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Ein strålande septemberdag var det folkefest på Liastua. Med
arrangementet «Kulturlia» inviterte bydelen med mange ulike lag
og organisasjonar til god mat og underhaldning. Kyrkja var tilstades
med glade såpebobler, tilbod om hårfarging, informasjon samt tid
til samtale. Besøkjande gjekk frå bod til bod og vart betre kjende
med alle aktivitetene som finnst i nærområdet. Barn fann kan
hende fram til sin nye aktivitet? Folk trefte folk og staden me bur på
opna seg opp denne dagen: Så mangfoldig. Så glad. Dei skulle berre
visst, dei som snakkar finaste bydel Stovner ned. Dei som berre ser
problemer. Dei skulle vore her! Fått smaka på godt krydra mat. Fått
seg ei flaske med LifLaga juice. Fått blese ei såpeboble og fått sjå at
draumen og kampen for eit godt lokalmiljø ikkje sprikk så lett. Sola
varmar også i Stovner bydel.
Tidlegare i vår var kyrkja saman med bydelen, biblioteket og SALTO
ein heil dag saman på biblioteket og søkte etter «kilder til fred». Kva
er fred? Korleis kan me leva i fred trass alle religiøse, kulturelle
og økonomiske skilnadar? Korleis kan me skapa fred her
kor me bur? I skrivande stund førebur bydelen, Lif Lagaprosjektet, Stovnerdialogen og kyrkja seg på å ta imot
hundrevis av menneske som tradisjonen tru kjem
til Fossum kyrkje på FN-dagen i i fest og protest for
verdas mange utfordringar.
Høybråten, Fossum og Stovner menighet gler seg
over å samarbeida med bydel og mange ulike lag og
organisasjonar for eit godt lokalmiljø. Innstega til analysene av situasjonen som me står i samt arbeidsmetodane
er ulike frå lag til lag. Saman utfyller og utfordrar me kvarandre. Samtidig må det kritiske spørsmålet følgje: Blir alle som bur i
bydelen representerte? Eller er det menneske her i lokalmiljøet som
kjenner seg oversett og overhøyrt av både bydelen, dei ulike laga,
organisasjonane og kyrkja?
prest elisabet kjetilstad
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Til
ettertanke

DEILIG…?
Nå er vi der da vi skal ta i bruk det ordet igjen:
Ordet Deilig.
Det er de danske salmedikterne fra 1800-tallet
som legger oss det i munnen:
Deilig er jorden, skal vi synge. Og over oss er det en orkan.
Jeg smaker på ordet: Deilig. Det er vel
mange av oss som ikke ville brukt akkurat det ordet som merkelapp på livet og
jorden og tilværelsen. Det blir for søtt
og friksjonsløst. Det er så mye i livet og
i naturen og mellom menneskene som
vi da må hoppe over.

Naturen er fantastisk.
Men den er også forferdelig
Det er betagende solnedganger og
svimlende utsikter. Forunderlige sammenhenger vi aldri blir ferdige med å
forske på og undres over. I den yrende
maurtua og i det uendelige univers og i
atomenes ufattelige verden.
Men naturen er også brutal og opprivende og nådeløs. Når naturkreftene
har knust hjemmet og livsverket, og
menneskene ligger i ruinene og råtner.

Eller sykdommen spiser opp liv og
livskraft. Hvem orker da å bruke ordet
Deilig?

Orkanens øye
Den danske salmedikteren og åndshøvdingen Grundtvig hadde sine omganger
med stormende og lammende psykisk
uvær. I et voldsomt anfall av mørke
og håpløshet i 1810 opplevde han at
mørket en kort tid letnet. Midt i det
tropiske lavtrykket var det et Orkanens
øye. Da skrev han en av sine første
salmer, før uværet brøt løs igjen.
I dette orkanens øye, ga han oss
nettopp denne salmen: Deilig er den
himmel blå. Denne snille, barnlige teksten er skapt i et orkanens øye. Teksten
ble lettere for meg å synge da jeg hørte
dette. Teksten er ikke bare forskjønnen-

Men naturen er også
brutal, opprivende og
nådeløs…
de idyll. Den er skapt av en som opplevde livets ødeleggende trussel. Men som
også opplevde at det roterer omkring
«et rolig og gjerne skyfritt sentrum»,
som det heter i leksikonets språk.
Dessuten: All erfaring sier at været blir
roligere igjen. Og Han vi feirer i jula. er
kommen for å gi oss følge gjennom alle
livets værforhold.
øystein i. larsen
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Jeg har fått et intervju med Roy-Cato Einarsen, leder for forebyggende enhet og barneog ungdomsarbeidet på Stovner politistasjon. Jeg blir tatt smilende og godt i mot, og han
byr på kaffe og kjeks på kontoret, noe jeg selvfølgelig takker ja til på en regnværsdag.

Roy-Cato Einar sen
J

eg har forberedt to spørsmål
til ham. Jeg vil vite mer om
hva forebyggende enhet gjør
for barn og unge og hvilke
utfordringer de møter. Jeg vil også vite
hvordan de jobber, både lokalt og nasjonalt. Men aller først ber jeg ham om å
presentere seg selv.
Han er oppvokst på Høybråten, og
begynte å jobbe i Politiet i 1986, var i
Groruddalen til 1989, flyttet fra Økern
til nye lokaler på Stovner i 1991. Han
jobbet frem til 2004 i døgnenheten i
Groruddalen, men ble fra 2004 en av
tre ledere på forebyggende avsnitt på
Stovner, med hovedfokus på barn og
unge mellom tolv og atten år, og deres
foreldre. Han har vært forebyggende
leder siden 2015.
Han jobber nå også som mangfoldskontakt, og er leder for Samarbeidsforumet;
et forum der ledere for trossamfunn
i Groruddalen, samt representanter
fra alle bydelene i Groruddalen møtes.
Fokuset i gruppa er å benytte alle positive krefter i miljøene; for å hjelpe flest
mulig barn og foreldre med ulik bakgrunn til å lykkes i samfunnet. Barne-og
ungdomsarbeidet i Stovner politidistrikt har alltid vært langt fremme.
Forebyggende avsnitt på femten til
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tjue ansatte er nå utvidet til over førti
ansatte i løpet av de siste seks månedene. Bakgrunnen for dette er at det
lenge har vært et ønske om flere ansatte
til arbeidet.
Det har alltid vært lav sosio-økonomisk
status i Groruddalens fire bydeler,
Stovner politidistrikt. Det er behov
for hjelpere fra ulike deler av hjelpeapparatet tidlig. Helsestasjon, barnehage,
barnevern og politi samarbeider, men
mange trenger større grad av bistand for
å lykkes.
– Foreldre elsker alltid barna sine,
sier Roy-Cato. Men det kan være utfordringer som rus, språk, og krigstraumer
som gjør det vanskelig å være en så
god forelder som man ønsker. Det å
være forelder er vanskelig i seg selv; når
utfordringer som disse kommer i tillegg,
trengs det mer støtte fra hjelpeapparatet. Politiet kommer ofte inn når noe
negativt allerede har skjedd. Så det å få
tilbud fra et større hjelpeapparat helt fra

start, som nybakte foreldre, er viktig.
Han fortsetter ivrig; de ulike trossamfunnene er positive for barna. Den
registrerte ungdomskriminaliteten
gikk nedover fra 2000-2015. Den økte i
2016, med en ytterligere økning i 2017.
I 2018 fikk 120 unge tilbud om sommerjobb. Da ble ungdomskriminaliteten helt stille. Så det er tydelig at det å
være en del av noe større, det å ha noe
å gå til og det å kunne bidra inn i egne
familier økonomisk er veldig positivt
for ungdommene.
Vi snakker om vilkår for oppvekst og
barneoppdragelse – trygghet for vekst
og læring.
– Jeg hadde ønsket foreldreveiledningskurs til alle nybakte foreldre. Det
er mange som trenger informasjon og
kunnskap om vold i nære relasjoner.
Traumatiserte voksne, for eksempel
krigstraumatiserte, og traumatiserte
barn, om traumatiseringen kommer av

PORTRETTET

– Min Gud har laget en del
kjøreregler som skal hjelpe oss
til å være gode mennesker.

at traumatiserte voksne utøver vold
eller traumatiseringen kommer av
foreldre som ruser seg eller fra andre
risikofaktorer, trenger hjelp til å finne
igjen tryggheten.
– På ICDP-foreldreveiledningskurs
er man interessert i å spre og gi best
mulig kunnskap, nettverk og betydningen av nettverksbygging med andre
foreldre og samarbeid med hjelpeapparatet for øvrig. Kanskje dette kunne
vært obligatorisk for alle nybakte foreldre i bydel Stovner som et prøveprosjekt? Hjernen vår trenger gode rutiner,
og den er følsom for påvirkning, særlig
spebarnets og småbarnets hjerne.
– Politiet sier hva vi ser for å kunne
være med å påvirke beslutningsgrunnlaget reelt i forhold til syn overfor politikerne. Vi tar i mot ekstra ressurser,
men gjerne i form av konkrete tiltak
enda tidligere, her er foreldreveiledning
på helsestasjonene et godt eksempel.
Det har nylig kommet ut en bok med
nettopp tittelen «Den følsomme hjernen» for de av leserne som måtte være
interessert i å vite mer om temaet.
Jeg spør om det er utfordringer med
utøvelse av vold i oppdragerøyemed

der foreldrene kommer fra andre kulturer. Svaret er at dette er en kompleks
problemstilling; men det finnes flere
risikofaktorer for det som for eksempel
bakgrunn og opprinnelse.
– Norge lykkes som nasjon fordi vi
er trygge og har gode systemer rundt
oss, eksempelvis innen politi og helsevesen. Språket er viktig for å lykkes og
ha det bra i Norge, men det er en utfordring for mange, og det finnes mange
ulike familiekonstellasjoner der bare en
av de voksne eller bare barna lærer og
kan snakke norsk. Nettverk er så viktig
når man kommer fra andre kulturer og
har utfordringer med språket.
– Jeg ønsker meg foreldreveiledningskurset inn i introduksjonsprogrammet for alle – flyktninger og
asylsøkere, ja, men arbeidsinnvandrere
får det ikke, og ved familiegjenforening
gis det ikke. Alle som kommer til Norge
skulle bli omfattet av det etter mitt
ønske. Alle skal ikke bli norske, men
alle skal kunne kommunisere på samme
språk, også foreldrene.
Jeg vil tilbake til rustematikken.
Innledningsvis nevnte Einarsen at rus
var en risikofaktor særlig blant etnisk

norske foreldre; i etnisk norske familier der forelderen eller foreldrene som
ruser seg kanskje ikke føler at de lever
opp til kravene om vellykkethet.
– Legalisering av hasj fører til økt
forbruk, og særlig blant unge og dem
som ønsker å utforske. Når voksne
forsøker å ta debatten om legalisering,
fører dette til økt grad av misforståelser
blant de unge. Helsevesen og politi har
ikke ressurser til den oppfølging som vil
kreves ved legalisering. Internasjonalt,
særlig med tanke på forskning fra USA,
viser at antall ulykker som skyldes hasj
er fordoblet etter legalisering i visse
stater. Hvorfor prøve ut noe man vet at
vil mislykkes?
– Grunntanken om rus er at hasj
er farligst fordi det påvirker hjernen
– også til mer rus. (sitat Hank von
Helvete/Hans-Erik Huseby). Vi har nå
råd til å ruse oss på en annen måte enn
før, og mange nordmenn er ikke vant til
dette. Samfunnet må ta hensyn til dem
som ikke greier dette, særlig de unge.
Vi trenger alle tydelige rammer for rett
og galt.
av: mari elisabeth vinorum
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ET BARN ER FØDT: Lille Farah Abdi ble født midt i tørkekatastrofen
som tar liv og sender millioner på flukt i Somalia. Mamma Nuru
Xirsi Elmi Farah sier at familien har mistet alt, men det rene vannet har reddet livene deres, og kjærligheten til barna gir håp.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Bare livet igjen
Et barn er født i Somalia, der tørke
tar liv og sender folk på flukt.
Kirkens Nødhjelp er på plass med
rent vann og annen nødhjelp.
Årets viktigste julegave kan
redde liv.
Familien til lille Farah Abdi levde et
enkelt, men godt nomadeliv langt ute
i den golde somaliske ørkenen. Nå har
fire års sammenhengende tørke tatt fra
dem alt, unntatt håpet.
6
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«Jeg kan ikke annet enn å be om at
Gud holder en hånd over barna mine»,
sier seksbarnsmoren Nuru.
Det er trangt inne i det glovarme
teltet. Nuru Xirsi Elmi Farah stryker
varsomt datteren Farah Abdi over
pannen. Tre storebrødre på fire, fem
og sju kikker på den fire uker gamle
lillesøsteren sin. Ellers beveger de seg
knapt, og blikkene er tunge og sørgmodige. Lek og latter er helt fraværende.

To millioner på flukt
«Vi hadde 70 geiter og levde et godt

liv. Om ikke mye, så hadde vi det vi
trengte for å klare oss», sier Nuru. Men
så forteller hun om vendepunktet, og
beskriver de fire siste årene som «katastrofen».
De fire siste årene har store deler av
Somalia knapt fått regn. Det ødelegger for jordbruk og husdyrhold, som er
levebrødet for millioner av mennesker
i det brunsvidde landet på Afrikas
horn. 5,4 millioner er avhengige av
nødhjelp. 1,2 millioner barn er sterkt
underernærte, og mer enn 2 millioner
er på flukt fra tørke, men også konflikt.

PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi bor i et telt
i flyktningleiren Jilab 3 i Puntland. Her
med mamma Nuru og storesøsknene
Muhobo (3), Mohamud (4), Ahmed (5),
Mohamed (7) og Fadumo (8).

Jeg håper vi en
dag kan vende
tilbake til det livet
vi hadde…»
Kirkens Nødhjelp sørger for rent og
trygt drikkevann i mange av de hardest
rammede områdene, som her i flyktningleiren Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i Puntland.

Døde uten vann
«Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke
vann eller mat å gi til barna våre. Vi var
nødt til å flykte, og endte opp i denne
leiren for snart ett år siden. Vi kom hit
til fots, 60 kilometer i stekende varme.
På slutten besvim te et av barna mine,
og vi måtte ha hjelp det siste styk-

ket. Her i leiren får vi i det minste alt
vi trenger av vann. Uten det hadde vi
ikke klart oss, da hadde vi vært døde
sammen med geitene våre ute i ørkenen», sier Nuru.
I dag sender hun sju år gamle
Mohamed etter vann. Det kommer fra
Kirkens Nødhjelps brønn, som pumper
opp rent vann fra flere hundre meter
nede i bakken.

Kan ikke gi opp
Ektemannen er i byen for å prøve å
tjene noen få slanter, og alle må hjelpe
til for at mor skal få tid og litt ro med
sin nesten nyfødte datter.
«Jeg håper at vi en dag kan vende
tilbake til livet vi hadde, til et normalt
liv der vi klarer oss selv og ikke er nødt
til å tigge for å overleve. Vi har ingen
ting, men vi kan ikke gi opp håpet. Og
jeg kan lite annet enn å be om at Gud
holder en hånd over barna mine. De er

det kjæreste jeg har i livet. Og med Guds
vilje skal ingen få ta dem fra meg.»
Fortsatt mangler ett av ni mennesker i verden tilgang til rent vann. Med
en julegave på 200 kroner til Kirkens
Nødhjelps juleaksjon, kan du sikre
rent vann til ett menneske. Rent vann
redder liv og forandrer liv.

SLIK GIR DU
ÅRETS VIKTIGSTE
JULEGAVE:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426
og gi 200 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248
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NYTT FRA BYDELEN
Aktiviteter for barn
og unge hele uka
gjennom hele året

Støtteordning for
idrettsaktiviteter
Bydelsutvalget opprettet i budsjettet for
2018 en tilskuddsordning hvor du kan søke
om støtte til fritidsaktiviteter for barn som
ikke har råd til å betale. Ordningen skal bidra
til at flere barn og unge får delta i organiserte
fritidsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge
i alderen 6-19 år med bostedsadresse i bydel
Stovner. Nå kan du søke.
Du kan søke støtte for å dekke medlemskontingent, treningsavgift og kursavgift på
inntil 2000 kroner per år. Ordningen dekker
én aktivitet per barn/ungdom, og organisasjonen kan motta støtte for flere barn/ungdom
i samme familie. Det gis ikke støtte til deltakelse på turer eller arrangement. Aktiviteter i
kommersiell regi støttes heller ikke.
Frivillige organisasjoner, lag og foreninger
som er registrert i Frivillighetsregisteret og
offentlige ansatte som arbeider med barn og
unge kan søke på vegne av et barn eller en
ungdom. Familier kan ikke søke selv, men
kan ta kontakt med laget/foreningen som
har aktiviteten, så vil de kunne søke på deres
vegne. Søknadsskjema finner du på Bydel
Stovners nettsider hos Oslo kommune under
fanen «tilskudd – legater og stipend».
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Bydel Stovner fortsetter å satse
stort på barn og unge. Nå er det
aktiviteter for ungdom på Blokk
58 hele syv dager i uka. Satsingen
er i tråd med de politiske beslutningene om å trappe opp aktiviteter og fritidstilbud for barn og
unge i Bydel Stovner.
Alle bydelens lavterskeltilbud
hvor det ikke er krav til påmelding eller deltakeravgift skal være
steder med trygge voksne, mat og
muligheter for å både henge, lære
og gjøre i tråd med det barn og
unge selv har bedt om.
Junior: 4.-7. klasse.
Ungdom: 13-18 år.
Blokk 58 (Stovner senter 24)
for ungdom:
Mandag: Klokken 17.30 til 21.30
– jentekveld
Tirsdag: Klokken 17.30 til 21.30 –
ungdomskveld
Onsdag: Klokken 17.30 til 21.30
– ungdomskveld
Torsdag: Klokken 17.30 til 21.30
– ungdomskveld
Fredag: Klokken 17.30 til 21.30 –
ungdomskveld
Lørdag: Klokken 17.30 til 21.30 –
ungdomskveld
Søndag: Klokken 14.30 til 18.30 –
ungdomskveld
Det arbeides med et leksehjelptilbud til ungdom etter skoletid
på Blokk 58.

Blokk 58 juniortilbud:
Tirsdag: Klokken 14 til 16 etter
skoletid og 17 til 20.30 – åpen
virksomhet for juniorer
Torsdag: Klokken 14 til 16 etter
skoletid og 17 til 20.30 – åpen
virksomhet for juniorer
Verdenshuset Haugenstua har
også åpent hele uka gjennom.
Det er aktivitet i regi av bydelen,
private og frivillige organisasjoner
fra mandag til søndag hele uka.
Bydelens tilbud:
Mandag: Klokken 17.30 til 20.30
– juniortilbud
Tirsdag: Klokken 18.30 til 21.30
– ungdomstilbud
Onsdag: Klokken 17.30 til 20.30
– juniortilbud
Torsdag: Klokken 18.30 til 21.30
– ungdomstilbud
Stovner Rockefabrikk på
Rommen har også åpent for barn
og unge og legger til rette for
undervisning og øving syv dager
i uka. I tillegg er det åpent i skolens ferier. Deres målgruppe er
barn og unge fra 12 til 20 år. Her
er noe av Rockefabrikkens tilbud:
faste økter i øvingsrom, band og
solister, band 101, samspill og
instrumentkurs for nybegynnere,
musikkproduksjon, kurs i studio
og digitale verktøy, studio M,
samspill, i grupper, med utgangspunkt i sør-indisk popmusikk,
ferietilbudet Leven, samspill for
elever i 7. klasse, gitar instrumentkurs, sang og vokalkurs,

bassgitar instrumentkurs, trommer
instrumentkurs, beatproduksjon,
kurs i studio og digitale verktøy,
vokal, sang- og tekstproduksjon,
musikk på mobil, nettbrett og håndholdte enheter og musikkteorikurs.
I Vestlisvingen 188 er det åpent
for juniorer to dager i uka og
ungdom én dag i uka.
Mandag: Klokken 14 til 16 etter
skoletid og 17 til 20.30 – åpen virksomhet for juniorer
Tirsdag: Klokken 15 til 16.30
etter skoletid og 17.30 til 21.30
– ungdomstilbud
Torsdag: Klokken 14 til 16 etter
skoletid og 17 til 20.30 – åpen
virksomhet for juniorer
Osloungdommens motorsenter
og Haugenstua skatehall er åpen
mandag til torsdag og lørdag til
søndag. Det er åpent fra klokken
17-22 på motorsentret og skatehallen er bemannet med instruktør
disse dagene. Ofte er det aktiviteter
og konkurranser som arrangeres her.
Vestli IL inviterer til åpen hall for
ungdom fredager i gymsalen til
Tokerud skole. Dette er for ungdom
født i 2003-2005 klokken 18.30 til
20.45 og ungdom født i 1999-2002
klokken 21 til 22.45. Alle må ha med
legitimasjon for å komme inn.

Følg Bydel
Stovner
på Facebook

Slik blir bydelsutvalgsmøtene
fremover

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.

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.

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.

Møtene finner sted i bydelssalen i Karl
Fossums vei 30.
Møteplanen i 2018 ser slik ut:
Torsdag 15. november, kl 18
Torsdag 13. desember, kl 18

Kulturhøsten på
Rommen scene
Høstprogrammet til Rommen scene
er nå ute. Fram til desember kan
man nyte teater, sang og dans. Og
Halvdan Sivertsen.
Torsdag 25. oktober kl 19 kommer
Halvdan Sivertsen til Rommen scene
for å underholde med sine klassiske
sanger. Han er klar med ny plate og
ny turné. Utgangspunktet for kvelden
er hans nye plate «Ennu ikke landa»
– men det sniker seg nok inn noen
kjente og kjære hits.
27. og 28. oktober blir det ballettdans med russisk ballettkompani på
scenen. Den 2. november kommer
Tigerstadsteateret med forestillingen

«To hjem», en
forestilling om
to tenåringer
som opplever at
foreldrene skilles. Noen dager
senere, 11.
november, kan
man få med
seg barnesøndag på Nedre
Fossum gård med Tik tik tik – sjonglørkurs, og den 14. november blir det
konsert med Rullator Boogie Band.
Sjekk ut rommenscene.no for mer
informasjon og billetter til høstens
program. Vel møtt!
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Borgen Wartburg der Luther satt beskyttet
og oversatte Det nye testamentet.

Menighetstur

i Luthers fotsp

I mai i år dro en flott gjeng fra HFS
og noen andre menigheter på tur
i det området i Tyskland der Martin Luther levde og virket. Vi var
25 stykker, med Oddvar Hatlehol
som reiseleder på fly og buss..
Vi besøkte de viktigste stedene i
Luthers liv: Eisleben der han ble født og
der han også døde, bare 62 år gammel.
Eisenach der han gikk på skole og sang
til livets opphold ved dørene til folk,
med borgen Wartburg der han ble holdt
10
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beskyttet for fiendene sine og oversatte
Det nye testamentet fra gresk til forståelig tysk. Og Erfurt, der han studerte
men brøt over tvert og ble tiggermunk
og katolsk prest. Flotte byer, mange av
stedene er godt bevart.
Høydepunktet var selvsagt det som
nå heter Lutherstadt Wittenberg. Her
rusla vi omkring og ble bedre kjent med
Luther: Her var han professor ved det
nyopprettede universitetet, og gjorde
det så berømt langt ut over Tysklands
grenser at William Shakespeare lar sin
Hamlet studere der. Her skrev han sine

95 teser om avlaten og lot dem slå
opp på døra til slottskirka – det satte
i gang reformasjonen, som vi i fjor
feiret 500 års jubileum for. Her prekte
han mer enn 2000 ganger i bykirka,
dét er foreviget i den detaljrike altertavla, Reformasjonsalteret.
Her gifta han seg med Katharina von
Bora, som ble mor til deres 6 barn
og var «administrerende direktør» i
Luthers store husholdning – av familie, venner og studenter – i Lutherhuset. Og ikke minst, her skrev Dr.
Martin utallige bøker og skrifter på

Reformasjonsalteret i bykirka i Wittenberg.

Reisegruppa foran døra med støpt kopi
av Luthers 95 avlatsteser.

por
Høydepunktet
var selvsagt det
som nå heter
Lutherstadt
Wittenberg.

Lunsj i Luther-restaurant i Eisleben.

tysk og latin, et forfatterskap som også
var rettet mot vanlige mennesker og
som gjorde ham til datidens superkjendis. Etter manges mening er han den
viktigste europeeren i verdenshistorien.
Og vi ble bedre kjent med hverandre.
Vi spiste sammen i gamle, pittoreske
restauranter og på solrike utesteder,
og vandra gjennom middelalder-gater
der brosteinen kunne være ganske hard
mot beina. Vi hadde undervisning om
Luther og stedene han virket, vi fikk
andakter, og vi moret oss over dikt av
André Bjerke. Alle var sammen med
alle, og latteren satt løst.

Det var en glede for meg å få dele litt
om Luthers liv og lære med så mange
topp motiverte og interesserte reisefeller. Jeg tror vi alle kom hjem igjen
med et utdypet bilde av mennesket og
reformatoren Luther og hans samtid og
gjerning.

1: Reise
avlatste

kjell olav sannes
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Årets Barnefestival
er vel overstått
Det er med gode minner vi ser tilbake på årets
Barnefestival som gikk av stabelen 15.september i
Stovner kirke. Som den første Barnefestivalen i regi
av Høybråten, Fossum og Stovner menighet, var det
en glede å se så mange ta turen! Solen sikret at det
ble en perfekt høstdag og konsertene fra Høybråten
Barnegospel og Groruddalen Soul Children var med
på å ramme inn dagen og de mange aktivitetene
som fant sted.
På Barnefestivalen kunne små og store høre om de mange
tilbudene som skjer i regi av menigheten og dens samarbeidspartnere – og det var en rekke aktiviteter som frontet
dette. Speideren stilte med natursti og grilling av pinnebrød,
mens en gjeng fra Super Torsdag, Lillo Kidz og Barnegospel
hadde rigget til tivoliaktiviteter og «fotoboks». Matprat på
12
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Høybråten var sammen med Super Torsdag ansvarlige for servering av popcorn og burgere, og musikkquiz og hoppeslott
ble frontet av Soul Children og 10-13 klubben. Det var også
mulig å få ansiktsmaling av gjengen som går under navnet
Familiekafe og ikke minst male t-skjorter sammen med de frivillige som hvert år drar i gang Barnas Juleverksted i Stovner
kirke. Ikke minst ble det arrangert skattejakt i kirken der
barna var med å finne igjen kirkens skatter, som på en eller
annen uforståelig måte hadde forsvunnet..!
Vi håper årets Barnefestival fikk synliggjort noe av det flotte
arbeidet for barn og unge som skjer i og rundt menigheten,
og at besøkende hadde en fin dag! For mer informasjon om de
ulike aktivitetene, sjekk ut menighetens nettsider på: www.
kirken/hfs
Siden dette er første gang Barnefestivalen arrangeres, setter vi
veldig pris på tilbakemeldinger :) Send gjerne en epost til trosopplæringsleder, Irlin Bråten på epost ib776@kirken.no.

BARNEO G FA M I L I E P R O G R A M

Storfamilie

0-12 mnd:

Alle aldre:

Babysang
Hver tirsdag kl 11.15-13.00
i Høybråten kirke.
For mer informasjon, sjekk ut:
www.oslo.kirken.no/hfs og
«Babysang Høybråten, Fossum og
Stovner» på Facebook.

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: 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 18.3020.00 i Høybråten kirke.
For mer informasjon, ta kontakt med
Vegard Ovland (47 90 61 83) eller
Anders Antonsen (91 66 79 57).

10-13 år:

SuperTorsdag
Torsdager kl 16.30-18.30 i Stovner kirke.
Datoer: 25.okt og 8.nov.
For mer informasjon, sjekk ut:
«SuperTorsdag» på Facebook.

Fellesskapsgudstjeneste
Søndager kl 17.00 i Stovner kirke med
søndagsskole og kveldsmat.
Datoer: 21.okt. For mer informasjon,
sjekk ut: www.oslo.kirken.no/hfs

10-13 klubben Gudstjenester
Fredager kl 18.30-21.00 på Høybråten
bedehus, Bergtunveien 2.
Datoer: 9.nov.
For mer informasjon, sjekk ut:
www.10-13.no/

for store og små

0-16 år:

Sammengudstjenester

Groruddalen
Soul Children
Hver mandag kl 17.30-19.30 i
Høybråten kirke.
For mer informasjon, sjekk ut:
soulchildren.no/groruddalen/
og «Groruddalen Soul Children»
på Facebook.

Søndager kl 11 i Høybråten kirke med
kirkekaffe. Datoer: 2.des og 9.des.
Info: www.oslo.kirken.no/hfs

Søndager kl 11 i Fossum kirke med
søndagsskole og kirkekaffe.		
Datoer: 11.nov.
For mer informasjon, sjekk ut:
www.oslo.kirken.no/hfs

13-18 år:

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

13+ :

Hvilepuls
Torsdager kl 21.30-22.00
i Fossum kirke.

For alle:

MatPrat
Fredager kl 17.0018.30 i Høybråten
menighetshus.
Datoer: 19.okt og 23.nov
På høstens siste MatPrat
23.nov blir det hobbyverksted for alle barna,
hvor vi lager pynt til advents og juletiden.
For mer informasjon, sjekk ut:
«Matprat Høybråten» på Facebook.
13

VI SAMLES

Velkommen til våre
gudstjenester!

TIL GUDSTJENESTE
Allehelgensdag

Julaften

3. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 4. november

Mandag 24. desember

Søndag 20. januar

11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum v/Svein Simonsen
19: 00 Stovner kirke. Allehelgensmesse

12:00, 13:00, 14:00 og 15:00 Høybråten kirke
v/Elisabet Kjetilstad og Ole Kristian Sand
15:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
15: 00 Stovner v/Kåre Rune Hauge

11:00 Høybråten kirke v/Elisabeth Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
17: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

25. søndag i treenighetstiden

4. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 11. november

Juledag

Søndag 27. januar

11:00 Fossum kirke -Sammen gudstjeneste
v/Ole Kristian Sand

Tirsdag 25. desember

19:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
11: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

26. søndag i treenighetstiden

11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
11: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

Søndag 18. november 2018

5. søndag i åpenbaringstiden

11:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
17: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

Stefanusdag – 2. juledag

Søndag 3. februar

Onsdag 26. desember

11:00 Høybråten kirke v/ Elisabet Kjetilstad.
Tårnagentgudstjeneste
11: 00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

Kristi kongedag

Romjulssøndag

Søndag 25. november

Søndag 30. desember

19:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/ Kåre Rune Hauge
11: 00 Stovner kirke v/Svein Simonsen

Ingen Gudstjeneste

11: 00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand

Nyttårsaften

Mandag 31. desember
1.søndag i adventstiden

16: 00 Stovner kirke v/Desalegn Mengesha

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!

Søndag 2. desember
11:00 Høybråten kirke. Lys våken Gudstjeneste v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
11: 00 Stovner v/Kåre Rune Hauge

Nyttårsdag

1. januar 2019
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen

KIRKEKAFFE

Kristi åpenbaringsdag

Det er kirkekaffe ved de fleste
gudstjenestene!

2. søndag i adventstiden

Søndag 6. januar

Søndag 9. desember

11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand.
11:00 Julefest Stovner kirke v/Kåre Rune
Hauge

11:00 Høybråten kirke: Gudstjeneste for små
og store. Utdeling av 1-2-3-4 års bok.
11:00 Fossum kirke – Sammen Gudstjeneste
11:00 Stovner kirke – Gudstjeneste for små
og store. Utdeling av 4 års bok.

2. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 13. januar
3. søndag i adventstiden

Søndag 16. desember
11:00 Høybråten kirke V/Kåre Rune Hauge:
Vi synger julen inn!

4. søndag i adventstiden

Søndag 23. desember
Ingen gudstjeneste

14
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11:00 Høybråten kirke v/Desalegn Mengesah. Konfirmantpresentasjon
11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
11: 00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand. Konfirmantpresentasjon

Er du mellom

10 og 13 år?

Sjekk vår egen
hjemmeside på www.1
0-13.no
og få med deg
hva
som skjer!

Napp ut
midtsidene o
g heng d
em på
oppslagt
avla!

ØVRIG
PROGRAM
HYGGETREFF

JULEMESSER

VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR MED
VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP

17. november i Høybråten. Se neste side.

Formiddagstreff kl 12–14
i Stovner kirke:
15. november: Grensesprengende møter
med våre russiske naboer på Kolahalvøya
ved Elizabeth Roseveare
6. desember: Advent- og juleprogram med
god servering

24. november i Stovner. Se neste side.
4 november kl 19

KONSERTER
4. november kl 19 i Stovner kirke –
Allehelgensmesse
28. november – Adventskonsert med
Høybråten Damekor.
4. desember kl 18 – GIGA-konsert med
barne- og ungdomskor fra bydelen.

14. november: Mennesker vi har møtt;
Ewy Halseth

4. desember Julekonsert med Stovner
Bydelskor kl 18 i Fossum kirke.

12. desember: Mennesker vi har møtt;
Olav Grimdalen jr.

9. desember Førjulskonsert med Ruseløkken
Janitsjarorkester kl 18 i Stovner kirke

Formiddagstreff kl 12 – 14
i Høybråten menighetshus
med variert program:

oppføres i Stovner kirke.
Prosjektkoret, Korelli og Alna Vokalis
medvirker sammen med liturg og
musikere.
Foto: Groruddalen.no

Hyggetreff kl 12:30 – 14:30
i Fossum kirke:

Egil Hovlands
Allehelgensmesse

18. desember – Konsert i samarbeid med
Groruddalen Rotary.

28. november
12. desember

BARNAS

JULEVERKSTED
TEMAKVELDER
Stovner kirke:
21. november kl 19: Menighet i Groruddalen,
utfordringer og lærdom ved sokneprest
Kåre Rune Hauge

Fossum kirke:
Søndag 4. november kl 18–20: The Well –
Internasjonal kvinnegruppe.
Søndag 2.desember kl 18–20: The Well –
Internasjonal kvinnegruppe.

Lørdag 24.nov. kl 12-15 i Stovner kirke

JULETEATER
FOR DE MINSTE

Lørdag 24.nov kl 11.30 i Stovner kirke

4 desember

Gigakonsert
med barnekor fra bydelen
Se annonse s 18.

LYS VÅKEN
Lørdag 1. desember kl 15.00 med
overnatting til søndag 2. desember
i Høybråten Kirke.
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Julemesse
Høybråten

Julemesse
Stovner kirke

17. nov. kl.11-16 – Velkommen til årets julemesse i
Høybråten menighetshus.
Her er det salg av julekaker
og håndlagde produkter. Vår
kafeteria kan friste med salg
av kaker, saft, kaffe, pølser
med lompe og smørbrød.
Vi har betalingsautomat og
vipps. Velkommen!

24 nov. kl. 10-18 – Julemesse i
Stovner kirke, Stovnerfaret 25.
Her blir det salg av kaker og håndarbeid, og dermed mulighet til å gjøre
unna både en og to julegaver. Det blir
åresalg, lynlotteri og loddsalg. Du kan
også få tid til en hyggelig prat med
mat og drikke fra kafeteriaen vår.
Vi har betalingsterminal og Vipps.
Velkommen!

Normisjon
Høybråten
Normisjons hus – et
kulturhus på Høybråten

Bedehuset på Høybråten
Bergtunveien 2, 1087 Oslo
Normisjon Høybråten er en forening som
har som formål å bidra til forkynnelse av
Guds ord og samle mennesker til kristent
fellesskap.
Foreningen ble opprettet i 1915 under
navnet Høybråtens Indremisjonsforening,
og har siden 1925 drevet sin virksomhet
ut fra Høybråten bedehus/Normisjons
hus, Bergtunveien 2.
Her er det møter, korøvelser, bønnegrupper, 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.
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PROGR AM
Kl 19, om det ikke står noe annet.
OKTOBER
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

Vårens program finner du også på:
www.BDhus.no

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

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

PÅ GANG

Ruseløkka
Janitsjarorkesters

Førjulskonsert

Ruseløkka Janitsjarorkester holder
tradisjonen tro sin årlige førjulskonsert i Stovner kirke søndag
9. desember kl. 18.00.

Velkommen til en inspirerende kveldsmesse med jazz, sang, bønn,
lystenning, refleksjon og nattverd. Inspirasjons-orda for messene er
*tro*håp*kjærlighet*.

Sammen med våre gjester
Høybråten sangforening, Astrid
Aabel kvartett og Giocoso klarinettkvartett presenterer vi et variert program som vi håper vil bidra til en
avstressende førjulsstemning.
Vårt program kan beskrives som
en herlig Twistpose med noe for en
hver smak. Det blir kafé i pausen
med salg av kaker, kaffe/te og
mineralvann.

Datoane for jazzmessene i høst er søndag 28.oktober kl. 19.00
og søndag 25.november kl. 19.00.

Velkommen til

The
Well
Internasjonal kvinnegruppe
Hvor: Fossum kirke
ved Stovner senter
Høybråten/Fossum/Stovner Menighet

Hvorfor møtes vi?
Vi ønsker å:
• være et kristent fellesskap for kvinner
• dele vår kristne tro
• lære av hverandre

Gratis inngang!
Vi gleder oss til konserten
og håper vi ses :)

Når: Høsten 2018
Søndag 2. sept. kl. 18 – 20
Søndag 7. okt. kl. 18 – 20
Søndag 4. nov. kl. 18 – 20
Søndag 2.des. kl. 18 – 20

For mer informasjon:
Hanna Selstø Hatlehol – Hanna.selsto@hatlehol.com / Hanne Løvaas – Hanne.r.lovaas@hotmail.com
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BETRAKTNING

JEG KJENNER DEG!
En dag var jeg hos Norsk Gjenvinning i Haraldrudveien for å
kaste søppel. I det jeg snur meg
vekk fra en av containerne står
det en høy og blid mann rett foran
meg og spør på litt gebrokkent
språk: Kjenner du henne?
Jeg forstår ikke helt hva han sier, så han
må gjenta spørsmålet. Samtidig løfter

han opp et stort speil – vendt mot meg
– og da ser jeg jo meg selv!!! Vi ler godt
begge to , og jeg må sannelig bekrefte
at jeg kjenner denne damen.
Etterpå fikk jeg noen herlige refleksjoner: Ja, gjennom 77 år har jeg blitt
mer og mer kjent med meg selv. Så
heldig jeg er som får leve videre og
oppdage nye mennesker og få gode
opplevelser, og gjennom det teste meg
selv og forske litt på meg selv.

Samtidig husket jeg tilbake til «Sammen
gudstjenesten» i Fossum kirke for en
stund siden da en ung mann fortalte følgende: Han hadde vært kristen, men en
i periode hadde han ikke et nært forhold
til Gud. Så bestemte han seg for å forandre på det, og han ba til Gud og meddelte
Gud at nå ville han være kristen, altså
tro på Jesus Kristus. Så fortsatte han:
Vet dere hva Gud svarte? Gud sa: JEG
KJENNER DEG!!!
Jeg har ikke glemt denne nydelige opplevelsen som denne mannen delte med oss.
Det gjør godt å vite hvem jeg er, kjenne
meg selv , og enda større er det å tro at
Gud kjenner meg.
GUD KJENNER DEG!!!
may grimdalen

Førjulstid med mening:
Dialog over en tekopp
Lørdag 8.desember inviteres du til
å dele en herlig kopp varm drikke
og et kakestykke sammen med
mennesker du enda ikke kjenner
på Stovner bibliotek.
I trygge, fredelige omgivelser kan dialogen begynne: Hvem er du? Hva er du
opptatt av? Hva betyr førjulstiden for
deg?
Tid: Lørdag 8.desember mellom
kl. 13.00-16.00!

Sted: Deichman bibliotek Stovner
Arrangør: Kvinnegruppa for dialog
– ved Internasjonal KvinneKlubb
og Høybråten, Fossum og Stovner
menighet

«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
Kirkebladet 4/2018
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S ID E
Finn navn på åtte planeter!

Fargelegg!
Tegning: Trevor Keen

Finn 5 feil

Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er
gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover.
Klarer du finne alle sammen?

Tegning: Trevor Keen

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde
mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene
er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?
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Gi barnebladet

BARNAS til et barn
du er glad i!
Disse oppgavene
er hentet
fra bladet.

Bestill

Koselig

med kani
n!
side 9

En ny himmel og
en ny
serjord
r
Gud gi d Når jegmel
him
din
med
de 10 bu Kult
hip-hop!

Jesu

Ester!
s hos
Jesus og Ma
rta og Maria
Guds rike den
og lamme
Skatten
n og
de små manne
perlen
side 9

Aktive

– Jeg elsker
å synge!
side 9

side 9

Supersetning

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
5. november

Johannes 3,16

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

14

2017

Ju jitsuienes

15. oktober

setning
Hyttelandsby
Super
Salme 139,14
i skogen!

29. oktober

27. august

side 9

19. november

17. september

– lær samura
Superset
ning
svar!
selvfor
Jesaja
45,3

side 9

Gøy

Matteus 6,33

9

2017
17. septem
berrettferdighet,
Søklaget.
først Guds rike og hans
så underfullt
for at jeg er
så skal dere få alt det andre i tillegg.
godt.
Jeg takker deg
det vet jeg
er dine verk,
Underfulle

ningg
Superset
setnin
Super
Matteus 6,33
Salme 119,105

all!

Jeg gir deg skatter
som erbasketb
med
skjult
rikdommer gjemt
side 9i mørket, og
på hemmelige
steder, for at du skal
kjenne at jeg er Herren,
som kaller deg ved
navn.

Supersetning

rettferdighet, så skal
hansfot
og min
rike for
Guds
Søk først
en lykt
Ditt ordalterdet andre
i tillegg.
dereetfålys
for min sti.
og

Supersetn
10

Matteus

6,33

12

2017

ing

13

2017

15
Søk
2017
først
2017Guds
rike og
så skal dere
få alt det hans rettferdighe
t,
andre i tillegg
.

11

2017

Et egg fikk
se seg selv i et speil.
– Å nei, jeg har blitt et
Vitser
speilegg!
Bestemor syntes
lille Jenny hadde så vakkert smil:
– Tennene dine er som et perlekjede:
Hvite perler tett i tett.
Lille Jenny ville si noe pent tilbake.
– Tennene dine er som stjerner, bestemor:
Gule og langt fra hverandre.
20
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Her er
Sarai
Mathisen
– vår nye
menighetsdiakon!

I juni i år fikk menigheten en ny menighetsdiakon,
Sarai Mathisen. Sarai kommer opprinnelig fra USA,
men har nå bodd i Norge i 7 år. Hun har en master
i diakoni fra Diakonhjemmet, og videreutdanning
i sjelesorg.
Under samtalen vi hadde med Sarai fortalte hun litt om
masteroppgaven sin, og den hørtes spennende ut. Oppgaven
handlet om møtene mellom personer med prostitusjonserfaring fra ulike land som har en kristen eller annen religiøs tro,
og ansatte i diakonal virksomhet som ikke nødvendigvis har –
eller deler en religiøs tro. Gjennom intervjuer med de ansatte
prøvde hun å gå dypere inn i spenningsfeltet hvor de ansatte
møter troende personer med prostitusjonserfaring.
Sarai har også erfaring som diakon i Nordberg menighet og
erfaring fra skoleverket. På spørsmål om hvorfor hun ville
begynne som menighetsdiakon i Høybråten, Fossum og
Stovner menighet svarer hun at stillingen virket interessant,
og særlig at det var lagt vekt på å arbeide mot hele lokalsamfunnet.
Sarai er allerede godt i gang med sitt arbeid, og hvor
Diakoniplanen som er utarbeidet, legger gode føringer for
hennes arbeid. Av konkrete oppgaver nevner hun oppstart
av Familiekafe i Fossum kirke hvor foreldre med barn kan

Jeg er spesielt opptatt
av hvordan vi skaper
en åpen kirke.
komme og hvor det er leksehjelp for barn fra 4. klasse og
oppover. Videre nevner hun besøksordningen, tilbud for
personer med utviklingshemming i Høybråten kirke, julemesser, sommerkafe, etc. Sarai er opptatt av hvordan ivareta
de frivillige i en utfordrende menighetssammenheng med 3
kirker og ulik befolkningssammensetning.
Sarai er spesielt opptatt av hvordan skape en åpen kirke
hvor alle kan oppleve at de er velkomne, og at flest mulig
føler tilhørighet til kirken.
Hun avslutter vår hyggelige samtale med å oppfordre folk
som sliter eller har andre behov for samtale til å ta kontakt.
Sarai ønsker en lav terskel for samtaler og tilgjengelighet.
Hun har kontorplass i Stovner kirke, men er innom alle tre
kirkene våre i løpet av uka.
Vi ønsker Sarai hjertelig velkommen til vår menighet, og
håper og tror at hun kan få brukt seg selv på en god måte
som menighetsdiakon!
KAI ERLAND LINDSETH
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KIRKEBRUKSPLANEN

Kirkebruksplanen

Høringsforslag
om Groruddalen prosti
Styringsgruppen for bruken av kirkene i Oslo kom 31. august med et høringsdokument om bruken av kirkene i Oslo – bortsett fra for Groruddalen prosti, der de ønsket
å bruke mer tid. Det var i seg selv et tegn på at gruppen tok de motforestillingene og
synspunktene som var kommet fram fra vår side, på alvor.
Høringsdokumentet for Groruddalen
kom 4. oktober. Det har flere endringer
i forhold til det foreløpige forslaget av
3. april. For vår menighet oppsummerer Styringsgruppen det slik:
«Anbefaling/konklusjon:
Høybråten og Stovner er sokne
kirker i Høybråten, Fossum og
Stovner sokn. Fossum kirke fri
stilles for utleie for å etablere et
diakonalt senter.»
Hele høringsdokumentet er lagt ut i
alle tre kirkene våre, og kan leses på
nettet: kirken.no/nb-NO/fellesrad/
kirkeneioslo/Kontakt/kirkebruksplan2/
horingsdokument/
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Det nye forslaget er ennå ikke blitt
behandlet i menighetsrådet. Fristen
for å avgi høringsuttalelse er 1.11. men
det er åpnet for å søke om utsettelse til
15. november og det regner vi med å få
godkjent. Denne viktige saken må drøftes i flere møter framover.
I høringsforslaget heter det at
«Styringsgruppen følger anbefalingen
fra menigheten og foreslår at Stovner
kirke beholdes som soknekirke, på
grunn av den strategiske plassering
nær skoler, menighetsaktivitetene og
egnetheten som «storstuen» for hele
soknet.» Dette viser at gruppen er
åpen for gode argumenter og konstruktivt samarbeid.

Det er gledelig at Høybråten og Stovner
kirker får fortsette å være soknekirker.
Høybråten kirke har det ikke blitt reist
spørsmål ved. Stovner kirke er viktig
for arbeidet i hele menigheten, slik også
Styringsgruppen peker på. Vi vil bruke
den enda mer i blant annet ungdomsarbeidet og til ettermiddagstilbud for
elever fra skolene i nærmiljøet.
Når det gjelder Fossum kirke, foreslår
Styringsgruppen også at «Kirkelig fellesråd i Oslo inngår leieavtale med
Kirkens Bymisjon», og «anbefaler at
Den norske kirke, Kirkens Bymisjon og
KFUK-M er likeverdige samarbeidspartnere i utviklingen av et diakonalt senter
i Fossum kirke.»

I menighetsrådets vedtak av 30. mai
sa vi blant annet: «Vi ønsker å … videreutvikle Fossum kirke til en kirke der
vekten i stadig større grad ligger på
det diakonale og flerkulturelle.» (se
Kirkebladet nr. 3) Dette er i samsvar
med den strategien menigheten har
vedtatt. Vi er derfor åpne for samarbeid
om bruken av Fossum kirke, noe vi
har gitt uttrykk for i konsultasjoner
og med brev.
Det er viktig at menigheten selv videreutvikler det gode arbeidet som drives
i Fossum kirke. Menigheten ønsker
å fortsatt ha en aktiv rolle i denne
kirken, både når det gjelder samarbeid
om den diakonale satsingen, ungdomsarbeidet i dette flerkulturelle området
og ulike typer gudstjenester og arrangementer.

FAMILIEKAFE

Menigheten har invitert til orienteringsmøte 21.10 og åpent møte 30.10. i
Fossum kirke.
Vi følger saken i neste nummer.
kjell olav sannes
menighetsrådsleder

JULETREFEST

JULEFEST

JULETREFEST

Søndag 6. januar kl 16.00 på
Normisjonshuset Høybråten,
Bergtunveien 2:
• Juletregang
• Bevertning
• Utlodning
• Leker
Inngangspenger voksne kr 100.
Barn kr 50.

Fredag 28. desember kl 19.00
Tale ved Helge Skraastad
God bevertning
Kr 250,Bindende påmelding
innen 20.desember.
e-post: post.hfs.oslo@kirken.no
tlf, menighetskontoret:
23 62 95 60

etter Sammengudstjenesten
søndag 6. januar ca kl 12
- Gang rundt juletreet
- Bevertning
- Poser til barna

FOR SMÅ OG STORE

I STOVNER KIRKE

I FOSSUM KIRKE
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Side 6

ser Oslo lufthavn

Annonser

2 og Groruddalen:

SKIU T ST YR-KOMPRESJON SKLÆR
www.breensport.no

50
Kr
22 10 61 42

ED

Annon

Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

ONTAKT MED
#HRISTIANSEN

elg:
att:
92ª

IN

TE

RFLOR

A

®

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

200 Kr
300 Kr

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i sorg.
Ved å bistå de pårørende og gjennomføre
gravferden med trygghet 25624
og nøyaktighet.
stovner

5-09.qxp:14594 Stovner m

• Kommer gjerne hjem til samtale
• Rimelig grunnpris – kostnadsoverslag
• Vi henter ved dødsfall i hjemmet
Ta kontakt med
Harald Christiansen

Døgnvakt 22 10 23 10

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

septerer alle kredittkort,
også TT-kort!

STOVNER
heis til 6. PÅ
etg.
BEST
UTVALG
Kontor i rolige omgivelser
B E G R AV E L S E S B Y R Å
Stovner Senter oppgang 7,

Elektro as

Høybråtenvn.
76 (v/Kiwi)
% N 6A K K E R
ng oss
TLF. 91på
74 14 89tlf.
Tlf.
22
21
70
70
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no
CATERING – SELSKAPSMAT
Dag- og kveldsåpent
02202
23 30 25 00

!

6I NSKER Ì VRE TIL HJELP FOR MENNESKER I SORG
6ED Ì BISTÌ DE PÌRRENDE OG GJENNOMFRE
GRAVFERDEN MED TRYGGHET OG NYAKTIGHET

Ring oss på
og vi sender deg
s +OMMER
GJERNE
TIL SAMTALE
vår innholdsrike
brosjyre,
eller HJEM
se meny
på

s 2IMELIG GRUNNPRIS n KOSTNADSOVERSLAG

s 6I HENTER VED DDSFALL I HJEMMET
www.gunnarruud.no

N
NTOR

Kiwi)
0

ELEFONER:

ent
– 95 13 44 66

rå as

Elektroentreprenør
+ONTOR I ROLIGE OMGIVELSER

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

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

"80%

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66
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Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31
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Vi hjelper deg
med alt i forbindelse
med dødsfall

Tannlege:
Fotograf:
DAG Ø KOKSVIK
FOTOGRAF KLAVESTAD A/S
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10
Spesialitet: Portrettfotografi
ÅPNINGSTIDER:
10.00–21.00
Fjellhamarvn.Mandag–fredag:
56, 1472 FjellGlassarbeid:
Lørdag:
09.00–18.00
hamar. Tlf.: 67 90 14 38
HØYBRÅTEN
A/S
Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks:
22 GLASSERVICE
79 04 81
Tannlege:
Alt i glassarbeid
og
bilglass
Elektroentreprenør
KARL KRISTIAN ANDERSEN
Prof. Birkelandsv.
27ALTB,I ELEKTRISKE
1081
VI UTFØRER
ANLEGG –
telefon,
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10 Varmekabler,
Oslo. Tlf.:data,
22alarmer,
30 30
70 nyanlegg og reparasjoner i b

HELE DØGNET

22 21 80 00

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

pparater.

34/

" %'2!

– 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

Det er utrolig høy leserfrekvens!
- du kjenner
oss Annonsérer
du i Kirkebladet når du
altså ut til mange i ditt
av dem som
får menighetsGravsteiner
– Inskripsjoner
lokalmiljø. Kontakt oss
blader i postkassa leser
– Omarbeidingog annonser du også!

store deler av innholdet."

else

Stovner Senter $GNVAKT    
AS
tlf. ING.
22 10 HANS
22 98 BECKER
3TOVNER 3ENTER OPPGANG
HEIS TIL  ETG

«Rørlegger’n på Stovner»
«Rørlegger’n

Høybråtenveien 40,

TA

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICE
Tlf: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6

1086 Oslo
TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

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.

Velkommen til vår gjenbruksbutikk på Haugenstua Torg!
Åpningstider torsdag 13 – 17, fredag 13 – 17
og lørdag 11 – 13

Duy Nguyen
Tannlege MNTF

Hong Huynh
Thorlakson, Tannlege

Madelaine E. Berg
Tannpleier

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

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

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

Braatens byggfornyelse AS
Høybråtenveien 74B
Besøksadr:
Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Tlf: 22 10 63 10
(Telefontid 07-16.30)
Høybråtenvn. 79, 1087 Oslo • Tlf. 22 10 63 10 (Telefontid 07–16.30)
44Faks:
34 22
8610 63 11
Faks.: 22 10 63 11. Mob. 917 38 538
Mob: 917 38 538
www.braatensbyggfornyelse.no
www.braatensbyggfornyelse.no

Hva kan god design
gjøre for din organisasjon eller virksomhet?

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

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Kontakt Morten Ravnbø
på 91 73 73 56
www.ravnbo.com

Telefon: 22 37 90 09 www.solglimt.no
Kirkebladet 4/2018
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SIDEN SIST
VENNSKAPSMENIGHETENE

Nytt fra Nablus
oktober 2018
Husker Kirkebladets leser Vårbasaren menigheten i
vår arrangerte til inntekt for vennskapsmenigheten
i Nablus? En glad lørdag i april samlet mange mennesker til basar og innsamling av hele kr. 20 000.
Vennskapsmenigheten i Nablus takker for støtten, og
forteller at vi gjennom støtten er med på å sikre skolegang for barn som lever i fattige familier og gi medisiner
til mennesker som trenger ekstra støtte til dette.
I tillegg forteller vennskapsmenigheten om en stor kirkelig økumenisk begivenhet som fant sted den 31.august i
år. Biskop Yasser Al Ayyash og Fader Yousef fra vår vennskapsmenighet inviterte mange menigheter, nonner,
munker, speidergrupper og borgere som bor i Nablus til
gudstjeneste, bønn og fest. Det var en herlig, brobyggende og oppmuntrende dag i Nablus både for de kristne
og deres muslimske naboer i Nablus!

JAZZKVELD
med Trond Leberg
og venner
Onsdag 10. oktober var det jazzkveld i Stovner kirke
med Trond Leberg med venner, for tredje år på rad. En
hyggelig tradisjon! Bandet består av 4 saksofoner, piano,
gitar, bass og trommer, og ga oss tilhørere en fin musikkopplevelse! I tillegg leste Marianne Solbakken dikt, og en
morsom musikkhistorie av Levi Henriksen. Det var en
trivelig kveld i høstmørket, som vi gjerne skulle ha delt
med enda flere. Vi satser på å se og høre dem igjen til ny
jazzkveld i oktober neste år! Møt opp da!

Send inn aktuelt stoff til Kirkebladet! epost: kirkebladet.hfs@gmail.com
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KONTAKT
H ØY 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

ANSATTE:
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

DEN NORSKE KIRKE
DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Aase Britt Andersen

Liv Bergh

Anne Mette Tangen

Liv Kolstad

menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 87
E: aa974@kirken.no

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

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

diakon
Tlf: 23 62 95 82

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

Mari Elisabeth
Vinorum
redaksjonssekretær

Tlf: 46 94 35 22
E: kirkebladet.hfs@gmail.com

Elisabet Kjetilstad

Ole Kristian Sand

Inger Lise Høyland
Lillevik

Roar Berg

Irlin Bråten

Sarai Tormes
Mathisen

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

barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 23 62 95 69
E: il333@kirken.no
trosopplæringsleder
Tlf: 23 62 95 69
E: ib776@kirken.no

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

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

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

Kristian Bønes
Yndestad

Sindre Seim
Gulbrandsen

Kurt Rasmussen

Svein Simonsen

Kåre Rune Hauge

Trond Hestad

barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 46 96 32 20
E: kristian.ynd@gmail.com
kirketjener
E: kr267@kirken.no

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

organist
Tlf: 41 27 95 72
E: sindre_sg@yahoo.no
menighetsprest
Tlf: 23 62 95 83
Mob: 90 92 69 35
E: ss653@kirken.no

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

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

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

Kirkebladet 4/2018

27

Vi ønsker alle
i Stovner bydel en
velsignet julehøytid
og det beste for
året 2019!
Velkommen til gudstjenester og andre
samlinger i kirkene!
Hilsen Høybråten, Fossum
og Stovner menighet
TAKK FOR ALLE GAVER I 2018! (GAVER TIL MENIGHETENS ARBEID: KTO 7874 06 68063)

SVA R KU P O N G

Jeg vil gi min støtte til menighetsarbeidet med:
kr 200,–

kr 500,–

Jeg ønsker å betale:

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)
Org.nr (bedrifter):

Jeg ønsker skattefradrag Fødselsnr:

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.

– automatisk belastning av faste betalinger

Ja takk! Jeg ønsker å betale min støtte med avtalegiro.
Mottaker 		
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Mottakers konto
7874 06 68063

Belast mitt konto nr:

KID-nr (fylles ut av menigheten:

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

Beløpsgrense per trekkmnd
kr

Ønsket trekkdato:

15. 20.
(sett kryss)

25.

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

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Navn: …………………………………………………………………

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

Adresse: ………………………………………………………………

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

Postnr/sted: ………………………………………………………….
Sted/dato: ……………………………………………………………

Underskrift ……………………….........…………………………….

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

