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kirker, ett bladEn ny vår

N år jeg skriver dette, har kulda lagt seg over hovedstaden. Det er 
mange år siden vi opplevde en sånn kuldeperiode. Og med den 
totale nedstengningen vi har hatt på nyåret, ja så har vi vel aldri 

lengtet sånn til våren som i år. Det er nesten så vi ikke kan tro det skal 
bli vår igjen. Det er nesten så vi ikke kan tro at det skal komme en ny 
vår, en ny begynnelse også for samfunnet vårt, – at vi igjen skal kunne 
være sammen i fellesskap, at vi igjen skal kunne gå fritt på butikken, 
reise til jobb og ha vanlige skoledager. Det er lengsel etter vår.

I dette nummeret av Kirkebladet er det fortsatt mye usikkerhet også for 
arbeidet i menigheten. Vi legger planer, men vet ingenting om når vi 
kan få starte opp igjen med normal drift. Derfor er det særlig viktig å 
følge med på menighetens hjemmeside fremover. Dette nummeret er et 
temanummer om dåp. Dåpen handler også om en ny vår, en ny begyn
nelse. I dåpen sier vi at barnet eller den voksne som blir døpt, blir «født 
på ny». Den som døpes blir født til et nytt liv i Gud. Ja, får en ny begyn
nelse. 

I kirka snakker vi ofte om en ny begynnelse, for det er jo det hele den 
kristne tro er bygd på, – at Jesus døde og sto opp igjen for å gi oss et 
nytt liv. I det gamle testamente, satte Gud regnbuen på himmelen da 
han lovte Noah en ny begynnelse og at landjorda aldri igjen skulle over
svømmes. Derfor har regnbuen blitt et symbol på håp, et symbol på en 
ny begynnelse. Regnbuen har også blitt et viktig symbol for mange barn 
i coronatid. Barna på skoler over hele landet har tegnet regnbuer og 
skrevet «Alt skal bli bra». Det er uttrykk for håp om en ny vår.

Før påske markerer vi fastetiden i kirken. Fastetiden inviterer oss til 
å rette blikket bort fra oss selv, og kunne være med på å gi nye 

begynnelser for andre gjennom Kirkens Nødhjelps fasteak
sjon. Det ser ut som om aksjonen også i år vil bli heldigital, 

men desto viktigere er det at vi løfter frem budskapet  
om at vi alle har en mulighet til å være med å gjøre  
en forandring, å skape en ny begynnelse, en ny  
vår for andre. 

Ja, visst er det kaldt. Snøen blir liggende en  
stund til, men under den kalde snøen vet  

vi at det igjen vil spire frem. Det blir vår! 
 

elin lunde, sokneprest

Fra Redaksjonen 
Denne utgaven av Kirkebladet har som tema dåpen og vi takker for alle 
bidragene som er kommet inn. De kirkelige handlinger har vært og er i  
skrivende stund svært redusert grunnet pandemien. Dette gjør at de  
planlagte gudstjenester, møter og treff kanskje ikke blir gjennomført som 
planlagt. Vi oppfordrer alle til å følge med på menighetens hjemmeside:

www.kirken.no/hfs eller på menighetens Facebook side
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>>

D et er en sårbar stund, fordi man skjønner at dette lille 
barnet kommer til å snu opp ned på så mye i livet.  
For mange er det et øyeblikk fylt av glede, for andre 

en stund preget av usikkerhet eller undring. For de fleste – 
kanskje en god blanding.

Så kommer etter hvert alle spørsmålene – hvem er dette 
barnet? Hva skal jeg gi til det? Hvilke fortellinger skal jeg 
lese, hvilke sanger skal jeg synge, hvilke opplevelser skal vi 
dele? Kanskje et av spørsmålene som melder seg er – skal vi 
ha en fest for barnet? Skal vi døpe? Kanskje vet du ikke helt 
hva du vil gi til barnet ditt. Kanskje vet du ikke helt hva du 
tror på heller, men kanskje har familien din pleid å trekke 
til kirken ved de store anledningene – ved bryllup, fødsel og 
død. Kanskje er det grunn nok til å gjøre det denne gangen 
også? At det er noe som drar deg til kirkerommet, til rituale
ne, til tradisjonen? Jeg tror at denne dragningen sitter dypt 
i mange av oss; en lengsel etter å gå inn i det store rommet 
som minner oss om at det finnes en himmel over livene 
våre. Og at det store kirkerommet igjen minner oss på noe i 
våre små, innerste rom – at vi er skapt og elsket av Gud, at 
vi hører til, alltid.
 
Men hvorfor skal vi døpe? Hva skjer i dåpen? Hva betyr 
vannet og alle ordene vi sier? Her vil du få litt ulike svar 
avhengig av hvem du spør, men noe er det enighet om: 
Dåpen gir medlemskap i et kristent fellesskap – i den ver
densvide kirka og i det lokale menighetsfellesskapet der du 

HVORFOR DØPE? 

bor. I den norske kirke er det fortsatt vanligst med dåp av 
barn, men dåpen er åpen for alle, uansett alder. Vi døper 
også fordi Jesus sa at vi skulle døpe. Dåpen er et av våre 
eldste ritualer. Før i tiden ble barn døpt så fort som mulig 
og udøpte fikk ikke gravlegges på kirkegården. Sånn er det 
heldigvis få mennesker som tenker i vår tid. Men vi kan jo 
stille spørsmålet – hva er egentlig vitsen med dåp – hvis 
Gud elsker alle uansett? 

‘Hvis jeg kunne fortelle deg hva dansen min betyr, så ville 
det ikke være noe poeng å danse’, sier samtidsdanseren 
Isadora Duncan. Kanskje kan vi si det samme om dåpen? 
Hvis vi kunne forklart med enkle ord hva som skjer i dåpen 
og hvorfor vi gjør det – så kunne vi latt være å gjøre ritua
let, latt være å døpe? I kirka sier vi at dåpen er et myste
rium. Vi forstår ikke den fulle meningen med det vi gjør når 
vi døper, men det oppleves likevel meningsfullt å gjøre det. 
Ritualet bærer seg selv, uten at vi må forklare og begrunne 
det. Hvis vi ikke opplevde dåpen som meningsfull, ville ikke 
tradisjonen overlevd i 2000 år. Og selv om dåpen er et mys
terium og vi ikke kan fortelle akkurat hva dåpen betyr, så 
gjør vi flere konkrete ting i dåpsritualet som hjelper oss til 
å forstå dåpen og oppleve den som meningsfull likevel – vi 
bruker vannet, korstegnet og dåpslyset. 

I dåpen helles tre håndfuller vann over barnets hode. Selv 
om vannet vi bruker er helt vanlig vann, så er vannet også 
et hellig tegn. Det symboliserer Guds nærvær. I dåpen lover 

Det er få øyeblikk i livet som er så overveldende som når man står der som nybakt forelder med et 

nyfødt barn i hendene. Hver forelder har sin egen opplevelse på godt og vondt dette øyeblikket. 

Til 
etter-
tanke
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– Da jeg selv som mor bar gutten  
vår til dåp, var det jeg erfarte 
som sterkest og viktigst i dåpen, 
opplevelsen av å gå inn i kirke-
rommet, å bære gutten min opp 
kirkegulvet og erkjenne dette – at 
ingen mennesker bærer seg selv.

Gud å være med oss alle dager inntil verdens ende. Vannet 
minner oss også på at Gud er sterkere enn vannets kaoskref
ter og alt som er ondt i livet. Gud er sterkere enn døden og 
Gud gir liv til alt som lever. Dåpen er en kilde til nytt liv. I 
dåpen får vi tegnet et kors på pannen. Korstegnet bekrefter 
at vi tilhører Jesus og at vi er Guds barn. Korstegnet viser 
oss to akser – vi tegner vertikalt, fra himmelen og ned til 
jorden – dette minner oss på at himmel og jord, Gud og 
mennesker, hører sammen. Vi tegner horisontalt – dette 
minner oss om at alle mennesker er forbundet, vi er alle del 
av Guds skaperverk. Til slutt tenner vi et lys for den døpte. 
Jesus beskrev seg selv som verdens lys. Det kan jo høres 
litt abstrakt ut, men når vi i dåpen sier at vi tilhører Jesus, 
får vi også løftet om at Jesus skal lyse opp våre liv og at vi 
ikke skal være alene i mørket. Jeg tror Jesus kan kaste nytt 
lys over våre liv hver dag. Når vi tenner lys både i kirken og 
hjemme, kan vi undre oss over hva dette betyr i vår hverdag.

Da jeg selv som mor bar gutten vår til dåp, var det jeg 
erfarte som sterkest og viktigst i dåpen, opplevelsen av å gå 
inn i kirkerommet, å bære gutten min opp kirkegulvet og 
erkjenne dette – at ingen mennesker bærer seg selv. Vi tren
ger alle i ulike deler av livet å bli båret, av Gud og av hveran
dre. Den dagen kjente jeg på både styrke, glede og mot ved å 
bære mitt eget barn frem for Gud, foran mange både kjente 
og ukjente mennesker. Samtidig erfarte jeg selv å bli båret 
og løftet inn i et større fellesskap enn vår lille familie. Jeg 
ble minnet på at vi alle er del av et stort, verdensvidt felles
skap og at Gud er den som holder oss oppe og sammen ved 
sin uendelige kjærlighet.

>>

Lurer du på om du skal døpe barnet ditt? Eller vurderer du 
selv å la deg døpe? Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss 
i Høybråten, Fossum og Stovner menighet for en uforplik
tende samtale. Vi har alltid tid til en prat. Hvis du allerede 
har meldt barnet ditt til dåp, vil vi ta kontakt med deg/dere 
så fort som mulig. Vi avtaler deretter enten besøk hjem til 
deg/dere eller at dere kommer til kirken for en forberedende 
samtale før selve dåpsdagen. Alle er velkommen til dåp i 
kirken.

elise gillebo skredsvig, kapellan

Foto: Bo M
a

thisen
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O da Halvorsrud Holen er innfødt Høybråtenjente og 
ble selv både døpt og konfirmert i Høybråten kirke. 
Atle Werner og Oda har kjent hverandre fra de var 

17 år gamle. I 2009 flyttet Atle fra Eidsvoll til Høybråten og i 
2016 giftet de seg i Høybråten kirke.
 –Dere har valgt å bosette dere på Høybråten? Ja, som
meren 2018 kjøpte vi nabohuset til mitt barndomshjem,  
Eilif Holen sitt hus, etter å ha bodd flere steder på Høybråten. 
Det var fint å slå seg ned på vår familietomt med vår halvt år 
gamle datter Ada, som 5. generasjon Holen, forteller Oda. 
 – Og nå har dere også fått en gutt? To år senere ventet 
vi vårt andre barn. Samme dag som vi fikk vite at vi skulle 
få en gutt, døde min farfar, Nad Holen. Han var en person 
som stod meg nær. Han lærte meg mye om jakt, og vi hadde 
mange jaktturer sammen. 24. august 2020 ble vår sønn født, 
og vi valgte å oppkalle han etter sin oldefar, Nad. 
 – Ut fra det dere sier, skjønner jeg at familietilhørighet 

DÅP SOM TILHØRIGHET
Sogneprest Elin Lunde samtaler med Oda Halvorsrud Holen og Atle Werner om 

tilhørighet til Høybråten og hvorfor de velger å døpe barna sine i kirken.

og tilhørigheten til Høybråten og familietomta, er viktig. 
Kan dere også si litt om hvorfor dere velger å døpe Nad i 
Høybråten kirke? Dåp handler også om tradisjoner og til
hørighet. Vi velger dåp i Høybråten kirke for å videreføre 
familietradisjoner, og ønsker at Ada og Nad skal knytte bånd 
til Høybråten som et lokalsamfunn. Ekstra fint er det også at 
min farfar ble døpt i Høybråten kirke, kanskje de to eneste 
ved navnet Nad i Norge?, avslutter Oda. 

Oda og Atle planla å døpe sin lille Nad den 22. november, 
men på grunn av Koronarestriksjoner fikk de bare lov til 
å være 10 personer i Høybråten kirke, så de valgte å flytte 
dåpsdatoen til 31. januar. Da ble kirken helt stengt for dåp 
og andre arrangementer, så når dette går i trykken, vet ingen 
når Nad blir døpt. 

elin lunde
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Koronavaksine i Bydel Stovner
Bydel Stovner tilbyr koronavaksine til sine innbyggere. 
Vaksinen blir tilbudt til ulike grupper etter rekkefølge,  
i tråd med føringene fra nasjonale helsemyndigheter.  
De eldste får vaksinen først, deretter gis den nedover  
i aldersgruppene.

Bydelen har i første omgang gitt vaksinen til innbyggere 
over 85 år, samt til kritisk helsepersonell. Vi er nå i gang 
med å vaksinere innbyggere i alderen 75 – 84 år. 

Vi setter opp time til deg
Du trenger ikke kontakte fastlegen eller bydelen for å bestil
le time eller sette deg på venteliste. Du blir kontaktet på 
telefon av bydelen med informasjon om tid og sted for vaksi
nering. Vi anbefaler deg å sjekke at du har riktig telefonnum
mer registrert i kontaktregisteret på norge.no. Det kan bli 
kort tid mellom innkallingen og den oppsatte timen. Det er 
frivillig å ta vaksinen.

Om denne vaksinen
Vaksinen skal settes to ganger, med tre ukers mellomrom. 

NYTT FRA BYDELEN

Vaksinen får effekt én uke etter at siste dose er satt. Alle 
vaksiner kan gi bivirkninger. De fleste bivirkningene er 
milde, varer ikke lenge og kan oppstå én til tre dager etter 
vaksinasjon. Bivirkninger kan være blant annet tretthet, 
hodepine, frysninger, muskel og leddsmerter og feber. 

Bydel Stovners vaksinasjonssenter

Adresse: Stovner Senter, 1.etasje ved hovedinngangen 
mot Fossumveien (tidligere O’Learys)
Epost: vaksine@bsr.oslo.kommune.no
Alle må ha en timeavtale for å få koronavaksinen, det er 
ikke mulighet for dropin.

 
Bydel Stovner kan bistå med transport for eldre og bevegel
seshemmede. 

Informasjon om koronavaksine i Oslo kommune på nett: 
www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/
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Følger du oss  
i sosiale medier?
Søk etter Bydel Stovner på Facebook og trykk liker, da 
vel. I tillegg kan du følge med på smått og stort fra vår 
Instagramkonto Bydel_Stovner og lese lengre saker på 
vår side: www.mynewsdesk.com/no/bydelstovner

Bydel Stovner

Helseveiviser
Helseveiviseren gir seniorer over 60 år hjelp til å velge 
riktig forebyggende helsetjeneste. Her kan du se hvilke 
forebyggende helsetjenester Bydel Stovner har til deg som 
er 60 år eller eldre. Det kan være tjenester som hjelper deg 
å komme i fysisk aktivitet, delta på sosiale aktiviteter eller 
hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

Helseveiviseren er en digital veileder for eldre og pårørende, 
du finner den her: www.oslo.kommune.no/helseveiviser/

Gratis utlån av  
skiutstyr hos BUA 
Stovner
BUA Stovner ligger ved Liabakken skisenter og har 
gratis utlån av langrenn og slalåmutstyr for barn, 
ungdom og voksne. Du kan låne skiutstyret over flere 
dager. Bydel Stovner har avtale med Høybråten og 
Stovner IL om drift av BUA. 

Åpningstider:
• Mandag: kl 17.0020.30
• Onsdag: kl 17.0020.30
• Fredag: kl 17.0020.30
• Lørdag og søndag: kl 11.0017.00

Smittevern: 
Koronasituasjonen gjør at alle må følge regler for smit
tevern. Det betyr blant annet bare én person/husstand 
av gangen inne i BUA for lån av utstyr, munnbindpåbud 
inne i BUA, husk håndsprit og god avstand i køen. Vær 
forberedt på at det kan være kø for å få lånt skiutstyr. 

Bydelsutvalget  
– møteplan 2021
Bydelsutvalget for Stovner bydel har sju møter i 2021.

Her behandles viktige saker for Stovner. Du kan følge en 
eller flere saker fra hvert møte direkte via Bydel Stovners 
Facebookside. Du kan også delta i åpen halvtime og 
fremme dine synspunkter. Vær oppmerksom på at bydels
utvalget i henhold til reglementet ikke har anledning til å 
svare direkte. 

Møtene holdes i digitalt eller i bydelssalen i Karl Fossums 
vei 30 dersom smittesituasjonen tillater det. 

Møteplanen for 2021
• Torsdag 11. februar kl 18.00
• Torsdag 25. mars kl 18.00
• Torsdag 6. mai kl 18.00
• Torsdag 17. juni kl 18.00
• Torsdag 23. september kl 18.00
• Torsdag 4. november kl 18.00
• Torsdag 9. desember kl 18.00
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FASTEAKSJONEN 2021

Fasteaksjonen 2021 har igjen fokus på å sikre varig tilgang på rent vann til de 785 millioner 

mennesker verden over som fortsatt ikke har det. På grunn av pandemien hersker det fortsatt 

stor usikkerhet om vi har gjennomført den tradisjonelle bøsseinnsamlingen til Fasteaksjonen  

i år. Det betyr på ingen måte at årets Fasteaksjon er avlyst!

B åde Kirkens Nødhjelp nasjonalt 
og menigheten lokalt er i gang 
med å mobilisere til digital 

Fasteaksjon. Vi har god tro på at den 
digitale aksjonen blir vellykket, spe
sielt siden vi har verdifulle erfaringer 
fra fjorårets digitale innsamling og er 
bedre forberedt denne omgangen.

Fordelen med den digitale varianten 
av Fasteaksjonen er at det er enklere 
for hver enkelt å gjøre sitt bidrag 
hjemmefra.

Tidlig i mars kommer Fasteaksjo
nen til å lanseres både nasjonalt og 
digitalt. Gjennom Spleis og sosiale 
medier kan alle opprette egen inn
samlingsaksjon, eller enkelt bidra 
på menighetens innsamling. Følg 
med på menighetens hjemmesider og 
Facebookside, da det kommer infor
masjon om Fasteaksjonen her når den 
lanseres. 

Mens dere venter på mer informasjon 
om aksjonen lokalt oppfordrer vi alle 

til å besøke aksjonens egne hjemme
sider på www.fasteaksjonen.no.
Ved å gi gaver til innsamlingsak
sjonen og dele videre til venner og 
familie kan alle være med på å mobi
lisere rundt Kirkens Nødhjelp viktige 
arbeid.

Sammen kan vi forandre, for andre! 

anders k. nordvik
kapellan i høybråten, fossum  
og stovner menighet
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PROGRAM  
FOR FASTE-
KVELDER 
Vi håper fortsatt å kunne gjen-
nomføre fastekveldene i menighet 
i vår. Kveldene er hver onsdag i 
fastetida kl 19 og er fordelt på de 
tre kirkene våre. 

Onsdag 17. februar kl 19  
i Stovner kirke: Askeonsdags-
gudstjeneste ved Yohannes  
Shanka og Roar Berg.

Onsdag 24. februar kl 19  
i Høybråten kirke: Taizebønn  
i fastetiden ved Anders Kristensen 
Nordvik og Eline Dalhoff.

Onsdag 3. mars kl 19  
i Fossum kirke: Fasten i ord  
og toner ved Elin Lunde,  
Aase Britt Andersen  
og Joakim Moen Tønseth.

Onsdag 10. mars kl 19  
i Stovner kirke: Temakveld  
med fokus på forfulgte kristne. 
Johannes Morken fra Stefanus-
alliansen kommer og forteller.

Onsdag 17. mars kl 19  
i Høybråten kirke: Temakveld 
med tema Gud er kjærlighet. 
Hvordan kan vi gjenkjenne og 
leve ut fra denne kjærligheten i en 
vanskelig verden? Torborg Aalen 
Leenderts innleder om temaet.

Onsdag 24. mars kl 19 
 i Fossum kirke: Gudstjeneste 
med fremføring av Franz Liszt` Via 
Crucis.  
Elise G. Skredsvig og Camino 
Cantori under ledelse av Roar Berg.

Følg med på menighets hjemme-
side kirken.no/hfs for oppdatert 
informasjon om fastekveldene.

D en første Pinsedag skjedde 
i Jerusalem den femtiende 
dagen etter påske. Da kom Den 

hellige ånd over de som var samlet i 
Jerusalem for å be (Apj.1,1224). På 
pinsedagen ble kirken grunnlagt og 
tre tusen mennesker ble døpt. De kom 
fra forskjellige land og snakket mange 
forskjellige språk. Tunger som av ild 
kom til syne og de hørte en lyd fra 
himmelen som forvirret dem. Hver 
enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt 
(Apj.2,511). 

Dagens hendelse sammenlignes ofte 
med fortellingen om Babels tårn i 
Bibelen, med språkforvirringen og 
splittelsen av folk som hadde felles 
språk (1. Mos 11). På pinsedagen 
skjedde det motsatte der folk med 
forskjellig språkbakgrunn forsto 
hverandre uten å kunne hverandres 
språk. Det handler om at alle språk 
har plass i det kristne felleskapet 
fordi det kristne budskapet om Kristi 
oppstandelse gjelder for alle folk i 
hele verden. Den hellige ånds løfte 
ble gitt og gis til alle og ikke til noen 
utvalgte. 

Pinsen feires som den tredje største 
høytid etter jul og påske. Det har 
blitt en tradisjon i Oslo at kirkens 
mangfold løftes opp på 2. pinse
dag med slagordet: «Pinse for alle». 

Pinsefestivalen i Oslo koordineres 
av Norges Kristne Råd for å samle 
både migrantmenigheter og etablerte 
norske kirker og skape en møteplass 
for den mangfoldige kirkefamilien, og 
synliggjøre migrantmenighetene. Vi 
tror at Pinsen må gjenoppleves med 
samlende og forsonende kraft av kul
turelt og språklig mangfold i Kristi 
verdensvide kirke. 

Vi håper at felles pinsefeiring gir 
oss mulighet til å motvirke frem
medfrykt, rasisme, ekskludering, 
segregering, selvopptatthet, og styrke 
felles tilhørighet i Kristi verdensvide 
kirke her og nå. Årets tema er Jesu 
ord «Bli i min kjærlighet» (Joh 15,9). 
Felles pinsefeiring blir 24. mai 2021 
og vi starter med fellesvandring fra 
Domkirken til Stortinget, Filadelfia, 
St. Olavs kirke, Den ortodokse kirke, 
Jesus Church, og siste stasjonen er 
St. Hanshaugen. I parken blir det 
lovsangsfellesskap, gudstjeneste og 
matservering. 

Alternativt blir det en digital feiring; 
hvis Koronapandemien ikke tillater 
oss å møtes fysisk. Detaljert info 
legges inn på menighetens hjemme
side; www.kirken.no/hfs.

yohannes shanka, vikarprest

Pinsefeiring  
og Pinsefestival  
i Oslo 24. mai
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E t lite spedbarn ikledt en hvit 
kjole som er alt for stor blir båret 
inn i kirken. Det kommer nest 

først, rett bak korset og foran presten. 
Det er tydelig at det vesle mennesket i 
den lange kjolen har en viktig rolle, for 
familien får sitte på de beste plassene 
helst fremst i kirken, der ingen andre 
tør å sitte til vanlig. Så blir det helt 
stille i kirken, og en hører bare rislin
gen fra vannet som renner fra den store 
sølvkanna og ned i det enda større 
sølvfatet. Presten sier at vi i dag med 
glede bringer dette barnet til Gud i den 
hellige dåp og at i dåpen tar Gud imot 
oss og forener oss med den korsfestede 
og oppstandne Kristus. 

Foreldre og faddere reiser seg, og avgir 
et løfte sammen med menigheten og 
hele den verdensvide kirke: Sammen 
skal vi ta vare på det lille barnet, vi 
skal hjelpe det med å vokse i sin tro, 
med å lære å be, med å elske seg selv og 
andre, med å elske Gud og vite at det 
selv er elsket av Gud. Etterpå går fami
lien opp, sier hva barnet heter og at det 
skal døpes til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og oppdras til 

et liv i den hellige forsakelse og tro, før 
det helles tre ganger vann over barnets 
hode. 

Dette skjer hver søndag i nesten alle 
kirkene i nesten hele verden, med 
omtrent de samme symbolene og 
ordene. Hvordan kan presten komme 
med så store påstander og løfter på 
vegne av Gud? Hvordan er det mulig 
for et spedbarn å tro på Kristus om det 
ikke forstår hva det er som foregår?

Luther mente visst det ikke var så viktig 
hvor mye barnet forstår av det som 
skjer, for det er jo Gud som handler og 
ikke menneskene. Gud lovte å elske oss 
og tilgi oss, uansett, til og med når vi 
gjør dumme ting, og Jesus lærte ven
nene sine å feire løftet med dette ritua
let. Vannet gjør ingenting i seg selv, men 
det fungerer fordi det får kraft gjennom 
Guds ord. Da trenger kanskje ikke Gud 
egentlig dåpen, men vi mennesker tren
ger det nok, en påminnelse om løftet og 
en feiring av fellesskapet med Gud og 
hverandre. Er dåpen da først og fremt et 
pedagogisk grep? 

Dåpen

A N DA K T EN

I så fall kan vi bli frustrert over dårlig 
pedagogikk når vi ikke forstår alt. 
Noe av dette handler kanskje om det 
norske ordet «tro», for vi er visst for 
kognitive her i Norge, for opptatt av å 
vite og forstå, opphengt i alt det som 
bor i hjernen. I den gamle gresken i Det 
nye testamentet fungerer det tilsynela
tende bedre, for «pistis» likner mye mer 
på det engelske «faith» eller den norske 
«tillit». 

Altså vender vi tilbake til at dåpen 
krever ingenting av oss mennesker, 
Gud tar seg av hele prosessen og det 
eneste vi trenger å gjøre er å møte opp 
og ta imot invitasjonen til fellesskapet 
med Gud og hverandre. Hvis tro først 
og fremst handler om tillit til Gud og 
løftet om kjærlighet, nåde og tilgivelse, 
så holder det at foreldrene har denne 
tilliten. Hvor stor overbevisning og 
forståelse en kjenner for dåpen varierer 
fra dag til dag, og det gjelder selvsagt 
også foreldre som skal døpe barna sine. 
Og hva er vel en større tillitserklæring 
enn å bære barnet sitt fram for Gud?

anders kristensen nordvik, kapellan

Foto: Bo M
a

thisen
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KVINNEGRUPPA 
FOR DIALOG

PROGRAM  
VÅR 2021

27. januar

2. mars

21. mars*

28. april

16. juni 

På grunn av koronapandemien 
foregår alle samlinger inntil videre 
på nett kl 18-20. 

For link til kvinnegruppas møter 
eller andre spørsmål ta kontakt 
prest Elise Gillebo Skredsvig:  
eg854@kirken.no.

*21. mars er kvinnegruppa invitert 
til å delta i gudstjenesten i Stovner 
kirke kl 11. 

Med forbehold om endringer.

‘Kvinnegruppa for dialog’ er en 
åpen gruppe for kvinner som bor i 
eller har tilknytning til Groruddalen 
og som ønsker å møte og bli 
kjent med andre kvinner med 
forskjellige livshistorier og ulik 
religiøs bakgrunn. Kvinnegruppa 
planlegger selv program, aktivi-
teter og temakvelder i fellesskap 
og ønsker å være en ressurs for 
lokalmiljøet. Gruppa ledes av 
prest Elise Gillebo Skredsvig. 

For mer info, kontakt Elise på 
eg854@kirken.no 

B E T R A K T N I N G

Døpt til et nytt liv 
i tro og håp 
F ør sin himmelfart gav Jesus disiplene et oppdrag om å forkynne 

evangeliet og døpe dem som kom til tro på Ham. Derfor har dåpen 
alltid vært en viktig handling i kirkens liv, fordi den leder oss til 

Jesus. For kirken har dåpen aldri bare vært en fin seremoni eller tradisjon 
uten noen betydning. Dåpen er en hellig handling der Gud er den som 
handler. Under dåpshandlingen sier presten at i dåpen «... tar Gud imot 
oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.» 
Kirken har alltid fremholdt at dåpen først og fremst en forkynnelse av at 
Jesus Kristus er oppstått fra de døde og at hans død og oppstandelse har 
betydning for våre liv. Det var derfor man i den første kristne tid prakti
serte dåp ved full neddykkelse. Neddykkelsen i vannet symboliserer Jesu 
død og begravelse, og oppstigningen hans oppstandelse fra de døde. 

Det er denne virkelighet som Jesus i dåpen innlemmer oss i. Ved dåpen 
blir livet vårt nytt og annerledes. Gud bruker vannet til å forkynne at 
Hans frelse og kjærlighet gjelder den som døpes. Gjennom dåpens vann 
bringer Gud oss fra syndens og dødens rike og innlemmer oss i Guds rike 
og i kirken. Slik blir dåpen en handling der Gud «... tilgir oss vår synd, 
frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv». Hver gang 
vi i kirken forretter dåp blir vi minnet om at døden aldri skal få det siste 
ordet i livene våre. Vi er nemlig i dåpen reist opp til å leve et nytt liv 
sammen med Jesus. Dette livet begynner allerede her og nå og fortsetter i 
all evighet. Selv ikke døden kan seire over det nye livet, for selv om vi skal 
dø, vil den som er døpt og som tror på Jesus som sin frelser bli reist opp 
fra graven til et evig liv. For meg forkynner dåpen et håp som kan styrke 
meg i hverdagen og holde meg fast i troen på Jesus og hans frelsesverk. 

Dåpen er en handling som kan skje når som helst i livet. I vår kirke blir 
de fleste døpt som spedbarn, men stadig flere blir døpt senere i livet. Det 
er jeg selv et eksempel på. Jeg ble ikke døpt som barn, men da jeg var 
tenåring kom jeg til kristen tro. Fordi dåp og tro henger sammen, var det 
naturlig å bli døpt. Siden den gang har jeg feiret min dåpsdag. Da minner 
jeg meg selv om at jeg i dåpen ble begravet med Jesus Kristus og oppreist 
til et nytt liv sammen med ham. Slik er dåpen blitt et tegn på det nye livet 
som jeg lever, et nytt liv som er preget av tro og håp! 

kenneth fløistad ellefsen 

Foto: Bo M
a

thisen
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VI SAMLES 
T I L  GUDSTJENESTE

1 søndag i fastetiden 
Søndag 21. februar
11.00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka

2 søndag i fastetiden
Søndag 28. februar 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka

3 søndag i fastetiden 
Søndag 7. mars 
11.00 Høybråten kirke v/Anders K. Nordvik 
11.00 Fossum kirke v/Elise G. Skredsvig  
og Sarai Mathisen 
17.00 Stovner kirke. Fellesskapsgudstjeneste 
v/Elin Lunde

4 søndag i fastetiden 
Søndag 14. mars 
11.00 Høybråten kirke v/Anders K. Nordvik 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde 
Etter gudstjenesten blir det ekstraordinært 
menighetsmøte med tema "Justert  
grunnordning for menighetens hovedguds-
tjenester"

Maria Budskapsdag 
Søndag 21. mars 
19.00 Høybråten kirke. Jazzmesse  
v/Anders K. Nordvik 
11.00 Stovner kirke. Gudstjeneste  
med dialoggruppa v/Elise G. Skredsvig 
11.00 Fossum kirke v/Elin Lunde

Palmesøndag 
Søndag 28. mars 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka og Liv Bergh

Skjærtorsdag 
Torsdag 1. april 
18.30/ 19.00 Stovner kirke.  
Skriftemål/Skjærtorsdagsgudstjeneste  
v/Yohannes Shanka

Langfredag 
Fredag 2. april 
11.00 Fossum kirke.  
Langfredagsgudstjeneste med påfølgende 
korsvandring v/Anders Kristensen Nordvik

1 påskedag 
Søndag 4. april 
11.00 Høybråten kirke. Høytidsgudstjeneste  
v/Anders K. Nordvik 
11.00 Stovner kirke. Høytidsgudstjeneste  
v/Elin Lunde 
11.00 Fossum kirke. Høytidsgudstjeneste  
v/Elise G. Skredsvig

2 påskedag 
Mandag 5. april 
19.00 Høybråten kirke. Jazzmesse  
v/Anders K. Nordvik

2 søndag i påsketiden 
Søndag 11. april 
11.00 Høybråten kirke v/Anders K. Nordvik 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
17.00 Stovner kirke. Fellesskapsgudstjeneste 
v/Elin Lunde

3 søndag i påsketiden 
Søndag 18. april 
11.00 Stovner kirke. Diakonigudstjeneste  
v/Elise G. Skredsvig og Sarai Mathisen

4. søndag i påsketiden 
Søndag 25. april 
11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
17.00 og 19.30 Stovner kirke. Gudstjeneste 
med konfirmantene v/Anders K. Nordvik  
og Elise G. Skredsvig

1 mai 
Lørdag 1. mai 
11.00 Høybråten kirke v/Anders K. Nordvik

5 søndag i påsketiden 
Søndag 2. mai
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde. Menighetens 
årsmøte avholdes etter gudstjenesten 
11.00 Fossum kirke v/Anders K. Nordvik

6 søndag i påsketiden
Søndag 9. mai
11.00 Høybråten kirke Elise G. Skredsvig 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
17.00 Stovner kirke. Fellesskapsgudstjeneste 
v/Elin Lunde

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

Kristi Himmelfartsdag 
Torsdag 13. mai 
12.00 Gudstjeneste på Liastua v/Elin Lunde

Søndag før pinse
Søndag 16. mai 
11.00 Høybråten kirke v/Anders K. Nordvik 
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde

17. mai
Mandag 17. mai 
08:15 Stovner kirke v/Anders K. Nordvik 
09.30 Fossum kirke v/Elise G. Skredsvig

1 pinsedag 
Søndag 23. mai 
11.00 Høybråten kirke. Høytidsgudstjeneste  
v/Elise G. Skredsvig 
11.00 Stovner kirke. Høytidsgudstjeneste  
v/Elin Lunde 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka

Treenighetssøndag 
Søndag 30. mai 
11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde 
11.00 Fossum kirke v/Anders K. Nordvik 
17.00 Stovner kirke. Fellesskapsgudstjeneste  
v/Elin Lunde

2 søndag i treenighetstiden 
Søndag 6. juni 
11.00 Stovner kirke v/Elise G. Skredsvig  
og Sarai Mathisen 
11.00 Fossum. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
19.00 Høybråten. Jazzmesse  
v/Elise G. Skredsvig

3 søndag i treenighetstiden 
Søndag 13. juni 
12.00 Gudstjeneste i Høybråtenparken  
v/Elin Lunde

4 søndag i treenighetstiden 
Søndag 20. juni 
11.00 Fossum kirke. Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka
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ØVRIG 
PROGR A M

HYGGETREFF
Fossum kirke kl 12.30:
VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR  
MED VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP

Hyggetreffene holdes i venstre kirkesal i 
Fossum kirke den 2. onsdagen i måneden. 
Møtene varer fra kl 12.30 til ca. kl 14.30. 

Hyggetreffene har et variert program med 
sang, musikk, fortelling eller andakt, serve-
ring og utlodning. Ta gjerne med en gevinst 
til utlodningen!

Tema er: Mennesker vi har møtt!

Onsdag 10. mars – Elisabeth Kjetilstad

Onsdag 14. april – Tema folkeskolen

Onsdag 12. mai – Elin Lunde  

Onsdag 9. juni – Utflukt

Forbehold med hensyn til korona-
situasjonen. 

Høybråten menighetshus
Hyggetreff i Høybråten kirke – tar en pause 
ut året – Mer informasjon om oppstart vil 
komme etter hvert.

Formiddagstreff
Avlyses inntil videre på grunn av korona-
situasjonen.

TEMAKVELDER  
I STOVNER KIRKE
Onsdag 10.mars kl 19.00:
Temakveld med fokus på forfulgte kristne. 
Johannes Morken fra Stefanusalliansen 
kommer og forteller.

Onsdag 14. april kl 19.00: 
Misjonskveld. 

Onsdag 28. april kl 19.00: 
Tekstgjennomgåelse. Forberedelse til søn-
dagens gudstjeneste.

TEMAKVELD I 
HØYBRÅTEN KIRKE 
onsdag 17. mars kl 19 
Gud er kjærlighet. Hvordan kan vi gjen-
kjenne og leve ut fra denne kjærligheten 
i en vanskelig verden? Torborg Aalen 
Leenderts kommer og innleder om temaet. 
Spørsmål og samtale etterpå.  

EKSTRAORDINÆRT 
MENIGHETSMØTE 
OG ÅRSMØTE
Den 14. mars avholdes ekstraordinært 
menighetsmøte slik at hele menigheten 
kan få anledning til å uttale seg før forslag 
til justert grunnordning for hovedgudstje-
nestene sendes til biskopen for vedtak. 
Grunnordning for hovedgudstjenestene vil 
si innholdet og gangen i gudstjenestene vi 
feirer regelmessig på søndager i kirkene. 
Møtet avholdes i Stovner kirke rett etter 
gudstjenesten ca kl 12.30.

Menighetens ordinære årsmøte avholdes 
søndag 2. mai ca kl 12.30 rett etter gudstje-
nesten i Stovner kirke..

FAMILIEKAFÉ 
Onsdager kl 13.00. Familiekafe og lekse-
hjelp. Barn og Unge, Familier – Fossum kirke 

GUBBEGRUPPA 
De fleste deltagerne i GUBBEGRUPPA er i 
risikosonen for Covid-19. Det betyr at opp-
start av gruppa er utsatt på ubestemt tid.  

MIDDAGSBØNN  
I FOSSUM KIRKE
Middagsbønn i Fossum kirke onsdager  
kl 12. Smittevernreglene følges nøye – alle 
hjertelig velkomne!

FOKUS  
PÅ FORFULGTE 
KRISTNE
Temakveld i Stovner kirke 
onsdag 10. mars kl 19. 

Kina undertrykker all religion. Pre-
sident Xi Jinping vil bare ha tros-
samfunn som sprer regimets ideer. 
Mange kirker har fått sine kors revet 
ned og erstattet med kinesiske flagg. 
Sosialistisk propaganda tvinges inn i 
gudstjenester. Mange kirker har fått 
satt opp overvåkningskamera. En 
rekke kirker er revet, også bygg tilhø-
rende den godkjente Tre selv-kirken. 
I desember brukte regimet korona-
pandemien som ekstra påskudd til å 
undertrykke den kristne julehøytiden.

Flere pastorer i de uregistrerte kirke-
ne sitter i fengsel, blant andre Wang 
Yi i Early Rain-kirken i Chengdu. Kir-
ken ble stengt under en razzia like 
før jul i 2018. Undertrykkelsen ram-
mer også muslimer og tibetanske 
buddhister.

Redaktør Johannes 
Morken i Stefanus-
alliansen kommer 
til Stovner kirke 
10. mars for å 
fortelle mer om 
Kina og andre 
land der kristne og 
ofte andre troende 
undertrykkes 
eller forføl-
ges. 
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PROGR A M FOR  

BARN & UNGE

Høybråten-speiderne:
Onsdager for 2.4. klasse,  
kl 18.0019.15 i Høybråten, Bedehuset  
i Bergtunveien 2

Onsdager for 5.10. klasse,  
kl 18.3020.00 i Høybråten kirke

For info: Vegard Ovland (47 90 61 83 
eller Anders Antonsen (91 66 79 57)

4.-7. klasse:

Juniorklubben
Onsdager kl 17.0019.00 Fossum kirke

For info: www.kirken.no/hfs

10-13 år: 

10-13 klubben
Se www.10-13.no for oppdatert info

10-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Hver mandag kl 17.3019.30  
i Høybråten kirke  

For info: soulchildren.no/groruddalen/ 
og «Groruddalen Soul Children»  
på Facebook

13-16 år:

LAGET
Fredager kl 16.0017.00 i Fossum kirke

For info, ta kontakt med  
Hans Christian Bergsjø (938 48 361)

 13-18 år: 

PULS klubb
Torsdager kl 18.0021.00  
i Fossum kirke

For info: «PULS klubb» på Facebook 
eller «pulshfs» på Instagram 

13-18 + år:

PULS leder-
samlinger
Annenhver tirsdag kl 19.0021.00  
i Høybråten kirke

Storfamilie:

SuperTorsdag
Torsdager kl 16.3018.30 i Stovner kirke

For info: «SuperTorsdag» på Facebook

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

0-12 mnd:

Babysang
Tirsdager kl 11.0013.00 i Stovner kirke

For info: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «Babysang Høybråten, Fossum  
og Stovner» på Facebook

7-15 år:

Dramagruppe
Fredager kl 17.0018.00 i Fossum kirke

For info: www.oslo.kirken.no/hfs 

9-13 år: 

Familiekafé
– for hele familien 
Onsdager kl 13.0017.00  
i Fossum Kirke: 
• Leksehjelp fra 4. klasse
• Kafé med enkel matservering  

for hele familien
For info: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «Familiekafé» på Facebook

2.-10. klasse:

Speiderne
Stovner-speiderne:
Mandager kl 18.0019.30 i Fossum kirke

For info: www.stovnerspeider.no

Hva skjer for barn og unge?
Mange aktiviteter har måttet tilpasse seg koronasituasjonen. Følg med  
på nettsider og Facebook for oppdatert informasjon og mulige endringer.
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SIDE

Prikk til prikkPrikk til prikk

Finn fem feil!Finn fem feil!

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Da de kastet ut garnet der 
Jesus sa, fikk de så mye fisk at 

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra 
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?

Finn navn på 10 dyr!Finn navn på 10 dyr!

VitserVitser

Gi 
barnebladet 

Barnas til et barn 
du er glad i!

Disse oppgavene er hentet 
fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..

Kong Salomos 

Kong Salomos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Supersetning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

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

Supersetning
Matteus 6,33
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O L V I P O L V I R A

K Y G R A P E K A T T

L V I P N A S I N Å J

A F L O D H E S T T S

T R Ø N A U L E I T O

R E V N L N U B L Æ M

O K E I U D X R O P O

P A N K I D R A P I R

I B K A N I N T E P O

En musunge tittet 
ut av musehullet om 

kvelden. Da fikk den se 
en flaggermus.
– Mamma! ropte 

musungen. 
– Jeg har sett en 

engel! 

– Jeg håper det 
ikke blir regn i dag, sa 

kengurumamma.
– Det er så travelt når 

ungene leker inne.
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GRATIS 
VELKOMST-

GAVE!

• For barn fra 0 til 12 år
• Ingen krav om kjøp
• Tilbud om 3 pakker i året

Les mer og se  
velkomstgavene på  

Telefon 22 59 53 00
e-post ordre@iko.no

Med Dåpsklubben TRIPP TRAPP får barna
• Jesusfortellinger og andre historier fra Bibelen
• Bordvers og go’natt-sanger
• Bøker med positive holdninger og verdier

til et barn du er glad i!

Gi

RETT HJEM I 

POSTKASSA tripptrapp-klubben.no

Vaner som 
forebygger smitte

Papirlommetørkle
foran munn og nese beskytter 
andre når du hoster eller nyser. 
Kast lommetørkleet etter bruk. 
Vask så hendene.

Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og 

ikke har papirlommetørkle  
tilgjengelig.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du 
har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er 

et godt alternativ når håndvask 
ikke er mulig, for eksempel på 

reise.
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Velkommen til dåp!
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele

verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har 
alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover 

å følge barnet alle dager.

Les mer om dåp på kirken.no/hfs

Høybråten, Fossum og Stovner menighet

17



M enighetens drift er avhengig av gaver og kollekt for 
å ha et bredt tilbud til alle aldersgrupper. I disse 
koronatider er det minimalt med møteplasser 

hvor vi kan be om kollekt. Derfor denne henvendelsen med 
oppfordring til å gi for å støtte Kirkebladet og alle aktivite
tene i kirkens regi.

Menighetens stab, bestående av prester, diakoner, kirketje
nere, trosopplærere og administrasjon, bidrar sammen med 
mange frivillige till å produsere og distribuere Kirkebladet. 
Vi i redaksjonen mener det er en viktig informasjonskanal 
for deg som bor i menigheten.

Stovner Bydel har to helsider med info fra Bydelen i hver 
utgave. Dette er vi glade for da bladet får en balanse for å 
treffe flest mulig samtidig som det gir et økonomisk til
skudd. Alle våre faste annonsører sammen med bidrag fra 
frivillige gaver og Bydelen gir oss muligheten til å produ
sere bladet.

Menighetsrådet takker hjertelig for alle gaver som er gitt til 
drift av Kirkebladet og menighetens arbeid i 2020. Det er 

Kirkebladet som du nå holder i hånden distribueres til ca 13.500 husstander i Stovner Bydel.  

Dette betyr at alle innbyggere i Stovner, 34.000, har tilgang til informasjonen. Menighetens drift er 

avhengig av gaver for å drive aktivitetene for alle aldersgrupper. 

Økonomi i en pandemi

grunnleggende for menighetens drift å ha trofaste givere. 
Gavene er både til inspirasjon og praktisk nytte, og helt 
nødvendig for å kunne gjennomføre det mangfoldige arbei
det for alle generasjoner. 

Vi håper både nye og gamle givere vil være med å støtte 
menighetens arbeid i 2021. Muligheten er der, og informa
sjon om hvordan du kan gi enten via bank eller Vipps er 
beskrevet nedenfor.

Tusen takk for støtten!

helge vinorum

Kontonummer for gave: 
7874 06 68063  
VIPPS: 40856 HFS Menighet

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 8  |  Å r g . 6

STOVNER
FOSSUM

HØY- 

BRÅTEN
Velkommen høst...

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  4 : 2 0 1 8  |  Å r g . 6

Advent,  

vi venter på julen...

FOSSUM

HØY- 

BRÅTEN

STOVNER

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  1 : 2 0 1 9  |  Å r g . 7

Vinter, vår,  

    påske...

FOSSUM

HØY- 

BRÅTEN

STOVNER

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  2 : 2 0 1 9  |  Å r g . 7

Lengsel…

STOVNER

FOSSUM

HØY- 

BRÅTEN

Vi gratulerer GUBBEGRUPPA 

med 10-årsjubileum!

Vær med og stem 

VED KIRKEVALGET! 

 8.-9. SEPTEMBER

Kirkebladet
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STOVNER

FOSSUM

HØY- 

BRÅTEN

Kirkebladet
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FOSSUM
HØY- 

BRÅTEN

STOVNER

Vi venter på jul…
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  1 : 2 0 2 0  |  Å r g . 8

FOSSUMHØY- 

BRÅTEN

STOVNER

FASTE 

PÅSKE 

PINSE

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  2 : 2 0 2 0  |  Å r g . 8

Hva gjør  
kirken nå?

Se alle aktivitetene  

i menighetens regi

STOVNER

FOSSUM
HØY- 

BRÅTEN

Kirkebladet
I N F O R M A S J O N  F R A  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 2 0  |  Å r g . 8

Mens vi venter…
Se alle aktivitetene i menighetens regi

HØY- 

BRÅTEN
FOSSUM

STOVNER
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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

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)

25624 stovner 5-09.qxp:14594 Stovner mbl 4-05  08-02-10  11:12  Side 6

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
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Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
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Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
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Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www.gravstein.com
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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

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

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

SPORTSBRILLER – SYKKELDELER – KLÆR
MUNNBIND

www.breensport.no
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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

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

Kontakt Morten Ravnbø  
på 91 73 73 56

www.ravnbo.com

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

®
IN

T E R F L O R A

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

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

Det er utrolig høy leserfrekvens! 
Annonsérer du i Kirkebladet  
når du altså ut til mange i  
ditt lokalmiljø. Kontakt oss  
og annonsér du også!

"80% 
av dem som får menighetsblader i post-
kassa leser store deler av innholdet."
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E tter å ha planlagt, diskutert, 
tatt inn fagfolk, Menighetsråd, 
planlagt igjen, endte vi opp med 

digital julemesse på HFShjemmesider 
og Facebook, samt mini julemarked 
utenfor Stovner kirke 20. november. 
 Det ble forhåndssalg av strikke
produkter og søm, julekaker, syltetøy 
og lodd. Det var mulig å legge inn 
sin bestilling på facebook, eller kon
takte komiteen. Mange gjorde dette 
og kom innom og hentet produktene 
sine i løpet av de to timene vi hadde 
julemarked utenfor kirken. Det var 
også flere som bare kom forbi for å 
slå av en prat, ta en gløgg og se på 
utvalget. Utvalget var selvsagt noe 
begrenset i år, men utrolig hyggelig at 
så mange ønsket å være med og bidra 
med strikk, syltetøy (en bestselger i 
år), kakebakst og gevinster også dette 
året. Takk!

I år var også det store året for lodd
salg. Det ble kjøpt rekord mange 
lodd. Det ble annonsert på Facebook 
og menighetens hjemmeside og vi 
gjorde det mulig å kjøpe lodd i god tid 
før Julemessedagen. Det ble vippset, 
kjøpt lodd på Gudstjenester og selv
sagt på Julemarkedet. Det ble også 
gjort noe oppsøkende loddsalg til de 
som helst ville betale kontant, komi
teen var fleksibel. 
 Vi er mange som har måttet tenke 
nytt, være fleksible og digitale denne 
høsten/året. Komiteen håper å kunne 
ta med seg noe av lærdommen videre 
til neste års julemesse. Vi håper selv
sagt – og planlegger for, en mer tradi
sjonell julemesse neste år, men vi skal 
ikke se bort fra at vi tar med oss noe 
av lærdommen fra årets messe også 
for fremtiden. 
 For sikkerhetsskyld, Julemarkedet 

Utrolig nok klarte vi å arrangere en form for Julemesse i Stovner kirke i korona-året 2020. 

Hvem hadde trodd det skulle bli slik da vi startet planleggingen i januar? I august skjønte 

vi at det kanskje skulle bli annerledes dette året – og det ble det. 

Vi takker samarbeidspart-
nere på Stovner senter  
for bidrag til hovedlotteriet: 
Apotek 1, Stovner senter
Vitus apotek, Stovner senter
Terrassen restaurant, Stovner senter
Straa frisør, Stovner senter
Nille, Stovner senter
Vita, Stovner senter
Gullfunn, Stovner senter
Kitchen, Stovner senter
Bagorama, Stovner senter
Kid interiør, Stovner senter
Kiwi Stovner

Julemesse 
Stovner kirke

utenfor Stovner kirke ble gjennom
ført i henhold til daværende gjelden
de smittevernregler. 

hanne aanensen, leder julemesse  
komiteen stovner kirke 
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Eline Dalhoff
organistvikar
Tlf: 46 61 33 85 
Epost: ed995@kirken.no 

KONTAKT 
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

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighetDEN NORSKE KIRKE

Høybråten, Fossum og Stovner menighet

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

Åpent tirsdag, onsdag, fredag 1014. 
Torsdag 1214.

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 1014, torsdag kl 1214.

Fossum kirke,  
Stovner Senter 12, 0985 Oslo.  
Kontoret åpent tirsdag og onsdag  
kl 1014, torsdag kl 1214.

Henvendelse vedr. dåp, 
vigsel og begravelser: 
Kirketorget  
Tlf: 23 62 90 09 
Kirketorget.oslo@kirken.no
 

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:
Ny MRleder:
Anette Marie Bøe Thorkildson
Tlf: 97065755
Epost: abthorkildson@gmail.com

A
N

SATTE: 

Aase Britt Andersen
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 60 
Epost: aa974@kirken.no

Anders Kristensen 
Nordvik  
kapellan 
Tlf: 95 87 64 29
Epost: an578@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 kon
takt for å avtale en samtale eller gjør en avtale når du ser oss!

Elin Lunde 
sokneprest 
Tlf: 23 62 95 60
Epost: el583@kirken.no

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

Inger Lise Høyland 
Lillevik  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 23 62 95 60
Epost: il333@kirken.no

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

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

Elise Gillebo Skredsvig 
kapellan
Tlf: 23 62 95 60
Epost: eg854@kirken.no

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

Ole Kristian Sand  
kapellan/integreringsprest 
Tlf: 23 62 95 84
Epost: os256@kirken.no

Roar Berg  
kantor 
Tlf: 23 62 95 60 
Epost: rb978@kirken.no

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

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

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

Liv Bergh  
diakon
Tlf: 23 62 95 82 
Epost: lb249@kirken.no  

Lene Juul Frømyhr  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 97 78 98 37
Epost: lf562@kirken.no 

Joakim Moen Tønseth  
organist
Tlf: 45 26 52 78 
Epost: jt833@kirken.no 

Yohannes Shanka
vikarprest
Tlf: 45 53 23 13 
Epost: ys758@kirken.no 
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Døpte 
Serine Joselin Juvet Shakari

Enja Lykken Ødegård

Ida Helene Solberg

Hennie Kåsine Turøy

Andreas Victor Diaz 
Holestøl

Solveig Norberg Gjerrestad

Emily Skaug Sanne 

Vigde 
Helene Andresen  
 og Jim Daniel Torp

Ingrid Kåsine Bryni  
 og Hans Martin Turøy

Døde 
Marie Jensen

Gunvald Edvin Mørk

Lars Torstein Thor Åsvåg

Knud Nielsen

Eva Marit Semmerud

Johanne Wulff

Mildrid Borgting

Elsa Gundersen

Ester Hoel

Ragnhild Rudiløkken

Solveig Margrethe 
FalckHansen

Thorleif Bjørseth

LIVSHJULET

Liv Sigernes

Knut Harald Borgerud

Marit Høst

Torger Gjendem

Ruth Ingeborg Langvik 
Rongved

Wenche Marthinsen

Per Jan Stai

Eva Ingrid Myhre

Inger Bjørg Jahnsen

Karen Anne Enersen

Håkon Lyhus

Astrid Kristiansen

Morten Raastad

Karin Hansen

Lise Borghild Dahl  
Vefferstad

Arne Harald Paulsen

Kjell Skat Rørdam

Ruth Svorkmo

Grete Nilsen

Inger Marie Melgaard

Magnhild Klæboe

Unni Margrete Hauge

Else Bjørg Masovn Holen

Stein Flemming Thoresen

Thor Jan Thorsen

Gudrun Ragnhild Sigrid 
Torp Thoresen

Arne Thorleif Rebnes

Inga Hyrve

Edgar Berthold Ernst  
Helmut Schwuclow

For tidsrommet 16. sept. 2020 t.o.m. 09. feb. 2021

BLADBÆRERE ER  
MANGELVARE!
Kirkebladet blir distribuert til alle husstander 
i Stovner bydel, ca 13.500, og mulige lesere 
er over 30.000!

For å få ut informasjon om hva som skjer i 
kirkene og i Bydelen er det viktig at alle får 
bladet. Det lages normalt 4 utgaver i året. 
«Bladbærerkorpset» gjør en fenomenal 
innsats, men noen går av etter lang og tro 
tjeneste, og det takker vi dem for. 

Nå har du muligheten til å melde deg til 
frivillig arbeid med distribusjonen, hver 
rode har ca 100-150 blader å fordele.  
Vi har alltid noen bladruter som vi ikke har 
bladbærere til (det varierer hvilke). Kontakt 
oss hvis du ikke har fått bladet i post-
kassen.

Har du lyst til å bidra med fordelingen av 
Kirkebladet, kontakt Oddvar Hatlehol,  
som er ansvarlig for utdelingen, på  
tlf 40 40 76 72 eller ring menighetskontoret 
på tlf 23 62 95 60.

Mvh Redaksjonen
Send inn aktuelt stoff til Kirkebladet!  
Epost: kirkebladet.hfs@gmail.com

Vær med og stem 

VED KIRKEVALGET! 
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Vi venter på jul…
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Hva gjør  
kirken nå?

Se alle aktivitetene  

i menighetens regi

STOVNER

FOSSUMHØY- 

BRÅTEN

Inger Marie Duffaut

Nils Leifson Hansen

Odd Gunnar Lemoen

Lillian Guri Arnesen

Ambjørg Margit  
Pauline Oldervik

Gudrun Haave

Synnøve Bendiksen

Bjørn Ulbo

Elfriede Dalebråten

Ossur Soleim

Harald Torleif  
Aamelfot

Tore Thorvaldsen

Jeanett Olsen  
Strandem

Rolf Arne Østmo

Tom Paulsen

Jan Erik Johansen

Ann Mari Ruud

Harry Larsen

Olav Mellum

Anne Lise Nygård

Kjell Olav Holen

Finn Wickstrøm

Åse Grethe Schmidt

Knut Torkildsen

Eva Engebretsen

Arild Holt

Bjarne Jensløkken

Høybråten, Fossum og Stovner menighet har fått ny leder og nestleder:

Anette Marie Bø Thorkildson er valgt som leder for 2021. 

Aase Britt Andersen er valgt som nestleder for 2021.

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET: 
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Vi ønsker alle i Stovner bydel 
en riktig god påske!
Velkommen til gudstjenester  
og andre samlinger i kirkene! 
Hilsen Høybråten, Fossum og Stovner menighet


