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DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

i

3
kirker, ett bladKirken  

og lokalmiljøet
Høybråten, Fossum og Stovner menighet er menighet i en mangfoldig 
bydel. Vi er en del av folkekirken – som er åpen for alle som bor her. 
Åpen for alle som tror, som tviler og som ikke tror. Vi har tre flotte 
kirker der vi inviterer til dåp, konfirmasjon og bryllup, og vi vil lage 
gode rammer ved gravferder, når en tar avskjed med en av sine kjære! 
Vi er her for folk flest.

Vi inviterer også til konserter og andre arrangement der vi kan glede 
oss over ulike kulturuttrykk.

Vår menighet har et samfunnsansvar! I vår bydel er det mange barn 
som vokser opp i familier som er fattige, og som strever med å få liv og 
økonomi til å henge sammen. Vi har fått støtte til flere prosjekter som 
gjør at vi åpner opp kirkene for barn, ungdom og familier, slik at vi 
kan skape møtesteder og tilbud som kan føre til inkludering og felles-
skap for flere. Vi har også fokus på dialog mellom mennesker med ulik 
tro, slik at vi kan forstå hverandre og leve godt sammen.

Sammen med bydel, skoler og andre gode aktører vil vi bidra 
til å gjøre Stovner bydel til et enda bedre sted å være.

I vår har det vært en omfattende prosess med forslag 
til ny Kirkebruksplan for Oslo. I denne prosessen ble 
også vår menighet berørt ved at Stovner kirke ble 
foreslått fristilt som menighetskirke. Etter innspill fra 
alle menighetene i Groruddalen er vi nå invitert til en 

ny prosess der vi sammen skal utarbeide et forslag til 
hvordan kirkene skal brukes. Vi er glad for denne mulig-

heten til å tenke godt og kreativt om kirkebruk framover.

Vi tror at vi trenger alle tre kirkene i vår menighetene videre. Vi tror 
også at vi kan bruke kirkene bedre og mer variert enn nå slik at vi vir-
kelig kan være en folkekirke som feirer gudstjenester, som skaper nye 
møtesteder og tar på alvor vårt samfunnsansvar!

Kåre Rune Hauge
Sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet

TEMAKVELD
«Hvordan være kirke i et mangfoldig nærmiljø?»
Velkommen til en spennende samtalekveld om dialog.

Tirsdag 4.september kl  19.00-21.30 i Stovner kirke.  

Enkel servering.

Kvelden ledes av Hanna Barth Hake og Iselin Jørgensen fra 

Kirkelig dialogsenter Oslo.



Til 
etter-
tanke

Det er lunsjprat på jobben:  

– Var i kirken på søndag...

Da venter vi på en fortsettelse. En forklaring.  

– Hvorfor det?

Jeg mener: Men går ikke i kirken uten å ha en grunn for 
det: Det var et tante-barn som skulle døpes – eller var det 
en konfirmant som skulle presenteres, som det heter. Det 
er jo noe sånt den nye kantoren i nabomenigheten vår 
på Grorud antyder, når han sier til Akers Avis: «Jeg vil ha 
med folk. Skal folk komme i kirken, må de ha en grunn til 
det. Derfor vil jeg legge til rette for…» 
 Det er ikke noe dårlig program. Lykke til med det.  
Gi folk en grunn for å bruke kirken sin. Eller en unnskyld-
ning, for å si det sånn. 
 Muslimene gjør det på fredag. Da er det særskilt  
bønnedag. Jødene gjør det på lørdag. Da er det sabbat. 
De kristne gjør det på søndag. – Eller gjør de det?
 Jo, de fins vel fortsatt. Når jeg går til kirken på en 
søndag er jeg ikke aldeles aleine på veien. Men jeg møter 
mange som går andre veien. Med bikkja, på den obligato-
riske søndagsturen, ut i skogen. Og de som har oppdrag på 
dagens idrettsarrangement eller på helgas loppemarked...
 Jesus talte i mot sabbatssyken. For alle som var blitt 

mer opptatt av hva man kunne – og kanskje særlig: ikke 
kunne - gjøre på den dagen, uten å komme i konflikt med 
hviledagens regler.
 Sjøl var han å finne der folk samlet seg på hviledagen. 
Slik han pleide, som det står om ham i Lukas evangeliet, 
kap 4,17. En gang i vår historie var det faktisk kirkeplikt: 
Loven sa at hvis det var messe i kirken min, så hadde jeg 
ikke noe valg. Det er heldigvis lenge siden. Hvis vi skal gå 
til kirken min, skal det være fordi jeg velger det. Ikke fordi 
noen tvinger meg. Og jeg velger å være der. Det gir tyng-
depunkt i uka mi.
 I kalenderen vår er søndag blitt ukeslutt. En weekEND. 
Det er fint med en deilig avrunding av arbeidsuka.  
Fredagstaco. Lørdagskos. Og søndag som reservedag for 
alt det vi skulle ha gjort. 
 For de første kristne var søndagen ukestart, første dag 
i uka. Første dag i uka foran den første arbeidsdagen. Det 
var den dagen Jesus hadde stått opp fra de døde. Da sam-
let de seg, for å være sammen om det viktigste. Sånn er 
det for meg. Det gir anledning til å tenke meg om, på uka 
som gikk. På menneskene som omgir meg. Og på uka som 
ligger foran. Og be for det som ligger foran meg der.  
Ukeslutt, ja, men enda mer: Ukestart.
 
Øystein I. Larsen 

Ukeslutt  
 eller    uke-

start ?

3K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 8



Det hadde altså ikke jeg – men 

nå vet jeg litt om det, og jeg deler 

gjerne videre det jeg har fått vite. 

For jeg har truffet Gudrun Jans-

son. Hun kalles Koordinator i HS 

og fortalte meg hva dette står 

for. Vi fant henne hjemme på 

Høybråten en av de stille, varme 

kveldene som det var så mange 

av i sommer. Der fikk jeg del i et 

program for å gi støtte og hjelp til 

familier i en krevende fase i livet: 

Fasen med små barn. 

gave er å skaffe og utruste frivil-
lige hjelpere til oppgavene. 

– Hvordan gjør du det? 
– For eksempel på denne måten som 
vi gjør nå: Med å gjøre tiltaket kjent, 
og gi folk troen på at de kan bidra. De 
som er med på dette programmet er 
ikke spesialister, det er høyst almin-
nelige folk som har hatt skoene på 
sjøl. Ofte kan det være helsesøster 
som ringer og sier at de har en fami-
lie som de tenker kan dra nytte av et 
slikt tilbud.

– Det skal være forebyggende?
–Vi tror at det å ha en møtes med og 
støtte seg på, kan være en hjelp i en 
krevende fase i livet. Initiativet ligger 
hos familien som ber om støtte. Det 
er de som må si hva de kunne trenge 
hjelp til. Et vanlig opplegg er at man 

Du kan gjøre en forskjell 
for barn og foreldre.

Jeg gikk derfra med tre F’er på blokka 
mi: Familier. Forebyggende. Frivillige.

For å ta det siste først: Frivillige. 
Engasjere Frivillige kontakter for små-
barnsfamilier. Alle som har - eller har 
hatt - småbarn i huset, vet noe om hvor 
krevende det kan være. Når vi tar i mot 
et barn, går vi inn roller vi ikke er for-
beredt på.

– Hvordan kom du inn i denne opp-
gaven, Gudrun? 
– Home-Start averterte etter en som 
kunne organisere og koordinere dette 
arbeidet her i vårt område. HS er eta-
blert i 23 land og her i Norge er det 35 
avdelinger, og jeg fikk ansvar for dette 
området. En viktig forutsetning for å 
arbeide med dette, var at jeg sjøl hadde 
barn og kunne bruke av de erfaringene 
eget liv hadde gitt meg. En hovedopp-

Hørt om 
 HOME START?
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Home-Start er et frivillig støtte-
program til familier med minst ett 
barn under skolealder. Hjelpen gis 
av familiekontakter (frivillige) som 
besøker familiens hjem 1 gang pr 
uke i 2-4 timer, over en periode på  
ca 6 måneder. 
Familiekontakten får et forbere-
dende kurs.Forutsetningen er 
egen erfaring og politiattest.

Kontaktperson: Gudrun Jansson, 
Mobil tlf: 48 89 19 24

Kirkens bymisjon drifter tiltaket 
og de holder til I under-

etasjen på Fossum 
kirke.

HOME START

avtaler et ukentlig 
møtepunkt over et 

halvt år. Da har en 2-4 
timer til disposisjon hver 

gang. Og den tida kan brukes til det 
en blir enig om.

– Men det skal være for familier?
– En forutsetning for å være med på dette 
er at det er minst ett barn under skolealder. 
Tilbudet skal være gratis for dem som er med 
på det. De frivillige får ikke lønn, utover å få 
dekket reise og direkte utgifter, men mange 
opplever at dette gir mye igjen i form av glede 
over å kunne være til hjelp og nytte for noen 
som trenger det.

– Hvordan kommer jeg i gang med dette?
–Du blir med på et forberedende kurs. Vi star-
ter et nytt kurs i september.

Øystein I. Larsen

Hørt om 
 HOME START?

FN-DAGEN I  
BYDEL STOVNER  
– Sammen for en bedre verden

FN-dagen feires i Fossum kirke onsdag 24.oktober 2018. 
Vi inviterer til en heldag med fokus på samhold, mangfold 
og det å leve sammen på tvers av forskjeller. 

Vi legger opp til en rekke aktiviteter:
• Samtale av og med ungdom, der tematikken vil være 

det å vokse opp på forskjellige plasser i denne mang-
foldige bydelen, hva det gjør med oss og hvordan det 
stadige negative mediafokuset påvirker ungdom i livene 
deres. 

• Lansering av Lif Laga, epledrikken som forandrer  
verden.

•  Konsert med bydelens talenter og kor. 

Mer informasjon kommer – følg med på menighetens og 
bydelens nettside. 

Fo
to

: L
if 

La
ga

5K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 8



– Min identitet er sterkt knyttet til 
Groruddalen; jeg mener at Groruddalen 
er i endring – til det bedre, svarer han. 
Han bekrefter speideren, fortsetter å 
snakke om Groruddalens stereotypier, 
forteller at da han begynte som sjefs-
redaktør i Dagbladet, ble folk oppriktig 
overrasket over at han kunne få til noe, 
og hadde fått til noe, han som kom fra 
Groruddalen. Mange visste ikke hvor 
det var i det hele tatt, og de som gjorde 
det, forbandt stedet med Stjerneblok-
kene og rusmisbruk.  
 – Men jeg er stolt av å komme fra 
Groruddalen, sier Thor Gjermund.
 – Det er Norges eldste dal. Et sam-
funn er aldri ferdig bygget. Et samfunn 
vil alltid stå overfor slike utfordringer 
som stereotypisk tenkning gir.
 – Min far var det første dåpsbarnet 
i Høybråten kirke, da kirken sto ferdig i 

bare finansministeren, statsministeren 
og Kongen som har sånne kontorer. I 
tillegg til intervjuobjektet mitt, som 
bekrefter at han nettopp har takket ja 
til å sitte som Kringkastningssjef i en 
periode på totalt tolv år. Jeg smiler. Bra 
gjort er enda bedre enn bra sagt, tenker 
jeg. Han fortsetter: 
 – Jeg vil, og jobber for, at NRK skal 
være en raus og mangfoldig fellesarena 
i Norge, vi skal dekke og vise frem 
demokratiske, sosiale, kulturelle og 
geografiske behov og kulturelt mang-
fold. Altså Kollen, Stjernekamp, SKAM 
og heimebane – og Monsen minutt for 
minutt. For NRK er det viktig å vise 
frem landet. 
 Når det kommer til kultur for barn 
bruker han jo selvsagt NRK super som 
eksempel, kanskje også fordi vi nettopp 
har tatt en heis som kunne ført oss ned 
til den redaksjonen. – For barn skal 
det være både engasjement og under-
holdning, sier han. – Slagordet til NRK 
super er broccoli med sjokoladetrekk. 
Altså en refleksjon av virkeligheten. 

Vi setter oss til rette i sofaen, etter at 
jeg har tatt en god kikk på alle bildene 
av forgjengerne hans. Dette blir en god 
time og praten går lett. Jeg vil høre litt 
om oppveksten hans i Groruddalen. 
Det eneste jeg vet fra før, er at han har 
en fortid som speider. 

Jeg blir sluppet av taxien og inn i TV-
resepsjonen i NRK. Jeg blir tatt godt i 
mot, men jeg befinner meg altså i feil 
hus. Det resulterer i at jeg får en liten 
omvisning på veien – men kjendisene 
glimrer med sitt feriefravær i kantina. 
Vel fremme på kontoret blir jeg slått 
av hvor hyggelige og nedpå disse folka 
er, bygget er kanskje også hyggelig, 
men ikke akkurat nedpå. Det er vel 

Thor Gjermund  
 Eriksen

Jeg er litt nervøs denne dagen; men mest glad. Jeg har 
fått et intervju med sjefen! Jeg planlegger antrekket og 
tenker at jeg endelig skal få utrette noe viktig. 

Foto: A
nders Leines, N

RK

6 K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 8



ikke være for stor ved å synes, og det 
trengs balanse i engasjement over tid. 

I forlengelsen av dette kommer vi inn 
på temaet frivillighet. Riktignok et 
kjempestort tema som kunne trengt 
et helt intervjuer i seg selv, men Thor 
Gjermund svarer med å bruke TV-
aksjonen og NRK s ulike dekking av 
valgkampen som eksempler. 
 – Da «Faten tar valget» fylte folks 
stuer, kom det flere reaksjoner fra 
publikum på hodelpagget hennes, hid-
jaben, enn på programmet som ble pro-
dusert, innholdet i det og valget hun 
dekket. 
 Sjefen er fremoverlent nå og prater 
litt raskere. – Det er viktig å beskytte 
alles rett til å delta og bidra på den 
offentlige arena, understreker han. 
Jippi, roper jeg. Innvendig. 

P O R T R E T T E T

– Jeg er stolt  
av å komme fra  
Groruddalen.

1932. Mine foreldre var aktive i menig-
heten, men selv tok jeg avstand og valg-
te å la være å konfirmere meg. Selv om 
jeg er ikke-praktiserende, mener jeg at 
retten til å tro er viktig. Jeg har faktisk 
blitt kalt Norges største biskop… 

Vi veksler noen ord om TV-serien 
SKAM. 
 – Samfunnet har blitt mer mate-
rialistisk. Vi trenger fellesskap. Et mer 
vellykket samfunn er ikke et samfunn 
der den enkelte bruker materialismen 
til å hevde seg selv som mer vellykket 
enn andre, altså på bekostning av den 
andre, men et samfunn der velferden 
bidrar til at flere lykkes og får bruke 
sine ressurser i fellesskap og blir sett 
som en ressurs individuelt, er et mer 
vellykket samfunn. Deltakelse forplik-
ter til bidragsytelse. Belastningen skal 

Jeg spør ham om medias rolle i sam-
funnet, om det er sånn at NRK har et 
ansvar for å være mindre tabloide enn 
andre medier. Thor Gjermund viser til 
sin tid som sjefsredaktør i Dagbladet 
igjen. 
 – Medier i Norge har høy kvalitet 
og gir oss bedre og bredere orientering. 
Internasjonale medier kan bli for frag-
mentert og inneholde fake news i større 
grad. Internasjonalt er det også mer 
elitistisk bruk av media og større klas-
seskiller også der.

Jeg takker for en god og engasjerende 
time før jeg drar fra Kontoret og har 
virkelig fått et par ting å reflektere over 
i løpet av sommeren. 

tekst: mari elisabeth
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I sommer har over 230 ungdom-
mer fra 16 til 23 år hatt sommerjobb 
i regi av Bydel Stovner. Bydelsutvalget 
vedtok i juni en storsatsing på som-
merjobber for å gi ungdom viktig 
arbeidserfaring som de kan bygge 
videre på. Både næringsliv og frivillige 
organisasjoner har blitt med på en fel-
les dugnad for å gjøre det mulig.

Arbeidsplassene har vært alt fra 
butikkmedarbeider til å bygge ny tri-
bune for Vestli IL. Hver dag har alle i 
sommerjobb vært velkommen til lunsj 
i bydelens nyåpnede ungdomstilbud 
i Stovner senter 24 for å skape et fel-
lesskap og en arena for å gi beskjeder 
og få bistand fra de som er ansvarlige 
i Bydel Stovner. Lunsjen ble laget av 
ungdommer på sommerjobb under 
kyndig ledelse av en kokk. De laget 
også mat til juniortilbudet som i som-
mer har hatt aktiviteter hver dag for 
alle barn på Stovner og til ungdomstil-
budet på ettermiddagen. 

I løpet av sommeren vil rundt 227 

NYTT FRA BYDELEN

ungdommer hatt jobb i regi av private 
bedrifter, frivillige organisasjoner, i 
andre kommunale virksomheter og 
i Bydel Stovner. De som arbeider i 
Bydel Stovner har gjort alt fra å male 
barnehager, bistå pleietrengende til å 
utvikle informasjonskanaler mellom 
bydelen og ungdom.

Hensikten med tilbudet er å gi flere 
unge en god start på arbeidslivet, 
mulighet til å få en referanse og kan-
skje også en deltidsjobb. Erfaring 
fra arbeid er noe en kan ta med seg 
videre og bygge videre på. Målgrup-
pen for sommerjobben har vært unge 
i bydelen som ikke nødvendigvis får 
til å få sommerjobb på annet vis, men 
som er i stand til å gjøre nyttig arbeid 
arbeidsgiver trenger.

Tilbudet er blant annet finansiert 
gjennom ekstra midler i kommunens 
reviderte budsjett, bydelens eget 
budsjett, samt tilskudd fra Barne-, 
ungdoms og familiedirektoratet og 
Bymiljøetaten. 

Har Bydel Stovner  
Oslorekord i sommerjobb?

SOMMERJOBB: Over 230 ungdommer har i 
sommer hatt sommerjobb i regi av Bydel Stov-
ner. Her er noen av gutta fra Rusken som har 
fått i oppgave å male en barnehage på Stovner.

Bydel Stovner og Tamil Sangam pre-
senterer familiefestivalen «Kulturlia» i 
Liaskogen ved Liastua på Stovner lørdag 
1. september. Arrangementet er en hel 
dag med kultur i skogen Det blir en 
innholdsrik dag med musikk, ridning, 
barneteater, aktiviteter, matservering og 
mye annet moro. Bli med på «Kulturlia» 
for å feire kulturmangfoldet og ildsjelene 
i Bydel Stovner. 

PROGRAM
11.00-12.00 Hesteridning (oppmøte  

ved Frivilligsentralen)
12.00-12.45 Barneteater 
13.00-13.10 Åpning
13.10-14.00 Lavvoreise med  

Mikkel Gaup
13.20-14.10 Rasmus og verdens  

beste band
14.00-14.45 Joikeverksted med  

Mikkel Gaup
14.15-14.35 The Royal Motion
14.40-15.10 Klassisk musikk
15.00-16.00 Nyttevekstvandring
15.15-15.30 Kaala Sadhaana
15.30-16.00 Prisutdeling  

Årets ildsjel og  
årets unge ildsjel

UNGDOMSPROGRAM
16.00-16.05 Surreal Crew
16.05-16.10 Velkomst 
16:10-16.25 Nalband
16.30-16.35 Redd Barna
16.40-17.00 Gamekingz
17.05-17:10 Asian Dolls 
17.15-17.45 Rohat

KULTURLIA
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Er det noe du og naboene dine har 
savnet i ditt nærmiljø? Da kan dere 
søke bomiljøtilskudd. Nå kan boretts-
lag, sameier, velforeninger, beboer-
styrer og ideelle organisasjoner søke 
på bomiljøtilskudd. Bomiljøtilskudd 
er en ordning som skal bidra til bedre 
bo- og oppvekstmiljøer i Groruddalen 
gjennom fysiske eller sosiale tiltak. 
Tilskuddet krever en egenandel, som 
kan dekkes av andre tilskudd. Fristen 

for å søke er 1.oktober 2018. Les mer 
om hvem som kan søke, hva man 
kan søke tilskudd til og finn søknads-
skjema inne på Oslo kommunes nett-
sider. Bildene viser oppgraderingen 
av lekeplassene på Haugenstua som 
er delfinansiert av bomiljøtilskuddet 
i 2017. 

Foto: Øyvind Kleiveland

Nå kan du søke om kultur- og frivil-
lighetsmidler runde to i Bydel Stovner. 
Fristen for å søke er 5. september. Du 
kan søke om midler til tiltak som frem-
mer aktivitet, inkludering, deltakelse, 
opplevelser og engasjement blant 
bydelens befolkning. De som kan søke 
er frivillige lag, organisasjoner og grup-
per. Søkere må ha tilknytning til Bydel 
Stovner og du kan søke om støtte til 

tiltak innenfor barn og unge, idrett, 
nærmiljøtiltak og kulturtiltak/arrange-
menter. Religiøse og politiske organisa-
sjoner kan ikke søke om ordinær drift-
støtte. De kan likevel motta støtte når 
aktiviteten er utenfor organisasjonens 
kjerneområde, og i tråd med formålet 
med støtteordningen. Du finner mer 
informasjon om støtteordningen på 
Oslo kommunes nettsider. 

Følg Bydel 
Stovner  
på Facebook
Ønsker du oppdatering om alt som 
skjer i Stovner bydel? Da kan du følge  
vår side på Facebook. Skriv inn  
www.facebook.com/BydelStovner og få 
oppdateringer om ditt nærmiljø. 

På denne siden finner du informasjon  
om tilbud, tjenester, arrangementer  
og nyheter fra og om Bydel Stovner. Vi 
driver ikke saksbehandling på nettsiden. 
Henvend deg i så fall til bydelen på e-post 
(postmottak@bsr.oslo.kommune.no) eller 
tlf 21 80 21 80.

Slik blir bydels-
utvalgsmøtene 
fremover
Bydelsutvalget skal ha åtte møter  
gjennom året. Her behandles viktige saker 
for Stovner. Du kan følge en eller flere 
saker fra hvert møte direkte via Bydel 
Stovners Facebook-side. Du kan også  
møte opp i åpen halvtime og fremme 
dine synspunkter. Vær oppmerksom på at 
bydelsutvalget i henhold til reglementet 
ikke har anledning til å svare direkte. 

Møtene finner sted i bydelssalen i Karl 
Fossums vei 30. 

Møteplanen i 2018 ser slik ut: 
Torsdag 1. februar, kl 18
Torsdag 22. mars, kl 18
Torsdag 3. mai, kl 18
Torsdag 14. juni, kl 18
Torsdag 6. sept, kl 18
Torsdag 11. oktober, kl 18
Torsdag 15. november, kl 18
Torsdag 13. desember, kl 18

Kultur og frivillighetsmidler i 
Bydel Stovner – runde to

Søk om bomiljøtilskudd
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30. juni til 7 juli var begge spei-

dergruppene i menigheten, både 

Stovner og Høybråten, på lands-

leiren «Futura» i Trøndelag. 

Vi var på leir med 4500 andre speidere 
fra hele Norge og flere andre land. 
Landsleir er en stor leir som forbundet 
vårt, Norges KFUK-KFUM-speidere, 
arrangerer hvert fjerde år hvor spei-
dere fra hele landet samles for å lære, 
få nye venner, ha det gøy og få minner 
for livet! I år var mottoet for leiren 
«finne-forme-forandre» hvor speiderne 
gjennom uka blant annet fikk prøve seg 
som forskere, utforske fremtidsmat og 
dra på haik. Tema var hvordan vi som 
speidere kan være med på å skape en 

bedre fremtid, på leiren fremstilt som 
framtidsplaneten Futura. En planet 
som skulle være bærekraftig, ta i bruk 
teknologi og ikke minst ha plass til alle 
uansett hvordan de er. 

Vi i Stovner speidergruppe hadde med 
oss speidere som hadde vært på leir 
flere ganger før, og noen som var på 
leir for første gang. Uansett leirerfaring 
virket det som speiderne hadde en fan-
tastisk leir, hvor et av høydepunktene 
for speiderne som vanlig var å få gå på 
haik. Haik er at speiderne går på tur 
ut av leiren uten ledere og sover ute en 
natt. De får da et helt døgn uten ledere 
hvor de skal finne fram selv ved hjelp av 
kart og kompass og klare seg selv. Selv 
om dette kanskje kan høres litt vanske-

lig, eller skummelt ut blir dette ofte 
høydepunktet for mange av speiderne. 
Dette er fordi haiken bygger felleskap 
i patruljen, gir selvtillit og mestrings-
følelse ved at speiderne ser at de klarer 
seg selv og ikke minst gir haik opplevel-
ser for livet. Vi hadde en strålende leir 
som ble avsluttet med et show på stor-
scenen siste kvelden. Stemningen var 
fantastisk og bevis på hvor bra leiren 
hadde vært. Vi dro hjem dagen etter litt 
vemodige over at leiren var over, men 
med nye minner, nye venner og klare 
for nye speideropplevelser. 

Tekst: Caroline Jensen, 
Stovner speidergruppe
Foto: Jo Rimstad 

Leir med fokus på 
framtidens speiding

Vennskapsgudstjenes-
te er et fast innslag på 
leir hvor flere speider-
grupper samarbeider 
om en gudstjeneste.
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KFUK-KFUM-Speidere

HØYBRÅTEN: STOVNER:
Vandrere (gutter og jenter fra 5. 
-10. klasse) har møter i Kirkekjel-
leren, Høybråtenveien 37, ons-
dager kl 18.30-20.00. Kontakt 
Anders Antonsen 916 67 957 
(etter kl 16).

Stifinnere/oppdagere (gut-
ter og jenter fra 2. – 4. klasse) 
har møter på Normisjons Hus, 
Bergtunveien 2, onsdager 
18:00 – 19:15. Kontakt Vegard 
Ovland, 479 06 183 (etter kl 
16).

Vi holder til i menighetssalen i Fos-
sum kirke, ved Stovner senter, inn-
gangen ved T-banen. Mandag er vår 
speiderdag, og vi starter kl 18:00 og 
holder på i ca 1 1/2 time.

Flokken (småspeidere) - er for 
speidere mellom 1. og 4.klasse. 
Oppdagere er for aldersgruppen 1. 
til 2. klasse, mens stifinnere er for 
3. til 4. klasse. De er mye ute, og 
bruker lek og samarbeid som meto-
de for å lære speiderferdigheter.

Troppen (vandrere) - er speidere 
fra 5. til 10. klasse. Troppen er 
inndelt i patruljer. Hver patrulje 
har en patruljefører og assistent 

I speideren lærer du om naturen og får kunnskaper til å stå bedre rustet når du skal på tur i skog og mark. 
Eksempler på temaer er naturkunnskap, miljøvern, primitiv matlaging, koder, knuter og førstehjelp. I tillegg 
fokuserer vi på samhold og ikke minst det å ta vare på hverandre. En speider ønsker å stå til tjeneste for sam-
funnet generelt, og hjelper til der det trengs. Eksempler kan være å støtte kirkens arbeid gjennom å delta aktivt 
under gudstjenester, i konfirmasjonsarbeid og delta på innsamlingsaksjoner for å sikre utdanning og bedre 
boforhold i fattige land. Ønsker du å finne ut mer om speiderne, så stikk gjerne innom et av våre møter.

Leirbygging: På spei-
derleir bygger vi bord 
og inngangsparti til 
gruppeområdet ved 
hjelp av trestokker og 
tau. Alle hjelper til og 
får bruk for knuter og 
annet de har lært på 
speidermøtene.

Her er patruljen fra Stovner og Furuset klare for å gå på haik.

Stemningen er på topp på avslutningsshowet siste kvelden!!

Under science day:  
Speiderne har fått en 
eksperimentkoffert med 
utstyr som gjør at de kan 
prøve seg som forskere. 
Dette gjennomføres i 
patruljen. Patruljen er en 
gruppe med ca 5-8 spei-
dere. Patruljesystemet 
bidrar til samhold, sam-
arbeid og at speiderne 
tar ansvar for seg selv og 
de andre i patruljen.

som styrer patruljen på turer og møter. 
I troppen lærer vi flere speiderferdig-
heter som: førstehjelp, naturkunnskap, 
orientering, nevenyttighet, m.m.

Rover-laget er for eldre speidere som er 
over 16 år. Stovner og Furuset speiderne 
har felles roverlag. Rover-laget vårt har 
noe egenaktivitet og deltar aktivt på 
kretsaktiviteter, samt at en god del av 
Roverene også deltar som hjelpe-ledere.

Lurer du på noe kan du sende en epost 
til post@stovnerspeider.no så kan en av 
lederne svare deg.
Gruppe- og vandrer-leder: 
Tor Johannessen, Jacobine Ryes vei 94, 
9825 7823
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Alle mennesker trenger en bestevenn som ser, lytter, og 

bryr seg. Av den grunn har barne- og ungdomsutvalget i 

Høybråten, Fossum og Stovner menighet lyst til å komme 

i kontakt med deg som kjenner en glede over å være til-

stede i unge menneskers hverdag! 

Gjennom det vi har valgt å kalle for «bestevenn-kampanjen» vil vi 
synliggjøre behovet for trygge voksenpersoner som deltar og bistår 
i menighetens arbeid med barn og unge. Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet har en rekke ulike tilbud for aldersgruppen 0-18 
år og er heldige som har en gjeng fantastiske frivillige som leder 
kor, koker pølser, plastrer skrubbsår og leder juleverksted. Samtidig 
er det mange som trenger å bli sett og det er alltid behov for flere 
frivillige.

Hvem trenger vel 
ikke en bestevenn? 

I disse dager er det mye som skal fikses og rigges, 

for lørdag 15.september inviterer Høybråten, Fossum 

og Stovner menighet til «Barnefestival» i Stovner kirke. 

Arrangementet er gratis og varer fra kl 1100-1500, og 

vi håper mange tar turen!

Barnefestival er en dag der menigheten, sammen med flere 
av sine gode samarbeidspartnere, viser frem det flotte og 
mangfoldige tilbudet som er for barn og unge. Ett av dagens 
høydepunkter blir «Skattejakten» som finner sted i kirka. Det 
har seg nemlig slik at mange av kirkens verdifulle skatter har 

forsvunnet, og vi trenger all god hjelp til 
å finne ut hvor de har tatt veien! Sammen 
med menighetens 6-åringer, som har fått en 
særlig invitasjon i posten, inviterer vi alle til 
å bli med på skattejakt og forhåpentligvis 
klarer vi å finne alle skattene igjen.. Men 
ikke nok med det! På Barnefestivalen kan du 
få ansiktsmaling og bli med på rebusløyper, 
eventuelt sjekke ut hobbyverkstedet eller 

hoppe paradis. Det vil også bli anledning til å hilse på frivillige 
og ansatte for å høre om de ulike aktivitetene som skjer i og 
rundt menigheten.

«Uten mat og drikke, duger helten ikke» sies det. Derfor, som 
seg hør og bør, kan du få kjøpt hjembakte delikatesser eller 
popcorn i kiosken. Det vil også være frivillige krefter som 
kokkelerer og bistår med hamburgere og annet godt fra gril-
len. 

Vi håper at Barnefestival er et arrangement som er kommet 
for å bli og at store og små tar turen til Stovnerfaret 25 denne 
lørdagen. Velkommen skal du være!

Dersom du kunne tenkte deg å bli en «bestevenn» og 
bidra på en eller annen måte inne i barne- og ungdoms-
arbeidet, ta kontakt med trosopplæringsleder Irlin Brå-
ten for en uforpliktende samtale. 

Vi håper å høre fra deg!
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BARNE- 
OG FAMIL IEPROGRAM

0-12 mnd:

Babysang 
Hver tirsdag kl 11.15-13.00 i Høybrå-
ten kirke. Oppstart 28.august.
For mer informasjon, sjekk ut: www.
oslo.kirken.no/hfs og «Babysang Høy-
bråten, Fossum og Stovner» på Face-
book.

0-5 år: 

Familiekafé  
- for hele familien 
Hver onsdag kl 13.00-19.00 i Fossum 
Kirke. Oppstart 5.september 
• Leksehjelp fra 4. klasse
• Språkkafé med musikk for hele 

familien
• Vi lager middag sammen og spiser 

kl 1700
• Familieverksted fra kl 1730
For mer informasjon, sjekk ut:  
«Familiekafé» på Facebook.

4-9 år: 

Høybråten 
barnegospel 
Mandager kl 17.00-19.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.  
 Datoer: 27.aug, 10.sep, 24.sep, 08.okt, 
22.okt og 05.nov.
For mer informasjon, sjekk ut:  
hoybraten.normisjon.no/barnegospel/

2.-10. klasse:

Speiderne
Stovner-speiderne:
Mandager kl 18.00-19.30 i Fossum kirke. 
Mer informasjon, se: stovnerspeider.no

Høybråten-speiderne:
Onsdager for 2.- 4.klasse kl 18.00-19.15 
i Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 2. 
Onsdager for 5.-10. klasse kl 18.30-
20.00 i Høybråten kirke.
For mer informasjon, ta kontakt med 
Vegard Ovland (47906183) eller Anders 
Antonsen (91667957).

10-13 år: 

10-13 klubben
Fredager kl 18.30-21.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.  
Datoer: 7.sep, 21.sep, 12.okt og 9.nov. 
For mer informasjon, sjekk ut: http://
www.10-13.no/

0-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Hver mandag kl 17.30-19.30 i Høybrå-
ten kirke. Oppstart 27.august.
For mer informasjon, sjekk ut: http://
soulchildren.no/groruddalen/ og «Gro-
ruddalen Soul Children» på Facebook.

13-18 år: 

PULS klubb
Torsdager kl 19.00-21.30 i Fossum 
kirkes kjeller. Oppstart 23.august.
For mer informasjon, sjekk ut: «PULS 
klubb» på Facebook.

13+ : 

Hvilepuls
Torsdager kl 21.30-22.00 i Fossum 
kirke. Oppstart 23.august 

Alle aldre:

Fellesskaps-
gudstjeneste
Søndager kl 17.00 i Stovner kirke med 
søndagsskole og kveldsmat.  
Datoer: 2.sep, 16.sep og 21.okt.
For mer informasjon, sjekk ut: www.
oslo.kirken.no/hfs

Høsttakke-
gudstjeneste 
for store og små
Søndag 16.september kl 11.00 i Høy-
bråten kirke. For mer informasjon, 
sjekk ut: www.oslo.kirken.no/hfs

Sammen-
gudstjeneste
Søndager kl 11.00 i Fossum kirke med 
søndagsskole og kirkekaffe.  
Datoer: 02.sep, 14.okt og 11.nov.
For mer informasjon, sjekk ut:  
www.oslo.kirken.no/hfs 

For alle:
MatPrat
Fredager kl 17.00-
18.30 i Høybråten 
menighetshus. 
Lørdag 15.september: 
Kick off på Barnefestivalen 
som skal være på Stovner 
Fredag 19.oktober og 
Fredag 23.november: Påmelding samme 
dag innen kl 13.00 til Elisabet Kjetilstad  
på facebook, epost ek477@kirken.no, eller  
tlf 93257411.
For mer informasjon, sjekk ut:  
«Matprat Høybråten» på Facebook. 13



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

som skjer!

Velkommen til våre 
gudstjenester! VI SAMLES 

T I L  GUDSTJENESTE

Vingårdssøndag /  
14. søndag i treenighetstiden
Søndag 26. august
11:00 Stovner kirke/Kåre Rune Hauge 

Lørdag 1. september 
Kl 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 Høybråten kirke 
Konfirmasjonsgudstjenester v/Desalegn 
Mengesha

15. søndag i treenighetstiden 
Søndag 2. september 
11:00 Høybråten kirke- Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum v/Ole Kristian Sand. Sammen 
Gudstjeneste
17: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

Lørdag 8. september 
11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand. Kon-
firmasjonsgudstjeneste

16. søndag i treenighetstiden 
Søndag 9. september
11:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
11:00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand. Kon-
firmasjonsgudstjeneste

17. søndag i treenighetstiden 
Søndag 16. september
11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad 
Høsttakkefest m/Speiderne
11:00 Fossum kirke v/Kåre Rune Hauge
17: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

18. søndag i treenighetstiden 
Søndag 23. september
19:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad. 
Jazzmesse
11:00 Fossum kirke v/ Desalegn Mengesha
11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

19. søndag i treenighetstiden 
Søndag 30. september 
11:00 Fossum kirke v/Kåre Rune Hauge

20. søndag i treenighetstiden
Søndag 7. oktober 
11:00 Høybråten kirke v/Svein Simonsen

21. søndag i treenighetstiden 
Søndag 14. oktober
11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand. 
Sammen Gudstjeneste
11:00 Stovner v/vikar

22. søndag i treenighetstiden
Søndag 21. oktober
11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
Etter gudstjenesten er det Frivilligfest! 
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
17: 00 Stovner kirke v/Desalegn Mengesha

Bots- og bønnedag
Søndag 28. oktober
19:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad. 
Jazzmesse
11:00 Fossum v/Svein Simonsen
11:00 Stovner v/Vikar

Allehelgensdag
Søndag 4. november 
11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad. 
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

25. søndag i treenighetstiden
Søndag 11. november
11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand. 
Sammen gudstjeneste

KIRKEKAFFE
Det er kirkekaffe ved de fleste 
gudstjenestene! 

Vi tar forbehold om endringer i gudstjeneste-
listen. Følg med på gudstjenestelister  
i Groruddalen avis, Vårt Land og Aftenposten.
Eller se www.kirken.no/hfs for oppdatert 
program!
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ØVRIG 
PROGRAM

HYGGETREFF
VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR MED 
VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP

Formiddagstreff kl 12 – 14  
i Stovner kirke:
13. sept: Helge Skraastad med tema «Møter 
med forfulgte kristne i forskjellige land». Han 
holder også andakt.

4. okt: Linken Apall-Olsen fra Oslo Bymu-
seum med tema «Oslo under Kristian IV’s 
by». Andakt ved Kjell Olav Sannes.

25. okt: Elisabet Kjetilstad med tema «Vår 
vennskapsmenighet i Palestina/menighets- 
turen dit i 2017». Hun holder også andakt.

15. nov: Elizabeth Roseveare med tema 
«Grensesprengende møter med våre  
russiske naboer på Kolahalvøya». Hun hol-
der også andakt. 

Hyggetreff i Fossum kirke  
Hyggetreffene holdes i menighetsalen 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 for høsten er: Mennesker vi har møtt:

12. september: Marit Larsen

10. oktober: Hallvard Holtet.

14. november: Ewy Halseth

12. desember: Olav Grimdalen jr. 

Formiddagstreff i Høybråten 
menighetshus:
26. september. kl 12

24. oktober kl 12

28. november kl 12 

Napp ut midt-  sidene og heng dem på oppslagtavla!

Hverdagstreff i Høybråten 
menighetshus:
17. september kl 16:30

15. oktober kl 16:30

19. november kl 16:30 – (nærmere info fra 
diakonene)

TEMAKVELDER
29. aug kl 19 i Stovner kirke inviterer Tur-
komiteen for Luther-turen avholdt i vår til 
temakveld.

4. sept kl 19 i Stovner kirke. «Hvordan være 
kirke i et mangfoldig nærmiljø?»  
Velkommen til en spennende samtalekveld 
om dialog. Enkel servering. Kvelden ledes av 
Hanna Barth Hake og Iselin Jørgensen fra 
Kirkelig dialogsenter Oslo.

9. okt kl 18 i Stovner kirke; Groruddalens 
kirkeakademi

10. okt kl 19 i Stovner kirke inviteres til 
temakveld med Arne Rønnild; «Trosforsvar – 
tro og vitenskap».

7. okt kl 19 i Stovner kirke inviteres til Latvia-
kveld med Latviakomiteen som arrangør.

31. okt kl 19 i Stovner kirke inviteres til 
misjonskveld «Menighetens misjonspro-
sjekt». 

21. nov kl 19 i Stovner kirke inviteres til 
temakveld «Menighet i Groruddalen,  
utfordringer og lærdom» ved sokneprest.
Kåre Rune Hauge.

JULEMESSER
17. nov er det julemesse i Høybråten 
menighetshus

24. nov er det julemesse i Stovner kirke 

4 november kl 19 

Egil Hovlands 
Allehelgensmesse  
oppføres i Stovner kirke. Prosjektko-
ret, Korelli og Alna Vokalis medvirker 
sammen med liturg og musikere.

4 desember 

Gigakonsert  
med barnekor fra bydelen 

Foto: G
roruddalen.no
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 Vårens program finner du også på: 
www.BDhus.no

 Normisjon 
Høybråten
Nor mis jons hus – et  
kulturhus på Høybråten

PRO G R A M

Mer informasjon får du hos  
kontaktpersonene for:

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

Barnegospel: 
Kirsten Landsverk  
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 

Bedehuset på Høybråten
Bergtunveien 2, 1087 Oslo

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 Høybråtens Indremisjonsforening, 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 Misjonssambandet.
Lokalene leies også ut til selskaper, kristent fellesskap og andre arrangementer. 

Kl 19, om det ikke står noe annet. 
AUGUST 
Tor 30. Min tro – og andres 

Kåre Rune Hauge

SEPTEMBER 
Tor 6. Folkehøgskolens trospraksis 

Elizabeth Roseveare

Tor 13. Hva jeg bygger min tro på  
Preben Colstrup

Tor 20. Nattverdsmøte 
Nils Terje Lunde

Tor 27. NLA 50 år 
Jan Gossner

OKTOBER 
Tor 4. Kirken, en samfunnsbygger.  

Hva nå? 
Stig Fossum 

Tor 11. Guds omsorg i det vonde 
Nils Tore Andersen

Tor 18. Bedehusland  
– en fotoutstilling 
Erlend Berge 
Sang: Monica  
og Sten Hermundstad

Tor 25. Nattverdsmøte 
Nils Terje Lunde

NOVEMBER 
Tor 1. Min muslimske guide 

Erling Rimehaug 
Sang: Anna Karin Munkejord

Tor 8. Samtale om troen, livet  
og tjenesten 
Samtale med Wenche  
og Helge Vinorum

Tor 15. Menighetens  
immigrantarbeid 
Ole Kristian Sand

Tor 22. Kveldsmat og bedehussang 
Sang: Sølvi Olimb

Tor 29. Egen tro i møte med annen  
religiøs spiritualitet 
Marte Leberg 

DESEMBER 
Tor 6. Adventskveld 

Marianne Solbakken og MTB

KRONERULLING FOR PULS
– MENIGHETENS UNGDOMSKLUBB
Hei og takk for de innsendte midler til ungdomsklubben PULS. Det kom 
inn kr. 12.500,- og er et godt bidrag til utstyret de trenger. Er det noen 
som fremdeles har ønske om å bidra så kan gaven sendes til HFS 
menighet, konto 1600 4098 629, og merkes "PULS-klubb".

På forhånd takk for gaven! 

PULShver 2. torsdag..
k
l
u
b
bkl.1800-2030

PULS 
Ungdomsarbeidet 

13 år ++
kiosk - PS4 brettspill - fusball

iHFS menighet
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KIRKE-QUILTEN 
er en gruppe håndarbeidsglade damer som 
møtes ca. annenhver tirsdag kl 19:00 i Høy-
bråtens menighetssal.

Her foregår det lappeteknikk med symaskin 
eller håndsøm, strikking, hekling og andre kreative produksjoner. 
Det jobbes individuelt eller på fellesprosjekter, og vi er en stor 
bidragsyter til menighetens julemesse. 

Et av høydepunktene på møtene er den sosiale praten rundt 
kaffekosen. Vi prøver hvert semester å arrangere en utflukt med 
kulturelt innhold.

MØTEPROGRAMMET I HØST-SEMESTERET 2018 ER:
27.aug.: Vi møtes kl  10:00 utenfor Høybråten kirke for å reise til 
Bærums verk.
4.sept, 18.sept., 2.okt., 16.okt, 16.okt., 30.okt., 13.nov.,  
3.des.: Adventsavslutning. 
 
Er du interessert i å være med, er det bare å møte opp!
Kontaktperson er Anne-Brit Holte, mobil: 905 92 234.

PUSTEROM  
– en rolig stund med 
kroppen i bevegelse
Trenger du å finne ro og nærvær i livet? 
Kjenner du deg stiv og støl? 
I høst inviteres du til å bli med å bli 
med å trene qigong i Høybråten kirke.

Qigong er kinesisk bevegelseskunst som 
trener både kroppen og sinnet. Gjen-
nom rolige bevegelser bygges, styrkes, 
åpnes og myknes kroppen, samtidig 
som den mentale evnen til nærvær, ro, 
fokusering og konsentrasjon oppleves 
og øves frem. Dette er gode bevegelser 
som alle kan få til. Denne stunden i 
kirken vil være et godt pusterom i en 
hektisk hverdag. 

Qigong instruktør Wenche Frimann-
Jakobsen leder treningen. Etter trenin-
gen inviteres du på en kopp te.

Vi satser på syv samlinger fra 7.oktobe-
rog utover. Vi ønsker en stabil gruppe, 
og tar derfor bindende påmelding og 
betaling for alle de sju samlingene. Vi 
har begrensede plasser, så det er første 
mann til mølla som gjelder. 

Tid: Søndag kveld kl 20.00-21.30. 
Sted: Høybråten Kirke 

Oppstart 7.oktober. Ta med matte, et 
lett teppe og behagelige klær. 
Pris: 350 kr for 7 samlinger. 

Påmelding til prest Elisabet Kjetilstad.  
E-post: ek477@kirken.no, mobil: 
93257411 

Arrangør: Høybråten, Fossum og  
Stovner menighet 
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Vår avtroppende diakon Monica Landmark 
framfor den populære Sommercafeen ved 
Fossum kirke.

18 K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 8



Det er en verdifull hilsen til 
oss alle, uansett hvilken livs-
situasjon den enkelte av oss 
er i! Hilsenen kommer fra 
diakon Monica Landmark 
som snart slutter i sitt arbeid 
i vårt sokn. 

Monica Landmark (48 år) har arbeidet 
som diakon i vårt sokn i 3 år i et vika-
riat. Hun avslutter dette vikariatet i 
august og starter i september som dia-
kon i Sentrum og St. Hanshaugen sokn. 
I den sammenheng er det meningsfylt 
å gjennomføre en samtale før hun går 
ut av diakontjenesten hos oss. Monica 
kommer fra Jessheim, der hun vokste 
opp som yngst i en søskenflokk på 4. 
Da hun ble født 3 måneder for tid-
lig, fikk hun en fødselsskade, Cerebral 
parese. 
 Etter grunnskole og videregående 
skole ville Monica arbeide med mennes-
ker og utdannet seg som vernepleier. 
Utdanningen tok hun på Jæren i 1991-
1994.
 Som 19- åring mistet hun sin pappa. 
Det gjorde naturligvis et enormt inn-
trykk på henne, og mange tanker om 
liv og død opptok henne. Da hun tok 
vernepleierutdanningen, kom hun i 
kontakt med en kristen medstudent. 
Selv hadde hun ikke en kristen bak-
grunn, men hun ble med i et kristent 
fellesskap. Spesielt et budskap gjorde 

avgjørende inntrykk, ja, så sterkt at 
hun gjengir datoen da hun ble kristen: 
«Gud som far! Himmelsk far. Min Gud 
er en pappa. Jeg kan sitte på hans fang. 
Gud i himmelen dømmer meg ikke.» 
 Etter endt utdanning søkte hun seg 
til Oslo og arbeidet som vernepleier på 
Holmenkollen dagsenter og boliger i 21 
år. Brukere av senteret har ulike funk-
sjonshemninger. Det kom en tid da hun 
måtte redusere arbeidsmengden til 50% 
grunnet hennes funksjonshemming. 
 Monica forteller at brukerne på Hol-
menkollen inspirerte henne til å kunne 
snakke om de store spørsmålene i livet. 
En av brukerne sa: «Mor kan ikke dø.» 
Gjennom 10 år pratet de sammen om 
dette – med råd og med trøst. Videre 
sier hun: « Når jeg møter mennesker, 
så er jeg formet som et helt men-
neske med alt jeg har i meg, det gjelder 
underveis og gjennom hele livet. Samti-
dig har jeg lært at det er lett å hjelpe til 
for mye, flere har minnet meg om hvor 
viktig det er at alle får gi noe tilbake. 
Alle mennesker har noe å gi andre!»
 Fra 2008 -2011 tok Monica diako-
niutdanning ved Diakonhjemmet. Hun 
glemmer aldri følgende opplevelse: « En 
mann med sine bevegelsesproblemer 
ville tenne et lys for Jesus. Han strevde 
så inderlig, for han ville utføre dette på 

egenhånd. Jeg glemmer aldri den gle-
den i øynene hans, da han fikk det til, 
hvilken betydning det hadde for han!» 
 Etter utdanningen ønsket hun 
å arbeide som diakon i kirken. Det 
fikk hun til, og den muligheten fikk 
hun i vår menighet!! Monica har som 
nevnt arbeidet i vårt sokn i 3 år. Hun 
har samarbeidet både med de andre i 
staben og med mange frivillige i ulike 
sammenheng, i gudstjenestene, på 
Stovnerskogen sykehjem, i de ulike 
eldre-treffene i soknet, på hverdagstreff 
for mennesker med ulike funksjons-
hemminger, besøkstjeneste på julemes-
sene og i sommerkafeen. 
 – Det har vært en spennende erfa-
ring. Jeg takker for tiden jeg har jobbet 
i menigheten, sier hun. 
 Hun brenner også for at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne skal delta i 
gudstjenestene.  
 – Det skal være plass for alle!, presi-
serer hun. 
 Hjertens takk til deg Monica, for det 
viktige arbeidet du har utført! Så gleder 
vi oss med deg når du nå skal arbeide i 
en sentrumsmenighet.
 Herrens ansikt lyse over deg!

May Grimdalen

«ALLE MENNESKER  
HAR NOE Å GI ANDRE!»

– Jeg hadde ikke en kristen 
bakgrunn, men ble med i et 
kristent fellesskap.
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Bakgrunnen var primært at Kirke-
lig Fellesråd i Oslo (KFiO), som har 
ansvaret for kirkebyggene og mange 
av de ansatte i menighetene, så for seg 
et betydelig underskudd på grunn av 
manglende økonomiske bidrag fra Oslo 
kommune.

Dette førte til en omfattende prosess, 
der arbeidsutvalget i menighetsrådet 
deltok på en rekke møter med represen-
tanter fra styringsgruppa. Vi har også 
hatt nær og god kontakt med ledelsen 
og bydelsutvalget i Bydel Stovner, som 
har støttet oss. Akers Avis Groruddalen 
har flere ganger skrevet om saken, og 
blant annet trykt den fellesuttalelsen 
som menighetene i prostiet har avgitt. 
Vi har orientert menigheten ved flere 
anledninger, og setter pris på innspill 
og synspunkter som er kommet.

Menighetsrådet vedtok på møte 30. mai 
enstemmig en omfattende redegjørelse 
(på 9 sider). Der gikk vi inn på ulike 
sider av det foreløpige forslaget og la 
fram en grundig dokumentasjon og 

Arbeidet med  
Kirkebruksplanen

K I R K E B R U K S P L A N E N

argumentasjon. Våre hovedanliggender 
oppsummerte vi slik:

« 1. Vi ønsker å bevare alle de tre 
kirkene våre i menigheten, men dif-
ferensiere hvordan vi vil bruke dem.

2. Vi ønsker å beholde og videre-
utvikle Stovner kirke som en sen-
tral menighetskirke sammen med 
Høybråten kirke, og videreutvikle 
Fossum kirke til en kirke der vekten 
i stadig større grad ligger på det dia-
konale og flerkulturelle.

3. Vi ønsker å bidra til å bedre øko-
nomien i KFiO i et spleiselag med de 
andre menighetene i Oslo, og frem-
mer flere konkrete forslag om det.»

Dette dokumentet er lagt ut på menig-
hetens hjemmeside (www.kirken.no/
hfs), og ble sendt til de aktuelle organer 
før fristen 1. juni. Vi har fått positiv 
tilbakemelding på at vi i vårt prosti har 
gitt konstruktive innspill til bidrag i 
den økonomiske situasjonen.

Den såkalte Kirkebrukspla-
nen har vært en viktig sak 
i vår. I nr. 2 av Kirkebladet 
orienterte vi om et foreløpig 
forslag fra ei styringsgruppe 
i kirka i Oslo, som blant 
annet foreslo at fire kirker 
i Groruddalen prosti skulle 
«fristilles», deriblant Stovner 
kirke i Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet. 

Hei Morten,
Her tenkte jeg du kunne bruke 

bildene i collage i forbindelse med 
Kirkebruksplanen,

«elle melle du fortelle…….
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Opprinnelig var det meningen at sty-
ringsgruppa skulle sende ut et bear-
beidet notat til høring i begynnelsen 
av august, men det er blitt utsatt til 
31. august. Dessuten trenger styrings-
gruppa mer tid når det gjelder Grorud-
dalen prosti, derfor vil de arbeide videre 
med saken før de konkluderer om oss. 
Styringsgruppa og prosten inviterer to 
fra hvert menighetsråd, sokneprestene 
og daglig ledere fra alle menighetene 
i prostiet til et møte 11. september. 
Der vil blant annet Kirkens bymisjon, 
Misjonsselskapet og KFUK/M være til 
stede og presentere noen av sine tanker 
og strategier for mulig samarbeid med 
menighetene og for bruk av kirkene i 
prostiet. Dette betyr at det åpne orien-
teringsmøtet vi hadde planlagt for 23. 
august, faller bort. 

Prosessen pågår altså fremdeles. Saken 
står høyt på menighetsrådets dagsor-
den, det samme gjør arbeidet med å 
planlegge en enda mer omfattende bruk 
av kirkene våre. Vi vil vise i praksis at 
kirkene våre er viktige ikke bare for 
våre egne gudstjenester på søndagene 
men også for etniske og andre menig-
heter og grupper som trenger egnede 
lokaler og for barn, ungdom og eldre i 
lokalsamfunnet – gjennom hele uka.

Kjell Olav Sannes  
menighetsrådsleder 

Vil du bli kjent med kvinner fra hele verden? 
Velkommen til Kvinnegruppa for dialog!
Dialoggruppa for alle interesserte kvinner møtes regelmessig for å bli kjent 
med hverandre, og hverandres kulturelle og religiøse tilhørighet. Møtene 
starter alltid med et godt måltid, før vi tar opp et avtalt tema for dagen. 
Dialoggruppa er et samarbeid mellom Høybråten Fossum og Stovner 
menighet og den Internasjonal Kvinne Klubb på Haugenstua. 

Kvinnene i dialoggruppa snakker sammen som kvinner, mødre, døtre, ven-
ner og samfunnsborgere, og opplever at det er viktigere enn noen gang før å 
komme bak fordommene og bildene vi kan ha av hverandre. Sammen vil vi 
tre frem som mennesker for hverandre, sammen vil vi gjøre hva vi kan for å 
skape fred. Vil du bli med?

Ta kontakt med kapellan Elisabet Kjetilstad på e-post ek477@kirken.no, 
eller telefon 93257411

Våger vi å møte 
hverandre?
Velkommen til en spennende samtalekveld om dialog.

Tirsdag 4.september kl  19.00-21.30 i Stovner kirke. Enkel servering!

Som lokalmenighet er vi utfordret til å tenke over hvordan vi vil leve og være 
kirke på vårt sted. Hvordan vil vi, du og jeg, møte mennesker som lever med 
en annen tro enn den du selv har funnet eller søker etter? Hvordan kan vi 
praktisere dialog her og nå, med dem vi sitter ved siden av ved bordet, hjem-
me og i kirken og hvor vi så er?

Kvelden ledes av Hanna Barth Hake og Iselin Jørgensen fra Kirkelig 
dialogsenter Oslo.
De vil lede oss i refleksjon rundt den dagligdagse dialogen både med dem som 
er nær deg, mennesker du møter i hverdagen din, og også med dem du tenker 
er fremmed for deg.
De stiller også spørsmålet: Hvordan kan vi tenke om forholdet mellom begre-
pene «dialog» og «misjon»?

«Dialog med mennesker med annen tro styrker og utdyper vår egen tro og 
gjør oss bedre i stand til å utføre kirkens oppdrag» Sitat Kirkemøtet 2016.

21K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 8



SIDEN SIST

TIRSDAG 29/5 KL 19 I STOVNER KIRKE

Trekkspillkonsert
Det har blitt til en tradisjon at Oslo Trekkspillklubb gjester 
menigheten med sitt varierte og underholdende repertoar. 
Denne gangen hadde de med seg et gjesteorkester, nemlig 
selveste Nürnberger Akkordeonorchester. 
 Nürnberger Akkordeonorchester er et av europas frem-
ste trekkspillorkestre. De har vunnet en rekke priser i inn- 
og utland. Repertoaret var hovedsakelig klassisk musikk, 
men de spilte også en del samtidsmusikk. Et arrangement vi 
håper vil bli gjentatt.

"Highlights"
Prosjektkoret i Høybråten, Fossum og Stovner menighet og 
Ellingsrudbaserte Korelli, fremførte i Fossum – og Ellings-
rud kirke utdrag fra ialt 4 oppsetninger de har hatt de siste 
årene. Vi fikk høre høydepunkt fra Eivind Skeie og Sigvald 
Tveits "Visst skal våren komme" og "Det gode landet", 
noen sanger fra Ola Bremnes' "Vær hilset" samt utdrag fra 
W.A.Mozarts messe i Bb K 275.
 Medvirkende i tillegg til korene var Sandra Ingebretsen,
sopran, Anna Karin Munkejord, alt, Roar Berg, tenor og Per 
Andreas Tønder, bass. Kapellmester Rasmi Krippendorf, 
organist Sindre Seim Gulbrandsen. Dirigent Roar Berg.

Utegudstjeneste på 
Liastua Kristi himmel-
ferdsdag 10.mai
Tradisjonen tro ble gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag 
hold på Liastua i strålende vårvær. Ca. 80 mennesker hadde 
møtt fram for å overvære gudstjenesten ledet av prest Eli-
sabet Kjetilstad. Prosjektkoret med dirigent Roar Berg delte 
med oss noe av reportoaret fra konsertene i Fossum og 
Ellingsrud kirker. Arne Tangerud, fra Groruddalen Historie-
lag, orienterte på en interessant måte om pilegrimsleden og 
pilegrimmenes vandring i Groruddalen.
 Høybråten og Stovner Idrettslags Seniorgruppe åpnet 
Liastua med vafler og kaffe til de fremmøtte. En kuriositet 
her er at historielaget stekte vafler med pilegrimsmerke!
 Et flott samarbeide mellom kirke, idrettslag og historie-
laget.
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17.mai-fest i 
Stovner kirke
Mer enn 80 personer hadde funnet 
veien til årets 17. mai fest hvor fest-
taler var bydelsleder Rashid Nawaz. 
Menighetsens egen Kjell Olav Sannes 
ledet oss gjennom kvelden. Anna-Karin 
Munkejord og Rasmi Krippendorf skuf-
fet ikke med sin vakre sang og musikk. 
Bevertningen kan godt gjentas til neste 
år! Takk til alle som bidro til en fin fest-
kveld.

FAMILIEKAFE 

Synge i kor? 
Prosjektkoret trenger flere sangere,  

kontakt Roar Berg på tlf: 23 62 96 87 eller 

epost: rb978@kirken.no  

Prosjektkoret starter opp igjen 3. sept kl 19 i Stovner kirke. 

Vi øver til Hovlands Alle helgensmesse 4. november.  

Trivelig miljø og vakker sang.
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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."

6

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

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
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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 11 – 13
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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Send inn aktuelt stoff til Kirkebladet! 
epost: kirkebladet.hfs@gmail.com

Vi har nettopp hatt en veldig vellykket sommerkafe. 

Vi hadde 14 ungdommer som jobbet i kafeen. Kafe-

en var åpent tre dager i uka og vi serverte deilig mat 

til mange gjester.

Ønsker du å bidra i menighetens diakonale tjeneste? Alle er 
viktige i vårt felleskap ikke for det de gjør men for det de er. 
Samtidig erfarer mange at å bidra er en berikelse, spesielt når 
man kan bidra med noe man trives med. Menigheten trenger 
frivillige til ulike oppgaver som for eksempel å betjene kirke-
kaffe, å være besøksvenn, å kjøre folk til kirken, å være med 

på fest til mennesker med utviklingshemninger eller å gå på 
besøk på eldrehjem med ungdommer.
 Det kan være godt å ha en fortrolig venn, noen å snakke 
med, noen man kan være sosialt med. Frivillige i menighe-
ten besøker personer som har lyst til å ha mer kontakt med 
andre i hverdagen. Vil du ha besøk eller vil du bli en besøks-
venn? 
 Om du er interessert i en av disse oppgavene eller vil 
gjerne bidra på en annen måte ta kontakt med diakonen 
Sarai Mathisen sm854@kirken.no 23 62 95 68

Hilsen diakon Sarai 

Diakonitjenesten i vår menighet

Velkommen til vår 
nye diakon

Farvel til Rasmi

Vi ønsker diakon Sarai  
Tormes Mathisen velkom-
men til en viktig tjeneste i 
vår menighet. Vi håper at 
hun vil trives og ser frem til 
et fruktbart samarbeid!  
I neste nummer av Kirke-
bladet vil vi ta en lenger prat 
med Sarai og høre hva hun 
tenker om fremtiden for  
diakonitjenesten.
Helge V.

I seks år har vi hatt gleden av å ha hatt Rasmi som et 
sprudlende musikalsk  fyrverkeri i vår menighet. Som 
musiker er det ikke bare orgelet han har traktert, men 
piano, trommer og gitar. Hans stemme, som målbinder 
de fleste, har også båret sangen inn i våre hjerter ved 
mange anledninger. 
 Rasmi er en allsidig mann med en solid utdannelse 
innen musikk og pedagogikk, i til-
legg er han en praktiker på et stort 
område. Han er alltid pent dresset, 
høflig og ser sine medmennesker. 
Dette kom tydelig frem under kir-
kekaffen den 15. juli hvor alle roste 
han for et godt samarbeide, villig-
het og raushet.
 Hans nye arbeidsgiver, skolen i 
Hurum, kan se frem til en allsidig 
og god medarbeider.
 Vi takker Rasmi for hans år i 
menigheten og ønsker han lykke til 
videre!
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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!

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: 92267019 
Epost: kjell.o.sannes@mf.no

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

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

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

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

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

Sindre Seim  
Gulbrandsen  
organist
Tlf: 41 27 95 72
E: sindre_sg@yahoo.no

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

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

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

Desalegn Mengesha  
prest 
Kontor: 23 62 96 83  
Mob: 90 28 33 17
E: da846@kirken.no

Anne Mette Tangen  
menighetsforvalter 
Tlf: 23 62 95 62 
Mob: 90 85 53 99
E: at436@kirken.no

Elisabet Kjetilstad  
prest
Mob: 93 25 74 11 
E: ek477@kirken.no 

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

Liv Bergh  
diakon
Tlf: 23 62 95 82 

Kåre Rune Hauge  
sokneprest
Tlf: 23 62 95 63 
Mob: 90 17 77 58 
E: kh989@kirken.no

Kurt Rasmussen  
kirketjener
E: kr267@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

Kristian Bønes 
Yndestad 
barne- og ungdomsarbeider 
Tlf: 46 96 32 20 
E: kristian.ynd@gmail.com

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

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

27K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 1 8



S
V

A
R

K
U

P
O

N
G

 KID-nr (fylles ut av menigheten:

Belast mitt konto nr:

 Ja takk! Jeg ønsker å betale min støtte med avtalegiro.

Mottaker   Mottakers konto 
Høybråten, Fossum og Stovner menighet  7874 06 68063
 

Jeg vil gi min støtte til menighetsarbeidet med: Jeg ønsker å betale:  
 kr 200,–    kr 500,–    Annet beløp: kr …………………  pr mnd    pr kvartal    pr halvår    Årlig 

 Jeg ønsker å gå tilsendt giroer i posten istedetfor å benytte AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten)

 Jeg ønsker skattefradrag Fødselsnr:     Org.nr (bedrifter):  
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at 
du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel 
skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av  
betalingen (dette sparer oss for utgifter)

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 10 000,– per trekkmåned.

Ønsket trekkdato:
15. 20. 25.

(sett kryss)

Beløpsgrense per trekkmnd
     
                                 kr

Svarkupongen sendes i lukket konvolutt til: Høybråten, Fossum og Stovner menighet, Stovnerfaret 25, 0982 Oslo

Navn:  ………………………………………………………………… Tlf/mob: ……………........…………….……………………………

Adresse:  ……………………………………………………………… E-post: ………………………........…….……………………………

Postnr/sted:  ………………………………………………………….

Sted/dato: …………………………………………………………… Underskrift  ……………………….........…………………………….

– automatisk belastning av faste betalinger

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

TAKK FOR ALLE GAVER I 2017!  (GAVER TIL MENIGHETENS ARBEID: KTO 7874 06 68063)

Velkommen til guds- 
tjenester og andre  
samlinger i kirkene! 
Hilsen Høybråten, Fossum  
og Stovner menighet

Vi ønsker alle i 
Stovner bydel 
en god høst!


