruppen av 

Sofia Soland, Charlotta Schaefer, Tina Alsonius, Sara Vik. I Bergen: Karin Tylleskär, Birgitta Åsjö, Camilla 

Bruvik, Mattilda Lindqvist. I Trondheim: Johnny Pihl, Camilla Linger Johansson, Markus Ljungblad, 

Gunnar Prytz Leland, Camilla Lehtivouri. Förutom möte på respektive ort ordnades i september 2019 ett 

gemensamt möte i Oslo då arbetsgrupperna också träffade kyrkorådet och personalen. 

Policys och liknande principiella dokument  
Under 2019 har kyrkorådet sett över befintliga policydokument och tagit beslut om lönepolicy.  

Församlingsinstruktion sändes till domkapitel för godkännande. 
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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, Stavanger och Trondheim har det på respektive plats firats 

gudstjänst, oftast med mässa, månatligen januari till juni och augusti till december. 

Kyrkskjuts med kyrkans buss har erbjudits och nyttjats i stort sett varje söndag. 

I huvudgudstjänster har körmedverkan förekommit ca två gånger per månad och i tillägg till det ett 

flertal sång- och instrumentalmedverkanden. 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, Sofia Clausen, Anita Hedén Johnsen, Barbro Marklund-

Petersone, Mikael Strandberg, Richard Klingspor, Filippa 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 10 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 2019 ägde 44 dop rum. 42 av dem var dop av barn, 25 pojkar och 17 flickor. Två vuxna, en man och 

en kvinna, lät sig också döpas. 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 överlämnandet av en bibel för barn. Under 2019 skedde det i samband 

med en gudstjänst på hösten.  

Konfirmation  
5 ungdomar konfirmerades under 2019.  

Vigsel  
5 vigselgudstjänster ägde rum under 2019.  

Begravningsgudstjänst  
Inga begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning ägde rum under 2019. 

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 onsdag. 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 2019 erbjöds en halvtimmes tyst meditation före onsdagsmässan. Som en förlängning av den 

tysta meditationen genomfördes en retreatkväll under våren 2019. Hösten retreatkväll ställdes in på 

grund av vakans på komministertjänsten. 

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 2019. 

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.  
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Barnkonsekvensanalys görs kontinuerligt i samband med beslut.  

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 året. 

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.   

Familjeläger 
Helgen 14 - 16 juni var det årets familjeläger, som även i år var på gården Aarholt-tunet.  

Det blev en helg med god gemenskap, mys med djuren, korvgrillning, bemästring av de olika hindren i 

Tarzan-løypa och en avslutande familjegudstjänst. 19 barn och 19 vuxna deltog. 

Konfirmandarbetet 
Församlingen erbjuder kontinuerligt konfirmandundervisning. Den konfirmandgrupp som började 2018 

och konfirmerades i maj 2019 bestod av 5 konfirmander och 4 unga ledare. Under 2019 hade vi 2 ledare 

som gick ledarutbildning via Karlstads stift.  

Barnkörer 
Som viktig dopuppföljning och för att bland annat kunna erbjuda kristen undervisning för barn fram till 

konfirmationsåldern har barnkörsarbetet fortsatt att utvecklats under 2019. Det kommer med jämna 

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

VUXNA 

Ung kör 
Ung kör övar måndagskvällar. Kören är en blandad damkör. 

Kammarkören 
Margaretakyrkans Kammarkör övar tisdagskvällar. Kören är en blandad vuxenkör.  

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 2019 har ambitionsnivån vad gäller programmens innehåll varit fortsatt hög. I februari berättade 

Jørn Bue Olsen om Svensk-Norska förhållanden under andra världskriget. I mars presenterade sig 

Benjamin Åberg, församlingens nyanställde organist genom att musicera tillsammans med Per Anders 

Sandgren. I april kom Levina Storåkern med sin hardangerfela och konserterade med musik från Dalarna 

och Gudbrandsdalen. I maj hade programmet lyrisk inriktning. Anna Runesson och Alberte Bremberg 
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höll i lunchlyriken. I juni besökte vi Nordens hus som är Föreningen Nordens hemvist i Oslo. Vi fick höra 

om deras verksamhet och hundraårsjubileet. Efter sommaren i september fick vi besök av Sveriges 

ambassadör till Norge, Krister Bringeus. I oktober berättade konstnären Gunilla Eriksson utifrån sin 

pågående utställning i salarna. I november hade vi besök av vår biskop Thomas och i december av 

Frälsningsofficer Petra K Brooke som arbetar med Frelsesarméns internationella frågor. 

 Antalet deltagare har gått upp från i snitt 10 per tillfälle under 2014 till i snitt 18 under 2019. 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 av gruppen från gång till gång. 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.  

Bibelstudium 
En onsdagskväll i månaden, efter mässan har det erbjudits ett bibelstudium.  

Samlingar kring särskilda frivillig-insatser/delaktighet 
Under 2019 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 och arrangerat en tackfest. 

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

frivilligarbete. 2019 arrangerades inga Idédagar.  

Utställningsverksamhet i Margaretakyrkan: Två konstutställningar har hållits under året. Under våren 

visade Charlotta Hedström, diakon och konstnär, sina oljemålningar och under hösten ställde Gunilla 

Eriksson från Trondheim ut sina bilder i olika tekniker. Båda konstnärerna skänkte varsitt alster till 

Basarlotteriet och 20% av försäljningsintäkterna till något gott ändamål. 

Födelsedagsfest  
Det inbjöds till en födelsedagsfest för dem som fyllde 75, 80 och däröver med god uppslutning. Festerna 

är ett sätt att nå fler än de som vanligen engagerar sig i församlingens mötesplatser och kan leda till att 

man blir intresserad av t ex onsdagsträff, majklubb och basarengagemang, gudstjänst med mera. 

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

en gemenskap som betytt och betyder mycket för basaren. Också 2019 har de mötts en gång i månaden.  

Margaretaföreningen 
Margaretaföreningen genomför samlingar och utflykter på dagtid. Under 2019 hölls årsmöte i 

läsrummet med lunch och föredrag. En utflykt till Henie Onstad-museet och Lovisenbergs 

diakoniutställning, lunch på det nyrenoverade residenset, höstmöte samt engagemang i basaren hörde 

till årets begivenheter. 
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Annan sammanslutning med relation till församlingen 
Osloavdelningen av föreningen SWEA (för utlandsboende svenskor) lånar lokaler av församlingen för 

större fester, samlingar och årsmöten. Tillsammans med andra medlemmar i SWEA har diakonen lett en 

samtalsgrupp i SWEAS regi under våren 2019. 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 kontakt med socialvård, polisen, äldreomsorg, skola, andra 

församlingar och 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 och 

själavårdssamtal. 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 

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 2019 fortsatte besöken på flera norska fängelser där regelbundna besök av svenska (och personer 

med anknytning till Sverige) interner och häktade besöks. Det har i första hand rört sig om interner i 

Ullersmo fengsel och Kongsvinger fengsel, på såväl mans- som kvinnoavdelningarna. Alla dessa är sk 

högsäkerhetsfängelser. 
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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. Diakonen deltar också några gånger per år i de möten som domkyrkoprostiets diakoner 

håller samt i diakonerna i utlandskyrkans överläggningar via nätet. 

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 2019 också samverkat med finska och lettiska kyrkan samt andra församlingar som 

tillfälligt eller regelbundet lånat våra lokaler. Ekumeniska böneveckan 2019 (24 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. 

Under 2019 inträffade NKR’s Rådsmöte. Församlingen sände 3 representanter. 

Kyrkoherde Per Anders Sandgren har under 2019 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. 

Församlingen var i november 2019 värd för ett större ekumeniskt arrangemang under Global Uke om 

Modernt slaveri. 

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

körerfarenheter. 

Under 2019 har Benjamin Åberg och Nina Norrman varit anställda kyrkomusiker. 

Körer för barn 
Församlingen har under 2019 haft 3 barnkörer med åldersindelningen 5 - 7 år, 8 - 9 år samt 10 år och 

uppåt.  

Under året har det varit 14 ordinarie lördags-övningar samt två extra övningar i november-december 

inför Lucia. Totalt har 39 barn varit aktiva i barnkörerna. 

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

familjeläger, höstupptakt och bibelutdelning.) och vid 2 st Barnens Lucia. Vid Barnens Lucia sjöng de 

tillsammans med några av barnen från Kyrkis vilket gav ett rekordstort luciatåg, 38 st barn. 

Lördag 26 januari reste barnkörbarn i olika åldrar tillsammans med föräldrar till Strömstad och 

Barnkördag där med Göteborgs Stifts Norra Kyrkosångsförbund. 

Vid Barnens nationaldag, 10 juni, var temat i år Vatten vilket avspeglade sig i sångerna, lekar på 

gräsmattan framför kyrkan samt premierna.  

Några av barnkörbarnen medverkade också på julafton vid Samling kring krubban för dagen förstärkta 

med några mammor. 

För den äldsta gruppen, DoReMi, har det under 2019 frigjorts lite extra tid. De sjöng själva vid 

högmässan 17 mars samt 10 november. Vid den senare fick de hjälp av några tjejer från Ung kör och 

därmed möjligheten att prova sjunga i stämmor.   

Ung kör/projektkör Lucia 
Ung kör har under året träffats för övning varje måndagskväll förutom sommarmånaderna. De 
medverkade i sju huvudgudstänster, vid två av dessa framförde de musik för dubbelkör tillsammans 
med Kammarkören. Dessa tillfällen var vid festivalhögmässan i Kyrkomusikfestivalen samt vid första 
söndagen i Advent. På våren sjöng de med vid Valborgs- och nationaldagsfirandet samt gjorde en egen 
större konsert första juni då Vivaldis Gloria framfördes.  
Hösten ägnades mestadels åt förberedelser de populära Luciakonserterna. Redan under sommaren 
träffades kören för att spela in en reklamvideo i syfte att rekrytera nya sångare. Höstens arbete med 
kören lanserades som en Projektkör med tydligt fokus på Lucia. Kören sjöng dessutom i några 
gudstjänster, bland annat vid allahelgonhelgens Ljuständningsgudstjänst.  
Detta år utökades antalet Luciakonserter till totalt 4 och utöver dessa sjöng kören på Luciamorgon i 
Trefoldighetskirken och vid svenska ambassadens Luciafirande.  
Kören var till antalet 23 sångare vid årets slut. 

Kammarkören 
Margaretakyrkans kammarkör är församlingens huvudkör och finns med hela året. Kören är en blandad 
vuxenkör med fokus på klassisk körmusik. De medverkar vid konserter och sjunger ensemblevis i 
gudstjänsterna.  
Vårterminen övades det mest inför den traditionella nationaldagskonserten den 6 juni. Kören sjöng 
också i Festivalhögmässan (Oslo kyrkomusikfestival) och vid valborgsfirandet.  
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Hösten började med intensiva dagar på stiftsgården Åh, där stora delar av höstens musik instuderades.  
De var också ett fint tillfälle för koristerna att socialisera med varandra. Till allhelgonahelgen framfördes 
Faurés Requiem och annan musik av Fauré och John Tavener. Därefter instuderades ett i stort sett helt 
nytt Luciakonsertprogram.   

Vid slutet av året hade kören 28 deltagare. 

Korallkör 
Under hösten har en ny kör i församlingen sett dagens ljus, Korallkör (kör för alla). Konceptet är: kom kl. 

9.30 så övar vi enklare sånger som sedan sjungs i högmässan kl. 11.00. Kören har haft två söndagar 22 

september och 15 december samt medverkade med musik i kyrkan vid basaren 23 november. 

Musik i Margaretakyrkan 

Musikgudstjänster och konserter i serien Musik i Margaretakyrkan har 2019 ägt rum vid 22 tillfällen. 

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

under året bidragit till ett rikt musikliv.  Programmen har varit cirka en gång i månaden eller samlat vid 

särskilda tillfällen. På våren var det sedvanligt samarbete med Kyrkomusikfestivalen där församlingen 

bidrar till flera konserter. Senare var det ett körfokus vid Kristi Himmelsfärdshelgen med många 

gästande körer, en satsning som gick under rubriken Körfest i Margaretakyrkan. Under sommaren 

arrangerades fyra orgelkonserter i en serie på tisdagskvällar.  

På hösten hade vi ett samarbete med de övriga norska kyrkorna i Oslo vid Oslo orgelfestival där kyrkans 

organist deltog både i en film/videostafett och med en egen konsert. Vidare inleddes ett nytt samarbete 

med festivalen Oslo Early som arrangerade två konserter i Margaretakyrkan samt bidrog med musiker 

till vår högmässa (Festivalhögmässa). Utöver dessa egna program har ett flertal konserter ägt rum där 

kyrkan varit uthyrd företrädelsevis till norska körer med hemvist i Oslo.  

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

augusti - juni). Anställda har varit komminister Anna Runesson och kyrkomusiker Nina Norrman. Som 

vikarie för sjukskriven komminister har under våren varit Pål Sindre och under hösten Hans Kvarnström 

De tre församlingsråden hade en gemensam träff i samband med upptaktshelgen i Oslo 31/8-1/9 

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 januari till maj och augusti till 

juni. Söndagen rymmer Familjekyrkis och kvällsmässa med efterföljande kyrkkaffe. Det har i medeltal 

varit 16 besökare/gång vid Familjekyrkis och 20 deltagare vid gudstjänst. Ett dop genomfördes i en av 

gudstjänsterna. 

Utöver gudstjänster och kyrkis har det organiserats en friluftsdag, luciafirande och akvarellkurs med 8 

samlingar. 

Första advent firades ekumeniskt med Ilen menighet.  
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Lucia firades i Ilen kirke med ca 350 besökare. För åttonde året i rad deltog Jämtlands musikgymnasium, 

estetlinjen. 

Under året har två personer anställts på 10 % av en heltid för att genomföra och utveckla kyrkis- och 

baby-caféarbetet.  

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

i Kampen kirke. Det har i medeltal varit 20 besökare per tillfälle.   

Under året har det firats familjemässa två gånger. Några festligheter att nämna var den årliga 

Valborgsfesten och Lucia. Årets Luciakör var Härlanda Voces från Göteborg i samarbete med Kampen 

Kirkes Pikekor och barnen från Familjekyrkis. 

Bergen 
Svenska församlingen i Bergen har mötts en söndag i månaden i Johanneskirken.  

De grupper som träffats har varit Familjekyrkis, kör, gudstjänst med efterföljande kyrksoppa. Det har i 

medeltal varit 15 deltagare per gudstjänst.  

Helgen 29–31 mars fick några från kören i Bergen göra en resa till Sverige. Det var ett returbesök med 

verket ”7 ord” som gjordes under 2018 i Bergen. Nu framfördes det i Foss kyrka i Munkedal tillsammans 

med kören Salta Vindar.  
 

Lucia drog som vanligt mycket folk, 380 personer. Årets luciakör var Härlanda Voces 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 14 000 medlemmar och prenumeranter, cirka 4300 av dessa sänds 
ut som PDF via mail. 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 3500 nyhetsbrev, Bergen och Stavanger cirka 180 vardera och Trondheim 
cirka 250 nyhetsbrev. Läsarstatistiken på Nyhetsbrevet ligger runt 35 % för de olika breven. I dessa 35 % 
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 3800 
följare, Stavanger och Bergen drygt 120 följare vardera och Trondheim 200. Det bjuds även in till de 
större eventen genom Facebook.  
 

Instagram har under 2019 uppnått cirka 1100 följare. Målet är att det ska bli ett vandringskonto mellan 
frivilliga och personalen och lyfta hela verksamheten i Norge.   
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Svenska kyrkan i Norges hemsida 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. Exempel på annons kan vara inför ett event, Musikarrangemang eller mötesplatser. 
 
Under 2019 har en stor kampanj rullat på Facebook under två perioder. Den har för syfte att öka antalet 
bekräftade medlemmar i Svenska kyrkan i Norge. Dessa kampanjer har varit aktiva under samma 
perioder som callcentret har varit aktiva. 
 
Det har även startat en ny Facebook-grupp för att öka antalet frivilliga i kyrkan, Frivillighet i 
Margaretakyrkan. I gruppen lyfts olika frivillighets uppgifter upp och det jobbas aktivt med att få nya 
frivilliga till kyrkan. Gruppen har 65 medlemmar.  
 

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.  
 

MEDLEMSKAMPANJEN ”Tack vare dig…” 
Under 2019 har medlemskampanjen ”Tack vare dig…”, som startades i 2016, i syfte att få så många 

svenskkyrkliga medlemmar i Norge att aktiva bekräfta sitt medlemskap, fortsatt men under begränsade 

former. Kampanjen har sin grund i förändrade regler för statligt och kommunalt bidrag till de nordiska 

folkkyrkorna (se under Ekonomi och förvaltning). 

Det externa callcentret som anlitats har haft 1 st ringkampanj under 2019 för att nå medlemmar som 

inte har bekräftat sitt medlemskap. Dessutom sändes ett välkomstbrev ut 4 gånger 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 att det finns 

upplysning om hur man kan utträda om man skulle önska det. Kampanj har även några gånger under 

2019 lanserats i INTRYCK, 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 14 741 personer bekräftat sitt medlemskap. 

FORTBILDNING OCH INSPIRATION 
Hela arbetslaget har under 2019 genomgått flera hel- och halvdagsutbildningar under temat arbetsmiljö, 

arbetslag och kommunikation. Församlingens diakon avslutade under året en själavårdsutbildning som 

löpt på deltid under 2 år. 
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KYRKA OCH KULTUR 
Under 2019 har ett projekt kring kyrka och kultur resulterat i två programkvällar (om poesi och 

existentiella frågor samt om Vilhelm Moberg) och ett påbörjat referensverksarbete om Margaretakyrkan 

utifrån en arkitektur och konsthistoriskt perspektiv. 

BESÖK 
Under 2019 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 

ett tillfälle. 

REKRYTERINGAR 
Under 2019 rekryterades ny pedagog (Ami Hall), komminister (Karin Borg) och ny husmor (Hayat Alkass). 

Samtliga trädde i tjänst i januari 2020. Under hösten vikarierade Hans Kvarnström som komminister och 

Catarina Storhammar som husmor. Robert Mellberg anställdes på projekttjänst som assistent för diverse 

uppgifter utifrån behov. 

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

Församlingen stod också som värd för det ekumeniska arrangemanget Global Uke med en kväll 

(gudstjänst och efterföljande samling) om Modernt slaveri. Nära 100 personer deltog. 

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

underhåll. Under 2019 har bland annat följande arbeten utförts. 

Vägg i trapphuset ner till pannrummet riven och återuppbyggd på grund av sättningsskador. 

Fasaden ovanför läsrumsingången hade sättningsskador och läckage. Den är reparerad och takrännan 

justerad. 

Fasaden på prästgårdens östsida, runt porten, hade stora sprickor och sättningsskador men är nu 

reparerad. 

El-skåpet i pannrummet har renoverats (rengöring och utbytta delar). 

Lägenheten på fjärde våningen på Deichmans gate har fått nya duschväggar och bättre takbelysning. 

Många pulversläckare har blivit utbytta till skumsläckare. 

GÅVOR OCH ARV 
Församlingen fick en gåva från Kronprinsesse Märthas Minnefond (10.000,- NOK) för det sociala arbetet 

bland behövande.  

Föreningen SWEA gav 5.000, - i slutet på 2019 där man önskade att medlen skulle vidarebefordras till 

Bymisjonens arbete bland barn och familjer. Församlingen fick även andra gåvor av olika omfattning. För 

alla dessa viktiga bidrag vill församlingen uttrycka ett stort tack. 
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EKONOMI OCH FÖRVALTNING 
Den ekonomiska förvaltningen framgår av 2019 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 folkkyrkor 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 6 januari 

Familjemässa där Barnkören medverkade. Efter mässan var det julgransplundring. Dans kring granen, 

godispåseutdelning, fika. 

Ekumenisk bönevandringsgudstjänst 24 januari 

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

Tackfestskväll 30 januari 

För alla som engagerat sig ideellt under 2019 anordnades en speciell ”Tackkväll” där vi åt gott och roade 
oss. 75 personer mötte upp. 

FEBRUARI 

Dopfestsgudstjänst 3 februari  

Särskild inbjudan sändes till alla som döptes under 2018. I gudstjänsten fick de ta emot sin dopängel. 

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

MARS 

Musik i Margaretakyrkan 

Stockholmskt vykort från 2010. Musik av Otto Olsson, Johan S Svendsen m fl. 

Fettisdagsfest 5 mars 

Fettisdagsfesten samlade ca 120 personer i alla åldrar.  
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Konstutställning 

Charlotta Hedström ställde ut sin konst med vernissage 10 mars. 

Oslo internationella Kyrkomusikfestival 22 – 31 mars 

Församlingens orgel i barockstil användes under flera tillfällen av festivalen. HansOla Ericsson hade 

mesterklasse för studenter på Musikkhøgskolen och konsert på både Setterquist- og Silbermann-orglen. 

I Margaretakyrkans festivalhögmässa deltog kyrkans egna körer med ett nordiskt program. 

Kyrkostämma 24 mars 

Efter högmässan samlades vi till kyrkostämma. 

APRIL 

Konsert 7 april 

Italiensk passion och tysk ordning. Musik av Vivaldi, Händel m fl. Stråkar, blockflöjt och cembalo. 

Stilla veckan och påsken 

Dymmelonsdagsmässa 18.30, skärtorsdagsmässa 18.30, långfredagsgudstjänst med musik 15.00, 

påskmässa 11.00. 

Påskfestgudstjänst 28 april  

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

Sista april 30 april 

Valborgsfirande på Trosterudsvillan med grillning, lekar och körsång. 

MAJ 

Barnloppis 4 maj  

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

Konfirmation 5 maj 

5 ungdomar konfirmerades efter att ha varit på läger i Taize. 

En kväll om poesi och existentiella frågor 23 maj 

”Musiken av aldrig och ingenting”. Håkan Sandell var gäst. 

Retreatkväll 29 maj 

En kvällsretreat i Margaretakyrkan genomfördes.  

Körfest 26 maj till 1 juni 

Kammarkoret Nova, Ensemble Polyfoon och Sundbybergs Motettkör tillsammans med församlingens 

Ung Kör bidrog i festdagarna. Den 1 juni framfördes Vivaldis Gloria av Ung Kör. 

JUNI 

Sveriges nationaldag 6 juni 

Traditionellt firande i Margaretakyrkan med nationaldagskonsert. 

Barnens nationaldag 10 juni 

Festliga aktiviteter utomhus med tema: Vatten. 
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Familjeläger på Aarholt-tunet 14 – 16 juni 

Barn och vuxna umgicks med aktiviteter, gemenskap och avslutande gudstjänst. 

Midsommarafton, 21 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 Brunskogs kyrka och hantverksmässa. 

SOMMAR 

Musik i sommarkvällen. 2, 9, 16 och 23 juli 

Fyra kvällar med orgelmusik genomfördes i juli 

Sommarutflykter 

Under sommaren genomfördes 2 dagsutflykter: 17 juli till Blindsand och Fossekleiva och 7 augusti till 

Heddal stavkirke och bygdetun. 

SEPTEMBER 

Upptaktsdagar för personal och förtroendevalda 31 augusti och 1 september 

Dagar om verksamhet och framtid. 

Kräftskiva 18 september 

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

Musik i Margaretakyrkan 19 sept 

Jesu meine Freude. 

OKTOBER 

En kväll om Vilhelm Moberg 3 oktober 

Jens Liljestrand föreläste och samtalade om ”Mannen i skogen”. 

Oslo orgelfestival 10 oktober 

Barockkonsert i samband med Oslo orgelfestival 

Bibelutdelning 6 oktober 

Familjegudstjänst med bibelutdelning för dem som fyllt fyra. 

Kurs i suicidprevention18-19 okt 

Församlingen inbjöd till kurs i första hjälpen för suicidprevention. 15 deltagare. 

Konstutställning 

Gunilla Eriksson, Trondheim, visade sin konst under oktober. 

Födelsedagsfest 21 oktober 

Församlingens äldre jubilarer bjöds in till födelsedagskaffe och firande. 

Oslo Early music festival 25 och 26 oktober 

Verket ”Kalevala – Världens födelse” framfördes den 25:e och högmässan den 26:e präglades av 

gästande barockmusiker. 
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Kyrkostämma 27 oktober 

Höstens kyrkostämma ägde rum. 

Allhelgonahelgen 2 och 3 november 

Ljuständningsgudstjänst med körsång samt Faurés Requiem med stor kör och orkester. 

Biskopsbesök 6 november och Global Uke 

I samband med biskop Thomas besök anordnades en ekumenisk gudstjänst med efterföljande samtal 

kring temat Modernt slaveri. Metodistkyrkan, Trefoldighetskirken, St Olavs katolske kirke och 

Frälsningsarmen deltog. 

Basar 22 och 23 november 

Sedvanlig julbasar som gav ett överskott på 260.000,- NOK . Överskottet delades mellan Bymissionens 

arbete bland barn och ungdomar, Svenska kyrkan i Toronto och förskolan i Mhonjera, Tanzania. 

December 

Julpyssel 7 december 

Familjer välkomnades att göra julgransprydnader 

Lucia: veckan kring 13 december 

På samtliga verksamhetsplatser firades Lucia. I Oslo gjordes 5 stora luciaprogram med vuxenkörerna och 

två stora med barnkörerna. 

 

ÅRET I NÅGRA SIFFROR 
31 december 2019 hade Svenska kyrkan i Norge ca 23.000 personer i sitt register som är medlemmar i 

Svenska kyrkan och folkbokförda i Norge, varav 14.741 hade bekräftat sitt medlemskap i Svenska kyrkan 

i Norge. 

I hela församlingen, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger, firades 304 offentliga gudstjänster och 

andakter. 60 av dem firades på söndagar som huvudgudstjänster. 48 av dessa var med nattvard. I 

samtliga gudstjänster deltog över 8000 personer. Det firades i hela församlingen 25 musikgudstjänster 

eller konserter som samlade cirka 4000 personer. 

5 personer konfirmerades, 44 döptes och 5 par vigdes. Samlingar för barn ägde rum vid 118 tillfällen och 

samlade ca 3300 personer. 

Det hölls ca 350 enskilda/själavårdande samtal. Insatser som kan definieras som tydliga diakonala 

tjänster skedde vid omkring 100 tillfällen. Församlingen kunde definiera nära 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 2019: 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 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 2020 

 

 

Mikael Strandberg, ordf.      Anita M. Hedén Johnsen 

 

 

 

Beryl Wilhelmsson, v. ordf.       Ulrika Löfgren   

 

 

 

Karin Ibenholt       Gunnar Prytz Leland 

 

 

 

Marie-Anne Sekkenes       Maria af Klinteberg Herrestahl  

 

 

 

Per Anders Sandgren, kyrkoherde 
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Serienummer: 9578-5999-4-1921226
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2020-03-17 11:08:58Z
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ========================================= ================ ====================================================================================================================================================================== 
  Time                      Name                                      IP               Activity                                                                                                                                                              
 ========================= ========================================= ================ ====================================================================================================================================================================== 
  2020-03-16 10:50:28 UTC   Anna Årdal                                188.95.241.209   The document was created                                                                                                                                              
  2020-03-16 10:50:30 UTC   Anna Årdal                                188.95.241.209   The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 10:59:04 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Mikael Strandberg" at "mickess@online.no"                                                                                        
  2020-03-16 10:59:05 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "ANITA HEDÉN-JOHNSEN" at "amh.johnsen@gmail.com"                                                                                  
  2020-03-16 10:59:05 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Beryl M Vilhelmsson" at "marge189@hotmail.com"                                                                                   
  2020-03-16 10:59:05 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Marie-Anne Julia Sekkenes" at "sekkma@online.no"                                                                                 
  2020-03-16 10:59:05 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Maria Carolina Af Klinteberg Herresthal" at "mimmiprivat@icloud.com"                                                             
  2020-03-16 10:59:05 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Ulrika Løfgren" at "ullelar@hotmail.com"                                                                                         
  2020-03-16 10:59:05 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Carl Gunnar Prytz Leland" at "gunnar.prytz@hotmail.com"                                                                          
  2020-03-16 10:59:06 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Per Anders Gunnar Alexius Sandgren" at "peranders.sandgren@svenskakyrkan.se"                                                     
  2020-03-16 10:59:06 UTC   Anna Årdal                                                 A signing request email was sent to "Karin Maria C Ibenholt" at "karin.ibenholt@gmail.com"                                                                            
  2020-03-16 10:59:10 UTC   Karin Maria C Ibenholt                    66.102.9.64      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 10:59:13 UTC   Karin Maria C Ibenholt                    66.102.9.90      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 10:59:15 UTC   Beryl M Vilhelmsson                       84.212.93.17     The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 10:59:26 UTC   Beryl M Vilhelmsson                       84.212.93.17     The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 10:59:32 UTC   Karin Maria C Ibenholt                    66.102.9.81      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 10:59:34 UTC   Karin Maria C Ibenholt                    66.102.9.95      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 10:59:38 UTC   Karin Maria C Ibenholt                    84.213.33.132    The document was viewed by the signer                                                                                                                                 
  2020-03-16 11:00:05 UTC   Penneo system                             84.213.33.132    The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:10:50 UTC   Mikael Strandberg                         91.186.71.4      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:10:50 UTC   Mikael Strandberg                         91.186.71.4      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:10:50 UTC   Mikael Strandberg                         91.186.71.4      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:11:46 UTC   Mikael Strandberg                         91.186.71.4      The document was viewed by the signer                                                                                                                                 
  2020-03-16 11:12:26 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:12:26 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:12:27 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:12:27 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:12:27 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:12:27 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 11:12:27 UTC   Penneo system                             91.186.71.4      The document was viewed                                                                                                                                               
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  2020-03-16 11:46:50 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.95      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:46:52 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.95      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:47:19 UTC   Carl Gunnar Prytz Leland                  85.167.39.160    The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:47:20 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.77      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:47:21 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.95      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:47:40 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.95      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:47:47 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.81      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 11:47:54 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.79      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
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  2020-03-16 13:16:24 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.88      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:16:26 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.77      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:16:27 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.90      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:16:54 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.95      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:16:56 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.81      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:16:57 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.79      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:16:59 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.92      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
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  2020-03-16 13:17:01 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.81      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:17:03 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.90      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:17:04 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.92      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:17:06 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.81      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
  2020-03-16 13:17:13 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       66.102.9.88      The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
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  2020-03-16 13:17:14 UTC   Penneo system                             88.89.121.6      The document was viewed                                                                                                                                               
  2020-03-16 13:18:28 UTC   ANITA HEDÉN-JOHNSEN                       88.89.121.6      The signer signed the document as Ordförande, Vice ordförande, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, Daglig leder/kyrkoherde  
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  2020-03-16 14:47:38 UTC   Karin Maria C Ibenholt                    84.213.33.132    The signer signed the document as Ordförande, Vice ordförande, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, Daglig leder/kyrkoherde  
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  2020-03-18 12:33:49 UTC   Beryl M Vilhelmsson                       84.212.93.17     The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
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  2020-03-24 17:19:05 UTC   Beryl M Vilhelmsson                       84.212.93.17     The signing request email was opened by the signer                                                                                                                    
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 ========================= ========================================= ================ ====================================================================================================================================================================== 





Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska kyrkan i Norge
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska kyrkan i Norge
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska kyrkan i Norge
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2020-03-16T11:13:07Z","ip":"91.186.71.4","signatureLines":[{"role":"Ordförande","onBehalfOf":"Svenska Kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fe811bf8ebb4eaf.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd2724036e96e1a.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1324047","type":"bankid_no","signerName":"Mikael Strandberg"},{"signTime":"2020-03-16T11:50:37Z","ip":"85.167.39.160","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fedbe7388787536.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe49d15df15c88c.xml","signerSerial":"9578-5992-4-3130834","type":"bankid_no","signerName":"Carl Gunnar Prytz Leland"},{"signTime":"2020-03-16T12:02:54Z","ip":"176.11.46.14","signatureLines":[{"role":"Daglig leder/kyrkoherde","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fdb3d4ce5489b30.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fea768035c4da0a.xml","signerSerial":"9578-5993-4-3399166","type":"bankid_no","signerName":"Per Anders Gunnar Alexius Sandgren"},{"signTime":"2020-03-16T12:17:41Z","ip":"85.166.91.156","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fdfe14bc551a6e4.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fecd567f83c9edb.xml","signerSerial":"9578-5994-4-447628","type":"bankid_no","signerName":"Marie-Anne Julia Sekkenes"},{"signTime":"2020-03-16T13:18:27Z","ip":"88.89.121.6","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fc0d57523da8180.xml","validations":[],"signerSerial":"196511059328","type":"bankid_se","signerName":"ANITA HEDÉN-JOHNSEN"},{"signTime":"2020-03-16T14:47:38Z","ip":"84.213.33.132","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fe2a87872245195.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fb1850eb65032d0.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2098430","type":"bankid_no","signerName":"Karin Maria C Ibenholt"},{"signTime":"2020-03-16T19:31:38Z","ip":"85.252.18.154","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fe7052a21cb17e1.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3feee157a4295029.xml","signerSerial":"9578-5998-4-2126765","type":"bankid_no","signerName":"Ulrika Løfgren"},{"signTime":"2020-03-17T11:08:58Z","ip":"77.18.55.229","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3fd52484a92215f6.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe3d8f8594a2f93.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1921226","type":"bankid_no","signerName":"Maria Carolina Af Klinteberg Herresthal"},{"signTime":"2020-03-25T16:43:18Z","ip":"84.212.93.17","signatureLines":[{"role":"Vice ordförande","onBehalfOf":"Svenska kyrkan i Norge"}],"dataFile":"3feae0a3262b457c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fdef417db8275da.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1110709","type":"bankid_no","signerName":"Beryl M Vilhelmsson"}]}



Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska kyrkan i Norge
                                                                            Daglig leder/kyrkoherde
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska kyrkan i Norge
                                                                            Vice ordförande
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska kyrkan i Norge
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            



Verksamhetsöversikt 2019 Godkänd av kyrkorådet
            X6764-4FX7Y-Y22MS-6LGQC-N21VE-DDFKU
            SHA-256
            9da2c97a59b02b62d26b868cfc78824c111abbcc713e939c97128e8de57ccf5e
            
                                    
                                                    Svenska Kyrkan i Norge
                                                                            Ordförande
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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