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Kulturkirken
Mye av dette nummeret 
handler om Bøler som 
kulturkirke. Da kirken ble 
vigslet for sju år siden, ønsket 
vi at bygget skulle være et 
sted for tro, debatt og kultur.  

Vi har vært heldige.

Menighetsrådet har hele tiden 
ønsket at kirken også skal 
være et sted for kulturen 
i nærmiljøet. Det er laget 
avtaler med Oslo Vocalis, 
Parenti Vocalis, Bøler skolekor 
og Østensjø barne- og 
ungdomsteater, som alle har 
sine øvelser her.

Norges KFUK/KFUM 
har startet i fjor en egen 
kulturskole med base i Bøler 
kirke. 18 elever har i høst 
sang, gitar eller pianotimer 
eller går på kurs i visuell 
kunst. 

Gjennom disse årene 
har vi også hatt en egen 
kulturkomite. Komiteen 
er bredt sammensatt, og 
sammen står de bak en 
rekke temakvelder, konserter, 
utstillinger, filmkvelder og 
kulturnatt. 

To ganger i året har 
Bølerposten en egen 
kulturfolder stiftet inn 
i bladet. Der står en 

oversikt over semesterets 
kulturarrangementer. 

Vi har også en organist som 
har gått tungt inn i kul-
turkomiteen og som ser ver-
dien av et bredt kulturuttrykk. 
- I et større perspektiv ser 
jeg kulturen som en gudegave 
som får uttrykk i forskjellige 
kunstneriske uttrykk, sier han 
i intervjuet lenger ut i bladet.

Listen over julekonserter 
viser også at kirkerommet 
er blitt et ettertraktet kon-
sertlokale. Rune Larsen med 
sin «Stille Natt Hellige Natt» 
har vært her siden kirken ble 
vigslet og Trine Rein hadde 
sin første julekonsert i Bøler 
kirke i fjor og kommer igjen 
i år. 

I tillegg har lokale kor og 
korps sine julekonserter i 
kirkerommet. Det er noe vi 
setter stor pris på.

Bøler kirke er et hus for tro 
og tilbedelse. Men vi ønsker 
også at det skal være et hus 
for kunst og kultur.  Av og 
til kan det skape spenninger, 
men som oftest er til gjensidig 
berikelse. 

Av Dag Auli
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Tweenscamp som 
sommerskole
I uka før skolestart var 23 5. og 6. 
klassinger på Tweenscamp i Bøler 
kirke.  
Det er første gang Tweenscamp ble arrangert 
i Bøler kirke. Deltakerne sov hjemme, men 
dagen ble tilbrakt i kirken.  For flere var dette 
et alternativ til sommerskolen.

Gjennom seminarer, felleskor, aktiviteter og 
lek jobbet de fram mot en musikalforestilling 
fredag kveld. 

Festivalen var en del av en større satsing på 
Tweens i Bøler kirke. Tween er en blanding 

av begrepene between og teen. 
Temaet for festivalen var: Vær deg selv, stå 
opp for andre. 

Barnas dag: Dette var fint!
Noen prøvde seg på basketball, andre var hos speideren og lagde pinnebrød

Bøler tekstilverksted hadde sin egen stand 
der det ble servert etiopisk kaffe med pop-
corn. Etioperne har sin egen kaffeseremoni 
der brenning av kaffebønnene hører med.

Innebandyen ble godt besøkt. Ikke alle 
hadde holdt i en innebandykølle før

Det var åttende gang Barnas dag ble avholdt i og 
rundt Bøler kirke. Tilbakemeldingene var enty-
dige: Dette var fint.
Rundt om på kirketunet var det 
stands der ulike foreninger og 
lag presenterete seg. Fotballen, 
innebandyen og basket var der. 

Speideren hadde rigget til med 
bålpanne der det ble stekt pin-
nebrød, og tekstilverkstedet 
hadde sin egen kaffeseremoni.

I konfirmantsalen var det kafé 
og  minikonsert med aspirant-
koret fra Bøler skolekor og 
Bøler barnegospel. 

Jeanette Frafjord ledet arran-
gementet, og Frode Spitsberg 
sang sin egen Bølersang. Også 
det er blitt en god tradisjon.

Fra musikalforestillingen i kirken som avsluttet feriecampen 
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Fra utstillingen «Requiem - søvnens bror» Morten Krogvold hadde i Bøler kirke

Bøler kulturkirke

Sju år er gått siden den gang. 
For mange har Bøler kirke blitt 
en kulturkirke. Dette er ikke 
minst takket være en aktiv 
kulturkomité.

Konserter
Kulturkomiteen har stått som 
arrangør av en rekke konserter.  
Håvard Gimse og Lise 
Fjeldstad, Stian Carstensen og 
Ulf Nilsen er noen av navnene 
som har hatt konserter i Bøler 
kirke. 

Kirkerommet er også et 
ettertraktet lokale i forbindelse 
med julekonserter. I 2017 ble 
det arrangert 13 julekonserter i 
Bøler kirke. 

Utstillinger
Flere kunstnere har hatt 
utstillinger i både kirkerommet, 
konfirmantsalen og det 
bakre kapellet i regi av 

kulturkomiteen. Morten 
Krogvold, Carl Nesjar, Erik 
Wassum og Stefanie Reinhart er 
noen av navnene. I tillegg har 
Østensjø kunstforening, CafeX  
og Lions hatt sine utstillinger i 
kirken.

Filmkvelder
En onsdagskveld sent på høsten 
har det vært filmkveld i kirken. 
I tillegg til filmfremvisningen 
har det vært innlegg og 
samtale med regissøren eller 
manusforfatteren.  

I fjor var det møte med 
«Hoggeren» og manusforfatter 
og regissør Jorunn Myklebust 
Syvertsen, og i år er det «Oscars 
Amerika» og regissøren Torfinn 
Iversen. 

Temakvelder
Kulturkomiteen har også stått 
bak en rekke temakvelder.  Det 

har vært foredrag, bibeltimer og 
salmekvelder under paraplyen 
«Troen i hverdagen». Men det 
har også vært forfatterkvelder 
med bl. a. Tove Nilsen og 
Thorvald Steen og emner som 
innvandring og samliv. 

Kulturnatt
I fjor arrangerte kulturkomiteen 
Kulturnatt i Bøler kirke for 
første gang.  Arrangementet var 
en del av Oslo kulturnatt, som 
arrangeres årlig på rundt 200 
steder i Oslo.  Arrangementet 
ble så vellykket at det ble 
gjentatt også i år. Kanskje 
kulturnatt i Bøler kirke blir en 
årlig tradisjon?

I tillegg til kulturkomiteens 
egne arrangementer er Bøler 
kirke flittig i bruk som 
konsertlokale for en rekke korps 
og kor. Østensjø barne- og 
ungdomsteater bruker kirkens 
lokaler til sine øvelser, og de har 
en teaterfestivaluke på våren – 
også i Bøler kirke. 

Oslo Vocalis, Parenti Vocalis og 
Bøler skolekor har også lagt sine 
faste øvelser til Bøler kirke. 

Da nye Bøler kirke stod ferdig i 2011, ønsket 
menighetsrådet at kirkebygget skulle være et 
sted for tro, debatt og kultur. 

For to år siden var Aslaug Holm på film-
kvelden og viste sin prisbelønte filmdoku-
mentar «Brødre».
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Leder av komiteen fram til 
i sommer var Liv Sommer 
Holmen. Hun har vært med 
på å legge et godt grunnlag 
for det videre arbeidet. I 
tillegg til navnene under sitter 
også kantor Erling Strøm i 
kulturkomiteen. 

Atle Hassel
49 år, gift og 
2 barn. Bodd 
på Bøler 
siden 1995, 

Involvert i 
frivillig arbeid 
i forbindelse 
med Bøler og 
Nøklevann musikkorps, Bøler 
skolekor og Bøler Håndball. 

Utdannet musiker og 
musikkpedagog. Lærer i Asker 
kulturskole og ved Jansløkka 
skole. Freelancemusiker. 
Organist/keyboardist i bandet 
marOder. Brenner for kulturell 
spennvidde og tilgjengeliggjøring 
av arenaer for barn og unge. 

Anniken Thorsen
Bibliotekar 
på Deichman 
Bøler med 
hovedansvar 
for litteratur-
formidling 
til barn og 
ungdom. 

Lang erfaring som korps-
musikant og korpsmamma. 
Generelt glad i kultur.

Svein Inge Rosseland
Vokst opp 
på Bøler 
med en far 
som var 
kirketjener i 
Bøler kirke. 

Aktiv med 
kulturtilbud 
på lærer-
høgskolen. Forskjellige lag 
og foreninger i ei lita bygd i 
Vesterålen 1991-2001. 

Tilbake på Bøler i 2008 og ble 
etter hvert med i koret Parenti 
Vocalis og Østensjø barne- og 
ungdomsteater (ØBUT). Var 
med og stiftet et tilbud om 
kulturkvelder i kirken fra 2014. 
Leder for Kulturmikrofonen fra 
august 2017.  Vært med i spillet 
om Sarabråten fra 2016. 

Øyvind Tanche-Nilsen
Gift og bosatt på Bøler siden 
2005. 
Kommer 
fra Skien i 
Telemark. 
Pensjonist. 

Har 
interesse 
for styre 
og stell, 
vært aktivt i frivillig arbeid, 
organisasjonsvirksomhet, 
velforening, kor, kunst, kultur- og 
viseklubb.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen i Bøler menighet ble opprettet i 
2011 og har betydd mye for kulturlivet i den nye 
kirken.

Torkil Brækkan 
Oppvokst og 
bor fortsatt 
på Bøler. 

Jobber 
som lærer i 
videregående 
skole og er 
opptatt av at 
ungdom skal 
få gode vilkår både på fritid og 
i skole. Glad i musikk og spiller 
selv trompet. 

Gunhild Jakobsen
Ansatt i 
Frelses-
armeen som 
koordinator 
for Home-
Start 
Familie-
kontakten 
Østensjø. 
Arbeidet 
er å finne og veilede frivillige 
som hjelper småbarnsfamilier i 
bydelen. Sitter i menighetsrådet 
og er en av lederne i Bøler 
tekstilverksted. 
Hun har i alle år sunget i kor, nå 
i Parenti vocalis. 

Benedikte Guttormsen 
Slørdal
Tidligere 
kultur- og 
frivilligleder
på  Bekkelags-
hjemmet.
Ønsker å 
skape kultur 
som enga-
sjerer, lindrer og inspirerer til 
handling. Vil ha kortreist kultur, 
og en kirke som gjenspeiler 
de utfordringer vi ser i det 
samfunnet vi lever i. 
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Erling Daniel Strøm (60) er født 
og oppvokst på Skøyenåsen.  
Med sterke røtter i pinseme-
nigheten ble sang og musikk 
tidlig en naturlig del av livet 
hans. Det samme ble troen. 
Faren var organist, musikkleder 
og kordirigent, og farfaren var 
forstander i pinsemenighetene 
Salem og Filadelfia. 
 
– I disse menighetene vokste 
jeg opp, og etter hvert ledet 
jeg ungdomskor og voksenkor. 
Orgelutdannelsen kom først se-
nere – da jeg var i begynnelsen 
av 30-årene, sier Erling og røper 
at han i utgangspunktet egentlig 
ikke ville bli organist. 

– Når man vokser opp med 
gospel, pop og jazz, og faren 

er organist, er det lett å se på 
orgelutdannelsen som litt ut-
datert. Men det jobbmessige 
gjorde det nødvendig å ta kirke-
musikerutdannelse også, noe jeg 
ikke har angret på. 
 
Ved Musikkhøyskolen ble det 
først klaver- og senere orgelut-
dannelse, og der rakk han også å 
studere trompet. Men musikkut-
dannelsen og -gleden begynte 
allerede fra han var ganske liten, 
og faren satte den i perspektiv:
 
– Da jeg var liten var, det ikke 
alltid så kult å spille i familie-
selskaper eller andre sammen-
komster. Da sa far: «Erling, du 
har fått musikken som en gave 
fra Gud, bruk den som en gave 
til andre.»

Fortsatt bor han på tomten der 
han ble født, og der han har 
bodd hele livet. Nå er det sam-
men med Anita. De tre døtrene 
er ute av redet. 
 
– Som musiker er det greit å 
kunne bo i eget hus, så en slip-
per å ta hensyn til naboer når 
en øver, sier han. 
  
Den første ansettelse i Den 
norske kirke kom i 1994, etter 
mange år som frilans musiker. 
Da fikk han jobb i Bredtvedt 
kirke, der han ble værende som 
organist i 17 år. 
 
Fortsatt besøker Erling Filadel-
fiakirken, selv om engasjementet 
er i Bøler. Der er det mer 
naturlig å gå, både fordi han 

– Jeg er en allrounder
Vår organist har hatt musikken med seg fra barnsben av og spiller på 
mange musikalske strenger.
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spiller der og fordi han er aktiv 
der gjennom blant annet del-
takelse i kulturutvalget. 

Nå har han 70 prosent stilling 
i Bøler, til å begynne med var 
stillingen på 40 prosent.
 
– Jeg ble ansatt i kirken tre 
måneder etter at den var ferdig 
og kom til dekket bord. Alt var 
på plass. Der fantes det også et 
aktivt kulturutvalg som jeg som 
kantor ønsket å engasjere meg i. 
 
Erling tenker seg lenge om når 
han får spørsmål om hva kultur 
egentlig er.
– Kunst og kultur faller delvis 
sammen. Med kultur tenker jeg 
først på alle kunstartene. I ut-
valget dreier det seg ikke bare 
om musikk – vi arrangerer også 
utstillinger, foredrag, samtale- og 
filmkvelder – det man forbinder 
med kunst. 
 
I kulturlivet står musikken Erling 
nærmest, og her spenner han 
over det meste:
– Jeg liker spesielt klassisk og 
jazz, og for tiden går jeg på 
mange jazz-konserter. Jeg er 
ellers ganske altetende. Siden 
jeg fortsatt er frilanser må jeg 
beherske mange sjangre. 
 
– Jeg oppfatter meg selv litt som 
en potettype, jeg kan brukes til 
mye, fortsetter Erling. Han har 
spilt mye til gravferd opp gjen-
nom livet, der alle musikksjangre 
er representert. Den nye gen-
erasjonen pårørende vil også ha 
popmusikk, som han også må 
mestre for å henge med som 
frilanser. 
 
Allsidig kultur og musikkliv er 
veldig viktig i kirken. For en 
kirkemusiker er orgel og kor 

det tradisjonelle, men mye har 
forandret seg med årene. Også 
her er det nødvendig med 
musikere som spenner over et 
bredt og variert spekter.

Hvorfor er du og kirken opptatt av 
kultur? 
– Kulturelle uttrykk betyr veldig 
mye for mange mennesker. Man 
trenger å ha noe utenom det 
vanlige som gir opplevelser og 
løfter en ut av hverdagen. Den 
åndelige delen av tilværelsen 
betyr også mye for et menneske. 
I et større perspektiv ser jeg 
kulturen som en gudegave som 
får uttrykk i forskjellige kunst-
neriske uttrykk.
 
Erling trekker fram hvordan 
den nye kirken har åpnet for 
et variert kultur- og kunstbilde, 
med mange fine konserter, 
bildeutstillinger med kjente 
malere og fotografer og littera-
turkvelder med kjente forfat-
tere. Han tror denne aktiviteten 
har en effekt på menigheten. 
Den setter menigheten og Bøler 
kirke på kartet med aktivitet og 
mangfold, og har også betydning 
for det enkelte mennesket.
 
– For noen kan nok terskelen 
til gudstjenesten oppfattes som 
høy. Kulturtilbudet kan gjøre 
den lavere for dem – de er-
farer at det ikke er så farlig å 
gå inn her. En slik effekt er det 
naturligvis vanskelig å måle, men 
vi kan håpe på den. 
  
– Kunsten har en egenverdi. 
Man kan tenke seg at man kan 
se Gud gjennom den. Jeg tror at 
Gud kan åpenbare seg gjennom 
kunst og musikk, avslutter Erling 
Strøm.

Av Atle Skretting

Invitasjon til 
sorggruppe
En sorggruppe er et 
møtested og et samtalerom 
for voksne mennesker som 
har mistet sin nærmeste.

Den gir en mulighet til å 
dele erfaringer med andre 
i samme situasjon, og til å 
finne støtte til livet videre. 
En sorggruppe består av 
4-8 personer som møtes 
regelmessig over en periode.

Dersom du tror at en 
sorggruppe kan være noe 
for deg, eller du ønsker en 
samtale, er du velkommen til 
å ta kontakt med diakon 
Arnt 
Egil 
Trels-
gård, 
tlf. 415 
64 320.

Noen å snakke 
med?

Ønsker du samtale med 
prest eller diakon eller mer 
privat, personlig forbønn, må 
du bare ta kontakt med oss.

Det kan iblant være godt å 
ha noen å snakke med.

Kontaktinformasjon for pre-
stene og diakonen finnes på 
side 2 i menighetsbladet. 
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Kulturkveldene arrangeres i 
Konfi rmantsalen og vi har siden 
foreningen ble stiftet avholdt 
tre kulturkvelder. 

I tillegg har Kulturmikrofonen 
hatt ansvaret for Kulturscenen 
under Bøler kirkes bidrag til 
Oslo Kulturnatt både i 2017 og 
2018. 

Tanken er at vi i alle fall skal ha 
to kulturkvelder hvert halvår, og 
i høst blir det fredagene 
12. oktober og 16. november. 

Kveldene starter kl. 19.00, og 

kveldens vert annonserer de 
forskjellige innslagene. Vi har en 
økt allsang og setter også av tid 
til litt sosial omgang med kaffe/
te og noe å bite i. 

Innslagene har variert fra 
pop/rock til klassisk gitarspill 
og piano, ispedd kveding og 
kåseri/diktopplesing.  Alder på 
utøverne har vært fra ca. 15 til 
80 år!

Styret i Kulturmikrofonen 
kvalitetssikrer og setter opp 
program for kveldene ca. 14 
dager før arrangementet. 

Programmet offentliggjøres 
deretter via plakater , 
Nordstrands Blad  og i sosiale 
medier. 

Styret består nå av følgende: 
Svein Inge Rosseland (leder), 
Øyvind Seljeseth (nestleder), 
Maibritt Christensen (kasserer) 
og Tom Grotmol (sekretær og 
programansvarlig). Styret kan 
kontaktes via vår Fb-side eller 
epost kulturmikrofonen@
hotmail.com.

Det er mulig å tegne 
medlemskap i Kultur-

mikrofonen. Det 
koster i dag kr. 
200,-/år. Dermed 
betaler man pr. 
i dag bare kr. 50 
for inngang til 
kulturkvelden 
mot kr.100,- for 
ikkemedlemmer.

Holder du et habilt 
amatørnivå og 
har lyst til å stå 
på en scene foran 
et publikum, eller 
kjenner noen vi kan 
kontakte, send oss 
en melding!

Hjertelig velkommen 
til kulturkveldene 
våre!

Svein Inge Rosseland

Kulturmikrofonen
Foreningen Kulturmikrofonen ble stiftet i august 
2017 og har som formål «å skape et miljø ved 
å arrangere kulturkvelder hvor det i hovedsak 
fremføres musikk av lokale krefter, med et bredt 
og allsidig sjangertilfang». 

Programmet offentliggjøres 
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Julekonserter i Bøler kirke
Torsdag 29. november 
kl. 18.00:
Rustad skolekorps´ ju-
lekonsert
Rustad skoles musikkorps
Rustad skoles barnekor
Inngangspenger.

Lørdag 8. desember kl. 21.00:
Stille Natt Hellige Natt

Rune Larsen, Alexander Rybak, 
Maria Haukaas Mittet, Tor En-
dresen og Lisa Børud.
Kr 450,- Ticketmaster.

Søndag 9. desember kl. 19.00:
Vi synger julen inn.
Allsangkveld

Det blir allsang av tradisjonelle 
julesanger og enkelte soloinnslag. 
Vel møtt til en stemningsfull og 
samstemt adventstid.
Fri entré.

Onsdag 12. desember kl. 20.00
As white as snow

Oslo Vocalis
Kr 250,-. (50 kr rabatt ved kjøp 
på ticketco før1.nov)
Dere kjenner oss fra Maria Budskaps-
dag, som forsangere på gudstjenester, 
fra tidligere konserter i Bøler kirke og 
fra Kulturnatt i Bøler kirke. Tradisjonen 
tro vil vi også i år gi alle julestemning 
gjennom både gamle og nye klanger.  
  
Torsdag 13. desember kl. 18.00
Julekonsert

Bøler og Nøklevann musikkorps
Kr 100,-. Barn kr 50,-. 
Vipps eller kontant. 

Lørdag 15. desember kl. 16.00
Se dager kommer
Koriander, dir. Julia Selina Blank. 
Solister: Guro Utne Halvorsen, 
sang og Selma French Bolstad, 
klaver. 
Kr 150,-. Student og honnør 
kr 100,-. Barn gratis.

Søndag 16. desember kl. 17.00
Julekonsert

Bøler og Ila janitsjar
Kr 200/barn gratis.  
 
Tirsdag 18. desember 
kl. 17.30 og kl. 20.00
Bølerskolenes store 
julekonserter 

Bøler skolekor og aspirantkor, 
Oslo Vocalis og Parenti Vocalis 
med musikere. 
Dirigent Vigdis Oftung.
Kr 200,- 

 Onsdag 19. desember kl. 21.30
Julegaven – julekonsert

Trine Rein & Eli Kristin 
Hanssveen 
Kr 440, - Ticketmaster.

Foto Espen Bratlie
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Mine Damer og Herrer 
Lions Club Oslo Bøler ønsker flere medlemmer  

og støtte til sitt lokale humanitært arbeid 

 
GRASROT ANDELEN 

  
BRUK STREKKODE NESTE GANG DU SPILLER     32774983490972               

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av  
 overskuddet til NT. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller forening du  

mener fortjener det mest, uten at dette går utover din spilleinnsats eller gevinst 
 

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

                                                                                                                                      

Konfi rmanter i Bøler kirke 2018
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Nå har han skrevet en 
sammenfattende fremstilling 
av norsk historie under 2. 
verdenskrig.

Har vi ikke fått nok bøker nå?

– Det skrives stadig mye om 
krigen, men det er nå nesten 
30 år siden noen skrev om 
krigsårene sett under ett. 

Krigen er ellers blitt fremstilt 
for mye i «svart-hvitt.»  Den 

har manglet «gråsoner.»  
Det er ikke den nasjonale 
grunnfortellingen 
i seg selv som 
forkastes, men 
dens mangel på 
nyanser. 

Det har vært 
mitt mål å skrive 
en nyanserik 
historie hvor 
alle de viktigste 

sidene av krigen er med.

Kan det skje igjen?

–  At Norge blir overfalt, kan vel 
skje igjen, men historien gjentar 
seg aldri på samme måte.

Et eventuelt nytt overfall vil bli 
annerledes enn i 1940.

Er det noe du vil fremheve spesielt 
i forbindelse med boken?

– Den sivile motstanden var 
like viktig som den militære, 
men den er ufortjent kommet i 
skyggen av den militære. 

Jeg har vært fascinert av 
Kirkekampen som en del av den 
sivile motstandskampen. Det er 
enestående at en protestantisk 
kirke river seg løs fra en stat 
som den ikke lenger kan godta.  

Kirkestriden sammen med 
kampen i skolen våren 1942, 
vakte oppsikt i utlandet. Det 
ble sett på som en triumf for 
de allierte i en tid da Tyskland 
seiret på alle fronter.

Ole Kristian Grimnes vil komme  
på hyggetreff i Bøler kirke onsdag 
8. mai 2019.

Ole Johan Larsen           

Når vet vi nok….?
Ole Kristian Grimnes fra Eterveien er 
pensjonert historieprofessor. Han skrev sin 
doktoravhandling om de norske flyktningene 
i Sverige under krigen, og i et halvt århundre 
har han arbeidet med krigens historie. 
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Adventsnatt i kirken   
for 5. til 7.-klassinger!
Klokka ble godt over midnatt før det ble ro i 
soveposene i fjor da over 30 jenter og gutter 
overnattet i kirken natt til 1. søndag i advent. 
«Lys Våken» blir det også i år, og 
alle 5.- , 6.- og 7.-klassinger blir 
invitert til å være med. 
Her blir det bl.a. seminarer med 
band, dans, drama og kunst, 
rebusløp, kakao, bål og middag.

Invitasjon til Lys Våken sendes ut 
til døpte, men alle kan delta. 

Har du ikke fått invitasjon, men 
har lyst til å delta, så ligger link 
til påmelding på menighetens 
hjemmeside. 

Gave til 
menighetsbladet
4 ganger i året blir 
7200 blader lagt i 
postkassene på Bøler, 
Ulsrud, Skullerud, 
Tveteråsen, Bogerud 
og Rustad. Med 
menighetsbladet 
ønsker vi å fortelle 
om det som skjer i 
menighet og bydel.

I de siste numrene av 
menighetsbladet har vi hatt 
artikler som handler om:

- Frivillighet
- Utstillinger i kirken
- Lag og foreninger i 

bydelen
- Bøler menighets 

barnehage
- Arbeidet for barn og 

unge i Bøler kirke
- Møteplasser i kirken
- Konserter, 

temakvelder og 
kulturarrangementer  

Takk for gaven til 
menighetsbladet!

Bruk gjerne VIPPS  51375 
Bøler menighet eller konto 
8200 01 52478, Bøler 
menighet, General Ruges vei 
51, 0691 Oslo Parenti Vocalis er et ambisiøst 

blandet kor, som kjennetegnes 
med god musikalsk kvalitet og 
formidling. Koret legger vekt på 
kontinuerlig musikalsk utvikling, 
og har jevnlig prosjekter i 
samarbeid med profesjonelle 
musikere. Repertoaret spenner 
bredt, fra store og kjente 
korverk som Händels Messias 
og Mozarts Requiem, til viser, 
madrigaler og jazz. Parenti 
Vocalis har 35-årsjubileum i 
2018.

Koret øver i Bøler kirke i 
kapellet tirsdager kl. 19.30-
22.00, og kirken benyttes også 
som lokale til mange av våre 
konserter. For å opprettholde 
en god balanse mellom 
stemmene i koret, har Parenti 
Vocalis noen få  ledige plasser til 
basser og tenorer.

Ta kontakt med dirigent 
Vigdis Oftung på 
vigoft@ostfoldfk.no eller 
tlf. 913 60 657.

Endelig har Parenti Vocalis ledige plasser 
til basser og tenorer.
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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 kpaulsrud@kindemco.no

   
       Bøler menighet
           Vipps 51375
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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.

25. november: Tor B. 
Jørgensen 
2. desember: Lasse Heimdal 
9. desember: Pål Erling 
Torkildsen   
16. desember: Morten 
Holmqvist (advent-
gudstjeneste kl 16.00.   
Fakkeltog fra Grønmo 
kl. 15.00)   

Frivillig i Bøler 
kirke?
Har du spørsmål?
Lurer du på muligheter?
Eller har du lyst til å bidra?

Ta kontakt med menighets-
kontoret på tlf. 23 62 99 20, 
eller sendt en epost til 
post.boler.oslo@kirken.no

Døpte
Vilja Fiona Milford-Wong, 
Cornelia Eckmann Sjølie, Bjørn 
Fure Erichsen, Emil Sønsteby, 
Amund Fure Grieg, Mads 
Johannes Omvang Sturød, Eskil 
Tønnessen Ånonsen, Teo Wiker-
Larsen, Eirik Berglien, Oda 
Berglien, Lore Frøydis Martinsen 
Ott, Elia Askersrud Woodson, 
Tiril Rostøl-Sunnarvik, Klara 
Karlsrud Skoglund, Embla Lie 
Hanssen, Marcus Kjærnes-
Nysted, Philip Fraimis, Mikkel 
Ramsrud 

Døde
Sonja Damtoft,  Anne Haaland, 
Øivind Lundberg, Gjertrud 
Andersen, Mary Amanda 
Nilsen, Vera Bertheau Huseby, 
Torbjørg Signe Olsen, Tone Lise 
Bjørnbom, Per Arnljot Moe, 
Solveig Marie Haug, Karin Agnes 
Pettersen, Svend Sandberg, 
Karin Staxrud, Berit Olsnes, 
Else Karoline Horvik, Asbjørg 
Bolette Nysæter, Turid Audhild 
Hanssen, Arvid Vegdahl, Inger 
Johanne Lundberg

Julaften
Det blir to gudstjenester i 
Bøler kirke på julaften: 
kl. 14.00 og kl. 15.30.

Den første gudstjenesten 
er spesielt rettet inn mot 
barnefamilier. 

På begge gudstjenestene blir 
det anledning til å gi en gave 
til Kirkens Nødhjelp. 
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Gudstjenester Åpent hus
Hver torsdag mellom kl. 
11.00 og kl. 13.00 er det 
åpent hus i Bøler kirke.
Velkommen til kaffe og vafler, 
til å slå av en prat eller bare 
gå rundt og se. Vi ønsker at 
kirkekaféen skal være som sjø-
mannskjerka: et sted å stikke 
innom.
Kirkerommet vil som regel 
være åpent. Åpent for dem som 
vil tenne lys, gå til «klagemuren» 
eller bare sitte i stillhet. 
Kl. 13.00 er det en kort tide-
bønn.

Hyggetreff

En onsdag i måneden er det 
hyggetreff i kirken for eldre 
og andre som har tid om 
formiddagen.
Hvert av treffene har et tema. 
I tillegg er det gjerne under-
holdning, sang og bevertning.  
Vel møtt til sosiale treff i Bøler 
kirke.
Onsdag 9. januar kl. 12.00:
Julefest. Egil Morvik: «500 år med 
Luther - hva nå?»
Onsdag 6. februar kl. 12.00
Onsdag 6. mars kl. 12.00
Onsdag 3. april kl. 12.00
Onsdag 8. mai kl. 12.00
Onsdag 5. juni kl. 12.00

Tro og tvil

«Tro og tvil» er en åpen 
samtalegruppe i Bøler kirke
Utgangspunktet for samtalen 
er kommende søndags tekst.  
Ledere for gruppen er sokne-
prest Dag Auli og diakon Arnt 
Egil Trelsgård.
Datoer vil bli kunngjort på 
hjemmesiden og på oppslag i 
kirken.

Søndag 18. november – 
26. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Prost Eigil Morvik. Dåp. 
Johannes 9,1-7.35b-38.

Søndag 25. november – 
Kristi kongedag
Kl. 18.00 (Mrk. tiden): UNG MESSE. 
Karen Marie Lereim Sævareid. 
Nattverd. Matteus 25,1-13. 

Søndag 2. desember – 
1. søndag i advent
Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE 
«LYS VÅKEN» Dag Auli. Dåp. 
Nattverd. Matteus 21,10-17

Søndag 9. desember – 
2. søndag i advent
Kl.11.00: Biskop emeritus Erling 
Pettersen. Nattverd. 
Johannes 16,21-24.

Søndag 16. desember – 
3. søndag i advent
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp. 
Johannes 5,31-36.

Søndag 23. desember – 
4. søndag i advent
Ingen gudstjeneste i Bøler kirke

Mandag 24. desember – Julaften
Kl. 14.00: Erle Fagermoen.
Kl. 15.30: Dag Auli.
Lukas 2,1-20.

Tirsdag 25. desember – Juledag
Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE. 
Dag Auli. Nattverd.
Johannes 1,1-14.

Onsdag 26. desember – 
2. juledag
Kl. 11.00: FELLES GUDSTJENESTE 
I MANGLERUD KIRKE. (Ingen 
gudstjeneste i Bøler kirke) 
Johannes 16,1-4a

Søndag 30. desember – 
Romjulssøndag
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp. 
Lukas 2,25-35.

Mandag 31. desember – 
Nyttårsaften
Kl.23.15: MIDNATTSGUDS-
TJENESTE I OPPSAL KIRKE.

Tirsdag 1. januar – Nyttårsdag
Kl. 11.00: FELLES GUDSTJENESTE 
FOR PROSTIET I LAMBERTSETER 
KIRKE. Prost Eigil Morvik. Nattverd. 
Matteus 18,19-20.

Søndag 6. januar – 
Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE FOR 
STORE OG SMÅ. Bøler menighets 
barnehage. Johannes 12,42-47.

Søndag 13. januar – 
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl.11.00: Nattverd. Terje Fonk.
Johannes 1,29-34.

Søndag 20. januar – 
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl.11.00: KONFIRMANTPRESEN-
TASJON. Karen Marie Lereim 
Sævareid. Nattverd. Johannes 1,15-18.

Søndag 27. januar – 
4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Dåp. 
Ordspråkene 14,21-22.25.31.

Søndag 3. februar – 
5. søndag i åpenbaringstiden
Kl.11.00: GUDSTJENESTE FOR 
STORE OG SMÅ.  Dåp. 
Johannes 5,1-15.

Søndag 10. februar - 
6. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Nattverd. 
Markus 13,21-27.

Søndag 17. februar – 
Såmannssøndag 
Kl.11.00: Dåp. Matteus 13,27-30.

Søndag 24. februar – 
Kristi forklarelsesdag
Kl.11.00:  Lukas 9,28-36.
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Julemesse i Bøler kirke

Lørdag 24. november 
kl. 11.00 - 15.30

Gjennomgangslodd, åresalg, 
salg av håndarbeid, julekaker, 
syltetøy, strikkede ting m.m.

kl. 12.00: Grøtsalg
kl.13.00: Sang ved 
Bøler barnegospel.

Kl. 15: Hovedtrekning


