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NORDBERG MENIGHET
Åpen kirke - med Jesus i sentrum

MARIDALEN KIRKE 
Kirken i dalen og dalen i kirken

Nordberg menighet har sine egne nettsider. De 
oppdateres kontinuerlig. Der finner du omtale av 
aktuelle arrangementer i menigheten, sammen 
med nyttige opplysninger om dåp, vielser og 
begravelser - og andre fakta om menigheten.  
Her er nettadressene:

www.kirken.no/nordberg 
https://www.facebook.com/nordbergmenighet/

Menighetens nettside

Kirketorget i Oslo 
Kontakt Kirketorget når du skal ha 

dåp eller bryllup. 
Åpent alle hverdager kl 08.00-15.30

Telefonnummer: 2362 9009 
Mail: kirketorget@oslo.kirken.no 

Post-/ gateadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo

Gunnar Grøndahl

Hva er det som former oss i oppveksten, så vi blir den vi er?  
Det er naturligvis mange ting: Arv og miljø. Foreldre. Venner. 
Tidsånden. Det nære oppvekstmiljøet og det større samfun-
net vi er en del av. Hva er det så som former vår tro og vårt 
livssyn?
I dette nummeret av menighetsbladet tar vi et tilbakeblikk på 
menighetens ungdomsarbeid, Nordberg kristelige Ungdoms-
forening, som startet for 60 år siden. De som var medlemmer, 
bærer med seg inntrykk og opplevelser for livet. Det de fortel-
ler, er tankevekkende. 
Vi skriver også om Rønningen folkehøgskole, som åpnet i ny 
og utvidet fasong i høst. Elvene på Rønningen kommer fra vi-
deregående skole. De møter en skole uten karakterer og uten 
eksamen. Likevel er det ingen tvil om at de lærer mye, og at 
det ettårige oppholdet setter spor for livet senere. Rønningen 
og de andre folkehøgskolene i landet opplever i år rekordsøk-
ning. Det bør være et varsko til våre skolepolitikere: Hvordan 
er skolene ellers rustet til å skape "gagns mennesker"?  

Hvordan kommer vi til en tro?  
Det kan være oppvekst i et kristent hjem og vaner fra barn-
dommen, sosialt samvær i en ungdomsforening, opplevelser 
fra en folkehøgskole, eller dyptpløyende intellektuelle over-
veielser. De færreste av oss har antagelig hatt rystende reli-
giøse opplevelser å vise til.  Vi vet antagelig ikke helt hva de 
fundamentene er, som vi bygger våre liv og vår tro på, enten 
vi kaller oss kristne eller ikke. Men det er grunn til å regne 
med at praktiske, miljømessige forhold i ungdomstiden spiller 
en stor rolle for et menneskes tro og religiøse utvikling.
Det kan være vanskelig tankemessig å gjøre rede for troen, 
ikke bare hvor den kommer fra, men også for dens innhold og 
indre sammenheng: Tro og tvil. Liv og død. Frelse og forta-
pelse. Treenigheten. Det evige liv. 
For meg er det slik at noe av det minst viktige ved troen, er 
det som mange mener om de troende: De tror for ikke å miste 
fotfeste i livet, for å finne trygghetsskapende forklaringer. 
Det er riktig at tro gir en trygghet, en identitet, en mening i 
livet, sammen med en rekke utfordringer om hva som er godt 
og ondt, og om hvor vi hører hjemme i det spillet. Kristen tro 
møter en lengsel, en vilje og et håp om en bedre verden. Og 
dette er knyttet til Jesus Kristus.

Det er mye vi ikke vet. Men vi har alle våre opplevelser, 
gjerne i ungdomsårene. Disse opplevelsene kan være skjell-
settende, men det er neppe slik at de overbeviser andre. Hvis 
vi opplever at vi får styrke utenfra til å leve som et ordentlig 
menneske, til å utvide forholdet til andre mennesker, til å 
oppleve kjærlighet, da er det sant for oss selv. Og kanskje for 
hele livet vårt. La gå at det er vanskelig å forstå for den som 
krever at man må kunne begripe det hele med tanken, for å 
kunne godta det som noe sant. 

Ungdomsårene

Tro eller ikke-tro behøver ikke skape 
avstand mellom mennesker. Det finns en 
avstand mellom tro og ikke-tro, men ikke 
nødvendigvis mellom oss mennesker.
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  hva skjer?

Meningsfylt arbeid blant gode venner
    lokalt  -  nasjonalt  -  internasjonalt

Lions Nordberg

www.lionsnordberg.no 
Ole Gunnar Winsnes
tlf.: 412 79 641
post@lionsnordberg.no

   Vil du bli medlem i

Menighetsbladet har epost-adresse:
gunnar@nordbergmenighetsblad.org

Julemarkedet i kirken

Takk!

Misjon, kirke og politikk
Tirsdag 24. oktober kl 19.00 kommer professor Kjell 
Nordstokke til kirkestua for å snakke om "Hvordan 
kan misjon og kirke bidra til et godt samfunn?" 
Etterpå blir det samtale og enkel kveldsmat.

Sted: Kirkestua i Nordberg, Kringsjågrenda 1
Arr.: Nordberg misjonsråd

Velkommen

Her er programmet:

Fredag 1. desember kl 16.30-19.00:  
Dørene åpnes for julemarkedet. I kirkestuen er det salg av 

håndarbeid, dekorasjoner med mye mer. 
Det er kafeteria, åresalg og loddsalg på bok.

Det ble solgt lopper for vel  
490.000 kroner. Det er re-
kord. Men utgiftene til leie 
av telt, komprimatorbil, con-
teiner og annonser er store, 
så nettobeløpet vil ligge 
rundt kr 400.000. Pengene 
skal i sin helhet brukes på 
menighetsarbeid, lønninger 
til diakon og ungdomsarbei-
dere. 
Takk til alle som bidro med 

Menighetens loppemarked ble avviklet siste uka 
i august. Resultatet i år var det beste noen gang!

Retro, moderne hjemmelaget - alt får du på kir-
kens julemarked. Her finner du gaver til familie 
og venner – og alt du trenger for å pynte til ad-
vent og jul.

     Gunnar Grøndahl og Svein Olaf Thorbjørnsen

loppene! Vi er også svært 
takknemlige for alle som 
hjalp til underveis, konfir-
mantforeldre, speiderforeldre 
og alle andre frivillige med-
hjelperne. Vårt loppemarked 
er intens dugnad i vel en uke. 
Det er slitsomt. Men det er 
også mye glede i å gjøre noe 
sammen. Så takk også for 
vennligheten og det gode hu-
møret! 

De som steller med julemar-
kedet er for lengst i gang med 
å strikke lappeteppe, rulle 
honninglys og lage smågaver.  
De tar også gjerne imot små 
og store gevinster til åresalg, 
loddsalg eller gaver de kan 
selge på markedet. De tren-
ger også kaker til kafeteriaen 

og annen julebakst for salg. 
Dessuten trenger de hjelp-
somme folk.
Har du lyst til å være med 
under markedet, så meld deg 
til Unni Harsten (mob 907 
54 341) eller menighetskon-
toret (tlf 23 62 94 90).

Kl 17.00 tennes julegrana 
på kirkebakken.

 Korsvoll skolekorps spiller 
til juletregang. 

Lørdag 2. desember kl 11.30-15.00:  
Julemarkedet er åpent. 
Kl 13.00 Bago synger.

Søndag 3. desember kl 11.00:  
Gudstjeneste for store og små. 

Kirkekaffe med julemarkedet etter gudstjenesten. 
Trekning av lotteri.

Hva skjer i ukene framover?
22. oktober: TV-aksjonen til inntekt for UNICEF. Frammøte 
   i kirkestua. Se side 5.
6. november: Rotary arrangerer konsert med Magnolia jazz-
   band og Karin Krog i  Nordberg kirke. Se side 4
10.-12. november: Lions kunstmesse  i kirkestua og konsert i 
   Nordberg kirke. Se side 6-7. 
10.-12. november: Nordberg Strykeorkester spiller Mozart i 
   Nynorskens hus. Se side 23.
18.-19. november: Korsvoll kunst- og håndverksmarked i 
   Ungdomshuset. Se side 4.
1.-3. desember: Julemarked i kirkestua. Se side 3 og 32.
3. desember: Julekonsert i Maridalen kirke. Se side 20.
4. desember: Filmkveld i kirkestua. Se side ..... 
6. desember: Damekoret Drops har julekonsert i Bakkehau-
   gen kirke. Se side 20.
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lokalstoff

Korsvoll kunst- og håndverks-
marked er et pluss for nær-
miljøet vårt og en hyggelig 
tradisjon i høstmørket, nå for 
18. året på rad.  Nytt av året 
er eventyrstund for barna både 
lørdag og søndag kl 1400. Her 
er noe for alle!

Honning og glass m.m.
Også i år er det nye produkter 
fra nærmiløjøet på bordene.
Her er det honningproduk-
ter fra lokale birøktere, glass 
blåst på Frysja, fat, boller og 
skulpturer fra en ”importert” 
keramiker fra Grünerløkka, 
filtkrukker og papirengler.

Kjente produkter
Ellers er de kjente produktene 
også på plass, som gullsme-
dens smykker og snekkerens 
dreiede treprodukter. Her er 
det malerier og tekstile ar-
beider: strikkede, tovede og 
nunofiltede ting i form av tø-
fler, luer, nisser, fugler, mus, 
engler, etsede fløyelsskjerf og 
sjal i miljøvennlige tekstiler 
med plantetrykk, vevede løpe-
re, alpakka tepper, patchwork 
og mye mer – alt egenprodu-
serte og håndlagede produkter 
fra nærområdets kunstnere og 
kunsthåndverkere. 

  
 

 

 
Berg Lions Club. E-post: henning@stene.as. Hjemmeside: www.lions.no/berg 

 
 

Adresse: Tirilveien 3, 0875 Oslo. Mobil: 922 57 900. 
 

Berg Lions Club 

BOKMARKED 
4. – 12. nov. 2017 

 

VESTRE AKER SKOLE 
 

Ullevålsallèen 37 
v/Ullevål skole, Oslo 

 

lørdag    10 – 18 
søndag 13 – 18 
man-fre 17 – 20 

 

Tusenvis av pent brukte bøker skal selges 
Lokalhistorie, historie, kunst, politikk, religion, krigshistorie, 

reiseskildringer, samlede verker, lyrikk, barnebøker, norske og 
oversatte romaner, CD, LP, m.m. 

 
INNTEKTENE GÅR TIL HJELPETILTAK I NÆRMILJØET, NASJONALT 

OG INTERNASJONALT 
 

VIL DU GI OSS BØKER. VENNLIGST RING: 
988 31 809 ELLER 988 32 061 FOR AVTALE 

 

Korsvoll kunst- 
og håndverksmarked

Lørdag 18. og søndag 19. november åpnes dø-
rene for Korsvoll kunst- og håndverksmarked i 
ungdomshuset ved Nordberg kirke.

Noe godt for ganen kan du 
også få kjøpt, ripssgele, bren-
te mandler og mer.  

Kaféen
I kafeen fristes det med hjem-
melagde godiser.  Her kan du 
treffe naboen til en prat i ro 
og fred og med noe "attåt".
I mellomtiden kan barna ha 
glede av barnas hobbybord 
med tegnesaker og annet som 
inviterer til kreative aktivite-
ter.
Også i år vil vår lokale musi-
ker, Lars Dybvik, spille ved 
åpningen. Kanskje har han 
med egne CD’er, så dere kan 
ta med musikken hans hjem. 

Årets jazzkonsert

Tid og sted: Nordberg kirke, Kringsjågrenda 1, 
mandag 6. november kl. 19.00.

Billetter a kr. 300,- kjøpes ved inngangen. Forhåndskjøp-
te billetter selges med rabatt til og med 4. november hos 
Meny på Kringsjå, Tåsen seniorsenter, Kolibri på Damplass, 
Apotek Ullevål Hageby, Rema Kjelsås.

Nordberg Rotary Klubb arrangerer 
konserten til inntekt for gode formål 
lokalt og internasjonalt. Overskuddet 

Igjen er det klart for konsert i 
Nordberg kirke med Magnolia 
jazzband.  I år har de med seg 
Karin Krog.

fra konserten brukes til å støtte ulike prosjekter både lokalt og 
internasjonalt. Fjorårets overskudd ble blant annet fordelt til 
språkkafé i Nordberg menighet, Frivilligsentralen Nordberg, 
Polio+, som er Rotarys bidrag til utryddelse av polio, og til 
videreføring av klubbens vannprosjekt i Brasil.

Tid og sted
Korsvolls kunst- og hånd-
verksmarked åpner i Ung-
domshuset ved Nordberg 
kirke lørdag 18. november 
og søndag 19. november, 
begge dager fra 1200-1600. 
Hjertelig velkommen til en 
frodig, fargerik og hyggelig 
stund!
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Oslos nye biskop

 (Foto: Bispemøtet/Hege Flo Øfstaas)

Kari Veiteberg (56) er by-
misjonsprest ved Bymisjons-
senteret Tøyenkirken. Hun er 
utdannet ved Det teologiske 
fakultet ved Universitetet i 
Oslo og ble ordinert til prest i 
1992 i Nidarosdomen. I 2006 
tok Veiteberg teologisk dok-
torgrad. Hun har arbeidet som 
kapellan i Nidaros, faglærer 
og stipendiat ved Universite-
tet i Oslo, vikarierende sokne-
prest i Sør-Hålogaland og stu-
dierektor ved Liturgisk senter 
i Trondheim. 

En synlig kirke
I sin presentasjon til Oslo bi-
spedømmeråd før nominasjo-
nen 18. mai, skrrv Kari Veite-
berg blant annet: 
- Eg vil vere med på å synleg-
gjere kyrkja. Vi er i hovudsta-
den med sentrale styresmak-
ter, presse og mediehus like 
om hjørnet. I dette bispedøm-
met har eg som biskop lyst til 
å vere med på å tolke og kon-
kretisere kyrkjas oppdrag på 
ein måte som folk vil forstå. 
- Kyrkja skal vere lys og salt 
i lokalsamfunnet og i verda. 
Dette held eg fast på, sam-
stundes som eg veit at kyrkja 
ikkje alltid har behandla folk 
godt.  

Forsvar for de svake
- Kyrkja må stå fram og seie 
frå når forsvarslause mennes-
ke vert utsett for hets og ne-
gative haldningar og når for-

Til UNICEFs arbeid
TV-aksjonen NRK 2017 går 
til UNICEFs arbeid for å gi 
utdanning til barn som er 
rammet av krig og konflikt. 
Ett av fem barn i krigs- og 
konfliktområder står i dag 
uten skolegang. UNICEF 
jobber hardt og målrettet for 
at barn ikke skal få ødelagt 
fremtiden på grunn av voks-
nes kriger og konflikter.
TV-aksjonen går av stabelen 
søndag 22. oktober. Innsam-
lingen starter kl 16.00, men 
det er frammøte kl 15.45. Da 
åpner dørene for bøssebærer-
ne i kirkestua på Nordberg.

Kari Veiteberg er tilsatt som ny biskop i Oslo bi-
spedømme. Søndag 17. desember vigsles hun til 
biskop.

brukskulturen og konsumet 
tek overhand.
Om debattkulturen i kirken 
skriver Veiteberg blant annet 
dette: 
- Mange i bispedømmet og 
i verda elles meiner og ten-
kjer ulikt. Vi skal øve oss på 
å vere trygge saman, snakke 
godt om og til kvarandre og 
å feire gudstenester saman. 
For å ivareta eit teologisk 
mangfald vil eg vere opptatt 
av møter andlet til andlet der 
ein snakkar saman.  Eg vil 
oppmode til samtalar i bi-
spedømmet om bibeltolking 
og tru. Kva betyr det å tru på 
Jesus i dag? 

Gudsbildet
Hennes Gud er ingen streng 
patriark. Hun vokste opp på 
Stord med en mor som var en 
myndig kvinne og delegat til 
Kirkemøtet. Kari Veiteberg 
har sluppet å ta noe oppgjør 
med maktmisbruk i kirken og 
fått gudsbildet sitt ødelagt. 
Hun ser for seg en Gud som 
gråter, ler og er sårbar. Vi er 
skapt i Guds bilde, sier hun. 
Det må også gjelde meg, og 
at Gud også er kvinne. Det 
er ikke vanskeligere enn som 
så, mener hun.

Kari Veiteberg vigsles til 
tjenesten som biskop ved en 
gudstjeneste i Oslo domkirke 
17. desember.

Årets 
TV-aksjon

- Meld deg på som bøs-
sebærer !
Det er oppfordringen 
fra Marit Helgerud, 
som står i spissen for 
årets TV-aksjon på 
Nordberg. 

- Alt er i rute, forteller Marit 
Helgerud en uke før innsam-
lingen. 
- Funksjonærene er klare. 
Men de som har ansvaret for 
rekrutteringen av bøssebære-
re, melder at det går tregere i 
år. Folk er positive, men sier 
at det ikke passer. Men det er 
enda noen dager igjen...
- Nytt av året at det står 
Vipps-nummer på bøssene. 
Vi regner med at det er man-
ge som ikke har kontanter. Vi 
håper jo at folk har kontanter, 
fordi det er mange barn som 
går med bøsser. For dem er 
det hyggelig å få noe i bøs-
sene. Ellers legger vi igjen 
lapper med Vipps-nummer i 
postkassene, der folk ikke er 
hjemme, forteller hun.
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Kåre Eriksen vokste opp i 
Østhornveien. Han bor i sam-
me hus som han alltid har 
bodd i og tilhører urbefolk-
ningen i gata. 
- I oppveksten spilte vi tennis 
i veien. Når ballen havnet i 
Nilserudkleiva og rullet ned-
over, sprang vi etter. Vi  snek 
oss også inn på tennisbanen 
på Nordberg om kveldene når 
de faste medlemmene hadde 
gått hjem og spilte til vi ikke 
kunne se ballen lenger, fortel-
ler Kåre Eriksen.

Arbeid og malerskole
Han har gått skoleårene på 
Tåsen og Berg. Hans far ville 
at han skulle overta entrepre-
nørfirmaet, men det lå ikke 
for Kåre. Han var ikke tøff 
nok, mener han. I stedet fikk 
han utdannelse som bioinge-
niør. Han jobbet i et nærings-
middelfirma, og han analyser-
te blodprøver i helsevesenet i 
15-16 år. Han syntes ikke det 
var særlig interessant.
Da var det bedre hvis han 
kunne få tegneblokk og bly-
ant. I to år gikk han på Vika 
malerskole tre kvelder i uka 
ved siden av jobben. 
- Jeg måtte finne på noe an-

net, og malerskolen var en 
slags fødselshjelp, et veldig 
fint sted å begynne. På den 
tiden bodde jeg på en knøtt-
liten hybel. Jeg søkte også 
Kunst- og håndverkskolen, 
men jeg fikk ikke plass på 
hybelen til den sykkelen jeg 
skulle bruke som modell un-
der opptaksprøven. 
Han har gått to år på Oslo 
tegne- og malerskole. Han 
utdannet seg som teknisk 
tegner, men fikk aldri jobb. 
Igjen søkte han Kunst- og 
håndverkskolen, som en av 
186 søker. 

Kunsten å male akt
- Vi visste at en av oppgavene 
vi måtte gjennom, var å male 
en akt. Jeg hadde en kjeller-
plass der jeg kunne tørrtrene 
på forhånd. Men jeg hadde 
ingen akt, så jeg brukte an-
dres tegninger som modell. 
En av utfordringene var å få 
plassert modellen i det riktige 
formatet, så ikke hodet eller 
beina havnet utenfor bildet. 
Jeg har sett at noen løser det 
ved å la figuren stå med beina 
i vann, humrer Kåre.  
I siste opptaksrunde var de 
20 søkere som møttes på sko-

len og konkurrerte om å male 
akten. Det gikk så malingen 
sprutet. Og denne gang var 
han blant de 6 som kom inn, 
til en 4 ½ års utdannelse. 
- Det var en fest å gå på 
Kunst- og håndverkskolen! 
Det er noe av det største jeg 
har opplevd. Jeg svevet inn 
på skolen hver morgen. Jeg 
var 50 år gammel da jeg var 
ferdig, så de fleste andre var 
20 år yngre, forteller han. 
- Men jeg burde egentlig ha 
fått til mer enn jeg har gjort, 
legger han til.

Hva maler han?
I dag er han pensjonist. Fem 
år tidligere har han deltatt i 
Lions kunstutstilling i kirke-
stua. 
- Jeg er ingen konseptkunst-
ner, sier han.
- Jeg maler ikke bilder der 
det viktige er ideen eller tan-

I høst skal Kåre Eriksen delta på Lions kunstut-
stilling for sjette gang. Det blir kanskje med bil-
der av katter, sykler eller gamle biler.

ken bak bildet. Jeg er først og 
fremst opptatt av form og far-
ger. Jeg maler det som hender 
i livet, det som opptar meg. 
Akkurat nå er det katter. Det 
startet da naboens katt duk-
ket opp og ville bo hos meg. 
Tidligere malte jeg gamle 
bilvrak. Jeg var opptatt av 
hvordan rust og slitasje for-
andret fargene på bilene. En 
annen nostalgi har jeg hatt 
for gamle sykler, etter at jeg 
så en gammel sykkel som var 
henslengt her på Nordberg. 
Jeg oppsøkte Studentbyen 
for å se etter modeller, for jeg 
tenkte de sikkert har dårlig 
råd og gamle sykler. I en an-
nen periode malte jeg gamle 
hus…
- Det er vel slik at når du først 
begynner å se etter noe, så 
oppdager du mye av det, sier 
Eriksen.

Neste prosjekt?
- Jeg har begynt å synge i 
sangkor, i Con amore, som 
øver i kirkestua. Så jeg har en 
ide om at jeg skal male sang-
kor! Det blir vel en rekke fjes 
med store, åpne munner, for 
vi har fått beskjed om at slik 
må vi synge, sier Kåre Erik-
sen. Han tror det kan bli et 
morsomt prosjekt.

Blir det 
katt og sykler?

En forlatt og ødelagt sykkel 
fanget hans oppmerksomhet.
Slik ble sykler et tema for 
Kåre Eriksen - i en periode.
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Kåre Eriksen deler leiligheten med en katt.  Den er det eneste 
selskapet han har i atelieret.
- Jeg har lest om kunstnere som kommer hjem og snur i døra, 
fordi de bor alene og vil unngå ensomheten. Men jeg liker å 
jobbe alene, så det er ikke noe problem. Og katta følger med 
meg på det jeg gjør, sier han.

Maleren 
og katten

Han maler med akryllma-
ling og han tegner med tusj. 
I det siste har han også prøvd 
seg med raderinger og line-
oleumstrykk. Han diskuterer 

for tiden diskuterer han med 
juryen for Lions-utstillingen 
hva han skal delta med. Men 
noe blir de sikkert enige om. 
Og da blir det sjette gangen.

Nordberg Lions 
kunstmesse og konsert

Kunstutstillingen
Etter at Bjørn Henriksen sa 
fra seg ansvaret for Lions 
kunstutstillingen etter man-
ge års arbeid, er ansvaret i år 
delt. En gruppe av kunstner-
ne, Hazel Henriksen, Jorunn 
Valen-Sendstad og Debbie 
Mathisen, vurderer og vel-
ger ut de som skal stille ut, 
mens en annen gruppe av Li-
ons-medlemmene tar seg av 
det praktiske ved utstillingen.   
Sagt på en annen måte: Jen-
tene tar seg av kunsten, mens 
gutta sjauer og gjør det prak-
tiske under kunsthelgen.

40 deltagere
Med nærmere 40 deltakere 
på årets utstilling blir det et 
mangfold av uttrykk og noe 

I dagene 10.-12. november inviterer Nordberg Li-
ons på nytt til kunstutstilling i kirkestua og kon-
sert i kirken.. 

for enhver. Både kjente, kjæ-
re og flere nye kunstnere del-
tar i år.  Fra lokalmiljøet kan 
vi nevne Aase Elise Meinich 
med sine frie broderier og 
Jeanette Helleberg Dybvik 
med fotopolymer verk. Beg-
ge  er med for første gang i år. 
Vi har forsøkt å skaffe kunst-
nere som ikke tidligere har 
vist seg frem hos oss, i tillegg 
til erfarne og etablerte.    
Årets plakatbilde er laget av 
av Kåre Eriksen. 

Konserten
Lions presenterer lokalmiljø-
ets talenter under konserten.
Gå ikke glipp av Guro Kvern-
dokk (sang) og Gustav Rør-
mark (fiolin), som delte Nor-
dre Akers talentpris 2016. Vi 

har også med Nordbergkoret 
under sin dirigent Victoria 
Jakhelln. Det blir musikk av 
Brahms, Halvorsen, Bruck-
ner og Gershwin.
Håper riktig mange setter av 
tid (en travel lørdag) til dette 
flotte arrangement, lørdag 11. 
november kl 1600. Og anled-
ning å stikke innom kunstut-

Kunstutstillingen: 
Fredag  10. november    kl 1600 – 1900
Lørdag  11. november    kl 1200 – 1800 
Søndag 12. november    kl 1200 – 1700 

Konserten
Lørdag 11. november kl 1600. 

Billetter kr 150 kan kjøpes ved inngangen. 
Barn under 15 år gratis.

Alf Christian Hvaring
Anne Brith S. Geiran
Arvid Bach
Bente Kystad Syr
Bjarne Svanøe
Bjørg Johansen
Calina Pandele Ytredal
Dagfinn Knutsen
Debbie Mathisen  
    Przedpelska
Elisabeth W. Stabell
Elisabeth Werp
Geir Nymark
Grete Jacobsen
Hanne-Live Andersen
Hazel M. Henriksen
Helen Coward
Helge Bøe
Hong Fei
Ingebjørg Vatne Nakkerud

stillingen etterpå. 
 
Overskuddet
Kunsthelgens overskudd går 
uavkortet til Nordberg Lions 
aktiviteter og bevilgninger 
lokalt, nasjonalt og interna-
sjonalt, først og fremst på det 
sosiale området. 

Jeanette Helleberg Dybvik
Jon Solberg
Jorunn Valen-Sendstad
Karen H. Suhrke
Kirsti Aasheim
Kåre Eriksen
Loes Cats
Maryam Abtahi
Mary Topper
Patryk Janczukowski
Petter L. Nøstdal
Ragnar Carelius
Rein Follestad
Ronny Bank
Sigrun Slaathaug
Siv Rutgerson
Sverre Bjertnes
Aase Elise Meinich
Åse Dragnes
Åse Margrethe Hansen

Utstillere
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Christine Evjen flyttet til Tå-
sen etter 3. klasse og har fått 
sin skolegang på Tåsen- og 
Nordberg skole, før hun be-
gynte på Nydalen v.g.s og nå 
på Oslo katedralskole. Hun 
ble konfirmert i Nordberg 
menighet, har vært aktiv i 
speideren og i  "Unge møter 
eldre" på Nordberghjemmet. 
Nå er 17-åringen nyvalgt le-
der av Oslo Grønn Ungdom, 
ungdomspartiet til Miljøpar-
tiet De Grønne. 

Solidaritet og ansvar
- Hvor har du fått det poli-
tiske engasjementet for miljø 
og klima?
-Ingen av foreldrene mine er 
politisk engasjerte. Miljøen-
gasjementet mitt kommer fra 
en sterk indre følelse av soli-
daritet og ansvar som jeg har 
hatt fra jeg var liten, særlig 
overfor fattige mennesker i 
det globale sør. Ungdom er 
generelt sett mer opptatt av 
miljø enn eldre generasjo-
ner. I skolevalget fikk MDG 
8,9 % oppslutning i Oslo, og 
6,8 % nasjonalt. 
- Det er kanskje ikke det an-
dre ungdommer på din alder 
bruker all sin fritid på?
- Det er kanskje litt uvanlig, 
men for meg gir dette ener-
gi. Før slappet jeg av ved å 

se på film, nå kan jeg likeså 
godt slappe av med å skrive 
leserinnlegg eller arrangere 
medlemsmøter. Alle andre 
hobbyer har måttet vike for 
miljøengasjementet. 

Velferd og lykke
- Din generasjon står i fare 
for å få et dårligere velferd-
stilbud enn deres foreldre og 
besteforeldre. Tror du likevel 
at dine jevnaldrende vil støtte 
deg i å slutte med oljeutvin-
ning?
-Ja. Den største økonomiske 
trusselen mot vår generasjon 
er klimaendringene. Hvis vi 
ikke får gjennom en grønn 
omstilling så fort som mulig, 
både for å løse klimaproble-
matikken og for å henge med 
i verdensmarkedet, risike-
rer vi å gå på en økonomisk 
kjempesmell. Det er altså 
helt nødvendig med et grønt 
skifte, og det kan vi klare 
uten å få dårligere liv enn vi 
har i dag. Norge har fantas-
tiske muligheter for å skape 
titusenvis av grønne, verdi-
skapende næringer, men det 
er mangel på politisk hand-
lingsvilje.
- Her er det også et annet per-
spektiv: Undersøkelser viser 
at den gjennomsnittlige nord-
mannen ikke blir lykkeligere 
av å få mer penger, men mer 
tid til familie og bedre psy-
kisk helse. Folks livskvali-

tet har ikke økt særlig siden 
50-tallet, på tross av sterk 
økonomisk vekst. Derfor vil 
De Grønne ha livskvalitet 
som overordnet politisk mål 
i stedet for økt materielt for-
bruk. 
 
Hva kan vi gjøre?
- Mange opplever seg mak-
tesløse i møte med klimaut-
fordringene. Har det noe å si 
hva du og jeg gjør i hverda-
gen?
- Alle kan gjøre litt. Det 
handler ikke om å leve som 
en asket, men å endre vanene 
våre litt til det bedre for kli-
maet. Det er viktig å ikke un-
dervurdere forbrukermakten; 
dersom vi som forbrukere 
velger miljøvennlige alterna-
tiver, og samtidig bruker mer 
penger på tjenester og opple-
velser og mindre på ting, vil 
også markedene bevege seg i 
en grønnere retning. I tillegg 
er det viktig å huske på at alle 
monner drar. Hvis alle innfø-
rer kjøttfri mandag og reiser 
kollektivt til jobb, vil det i 
sum ha mye å si.

Kirken og miljøet
- Hva synes du om menig-
hetens miljøengasjement? 
- Miljøpartiet De Grønnes 
grunnverdier er "Solidaritet 
på tvers av landegrenser, ge-
nerasjoner og arter", og det 
er i all hovedsak derfor vi en-
gasjerer oss i miljøspørsmål. 
For meg samsvarer dette med 
kirkas fokus på nestekjærlig-
het, og jeg synes derfor det 
burde være opplagt at kirka 
skal engasjere seg i miljø og 
klima. 

Tekst: Åshild S. Storheim

Tåsenjenta Christine Evjen er blitt valgt til ny le-
der av Oslo Grønn Ungdom.

- Lokalt initiativ er kjempe-
viktig, jeg tror mange i me-
nigheten kan bli engasjert i 
miljøspørsmål nå som kirka 
går foran. Da snakker jeg 
også av egen erfaring. I spei-
deren har jeg lært å bli glad 
i og fått respekt for naturen. 
Da menighetsrådet oppfor-
dret til faste fra rødt kjøtt, ble 
jeg ekstra bevisst på CO2-ut-
slippene fra kjøttproduksjon. 
Men menigheten har hatt 
stort potensiale til å bli enda 
grønnere. Jeg har sett utkas-
tet til menighetens nye grøn-
ne handlingsplan og er vel-
dig imponert, spesielt over 
fokuset på å spre kunnskap 
og engasjement for klima i 
menigheten. Det gjenstår å 
se om menigheten også viser 
gjennomføringsevne, slik at 
det ikke bare blir tomme ord.

Oslo  om 20 år
- Hvordan tror du Oslo ser ut 
om 20 år? 
- Hvis MDG får fortsette å 
ha en hånd på rattet, vil vi se 
en by som har prioritert men-
nesker over biler. Vi vil ha et 
hyggeligere og mer aktivt by-
liv, mindre trafikk, flere syk-
kelveier, tryggere gater og 
bedre folkehelse. Da kommer 
også typiske MDG-skeptike-
re til å forstå at det vi holder 
på med ikke er så dumt. 
- Ser vi deg på Stortinget for 
Oslo MDG i 2021?
-Jeg er nok mer en organisa-
tor enn en politiker. Du finner 
meg nok heller i sekretariatet 
til Grønn Ungdom enn i stor-
politikken. Men jeg kommer 
nok til å fortsette å være aktiv 
i media. 

Vi skriver om Rønningen folkehøgskole i menighetsbla-
det denne gang. I foajeen på Rønningen er det slått opp 
tre stikkord som vil si noe om skolens holdninger: Rusfri. 
Ærlig. Tilstede. Rundt i korridorene er det sitater som 
kan leses som en utdypning av dette. Disse sitatene finner 
du spredd rundt i dette nummeret av menighetsbladet. 
Her er det første:

"Livet er det som skjer
mens du planlegger noe annet."

Sitat I

Grønn 
ungdom
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Vi starter med å spise sammen, så lærer vi litt om Gud og Jesus og 
har mye tid til prat, lek og spill. Vi spiller air-hockey, bordtennis, 
innebandy, fotballspill og ikke minst dansk stikkball.  Vi hopper tau, 
bruker Twister og har ulike konkurranser. 
Etter skoletid er et gratis tilbud, men vi vil gjerne ha mailadresse 
eller mobilnummer til barnas foreldre, slik at vi kan sende ut påmin-
nelse via mail eller SMS. 
Vi ses! Hilsen Elisabeth, Anne og Kari. 
Mail: Kari.skavlan.mogstad@gmail.com.  

Etter skoletid er for alle dere som går 
i 5. og 6. klasse. 

Vi skal feire et nytt kirkeår, 
natt til 1. søndag i advent, 
og denne feiringen kalles 
LysVåken. Arrangementet 
foregår i hele Norge, gjerne 
i forbindelse med 1. søn-
dag i advent og er en del av 
trosopplæringen i Den norske 
kirke.

Helgen 2.-3. desember ønsker vi alle 11-åringer 
velkommen til en ny og spennende opplevelse i 
Nordberg kirke!

Påmelding sendes til Elisabeth, eh767@kirken.no innen 20. november.

Det svinger når Soul Children øver i 
ungdomshuset på onsdagene. 
Og dirigent og inspirator Juliane Hol-
medahl er ikke den som står mest i ro!

Full fart! Soul Children er et kor for de som går i 5.-7. 
klasse. De synger mange ulike sjangre og øver 
også på grunnleggende sangteknikk. Øvelsene 
foregår på onsdager kl 18.00-19.45, under 
ledelse av Silje Skjævesland Strand og Juliane 
Holmedahl.

Etter skoletid

Etter skoletid holder til i eller rundt kirkekjelle-
ren omtrent en onsdag i måneden, fra kl. 14.00-
16.00. Og neste gang er 1. og 29. november. 
Ta med deg en venn og kom - Etter skoletid! 

På bildet er det spisetid mens Kari Mogstad 
forteller om det store veggmaleriet i kirkekjel-
leren. Vet du hva det forestiller?
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Mange unge har vært innom Ung-
domsforeningen i årenes løp. Noen 
kom - og forsvant igjen. Andre ble 
værende. 
Vi har invitert noen av de som var 
med, til å svare på to spørsmål:

Unni Eckhardt:
1. Endelig fikk vi unge et sted 
å møtes. Og mange meld-
te seg inn. Per Dahlin og 
Finn Brøndal gjorde møtene 
spennende og attraktive. Vi 
gledet oss til torsdagene.Det 
ble dannet sangkor som jeg 
hadde stor glede av å delta i. 
Sommerleirene på Tromøya 
og Tjeldholmen var høyde-
punktene.

2. Jeg har bare gode minner 
fra årene i Ungdomsforenin-
gen. Varig vennskap ble knyt-
tet med flere. Interessen for 
kristendom ble vekket og har 
hatt betydning gjennom livet.

Lajla Pryser:
1. Jeg var med fra 1958 til 
1966 og opplevde et miljø 
med mye livsglede, uten al-
kohol og sexpress.
Men jeg ble skremt av en for-
kynnelse som delte mennes-
ker i de som var innenfor og 
de som var utenfor og kun-
ne gå fortapt. Skapte angst 
og utilstrekkelighetsfølelse. 
Krav over evne. Strenge re-
striksjoner for riktig livs-
førsel. Fikk lederansvar for 
tidlig. Følte meg presset til 
å være med på aktiviteter jeg 
egentlig ikke likte. 

2. Ektemann og gode venner.

Finn Wagle:
1. Ungdomsforeningen var 
et møtested uten terskel, med 
plass for hele mennesket, 
kombinert med en klar Kris-
tus-forkynnelse.
Jeg har mange ganger senere 
i livet truffet mennesker som 
var mer eller mindre aktive i 
Ungdomsforeningen. Noen 
stakk kanskje bare innom. 
Det gledelige er at så godt 
som alle har positive tanker, 
når de tenker tilbake på møtet 
med/tiden i Ungdomsfore-
ningen. Men det finnes nok 
også noen som fikk for kre-
vende oppgaver i for ung al-
der, og som ble brent av det.

2. For meg  ble Ungdoms-
foreningen den arena som 
tydeliggjorde veien i retning 
av teologi og prestetjeneste. 
Som et stort VI skapte Ung-
domsforeningen vennskap og 
samhold for livet. Vi er altså 
mange som bærer på en felles 
historie.
Intet profesjonelt lederutvi-
klingskurs kunne matche den 
ledertrening mange av oss i 
ung alder fikk gjennom Ung-
domsforeningen.

To 
spørsmål

1. Hvordan opplevde du Ungdoms-
foreningen?
2. Når du ser tilbake – har den hatt 
noen betydning og eventuelt hvil-
ken?

På møtet ble begrepet "Ung-
domsforeningen" innført. 
Samme måneden ble Finn 
Brøndal innsatt som hjelpe-
prest, og det var antagelig 
hjemme hos ham de møttes. 
Det var et aktivt kirkelig 
ungdomsarbeid tidligere 
også, drevet av eldre ungdom 
og teologistudenter. Men med 
Brøndals ankomst skjer det 
en forandring. Møtene blir 
ukentlige. Det blir kjøpt inn 
stempel med teksten Nordberg 
kristelige Ungdomsforening. 
Det ble laget medlemskort, 
med en kontingent på kr 2,50 
per halvår. Og det ble be-
sluttet at hvert møte skulle 
avsluttes med sangen "Alltid 
freidig når du går" og Fader 
vår. På denne tiden var Arne 
Skauby og Brita Olsson for-
menn. I ledelsen var også Per 

Dalin og Arne Røvig.  
Menighetens årsmelding for 
1958 sier det slik:
"Ungdomsarbeidet er et lyst 
trekk i vårt menighetsliv. 
Etter jevn vekst i mange år 
har det nå foldet seg ut i full 
blomst og truer faktisk med å 
sprenge våre lokaler." 
Deltakelsen på torsdagsmø-
tene steg jevnt og sikkert de 
første årene, fra 40 til ca 100. 
Toppen ble vel nådd i 1961. 
Da var det mellom 200-250 
medlemmer. 

Hva skyldtes oppsvinget på 
slutten av 50-tallet og begyn-
nelsen av 60-tallet? 
Det tidligere ungdomsarbei-
det hadde brakt fram en grup-
pe unge mennesker som var 
skikket til å lede. Når så Finn 
Brøndal kom som inspirator 

høsten 1957, lå alt til rette for 
ekspansjon. 
Dette var også tiden da Per 
Dalin for alvor kom med i 
arbeidet. Han kom til å pre-
ge arbeidet i en femårspe-
riode, og var opphavsmann 
til mange av de ideer som 
etter hvert ble satt ut i livet 
og som senere karakteriserte 
ungdomsarbeidet. Med sin 
store administrativ evne og 
uuttømmelig energi satte han 
sitt preg på foreningen slik 
vel ingen før eller senere har 
gjort.

Det var i denne tiden de fleste 
av foreningens undergrupper 
startet: 
Sangkoret hadde sin første 
opptreden i november 1957. 
De ulike underholdningste-
am fikk sin spede start høs-
ten 1958. Ett  av  dem  var   
sangtroppen som senere kalte  
seg The Sad Guys. 
Etter sommerleiren på 
Tromøya i 1958 ble bibel-
studiegruppene startet. Etter 
hvert utvidet det seg til rundt 
20 grupper. 

Med det fulgte også Ældres 
liga. Ungdomsgudstjeneste-
ne fikk sin faste plass på 
programmet i 1957 og ble 
etter hvert mer regelmessig 
avholdt en søndagskveld i 
måneden. Kroa så dagens lys 
i november 1960, og allerede 
på åpningsmøtet ble fiskeka-
bareten lansert. Ca 80 møtte 
fram, sier referatet. 
På begynnelsen av 60-tallet 
kom så gutte- og pikefore-
ningsarbeidet i gang. Tea-
tergruppens virksomhet ble 

10. oktober 1957 ble det holdt et styremøte i 
Brekkelia på Korsvoll. Det er god grunn til å reg-
ne det som stiftelsesdato for Ungdomsforeningen 
på Nordberg. I år er det 60 år siden.

For 60 år siden

Hjelpeprest og senere kapel-
lan Finn Brøndal.
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Hva snakket de om på disse 
møtene utover på 60-tallet?
En lektor i realfag snakket 
om "Tid og evighet". En 
annen lektor om "Kristen-
dommens plass i skolen." 
Per Lønning ga en analyse 
av fellesmarkedet i kristent 
lys. Dr Willy Olsson om "al-
koholproblemet". Professor 
Kapelrud om gammeltes-
tamentlige profetier. Pastor 

Amborg M. Haugen:
1. Jeg opplevde Ungdoms-
foreningen som et spennende 
og samtidig trygt  tilbud for 
ungdom og av ungdom, støt-
tet av menigheten og av man-
ge av våre foreldre.
Det var ungdom fra konfir-
masjonsalder til inn i yrkes-
aktiv alder som tok ansvar. 
Det var et stort rusfritt, kris-
tent fellesskap med masse 
kreativitet, humor og med 
mulighet for å ta ansvar og 
utvikle seg. 

2.  Jeg tror den har hatt stor 
betydning for mange av oss 
som var med. Flere har våre 
nærmeste venner og ektefel-
ler fra tiden i Ungdomsfore-
ningen. Vi fikk et rikt miljø 
og være en del av og et tett 
fellesskap. Vi hadde tette 
bånd til kirkens liv den gan-
gen og fikk lære en del om 
bibel og tro. 

Hva sto på 
programmet?

Semesterprogramme-
ne rommet oversikt 
over kontaktpersoner, 
møter og virksomhet 
utenom de ukentlige 
torsdagsmøtene. 

Dahl-Johansen om tidens 
flyktningeproblem. Psyko-
log Eva Beverfelt om "De 
eldre i samfunnet."  Carl Fr. 
Engelstad om Ronald Fan-
gen. Bjarne Berulfsen laget 
viseaften og Oslo Kirkespill-
grupp viste kirkespill. Og 
Finn Brøndal laget en møte-
serie knyttet til Galterbrevet.

Svein Friis:
1. Jeg opplevde foreningen 
som et sted der mange var 
genuint opptatt av det kristne 
budskap, men miljøet kunne 
av og til oppleves som litt 
overflatisk. Det var på mange 
måter åpent og inkluderen-
de, men hadde også sine mer 
lukkede sirkler.

2. Jeg er sikker på at mine nær 
10 år i foreningen har preget 
meg for livet. Jeg lærte mye 
om hva som er viktig i livet, 
og foreningen vekket også en 
livslang interesse for å forstå 
mer av mellommenneskelig 
samspill og de kreftene som 
former det. 

På bildet (1.rekke, fra v.): 
Gunnar Grøndahl, Arne 
Skauby, Ola Standal, Morten 
Dahl, Per Koren, Svein Krø-
vel, og Kjell Mathiesen. 
Bak (fra v.): Finn Westlie, 
Lars Ottestad, Finn Wagle, 
Jon Nygaard, Finn Ottesen, 
Dagfinn Moe og Torgeir Taa-
sen.
Sverre Refstad-Olsen var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.

Seierherrene

I 1964 vant Ungdomsforeningens "idrettslag" 
Holmenkollstafetten i klassen for lag utenfor 
Norges Friidrettsforbund. Det ble med den ene 
gangen, for året etter meldte andre, skikkelige 
sportsklubber seg på.

Gro Skottun:
1. Ungdomsforeningen var 
inspirerende for min gudstro 
gjennom deltagelse på mø-
ter, gudstjenester, sang og 
forkynnelse.  Viktig å være 
en del av et fellesskap. Det 
var fint med alle aktivitete-
ne vi gjorde, som å reise på 
leir, spille teater, delta i bi-
belstudiegrupper, gå på turer 
både på ski og på bena i skog 
og fjell.  Jeg deltok også i 
forskjellige former for sam-
funnsarbeide (transport av 
foreldreløse tyske barn til fe-
rieopphold i Norge, lotterier, 
sto på stand etc.) noe som føl-
tes veldig meningsfullt.
Det var  lærerikt å være med 
på å arrangere møter og leirer 
og få erfaring med å være le-
der, snakke i forsamlinger og 
ta del i diskusjoner.

2. Erfaringene fra Ungdoms-
foreningen har hatt stor be-

tydning for meg. Jeg ble jeg 
opptatt av religion, filosofi og 
psykologi og ble samfunn-
sengasjert, noe som medførte 
at jeg først valgte å bli sosi-
onom og senere gestalttera-
peut. 
Gjennom å forkynne og mi-
sjonere lærte jeg å stå opp for 
mine meninger og kjempe for 
det jeg trodde på. Å høre på 
forkynnelse av kristen tro og 
moral og det at deltagerne i 
Ungdomsforeningen stort 
sett hadde de samme me-
ningene, var lenge trygt og 
fint. Senere førte det til at jeg 
begynte å stille spørsmål og 
tvile. Dette var bevisstgjø-
rende og en viktig prosess for 
å finne fram til egen tro. Mitt 
religiøse og politiske ståsted i 
dag er påvirket av mine erfa-
ringer i Ungdomsforeningen, 
og i dag forstår jeg at det ikke 
finnes enkle løsninger på 
komplekse utfordringer.

stadig utvidet. Misjonsgrup-
pa begynte å innarbeide seg 
i bevisstheten. Senere ble 
folkevognbussen innkjøpt, 
og hytta på Frønsvollen ble 
knyttet til foreningens arbeid.

Selvsagt har det vært sving-
ninger i foreningens historie, 
både når det gjelder oppslut-
ning og opplegg av virksom-
heten. Men et karakteristisk 
trekk er at ledelsen av arbei-
det er styrt nedenfra, av ung-
dom som ble rekruttert gjen-
nom foreningens eget arbeid. 
Dette ledelsesprinsippet er 
sårbart, fordi nøkkelpersoner 
kan falle ut på grunn av flyt-
ting eller jobb. Foreningen 
har likevel hatt en forunder-
lig evne til å mønstre ledere 
som vil ta ansvar opp gjen-
nom årene.
På 1980-tallet endret organi-
sasjon seg. Torsdagsmøtene 
skrumpet inn og ble erstattet 
med andre aktiviteter, gjerne 
styrt av komiteer for ulike in-
teresser.
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Sommerleirer på Tjeldholmen

Andreas Rømming:
1. Jeg opplevde ungdoms-
foreningen først og fremst 
som: 
• et godt og inkluderende akti-
vitetstilbud for veldig mange. 
• et sted der vi tidlig ble vist 
tillit til å ta ansvar, dersom vi 
ønsket det. 
• en god lederskole. 
• et holdningsskapende miljø, 
der vi ble bevisstgjort og ut-
fordret på mange plan. 

2. Nå jeg ser tilbake, har ung-
domsforeningstiden hatt be-
tydning for meg, spesielt på 
følgende områder:
• musikk har alltid vært viktig 
for meg, ikke bare i ungdoms-
foreningen, men dette var et 
flott sted å få videreutviklet- 
og praktisert musikkinteres-

sen.
• det å ta ansvar og bevisst-
gjøring av egen person, orga-
nisasjon og ledertrening har 
jeg hatt stor glede og nytte av 
senere.
* Vi etablerte Huusbandet 
i 1973. Jeg har ikke tall på 
hvor mange arrangementer 
vi har spilt på, men det at vi 
fortsatt holder på nå etter 44 
år er et tegn på at det har hatt 
betydning for meg.
• Vi startet koret Yada på 
Tjeldholmen i 1978. Det å 
bygge opp og drive koret var 
både morsomt og utfordren-
de, en erfaring jeg også har 
hatt stor glede av senere.

Jan Christiansen:
1. Som et positivt kraftsen-
trum i ungdomsmiljøet, der 
vi fikk utfolde oss intellek-
tuelt og kulturelt, lærte å 
lede og planlegge, og fikk en 
arena for å styrke og utdype 
troen.

2. Mine beste venner – 
og min kone – har jeg fra 
foreningen. Svært mange av 
mine nåværende holdninger 
og meninger, og mitt syn på 
livet ble formet i de ti årene 
jeg var aktiv i foreningen.

Geir Erik Berge:
1. Det var en ny verden av 
intellektuell, emosjonell og 
sosial utfordring, vennskap, 
trosutfordring, et fantastisk 
inkluderende miljø. Det var 
mitt primærmiljø i hele ung-
domstiden som jeg aldri ville 
vært foruten, og som mange 
flere burde fått oppleve.

2. Foreningen var uten tvil 
viktigste faktor i oppveksten 
som gjorde at jeg ble den jeg 
ble. Avgjørende for identitet, 
selvbilde, Gudsbilde, virke-
lighetsoppfatning, retning i 
livet, verdivalg, interesser, 
prioriteringer, tro, historie, 
og ikke minst for livslange 
vennskap. Bibelgruppe fra 
tidlig 70-tall er fortsatt i drift 
jevnlig.

Den første sommerleiren ble holdt på Tromøya ved Arendal i 
1958 med 40 deltakere. Året etter dro folket til Tjeldholmen 
på Hvaler, og det ble foreningens faste sommerleirsted. An-
tall deltagere i årene 1959-64 på Tjeldholmen ser slik ut: 110, 
150, 235, 208, 230, 250. Denne perioden var et høydepunkt. I 
1970-årene var det årlig godt over hundre deltagere på som-
merleiren, og et antall på 40-80 har vært vanlig på 80-tallet.
I tillegg har påske- og pinseleir, innimellom vinterleir, også 
bidratt til å styrke fellesskapet og betydd mye i foreningens 
arbeid.

Leirene hadde utvilsomt betydning, som en ek-
stra innsprøytning i ungdomsarbeidet. 

En fast programpost på 
sommerleirene var Bading - 
Sport - Lek. En kveld var det 
gjerne revy ved teatergruppa 
og en annen kveld var det 
misjonsmøte. 
På en sommerleir skulle det 
være misjonsmøte. Den nor-
ske misjonær hadde med seg  
et kirkemedlem fra Madagas-
kar, og begge ankom Tjeld-
holmen med sjøfly. Der ble 
de tatt imot av pastor Peter  
"Pedro" Lundh og leirdelta-
ker Else Bugge. 
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…Nordberg menighet fikk 
landets største og beste ung-
domsforening. Den ble pre-
sentert i NRK som "den andre 
ungdommen." I hele distriktet 
følte vi oss stemplet som an-
nerledes ungdom. Jeg lo av 
det, men likte det ikke.
Det var ikke lett å være ag-
nostiker mens Nordberg kon-
kurrerte med Faklen i Bakke-
haugen kirke om massenes 
tilslutning. Nordberg hadde 
de populæreste selskapsloka-
lene og den beste underhold-
ningen. Massehysteriet grep 
fort om seg da propagandaka-

"Oppvekst i Andeby"
Audun Briseid (f. 1948) bodde på Rektorhau-
gen. Han var ikke med i Ungdomsforeningen på 
Nordberg. Men som en observatør utenfra har 
han beskrevet foreningen i boka "Oppvekst i 
Andeby" (Gyldendal, 1972):

nonen ble siktet inn. Folk falt 
på kne for et gudsord. Det ble 
arrangert bibelstudiegrupper 
og sommerturer. (…) 
Jeg kom fort i kampstilling 
og førte en defensiv kamp 
sammen med noen trosfeller. 
Vi forsvarte oss med naturvi-
tenskap og selvfølgeligheter. 
(…)  
Vi kunne le av det. Vi tok i 
bruk ironien. Det ble ikke 
riktig ille før Nordberg kris-
telige Ungdomsforening de-
buterte som idrettsforening 
med seier i Holmenkollsta-
fetten i klassen for lag uten-
for Norges Friidrettsforbund. 
Alt lyktes for de vakre og 
lykkelige menneskene fra 
Nordbergåsen, hvor tomte-
prisene bare blir overgått av 
Ullernåsen og Holmenkollå-
sen. (…) 
Ungdomsforeningen narret 
piker og gutter til å tro at de 
var glade i Gud når de var 
forelsket i hverandre...

På leirene var det gruppe-
møter. Foreningens ledere 
utarbeidet  skriv for grup-
pelederne med spørsmål, 
kommentarer og bibelhen-
visninger beregnet på fire 
gruppemøter i løpet av som-
merleiren. Utfordringen var 
å lage en tråd gjennom disse 
møtene, samtidig som tema-
ene belyste sentrale tanker i 
kristen tro.
Her er noen overskrifter som 
eksempel:
- Hva går jeg til som en 
kristen?  
- Jeg tror nok, men tror jeg 
nok? 
- Hvor står jeg? Hvor går 
jeg?

Magnus Borge:
1. Jeg var aktivt med fra 1966 
og gjennom mesteparten av 
1970-årene. Ungdomsfore-
ningen var mitt ”annet hjem” 
med mange gode venner og 
en rekke aktiviteter å delta i. 
Foreningen fylte fritiden med 
meningsfylte oppgaver. Jeg 
ble raskt fanget inn og ble 
med å lage avis (”Tjelder-
posten”), kom med i tors-
dagsteamet (som arrangerte 
de ukentlige hovedmøtene), 
bibelstudiegruppe (som var 
et ”must”), turer og leirer, 
og lørdagsfester.  Det var et 
miljø hvor eldre ungdommer 
ledet yngre, og hvor de som 
ville, fikk prøve seg på utfor-
drende oppgaver - som igjen 
ga grunnlag for vekst og ut-
vikling. 

2. Ungdomsforeningen had-
de utvilsomt stor betydning 
for meg. Gjennom den fikk 
jeg en nøktern kristentro, 
som varer ved. Vennskap og 
bekjentskaper som oppsto i 
foreningen eksisterer fort-
satt.  Fremdeles er jeg med 
i en gruppe med utspring i 
bibelstudiegruppene i ung-
domsforeningen.
Jeg vant mange erfaringer i 
foreningen og lærte meg selv 
bedre å kjenne gjennom opp-
gaver og lederverv. Særlig 
sommerleirene på Tjeldhol-
men var store opplevelser. 
Bakgrunnen i foreningen 
preget nok både utdannings-
løp og senere yrkesvalg. 

Gruppemøter
Samlet til gruppemøte på 
sommerleir. Sammen med 
gruppeleder Bernt Goksøyr 
kjenner vi igjen Bjørn Peder-
sen, Svein Friis, Stein Ols-
son, Finn Westlie og Knud 
Jørgensen (med pipe) fra 
Danmark.

Ungdomskoret Yada ble stiftet i 1978, og dette kom til å få 
stor betydning for Ungdomsforeningen. Koret vokste til en 
hovedgruppe i foreningen. Utover på 90-tallet skiftet den tra-
disjonsrike Nordberg kristelige Ungdomsforening ham, men 
den fortsatte å bestå, sterkt preget av en ledelse knyttet til Yada 
og roverspeiderne.

- Guds vilje med meg. Guds 
kraft i mitt liv" (nattverden). 
Guds gave, min oppgave 
(bønn). Guds kall, min sjan-
se. Guds løfter, mitt håp (Det 
evige liv).
- Vi protesterer. Vi funderer. 
Vi kapitulerer. Vi tjener.
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Nye Rønningen

Hovedbygningen er påbygd med en etasje. I etasjen er det 
oppholdsrom og nye internatrom for elevene. 
Skolen fikk besøk av kronprinsparet 28. september. De ble 
ønsket velkommen og vist rundt av rektor Svein Harsten.

Rønningen folkehøgskole åpnet i høst, ombygd 
og utvidet. Hva slags skole er Rønningen?

Skolen har fått et nytt inter-
natbygg med hotellstandard 
og en ny etasje med interna-
trom i hovedbygningen.
Idrettsplassen er ny, og under 
den er det en innendørs fler-
brukshall. Underetasjen har 
fått en rekke nye grupperom 
for de ulike aktivitetene.
Det hele har kostet 211 milli-
oner. Skolen har finansiert ut-
giftene ved å selge noe av ei-
endommen. En ny boligblokk 
er også bygget på tomta og 
leilighetene solgt til privat-
personer.

Byggeperioden
Rektor Svein Harsten beskri-
ver byggeperioden slik:
- Vi er veldig fornøyde. Selve 
byggeprosjektet har gått i 
null. Men vi startet uten å 
vite helt om vi ville nå målet. 
Planene ble endret underveis. 
Det mest utrolige er at vi ikke 
stengte skolen i byggeperi-
oden. Vi holdt til på bygge-
plassen, i søle, i bråk, blant 
lastebilene. I en kort periode 

flyttet vi internatet til Ha-
raldsheim og satte opp noen 
midlertidige internatboliger. 
Men vi var egentlig på Røn-
ningen hele tiden.

Norges største
Skolen er eneste folkehøg-
skolen i Oslo. I år har den 187 
elever og er landets største 
folkehøgskole. I år var det 
650 som søkte om plass ved 
skolen.
- Det viktigste for de som vil 
bli elever hos oss, er å søke 
tidlig. Det er hovedregelen 
når vi skal velge blant alle 
som søker. Så ser vi på kjønn: 
Vi vil ha noenlunde lik balan-
se. Vi ser på linjevalgene. Og 
vi ser på fravær og helse og 
slikt hos de enkelte søkere: 
Det behøver ikke å bety at de 
ikke kommer inn, men vi må 
undersøke grundigere. Vi kan 
ikke ha for mange som faller 
ut i løpet av året, sier Harsten.

Et mangfold av elever
- Elevene er veldig ulike, og 
det er knyttet til linjene de 
velger. Fotballgutta som vel-
ger toppidrett, er svært anner-

ledes de flinke jentene, som 
velger kunstfagene. Begge 
har sine utfordringer. Så her 
møter vi ungdom på godt og 
ondt. 
- Vi ser at det er svært mye 
dårlig psykisk helse blant 
elevene. De videregående 
skolene klarer ikke å fange 
opp dette. Vi har ikke noen 
helsesøster på Rønningen, 
bare en rådgiver. Så vi må 
møte dette med menneske-

kjærlighet.
Skole uten karakterer
- De elevene som kommer 
til oss er slitne. Det gjelder 
nesten uten unntak: Skolen 
har slitt dem ut! Alle er lei av 
skolen, uansett hva slags ka-
rakterer de har fått. Jeg kaller 
det "skyve-effekten": Elevene 
skyves til oss av det de har 
hatt av tunge skolefag, som 
norsk, engelsk, matte. Det er 
altfor lite fysiske fag og ska-

Tekst og foto: 
Gunnar Grøndahl
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perglede i skolen, og altfor 
mye karakterer og presta-
sjonsfag. Jeg mener at norsk 
skole er helt på ville veier. 
De eneste som ikke sier det, 
er skolepolitikerne. «Norsk 
skole er ikke god nok på 
basisfag», heter det. Noe er 
riktig i det, men løsningen er 
ikke mer av det samme. 

Kristen forankring
Skolen har et motto: Stedet 
der himmel og jord møtes.
- Det skal forstås konkret, om 
selve beliggenheten i Gref-
senåsen, nær skog og mark. 
Og det går på det åndelige, 
at det gode møter jorden. Når 
Gud møter jorden, skapes det 
godhet, sier rektor.
Rønningen har en kristen 
verdiforankring. Den vil vise 
elevene en inkluderende, 
raus og romslig kristendom-
spraksis. Skolen utdyper det-
te på sine nettsider: 
"Vi er glad i en god disku-
sjon og ønsker oss undring 
og refleksjon rundt de vikti-
ge spørsmål i livet. Din tro 
er din privatsak, og du velger 
selv hvor mye du vil engasje-
re deg i vårt mer spesifikke 
kristelige aktivitetstilbud. 
Vårt verdisyn vil imidlertid 
også vises i vår undervisning, 
både i fellesfag og valgfag. 
Dette må du som elev vise 
respekt for uansett hva du 
tror på."
Svein Harsten legger til:
- Det er ikke vanskelig å 
holde på denne verdiforank-
ringen. De fleste elevene har 

knapt noen gudstro. De er 
spørrende. De viser respekt, 
og de vet hva de kommer til. 
Utfordringen ligger mest hos 
personalet. Vi får hele tiden 
prøvd disse verdiene i prak-
sis i hverdagen, når vi møter 
elevene og skal vise dem en 
"inkluderende, raus og roms-
lig kristendom…"

Et mangfold av linjer 
Skolen er tilknyttet Norges 
KFUK-KFUM, som er kjent 
for idrett, speiding, ungdom-
sklubber og Ten Sing. Røn-
ningen samarbeider dessuten 
med KFUK-KFUMs søster-
organisasjoner i hele verden 
(YWCA/YMCA). Skolen 
har en egen internasjonal 
klasse. Elevene kan velge 
mellom 15 forskjellige helårs 
linjetilbud:
Band/Studio/Scene. Dans. 
Digital design. Illustrasjon.  
FotoVideo. Kunst og arkitek-
tur. Elite-/toppidrett. Idrett/
ball. Toppfotball. Lyd/Lys/
Scene. Vokal. Ten Sing Nor-
way. Norwegain Language 
and Culture. SE OSLO. SE 
VERDEN 
- "Se Oslo" er en linje som 
prøver ut et sosialt engasje-
ment i praksis her i byen. 
"Se verden" arbeider med 
å forstå globale konflikter. 
Hos oss har vi særlig fokus 
på Sør-Afrika og Midtøsten, 
konflikten mellom Israel og 
Palestina. Og litt om Balkan.  
Vi besøker disse stedene, 
men "SE VERDEN" er ingen 
reiselinje, legger Harsten til.

Slik ser "Himmel og jord-rommet" ut. Det er møteplass for 
elevene i den nye etasjen i hovedbygningen.

Elevene på Røn-
ningen har mange 
valg, mellom 
kreativ, skapende 
utfoldelse  (som 
dans) - og linjer 
som legger vekt 
på fysisk 
utfoldelse (som 
volleyball).

Kronprinsparet 
var til stede under 
øvelsene til årets 
første kveldskon-
sert i skolens aula.

Sitat II
På døra til kapellet: 

"Det er en merkelig tilfeldighet,
at ordet ærlighet utgjør en vesentlig del av kjærlighet."
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Totalleverandør av glassmestertjenester i Oslo og Akershus 
i snart 50 år! I denne forbindelse ønsker vi å tilby våre kunder 

ekstra hyggelige priser gjennom jubileumsåret!

30%
RABATT

- glass over kjøkkenbenken
- dusjløsninger

- speil

20%
RABATT

- innvendige glassvegger 
- glassrekkverk

15%
RABATT

- print på glass
- balkongdører
- skyvedører

- vinduer

Tlf. 23 24 50 20
Brobekkveien 104 B
www.815GLASS.no 

Gratis befaring i Oslo / Akershus

10%
RABATT

- insektsgardiner
- ytterdører
- navnskilt 
- solfilm

Tlf. 22 64 00 68

Vakt hele døgnet
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Sokneprest
Kristin Stang Meløe:

Vi i Vital Omsorg tilbyr privat og personlig hjelp til seniorer 
og eldre personer som ønsker ekstra assistanse, mosjon 
eller opplevelser i hverdagen - enten dere bor hjemme, 

skal på ferie, eller bor på sykehjem. 

Vi har spesialkompetanse innen forebyggende arbeid, 
demensomsorg og psykisk helse.

Vital Omsorg er et lite og privat firma i Oslo som består av 
profesjonelt helsepersonell og erfarne omsorgspersoner. 
Vi er pålitelige og engasjerte med evne til å gi god hjelp, 

skape trygghet og glede i hverdagen. 

Fra oss i Vital Omsorg kommer det faste, hyggelige 
personer til avtalte tider

Garanti fra oss – og viktig for deg.

Ring oss gjerne: Telefon 22605005 - for mer informasjon.    
E-post:post@vitalomsorg.no, Web:www.vitalomsorg.no        

Til nytte og glede

Vital Omsorg AS

ROLF WAGLE A/S
Skipsmeglere

Oslo

Sitat III
 

 "En ærlig mann sier sannheten.
En taktløs mann sier hele sannheten."

Det er blitt høstlige temperaturer og farger. Dagene er merk-
bart kortere. Noen julevarer har  allerede funnet veien til 
butikkhyllene. 
I kirken drøyer vi ennå en stund med jula. Først skal vi ha 
bots- og bønnedagen, allehelgensdag og adventstid. Den 
første av disse dagene - bots- og bønnedagen – er hvert år den 
siste søndagen i oktober. Fra gammelt av var det flere slike 
bots- og bønnedager gjennom året. Ved reformasjonen falt 
disse helt bort, men ble gjeninnført litt etter litt. På slutten 
av 1600-tallet ble bots- og bønnedagene slått sammen til én 
felles dag, og så sent som i 1950 ble det bestemt at den skulle 
legges til søndagen før allehelgensdagen som er første søndag 
i november. 
Det passer jo bra, for 31. oktober er dagen Martin Luther slo 
opp sine teser mot avlatshandelen på døren til slottskirken i 
Wittenberg. Den første av Luthers 95 teser lyder slik: "Vår 

Herre og mester Jesus Kristus sa: Gjør bot ..., derved mente 
han at de troendes hele liv skal være en bot".

Bot -
noe for oss?

I år markerer vi at det er fem hundre år siden dette skjedde 
som regnes som starten på reformasjonen. Og om bots- og 
bønnedagene i første omgang ble avskaffet ved reformasjo-
nen, så ble ikke anliggendet borte. Heller tvert imot. 

De tradisjonelle bots- og bønnedagsgudstjenestene består 
av både skrifte og nattverd. Ved skriftemålet erkjenner og 
bekjenner vi at vi ikke lever våre liv slik vi skulle. Vi gjør 
urett mot våre medmennesker og forholder oss til hverandre 
og verden som om Gud ikke finnes. Hver søndag bekjenner 
vi i gudstjenesten at det er slik. Men én dag i året får denne 
siden ved livet en større plass enn ellers. Og kanskje er ikke 
det så dumt at vi av og til går litt i dybden og reflekterer over 
hva vi er. "Skynd deg å komme overens med motparten din 
mens du ennå er sammen med ham på veien", sa Jesus. Vi 
tar ikke skade av å tenke på om det er noen vi trenger be om 
unnskyldning for noe eller å skvære opp med. Vi tar heller 
ikke skade av å erkjenne at vi i mange henseende verken er 
gode eller gjør det gode. Dette handler ikke om å grave seg 
ned i egen elendighet og tilkortkommenhet, men tvert imot å 
ha et realistisk syn på seg selv og andre. Når vi har det, og tar 
konsekvensen av det, da kan det åpne seg nye veier.
På kirkespråket kaller vi det syndsbekjennelse, tilgivelse og 
forsoning. Det er faktisk en nokså alminnelig erfaring at når 
vi innrømmer våre feil og svakheter, når vi skværer opp med 
Gud og mennesker, da vokser vi som mennesker og vi kan få 
en ny begynnelse. Det som stengte og hemmet er borte. 

Når Luther sa at "de troendes hele liv skal være en bot", 
så var det i erkjennelsen av at vi som mennesker trenger å 
reflektere, bekjenne, tilgis og forsones hele livet. Derfor er 
det ikke så dumt – nå som høstmørket senker seg og før vi 
skrur opp tempoet mot jul – å koste på seg noen tanker om 
hvordan vi lever og hvordan vi er mot hverandre. Bots- og 
bønnedagen kan være en god anledning til det. Vi lever jo i 
en verden hvor vi mer enn noen gang trenger ærlig erkjennel-
se, tilgivelse og forsoning.
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Musikk og Maleri
Det gjenstår ett program i høstens Musikk og 
Maleri-serie. Det handler om den danske kom-
ponisten Carl Nielsen og om Skagen-malerne.

Onsdag  1. november: Danske toner

Tid og sted:  
Kirkestua på Nordberg kl. 20.00-22.00.
Det blir enkel servering av te og kaffe, frukt og kjeks.
Inngangspenger: kr 100,- for medlemmer av Kirkeakademiet 
og kr 150,- for ikke-medlemmer.

Tirsdag 14. november 
    Frankrike etter presidentvalget – hva nå? 
For første gang i den 5. republikkens historie kommer presi-
denten fra sentrum og ikke fra de tradisjonelt store partiene, 
republikanerne og sosialdemokratene. Vil Emmanuel Macron 
lykkes i å skape stabilitet, framgang og optimisme igjen i 
Europa? Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust ved UiO kom-
menterer situasjonen.

Tirsdag 12. desember 
               Med Edvard Grieg i fjellheimen 
Lege Johan Kofstad har studert komponisten, naturelskeren 
og fjellentusiasten Edvard Grieg. Grieg vandret i Jotun-
heimen, ikke bare for å bedre sin helse, men også for å få 
inspirasjon som komponist og musiker.  Kofstad tar oss med 
inn i Griegs natur og musikk. Når vi hører Griegs musikk, får 
vi bilder av norsk natur for vårt indre øye. 

Tid og sted: 
Alle møtene holdes i kirkestua ved Nordberg kirke og starter 
kl 11.30.  Fra kl 10.45 serveres det kaffe (kr 10) og wiener-
brød/boller (kr 20).  
Ikke-medlemmer betaler kr 50 som trekkes fra i kontingenten 
hvis medlemskap opprettholdes. 
Erfaringen viser at det er fornuftig å være ute i god tid.

Seniorakademiet  

Den 16. oktober ble filmen 
"Luther" vist på storskjerm i 
Nordberg kirkestue. Det ble 
servert enkel kveldsmat og 
lagt opp til samtale i etterkant 
av filmen. 

Filmkvelder i kirkestua
Film er et uttrykk og en for-
midlingsmåte som berører 
flere sanser i oss og som ofte 
løfter opp viktige problem-
stillinger og dilemmaer – ofte 
uten å gi enkle svar. Vi som 
arrangerer filmkveldene i 
Nordberg kirkestue, ønsker å 
åpne opp for et fellesskap der 
vi deler filmopplevelser og 
kan reflektere sammen over 
det vi ser. 

"Om guder og mennes-
ker"
Den 4. desember er det igjen 
klart for filmvisning, mat og 
fellesskap i kirkestuen. Da 
viser vi filmen "Om guder og 
mennesker" med god prosjek-
tor og skikkelig lydanlegg. 
Filmen handler om åtte krist-
ne cisterciensermunker fra 
Frankrike som lever sine 
stille liv i et gammelt kloster 
dypt inne i de algeriske fjel-
lene. Mesteparten av dagen 
går med til bønn og sang for 

Filmkvelder

Mandag 4. desember kan du se en storfilm i 
Nordberg kirkestue: "Om guder og mennesker.

å komme nærmere Gud, men 
munkene er også nyttige per-
soner for lokalbefolkningen 
med sin livsvisdom – og 
fordi de har viktig kunnskap 
om medisin og nyttevekster. 
Filmen er basert på en sann 
historie og handlingen er lagt 
til midten av 90-tallet.
 
Tryggheten trues
Munkenes trygge tilværelse 
trues av fundamentalister, 
som ikke er nådige mot folk 
med feil tro. De lokale myn-
dighetene ber munkene reise 
hjem til Frankrike. Munke-
ne tviler og diskuterer, men 
velger å bli. Trofaste mot sitt 
kall og sine oppgaver i lokal-
samfunnet. 
"Om guder og mennesker" er 
en stillferdig, men intens film 
om å beholde troen på det 
gode, selv om det onde synes 
å ta overhånd. 

Mer film våren 2018
Til våren blir blant annet 
Martin Scorseses siste film 
"Silence" vist i kirkestuen. 
Mer informasjon om vårens 
filmer og når de blir vist, 
kommer på nettsiden, face-
book og menighetsbladet. 

"Du kan bedra en ærlig mann, 
men du kan aldri gjøre ham til latter."

Sitat IV
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kirkenytt

Kongens fortjenestemedalje
Gunnar Grøndahl er tildelt Kongens fortjenes-
temedalje. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haug-
land vil overrekke medaljen ved kirkekaffen 29. 
oktober.
Kongens fortjenestemedalje 
utdeles som belønning for inn-
sats av særlig samfunnsnyttig 
natur på områder som kunst, 
kultur, vitenskap, næringsliv, 
sosialt og humanitært arbeid. 
Det legges avgjørende vekt på 
samfunnsnyttig innsats over 
lengre tid, inkludert frivillig 
arbeid og engasjement.
Fylkesmann Valgerd Svar-
stad Haugland vil overrekke 
medaljen ved kirkekaffen et-
ter gudstjenesten søndag 29. 
oktober.
Egil Stray Nordberg tok in-
itiativet til og er forslags-
tiller til søknaden. Han har 
kjent Gunnar siden 1979, da 
Egil ble programsekretær i 
NRK / Fjernsynet og arbei-
det sammen med Gunnar med 
produksjon av religiøse pro-
grammer. I år 2000 ble Egil 
sogneprest i Nordberg menig-
het og opplevde Gunnars fri-
villige arbeid i lokalmiljøet og 
i menigheten spesielt. 

Gunnar var aktiv  i Nordberg 
kristelige Ungdomsforening 
på 6o-tallet. Han har vært 
medlem av menighetsrådet 
i Nordberg i 1965/66 og fra 
2011 og frem til i dag. I år er 
han leder i menighetsrådet.
Siden 1988 har han vært re-
daktør av menighetsbladet. 
Han er med i Nordre Aker 
Kirkeakademi, der de arran-
gerer møter og seminarer,  
og han har vært med som en 
av guidene på kulturreiser 
til Istanbul, til Ravenna og 
Padova, til Roma, Firenze og 
Assisi, til Madrid, Toledo og 
Andalusia. Han står for tiden 
i spissen for menighetens år-
lige loppemarked og har på-
tatt seg en rekke vaktmester-
oppgaver i menigheten. 
Flere personer har supplert 
søknaden med informasjon 
om det arbeidet Gunnar har 
gjort og gjør som frivillig.

                        Lajla Pryser 

Nytt inventar i kirken?

Hvert år setter vi opp et juletre foran Nordberg kirke, til 
glede for alle som ferdes i området i mørketiden. De siste 
årene har dette – og trærne inne i kirken og i kirkestua – 
vært en gave fra folk som bor i menigheten. 
Har du et vakkert og passelig stort juletre, 3-4 meter høyt, 
som du kan spandere på kirken i år? Treet på kirkebakken 
blir tent fredag 1. desember når årets julemarked åpner. 
De to andre trærne settes opp senere. 
Ta kontakt med menighetskontoret, tlf 23 62 94 90, så 
kommer vi og henter det!

Ragnar Kjenes har renset alterteppet med støvsuger og tørr-
klut. Kurt Rasmussen har bonet gulv og rundvasket toaletter. 
Begge tilhører renholdsteamet - Det periodiske renholdsteam-
et - i Oslo kirkelige fellesråd. De besøker kirkene i byen etter 
tur for å gjøre rent.
Vi takker! Det synes når de har vært innom!

Har du et juletre i hagen?  

Renhold

Derfor har vi fått et designfirma, Torsteinsen Design, til å 
komme med forslag til noe nytt.  Arkitekturen i kirken "har 
fokus på grafiske virkemidler, der kontraster i materialer, lys 
og skygge og lagdeling av vegger spiller sammen for å gi kir-
ken sin karakter", skriver firmaet. Og det liturgiske inventaret 
bør reflektere og fremheve kirkerommets arkitektur, innred-
ning og menighetsliv. 
Firmaet har så lagt fram forslag til nytt prosesjonskors, nye 
prosesjonslys og nytt lystenningssted. 
På siste møte i menighetsrådet ble forslaget drøftet, og rådet 
bestemte seg for å bestille nytt prosesjonskors og nye prose-
sjonslys i rustfritt stål. 
Hva som skal skje med lystenningsstedet er ikke bestemt. Fir-
maets forslag er å lage et felt med lys på en av veggfeltene i 
kirken til erstatning for lysgloben. Men menighetsrådet tren-
ger mer tid for å utrede dette.

Det er liturgisk utstyr i Nordberg kirke som tren-
ger utskifting. Det gjelder mest lysgloben med 
sandkassene.  Og det gjelder prosesjonslysene.
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førjul

Det blir varierte musikalske 
innslag, tradisjonelle julesan-
ger og fortellinger. Julekon-
serten passer for store og små, 
og det er gratis adgang.
Maridalen menighet star-
tet opp tradisjonen med en 
julekonsert første søndag i 
advent i fjor. Oppslutningen 
var overveldende fra både 
konsertdeltagere og publi-
kum. Initiativtaker til jule-
konserten, Gunstein Hansen 
fra Maridalen menighetsråd, 
forteller at ideen bak tradisjo-
nen er å vise frem bredden i 

Julekonsert 
med 

damekoret 
Drops

Onsdag 6. desember inviterer det lokale dame-
koret Drops til en stemningsfull konsert i Bakke-
haugen kirke på Tåsen.

Julekonsert 
i Maridalen kirke

Maridalen menighet inviterer alle til en tradi-
sjonell og stemningsfull julekonsert i Maridalen 
kirke første søndag i advent, 3. desember 2017. 

Arrangementet starter på kirkebakken kl 18.00, og konserten i 
kirken starter ca kl 18.30. 

Velkommen!

kulturelle aktiviteter og res-
surser som finnes på Sørbrå-
ten og i Maridalen. Det er 
mange som spiller og synger 
enten alene eller sammen, i 
mange ulike genre. Og det 
finnes skuespillere og fortel-
lere i lokalmiljøet vårt, bl.a. 
representert ved skuespillere 
fra Maridalsspillet.
Kvelden starter på kirkebak-
ken, der det tennes bål, ser-
veres gløgg og pepperkaker. 
Og er vi riktig heldige, så 
daler det kanskje ned noen 
snøkrystaller når vi er på vei 
inn i kirken og til konserten.

Det er 4. år på rad vi invite-
rer til konsert i førjulstiden i 
Bakkehaugen kirke. Vi øn-
sker å skape et pusterom i en 
travel førjulstid, hvor vi gir 
publikum mulighet til å senke 
skuldrene med vakkert tone-
følge, kjente juletoner og an-
dre fine sanger.

I år får vi med oss manns-
gruppen Enda Kaldere. Enda 
Kaldere er en humoristisk 
sanggruppe som springer ut 
av gruppa Bjelleklang som 
var veldig populære for noen 

år siden. Som vanlig har vi 
også med oss vår flotte pia-
nist Marius Løkse
Damekoret Drops er en lokal 
korgruppe som har hatt Bak-
kehaugen som fast øvested i 
15 år. Vi er en upretensiøs og 
glad korgruppe som jevnlig 
synger på sykehjem og lokale 
arrangementer i bydelen ved 
siden av egne konserter.
Vi inviterer også til bevert-
ning etter at konserten er fer-
dig.
                     Marianne Skui

Velkommen til Bakkehaugen kirke 
onsdag 6. desember kl 19.00!

Grepet av
Bibelen

Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring 
i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om 
det finnes medfølelse og barmhjertighet, 
så gjør nå min glede fullkommen: Ha 
samme sinnelag og samme kjærlighet, 
vær ett i sjel og sinn.  Gjør ikke noe av 
selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men 
vær ydmyke og sett de andre høyere enn 
dere selv.  Tenk ikke bare på deres eget 
beste, men også på de andres.  La samme 
sinnelag være i dere som også var i Kris-
tus Jesus!

Han var i Guds skikkelse 
og så det ikke som et rov 
å være Gud lik, 
men ga avkall på sitt eget, 
tok på seg tjenerskikkelse 
og ble mennesker lik.
 
Da han sto fram som menneske,      
fornedret han seg selv 
og ble lydig til døden, 
ja, døden på korset. 
Derfor har også Gud 
opphøyd ham til det høyeste 
og gitt ham navnet over alle navn.
 
I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg, 
i himmelen, på jorden 
og under jorden, 
og hver tunge skal bekjenne 
at Jesus Kristus er Herre, 
til Gud Faders ære!

(Teksten er hentet fra Paulus brev til filipperne, 
kap 2. Siste del er en Kristus-hymne som sann-
synligvis har vært brukt som en trosbekjennelse.)
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annonser

Kjelsås Malerservice AS: 

Alt av  
innvendig og utvendig malerarbeid

 
- Borettslag, sameier og privat -

Norsk faglært maler med gode, lokale referanser.
NB: Pensjonistrabatt!

Kjelsås Malerservice AS
Kurveien 52, 0495 Oslo
Mobil: 907 63 309
Kjelsas.malerservice@gmail.com
Nettside: kjelsasmalerservice.no

Din lokale elektriker
Alt av elektriske anlegg

Styringssystemer
Belysning

Nordbergveien 43, 0875 Oslo
Tlf. 61 11 25 25

www.torpa-el.no
post@everycare.no

små og store oppdrag
HARRY MARTINSEN  A/S
VVS RØRLEGGER ENTREPRENØR
Tlf. 23 33 24 40                   Etabl. 1923
Fax 23 33 24 41
E-post: post@harry-martinsen.no
Vakttelefon: 23 33 24 40

Vi utfører større og mindre oppdrag hos 
mange fornøyde kunder i nærmiljøet. 

Både boliger, borettslag/sameier og næ-
ringskunder. Ingen oppdrag er for små.

Planer om fornying, oppussing, nytt 
sikringsskap, nye kabler, gulvvarme, belys-

ning, reparasjoner eller annet?
Vi hjelper deg gjerne!  

Det skal lønne seg å spørre oss 

EN SIKKER KONTAKT
Kjelsås Elektro AS

Tlf. 22 22 10 40
post@k-e.no
www.k-e.no

ELEKTRIKER`N I NÆROMRÅDET
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Minister Ditlefs vei 23, 0862 Oslo. Tlf: 22 23 22 63
INNEHAVER: ØYVIND HOLTER

Kringsjå legesenter
Legene Frøydis Blaker Aasbø

og Tonje Høgdahl Mysen.
Folke Bernadottes vei 32.

Tlf 22 02 03 30

KOM I FORM!
- Styrke
- Spinning
- Zumba
- Mensendick
- Yoga m.m.

www.stadionfysikalske.no
post@stadionfysikalske.no 

  Kjelsåsveien 160 - 0491 Oslo, Stillatorget     

KRINGSJÅ - SOGN FYSIOTERAPI
Folke Bernadottes vei 41

Tlf: 22 23 68 90
Fysioterapi. Manuell terapi. Psykomotorisk fysioterapi.

 Treningsgrupper. 
 

KOMMUNAL AVTALE
www.kringsjasognfysioterapi.no

Åpningstider: 8 - 16. Tirsdag kveldsåpent

 Tlf. 22 02 81 81
Alt innen Fysioterapi og Manuellterapi 

Trykkbølgebehandling

(tidligere Stadion Kiropraktorklinikk)

Sliter du med smerter 
eller skader i muskler 
eller ledd?
Vi kan hjelpe deg!
Kiropraktorene Kasper V. Myhrvold, 
Jeppe Birkelid, Birgitte L. Myhrvold og 
Magnus P. Holtan
Fysioterapeut Ranveig S. Raastad
Akupunktør Eli R. Bjørneby
Massør Viggo G. Pellicer

For mer informasjon eller online booking; se www.nemusullevaal.no

Timebestilling på telefon: 22 95 08 90 (08.00 – 16.00)
Adresse: Sognsveien 75 B, 0855 Oslo. Inngang B – Gratis parkering!

helse, hud og hår

Nye og gamle 
pasienter 
ønskes 
velkommen!

Kjelsåsveien 7 - 0488 OSLO - Telefon: 22 15 30 00 - Telefaks: 22 15 29 00 
E-post: post@tannlegepraksis.no - Internett: www.tannlegepraksis.no

GREFSEN TANNLEGEPRAKSISTimebestilling

22 15 30 00

FOR STØRRE GLEDE I PARFORHOLDET 
 

PREP-kurs 
-  et kommunikasjonskurs for par 
 
 

 
 

Lørdag 18.november 
kl. 10-17

PREP handler om kjærlighet, forventninger, glede og 
vennskap. Men aller mest om god kommunikasjon! 

Kurset passer for par i alle faser i livet. Kurset er for dere to, dere arbeider 
sammen, og trenger ikke dele noe med andre kursdeltakere. 

  

Kurssted: 
Grefsen menighetssenter 
Glads vei 47 
 
Bindende påmelding 
innen 3.november til  
Anette Norman, diakon i 
Grefsen kirke; an628@kirken.no 
eller tlf: 23 62 93 18 

Kursholder: 
Bjørk Matheasdatter 
Relasjonspedagog, parterapeut og en 
dyktig og engasjerende PREP-kursholder, 
med fast spalte om relasjoner i Magasinet 
Dagbladet.  
 
 
Pris: kr. 800,- pr. par  
inkl. lunsj og kursmateriell. 
 

 

Kurset er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.                                                                   
Arr: Vestre Aker prosti ved Nordberg, Grefsen, Ris og Voksen menigheter. 2017 

 

Sitat V
 

"Gjesping: Dårlige manerer, 
men en ærlig meningsytring."

Slektsforskerdagen markeres 28. oktober i samarbeid med 
Slekt og Data Oslo/Akershus i riksarkivbygningen. 

Det blir foredrag om lokalhistorie, skolehistorie, sjøfarts-
historie og minikurs i slektsforskning. 

 
Søkehjelp på lesesalen, foredrag i Wergelandsalen. 

En rekke utstillere har stands i første og andre etasje.

Riksarkivet
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																		ULLEVÅL	BEGRAVELSESBYRÅ	
																																								Grefsenveien	61,	0487	Oslo	
																																						(på	oversiden	av	Storokrysset)	
																																												gratis	kundeparkering	
																																													døgnvakt:	22220088	
																																																											________	
	

																																											ULLEVÅL	BLOMSTER	
																																																				Storo/Grefsen			
																							begravelser	–	bryllup	–	kirkedekorering	–	selskap	
																													bestillinger	mottas	på	telefon:	22220088	

Grefsenveien 61, 0487 Oslo
Sentralbord: 22 22 00 88
www.ubb.no
Bankgiro: 8601.61.65834
Grefsen byrådrift A/S 
Org. NO 916 682 441 mva.

Avdeling Bryn
Tlf: 22 27 89 55

Avdeling Sandvika
Tlf: 67 80 80 60

Avdeling Moss
Tlf: 69 25 05 88

Byråvaktbilen
Tlf: 22 15 58 00

Østre Aker vei 103 
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no 

- Salg av gravstein
- Oppussing
- Inskripsjoner
- Oppreing
- Bolting

Besøk vår brukervennlige 
neside for å komponere
gravstein: 
www.ellingardmonument.no

Velkommen til vår store utstilling i
Oslo

Eller besøk et av våre samarbeidende
begravelsesbyråer 

EM annonse 58x82mm.qxp_Layout 1  25.08.15  12.23  Side 1

Nordstrand:  
Tlf 23 16 83 30

Majorstuen:   
Tlf 23 19 61 50 

www.wangbegravelse.no

Norges eldste
begravelsesbyrå

 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Det skjer på Nynorskens hus, 
sammen med internasjonale 
stjerner, noen av Norges mest 
profilerte kunstnere, og bar-
ne- og ungdomsteateret Den 
Mangfaldige Scenen. 
I det hele tatt, er Nordberg 
tungt involvert i festivalen 

Mozart på 123 
Nabolagets eget strykeorkester, Nordberg Stry-
keorkester, spiller på minifestivalen Mozart på 
123, 10.-12. november.

Mozart på 123. Ikke bare 
med Nordberg Strykeorkes-
ter, men kunstneriske lederne 
for festivalen er Arvid Enge-
gård og Juliet Jopling. Dess-
uten er leder og kunstnerisk 
ansvarlig fra Nynorskens 
hus Liv Hege Skagestad. 

Alle tre er ekte nordbergvæ-
ringer. På Den mangfaldige 
scenen er det også med barn 
fra Nordberg. Og sopranen 
Eir Inderhaug, som er stjerne 
på operahus verden over, og 
som vi også skal få høre på 
Mozart på 123, er også bosatt 
på Nordberg! 
Mozart på 123 arrangeres av 
Engegårdkvartetten og Ny-
norskens hus. Nordberg Stry-
keorkester skal være med 
hele tre ganger under mini-
festivalen.

Strykeorkesteret har et fint 
og aktivt miljø med jenter 
og gutter fra alle naboskole-
ne. Lærerstaben underviser 
i AKS-tiden på Korsvoll, 
Kringsjå og Tåsen skoler, 
og elevene møtes ukentlig til 
samspill. Lyst til å ble med?
Se hjemmesiden stryke-
orkester.blogspot.no eller 
kontakt Juliet Jopling, mob 
94402534.
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mat

Velkommen
til en hyggelig

handel!

Meny Kringsjå – din nærbutikk
med det store utvalget.

KRINGSJÅ
9-20 (9-18) tlf 23 00 85 85

Minister Ditleffsvei 21 – www.meny.no

Matspecialen AS
Ole Deviks vei 26, 0666 Oslo

Tlf 23 03 95 00
Faks 23 03 95 10

• Alt i catering 
• Eget konditori
• Selskapslokaler

Deilige retter til rett tid – www.matspecialen.no

Velsmakende mat til alle anledninger

Vil du ha annonse i menighetsbladet? 
Bladet deles ut gratis i Nordberg, Korsvoll, 

Gaustad og Maridalen-området. 
Ta kontakt med redaktøren 
eller menighetskontoret!

Boka heter "Linda og 
den lille kirka."  Det er 
en kirkebok, en bok som 
skal gjøre barna kjent 
med kirkerommet og det 
som skjer der. 

4-åringer i kirken

Søndag 15. oktober var det 4-åringenes tur til å få bok i kirken.
Men det var ikke alle som ble med på bildet.

Den handler om Linda som følger med når presten kommer 
på besøk til dåpssamtale – og som etterpå er med i kirken når 
lillebror skal døpes. Boken gjenforteller det som sies og skjer 
i kirken. Her er tekstene fra dåpsliturgien, en forklaring av 
symbolene i kirken og tekster og noter til dåpssalmer.  
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Lien skog og trepleie AS
- Trefelling
- Stubbefresing
- Krattrydding
- Beskjæring
- Fliskutting av greiner på stedet
- Bortkjøring av avfall fra trefelling

Vi er fullforsikret, og har det nødvendige 
utstyret og kompetansen til å fjerne dine 
trær.

Gratis befaring. Referanser
Telefon: 913 81 004

e-post: skogogtrepleie@gmail.com

SOL-
INNSYN
SKJERMING

Åpent: 10–18 (10–16)
22 15 30 50 
22 71 10 00

Rask levering & god service, ALLTID!
Du fÅR DET pÅ RuNES – MÅLTAGING – MONTERING! 

Kom og se vår LuXAfLEX-uTSTILLING  PRISMATCH!

• Plisségardin
• Persienner
• Rullgardin
• Markiser

Kjelsåsveien 130 • www.runes.no • post@runes.no  

Nordberg menighets misjonsprosjekt 

Fra oktober 2014 er menighetens misjonsprosjekt knyttet 
til Bolivia, hvor menighetens tidligere kirketjener, Gro 
Bjørndal, nå er utsending for Norsk Luthersk Misjonssam-
band. Prosjektet er tilknyttet diakoni, evangelisering og 
menighetsbygging, og retter seg mot alle aldersgrupper. 
 - Menighetsarbeid: Det gis veiledning og hjelp til lokale  
   pastorer som har et vidt ansvarsområde: Forkynnelse og 
   undervisning, besøkstjeneste, kontaktbygging og veiled-
   ning. 
 - Ungdomsarbeid: Det gis veiledning og hjelp til oppføl-
   ging av ungdommer som har flyttet inn til storbyene for å 
   studere. Hver lørdagskveld samles nærmere 100 ung-
   dommer. I tillegg arrangeres det bibel- og samtale-
   grupper. 
 - Leirvirksomhet: Det gis veiledning og hjelp til gjen-  
   nomføring av leirer for barn, tenåringer, ungdom, kvinner   
   og familier.  

Menighet og misjon

Råtne vinduer
Nordberg kirke er 55 år 
gammelt. Det gjelder også 
vinduene i tårnet. Derfor er 
det kanskje ikke annet å vente 
når det regner og blåser, enn 
at det kommer inn vann i 
tårnet. 
Det er ett av mange eksempler 
på at kirkene i byen trenger 
vedlikehold.

Sørbråten og Maridalen er en av de få områdene i Oslo som 
ikke har tilgang til fiber. Dalen baserer seg fortsatt på kommu-
nikasjon via ADSL og 4G. De siste månedene er det tatt store 
skritt mot å få gravd ned fiber helt fra Korsvoll, via Maridalen 
og til Sørbråten. Prosjektet er basert på stor dugnadsinnsats, 
investeringsvilje blant alle som bor på Sørbråten og i Mari-
dalen, samt en kommersiell aktør som prosjekterer og skal 
levere fiber og oppkobling. 
Maridalen menighetsråd har besluttet å være med på prosjek-
tet, og enstemmig vedtatt å koble kirken og det kommende 
nye menighetshuset til fiberen. Det vil gi muligheter for å ta 
i bruk teknologi og utstyr ved arrangementer og aktiviteter i 
kirken og menighetsbygget.
For ytterligere informasjon ta kontakt med velforeningene på 
Sørbråten eller i Maridalen. Informasjon er også tilgjengelig 
her - http://www.sorbratenvel.no/fiber/

Fiber 
til Sørbråten og Maridalen

Velforeningene på Sørbråten og i Maridalen 
samarbeider nå om å få lagt fiber til dalen.

annonser
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En kiste i kirken
De fleste velger å ta avskjed 
med den avdøde gjennom en 
seremoni. Om lag 90 prosent 
velger gravferdsseremoni i 
regi av Den norske kirke.
En gravferd etter kirkens ord-
ning er en kirkelig handling 
av gudstjenestelig karakter. 
Gjennom handlingen uttryk-
ker kirken det grunnleggen-
de i den kristne tro.  Døden 
settes inn i en sammenheng 
med Jesu død og oppstandelse 
og håpet om evig liv. "Jeg er 
oppstandelsen og livet. Den 
som tror på meg, skal leve om 
han enn dør," sier Jesus. Tan-
ken er åpenbart, at livet er noe 
mer enn det livet som vi vet 
tar slutt. Men hva det er, hva 
som venter oss etter døden, er 

kirken naturlig nok tilbake-
holden med å si noe om.  
 
Andre alternativer
De fleste andre tros- og livs-
synssamfunn tilbyr også bi-
stand ved gravferd. Det er 
også mulig å lage en seremo-
ni i helt privat regi. 
En humanistisk gravferd er 
en verdig markering av li-
vets slutt med minnestund. 
Den skal være uten religiøst 
innhold, med fokus på avdø-
de. Tale, musikk og dikt skal 
være i tråd med avdødes livs-
syn og livsløp.

Urnenedsettelse
I kirkelig tradisjon har kiste-
begravelse vært den normale 
gravferdsformen. Kremasjon 

har i løpet av de siste tiårene 
blitt mer og mer vanlig. Ur-
nen skal settes ned på en of-
fentlig gravplass senest seks 
måneder etter dødsfallet. De 
tilsatte ved gravplassen bi-
står ved urnenedsettelser. De 
etterlatte kan være til stede. 
Som regel er dette en privat 
seremoni, men Den norske 
kirke og andre tros- og livs-
synssamfunn vil også kunne 
delta dersom de etterlatte øn-
sker det.

Stell av grav
Vi vil gjerne at gravstede-
ne våre skal være vakre. 
Og det er den som fester 
en grav, som har ansvaret for 
å stelle graven. Nå kan vi be-
tale andre for å ordne det for 
oss. Vi vet at det kan være 
vanskelig å ha ansvaret for 
graven selv, når gravstedet 
ligger langt unna der vi bor. 
Går det an å gjøre gravstedet 
enklere å ta hånd om?

Minnelunder
En grav kan legges på et felt, 
en minnelund, der det ikke 
kan settes opp egne gravmin-
ner, som stein eller kors. Men 
det kan være anledning til å 
føre opp avdødes navn på en 
navneplate som festes til et 
felles minnesmerke, på en 
slik navnet minnelund. 
Graven kan også plasseres  i 
en anonym minnelund. Da er 
det bare gravplassmyndig-
hetene som vet hvor graven 
ligger. Det er ikke anledning 
til å sette opp noe gravminne, 
noe navn eller annen tekst. 
 
Askespredning
Askespredning er et alter-
nativ til en begravelse på en 
gravplass. Det er fylkesman-

En gravferdsseremoni er over. 
Hva skal vi velge etterpå: Kis-
tenedsettelse eller kremasjon 
med urnenedsettelse? Navnet 
eller anonym grav? Askespred-
ning?

Første søndag i november er det Allehelgensdag. 
Mange skal oppsøke en grav og minnes de døde. 
Men hvor og hvordan kan et gravsted være? 

nen som etter søknad gir til-
latelse til askespredning. 
Kan en kirkelig gravferd et-
terfølges av kremasjon med 
askespredning? 
Ja, biskopene mener at det 
ikke er læremessig grunnlag 
for å avvise kirkelig grav-
ferd som etterfølges av as-
kespredning, og at det heller 
ikke er nødvendig å avvise 
kirkelig medvirkning ved 
selve askespredningen. Ved 
askespredning kan man ten-
ke seg at det kirkelige inn-
slaget vil bestå av Herrens 
bønn, velsignelse og salme.  
Men sannsynligvis vil det 
være få som kommer til å 
benytte denne ordningen, og 
enda færre som vil be om kir-
kelig medvirkning ved selve 
askespredningen.  

En grav å besøke
Den avdøde kan ha et ønske 
om anonymitet eller aske-
spredning, som de pårørende 
i ettertid muligens vil bekla-
ge: De har intet fysisk grav-
sted å gå til.     
Behovet for å minnes våre 
døde er allmennmenneskelig. 
Rundt Allehelgensdag opp-
søker tusenvis av nordmenn 
gravlunder og kirkegårder for 
å stelle en grav og tenne lys 
til minne om sine kjære. Vi 
trenger fysiske holdepunkter 
for å holde fast minnet om 
våre døde. Bilder er fint. Ar-
vede gjenstander også. Kan-
skje trenger vi også et fysisk 
gravsted?
                 Gunnar Grøndahl

Navnet minnelund på Nordre 
Aker gravlund.

En grav å gå til

allehelgensdag
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     oppslagstavle

     - treffBabysang

Babysang er ved Ellen Omdal Milsom.
Babysangen begynner kl 11.30 -

- med anledning til å spise matpakken sin i kirkestua 
etter babysangen. Vi lager kaffe/te/vann.

Det er babysang på Nordberghjemmet andre mandagen i 
måneden. 

Babysangen følger skolens ferier og noen andre hensyn, 
se nettsiden for datooppdateringer.

 
Drop-in, ingen påmelding, kr 40 per gang.

Annenhver torsdag  (odde uketall) er det bønn i kirkekjelleren 
    kl.18.00 - 18.30.
Fredag er det bønn i kirken fra kl 09.00 - 09.30.
Lørdag er det bønn i kirken kl 09.00-09.30.
Søndag: Gudstjenesten.
 

Det er forskjellige bønnetema hver dag.
   Torsdag: Barne- og ungdomsarbeid i Nordberg
   Fredag: Internasjonalt arbeid og andre menigheter
   Lørdag: Stab - menighetsråd - menighetsvekst   
                 - bønnegrupper - forbønnslapper - gudstjenesten
Bønnesamlingene er åpne for alle, og vi håper mange vil 
komme og være sammen med oss i bønn for alle som bor i 
vår menighet og for alt arbeid som drives i menigheten.

Velkommen til bønnefellesskap.

Bønn i kirken
 Det er som vanlig bønn i kirken slik:

Korsvoll menighetshus
Tåsenveien 121

Kjelsås bedehus
Myrerveien 4

Normisjon inviterer 
til møter og fellesskapskvelder

med 
kveldsmat 

undervisning
forbønn
lovsang 
nattverd

Kjenner du at sorgen er tung å bære? Diakonen 
i Nordberg inviterer til sorggruppe.
Sorggruppe er en god hjelp til 
å bearbeide sorgen sammen 
med andre i samme situasjon. 
Vi møtes hver tredje uke, 
tirsdag fra kl 13.00-14.30. 
Vil du vite mer eller ønsker å 
melde deg på?

Ta kontakt med diakonen på 
e-post: as482@kirken.no 
eller mobil: 408 14 227.
Du kan også ta kontakt der-
som du ønsker individuelle 
samtaler.

Korsvoll-fellesskapets program:  
Se  korsvollfellesskapet.no

Lørdagskafé og fest
for mennesker med utviklingshemning:

Nordberg og Grefsen menigheter arrangerer lørdagskaféer og 
fester for mennesker med utviklingshemming. Foreldre, fami-
lie, venner og ansatte i boligene er også hjertelig velkommen. 
På kaféen selger vi bl.a. vafler, pølser, te/kaffe og mineralvann. 
Programmet varierer med sang, musikk, film, og ikke minst 
bingo med fine premier! 

Torsdag  26. okt. kl 19.00: Fellesskapskveld på Korsvoll.
       Svein Granerud: Rettferdiggjørelse ved tro alene.  
       Kveldsmat. Nattverd.
Tirsdag 7. nov. kl 19.00: Festkveld på Kjelsås.   
      Nils Tore Andersen. Misjonsmusikken fra Jessheim.
      Servering og åresalg. Offer til Normisjon
Torsdag  30. nov. kl 19.00:  Fellesskapskveld på Korsvoll.
      Dag W. Haugeto Stang:  Nysgjerrighet. Et liv i daglig  
      fellesskap med Faderen.  Kveldsmat. Nattverd.

4. november: Lørdagskafe
kl.12-14 i Grefsen menighetssenter, Glads vei 47

 

9. desember: Adventsfest 
kl.11.30-14 i Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda 1. 
Påmelding til festen til diakon Åshild S. Storheim, 

e-post as482@kirken.no  

Sorggruppe

"Kvinner ved brønnen" er en kort guds-
tjeneste med nattverd i Nordberg kirke.
Kvinnesamling i kirkestuen etterpå med 
enkel servering og tro-og-liv-fellesskap.
Neste gang blir i 2018:
       23. januar, 6. mars og 24. april.
Vel møtt!

Kvinner ved brønnen

ÅPEN KIRKE
Nordberg kirke er åpen 

tirsdag-fredag kl 10.00-14.00, 
men ofte lenger. 
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nytt om navn

DØPTE DØDE

- Arverett      - Testament        - Opphavsrett
- Ektefelle/    - Eiendom/bolig   - Selskapsrett
  samboer     - Arbeidsrett   - Kontraktsrett

Pilestredet 75 D, 2. etg.. Tlf 22 55 51 80
Adv. Eivind Bergh-Jacobsen privat (Nordberg) tlf 22 23 91 25

NÅR DU SKAL HANDLE RETT

Trenger du advokatbistand?
Advokat Finn Kohmann bistår med
testamenter, skifteoppgjør, rådgivning

om skatt og fast eiendom, alm. praksis.

Tlf. 22 23 65 45 - Mob. 41 43 35 27
E-mail: post@finn-senioradvokat.no

www.finn-senioradvokat.no
Nordberg,

Østhornvn. 10, 2. etg., 0874 Oslo.

Kirkeskyss
Hvis du trenger kirkeskyss til gudstjenesten på Nordberg, 

så ta kontakt!
Ring menighetskontoret

tlf 23 62 94 90 mellom kl 10.00 og 10.15.

Lokaler til leie
Nordberghjemmet har ulike, vakre lokaler som kan leies til 

alle typer arrangementer, minnesamvær, 
jubileumsfester, store og små sammenkomster. 

Henvendelse kjøkkensjef Lena Skråmo, 
tlf 22 70 12 00 / 22 70 12 02

Patricia Winifred Dybdahl
Knut Marstrander
Grethe Rigmor Neverdahl
Sigrid Gimmingsrud
Kari Somdalen
Laila Frydendal
Anna Elisabeth Høie
Hugo Edvin Ludviksen
Mathilde Skaare Sunde 
Andrea Pasic 

Elise Kreider Jovik 
Anna Løvald Høgseth 
Agnes Hatlemark 
Mathias Wynn Kåvin 
Ellinor Skjold-Frykholm 
Elias Tangeland 
Felix Jensen Brænd 
Sigurd Winger Minde 
   Brauten 

Sitat VI
"En av grunnene til at jeg ikke drikker, 

er at jeg gjerne vil vite når jeg har det morsomt."

Kjøkkenhjelp

Derfor søker vi 1-2 personer som på frivillig basis kan komme 
innom kjøkkenet 1-2 timer i uka for å rydde i skap og skuffer 
og kjølerom - og holde det rent. (Gulvet er unntatt: Det er det 
andre som vasker to ganger i uka.) Oppgaven kan gjerne deles 
mellom to personer.
Så hvis du har syn og sans og tid for slikt, så ta kontakt med 
menighetskontoret, tlf. 23 62 94 90.

Det er vel 70 frivillige i strøket som hjelper til med å dele ut 
menighetsbladet. Bladet utkommer 6 ganger i året, og da gjør 
de sin innsats.  Men så er det alltid noen som må gi seg, som 
flytter eller må slutte av andre grunner. Akkurat nå er disse 
rodene ubesatte:  
- Nils Bays vei 52-86 
- Rektorhaugen 21-51 
- Heierstuveien 
- Gaustadveien 17, 19 og 21 
- Gaustadveien 8, 10 og 12 
- Vi søker også et par sjåfører med bil som kan kjøre ut blad-
bunker til utdelere i Kringsjå- og Nordberg-området.
 
Bor du på en av disse adressene eller like i nærheten? Kan du 
tenke deg å få litt mosjon mens du deler ut menighetsbladet?  
Ta kontakt med menighetskontoret, tlf 23 62 94 90, eller 
redaktør Gunnar Grøndahl, tlf 913 54 815.

Frivillige søkes:

Det er mange som bruker og leier kjøkkenet ved 
kirkestua på Nordberg. Men kjøkkenet er dess-
verre ikke så ryddig som det bør være.

Utdeling av menighetsbladet

Z Nordberg
Z Nordberg er klubben for de som går i 6., 7. eller 8. klasse. 

En fredag i måneden møtes de i kirkekjelleren 
til pizza, spill og ulike gjøremål.

Neste gang: 
Fredag 10. november og 1. desember kl 19.00-21.00.

Ta gjerne med deg en venn og kom!



til ettertanke

29

Nordre Aker Røde Kors

Vi har behov for flere besøksvenner.
Har du tid til å glede et medmenneske? 
Opplæring blir gitt.  
Kontakt  Anne-Britt Nilsen, tlf. 22 22 43 33, 
a-b.nilsen@online.no
  
Vil du støtte oss med grasrotandelen fra Norsk Tipping, 
er vårt org.nr. 993509272.  

Til stede for mennesker i vårt nærmiljø
Støtt oss ved å bli medlem! www.rodekors.no

Slik jeg ser det...

Unni Harsten

Førjul

Sogn Frivilligsentral
Minister Ditleffsvei 22, 0862 Oslo
Leder: Mona Magnussen
Tlf: 22950305 / 97102423
Åpningstider mandag til fredag kl. 9-15.
sognfriv@kringsjaanett.no

Jeg må bare innse det. Jeg husker gamledager. 
Og gammeldags førjul og jul.

Det begynte med hemmeligheter allerede tidlig i november. 
Da hørte jeg symaskinen til mamma hver kveld etter at jeg 
hadde lagt meg. Og når jeg våknet om morgenen, lå ikke 
Anne-dokka akkurat der jeg hadde lagt den om kvelden.
Det ble sydd og strikket ny garderobe til Anne som hadde 
korte, lyse krøller og kropp av myk plast. Som kunne bades. 
Jeg mistenkte hva som skjedde, men var gruelig spent på hva 
det ble. Mamma hadde vært sydame så hun kunne det der.
Og ikke bare Anne skulle få nytt. Jeg hadde plukket ut hvilket 
mønster jeg ville ha i ny kofte til meg selv. Ett år som jeg hus-
ker spesielt, ble det grå kofte med vakre farger i mønsteret og 
lue i samme, grått strikkeskjørt som vippet og grå ullbukser. 
Alt nytt til jul. Jeg ble så fin!

Og noen juler dro vi til bestemor og bestefar på landet. Det 
var som å gå rett inn i et julekort.

Først toget med dampende lokomotiv som sto utålmodig ven-
tende på Østbanestasjonen, og som fraktet oss i sine polerte 
trevogner til Moelv stasjon. I kupeer som luktet varmt støv og 
som hadde vannkaraffel med små papirkrus i stativ på veggen.
Utenfor vinduet forsvant byen med sin gråhet, og det rene 
vinterlandskapet tok over helt til alt var rent og hvitt da beste-
far møtte oss med sin grønne bil på stasjonen.
Hos bestemor og bestefar var det dompapper så store og fete 
som på julekortene. De levde godt i neket og på fuglebrettet 
hele vinteren. Foran døra lå det duftende, nykuttet granbar så 
vi kunne få av snøen på støvlene – den snøen som hadde en 
egen bestemorlukt.
Så ble vi installert på soverom i annen etasje innenfor det kal-
de loftet der det hang alt fra pelser til juleskinker. I dyner som 
luktet sommer. Og hver morgen kom bestemor med julekaker 
og kaffe på senga.
Utenfor skinte det i snøen, og fra nabogården kom Aksel med 
røde kinn og kjelke og ville ha med meg på aking. Aksel var 
stor gutt og jeg fikk være med i akebakken. En ære over alle 
grenser.
Idyll. Ja. Og alt det andre som kanskje ikke var bra, har jeg 
glemt. Eller fortrengt.

Men gleden over den spesielle tida på året har ligget der 
bestandig siden. En forventning som ikke blir innfridd som i 
barndommen. Men forventningen kan være bra nok i seg selv. 
Den kan nytes for egen del.
Kanskje det er derfor jeg ennå kan glede meg som et barn ved 

å være med å ordne i stand julemarked i kirken. Med håp om 
at noe skal smitte over på alle som er med og som kommer 
for å kjøpe. 
Velkommen til førjul!

(Unni Harsten har hovedansvaret for menighetens julemar-
ked som du kan lese om på side 3 og 32. Red.)

Ordet "nåde" er overskriften 
for reformasjonsmarkeringen 
i 2017. Det var et sentralt ord 
for Martin Luther, og det har 
vært et sentralt ord for luth-
ersk kristendomsforståelse 
siden.  Hvordan kan Gud 
godta meg? Hvordan finner 
jeg en nådig Gud? 
Luther strevde med spørsmå-
let som ung munk. Han fant 
svaret i Bibelen: "Av nåde 
er dere frelst, ved tro. Det 
er ikke deres eget verk, men 
Guds gave. Det hviler ikke på 
gjerninger, for at ingen skal 
skryte av seg selv." 

Tema fra reformasjonen
Den 31. oktober for 500 år siden slo Luther opp 
sine teser om avlatshandelen. Det markeres ved 
gudstjenester i høst.

Sammen med andre lutherske 
kirker har Den norske kirke i 
tillegg valgt å sette søkelys 
på tre aktuelle undertemaer: 
"Frelsen er ikke til salgs", 
"Mennesker er ikke til salgs" 
og "Skaperverket er ikke til 
salgs".
Temaene peker på at kristen-
dommen ikke må kommersi-
aliseres, at skaperverket må 
forvaltes slik at jorda også 
i framtida kan være et godt 
hjem for mennesker og et 
mangfold av levende arter, 
og at menneskeverdet i dag 
er under press. Hvert men-
neske er skapt i Guds bilde.
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kirkekalender

 
. 
 

SØNDAG KL1100
I NORDBERG KIRKE

SØNDAG KL11.15
I  MARIDALEN  KIRKE
(Maridalsbussen ankommer 
kirken kl 11.15.)

5. november, Allehelgensdag 
Høymesse. Ketil Rosnes.

19. november, 24. søndag i treenighetstiden 
Nynorsk salmemesse. Ketil Rosnes.

3. desember, 1. søndag i advent 
Høymesse. Ketil Rosnes.

KRIK-gudstjenester
i Nordberg kirke kl 1900
Tirsdag 14. november 
Tirsdag 12. desember

22. oktober, 20. søndag i treenighetstiden 
Joh 11,1-5 
Høymesse med dåp. Diakoniens dag. Bønnevandring 
med mulighet for personlig forbønn. Ingrid Rian og 
Åshild S. Storheim. Ofring til TV-aksjonen.

29. oktober, Bots- og bønnedag 
Luk 13,22-30
Høymesse med nattverd. Gunnhild Nordgaard Hermstad.

5. november, Allehelgensdag 
Matt 5,1-12 
Høymesse med dåp. Kristin Stang Meløe.  
Seniorkoret synger.
Kl 18.00: Minnegudstjeneste. Diakonen og alle prestene 
deltar.

12. november, 23. søndag i treenighetstiden 
Mark 10,28-31 
Høymesse. Ørnulf Steen og Kristin Stang Meløe. 
SingAlong deltar.

19. november, 24. søndag i treenighetstiden 
Matt 18,1-6.10-14 
Høymesse. Gunnhild Nordgaard Hermstad. 
Reformasjonstema IV: Mennesker er ikke til salgs. 
Presentasjon av konfirmantene.

26. november, Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,31–46 
Høymesse med dåp. Kristin Stang Meløe 
TenSing synger.

3. desember, 1. søndag i advent 
Luk 4,16–22a 
Gudstjeneste for store og små. Elisabeth Danielsen Haare 
og Gunnhild Nordgaard Hermstad.  
Soul Children synger. LysVåken-helg.

10. desember, 2. søndag i advent 
Luk 21,27–36 
Kl 18.00: Lysmesse. Marius Timmann Mjaaland og 
Gunnhild Nordgaard Hermstad. Speiderne deltar.

                     Med vennlig hilsen  
Kristin Stang Meløe, sokneprest i Nordberg 
Ketil Rosnes, sokneprest i Maridalen  
Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg         
Åshild Stordrange Storheim, diakon i Nordberg  

Minnegudstjeneste

Gudstjenester 
på Nordberghjemmet:

31/10: Ketil Rosnes. Nattverd.
14/11: Ingrid Rian
28/11: Ketil Rosnes. Nattverd.
12/12: Kristin Stang Meløe.

Allehelgensdag er en dag som gir oss anledning til å minnes 
særlig dem som er gått bort det siste året. Vi i Nordberg og 

Maridalen menigheter vil i den forbindelse invitere til  
minnegudstjeneste i Nordberg kirke 

søndag 5. november kl. 18.00. 

Ved gudstjenesten er det tent 
lys for hver enkelt, og vi 
minnes alle ved navn. Guds-
tjenesten vil legge til rette for 
ettertanke, og det vil blant an-
net være musikalske innslag 
og diktlesning. Menighetens 

prester og diakon medvirker 
under gudstjenesten, og vi vil 
være til stede for samtale i 
etterkant. Etter gudstjenesten 
vil kirken være åpen for still-
het og lystenning. 
Minnegudstjenesten er åpen 
for alle som ønsker å delta. 
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hvem er hvem

Navn og adresser
Nordberghjemmet: 
Tlf. 22 70 12 00.
Bankkonto: 1600 40 78253.

Spørsmål om hjemme-
sykepleie og helsetjenester: 
Søknadskontoret,
Tlf. 02180

Sogn Frivillighetssentral,
Bydel Nordre Aker,
Minister Ditleffs vei 22. 
Tlf. 22 95 03 05.

Maridalen menighetsråd.
Leder: Kirsten Bjune
Mob 997 277 65 / 22 23 30 91
E-post: k.bjune@gmail.com

Sokneprest i Nordberg: 
Kristin Stang Meløe
Kontortlf.:408 14 223 
mobil: 908 88 990
E-post: ks636@kirken.no

Menighetssekretær:
Heidi Corneliussen
Kontortlf.: 23 62 94 96
E-post: hc...@kirken.no

Menighetskontor for Nord-
berg og Maridalen kirker,
Kringsjågrenda 1, 0861 Oslo.
Tlf. 23 62 94 90
Faks 23 62 94 91
E-post: post.nordberg@ oslo.
kirken.no
Kontortid mandag-fredag 10-14.

Nordberg menighet:
Konto: 1600.21.35020.

Nordberg menighetsbarnehage: 
Leder: Tonje Birgitte Laurendz 
Bornø
Tlf. 22 23 14  95
E-post: styrer@
nordbergmenighetsbhg.no

Nordberg menighetsråd.
Leder: Gunnar Grøndahl
Tlf: 913 54 815
E-post: gugroend@online.no

Kantor og organist (vikar):

Maridalen kirke, gateadresse:
Maridalsveien 506

Sokneprest i Maridalen:
Ketil Rosnes
mobil: 930 93 920
E-post: kr736@kirken.no

Kirketjener i Maridalen:
Karl Ivar Wang
mobil: 412 30 022

Daglig leder:  
Ingrid Marie Auke 
mobil: 
Kontortlf: 408 14 394
E-post: ia948@kirken.no 

Soknediakon:
Åshild S. Storheim
mobil:489 53 420
Kontortlf.:408 14 227
E-post: as482@kirken.no

Kapellan/ungdomsprest:  
Gunnhild Nordgaard Hermstad
Kontortlf.: 23 62 94 95
E-post: gh347@kirken.no

Trosopplæringsleder
Elisabeth Danielsen Haare
Kontortlf: 23 62 94 99
E-post: eh767@kirken.no

Dirigent Soul Children: 
Juliane Holmedahl

Bago og Soul Children:
Silje Skjævestad Strand

Koransvarlige Bago:
Rannveig Berge      Charlotte Gundersen 
mobil: 99 50 44 38    mobil: 93 67 31 55
E-post: nordbergbago@gmail.com

Ungdomsarbeider: 
Sigurd Navrestad Wennesland
mobil: 98 62 69 60 
E-post: sigurdwg@gmail.com 

Hovedleder TenSing:
Karen Elise Teigum 
karene2405@gmail.com
mobil:414 48 128

Dirigent TenSing: 
Mia Berg Rønning
E-post: miabergr@hotmail.com
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sist men ikke minst

Hun bor nederst i Nord-
bergveien og hører egent-
lig til Bakkehaugen me-
nighet. Men da hun mistet 
sin mann, ble hun med i 
en sorggruppe i Nordberg 
kirke. Der hadde de hørt 
at hun strikket mye, og 
så ble hun spurt om hun 
kunne bli med på julemar-
kedet. Siden har hun blitt 
der. Hvert år leverer hun 
hjemmelaget strikketøy til 
salg under markedet.

Fra hyller og skap
Hun har 13 barnebarn og 
8 oldebarn. 

Til julemarkedet
Julemarkedet får sine pro-
dukter fra flere kilder. Det 
meste er hjemmelaget eller 
ferdiglaget av "juleengelene" 
på møter. Noe er gaver eller 
innkjøpte produkter. Og noe 
er overskudd etter loppemar-
kedet. Her er to eksempler:

Med pinner og garn
Tove-Lill Annweiler 
(85) lager strikkeva-
rer til julemarkedet. 
Det har hun gjort i 
20 år.

- Jeg er ikke med på å bake, 
og jeg har sagt til Unni Har-
sten at jeg trenger en liten 
pause fra julemarkedet i år 
for å lage noe til oldebarna, 
forteller hun.
Likevel henter hun fram fra 
skap og hyller det hun har 
laget halvannen måned før 
markedet åpner. I fjor strik-
ket hun 21 par pulsvarmere. 
De forsvant på to dager. 
- I år har jeg strikket 20 par. 
Men kanskje markedet er 
mettet? Unni viste meg noen 
pulsvarmere hun hadde kjøpt 
på Bygdøy og som hun syntes 
var fine. Jeg lånte dem, tellet 
masker og strikker likedan. I 
tillegg satte jeg på noen per-
ler, forteller Tove-Lill.

Hva koster det?
- Jeg tenkte jeg skulle strik-
ke sokker i stor størrelse, 
men det er Berit Ludvigsen 
flinkere til. I det hele tatt 
strikker vi ikke store ting. 
De blir for dyre og blir van-
skelige å få solgt. Vi må 
ha overkommelige priser. 
Hun har lært det av sin mor 
og har alltid vært glad i hånd-

arbeid. Garnet kjøper hun inn 
selv, og hun leverer ikke inn 
regning for innkjøpene, selv 
om hun blir oppfordret til det.   
- Jeg begynner å tenke på 
julemarkedet i januar og 
strikker hele året. Unni Har-
sten er et oppkomme. Hun 
spør ofte om vi har tips: Noe 
nytt vi kan lage? Jeg tenkte 
jeg skulle strikke votter, men 
nå lager ikke fabrikken len-
ger det garnet jeg trenger.

Hun skryter av Unnis estetis-
ke sans: 
- Kom og se når julemarkedet 
åpner! Jeg tror ingen har så 
delikate varebord som vi har!  

Tove-Lill Annweiler viser fram et 
babysett hun har laget til julemar-
kedet. Og på det feltet gjelder det 
kjønnsroller: 
- Vi kunne ikke bare ha pikegen-
ser, så jeg strikket en guttegenser 
også. 

- I november 2000 kjøpte vi 
en jordbrukstomt på 50 mål, 
ca. to timers kjøring sør for 
Alicante.  Det var ingen hus, 
ingen trær, kun en brønn, 
men en fantastisk beliggen-
het med mange muligheter.
Solfrid Kolås Knutsen fortel-
ler:
Flere lurte på hva vi skul-
le med stedet.  Det ligner jo 
nesten en ørken, sa de.  Tre 
og et halvt år senere sto 
"Finca los Noruegos" (Nord-
mennenes gård) ferdig med 
hus, beplantning og ikke 
minst 1250 oliventrær.  Det 
ble starten på kvalitetsoljen 
"La Curénima".
- I spansk målestokk er ikke 
50 mål mye og vår første av-
ling var da også på kun 350 
kg tre år etter at trærne ble 
plantet.  Dette har økt jevnt 
og trutt og rekorden er 68 
tonn med høykvalitetsoliven.
- Alt må vedlikeholdes og alt 
må driftes, sier Solfrid.  Vi 
har god hjelp av lokale, kyn-
dige fagfolk, også når olive-
navlingen skal høstes.  Dette 
skjer vanligvis første uken av 
november.
- Vi har plantet varianten Ar-
bequina, en type oliven som 
er spesielt egnet til produk-
sjon av kaldpresset jomfru-
olje (Extra Virgin).  Rutinene 
under innhøsting er veldig 
viktig, ikke minst at avlingen 
fraktes raskt til presseriet.  
Dette for å få et så lavt sy-

Kaldpresset 
olivenolje 
fra Spania

reinnhold som mulig i oljen. 
Kaldpresset jomfruolje skal 
ha under 0,8% syreinnhold.  
Vår olje ligger på 0,2-0,4 % 
og blir derfor betegnet som 
en gourmetolje.  Vi betaler 
ekstra for å få olje produsert 
kun av våre egne oliven, men 
det gjør vi gjerne siden kvali-
tet er viktig for oss.
Solfrid sier det er også viktig 
hvordan olivenoljen oppbe-
vares.  Det viktigste er å unn-
gå direkte sollys.  Helst bør 
oljen stå mørkt og i vanlig 
romtemperatur.
"La Curénima", som er det 
lokale navnet der gården lig-
ger, er et unikt produkt som i 
tillegg er veldig sunt! 

De siste årene har julemarke-
det fått mange flasker oliven-
olje som gave: 
- Det er hyggelig å kunne gi 
noe tilbake til nærmiljøet og 
til julemarkedet, sier Solfrid.


