
Vær med og stem 
VED KIRKEVALGET! 
 8.-9. SEPTEMBER

Kirkebladet
F O R  H Ø Y B R Å T E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T  |  n r  3 : 2 0 1 9  |  Å r g . 7

STOVNER

FOSSUM
HØY- 

BRÅTEN



H
IL

S
E

N

REDAKSJON:
Redaktør: Øystein I. Larsen

Redaksjonssekretær:  
Mari Elisabeth Vinorum

Redaksjonskomite: Helge Vinorum,  
May Grimdalen, Kai Lindseth, Mari M. 
Vinorum, Øystein I. Larsen, Jarle Ruud

Design/layout: Morten Ravnbø  
og Paul Danielsson • www.ravnbo.com

INFORMASJON:
Bladet kommer ut med fire nummer pr. år. 

Opplag: 13.500

Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet

Har du stoff eller ønsker du å annonsere? 
Send en e-post til kirkebladet.hfs@gmail.com. 
Vi kan ordne kontakt med firma som kan  
lage annonse for deg, om du trenger det.

Neste nummer kommer i slutten av november.  
Frist for innlevering av stoff 10. oktober.

Gaver til menigheten kan sendes  
til konto 7874 06 68063

Hjemmeside: www.kirken.no/hfs

Trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje  
www.osrm.dinstudio.no 

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet
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kirker, ett bladMenigheten har et 

samfunnsansvar

Etter 8 år som prest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet går 
nå veien videre til arbeid som prost i Østre Borgesyssel prosti.

Jeg er svært takknemlig for årene i Groruddalen. Jeg har lært mye 
om å være kirke i nye Norge, i den mangfoldige bydelen som Stovner 
bydel er.

Menigheten må være så mangfoldig som befolkningen er. Den 
norske kirke er norsk og den er internasjonal. For vår menighet er 
det en berikelse at mennesker med ulik kirke- og kulturell bakgrunn 
blir en del av menigheten. Utfordringen fremover blir å la dette 
mangfoldet prege form og innhold av gudstjenestene. 

Menigheten har et samfunnsansvar. Derfor er det viktig å åpne kir-
kene våre for diakonalt arbeid so tar på alvor de utfordringene som 
barn, ungdom og voksne i vår bydel har. Vi er svært glade for sam-
arbeid med bydel, politi, migrantmenigheter, Kirkens Bymisjon og 
andre gode krefter.

Menigheten har ansvar for å bidra til dialog mellom mennesker av 
ulik tro. Kun ved dialog kan murrer skapt av usikkerhet og frykt 
bygges ned og gode nabolag bygges.

Menighetene drives av frivillige medarbeidere i samarbeid med 
ansatte i stab. Alle har evner og gaver, som også kan brukes 

i menighetssamenheng. I tiden som kommer må vi som 
kirke invitere flere til å gi av tid og ressurser til menig-

hetens arbeid. Jeg er takknemlig for alle gode medar-
beidere. I september skal det velges nytt menighets-
råd og bispedømmeråd. Jeg utfordrer alle medlem-
mer til å avgi sin stemme.

For meg er menighet det viktigste som er! Vi er her 
for å formidle frelse og håp, som gis oss fordi Jesus 

døde og stod opp fra de døde. Han kan være vår veiviser 
gjennom livet og den dagen vi møter døden.

Takk for meg!

kåre rune hauge 

Redaksjonskomiteen takker alle bidragsytere til denne utgaven av bladet. 
Neste nummer kommer i november med frist for stoff den 10. oktober. 

Vi søker kandidater til redaksjonen og ber interesserte melde seg til  
Mari E. Vinorum, e-post: kirkebladet.hfs@gmail.com eller ringe  
menighetskontoret på 23 62 95 60.
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ENDRINGER I STAB!
Kåre Rune Hauge slutter som sokneprest 16. august. 
Han begynner som prost i Østre Borgesyssel prosti  
18. august.

Elin Lunde er ansatt som ny sokneprest og begynner i 
sin tjeneste 7. oktober. Hun kommer fra tjeneste som 
studentprest på Menighetsfakultetet. Elin bor i menig-
heten og var vikarprest våren 2019.

Etter lang tids diskusjon og usikker-

het ble det siste og avgjørende 

vedtaket om Kirkebruksplanen gjort 

i Oslo Bispedømmeråd 20. juni:

«Høybråten kirke, Fossum kirke 
og Stovner kirke er soknekirker i 
Høybråten, Fossum og Stovner sokn. 
Det støttes at menigheten leier 
ut underetasjen i Fossum kirke til 
Kirkens Bymisjon.»

Dermed er det satt sluttstrek for en 
prosess som har pågått i godt over et 
år. I fjor vår kom et foreløpig forslag 

om at Stovner kirke skulle fristilles for 
utleie, og sist høst ble det foreslått at 
Fossum kirke skulle fristilles for utleie 
til Kirkens Bymisjon. Menighetsrådet 
har hele tida argumentert sterkt for 
at vi vil beholde alle tre kirkene våre, 
samtidig som vi er åpne for å utvikle 
særlig Fossum kirke mer til diakonalt- 
og migrant-arbeid. Menighetens ledelse 
har parallelt forhandlet med Kirkens 
Bymisjon om underetasjen i Fossum.  
 Ei egen prosjektgruppe la i mai 
fram et forslag, som nå er endelig 
vedtatt av både Kirkelig Fellesråd og 
Bispedømmerådet.
 Dermed er våre sentrale ønsker opp-

KIRKEBRUKSPLANEN VEDTATT:

Vi beholder  
alle tre kirkene våre!

fylt: Vi beholder alle tre kirkene som 
menighetskirker. Kirke-etasjen i Fossum 
skal fortsatt brukes til gudstjenester, 
hyggetreff og andre aktiviteter. Avtalen 
med Bymisjonen om underetasjen er 
nettopp undertegnet, den gir menig-
heten stabile leieinntekter som vi kan 
bruke til å lønne ungdomsarbeidere og 
drive menighetsarbeid.
 Nå er det tid for å takke Gud og kloke 
mennesker, og for å senke skuldrene! Og 
så skal vi brette opp ermene for å fort-
satt bygge menighet i bydelen vår!

Kjell Olav Sannes, menighetsrådsleder

Elise Skredsvik Gillebo er ansatt som ny kapellan og 
begynner sin tjeneste 12. august. Elise ble ordinert til 
prestetjeneste 16. juni 2019. Hun innsettes i sin  
tjeneste 18. august kl 11:00 i Fossum kirke.

Vi ønsker Elise og Elin velkommen til tjeneste i vår 
menighet.

3K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 9



søndagsskole på Alnabru og Høybråten, 
hadde en periode i speideren og kriste-
lig ungdomsklubb, konfirmert i kirken. 
Interessefeltet mitt endret seg i tenår-
ene. Det ble idrettslaget og jeg var også 
med å starte en ungdomsklubb i idretts-
laget. Fikk støtte av styret i idrettslaget, 
da vi mente at ungdommen manglet 
tilbud. Da pusset vi opp klubbhuset. 
Etter hvert kjøpte jeg min første leilighet 
på Oppsal, men bodde på Grünerløkka. 
Jobber i vann og avløp, leder for teknisk 
drift av vannforsyningen i Oslo. Så det 
har vært litt press i det siste, men det er 
trygt å drikke norsk springvann.

– Jeg hører på alt innen musikk, men 
er ikke så komplisert. Har endret 
musikksmak med årene, hører for å 
slappe av. Leser også mye, helst ikke bio-
grafier, for der er jeg oppdatert uansett. 
Klassisk litteratur og nyere litteratur; 

P O RT R E T T E T

Når jeg skal møte denne mannen er jeg nysgjerrig på flere ting, men en 
liten fugl har hvisket meg i øret om hans lokale engasjement. Derfor vil 
jeg jo gjerne vite litt mer om dette, men spørsmål om hans bakgrunn, 
ungdomstid og tilknytning til menigheten står også på blokka. 

Det skal raskt vise seg at Ronny er 
en fyr med nettopp – stort enga-
sjement, men også mye lokalhis-

torisk kunnskap. Noe som selvsagt gjør 
min jobb lettere og dialogen god, og jeg 
lar Ronny prate om det som er noe av 
det han brenner mest for; frivillighet. 
 – Jeg er innfødt Høybråten-gutt, med 
besteforeldre på Smedstua og besteforel-
dre på Alnabru. Hadde en oppvekst med 
storfamilie i nærheten. Det ble forand-
ringer da besteforeldrene mine flytta til 
Nesodden. Jeg gikk på Høybråten skole, 
så Groruddalen videregående før det ble 
yrkesskolen og fagbrev som instrument-
maker/finmekaniker. Jeg har to flotte 
barn – og skal bli bestefar i skrivende 
stund. Mine besteforeldre var aktive i 
kirken, men noen ble pinsevenner. Men 
pinsevennene ble fremmed og ukomfor-
tabelt for meg. Jeg var tidlig opptatt av 
de store, eksistensielle temaene. Gikk på 

Møt Ronny  
Steen-Olsen
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liker Salamanderkrigeren og Ringenes 
Herre. Begynte med Tarzan og 
Hardyguttene. En forfatter til som jeg 
syns er veldig politisk, og derfor ikke 
har lest så mye, er Jon Michelet. Har 
lest krigsseilerne. Faren min var krigs-
seiler, reiste ut som 15-åring, var 18 år 
når krigen begynte. Gikk etter hvert 
inn i marinen som skytter. Han har jeg 
lært mye av. Han var med å starte krigs-
invalideforbundet blant annet. Hentet 
krigsseilere fra USA og hjalp dem med 
krigspensjon. Det lærte jeg mye av, vi 
må se menneskeverdet i hver enkelt, 
det kan det være litt mangel på. Det har 
blitt veldig svart-hvitt. Hver og en har 
sin egen sannhet, se bare på religionen, 
sannheten er ulik ut fra tro, ståsted, 
oppvekst og miljø. Vi må respektere 
hverandre. Det kan ikke være den som 
til enhver tid føler seg såret som skal 
bestemme grensene. Kanskje klokheten 

er der fra vi er små, men så blir man 
mer klar og mangfoldig etter hvert. 

– Min oppvekst vanket vi med folk 
rundt oss, det gjorde området vi var 
trygge i større enn i dag. Vi hadde ikke 
mobil, ingen fikk sjekket oss så ofte. 
Vi hadde nok ikke like mange grenser 
som ungdommer i dag kanskje har. Jeg 
håper at yngre nå også melder seg til 
frivillighet. At frivilligheten generelt får 
tilskudd. 

– Rekruttering er viktig med frivillig-
het, uansett hva slags frivillighet det 
gjelder. Jeg trodde folk hadde mer 
enn nok med seg selv, tenkte at frivil-
ligheten ville dø – men det tror jeg 
ikke lenger! Spesielt med Høybråten er 
frivilligheten. 

– Jeg har vært formann i velforeningen 

– Mange lokalsamfunn har nok det 
samme som Høybråten – men jeg er en 
sånn som ikke ville bodd noe annet sted. 

i fem år, går med Velavisa, hadde ansvar for 
julegrantenninga i 20 år på Holmsens maga-
sin. Der hang vi opp lysene på plattform 
uten sikring, det hadde ikke gått i dag! Det 
var utrolig gøy å se hva dèt betydde for folk. 
Jeg er også med i Seniorgutta og engasjerer 
meg for Liastua; jeg var engasjert i prosjek-
tet med sherpaene og Liabratten. Etter min 
mening ble Liastua mer åpent med Finn 
Hansson som leder. 

– Jeg tror at det som er viktig for meg, det 
er at vi alltid tar vare på nyanser, kompro-
misser og mangfold i samfunnet, og nyan-
ser; det er ikke svart-hvitt. Kan man jobbe 
for alt dette, er det bra. Man trenger ikke 
å ha en politisk agenda for dette, jeg syns 
Høybråten og Stovner IL gjør en fantastisk 
innsats der. 

Tekst: Mari Elisabeth Vinorum 

Ronny er aktiv i alle elementer. 
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HFS? Bak den noe kryptiske forkor-
telsen HFS skjuler det seg jo historien 
om tre naboer, Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet, som ble pålagt å slå 
seg sammen med felles husholdning og 
samme postkasse. Men de skulle fort-
satt ha hvert sitt hus. Det høres ikke 
bare enkelt ut, og det var det vel heller 
ikke. En av dem som skulle lede den 
prosessen, var en vikarprest som kom 
med T-banen til et område han ikke 
kjente fra før. Han ble etter hvert fast 
ansatt, og fikk oppgaven som sokne-
prest. For dette er en bit av historien 
til HFS menighet, og jeg sitter her med 
han foran meg. Han heter...

…Kåre Rune Hauge. Vi kjenner ham 
som soknepresten i denne HFS, og vi 
skal snakke litt om hvordan tiden har 
vært. For nå skal han videre til andre 
oppgaver.

– Hva var det som fikk 
deg til å bli prest? 
– Det var vel historien 
om en ungdom som ble 
sett og tiltrodd oppga-
ver i kirke og menighet 
og organisasjonsliv. Det 
førte meg til prestestudiet 
og så fikk jeg mange år som leder 
i det som mange kjenner som «Laget»: 
En stor ungdomsorganisasjon i Den 
norske kirke, med et særskilt oppdrag 
blant skoleungdom og studenter. Jeg 

Presten går – menigheten består

«En sokneprest  
går fra borde….»

brant for at kirken med Jesus Kristus 
som sentrum skulle være relevant for 
mennesker i vår tid.

– Og den brannen har du beholdt? 
– Det er blitt mange år med utallige 
anledninger til å dele det viktigste 
vi har med mennesker. Jeg har fått 
merke at budskapet om Jesus er like 
viktig og aktuelt for menneskene her 
i Groruddalen som alle steder ellers. 
Gjennom disse årene har jeg hatt fem 
hundre begravelser og utallige samtaler 
med enkeltmennesker og familier. Det 
har vært dåpssamtaler og gudstjenes-
ter. Ikke minst skolegudstjenester og 
møter med ungdom. Min oppsum-
mering er at det er mer tro og åpenhet 
blant de mennesker vi bor blant enn 
det de fleste av oss får kontakt med 
til vanlig. Her i Groruddalen er kan-

skje det religiøse enda mer synlig 
og nær overflaten enn ellers i 

det norske samfunnet. Den 
religiøse sjenansen mange 
av oss har i meste laget av, 
er litt mer nedbygd i et så 
etnisk og kulturelt sammen-

satt miljø som her. Vi møter 
mange som vet hva religion 

kan bety i liv og hverdag.
 – Menigheten vår er en synlig-

gjøring av Guds nærvær blant men-
neskene. Her er plass både for misjon 
og dialog. Jeg har lært mye om 
betydningen av å bli kjent med livet 

til hverandre på tvers av bakgrunn og 
ulikhet. Både blant kristne søsken og 
på tvers av religiøse og kulturelle skille-
linjer. Samtidig tenker jeg at ingenting 
kan erstatte budskapet om Jesus som 
kirken er alene om å formidle.
 – I min kontakt med amerikansk 
kirkeliv har jeg sett mye av betydningen 
av lederutvikling og det å se stort på 
den lokale menighet. Og jeg har ønsket 
å bruke det beste her hos oss.

– Dine nære medarbeidere beskriver 
deg som en våken og omsorgsfull 
leder, som ofte setter spørsmålene 
inn i et større og overordnet perspek-
tiv. Er ikke det en god attest å få  
med seg?
– Jo, det er det, men det har vært kre-
vende at vi i denne perioden har måttet 
bruke svært mye tid og oppmerksom-

Turid og Kåre Rune Hauge
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het på det organisatoriske. 

– Ja, det har til og med vært på tale 
å ta kirker ut av ordinær bruk?
 – Ja, vi har måttet bruke mange 
timer og skrevet mange utredninger i 
denne prosessen. I tillegg har vi arbei-
det sammen med mange engasjerte 
mennesker, i vår menighet og i hele 
Groruddalen
 – Det har vært en spennende og 
krevende prosess, som har utfordret 
oss til å tenke nytt om bruken av våre 
kirker. Jeg skulle gjerne hatt mere tid, 
ute blant folk. Vi har heldigvis mange 
flotte medarbeidere i staben vår. Og 
uten de mange frivillige hadde vi ikke 
nådd langt. Vi har lagt vekt på å være 
kirke på bred front. Der står vi sammen 
med gode mennesker både på skolene 
og ikke minst med bydelens mange 

gode krefter, i politietaten og i helse 
og omsorgssektoren. Vi er ikke aleine! 
Men det er heller ikke de andre gode 
kreftene i samfunnet vårt her øverst i 
Dalen! 
 Menighetene vil være medarbeidere 
på det gode liv. Livet blant menneskene 
her er et felles ansvar. De tre menig-
hetsdelene våre omkring de tre kirkene 
er vel det vi andre steder i landet vårt 
ville kalt bygder, med hvert sitt særpreg 
og hver sin historie. Jeg har øvd meg 
i å se dem ikke som konkurrenter til 
hverandre, men som muligheter til å nå 
enda lenger ut.
 – Det som har gjort mest inntrykk 
på meg er møtet med mennesker og 
deres fortellinger om deres liv. Ikke 
minst gjennom kirkelige handlinger, 
som dåp, konfirmasjon, vigsel og grav-
ferd, har jeg fått møte en stor bredde av 

mennesker i vår bydel. Det har gjort et 
sterkt inntrykk på meg!

– Og nå drar vestlendingen, sammen 
med kona Turid, enda lenger mot øst 
for å tiltre stillingen som prost i Østre 
Borgesyssel prosti. Du ble ikke like 
lenge som forgjengeren din. Han var 
her i 35 år (!) 
– For oss er det ingen flukt herfra. Vi 
har blitt glad i å bo her og har ikke 
planlagt nødvendig forflytning. Men 
etter menneskelig beregning har vi 
noen tjenesteår igjen og ser fram til å 
bruke dem dit vi kommer og ta med oss 
alle gode erfaringer herfra. 

Vi takker for helhjertet innsats som 
prest og kirkeleder – og som Groruddøl.

Tekst: Øystein I. Larsen

– Veldig 
spennende
og morsomt 
at man får 
se og bli 
kjent med så 
mange nye 
mennesker!
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Din stemme teller i Kirkevalget
Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt 
sett ut uten Kirken? Hvordan ville 
landet vårt vært uten en folkekirke? 
Det er nokså vanskelig å forestille 
seg. Kirken er til stede overalt i 
Norge. Den tar del i våre hverdagsliv 
og ved livets begivenheter. I sorgen 
og festen, i trøsten, sangen, leken 
og gleden. Kirken er åpen for alle, 
fra vugge til grav. Kirken har rom 
for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? 
Ved Kirkevalget 8.-9. september har 
du mulighet til å påvirke: Samtidig 
som kommunestyre- og fylkestings-
valget holdes, kan du også stemme 
fram hvem som skal lede kirken på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
Det skjer i et lokale rett i nærheten 
av kommunevalget. Eller du kan 
forhåndsstemme fra 10. august til 
6. september. 

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan 

Er du en av de 3,7 millionene 

som er medlem i Den norske 

kirke? Da er din stemme viktig 

i Kirkevalget! Når du stemmer  

gir du en tommel opp til din 

lokale menighet, og du er 

med på å bestemme hvem 

som skal lede den framover.

For noen år siden besøkte jeg et 
kristent sommerstevne, Oase, 
der jeg oppdaget mange med 

t-skjorter som hadde følgende skrift 
på brystet: VI PÅ TAKET. Jeg måtte 
sjekke hva dette betydde! Svaret var 
ganske så inspirerende: 
 I Markus evangelium kapitel 2 
kjenner vi fortellingen om Jesus som 
gjorde forunderlige ting, og det var 
samlet så mange mennesker foran 
huset der han oppholdt seg. Da 4 
menn kom med en lam mann på båre, 
gjorde de følgende: De gikk opp på 
taket, laget en åpning og firte ned 
den lamme mannen på båren, slik at 
Jesus fikk snakket med han og hel-
bredet han. 

Åh, nå forstod jeg det! De 4 mennene 
hjalp jo den lamme! De var frivillige, 
som ikke ga seg. Skal si de brukte 
fantasien!! Så tilbake til alle med 
t-skjortene: VI PÅ TAKET. Det var alle 
de frivillige på stevnet som hadde tatt 

B E T R A K T N I N G

VI PÅ TAKET
på seg hver sin oppgave, for at stevnet 
kunne gjennomføres. For en genial 
måte å presentere dem og informere 
oss om deres rolle under stevnet. 
Hver gang jeg ser dem på stevnet, blir 
jeg så inspirert! Da tenker jeg også på 
alle de tusener av frivillige i Norge 
som året rundt arbeider som frivil-
lige i så mange sammenheng. For en 
meningsfull og nyttig kulturtradisjon 
det norske folk har med seg og i seg!

Til slutt vil jeg takke alle som arbeider 
frivillig i vårt sokn! Før sommeren 
fikk vi vite at våre 3 kirker skal være 
i virksomhet videre. At vi er takk-
nemlig for det vil vises gjennom det 
frivillige arbeidet mange av oss står 
i og vil fortsette med på ulike måter. 
Vi vil gjerne ha flere med både fra 
Høybråten, Fossum og Stovner! Kan 
du tenke deg å bidra, så er du hjertens 
velkommen!

Tekst: May Grimdalen

Foto: Stocksnap/ pixabay
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Din stemme teller i Kirkevalget
stemme på kandidater til menig-
hetsrådet og til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet har en 
gjeng flotte medlemmer sagt ja til å 
være kandidater til menighetsrådet og 
lede menigheten de neste fire årene. 
Dette er et flertallsvalg, der du blant 
annet har mulighet til å gi kandidater 
en ekstrastemme. Kandidatene med 
flest stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet stiller Nominasjons-
komiteen og Åpen folkekirke lister. 
Dette er et forholdstallsvalg, der det 
endelige rådet avspeiler både hvor 
mange stemmer den enkelte liste og 
også den enkelte kandidat får.

Bispedømmeråd finnes i hvert av 
landets elleve bispedømmer. Rådet 
ansetter blant annet prester og leder 
bispedømmet sammen med biskopen. 

Medlemmene av bispedømmerådet er 
også medlemmer av Kirkemøtet, det 
øverste representative organet i Den 
norske kirke. 

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets 
arbeid spenner over mange temaer. Det 
kan være barne- og ungdomsarbeid, 
juss og økonomiforvaltning, ansettel-
ser, gudstjenester, miljø og rettferdig-
het, omsorg, musikk og misjon. Rådene 
skal sørge for vekst og næring til kirken 
og lokalsamfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlem-
mene i Den norske kirke tilsendt et 
valgkort og en brosjyre om valget. Følg 
med i postkassa, møt opp og stem! 

Les mer om kandidatene til begge 
valgene her i bladet, på menighetens 
nettsider og Facebook, eller på  
www.kirkevalget.no

Godt valg!

Visste du at…
• Ved kirkevalget i 2015 stemte 

520 323 kirkemedlemmer.  
Det var en rekorddeltakelse  
på 16,7 prosent.

• Ca. 3,1 millioner nordmenn har 
rett til å stemme ved Kirkevalget 
8.-9. september.

• Det er dåpen som gir medlem-
skap i Den norske kirke.

• Ungdom har stemmerett i 
Kirkevalget fra året de fyller 15. 

• Et menighetsråd har 4-10  
medlemmer, i tillegg til sokne-
presten. Medlemmene har ulik 
utdannings- og yrkesbakgrunn 
og mange er også aktive på 
andre arenaer i lokalsamfunnet. 

• Til sammen skal 7000 råds-
medlemmer stemmes inn i 
Kirkevalget 2019.

Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets største demokratiske medlemsorganisasjon. Foto: Kirkerådet 
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Rima Justine Rajendram

Øivind Kittelsaa

Hvem er du  
– og hvorfor  
ønsker du å  
bli valgt inn i  

menighetsrådet?

Kirsten Landsverk

Anette Marie Bøe Thorkildson

Hanne Gurine Aanensen Knut Ragnvald Moe

Kenneth Fløistad Ellefsen

Aase Britt Andersen

Tone Elisabeth Bakken

Kandidater til menighetsrådsvalget i  
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Menighetsrådet i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet 
har nominert følgende  
kandidater til menighets-
rådsvalget 2019:

1. Kirsten Antonie Jensen  
Landsverk, 65 år
– Bor i Grindbakken, og er pensjonist. 
Jeg har tidligere arbeidet som sykeplei-
er/sykepleielærer.
– Jeg vil styrke, utvikle og ivareta de 
ulike tilbud menigheten har i dag. Jeg 
ønsker å videreutvikle tilbudet til barn 
og unge mht trygge fellesskapsarenaer, 
og spre det kristne budskap.

2. Hanne Gurine Aanensen, 43 år
– Bor i Tangerudbakken. Jeg arbeider 
som teamleder. 
– Jeg er opptatt av aktiviteter for barn 
og unge. Videre ønsker jeg fortsatt å 
delta i arbeidet med den årlige julemes-
sa. Det er viktig for meg å arbeide for å 
øke interessen for kirken og det den har 
å tilby for de som bor i menigheten.

3. Knut Ragnvald Moe, 76 år
– Bor i Tjonerudveien, og er pensjonist. 

Jeg har tidligere arbeidet som ingeniør.
Jeg er opptatt av samarbeid og ønsker å 
arbeide for at alle skal føle seg velkom-
men i menigheten, i kirkene og i de 
forskjellige aktivitetene.

4. Aase Britt Andersen, 67 år
– Bor i Oddvar Solbergs vei, og er 
pensjonist. Jeg arbeider fortsatt som 
menighetssekretær.
– Jeg vil arbeide for et godt miljø og 
en kirke som er inkluderende og åpen 
for alle. Jeg ønsker å styrke det gode 
arbeidet som er etablert – særlig ung-
domsarbeidet.

5. Anette Marie Bøe Thorkildson, 
49 år
– Bor i Høybråtenveien.
– Jeg har stilt meg til disposisjon for å 
delta i videreutvikling av det pågående 
menighetsrådsarbeidet.

6. Kenneth Fløistad Ellefsen, 37 år
– Bor i Ospelia, Hagan. Jeg arbeider 
som høyskolelektor og stipendiat.
– Jeg er opptatt av gudstjenesteliv og 
gudstjenestedeltagelse, samt diakoni og 
sjelesorg. 
– Jeg ønsker å arbeide for et ennå ster-
kere diakonalt arbeid i menigheten, 
som kan bidra til å skape økt kontakt 

mellom Den norske kirke og byde-
lens befolkning, spesielt i møte med 
ensomme unge og eldre. Jeg ønsker at 
menigheten kan framstå som flerkultu-
rell, og vil gjerne arbeide for økt guds-
tjenestedeltagelse og bidra til at flere 
finner gudstjenesten som betydnings-
full i troslivet.

7. Tone Elisabeth Bakken, 55 år
– Bor i Stovnerveien. Jeg arbeider som 
lektor i den videregående skole.
– Jeg er opptatt av at kirken kan være 
et tilbud for folk i alle aldere, og ønsker 
å arbeide for at det fortsatt skal være et 
stort aktivitetsnivå i kirkene. Jeg ønsker 
også å arbeide for dåp, barn og unge.

8. Rima Justine Rajendram, 28 år
– Bor i Veitvetstubben.
– Jeg har stilt meg til disposisjon for å 
delta i videreutvikling av det pågående 
menighetsrådsarbeidet.

9. Jorid Næss-Torheim, 50 år
– Bor i Skanseveien. Jeg arbeider som 
operasjonssykepleier.
– Jeg er opptatt av og vil arbeide for at 
det finnes gode møteplasser og at alle 
skal føle seg hjemme i menigheten.

10. Solvor Holter, 40 år
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– Bor i Stovnerlia. Jeg arbeider som nors-
klærer i voksenopplæringen.
– Jeg er opptatt av at kirken må ha Guds 
ord som rettesnor. Jeg ønsker å arbeide 
for å ha bønne- og lovsangskvelder, samt 
utadrettede møter med fokus på evange-
liet.

11. Øivind Kittelsaa, 39 år
– Bor i Nico Hambros vei. Jeg arbeider 
som lærer på en ungdomsskole.
– Jeg er opptatt av samhørighet og inklu-
dering. Jeg vil arbeide for å ta vare på og 
utvikle de lokale fellesskapene i de tre 
kirkene.

12. Inger Elisabeth Kristiansen, 69 år
– Bor i Vestlisvingen, og er pensjonist. 
Jeg har tidligere arbeidet som økonom.
– Jeg ønsker å ha en åpen kirke med plass 
for alle. Jeg vil arbeide for å videreutvikle 
det gode samarbeidet i våre kirker.

13. Tone Gjerald, 61 år
– Bor i Jacobine Ryes vei. Jeg arbeider 
som sekretær.
– Jeg er opptatt av at alle skal føle seg 
velkommen i menigheten. Jeg er særlig 
opptatt av tilbudet til barn og unge.  
I menighetsrådet vil jeg gjerne arbeide 
med teologiske spørsmål.

Kandidatlister til valg  
til Oslo bispedømmeråd
Nominasjonskomiteens liste
1.  Harald Hegstad, f. 1959, 1284 Oslo
2.  Inger Johanne Aas, f. 1965, 0475 Oslo
3.  Karine Hordvik Volden, f. 1995, 3478 Nærsnes
4.  Lars Kristian Reinertsen, f. 1992, 0577 Oslo
5.  Arve Otter Juritzen, f. 1960, 0375 Oslo
6.  Annveig Ormøy Træthaug, f. 1975, 1086 Oslo
7.  Berge Andreas Jenvin-Steinsvåg, f. 1964, 0654 Oslo
8.  Solveig Jeanette Sandnes, f. 1993, 1364 Fornebu
9.  Geir Ådnanes, f. 1964, 3474 Åros
10.  Christopher Andrew Dirdal, f. 1989, 1286 Oslo
11.  Kjersti Solhaug Gulliksen, f. 1974, 0557 Oslo
12.  Eli Marie Solberg, f. 1968, 0674 Oslo

Åpen folkekirkes liste
1.  Kristin Gunleiksrud Raaum, f. 1961, 1348 Asker
2.  Gard Realf Haugerud Sandaker-Nielsen, f. 1978, 0551 Oslo
3.  Kristin Skjøtskift, f. 1989, 0561 Oslo
4.  Kjersti Jåvold Landmark, f. 1995, 1344 Haslum
5.  Odd Einar Dørum, f. 1943, 0375 Oslo
6.  Åge Petter Christiansen, f. 1950, 0656 Oslo
7.  Brith Dybing, f. 1961, 0595 Oslo
8.  Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø, f. 1987, 1339 Vøyenenga
9.  Morten Bertrand Henriksen, f. 1961, 3440 Røyken
10.  Ingeborg Bolstad, f. 1999, 1362 Hosle
11.  Jens Lægreid, f. 1993, 0366 Oslo
12.  Geir Magnus Walderhaug, f. 1957, 0658 Oslo
13.  Inger Molvik, f. 1973, 0771 Oslo
14.  Ola Kvisgaard, f. 1963, 0287

NÅR OG HVOR KAN DU STEMME?
Tid:  Søndag 8. september kl 13:00 – 18:00 

 Mandag 9. september kl 09:00 – 21:00

Sted: Folkvang – Høybråten stemmekrets, Folkvangveien 26
 Tokerud skole – Tokerud skole stemmekrets, Inga Bjørnsons vei 1a
 Stovner skole – Stovner skole stemmekrets, Stovnerfaret 17
 Stovner videregående skole – Stovner vgs stemmekrets, Karl Fossums vei 25
 Stasjonsfjellet skole – Stasjonsfjellet skole stemmekrets, Stigenga 310
 Furuset Idrettshall – Furuset Idreettshall stemmekrets, Trygve Lies plass 1

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke  
som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2019.

Jorid Næss-Torheim Solvor Holter

 Inger Elisabeth Kristiansen Tone Gjerald

til menighetsrådsvalget i  
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

FORHÅNDSSTEMME?
Det er anledning til å forhånds-
stemme i perioden 10. august til  
6. september. I Høybråten, Fossum 
og Stovner menighet kan du for-
håndsstemme på disse stedene 
og i disse tidsrom:

I Stovner kirke:
Torsdager; 15., 22. og 29. august,  
samt 5. september mellom kl 12 og 14.

I Fossum kirke:
Onsdager; 21. og 28. august, samt  
4. september mellom kl 17 og 19.

I Høybråten kirke:
Søndag 25. august etter gudstjenesten 
kl 11, dvs mellom kl 12 og 14.
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VI SAMLES 
T I L  GUDSTJENESTE

9. søndag i treenighetstiden 
Søndag 11. august
Kl 11:00 i Stovner kirke. Avskjeds gudstjeneste 
for sokneprest Kåre Rune Hauge

10. søndag i treenighetstiden  
Søndag 18. august
Kl 11:00 Fossum kirke: Innsettelse  
av kapellan Elise Skredsvik Gillebo

11. søndag i treenighetstiden 
Søndag 25. august
Kl 11:00 Høybråten kirke
Kl 11:00 Stovner kirke

Lørdag 30.august 
Kl 10:00, 11:30, 13:00  
og 14:30 Høybråten kirke: Konfirmasjons-
gudstjenester

12. søndag i treenighetstiden 
Søndag 1. september
Kl 11:00 og 12:30 Konfirmasjonsguds tjenester 
i Høybråten kirke
Kl 11:00 Sammen- Gudstjeneste  
i Fossum kirke
Kl 11:00 Stovner kirke

13. søndag i treenighetstiden 
Søndag 8. september
Kl 11:00 Høybråten kirke
Kl 11:00 Fossum kirker
Kl 11:00 Stovner kirke: Konfirmasjon

Vingårdssøndag /  
14. søndag i treenighetstiden 
Søndag 15. september
Kl 11:00 Høybråten kirke
Kl 11:00 Fossum kirke
Kl 17:00 Stovner kirke

15. søndag i treenighetstiden 
Søndag 22. september
Kl 11:00 Sammen Gudstjeneste  
i Fossum kirke
Kl 11:00 Stovner kirke
Kl 19:00 Jazzgudstjeneste i Høybråten kirke

16. søndag i treenighetstiden 
Søndag 29. september
Kl 11:00 Høybråten kirke

17. søndag i treenighetstiden 
Søndag 6. oktober
Kl 11:00 Fossum kirke

18. søndag i treenighetstiden 
Søndag 13. oktober
Kl 11:00 Sammen Gudstjeneste  
i Fossum kirke
Kl 11:00 Stovner kirke
Kl 19:00 Jazzmesse i Høybråten kirke

19. søndag i treenighetstiden 
Søndag 20. oktober
Kl 11:00 Stovner kirke- Medarbeiderfest

Bots- og bønnedag 
Søndag 27. oktober
Kl 11:00 Høybråten kirke – Utdeling 2-årsbok
Kl 11:00 Sammen Gudstjeneste  
i Fossum kirke
Kl 17:00 Stovner kirke: Utdeling av 2-årsbok

Allehelgensdag 
Søndag 3. november
Kl 11:00 Gudstjeneste i Høybråten kirke 
– åpen kirke til kl 16:00
Kl 11:00 i Stovner kirke
Kl 19:00 Fossum kirke: Allehelgensmesse

22. søndag i treenighetstiden 
Søndag 10. november 2019
Kl 11:00 Fossum kirke-Sammen Gudstjeneste
Kl 19:00 Høybråten kirke- Jazzmesse

Vi tar forbehold om endringer i Gudstjenesteplan. 
Se Groruddalen avis/Vårt Land eller Aftenposten 
eller menighetens hjemmeside/Facebook side!

KIRKEKAFFE
– ved de fleste gudstjenestene! 

Fellesskaps-
gudstjeneste
Søndager kl 17:00 i Stovner kirke 
Datoer: 15.sep og 27.okt.
For mer informasjon, sjekk ut:  
www.oslo.kirken.no/hfs

Sammen- 
gudstjeneste 
Søndager kl 11:00 i Fossum kirke  
Datoer: 1.sep, 22.sep, 13.okt, 27.okt, 
10.nov, 1.des og 15.des. 
For mer informasjon, sjekk ut:  
www.oslo.kirken.no/hfs

Speider- 
gudstjenester
i Høybråten og Fossum kirke. 
For mer informasjon, sjekk ut:  
www.oslo.kirken.no/hfs

Lys våken  
og Lys våken-
gudstjeneste
Lørdag kl 15:00 i Stovner kirke
Søndag kl 11:00 i Stovner kirke 
Dato: 30.nov og 01.des.
For mer informasjon, sjekk ut:  
www.oslo.kirken.no/hfs
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BARNE- 
OG FA MIL IEPROGR A M

2. Onsdager for 5.-10. klasse kl 18:30-
20:00 i Høybråten kirke.
For mer informasjon, kontakt Vegard 
Ovland (47 90 61 83) eller Anders 
Antonsen (91 66 79 57).

4.-7. klasse:

Juniorklubben
Oppstart 14.aug 2019
Onsdager kl 17:00-19:00 Fossum kirke.  
For info, sjekk ut: www.kirken.no/hfs

10-13 år: 

10-13 klubben
Fredager kl 18:30-21:00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.   
Datoer: 13.sep, 11.okt, 01.nov  
og 22.nov.
For info: www.10-13.no/

10-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Oppstart 26.aug 2019
Hver mandag kl 1730-1930  
i Høybråten kirke.   
For info: soulchildren.no/groruddalen/ 
og «Groruddalen Soul Children» på 
Facebook.

13-18 år: 

PULS klubb
Oppstart 15.aug 2019
Torsdager kl 1800-2100 i Fossum 
kirkes kjeller.  
For info, sjekk ut: «PULS klubb» på 
Facebook eller «pulshfs» på Instagram.

13 år +: 

Hvilepuls
Oppstart 15.aug 2019
Torsdager kl 20:30-21:00  
i Fossum kirke.
For info og datoer: www.kirken.no/hfs

15-16 år: 

MILK – mini-
lederkurs
Oppstart 17.sep 2019 
Tirsdager kl 1800-2100 i Høybråten 
kirke.

15-16 år: 

LIV – leder  
i vekst
Oppstart høsten 2019

15-18 + år: 

PULS leder-
samlinger
Oppstart 17.sep 2019 
Tirsdager kl 1900-2100 i Høybråten 
kirke. 

Storfamilie:

SuperTorsdag
Oppstart 29.aug 2019
Torsdager kl 16:30-18:30 i Stovner kirke.  
Datoer: 29.aug, 12.sep, 26.sep, 10.okt, 
24.okt, 07.nov og 21.nov.
For info: «SuperTorsdag» på Facebook.

For mer info og 
program, se 
kirken.no/hfs

BARNE- 
FESTIVAL

Lørdag 14.sep kl 11:00-15:00  i og rundt Stovner Kirke.  For mer informasjon, se  www.oslo.kirken.no/hfs

0-12 mnd:

Babysang 
Oppstart 27.aug 2019
Hver tirsdag kl 11:15-13:00 i Høybråten 
kirke. For info: www.oslo.kirken.no/hfs 
og «Babysang Høybråten, Fossum og 
Stovner» på Facebook.

0-12 år: 

Familiekafé
– for hele familien 
Oppstart 21.aug 2019
Hver onsdag kl 13:00-17:00  
i Fossum Kirke. 
• Leksehjelp fra 4. klasse
• Kafé med enkel matservering  

for hele familien
For info: «Familiekafé» på Facebook

4-9 år: 

Høybråten 
barnegospel 
Mandager kl 17:00-19:00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2. For mer 
informasjon og datoer, sjekk ut:  
hoybraten.normisjon.no/barnegospel/

2.-10. klasse:

Speiderne
Stovner-speiderne:
Oppstart 26.aug 2019

Mandager kl 18:00-19:30 i Fossum kirke. 
For mer informasjon: sjekk ut: www.
stovnerspeider.no

Høybråten-speiderne:
Oppstart 28.aug 2019
Onsdager for 2.-4.klasse kl 18:00-19:15 
i Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 
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ØVRIG 
PROGR A M

TEMAKVELDER
i Stovner kirke
Onsdag 25.9. kl 19 – ««Når mytene 
bestemmer. Feil og fordommer om kristen 
tri i populærkulturen» v/Bjørn Are Davidsen

Søndag 6.10 kl 19 – Latviakveld

Onsdag 6.11 kl 19 – Misjonskveld

BUSSTUR 
Torsdag 22.8 – Busstur til Hadelands 
glassverk og søsterkirkene. Påmeldingsfrist 
12. august til diakon Sarai Mathisen,  
tlf 23 62 95 68 / sm854@kirken.no

FORMIDDAGSTREFF
i Stovner kirke torsdager kl 12:
12. sept: «Nobelprisen i litteratur»  
v/Sturla Koien

3. okt: Rolf Torbu forteller om Karl 
Andersen, som bl.a. ble kalt Høybråten 
kirkes «far»

24. okt: Elisabet Kjetilstad forteller om livet 
som fengselsprest

14. nov: «Fra barndom til Stovner kirke»  
v/Sarai Mathisen og Anne Mette Tangen

THE WELL 
Internasjonal kvinnegruppe
Møtes som regel i Fossum kirke. 
1. søndag i måneden kl 18 - 20.  
Kristent fellesskap for kvinner.

Bytt vekk klær du ikke bruker lenger 
– og få nye favoritter i retur! Lørdag 
12. okt. arrangeres det klesbyttefest 
i Fossum kirke for deg som vil fornye 
klesskapet på en miljøvennlig måte. 

Vårt store miljøfotavtrykk skyldes 
blant annet klesforbruket vårt. I Norge 
importerer folk klær som aldri før, og 
det brukes tusenvis av liter vann for å 
produsere bare én t-skjorte. Ved å bytte 
reduseres behovet for å kjøpe nye klær, 
og dermed minskes forbruket og foru-
rensingen. Hvis alle i Norge byttet til 
seg tre plagg i året, i stedet for å kjøpe 
nytt, ville vi kuttet like mye CO2 som 
om alle bileiere i Norge lot bilen  
stå i fem dager, sier Janne Gillgren  
prosjektleder i Naturvernforbundet. 

¬Klesbyttekonseptet er enkelt: Finn 
frem opp til syv hele og fine plagg du 
ikke bruker lenger. For hvert plagg du 
har med deg får du en kupong du bruker 
til å bytte til deg et nytt plagg som du 
faktisk har lyst til å bruke. Innlevering 
av klær skjer på samme dagen.

Velkommen til klesbyttefest!

Festen arrangeres av Høybråten, Fossum 
og Stovner menighet. Ved spørsmål ta 
kontakt med Sarai Mathisen: sm854@
kirken.no 23 62 95 68

Er du mellom  10 og 13 år?
Sjekk vår egen hjemme-
side på www.10-13.no
og få med deg hva  

som skjer!

HYGGETREFF
Fossum kirke, 2. onsdag  
i måneden kl 12:30:
Tema: Mennesker vi har møtt!

Onsdag 11. sept:  Kari Grøan 
Onsdag 9. okt:  Josef Nesse 
Onsdag 13. nov:  May Grimdalen 
Onsdag 11. des:  Julemøte

Høybråten menighetshus  
– onsdager kl 12:
18. sept, 16. okt og 20. nov.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR MED 
VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP

JULEMESSER OG 
JULEVERKSTED 
I Høybråten menighetshus 16. nov 

I Stovner kirke: 23. nov kl 12-18

For mer informasjon, sjekk ut:  
www.oslo.kirken.no/hfs

KONSERTER 
i Stovner kirke:
8. okt: Pianokonsert med Greg Niemczuk,  
se omtale side 23.

Onsdag 16.okt kl 19: Jazzkveld  
med Trond Leeberg

22. eller 29. okt: Trekkspillkonsert 

28. nov: Høybråten damekor

Klesbyttedagen
kommer til Fossum 
kirke lørdag 12. okt  
fra kl 11-15!
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KONTAKTPERSONER:
Normisjon:
Elizabeth Roseveare 
| 416 21 312 | elizabeth@roseveare.net

Barnegospel:
Kirsten Landverk | 984 56 314 | 
kirstenalandsverk@hotmail.com

Groruddalen Soulchildren:
Berit H. Larsen | 402 37 024 | 
berithla@hotmail.com

10-13 klubben:
Magne Gryvill | 913 44 625 | mgryvill@online.no

Misjonssambandet:
Nils Terje Lunde | 992 08 616 | nite-l@online.no

Vaktmester:
Trond Wiggo Gehrken | 403 80 082 | 
tgehrken@gmail.com

Bestyrer / utleie:
Marianne og Jonathan Ramirez |
466 80 553 | mariaram3@gmail.com

Bankkonto 3000 17 68286
VIPPS 13622
www.hoybraten.normisjon.no
facebook.no @BDhus

NORMISJON HØYBRÅTEN 
er en forening som har som formål å bidra til  

forkynnelse av Guds ord og samle mennesker til 

kristent fellesskap. Foreningen ble opprettet i 1915  

under navnet Høybråten sIndremisjonsforening, og 

har siden 1925 drevet sin virksomhet ut fra Høybråten  

bedehus – Normisjons hus – Bergtunveien 2.

Her er det møter, korøvelser, bønnegrupper, 

speiderarbeid og ungdomsklubb. Siden 1930- 

tallet har det også vært faste møter for Misjons-

sambandet. Lokalene leies også ut til selskaper, 

kristent fellesskap og andre arrangementer.

PROGRAMhøsten 2019

Velkommen til
Bedehuset på Høybråten

Bergtunveien 2Bedehuset på Høybråten, Bergtunveien 2, 1087 Oslo

NORMISJON HØYBRÅTEN
er en forening som har som formål å bidra til forkynnelse av Guds ord 
og samle mennesker til kristent fellesskap. Foreningen ble opprettet 
i 1915 under navnet Høybråtens Indremisjonsforening, og har siden 
1925 drevet sin virksomhet ut fra Høybråten bedehus – Normisjons 
hus – Bergtunveien 2. Her er det møter, korøvelser, bønnegrupper, spei-
derarbeid og ungdomsklubb. Siden 1930-tallet har det også vært faste 
møter for Misjonssambandet. Lokalene leies også ut til selskaper, kristent 
fellesskap og andre arrangementer.

SEPTEMBER
Torsdag 5. sep Kåre Rune Hauge.
 Sang: Sissel Gilbrant 
Torsdag 12. sep Klara Myhre 
 Bibeltime: «SALMENES BOK 
 – med håp i håpløsheten». 
 Sang: Odd Kristiansen 
Torsdag 19. sep Medlemsmøte  
Torsdag 26. sep Kjell Arne Norum 
 «Når håpet blir synlig - Om det   
 kristne TV-selskapet SAT-7 i    
 Midt-Østen og Nord-Afrika»

OKTOBER
Torsdag 3. okt Svein Granerud
 «Håp – tross alt”.  
Torsdag 10. okt Nils Tore Andersen
 “I en verden fylt med hat, må vi   
 fortsatt våge å håpe». 
 Sang: Sissel Gilbrant 
Torsdag 17. okt «Tre och en flygel»
 Jan og Anne-Lise Haanes  
Torsdag 24. okt Vidar Kristiansen 
 Sang: Vibeke og Stig Øyvind Blystad
  
Torsdag 31. okt Hilde Graff
 «Hverdagshåpet og himmelhåpet,   
 Guds gaver i våre liv!»

NOVEMBER 
Torsdag 7. nov “Sangkveld” 
 MTB, Anna-Karin Munkejord, 
 Sissel Gilbrant ++ 
Torsdag 14. nov Øyvind Stabrun
 «Hva gjør vi for å gi andre håp?» 

Torsdag 21. nov Møte 

Torsdag 28. nov Møte. Sang: Anna-Karin Munkejord

DESEMBER  
Torsdag 5. des Adventstiden i ord og toner med   
 MTB og Marianne Solbakken

Håp!

Bedehuset på Høybråten,  
Bergtunveien 2, 1087 Oslo 
Bankkto 3000 17 68286 • VIPPS 13622
www.hoybraten.normisjon.no
facebook: @BDhus

KONTAKTPERSONER:
Normisjon: Elizabeth Roseveare | 416 21 312 | elizabeth@roseveare.net
Barnegospel: Kirsten Landverk | 984 56 314 | kirstenalandsverk@hotmail.com
Groruddalen Soulchildren:  
Berit H. Larsen | 402 37 024 | berithla@hotmail.com
10-13 klubben: Magne Gryvill | 913 44 625 | mgryvill@online.no
Misjonssambandet: Nils Terje Lunde | 992 08 616 | nite-l@online.no
Vaktmester: Trond Wiggo Gehrken | 403 80 082 | tgehrken@gmail.com
Bestyrer/utleie:  
Marianne og Jonathan Ramirez | 466 80 553 | mariaram3@gmail.com

KONTAKTPERSONER:
Normisjon:
Elizabeth Roseveare 
| 416 21 312 | elizabeth@roseveare.net

Barnegospel:
Kirsten Landverk | 984 56 314 | 
kirstenalandsverk@hotmail.com

Groruddalen Soulchildren:
Berit H. Larsen | 402 37 024 | 
berithla@hotmail.com

10-13 klubben:
Magne Gryvill | 913 44 625 | mgryvill@online.no

Misjonssambandet:
Nils Terje Lunde | 992 08 616 | nite-l@online.no

Vaktmester:
Trond Wiggo Gehrken | 403 80 082 | 
tgehrken@gmail.com

Bestyrer / utleie:
Marianne og Jonathan Ramirez |
466 80 553 | mariaram3@gmail.com

Bankkonto 3000 17 68286
VIPPS 13622
www.hoybraten.normisjon.no
facebook.no @BDhus

NORMISJON HØYBRÅTEN 

er en forening som har som formål å bidra til  

forkynnelse av Guds ord og samle mennesker til 

kristent fellesskap. Foreningen ble opprettet i 1915  

under navnet Høybråten sIndremisjonsforening, og 

har siden 1925 drevet sin virksomhet ut fra Høybråten  

bedehus – Normisjons hus – Bergtunveien 2.

Her er det møter, korøvelser, bønnegrupper, 

speiderarbeid og ungdomsklubb. Siden 1930- 

tallet har det også vært faste møter for Misjons-

sambandet. Lokalene leies også ut til selskaper, 

kristent fellesskap og andre arrangementer.

PROGRAMhøsten 2019

Velkommen til
Bedehuset på Høybråten

Bergtunveien 2Bedehuset på Høybråten, Bergtunveien 2, 1087 Oslo
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Chiara Bertelli 

Tegning: Chiara Bertelli 

– Naboen var innom 
og lånte gressklipperen 

i morges.
– Da ser vi den nok 

aldri igjen.
– Å? Hvorfor ikke?

– Den var hans.

– Søsteren min 
synes jeg er altfor nysgjerrig.

– Hvordan vet du det?
– Det stod i dagboken 

hennes.

«Jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende», sier Jesus.

Tårnagent-kryssordFargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. 
Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet 
etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

1.

Rystelse i Apostlenes 
gjerninger 16,26 

Kvinne i Apostlenes 
gjerninger 16,14 

Yrke i Romerne 12,7 

Sko i Markus 6,9 

Landområde i Markus 16,7 

Disippel i Matteus 26,75 

Navn på Jesus i Matteus 16,16 

Land i Romerne 15,28 

2.

4.

5.

7.

9.

8.

6.

3.

Kvinne i Markus 15,40 

16 K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 9



Overblikk-b18

Lørdag 14. september gjentar Høybråten, Fossum 

og Stovner menighet suksessen og inviterer til nok 

en Barnefestival i Stovner kirke. 

Første gang vi arrangerte Barnefestivalen kom det mer enn 
250 personer, og vi håper at årets arrangement blir et møte-
punkt for unge og gamle i hele bydelen. Arrangementet er 
gratis og varer fra kl 11:00-14:30.

På Barnefestivalen vil menigheten, sammen med flere av 
sine gode samarbeidspartnere, vise frem det flotte og mang-
foldige tilbudet som er for barn og unge. Ett av dagens høy-
depunkter blir teaterforestillingen «Noah og skapelsen» som 
finner sted kl 13:00. Dette blir en vakker og fargerik forestil-
ling som minner oss om at vi må være mot andre slik vi vil 
at andre skal være mot oss. Menighetens 6-åringer har fått 
tilsendt teaterinvitasjon i posten, men alle er velkommen på 
forestilling. 

Men ikke nok med det! På Barnefestivalen kan du få ansikts-

maling og gå 
natursti, male 
t-skjorter og 
grille pinnebrød. 
Du kan bli med 
på konkurranser 
og rebusløyper, eventuelt spille fusball eller hoppe i hoppe-
slott. Det er også anledning til lytte til menighetens barne- og 
ungdomskor, eller slå an en prat med frivillige og ansatte som 
står for de ulike aktivitetene for barn og unge. 

«Uten mat og drikke, duger helten ikke» sies det. Derfor, som 
seg hør og bør, kan du få kjøpt verdens beste vafler, sukker-
spinn eller popcorn i kiosken. Det vil også være frivillige kref-
ter som kokkelerer og bistår med pølser og annet godt. 

Vi håper at mange tar turen til Stovnerfaret 25 for årets 
Barnefestival. Velkommen skal du være! :)

Tekst: Irlin Bråten

Mathias, Gabriel og Mikael Lillevik på Barnefestival 2018.

SNART ER DET  
BARNEFESTIVAL
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NYTT FRA BYDELEN

Klassisk musikk og rap i nabolaget
Oslo Filharmonien «kickstarter» jubileumssesongen  
med gratiskonsert på Haugenstua 8. august klokken 18. 

Helt fra de første årene har orkesteret møtt publikum på 
ulike arenaer i byen. Den klassiske musikken skal feires med 
et stort og sammensatt publikum over hele Oslo – og det 
begynner i Bydel Stovner. 

Artistene som fronter programmet er Hkeem, Harpreet 
Bansal og No. 4. 

Hkeem ble for alvor kjent med låta si «Fy faen». Han er 
rapper, låtskriver og sanger, og han er fra Stovner. Harpreet 
Bansal er fiolinist og lært opp i den nord-indiske klassiske 
tradisjonen. Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. 
No 4. består av Emilie Christiansen, Ingeborg Marie Mohn 
og Julia Witek. De har gitt ut to album; «Henda i været» 
og «Hva nå». De kommer til å spille et nytt arrangement av 
låten «Oslo forteller» den 8. august. 

Orkesteret byr også på et variert repertoar med musikk fra 
blant annet Star Wars, Harry Potter, Romeo og Julie, Grieg 
og Beethoven. Turneen begynner på Haugenstua 8. august 
for så å dra videre til Holmlia 10. august og Hovseter  
11. august. Alle konsertene foregår i grøntområder og blir 
familievennlige med mat og alkoholfri drikke. 

Program:
Gjester: Hkeem, No. 4 og Harpreet Bansal, med nye arran-
gementer av Eivind Buene.

Igor Stravinskij: Greeting Prelude og Finale fra Ildfuglen 

John Williams: Film- og dataspillmusikk fra blant annet 
Harry Potter og Star Wars. 

Sergej Prokofjev: Montagues and Capulets, fra Romeo og Julie

Edvard Grieg: Morgenstemning og I Dovregubbens hall, fra 
Peer Gynt suite

Maurice Ravel: Bolero 

Ludwig van Beethoven: "Ode til gleden" fra Symfoni nr. 9
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Åpent møte for 
småbarnsforeldre 

Følger du oss  
i sosiale medier?
Ikke? Søk etter Bydel Stovner på Facebook og trykk liker, da vel.  
I tillegg kan du følge med på smått og stort fra vår Instagram-konto 
Bydel_Stovner og lese lengre saker på vår side: www.mynewsdesk.
com/no/bydel-stovner

Tante Ulrikkes 
vei blir teater

Tverrfaglig Ressurssenter for barn og familier i Bydel Stovner invite-
rer alle småbarnsforeldre med barn i alderen 0-6 år til åpent foreldre-
møte i september. 

I en travel hverdag blir det ofte mye mas, og kjeft på barns lek og 
glede. Det blir lite tid til å tenke hvordan man er som småbarnsforel-
dre. Jo tryggere barn, jo bedre fungerer de sammen med andre barn 
og voksne. Og de er mer mottakelige for læring og utvikling. Mange 
foreldre kan oppleve at det kan være mange krevende situasjoner som 
føles vanskelig å takle og løse, og at man som småbarnsforeldre kan bli 
usikker på hva man skal gjøre og hvordan man kan hjelpe barnet sitt. 

Temaet for det åpne foreldremøtet er «Foreldrehverdag – læring og 
utvikling/mestring og utfordringer». Det holdes av familieveilederne 
Alberte Nereid, Saviz Lorestani Salehi og Lars Semmerud, med innslag 
fra språkpedagog Gunn Marit Øygården. 

Det hele skjer mandag 23. september klokken 17:30 i bydelssalen i 
Karl Fossums vei 30. 

To gutter vokser opp i Tante Ulrikkes vei på 
Stovner. Den ene kommer fra et godt hjem, den 
andre har en mer utfordrende hjemmesituasjon. 
Begge gjør de så godt de kan med de forutsetnin-
gene de har. 

Boka «Tante Ulrikkes vei» har tatt Norge med 
storm. Forfatter Zeshan Shakar har mottatt 
flere priser for hans skildring av hvordan det er å 
vokse opp på Stovner som unge gutter i en kamp 
om det å bli forstått av det norske samfunn og få 
et bedre liv. 

Jamal og Mo bor i samme oppgang. Men de lever 
ulike liv. Moren til Jamal ligger på sofaen hele 
dagen. Jamal har ikke tid til å ta seg av alle pro-
blemene, han må jobbe i vaskehallen. Mo jobber 
hardt for å få gode karakterer og komme inn på 
Blindern. Der prøver han å finne sin plass. Han 
merker fort hvor stor miljøforandring det er fra 
det kjente miljøet på Stovner. 

Tante Ulrikkes vei er en del av samarbeidet med 
Det Norske Teater og Rommen scene. 

Urpremieren er onsdag 28. august klokken 19. 
Billetter kjøpes på rommenscene.no. 
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Elektro asElektro asTLF. 91 74 14 89 
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no
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Annonser

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)
Tlf. 22 21 70 70

Dag- og kveldsåpent

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo
Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Alt i blomsterdekorasjoner
og sorgbinderi

Stovner senter
tlf. 22 10 40 76

Annonser

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Elektroentreprenør
VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –

Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

VAKT TELEFONER:
95 21 96 72 – 95 13 44 66

Fredheimveien 3, Høybråten, 1087 OSLO
Vi fører: Store husholdningsapparater, belysning og små elektriske apparater.

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR
Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)

Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent

HELE DØGNET
22 21 80 00

Høybråtenveien 40,

1086 Oslo

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall

Kontoradresse: Fjellstuveien. 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
Mandag – fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00
Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www. gravstein.com

BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Nedre Rommen 5 C, 0988 Oslo
(vis à vis Shell bensinstasjon) 3 etg. m/ heis.

Telefon: 22 21 02 96
E-post: post@rommentannlegesenter.no

www.rommentannlegesenter.no

Åpent fra 08.00–16.00 hver dag. Timebestilling
og AKUTT. Ønskes time etter kl. 16.00 må det

avtales direkte med tannlegen.

Tannlege:
Knut R. Eidshaug
Tannlege:
Esben Malde
Spes. i rotfylling:
Elham Al-Toma

All type behandling,
ikke implantat.Ekstra skånsombedøvelse “The

wand” (tryllestaven)
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BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall.

Hele døgnet
22 21 70 00
Høybråtenveien 40
1086 Oslo

Stovner Senter oppgang 7, 
heis til 6. etg.
Kontor i rolige omgivelser

E n  Va k k e r  Av s k j e d

Ta kontakt med
Harald Christiansen

       S T O V N E R

B E G R AV E L S E S B Y R Å   

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i sorg. 
Ved å bistå de pårørende og gjennomføre  
gravferden med trygghet og nøyaktighet.

• Kommer gjerne hjem til samtale
• Rimelig grunnpris – kostnadsoverslag
• Vi henter ved dødsfall i hjemmet

Døgnvakt 22 10 23 10

– du kjenner oss på de gode tilbudene

- du kjenner oss

ved kjøp av 
5 single 1,5 l
Pant kommer i tillegg.

40%÷

CATERING – SELSKAPSMAT

Ring oss på 23 30 25 00 og vi sender deg
vår innholdsrike brosjyre, eller se meny på

www.gunnarruud.no

ING. HANS BECKER AS
Elektroentreprenør

– VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –
Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf.: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00

Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kontoradresse: Fjellstuveien 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag

Tlf: 22 10 28 00
Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 

550 Kr 
Natt/Helg:                200 Kr 
Helgenatt:                300 Kr 

Vi aksepterer alle kredittkort, 
også TT-kort! 

Ring oss på tlf. 
02202 

                                   

Gravsteiner – Inskripsjoner - 
Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 

www.gravstein.com

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www.gravstein.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

®
IN

T E R F L O R A

(i følge undersøkelse som er gjort i samarbeid med TNS Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land).

Det er utrolig høy leser- 
frekvens! Annonsérer  
du i Kirkebladet når du  
altså ut til mange i ditt 
lokalmiljø. Kontakt oss  
og annonser du også!

"80% 
av dem som får menighets-
blader i postkassa leser 
store deler av innholdet."
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Ved å bistå de pårørende og gjennomføre  
gravferden med trygghet og nøyaktighet.

• Kommer gjerne hjem til samtale
• Rimelig grunnpris – kostnadsoverslag
• Vi henter ved dødsfall i hjemmet

Døgnvakt 22 10 23 10

– du kjenner oss på de gode tilbudene

- du kjenner oss

ved kjøp av 
5 single 1,5 l
Pant kommer i tillegg.

40%÷

CATERING – SELSKAPSMAT

Ring oss på 23 30 25 00 og vi sender deg
vår innholdsrike brosjyre, eller se meny på

www.gunnarruud.no

ING. HANS BECKER AS
Elektroentreprenør

– VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –
Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf.: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00

Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kontoradresse: Fjellstuveien 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag

Tlf: 22 10 28 00
Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 

550 Kr 
Natt/Helg:                200 Kr 
Helgenatt:                300 Kr 

Vi aksepterer alle kredittkort, 
også TT-kort! 

Ring oss på tlf. 
02202 

                                   

Gravsteiner – Inskripsjoner - 
Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 

www.gravstein.com

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www.gravstein.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Fotograf:  
FOTOGRAF KLAVESTAD A/S 
Spesialitet: Portrettfotografi 
Fjellhamarvn. 56, 1472 Fjell-
hamar. Tlf.: 67 90 14 38 

Tannlege: 
KARL KRISTIAN ANDERSEN 
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10

Tannlege:  
DAG Ø KOKSVIK 
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10

Glassarbeid:  
HØYBRÅTEN GLASSERVICE A/S 
Alt i glassarbeid og bilglass 
Prof. Birkelandsv. 27 B, 1081 
Oslo. Tlf.: 22 30 30 70

SKIU TSTYR-KOMPRESJONSKLÆR

www.breensport.no
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Telefon: 22 37 90 09   www.solglimt.no

22 21 80 00
HELE DØGNET
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Braatens byggfornyelse AS 
Høybråtenveien 74B 
Besøksadr:
Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Tlf: 22 10 63 10
(Telefontid 07-16.30)
Faks: 22 10 63 11
Mob: 917 38 538
www.braatensbyggfornyelse.no

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

Høybråtenvn. 79, 1087 Oslo • Tlf. 22 10 63 10 (Telefontid 07–16.30)
Faks.: 22 10 63 11. Mob. 917 38 538 

www.braatensbyggfornyelse.no

Velkommen til vår gjenbruks-
butikk på Haugenstua Torg!
Åpningstider torsdag 13 – 17, fredag 13 – 17  
og lørdag 12 – 16
Brukte gjenstander kan leveres i butikkens 
åpningstid eller ta kontakt på tlf 40 44 34 86.
Overskudd av salget går til humanitært 
arbeid i Norge og verden for øvrig.

NLM Gjenbruk Haugenstua
Haugenstua Torg (tidl. Posten),  
Ole Brumsvei 5, 0979 Oslo  Tlf 40 44 34 86

Høybråten Tannklinikk AS
Vi ønsker alle nye og gamle kunder  

velkommen til lyse og trivelige lokaler.  
Ring oss for time, eller besøk oss.

Gode parkeringsmuligheter.

Høybråtenveien 76  |  Telefon 22 21 70 70  |  hoybratentannlege.no/

Hong Huynh  
Thorlakson, Tannlege

Duy Nguyen
Tannlege MNTF

Madelaine E. Berg
Tannpleier

Hva kan god design 
gjøre for din organisa-
sjon eller virksomhet? 

Kontakt Morten Ravnbø  
på 91 73 73 56

www.ravnbo.com
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Ole Kristian Sand  
kapellan/integreringsprest 
Tlf: 23 62 95 84
E: os256@kirken.no

Roar Berg  
kantor 
Tlf: 23 62 96 87 
E: rb978@kirken.no

Sindre Seim  
Gulbrandsen  
organist
Tlf: 41 27 95 72
E: sindresgg@gmail.com

Mari Elisabeth  
Vinorum 
redaksjonssekretær 
Tlf: 46 94 35 22 
E: kirkebladet.hfs@gmail.com

Sarai Tormes  
Mathisen 
diakon 
Tlf: 23 62 95 68  
E: sm854@kirken.no

Vil du snakke med noen som 
har tid til å lytte? 
Vi som jobber som prester og diakoner er her for deg! 
Ta kontakt for å avtale en samtale eller gjør en avtale 
når du ser oss!

KONTAKT
H Ø Y B R ÅT E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T

Trond Hestad  
kirketjener
Tlf: 23 62 95 60 
E: th468@kirken.no

Elin Lunde 
sokneprest fra 7.oktober 
Tlf: 23 62 95 60

Svein Simonsen  
fung. sokneprest
Tlf: 23 62 95 83 
Mob: 90 92 69 35 
E: ss653@kirken.no

Liv Kolstad 
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 67 
E: lk482@kirken.no 

ANSATTE: 
Aase Britt Andersen
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 87 
E: aa974@kirken.no

Hermond Berhane
barne- og ungdomsarbeider
Kontor: 23 62 95 60

Anne Mette Tangen  
menighetsforvalter 
Tlf: 23 62 95 62 
E: at436@kirken.no

Inger Lise Høyland 
Lillevik  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 23 62 95 69
E: il333@kirken.no

Irlin Bråten  
trosopplæringsleder
Tlf: 23 62 95 69 
E: ib776@kirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighetDEN NORSKE KIRKE

Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Elise Skredsvik Gillebo 
kapellan
Tlf 23 62 95 60
E: eg854@kirken.no

Kurt Rasmussen  
kirketjener
E: kr267@kirken.no 

Lene Juul Frømyhr  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 97 78 98 37
E: lene_fromyhr@live.no

Liv Bergh  
diakon
Tlf: 23 62 95 82 

Svein Aaslund  
vaktmester
Tlf: 93 48 42 21 
E: sveaasl@gmail.com 

Kontor og åpningstid:
Felleskontoret for soknet er i Stovner 
kirke, Stovnerfaret 25, 0982 Oslo. 

Åpent tirsdag, onsdag, fredag 10-14. 
Torsdag 12-14.

Org.nr 911 852 934 
Gavekonto: 7874.06.68063 
Driftskonto: 1600.40.98629

Høybråten kirke,  
Høybråtenveien 37, 1055 Oslo.  
Kontoret er åpent onsdag og fredag  
kl 10-14, torsdag kl 12-14.

Fossum kirke,  
Stovner Senter 12, 0985 Oslo.  
Kontoret åpent tirsdag og onsdag  
kl 10-14, torsdag kl 12-14.

Henvendelse vedr. dåp, 
vigsel og begravelser: 
Kirketorget, Tlf: 23 62 90 09 
Kirketorget.oslo@kirken.no
Post-/gateadresse:  
Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo 

Øvrige henvendelser:
Tlf: 23 62 95 60
Epost: post.hfs.oslo@kirken.no
Hjemmesiden:  
www.kirken.no/hfs
Facebook: Høybråten, Fossum  
og Stovner sokn 

Menighetsrådet:
Kjell Olav Sannes,  
leder av menighetsrådet 
Mob: 92 26 70 19 
Epost: kjell.o.sannes@mf.no
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Polsk mesterpianist tilbake, i  
Stovner kirke tirsdag 8. okt kl 19.
Den polske stjernepianisten Greg Niemczuk har gjestet 
Stovner kirke med konserter to ganger tidligere. Hans 
konserter skaper alltid begeistring.

Greg Niemczuk er født i Polen i 1985 og gikk ut fra 
musikk-akademiet i Katowice med høyeste utmerkelse. 
Han har vunnet mange nasjonale og internasjonale 
musikkonkurranser: førsteprisen i den store Chopin-
konkurransen i Warszawa i 2010, førsteprisen i den inter-
nasjonale debutantkonkurransen i Carnegie Hall i New 
York i 2013 og publikumsprisen ved Den internasjonale 
musikkfestivalen i Busan Maru i Sør-Korea i oktober 2016.

«Fra Polen til Norge» – en musikalsk reise

Døpte 
Charles Sakyiama Abrokwa

Shayne-Nathan Darko  
Sakyiama Abrokwa

Kyle-Shalom Anim Sakyiama 
Abrokwa

Amari-Ethan Tuffour  
Sakyiama Abrokwa

Trishyn-Uriah Amankwa  
Sakyiama Abrokwa

Isabel Hoelsæther

Teo Aleksander Bergh

Petter Andreas Urke Krumsvik

Magnus Nicolay Sivertsen

Beatrice Nyota Nkoy

Thea Victoria Koppang Olsen

Benjamin Theodor  
Nanaj-Kypreos

Amalia Ali Johansen

Amanda Granrud Eriksen

Nova Råkil Berven

Vilde Loennecken

Oliver Felix Røsvik

Hannah Sørdal Ulseth

Natalie Helen Vefall

LIVSHJULET

Døde 
Knut Hansen

Bjørn Kirø

Jack Olaf Marthinsen

Bjørn Johannes Øgar

Werner Willi Pauls

Jan Petter How

Ola Boe Steinberg

Gerd Storsveen

Marit Bjørg Horne

Bergljot Irene Halvorsen

Arild Magnar Fredrikstad

Kim Christopher Præsttun

Aina Sofie Andresen

Hildur Jonette Kraft

Bjørg Marie Øie

Roger Christiansen

Svein Gunnar Arnesen

Tine Stensrud

Ghebremichael Debesay Embaye

Erling Andreas Olai Henriksen

Jon Bendrich Novak

Torbjørn Sagbakk

Evy Bergmann Strand

For tidsrommet 4. april til og med 17. juli 2019

Turid Elna Norgård

Norvald Kjenes

Inger-Mari Skaaraas

Ruth Ellingsen

Elsa Karin Røhr-Staff

Berit Viktoria Semsøy

Bjørn Willy Petterson

Vigde
Oda Øvergård Buvik 
og Christer Schmidt 
Knudsen

Marianne Hovind  
og Jan Even Assersen

Camilla Lihus  
og Simen Andreassen

Overalt hvor han spiller blir han invitert tilbake. Hoved-
grunnen er naturligvis at han er en enestående begavet 
og dyktig pianist, men også fordi han er så hyggelig: 
vennlig, åpen, utadvendt, alltid smilende, begeistret, glad i 
mennesker, beskjeden og takknemlig for alt. 

Greg Niemczuk har nå hele verden som arena. Han har 
spilt i alle verdensdeler og i de fleste europeiske land. Men 
han er hvert år på to turnéer i Norge. Under dette årets 
høst-turné holder han konserter i 9 byer og tettsteder. 

Til kveldens program har han hentet frem et knippe av 
de vakreste musikkstykkene fra de to landene som betyr 
mest for ham: Polen og Norge.

Billetter kjøpes ved inngangen og koster kr.250,-

Ring oss på telefon 4000 2448

Ny inskripsjon på gravstein  kr 5800,-

Ønsker du ny inskripsjon,tilbyr vi  dette til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravstein og vedlikehold

www.gravstein24.no

En fullverdig begravelse
Våre tjenester med prisgaranti, sikrer deg den beste prisen – uten at det går 

på bekostning av kvalitet og service. Det er begravelse til riktig pris.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelige hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender. 
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Velkommen til gudstjenester og andre samlinger i kirkene!
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Høybråten  

menighetsalen

18 .  september ,  16 .  oktober ,  

20 .  november  

 

Fra  kl .12 -14  

 

Det  bl i r  et  var iert  program ,  

mye  hygge  og  god  mat !  Ta  

gjerne  med  en  gevinst  t i l  

utlodningen .  Velkommen !  

   

   

Arrangeres av Høybråten, Fossum og Stovner menighet

K J Æ R L I G H E T ,  F O R V E N T N I N G E R ,  
G L E D E  O G  V E N N S K A P

PREP-
samlivskurs

Kurssted: Ullern menighetshus ,
Holgerslystveien 22

 
Pris: kr.1000 pr par 

inkl. lunsj og kursmateriell
 

Påmeldingsfrist 4.okt.til Anette Norman, 
an628@kirken.no eller 408 14 123

PREP fokuserer på det som styrker parforholdet 
og gir verktøy til god kommunikasjon

Kursholdere:
Åshild S. Storheim og

Knut Erlend Hjorth-Johansen.
Sertifiserte kursledere v/Modum Bad

Lørdag 19. okt kl.10-17 og 
søndag 20.oktober kl.12-17

Kurset passer for par i alle aldereSAMTALEGRUPPER ETTER

SAMLIVSBRUDD

 

SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL

Strever du etter samlivsbrudd?
I regi av Den norske kirke tilbyr vi

- Et tilbud  til voksne ved samlivsbrudd
   www.samlivsbrudd.org

Har du spørsmål, kontakt:
Diakon i Nordstrand/Ljan Ingun Yri Øyste
tlf. 468 468 78 
e-post: io348@kirken.no

Informasjonsmøte for høsten 2019
2.september kl. 19.

VID (ved Diakonhjemmet), Diakonveien 16, 0370 Oslo.

Du er velkommen til samtalegruppe uavhengig av

 bosted, livssyn og samlivsform. 

Deltakeravgift: kr 500,- for alle samlingene.

Gruppesamling hver 14.dag.


