
Nasjonalt

Området som for mange er mest kjent for den gamle 
hovedflyplassen i Norge, er de siste årene forvandlet 
til et attraktivt boligområde. Stedet er særlig preget 
av å huse mange unge familier i etableringsfasen. 
Nærheten til sjøen, flotte parker og friluftsområder, 
kombinert med kjøpesenter og flust med spisesteder, 
gjør at området fremstår attraktivt for dem som 
setter pris på en urban livsstil utenfor bykjernen. 
Det eneste stedet mangler, er en lokalmenighet for 
familiene.

Fant hverandre på Facebook 
– Fornebulandet menighet på Snarøya har noen 
aktiviteter for barn og unge, men ellers er det ikke 

Vil bli lokalmenighet 
for Fornebu

- Det har ikke vært viktig at 
alt skal være drevet av en 
menighet, men at vi skal 
være med å sette et preg på 
lokalsamfunnet, sier Anne 
Hansli, som leder plante-
prosjektet på Fornebu.

noe slikt menighetsarbeid her, som vi har kunnet 
finne, forteller Anne Hansli. 

Hun har bodd på Fornebu i over to år. I tillegg til 
å jobbe med planteprosjektet her, er hun ansatt som 
administrasjonskonsulent og vikarerende menighets-
rådgiver i Misjonskirken Norge. Anne er glad for at 
hun nå har fått med seg Mirjam Artmark Aanensen, 
som hun deler en 20 prosent stilling med i prosjektet. 

Mirjam bor på Lysaker, som ligger i kort avstand 
til Fornebu.  Hun kom i kontakt med Anne via en 
Facebook-annonse for et par år siden. Da hadde hun 
og familien nylig flyttet fra Bjerke på nordøstsiden av 
Oslo, til tettstedet Lysaker i Bærum. De var på utkikk 
etter en menighet hvor de kunne gå som familie, med 
tilbud til barna, uten å lykkes. 

– Jeg så i annonsen at Anne søkte etter noen som 
ville være med å starte menighet. Siden vi ikke fant 
en lokal familiemenighet å engasjere oss i, så tenkte 
vi at vi like gjerne kunne være med å starte noe, 
forklarer Mirjam.

Planlegger for nyoppstart
Planteprosjektet var godt i gang med engasjement 
i strikkeklubb, skolefritidsordning (SFO) og 
bibelgruppe før Covid-19 og sørget for å sette 
store deler av Norge på pause. Da det var mindre 

Anne Hansli og Mirjam Artmark Aanensen 

leder planteprosjektet på Fornebu.
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smittetrykk etter sommeren, startet de opp med 
friskt mot og kunne begynne å planlegge for 
familiesamlinger igjen. De har hatt to slike samlinger 
tidligere, hvor de har vært totalt rundt 30 personer på 
frivillighetssentralen Fornebupiloten. Anne forteller 
at hun får spørsmål om når søndagsskole starter opp 
igjen, og at det er flere som har gitt signaler om at de 
vil bli med når ting er mer oppe og går.

– Det er ikke så lett å bygge relasjoner når vi ikke 
kan invitere folk hjem som vanlig. Vi fortsetter med 
bibelfellesskap, mens både SFO, strikkeklubb og 
familiesamlinger må vente. Vi må bare tenke kreativt 
rundt hvordan vi skal jobbe fremover, forteller de 
engasjerte prosjektlederne.

Baptiststøtte
Menighetsplantinger som vil bli nasjonale prosjekter 
i Misjonskirken Norge, må ha en modermenighet, 
som bistår med administrativ og åndelig støtte, og 
menigheter som støtter økonomisk. Anne har vært 
i kontakt med flere misjonskirker i de nærliggende 
fylkene om å bli modermenighet, men ingen hun var 
i kontakt med hadde mulighet til å ta den rollen. Da 
kom den nyplantede baptistkirken Home Church på 
banen, og tok ansvaret.

– Det fungerer veldig bra. Vi har jevnlige samtaler 
med Bente Sandtorp (pastor i Home), og de er gira 

Menighetsrådgivernepå å sende mennesker for å hjelpe til, slik at vi kan ha 
fokus på å komme i kontakt med folk, forteller Anne.

Home Church holder til på Grønland i Oslo, og 
var en del av plantenettverket i Misjonskirken Norge 
frem til de ble stiftet som menighet for et par år 
siden. Dermed er de godt kjent med Misjonskirken 
Norge og plantearbeidet. Anne er også takknemlig 
for den økonomiske støtten de får fra blant annet 
Bjølsen misjonskirke og Bærum misjonskirke. Også 
planteprosjektet Oslo misjonskirke Groruddalen har 
vært med å støtte Fornebu-plantingen med økonomi. 
Anne håper at mange menigheter stiller seg bak de 
nylig vedtatte fokusområdene: Tro – Sende – Plante .

– Vi trenger mer sendelseskraft. I årene fremover 
vil vi se flere menigheter og enkeltpersoner som 
vinner nye mennesker for Jesus og planter misjonale 
menigheter i ulike deler av landet. Norge trenger at vi 
mobiliserer, oppforder Anne.

Av  Rachel Elisabeth Olsen 

Bor du i nærheten av Fornebu og er på utkikk etter et 
menighetsfellesskap? Anne og Mirjam vil veldig gjerne 
komme i kontakt med deg, enten du bare vil dele noen 
idéer, bli med i et bibelfellesskap eller være med å bidra 
på en eller annen måte. Send da gjerne en e-post til 
anne.hansli@mknu.no.

Arbeidshverdagen som menighetsplanter er en del annerledes når man ikke kan samles i hjemmene som før. Her deltar Anne 

på et  Sendt Norges læringsnettverk for menighetsplanting via Zoom, med mellom 70 og 80 deltagere fra 12 kirkesamfunn og 

organisasjoner. Temaet var mobilisering til menighetsplanting. Foto: Anne Hansli
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