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Møteplasser i kirken
Dette nummeret av Bøler-
posten er et temanummer 
om møteplasser i kirken. Vi 
har intervjuet diakon Arnt Egil 
Trelsgård. Han bruker mye 
av sin tid nettopp på å skape 
ulike møteplasser. 

Men istedenfor ordet 
møteplass bruker han ordene 
inkluderende fellesskap. 

Ved å bruke disse ordene 
signaliserer han hva slags 
fellesskap han ønsker i en 
kirke. Det skal være felleskap 
der alle skal føle seg inkludert, 
uansett alder eller funksjons-
hemming. 

Derfor har han vært med på å 
starte treff for utviklingshem-
mede. Det er en gruppe men-
nesker som lett faller utenfor 
de vanlige fellesskapene. Siste 
lørdag i april var 35 til stede. 
Det var ny rekord, og det 
forteller at det er et behov.

Derfor har også menigheten 
engasjert seg i Bøler tekstil-
verksted, som er en møteplass 
på tvers av kulturer og livssyn. 

Slik kunne vi fortsette: 
Babysang for de minste, 
hverdagsmiddag for familier, 
åpent hus på torsdager for 
dem som ønsker en kopp 
kaffe, en vaffel og en prat –

og hyggetreff for dem som har 
kommet litt opp i årene. 

Bøler kirke har ulike 
møteplasser. Gudstjenesten er 
også en møteplass. 

Litt høytidelig sier vi ofte at 
gudstjenesten er det viktigste 
møtestedet for kristne. Men 
det er ikke alltid like lett å 
bli kjent med andre under en 
gudstjeneste. Derfor setter 
mange pris på kirkekaffen 
etter gudstjenesten. Det er 
blitt en sosial møteplass. 

Det å føle seg inkludert betyr 
også å bli sett. Det er ikke like 
lett. 

Det er enkelt å skrive på en 
plakat «Alle hjertelig velkom-
men». 

Det er mye vanskeligere å 
skape møteplasser der alle 
virkelig føler at de er velkom-
men. Bøler kirke ønsker slike 
møteplasser. Det er ikke 
sikkert alle opplever det slik, 
men det er hva vi har som 
mål. 

Møteplasser i kirken skal være 
inkluderende fellesskap.

Dag Auli 
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Støtter diakonalt 
senter i Kairo

Misjonsavtalen
Det er gjennom Det 
Norske Misjonsselskap 
Bøler menighet støtter 
det diakonale senteret i 
Kairo. Senteret er en del av 
misjonens diakonale arbeid. 
I Bøler menighet er det 
diakoniutvalget som følger 
opp avtalen.

Bøler menighet har forpliktet 
seg til å støtte senterets 
arbeid med minimum 15.000 
kroner pr. år.
Fire kirkeofringer i året er 
øremerket misjonsprosjektet. 
På to kirkeofringer denne 
våren er det kommet inn 
nærmere 12.000 kroner til 
prosjektetFra byggingen av eldreboliger i tilknytning 

til senteret.

Fra en fest i barnehagen og på barne-
hjemmet

Fattigdom, rus, kriminalitet, dårlige helse- og 
skoletilbud og foreldreløse barn som lever på gata. 
Dette preger bydelen Helwan i Kairo i Egypt. 
Gjennom det diakonale senteret får mennesker en 
bedre hverdag.

Beshay Halim

Primus 
motor for 
senteret 
gjennom 20 
år er Be-
shay Halim. 
Han var 
på besøk 
i Bøler 
kirke i fjor 
og fortalte 
engasjert om et senter som har 
helseklinikk, mobil øye-
klinikk, barnehage og barnehjem, 
yrkesopplæring for voksne 
og tilrettelegging for sosiale 
møtepunkter.

I en epost forteller han at sen-
teret nå også utvider med egne 
eldreboliger.

I Egypt er det for tiden ikke 
uproblematisk å tilhøre en kris-
ten kirke. Islam er den offisielle 

religionen, og ytterliggående har 
flere ganger angrepet kristne 
kirker. 

Beshay Halim forteller om da 
den mobile øyeklinikken planla 
besøk til en landsby der de ikke 
hadde vært før, men presten ble 
skremt da han skjønte at både 
kristne og muslimer skulle bli 
tilbudt synsjekk.
– Vi kan ikke invitere til kirken 
de som kaster stein på oss og 
spytter på oss, sa han og tok 
med seg lederen for klinikken, 
Beshay, opp på taket av kirken 
der det lå mange steiner som 
folk hadde kastet på bygningen.

– Det samme skjer ofte når 
jeg møter dem på gata. Dette 
tør jeg ikke, sa presten. Beshay 
sa at alle som ønsker synsjekk 
får det, uavhengig av religion, 
så hvis ikke de kan tillate det, 
må besøket av klinikken avlyses. 
Presten ga seg, men fryktet det 
verste.

Klinikkdagen gikk helt uten 
dramatikk, og en uke etterpå 
fikk Beshay telefon fra presten. 
Han kunne fortelle at nå var 
stemningen i landsbyen helt 
forandret. De som spyttet på 

meg, hilser når vi møtes på 
gaten! Med andre ord fikk de 
både bedre syn og et forandret 
syn etter at øyeklinikken hadde 
vært på besøk.

Beshay Halim har vært opptatt 
av at det diakonale tilbudet 
på senteret skal omfatte både 
muslimer og kristne. Diakoni er 
for alle uansett tro. 

Fra den mobile øyeklinikken
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Blir stolt av det hun 
ser i menighetene
Biskop Kari Veiteberg trenger næringen 
som gudstjenestefeiringen gir. Etter noen 
måneder i ny jobb merker hun også at hun 
trenger mer søvn.
– Alt er nytt det første 
semesteret i ny jobb, sier hun 
og rufser litt i krøllene. Biskop 
Kari Veiteberg medgir at det er 
hektisk.

– Det handler om å være ny på 
jobb, sånn skal det være. Det 
surrer og går i hodet hele tida, 
men jeg sover godt om natta. 
Jeg har også begynt å sove 
middag, ler hun.

17. desember i fjor ble Kari 
Veiteberg vigslet til biskop i 
Oslo. Den første kvinne og 
nummer 32 i rekken av biskoper 
siden reformasjonen. 

Hun har sagt ja til å stille i 
nominasjonsprosesser tidligere, 
men i Oslo holdt det altså helt 
frem. Veiteberg sier at hun sa 
ja fordi hun mener hun har 
en kompetanse som kan være 

nyttig for kirken. 

Hennes bakgrunn i Kirkens 
Bymisjon har vært viktig i 
å forme hennes diakonale 
engasjement, hennes blikk for 
at alle mennesker er ikke bare 
det du ser. Det gjelder ikke bare 
på gata i sentrum, men også i 
villastrøk, drabantblokker og i 
marka. I Asker, som på Holmlia. 
I domkirkeprostiet, som i 
Lommedalen. 

Vestlandet
Kari Veiteberg er 56 år og er 
oppvokst på Stord. Men hun er 
tydelig på at det ikke betyr at 
hun besitter spisskompetanse på 
fisking og båtliv. 

Foreldrene hennes var lærere, 
far var fra Jølster, mor fra 
Hallingdal. Veiteberg begynte 
først å studere teologi på 

Menighetsfakultetet, men endte 
opp med å fullføre studiene 
på Teologisk fakultet ved 
Universitetet i Oslo. 

Hun har vært bymisjonsprest 
i Oslo og i Bergen. Hun har 
vært studielektor ved Liturgisk 
senter, faglærer i liturgikk og 
hatt prestejobber i Gildeskål, 
Tempe og Oslo. 

Prostirunde
Noe av det første den nye 
biskopen gjorde, var å besøke 
alle prostiene. Det er hun 
glad for. Der har hun forkynt 
over Jesus og kvinnen ved 
brønnen. Hun har løftet 
frem Frivillighetsåret i Oslo 
bispedømme og pekt på 
viktigheten av å føle seg sett og 
akseptert. 

– Hvilke inntrykk sitter du med 
etter å ha besøkt prostiene?

– At folk er veldig på. «Her er 
vi! Dette er oss». Mange er 
stolte over og glad i bydelene 
sine. Samtidig tenker de på 
tvers, de samarbeider om for 
eksempel konfirmantarbeidet. 
Det er spennende.

Biskopen tenker litt
– Samtidig slår det meg at 
det er store forskjeller. Ikke 
nødvendigvis langs aksen øst – 
vest, men i bydeler som vokser 
frem, i bydeler der folk bor kun 
en kort periode. 

Jeg har også blitt veldig var for 
å si at en bydel er sånn eller 
sånn med tanke på velstand. 
Det bor rike og fattige, folk som 
bor alene og i storhusholdning 
på alle kanter og hjørner av 
bispedømmet
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Hun ser også en kirke, et 
menighetsliv som er opptatt av 
å jobbe for gode nabolag for alle 
som bor i området. 

– Det har slått meg hvor tett 
på livet til folk medarbeiderne i 
menighetene er. Det er mange 
som er ute, nær der livet leves. 
Kontorpultene slites lite. Det er 
jeg veldig stolt av.

– Oslo bispedømme består jo av 
mer enn en by. Det er også bygder. 
Hvilke tanker gjør du deg rundt 
det? Biskop for både bygd og by?

– Nå har jeg vært i alle prosti, 
og runden rundt i Asker og 
Bærum, med fjell og kyst, 
vakre hager og hus, blokker og 
lysfabrikk legger jeg i hjertet. 
Jeg er stolt av å være by- og 
bygdebiskop!

Gudstjeneste
Kari Veiteberg har en 
doktorgrad i hvordan feire 
gudstjeneste. Det må da bety at 
hun er svært glad i og opptatt 
av nettopp dette fellesskapet. 
Det er hun.

– Jeg trenger næringen som 
gudstjenesten gir. Spesielt 
nattverdfellesskapet. Det søker 
jeg meg hele tiden inn til, det 
blir jeg hele tiden sendt ut 
fra. Jeg trenger rytmen fra 
gudstjenesten i livet, den rytmen 
som gjør at jeg av og til går til 
side. Der får jeg hvile og styrke, 
sier hun.

Siden hun har forsket på 
gudstjenesten, er hun klar på 
at det kan være vel så fint å ta 
del i en salme, en bønn, lytte til 
orgelet eller flygelet, som å lytte 
til ordene. 

– Det har gjort at jeg alltid 

finner noe. 

– Hva er menighet for deg?

– Det er stort. Menighet er ikke 
et uskyldig ord. For noen er det 
de som sitter i gudstjenesten på 
søndagen. Andre sier det er alle 
som bor i soknet. Det er viktig 
å ha alle disse tankene i hodet 
samtidig. Både å skape glede hos 

dem som møter opp jevnt og 
trutt og at de tenker at «nå er 
det oss. Her skal det være godt 
å være».

Samtidig må vi tenke at hele 
bydelen skal være et godt sted 
å være. Menigheten er et vi, alle 
vi som bor der.  Vi må prøve å 
unngå «oss og dem», sier Kari 
Veiteberg.   

På babysang synger vi både 
kjente og nye sanger, lærer 
rim og regler og beveger oss 
til musikken. Vekten ligger på 
samværet mellom barnet og 
mor og/eller far.  

Samlingen starter kl. 11.30 og 
varer ca en halvtime. 

Etterpå serveres det lunsj, 
kaffe og te. Lunsj koster kr 
30,-. Samlingen ellers er gratis. 

Babysang passer best for barn 
fra tre måneder til rundt ett

år, men 
alle som 
vil er 
hjertelig 
velkom-
men til å 
prøve. 

Samlingene ledes av Elisabet 
Voll Ådnøy, som er utdannet 
musikkpedagog og jobber i 
Bøler kirkes barnearbeid. 

Se for øvrig menighetens 
hjemmeside eller www.face-
book.com/babysangibolerkirke.

Møteplasser i kirken:

Babysang
Mandager i oddetallsuker er det babysang i 
Bøler kirke.
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– Diakonien er en viktig del av 
menighetsarbeidet med røtter 
tilbake til Apostelgjerningene, 
men en diakon er ingen 
selvfølgelighet i enhver 
menighet. 

Dette sier Bøler menighets 
diakon Arnt Egil Trelsgård (69). 
Han er utdannet diakon fra 
Diakonhjemmet i Oslo og slo 
seg ned på Bøler i 1976 etter 
endt utdannelse. 

Med bakgrunn fra kristent 
arbeid i hjembygda Søgne, 
engasjerte han seg i det frivillige 
arbeidet i vår menighet, spesielt 
i diakoniutvalget, som i mange 
år har jobbet for å få en 

diakonstilling til menigheten. 

Bredere definisjon av 
diakoni
Da det endelig ble klart for 
en halv diakonstilling for fem 
år siden, nærmet Arnt Egil seg 
pensjonsalderen, samtidig som 
enheten han jobbet i ble nedlagt. 

Slik kunne menigheten sikre seg 
en erfaren diakon som attpåtil 
kjenner menigheten ut og inn 
gjennom mange år som frivillig. 
Til da hadde han en mannsalder 
jobbet innen psykisk helsevern 
ved spesialhelsetjenesten, 
de siste tolv årene ved 
Diakonhjemmet sykehus. 

Arnt Egil forklarer at diakonien 

er inne i en brytningstid.  I den 
nye planen som kom i 2008 har 
Den norske kirke gitt diakonien 
et bredere nedslagsfelt enn den 
tradisjonelt har hatt. 

Der står det at diakonien 
er evangeliet i handling 
og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket 
og kamp for rettferdighet. 

– Dette er veldig altomfattende 
– i siste instans er alt vi driver 
med i kirken diakoni, sier han. 

Mens omsorgssiden, nærmere 
bestemt sykepleie, sto sentralt 
i riktig gamle dager, omfatter nå 
diakonien hele livet – verden 

Sykepleier, sosionom – og diakon
Da Bøler menighet etter mange år endelig fikk sin diakonstilling, sto en 
av menighetens egne klar med diakonutdannelse og 40 års erfaring.   
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 Bøler menighet 
Vipps 51375

og skaperverket. I den første 
kristne tiden var diakonene 
noen som skulle tjene de 
trengende i menigheten, etter 
en modell som minner mye om 
den barmhjertige samaritan. 

Eldre i fokus
Ifølge Arnt Egil varierer fokuset 
fra menighet til menighet. Noen 
diakoner er ungdomsdiakoner, 

mens andre spenner over hele 
spekteret. 

Selv vier han tiden i sin halve 
stilling mest til voksne, eldre og 
funksjonshemmede. 

– Hva er den største utfordring for 
diakonien i dagens norske kirke?

– Den største utfordringen 
er at ikke alle menigheter har 
diakon, fordi de ikke har penger 
til å ansette. Det er bevilget 
lite nye sentrale midler til 
diakonstillinger de siste årene. 
En diakon er ikke noe en 
menighet er nødt til å ha som 
prestestillingene.

– En annen utfordring er at 
diakonien omfatter veldig mye, 
og det er et spørsmål om å 
prioritere hvor en vil sette inn 
ressursene. 

– Jeg opplever at det nå 
satses veldig mye på barn og 
unge i Den norske kirke, og 
alle menigheter har nå en 
trosopplærer. Også prestene  
bruker en god del tid på 
dette arbeidet,  blant annet i 
konfirmantarbeidet. 

– Jeg ser som en utfordring at 
det blir mindre ressurser til 
eldre, funksjonshemmede og 
andre som ikke så lett kommer 
seg til kirken. 

Inkluderende fellesskap
En vanlig dag på jobben for Arnt 
Egil innebærer forskjellige tiltak 
innen paraplyen inkluderende 
fellesskap. 

Han trekker fram arrange-
menter som åpent hus hver 
torsdag, hyggetreff, lørdagstreff 
for utviklingshemmede, samt 
samtaler, hjemmebesøk. og 
institusjonsbesøk.

Arnt Egil har ikke reflektert 
over hvor grensen går mellom 
diakonens og prestens oppgaver 
på dette området, men tror 
i utgangspunktet ikke at 
forskjellen er så veldig stor. 

– Jeg holder også litt tak i 
arbeidet med å være en grønn 
menighet, sier han og refererer 
til diakonens oppgave med å ta 
vare på skaperverket. 

Når Arnt Egil ser framover for 
Bøler menighet, mener han at 
det først og fremst er viktig å ta 
vare på det som er etablert. 

– Det vi absolutt trenger hele 

tiden er frivillige som vil være 
med, som kan være behjelpelige 
med å skape det som skal til for 
det inkluderende fellesskapet. 

– Menigheten skal være et sted 
der folk kan komme og føle seg 
sett og verdsatt, og kanskje også 
snakke om det som kan være 
vanskelig i livet. sier Arnt Egil,  
som opplever at det er givende 
å være diakon i Bøler menighet.

Av Atle Skretting

”Diakoni er 
evangeliet i 
handling og 
uttrykkes 
gjennom 

nestekjærlighet, 
inkluderende 

fellesskap, 
vern om 

skaperverket 
og kamp for 

rettferdighet.”
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Møteplasser i kirken:

Vafler og prat
Hver torsdag formiddag brer duften av nystekte 
vafler seg i Bøler kirke. Da er det Åpent hus.

Nystekte vafler, syltetøy og brunost er faste 
innslag på åpent hus.

Åpent hus i sommer

– Vi planlegger å holde åpent 
hus i hele sommer, forteller 
diakon Arnt Egil Trelsgård. 
Han kan ikke love vafler, men 
det vil bli servert kaffe, te og 
kjeks. Kirkerommet vil også 
være åpent for stillhet og 
lystenning. 
Altså: Torsdager fra kl. 11 
til kl. 13. med tilbud om 
tidebønn kl. 13.

Anne-Brit Mydske

– Vi åpner kl.11, forteller 
initiativtaker Anne-Brit Mydske. 
Ikke mange minuttene etter 
kommer de første. Noen 
kommer trofast hver torsdag. 
Det har de gjort i mange år. 
Andre kan være med i en 
turgruppe. På vei forbi Bøler 
kirke ser de skiltet med Åpent 
hus og stikker innom for å ta en 
pause og noe å bite i.

– Alle er like velkommen, sier 
Anne-Brit. – Noen kommer 
på grunn av vaflene og 
praten.  Andre vil bare innom 
kirkerommet for å tenne et lys.
 
– Det er viktig å ikke 
undervurdere den gode 
samtalen, legger hun til og 
forteller om noen som sier om 
seg selv at de er ensomme.  – Så 
sier de at de er innom Åpent 
hus nettopp for å få en god 
samtale. 

Andre kan være i en helt annen 
livssituasjon. I forbindelse med 
en dåpssamtale var det en mor 
som avsluttet det hele med en 
vaffel og en kopp kaffe på Åpent 
hus. Da hun gikk, hadde hun 
følgende spørsmål: – Kan jeg ta 
med meg hele barselgruppa og 
komme hit? – Selvsagt kan hun 
det, sier Anne-Brit. 

Ideen til Åpent hus kom da 
nye Bøler kirke ble bygget.  
Anne-Brit har vært mye i 
sjømannskirkene. Hun så for 
seg noe tilsvarende i Bøler 
kirke. Selv om ikke alt er det 
samme, så er det mye som er 
likt. – Vaflene er det, kaffen er 
det og samtalen og det sosiale 
samværet 
er det, 
forteller 
hun.

Nå er det 
snart 7 
år siden 
kirken ble 
vigslet. 
Åpent hus 
holder det 
fortsatt gående. Til å begynne 
med hadde Anne-Brit ansvaret 
alene, Nå er de to om det etter 
at Arnt Egil Trelsgård begynte 
som diakon. 

 Åpent hus avsluttes med tilbud 
om tidebønn kl. 13 i sidekapellet 
i kirkerommet. Det er en enkel 
samling med ferdig formulerte 
bønner, en salme og mulighet 
for å tenne lys.  – For noen er 
dette blitt deres gudstjeneste, 
forteller Anne-Britt.  – Av en 
eller annen grunn orker de ikke 
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å gå til gudstjenesten søndag 
formiddag, men på tidebønnen 
finner de seg til rette. 

At noen setter virkelig pris på 
Åpent hus fikk Anne-Brit et 
synlig tegn på i fjor.  En som 
gjennom lang tid hadde vært 
innom Åpent hus, flyttet en 
dag fra menigheten. Noe av det 
siste hun gjorde var å sende et 
betydelig beløp til menigheten 
merket åpent hus.  – Det er 
slikt som varmer, sier Anne-
Brit.  – Da har vafler, kaffe og 
en samtale i Bøler kirke torsdag 
formiddag betydd noe. Åpent hus avsluttes med tilbud om tidebønn i sidekapellet i kirken. 

Det er billedkunstner Kristine 
Fornes som har ansvar for den 
kunstneriske aktiviteten, og de 
arbeider både med stoff, trykk, 
vev, klær og natur. 

På tekstilvekstedet er det 
aktiviteter for alle aldre. Her 
kan mødre og fedre gjøre noe

sammen med barna. 

Tekstilverkstedet er et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Østensjø bydel, Frelsesarmeen 
og Bøler kirke. 

Mellom 50 og 80 barn og 
voksne kommer sammen en 

gang i måneden, og det blir 
servert enten middag eller 
lunsj. 

Bøler tekstilverksted er blitt 
en viktig arena for mange. 
Det er et sted der vennskap 
knyttes på tvers av kulturer, 
barn og voksne kan gjøre noe 
sammen, og alle kan lære noe 
nytt.

Møteplasser i kirken:

På tvers av kulturer
Det klippes, sys, males og limes. På tekstilverkstedet i Bøler kirke kan 
voksne og barn på tvers av kulturer knytte nye vennskap.

Tekstilkunstner Kristine Fornes hjelper til.
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Møteplasser i kirken:

Middag og aktiviteter

En lørdag i måneden 
er det treff i Bøler eller 
Oppsal kirke.

Det er menighetene 
i Østensjø bydel som 
ønsker å legge til rette 
for at mennesker med 
utviklingshemning får 
mulighet til å bli kjent med 
menighetene og noe av det 
som skjer der.

Det er diakonene i Bøler og 
Oppsal som sammen med 
frivillige har ansvar for 
treffene.

– Vi begynner 
alltid treffene 
med en samling i 
kirkerommet, forteller 
Arnt Egil Trelsgård, 
diakon i Bøler. – Der 
tenner vi lys, synger 
sammen og hører på 
en kort andakt. 

Etterpå er det kaffe, saft, 
kaker og frukt. 

Arnt Egil forteller at praten 
går livlig rundt bordene.  
– Ikke så sjelden er det en 
som reiser seg for å fortelle 
en historie eller synge en 
sang, forteller han. 
Mer informasjon om 
tidspunkt for treffene står 
på menighetens hjemmeside: 
www.kirken.no/boler

Møteplasser i kirken:
Treff for utviklingshemmedeServeringen begynner kl. 16.45. 

Middagen koster kr 60,- for 
voksne og kr 50,- for barn. 

Erle forteller at dette er et 
tilbud Bøler kirke har hatt i 
mange år. – Men vi har sluttet 
å lage maten selv, forteller 
hun.  – Nå bestiller vi maten fra 
et cateringbyrå.  Det kommer 
gjerne 60-70 stykker til middag, 
og det ble etter hvert et litt for 
stort løft å lage alt selv.   

– Det er ingen påmelding til 
middagen, poengterer Erle: 
– På menighetens hjemmesider 
ligger en oversikt over de 
torsdagene det er middag. 

Etter middagen er det en kort 
samling i kirkerommet kl. 17.30 
med sang og lystenning  før 
barn og voksne går til ulike 
aktiviteter. 

Det er Bøler barnegospel, 
som passer best for barn fra 
siste året i barnehagen til 4. 
klasse. Barnegospel er delt 

inn i «Kula» for de minste og 
«Myggen» for de eldste.  

Det er Familiekoret 
Bølingen, som er for store 
og små som har lyst til å synge 
og leke sammen.  Familiekoret 
passer for barn i alderen 0-5 år. 

Og det er Sportyklubb, 
som er for barn fra siste år 
i barnehagen til 4. klasse.  På 
Sportyklubb er det lek, dans, 
band, maling og forming.  
Aktivitetene varer fram til 
kl. 18.30.

Fra samlingen i kirkerommet. Arnt Egil Trelsgård foran.

– Torsdag er barnas dag i kirken, sier prest Erle Fagermoen: – Men 
middagen er både for familier, barn med besteforeldre og enslige i 
alle aldre.  
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Velkommen til salgsutstilling 

Ulsrud videregående skole 
Tor Jonssons vei 5, Bøler, Oslo 

 
 
 
 
  

GRATIS ADGANG 
Kunstlotteri. Bistro – med hyggelig atmosfære og salg av forfriskninger 

Kontakt:  via  e-post til LIONS BØLER: lcboler@gmail.com 
 

 Arr.: LIONS CLUB OSLO/ BØLER                                                                             

.         
          Fredag  5. oktober  14.00 – 19.00  
          Lørdag  6. oktober  10.00 – 17.00  
          Søndag 7. oktober  10.00 – 17.00 

Møteplasser i kirken:

Eldre som ønsker noe mer
Første onsdag i måneden er det hyggetreff for eldre 
og andre som har tid på formiddagen.

Hvert av treffene har et tema. 
I tillegg er det gjerne sang og 
bevertning.  Stort sett er det 
lokale krefter som står for 
programmet.

– Vi ønsker å gi dem som 
kommer noe å tenke på. Kall det 
gjerne en stimulans i hverdagen, 
sier Eldbjørg Mosvold Larsen. 

Sammen med Ole Johan Larsen 

og flere frivillige har hun ansvar 
for treffene.  

På treffet i mai hadde de besøk 
av direktør Anders Mohn 
Frafjord på Diakonhjemmet 
Sykehus. Han fortalte om 
hvordan det var å lede et stort 
verdibasert, privat sykehus.  

I tillegg til et tema er det 
alltid bevertning. – Hygge-
treffene skal både være 
et menighetsfellesskap og 
måltidsfelleskap, sier Elbjørg.

Temaene til høsten spenner fra 
sur nedbør og om oppvekst i en 
drabantby på 50-tallet til Bøler 
bibliotek, som vil presentere 
noen av høstens bøker. 

Som vanlig avluttes høst-
semesteret med adventsmøte 
første onsdag i desember. 
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NORDSTRAND 
BEGRAVELSESBYRÅ 

I NY DRAKT

AVD NORDSTRAND:  TLF 23 16 83 30
AVD MAJORSTUEN:   TLF 23 19 61 50 

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

MANGLERUD 
ADVOKATKONTOR

Advokat Kari Paulsrud m.n.a.

•Testamenter/arveoppgjør.
•Samboeravtaler/ektepakter.

•Separasjon/skilsmisse.
•Arbeidsrett.

•Kjøp/salg av fast eiendom/
generasjonsskifte

    Manglerud Senter  
Plogveien 6 - kontor i 2. etg

            
Timebestilling – 

tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33

E-post kpauslrud@kindemco.no

Vi har gode, romslige og 
moderne lokaler og stort felles 
aktivitetsrom. Utelekeplassen 
er forholdsvis liten og ligger 
beskyttet fra biltrafikk i et lite 
skogholt.

Det aller viktigste i barnehagen 
er gode relasjoner mellom 
voksne og barn, og mellom 
barna. 

Barnehagens motto er: DU 
og JEG er VI! Altså det enkelte 
barnet har uendelig verdi, 
men skal også lære seg å leve 
sammen med og ta hensyn til 
andre. 

Barnehagen legger stor vekt på 
formidling av litteratur, sang og 
musikk.  

Siden vi ligger midt i en liten 
skog, følger vi naturen tett. 

I årets «foreldreundersøkelse» 
fikk barnehagen 4,8 i score på 
generell tilfredshet på en skala 
fra 1-5.

Kontantaktinformasjon: styrer: 
tlf. 41026497, 
epost:  vm349@
kirken.no

Da Bølerposten 

gikk i trykken var det fortsatt 
ledige plasser, både for barn 
over tre år og for barn under 
tre år. 

Liten og trygg 
barnehage til ditt barn?
Bøler menighets barnehage har to avdelinger, en 
for barn over tre år og en for barn under tre år.  
Vi har voksne og erfarne ansatte og setter inn 
kjente vikarer når det trengs.
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Kontaktpersoner i Rustad I.L
Allsport:
Vidar Larsen         Tlf. 995 64 724
Barneidrett:
Linda Osmundnes        Tlf. 456 66 872
Friidrett : 
Barbro Tomter Dahlen    Tlf. 416 92 050
Fotball:
Jarle Birkeli         Tlf. 932 51 009
Langrenn: 
Barbro Tomter Dahlen    Tlf. 416 92 050

Slekters gang

Facebook og 
hjemmeside
Lik Bøler kirke på Facebook 
for å få med deg det som 
skjer. 

På hjemmesiden er alt du 
trenger å vite om dåp, bar-
nearbeid, ungdomsarbeid, 
seniorarbeid og mye mer.

 kirken.no/boler

Velkommen til 
Østmarkskapellet
For alle som er glad i å 
ferdes i skogen og ønsker 
å kombinere tur og guds-
tjeneste er Østmarkskapellet 
et kjærkomment tilbud. 

Hver søndag kl. 12.00 er det 
sportsgudstjeneste i kapellet. 
Kafeen er åpen fra kl. 11.00 
til kl. 14.00, men stenges 
under gudstjenesten.

27. mai: Liv Hegle
3. juni: Øystein Larsen
10. juni : Eivind Winger 
Oftebro 
17. juni : Jan Ørnulf Melbostad 
(sanggudstjeneste) 

Døpte:
Line Margrethe Norheim Fjeld, 
Aurora Bækkevold Nyhus, 
Olander Jekthammer Slora, 
Henrik Skjellum, Edward 
Leopold Andreas Warren, Lucas 
Holm Plesner, Thea Louise 
Wiman-Pedersen, Vincent 
Skogstad Smith 

Døde:
Hildegard Halvorsen, Nils-
Gunder Sparby, Synnøve Vikeby, 
Alice Petrine Langfjord, Bjørg 
Astrid Nilsen, Kjell Edvin 

Edvardsen, Ragnhild Frøyen 
Trana, Rigmor Irene Andersen, 
Jack Ørnulf Johansen, Marit 
Lundemo, Bjørn Engen, Inger 
Ekle, Asbjørg Johanne Tørum, 
Kirsten Jorun Rødseth, Aslaug 
Synnøve Fjeld, Gerd Østigaard, 
Kjell Almer Eriksen, Aslaug 
Engelberg, Ester Lill Rasch, 
Gerda Jorun Godang, Inger 
Lise Nagell, Elin Kristin Helene 
Olsen, Bjarne Enger, Gunvor 
Eliassen, Judit Helen Glæser, 
Brita Ljones, Alice Jenssen, Per 
Eigil Rotnes, Lillian Larsen, Eva 
Adéle Garder, Alfhild Therese 
Johansen, Odd Kristian Løberg, 
Kjersti Knutsen

Feriecamp i Bøler kirke
Til nå har over tjue 5.-7. klassinger meldt seg 
på feriecamp i Bøler kirke. 

Feriecampen er et dagtilbud 4 dager i august rett før 
skolestart. 

Mye av programmet disse dagene blir å øve inn en musical som 
skal fremføres fredag  17. august kl. 18.00 i kirken. 

Dette blir en åpen konsert der alle er hjertelig velkommen.   
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Gudstjenester
Søndag 3. juni – 
2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: BYDELSGUDS-
TJENESTE Felles gudstjeneste 
med Oslo Misjonskirke 
Betlehem og Oppsal, 
Manglerud og Bøler menighet i 
Misjonskirken, Abildsø. 

Søndag 10. juni – 
3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp. 
Johannes 1, 35-51.

Søndag 17. juni – 
4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: SAMTALE-
GUDSTJENESTE MED 
KONFIRMANTENE
Karen Marie Lereim Sævareid. 
Ungdomslederteamet. Nattverd. 
Matteus 16, 24-27.

Søndag 24. juni – 
5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød 
Haugen. Nattverd. 
Matteus 7,21-29.

Søndag 1. juli – 
Aposteldagen
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. 
Nattverd. Matteus 16,13-20.

Søndag 8. juli – 
7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. 
Lukas 19,1-10.

Søndag 15. juli – 
8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FELLES GUDS-
TJENESTE I OPPSAL KIRKE 
(ingen gudstjeneste i Bøler 
kirke) Markus 12,37b-44.

Søndag 22. juli – 
9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Kåre Skråmestø. 
Nattverd. Johannes 8,2-11.

Søndag 29. juli – Olsok
Kl. 11.00: FELLES GUDS-
TJENESTE I OPPSAL KIRKE 
(ingen gudstjeneste i Bøler 
kirke) Matteus 18,21-35.

Søndag 5. august – 
11. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød 
Haugen. Nattverd. Markus 2,23-
28.

Søndag 12. august – 
12. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. 
Nattverd. Lukas 8,1-3.

Søndag 19. august – 
13. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp. Lukas 
12,41-48.

Søndag 26. august – 
Vingårdssøndag 
Kl. 11.00: 
FAMILIEGUDSTJENESTE 
«HELT FØRSTEKLASSES»
Erle Fagermoen. Dåp. 
Lukas 17,7-10.

Søndag 2. september – 15. 
søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: KONFIRMASJON. 
Kl. 13.00: KONFIRMASJON
Kristin Stensrød Haugen. 
Lukas 10,38-42.

Lørdag 8. september
Kl. 12.00: Konfirmasjon
Kl. 14.00: Konfirmasjon
Kristin Stensrød Haugen.

Søndag 9. september – 
16. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. 
Dåp. Matteus 5,10-12.

Helt førsteklasses
Vi i Bøler kirke vil gjerne 
invitere alle 6-åringer til 
skolestartsgudstjenesten, 
«Helt førsteklasses»,  
28. august kl. 11.00. 

På gudstjenesten vil alle blant 
annet få utdelt 6-årsbok. 
Boka inneholder sanger, 
fortellinger og bibelhistorier.  

Barnas dag 
30. august

Mange fritidsaktiviteter i 
nærmiljøet samles til en 
semesteråpningsfest i og 
utenfor Bøler kirke denne 
dagen.

Det blir salg av pølser og 
brus, stands med ulike ak-
tiviteter og en minikonsert 
inne i kirken.

Denne semesteråpnings-
festen er et fint sted å se og 
oppleve 
noe av 
mang-
foldet på 
Bøler.
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Møteplasser i kirken:

Sammen om 
det viktigste

Musikk er en viktig del av gudstjenesten. Fra en kirkekaffe med litt ekstra kaker.

Denne søndagen var det nattverd. 
Ingen gudstjenester er like. 
Det er et langt spenn fra 
en langfredagsgudstjeneste 
med vekt på meditasjon til 
en familiegudstjeneste laget 

sammen med førti 11- og 
12-åringer som har overnattet i 
kirken i forbindelse med et «Lys 
Våken» arrangement.  Disse 
variasjonene er med på å gjøre 
gudstjenestelivet spennende.

En gudstjeneste er mye mer 
enn presten  
og organisten.  
Mange frivillige 
er involvert. Fem 
gudstjeneste-
grupper med 
frivillige har 
ansvar for 
gudstjenestene. På 
vårparten deltar 
konfirmantene 
som ministranter 
med oppgaver. 

Sang og musikk er en viktig del 
av gudstjenesten. Det er for-
sangere under gudstjenestene, 
og ikke sjelden sangsolister eller 
andre instrumentalister, i tillegg 
til flygel og orgel. 

Etter hver gudstjeneste er det 
kirkekaffe i kirkekaféen, eller 
i konfirmantsalen ved større 
arrangementer.  

– Gudstjenesten er det viktigste 
møtestedet for kristne. Det er 
stedet der de kristne blir synlige 
som en menighet; et fellesskap 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. 
Slik ønsker vi det skal være, og slik er det i 
Bøler menighet.

av mennesker  som deler 
troen på én Gud og Jesu Kristi 
oppstandelse. Det er et sted der 
mennesker møter hverandre, og 
sammen trer fram for Gud. Slik 
sies det på kirkens nettsider. 


