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Jeg har vært på trosopplærings-
konferanse med 2000 andre. På 
varemessa på Lillestrøm var det 
en god blanding av ansatte og 
frivillige i kirken. Men alle var 
opptatt av det samme: Hvordan 
kan kirken og menighetene 
skape et godt og systematisk 
trostilbud for barn og unge fra 0 
til 18 år?

Det er mye kreativitet og enga-
sjement rundt om i menighetene.  
Og sett i et litt lengre perspektiv 
er det mye som har endret 
seg. Et eksempel: Kirken har i 
dag som før konfirmasjon for 
unge. Og fortsatt er det en stor 
gruppe som blir konfirmert 
i kirken. Men innholdet i 
konfirmasjonstiden er et helt 
annet i dag enn tidligere. 

Troen formidles i dag ikke 
bare gjennom kunnskap som 
da jeg var konfirmant, men 
også gjennom opplevelser, 
aktiviteter og erfaringer. Dette 
preger ikke bare konfirma-
sjonsundervisningen, men hele 
trosopplæringsarbeidet. 

De fleste vet noe om dåp og 
konfirmasjon. Nå har nye ord 
dukket opp i kirkene: Babysang, 
Tårnagent, Lys Våken og 
Førsteklasses. Alt er en del av 
trosopplæringsarbeidet tilpasset 
ulike årsfaser.

Dåpsopplæringskonferansen 

ga meg håp. Det skjer mye 
positivt rundt omkring i norske 
menigheter. Mange steder er 
en stor prosent av de døpte 
engasjert i et eller annet som 
skjer i tilknytning til kirken.  

Samtidig lever vi i dag i et 
pluralistisk og flerkulturelt 
samfunn. Kirken er ikke like 
enerådende i dag som for 
50 år siden. Men det gir oss 
muligheten til å tenke nytt. 

Hvordan formidle troen slik at 
den blir relevant for barn og 
unge i dag? 

Hvordan skape trygghet og 
toleranse i møte med andre som 
tror noe annet eller som ikke 
tror?

Kan et kristent verdigrunnlag 
bety noe for de utfordringene 
samfunnet vårt står overfor?

I år regner vi med at nærmere 80 
barn blir døpt i Bøler kirke.  Før 
de blir konfirmanter håper vi å 
se dem igjen mange ganger:til 
babysang, til utdeling av Barnas 
Kirkebok, til Tårnagenthelg  osv.  

Det er foreldrene som har ansvar 
for oppdragelsen av barna. Men 
sammen med dem ønsker vi å 
bidra til at barna kan lære å bli 
kjent med den troen de er døpt 
til. 

Dag Auli

Det myldrer i kirken
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De starter i det åpne rommet bak 
i kirkeanlegget. Der møter barna 
selveste keiser Augustus som 
kommanderer at alle skal skrive 
navnene sine inn i en stor bok. 
Der er også Josef, som ikke vil 
gå. Men han slipper ikke unna, 
selv om kona hans venter barn.

Så går turen til konfirmantsalen 
der alle skriver navnet sitt eller 
et stort kryss på en papirrull. 
Nå har de gjort det keiseren har 
bedt dem om.

Ute på kirketunet er bålet tent. 
Der står en gjeter og inviterer 
dem bort til bålet. Og mens de 
er der, dukker en engel opp som 
forteller nyheten om at Jesus er 
født. Inne i kirken skal de få se 
det som skjedde. 

Men det er ikke lett å slippe inn 
i kirken. Ved inngangen står en 
sint dame og forteller dem at her 
er det helt fullt, akkurat som på 
Jesu tid. 

Til slutt slipper de inn, og 
i barnekapellet sitter Maria 
og Josef med et lite barn i en 
krybbe. Babyen er ekte. Den 
er plukket ut blant dem som 
nettopp er blitt døpt i Bøler 
kirke.

Turen avsluttes i kirkerommet 
sammen med Erle prest, som har 
guidet dem fra post til post. 

Gjennom denne enkle 
vandringen ble i fjor rundt 
400 barnehagebarn kjent med 
juleevangeliet. 

Jul og barnehagene
To dager i desember myldrer det av barn rundt og i 
Bøler kirke. Det er  barnehagene som er invitert til 
julevandring.

Soknepresten spiller keiser Augustus og kantoren keiserens herold. Erle prest 
følger barna fra stasjon til stasjon gjennom juleevangeliet.

I konfirmantsalen skal alle skrive nav-
net sitt på et ark. Ikke alle har lært å 
skrive. Da holder det med et kryss eller 
en tegning.

Bålet er tent, og barna samler seg rundt 
gjeteren, som forteller om jobben han 
har med å passe sauene. Før engelen 
kommer synger de «Bæ, bæ lille lam».

Etter at de har møtt «Jesusbarnet» 
i barnekapellet, ender vandringen i 
kirkerommet. Erle prest, som har fulgt 
barna gjennom vandringen, avslutter 
med å synge noen julesanger som de 
fleste kjenner. På veien ut lyser hun 
velsignelsen over barna. 
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– Det har vært veldig mye å 
glede seg over i disse årene, 
sier Randi. En helt spesiell 
dag for henne var dagen da 
grunnsteinen ble lagt ned i Bøler 
kirke. – Da kjente jeg hvor stort 
dette egentlig var. Det var et 
stort bygg, og det var masse 
mennesker til stede.  Alle gledet 
seg over det nye kirkebygget, og 
alle hadde forventninger til den 
nye kirken. 

– Det har også vært guds-
tjenester og enkeltepisoder som 
har rørt meg, sier Randi. 
– Ikke minst møter med mange 
mennesker som har kommet 
med positive tilbakemeldinger 
på det vi gjør.

Det er ikke mange årene 
siden hun og mannen Einar 
var det hun kaller «julaften-
medlemmer». Selv om begge 
hadde vært aktive i kirkelig 
ungdomsarbeid, ble det etter 

hvert mer avstand til kirken. 
– Det hendte kanskje vi var 
innom kirken hvis det var noe 
helt spesielt, sier hun.  Det 
var under byggeperioden 

da menigheten holdt til på 
Samfunnshuset at de begynte å 
gå i kirken igjen. 

– Det begynte faktisk med at vi 
ble igjen og ryddet stoler etter 
gudstjenesten. Så ble det til at vi 
ble igjen til en kopp kaffe, og da 
gikk det slag i slag, sier hun.

– Da vi begynte å involvere oss 
mer, ville vi også være med og 
påvirke i forbindelse med nytt 
kirkebygg. Vi ønsket å være en 
del av det som skjedde. 

Randi forteller at hun var spent 
på reaksjonen, men opplevde at 
de ble tatt imot med åpne armer. 

– Det har vært mange gleder 
i disse årene, men også 
utfordringer, sier hun. 

– Vi er mange frivillige i Bøler 
menighet, men vi må hele tiden 
passe på å ikke bruke opp folk. 
Det må være lov til å si ja til en 
ting uten å være redd for å bli 

Jeg er stolt av menigheten
Randi Frafjord har vært med i Bøler menighets-
råd i fem år. De tre siste årene har hun vært leder.

Menighetsrådets 
oppgaver
a) Vekke og nære det kristelige liv 
Menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet på alt som kan gjøres for å 
vekke og nære det kristelige liv i 
soknet. For eksempel at Guds ord 
blir forkynt, syke og døende betjent 
med det, døpte gis dåpsopplæring, 
barn og unge samlet om gode 
formål og legemlig og åndelig nød 
avhjulpet.

b) Undervisning, kirkemusikk og 
diakoni 
Menighetsrådet har ansvar for at 
kirkelig undervisning, kirkemusikk 
og diakoni innarbeides og utvikles 
i soknet.

c) Økonomi og stillinger 
Menighetsrådet avgjør om det skal 
tas opp offer eller foretas innsamling

i kirken. Menighetsrådet forvalter de 
midler som blir samlet inn. .

d)Tilsetting i kirkelige embeter 
Menighetsrådet medvirker ved 
utnevning og tilsetting i kirkelige 
embeter og stillinger etter de regler 
som gjelder til enhver tid. 

e) Arbeidsmiljø 
Menighetsrådet innbyr minst en 
gang i året de tilsatte i soknet til 
å ta del i rådets drøftinger om 
menighetsforholdene og de oppgaver 
som foreligger.

f) Saker til menighetsmøtet 
Menighetsrådet forbereder og gir 
innstilling til avgjørelse i alle saker 
som legges fram for menighetsmøtet, 
eller som menighetsmøtet selv tar 
opp. Menighetsrådet gir hvert år 
menighetsmøtet en orientering om 
det kristelige arbeidet i soknet.

Randi Frafjord under julevandring med barnehagene. Her spiller hun sint dame 
som forteller at det er fullt, akkurat som Maria og Josef opplevde i Betlehem.
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brukt opp.

I forbindelse med en inspira-
sjonssamling for hele bispe-
dømmet i Bøler kirke i høst sa 
forfatteren og teologen Sunniva 
Gylver: – Slutt å klage på den 
kirken du er en del av, begynn 
heller å leve den kirken du 
drømmer om. Den setningen 
traff Randi. Nettopp slik hun 
hadde følt det. Derfor valgte hun 
å engasjere seg og også bli en 
del av menighetsrådet.

Hun og Einar har gjennom 
menigheten kommet inn i et 
miljø der de kan være til nytte. 

– Vi vet at her er det bruk for 
oss til både små og store ting, 
sier hun og legger til: – Fri-
villighet er å investere i sin egen 
alderdom. 

Samtidig er det viktig for henne 
å få sagt at engasjementet i 
kirken også har gjort noe med 
troen til både henne og mannen. 
– Kirkens budskap er blitt mer 
levende for oss, sier hun.

Høsten 2015 er det nytt 
menighetsrådsvalg, og nomina-
sjonskomitéen vil i løpet av 
våren lete etter kandidater.

– Våg å si ja, utfordrer Randi.
– For meg har det vært en 
utrolig givende oppgave.  

Hun selv står gjerne til 
disposisjon hvis noen ønsker å 
ta kontakt for å vite mer. 

– En tydelig, raus og inklu-
derende kirke, det er det jeg 
ønsker meg, sier Randi til 
avslutning.

 

Denne gang er det regissør 
Dag Johan Haugerud som 
gjester Bøler med sin pris-
belønte film, Som du ser meg 
fra 2013. Han vil fortelle om 
filmen og gir anledning til å 
samtale med publikum.

Om «Som du ser meg»
En sykepleier havner i en 
arbeidskonflikt fordi hun slår 
om til engelsk når hun blir 
usikker. En oversetter setter 
sin integritet på spill i det 
hun overtales til å oversette 
en bok hun ikke kan stå inne 
for. En eldre dame og hennes 
datter føler seg ydmyket idet 
de blir tilbudt en milliongave 
fra en slektning.
 
«Som du ser meg» 
er en varm og 
nyansert film om 
mennesker som alle 
vil godt, men ender 
opp med å såre 
hverandre. 
Den handler om 
hvordan mennesker 
som handler ut 
fra integritet og 
følelser oppfattes 
som vanskelige 
i et samfunn der 
idealet er at man 
skal oppføre seg 
rasjonelt. 

Filmen er en leken 
tragikomedie om 
hvordan det som 

fortoner 
seg 
som en 
bagatell 
for én 
person, 
kan føles 
som en 
bunnløs 
kata-
strofe 
for en 
annen. 
Skuespillere er Andrea Bræin 
Hovig, Ane Dahl Torp, Laila 
Goody, Andrine Sæther, Anne 
Marit Jacobsen m.fl.

Det er gratis entré.

Filmkveld i Bøler kirke 
Onsdag 26. november  kl. 19.00 er det igjen 
klart for filmkveld i Bøler kirke.
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Vår katolske kirkevert
At den katolske familien Kövér er blitt aktive 
i menigheten vår skyldes summen av mange 
tilfeldigheter.
Vi møter kirkevert Ádám Zoltán 
Kövér etter gudstjenesten, under 
kirkekaffen. Han er 32 år og 
kommer fra Érd, en mindre by 
han karakteriserer som en slags 
Budapests Lillestrøm. Etter 
tre år i Norge og mastergrad 
i Skandinavistikk ved 
Universitetet i Budapest snakker 
han flytende norsk.

Hva gjorde at du valgte å 
studere norsk og flytte til Norge?
– Det har jeg ikke noe godt svar 
på. Jeg skulle bli ingeniør og 

leste fysikk og matematikk til 
videregående, men oppdaget 
tilfeldigvis faget skandinavistikk 
og fikk en innskytelse til å 
søke. Jeg kom inn og valgte 
norsk som spesialområde, også 
det rent tilfeldig, og til mine 
foreldres store overraskelse.

Etter studiet ble han med i et 
nettmiljø som hovedsakelig 
besto av ungarere i Norge. En 
av dem ville lage en elektronisk 
ordbok, og Ádám, som også er 
glødende interessert i data, ble 

med i prosjektet. Resultatet er 
blitt en nettbasert ordbok på 
30000 oppslagsord. 

Da den var ferdig, fikk han en 
oppringning fra den som sto bak 
prosjektet og ble spurt om han 
ville reise til Norge og arbeide i 
datafirmaet hans.

Døpt som voksen
Etter å ha diskutert det med sin 
kone Ibolya sa de ja takk. Hun 
arbeidet i en skole med spesielt 
utfordrende elever og trengte 
forandring. Kort tid etter fikk de 
vite at første barn var på vei. Nå 
er datter nummer to kommet, og 
de er å se i kirken nesten hver 
søndag.

Enda mer overrasket ble 
foreldrene da Ádám valgte 
å døpe seg for åtte år siden. 
Foreldrene hans hadde ikke 
noe forhold til kristendom. I 
1982 var landet fortsatt under 
kommunismen, og det var ikke 
umulig at det kunne være en 
ulempe å være døpt heller. 

Hvorfor ble du kristen?
– På videregående og 
universitetet hadde jeg mange 
katolske venner. Vi snakket om 
tro, og jeg så deres tro. For meg 
var det vanskelig å tro og forstå 
hva det dreide seg om, men 
jeg så jo at de ikke var noen 
raringer. 

Han startet på et såkalt 
katekesekurs og begynte å lese 
og be sammen med vennene 
sine og å gå i kirken sammen 
med dem. 

Hvordan var det å bli døpt som 
voksen?
– Supert. Det var en flott 
seremoni, med sterke følelser. 
Nærmest som å bli gift. Du kan 

Hele familien utenfor hennes barndomshjem i Ungarn.
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sammenlikne å komme til tro 
på Gud med en forelskelse og 
dåpen med ekteskapspakten. 

Inspirert av Bølerposten
Da han kom tilbake til Budapest 
etter å ha vært i Norge på 
stipend, var den kristne 
katekesegruppen oppløst. Han 
ble med i en ny gruppe, og der 
traff han sin utkårede Ibolya, 
som han nå er gift med.

Det er jo flere katolske 
menigheter her i Norge også. 
Likevel endte dere opp her hos 
oss på Bøler?
– Vi hadde slått oss ned på 
Skullerud og fikk Bølerposten, 
som inspirerte oss til å komme 
til kirken. Vi kom til en flott og 
lys kirke, som ikke minst var 
barnevennlig, noe som vi synes 
er veldig viktig. Det katolske 
alternativet vårt er gammeldags, 
trangt og mørkt. 

De kom oftere og oftere, deltok 
på kirkekaffen, og ble også 
tipset om en eldre ungarsk mann 
i menigheten som de ble kjent 
med. Det var Ferenc Seres som 
ble intervjuet i Bølerposten nr 1 
i 2011.

– Ole Johan Larsen har også 
vært veldig flink til å involvere 

meg i menigheten, fortsetter 
Ádám, som også er blitt med 
i en gudstjenestegruppe. Det 
er disse gruppene som har 
ansvar for gjennomføringen av 
søndagens gudstjeneste.

 Å bli med i en protestantisk 
menighet ser han som helt 
uproblematisk. Som voksendøpt 
er det kristendommen han 
forholder seg til, og siden man 
tilber samme Gud og relaterer 
til det samme, ser han ingen 
praktiske forskjeller.

– Teologene er sikkert ikke 
enige, men det er neste nivå. 
Har man klart oppdragene i 
Bergprekenen, kan man begynne 
å snakke teologi.

Ibolya er oppdratt i den katolske 
tro og hadde hørt fra barnsben 
av at den er den eneste rette, 
men det var i en økumenisk 
gruppe på universitetet de 
traff hverandre. Her hadde 
de også lært protestantisme 
å kjenne, så heller ikke hun 
hadde motforestillinger mot å 
engasjere seg i Bøler. 

De har ikke bestemt seg for om 
de vil bli i Norge for godt. Her 
vil barnas muligheter veie tungt 
på vektskålen. Vi blir i Norge 
foreløpig og ser, sier Ádám til 
slutt.

Av Atle Skretting

PULS
Ungdomklubben PULS 
er tilbud til unge fra 
konfirmantalder.

Klubben holder til i 
ungdomslokalene i kjelleren 
i Bøler kirke og har åpent 
hver tirsdag fra kl. 18.00 til 
kl. 21.00.

Kristin Stensrød Haugen, 
som er konfirmantprest 
og ansvarlig for 
ungdomsarbeidet, forteller 
at PULS starter med 
middag for dem som har 
lyst. – Ellers er kveldene 
ganske åpne, forteller 
hun. – Vi har bordtennis og 
biljardbord, Playstation og 
mange brettspill. Noe av 
det flotte med kveldene er 
den uformelle praten rundt 
bordet. Kvelden avsluttes 
med en liten andakt, sier hun. 

I tillegg til PULSere og 
konfirmanter finnes det også 
noen MILKere. MILK er 
et ledertreningsopplegg for 
unge etter konfirmantalder.  
Gjennom undervisning og 
praksis inn i konfirmant-
arbeidet lærer  de å bli 
ledere. MILKere er blant 
annet med som ledere på 
konfirmantleirene.
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600 på Barnas Dag
Siste søndag i august var 
kirketunet fylt med stands der 
barne- og ungdomsaktiviteter i 
nærmiljøet presenterte seg selv. 
Rundt 600 barn og voksne var 
til stede.

I konfirmantsalen var det satt 

For fjerde år på rad ble barnas dag arrangert 
i og utenfor Bøler kirke.

ut bord og stoler til en enkel 
middagsservering. 

På slutten av arrangementet var 
det en forestilling i kirkerommet 
der blant annet kor, korps, teater 
og dansere fikk lov til å boltre 
seg. 

Østensjø barne- og ungdomsteater.

Bøler tekstilverksted og kaffeseremoni.

Bøler skoles aspirantkor.

Bøler og Nøklevann Musikkorps.

Bøler speidergruppe.

Bøler Basket. Fra matserveringen.

Bøler IF Fotball og Bøler speidergruppe var med på Barnas Dag.
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Da hadde de lagt bak seg en 
ettermiddag og kveld fylt av 
masse spennende aktiviteter 
både ute og inni og rundt Bøler 
kirke. 

«Lys Våken» blir det også i år, 
og alle 6.-klassinger blir invitert 
til å være med.  

Her blir det bl.a. gudstjeneste-
verksted, refleksløp, kakao og 
bål, filmkveld og festmiddag. 
I år får deltakerne en spesiell 
oppgave i forbindelse med 
prosjektet «GRØNN GLEDE i 
vinterkulden».
 
1. søndag i advent skal votter 
fra dette prosjektet nemlig 
henges opp i Bøler kirke. 
Invitasjon blir sendt til alle 
døpte, men alle som har lyst er 
hjertelig velkommen til å delta.

Ta kontakt med oss på e-post 
om dere ikke har fått invitasjon. 
margit.bente.steensnaes@oslo.
kirken.no 

Adventsnatt i kirken 
for 6.-klassinger!
Klokka ble godt over midnatt før det ble ro i 
soveposene i fjor da et knippe 11- og 12-åringer 
overnattet i kirken natt til 1. søndag i advent. 

Grønne votter 
i Bøler kirke 
Stefanie Reinhart 
er billedkunstner. 
Sammen med Bøler 
kirke har hun satt 
i gang prosjektet 
GRØNN GLEDE i 
vinterkulden. 

Målet er å engasjere så 
mange som mulig til å strikke 
grønne votter til Bøler kirkes 
juletre. «Treet» blir i januar 
gave til Kirkens Bymisjon, 
som har mange som trenger 
votter når vinteren setter inn 
for fullt. 

Juletreet er et stativ ut-
arbeidet og snekret av elever 
ved Skullerud skole. Elever 
fra skolen vil også bidra med 
grønne votter. Flere skoler i 
området er invitert til å være 
med. 

Første søndag i advent er det 
«julegrantenning» i Bøler 
kirke. Det er årets LYS 
VÅKEN-deltakere som får 
æren av å henge opp vottene.
Så håper vi at treet vil 
«vokse» utover i desember.

Vi oppfordrer folk til å 
strikke grønne votter, og 
levere til kirken. 
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På prestekontoret mitt i Lille-
sand har jeg et nydelig bilde: 
Jesusbarnet som er svøpt i hvitt 
klede, med gullglorie rundt 
hodet, mot en grå/blå vegg.

Bildet er av Barbro Raen 
Thomassen, og er en liten detalj 
av bildet på inngangsveggen i 
Bøler kirke. Slik, gjennom Jesus 
Kristus, ønskes enhver som 
kommer til kirken velkommen 
med ordene: Jeg vil gi dette 
barnet kjærligheten født av Gud.

Og så kommer jeg til Bøler 
kirke. Spent på å møte denne 
nye kirken, med en annerledes 
arkitektur enn jeg er vant med. 
Jeg nærmer meg, og det første 
jeg ser, er en stor dør. Den 
ønsker meg velkommen til 
kirke! Ja, jeg liker det! Alle skal 
kjenne seg velkommen til kirke!

Kirken er et sted for alle 
mennesker. Samtidig er den 

tradisjon og kultur, hellig rom 
for hellig handling. 
 
Kirkerommet, arkitektur og 
utsmykning, skal hjelpe oss til 
å leve i, til å være til stede i, 
hverdagen som hele mennesker. 
Både en himmel over livet vårt 
og en hjelp til å knytte an til og 
leve i dagen i dag.

I Bøler kirke opplever jeg at alt 
dette er ivaretatt. Arkitekturen 
rommer hele mennesket, fra 
vugge til grav. 

Jeg har særlig vært interessert i 
utsmykning i kirkerom, og for 
meg gir utsmykningene i Bøler 
kirke et spennende bidrag til 
kirkekunsten. 

Barbro, som er den første vi 
møter, viser både tradisjon og 
fornyelse i sine utsmykninger. 
Ved å løfte blikket litt 
over inngangsdøra ser en 

utsmykningen inspirert av 
middelalderens illuminasjoner. 
Men selve bildet er en nåtidig 
fotocollage, og bakveggen en 
urban betongvegg. Slik går 
tradisjon og fornyelse hånd i 
hånd og gir et uttrykk som taler 
til oss i dag. Så føres vi videre 
inn i kirken. 

Det er et godt rom å komme inn 
i, et lyst rom, og blikket fanges 
med en gang av alterbildet. 
«Kransen» – symbol på både 
lidelse og seier. Slik blir 
alterbildet både et uttrykk for 
Jesu liv, død og seier, og også 
en tale til oss som ser det at livet 
er en vandring gjennom lidelse, 
sorg og glede. 

På vandringen opp kirkegulvet, 
fram til dåpssted og alter, kan 
det være 
lett å overse 
de små, 
viktige 
detaljene 
i gulvet. 
Også 
tidligere 
i kunst-
historien 
har en benyttet gulvet til 
utsmykning, men materialet som 
er benyttet er nytt.

Jeg trekkes mot et lite 
sidekapell, et rom i rommet der 
jeg kan gå inn i stillhet. Helt 
enkel utsmykning, åpninger i 
sideveggen som slipper lyset inn 
i små biter. 

Bøler kirke er en ny kirke som 
bærer i seg tradisjonen. Kirken 
er en brukskirke, til bruk ved 
alle livets tider, i alt som livet 
rommer, også døden. Jeg gleder 
meg til neste besøk i Bøler 
kirke!

Møte med Bøler kirke
Inger Johanne Vaags er sokneprest i Lillesand. Hun 
skriver på en oppgave om kunst i moderne kirker. I 
den anledning besøkte hun Bøler kirke. Vi anmodet 
henne om å sende et lite utdrag om opplevelsen av 
Bøler kirke.

Inger Johanne Vaags.
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Lyst på en søndagstur som garantert vil føles godt etterpå?  
 

Bli med som bøssebærer for Lions Club Oslo/Bøler - 8. februar 2015 

Lions Røde Fjær 2015 er en landsomfattende innsamlingsaksjon. Lions Club Oslo/Bøler ser 
gjerne at noen melder seg som bøssebærere slik at vi når Lions mål.  Innsamlede midler går til 
Lions forebyggende arbeid for barn og unge i Norge – dvs. det holdningsskapende 
undervisningsprogrammet - MITT VALG - som brukes i barnehager og på trinn 1 – 10 i skolen.         

Ønsker du å delta som bøssebærer søndag 8. februar 2015 for Lions Club Oslo/Bøler,                 
ta kontakt med en av klubbens Røde Fjær kontakter for mer informasjon: 

Kåre Tellebond på telefon 911 53 658 eller på e-post: kaa-te@online.no 
Steinar Fløtberget på telefon 907 69 015 eller på e-post: steinarf@getmail.no 

Les mer om Lions Røde Fjær 2015 og ‘MITT VALG’ på www.lrf.no. 

                            

 



12

GÅR DU MED PLANER OM Å SELGE, REFINANSIERE ELLER 

ER NYSGJERRIG PÅ HVA BOLIGEN DIN ER VERDT? 
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I OBOS eiendomsmeglere er vi ubeskjedne nok til å påstå at vår erfaring har gitt 
oss førsteklasses lokalkunnskap over hele byen. Så, uansett hva slags bolig du skal 
selge, kommer vi gjerne hjem til deg for en uforpliktende prisvurdering.

Kontakt oss for et godt tilbud!

OBOS eiendomsmeglere Oppsal 
Haakon Tveters vei 96 (Oppsal Senter) 
Telefon 23 12 65 60

Alexander Klemp
Fagansvarlig 
Eiendomsmegler
Mobil: 90 26 94 49

Steinar 
Pettersen
Eiendomsmegler 
MNEF
Tlf: 476 33 025

Sven Yngve  
Hovland
Eiendomsmegler- 
fullmektig
Tlf: 948 68 435

Wenche 
Almén
Eiendomsmegler 
MNEF
Tlf: 974 97 673
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NORDSTRAND 
BEGRAVELSESBYRÅ 

I NY DRAKT

AVD NORDSTRAND:  TLF 23 16 83 30
AVD MAJORSTUEN:   TLF 23 19 61 50 

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

    
    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.no 

TVEITA 
ADVOKATKONTOR

Advokat Kari Paulsrud m.n.a

* Testamente/arv 
* Samboeravtaler

* Separasjon/skilsmisse 
* Barn/barnevern
*Trygd/erstatning 

* Arbeidsrett * Husleie
*Fast eiendom - generasjonsskifte/salg

Kontor i Tveita senter 3. etg.

Timebestilling - 
tlf. 23 37 71 77 / 90 88 97 33

 
epost kpaulsrud@kindemco.no

www.tveitaadvokat.no

Til neste år er det 
Kirkevalg. Også denne 
gang blir valget holdt 
samtidig som kommune- 
og fylkestingsvalget. 

Nå begynner menighetene 
å forberede valget, og 
først i løypa er oppgaven 
med å finne gode 
kandidater til valg til 
Oslo Bispedømmeråd. 
Bispedømmerådet 
representerer også Oslo 
bispedømme på det 
årlige Kirkemøtet, som er 
«Kirkens storting». 

I den kommende bispe-
dømmerådsperioden 
1.1.2015 til 31.12. 2019  
vil Bispedømmerådet og 
Kirkemøtet ta stilling til 
viktige veivalg i Kirkens 
utvikling. Vervet som 
medlem i Bispedømmerådet 
er et sentralt verv i Den 
norske kirke! 

Nominasjonsprosessen 
Det blir nedsatt en 
nominasjonskomité. Deres 
oppgave er å vurdere de 
kandidater som er foreslått 
til å stå på listen til valget. 

Nominasjonskomiteen skal 
til slutt legge fram 
en prioritert liste på 18 
kandidater. Kjenner du 
noen du synes burde 
vurderes som kandidat? 
Menighetsrådet vil gjerne 
ha innspill til kandidater før 
10. januar 2015.

Nye valgregler
Stemmeseddelen på valg-
dagen viser kandidatene i 
prioritert rekkefølge. Det 
er også åpnet for at grupper 
med kirkemedlemmer 
kan stille egen valgliste 
til Bispedømmerådsvalg 
og Kirkemøtet, og også 
til menighetsrådsvalg. 
Hvordan dette gjøres kan 
man lese om i de nye 
valgreglene  http://www.
kirkevalget.no/  

I løpet av våren skal 
menighetsrådet også 
finne kandidater som kan 
stå på listen til valg til 
menighetsrådet. Kanskje 
du vil være blant dem som 
stiller til valg?

Kandidat til kirkevalgene?
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Kontaktpersoner i Rustad I.L

Fotball:
Jarle Birkeli                      Tlf. 932 51 009
Friidrett/Rustad-trimmen:
Ragnar Ellingsen         Tlf. 22 28 93 59
Langrenn:
Barbro Tomter Dahlen      Tlf. 22 61 58 20 
Jørn Raastad                    Tlf. 926 33 060
Barneidrett:
Geir Inge Thom         Tlf. 955 76 760

Slekters gang

Velkommen til 
Østmarkkapellet
For alle som er glad i å 
ferdes i skogen og ønsker å 
kombinere tur og gudstjeneste 
er Østmarkkapellet er 
kjærkomment tilbud.

Hver søndag kl. 12.00, med 
unntak av jul og sommerferie, 
er det sportsgudstjeneste i 
kapellet. Kafeen er åpen fra kl. 
11.00 til kl.14.00, men stenges 
under gudstjenesten.

16. november: Trond Skard 
Dokka 
23. november: Bjørn 
Mathiesen 
30. november: Torleiv Austad 
7. desember: Tore Laugerud 
14. desember: NB! Kl. 
16.00, ved Christine Bovim. 
Fakkeltog fra Grønmo kl. 
15.00. Adventsgrøt.

Døpte:
Håkon Rogdar, Tiril Ryssmo 
Tvete, Emilie Engh-
Kristoffersen, Mari Berge 
Flatabø, Ludvig Nicolay 
Henschien 
Falknor, 
Nora Amalie 
Smith, 
Mikkel 
Hanstad 
Haugnes, 
Mila-
Melodie Dior 
Duegaard 
Amdahl, 
Christopher Falao, Lucas 
Thsgaye Grmay, Johannes 
Ringsby Maurtvedt,Winston 
Emilio Gustafsson, Ayala 
Armando Jr. Leiva Uazquez, 
Birk Vasvåg Snellingen, Oda 
Sofie Bjerke

Vigde:
Lene Cooper og Thomas 
Trandem Høiås

Døde:
Brita Løberg, Eddy Vodal, 
Turi Vera Gulbrandsen, Bjarne 
Løken, Mary Ethel Stensrud,

Anne Kristine Buer, Erik 
Ronny Olsson, Arne Kynsveen, 
Åse Heitmann, Karsten Petter 
Borgås, Reidar Svendsen, 
Oddvar Edin Storvik, Jostein 
Pettersen, Randi Nielsen, 
Astrid Smaadal, Klara Marie 
Skintveit Larsen, Thor Larsen, 
Liv Bangen, Randi Karin 
Dybvik Michalsen, Berit Irene 
Lundberg, Leif Henry Belgen, 
Gerd Brekke 

Bøler kirke  
Facebook og 
hjemmeside
Bøler kirke er på 
Facebook. Finn Bøler kirke, 
trykk så «Liker» for å motta 
nyhetsoppdateringer.

Se også menighetens hjem-
meside www.oslo.kirken.no/
boler der vi legger ut infor-
masjon om dåp, barnearbeid, 
ungdomsarbeid, seniorar-
beid, m.m. 

På hjemmesiden legger vi 
også ut en oversikt over 
konserter og arrangementer i 
Bøler kirke.

oslo.kirken.
no/boler
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Gudstjenester
Søndag 16. november – 
23. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Nattverd.
Markus 10,28-31. Søndagsskole.

Søndag 23. november – 
Siste søndag i kirkeåret
Kl. 18.00: (Mrk. tidspunktet) 
UNG MESSE Kristin Stensrød Haugen. 
Matteus 25,31-46.

Søndag 30. november – 
1. søndag i advent
Kl.11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE. 
«Lys våken» Kristin Stensrød Haugen 
og Margit Bente Steensnæs. 
Lukas 4,16-22a.

Søndag 7. desember – 
2. søndag i advent
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Nattverd. 
1 Kor 15,50-57.

Søndag 14. desember – 
3. søndag i advent
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp.
Lukas 3,7-18.

Søndag 21. desember – 
4. søndag i advent
Kl. 11.00: LANGERUD SYKEHJEM 
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) Dag 
Auli. Kristin Stensrød Haugen.

Onsdag 24. desember – Julaften
Kl. 14.00: Erle Fagermoen
Kl. 15.30: Dag Auli
Trompet: Tina og Torkil Brækkan.
Lukas 2,1-20.

Torsdag 25. desember – Juledag
Kl.10.40: ORGELMEDITASJON. 
Erling Strøm.
Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Eigil Morvik. Nattverd. Trompet: David 
Strøm. Johannes 1,1-14.

Fredag 26. desember – 2. juledag
Kl. 11.00: FELLES GUDSTJENESTE I 
MANGLERUD KIRKE.
Nattverd. Matteus 10,16-22.

Søndag 28. desember – 
Romjulssøndag
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp.
Lukas 2,36-38.

Onsdag 31. desember – Nyttårsaften.
Kl. 23.15: MIDNATTS-
GUDSTJENESTE I OPPSAL KIRKE.

Torsdag 1. januar – Nyttårsdag
Kl. 11.00: FELLES PROSTI-
GUDSTJENESTE I LAMBERTSETER 
KIRKE. Eigil Morvik. Nattverd. 
Matteus 1,20b-21.

Søndag 4. januar – 
Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE. 
Erle Fagermoen. Bøler menighets 
barnehage. Lukas 2,40-52. Juletrefest 
etter gudstjenesten.

Søndag 11. januar – 
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Dåp. Markus 1,3-11. Søndagsskole

Søndag 18. januar – 
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00: KONFIRMANT-
PRESENTASJON Kristin Stensrød 
Haugen. Nattverd. Johannes 4,4-26.

Søndag 25. januar – 4. søndag i 
åpenbaringstiden
Kl. 11.00: MISJONSGUDSTJENESTE 
Dag Auli. Dåp. Johannes 9,1-7.35b-38.

Søndag 1. februar – 
Såmannssøndagen
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd.
Markus 4,26-34. Søndagsskole

Søndag 8. februar – 
Kristi forklarelsesdag
Kl.11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE
Erle Fagermoen. Tårnagenthelg. Dåp.
Markus 9,2-13.

Søndag 15. februar – 
Fastelavnssøndag
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Nattverd.
Johannes 12,20-33.

Søndag 22. februar – 
1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Dåp. Matteus 16,21-23. 
Søndagsskole

Åpent hus
Hver torsdag mellom kl. 11.00 
og kl. 13.00 er det åpent hus i 
Bøler kirke.

Velkommen til kaffe og vafler, 
til å slå av en prat eller bare 
gå rundt og se. Vi ønsker at 
kirkekaféen skal være som sjø-
mannskjerka: et sted å stikke 
innom.

Kirkerommet vil som regel være 
åpent. Åpent for dem som vil 
tenne lys, gå til «klagemuren» 
eller bare sitte i stillhet. 
Kl. 13.00 er det en kort tidebønn.

Hyggetreff

Første onsdagen i måneden 
er det hyggetreff i kirken for 
eldre og for andre som har tid 
om formiddagen.

Hvert av treffene har et tema. I 
tillegg er det gjerne underhold-
ning, sang og bevertning. Vel 
møtt til sosiale treff i Bøler 
kirke.
Onsdag 3. desember kl. 12.00: 
Adventmøte. 
Onsdag 7. januar kl. 12.00.
Julefest. 
Onsdag 4. februar kl.12.00.
Onsdag 4. mars kl. 12.00.

Tro og tvil

«Tro og tvil» er en åpen 
samtalegruppe i Bøler kirke

Utgangspunktet for samtalen 
er kommende søndags tekst.  
Ledere for gruppa er sokneprest 
Dag Auli og diakon Arnt Egil 
Trelsgård
Onsdag 19. november kl. 12.00
Onsdag 21. januar kl. 12.00
Onsdag 25. februar kl. 12.00
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Julemesse i Bøler kirke

Program
kl. 11.00: Julemessa åpner
Kl. 12.00: Grøtsalg
Kl. 13.00: Sang ved Bøler 
barnegospel
Kl. 15.00: Hovedtrekning

Salg av hjemmelagde ting
Salg av julebakst
Hovedtrekning

Åresalg Kafeteria

Vi synger julen inn! 
Allsangskveld
Bli med på allsangskveld 
i Bøler kirke søndag 7. 
desember kl 19.00. Det 
blir allsang av tradisjonelle 
julesanger og også noen 
solistinnslag. Vel møtt til 
en stemningsfull og sam-
stemt adventskveld! Gratis 
inngang.

Julekonserter
Også i år vil det være en 
rekke julekonserter i Bøler 
kirke. Vi vil legge ut infor-
masjon om disse på menig-
hetens hjemmeside www.
oslo.kirken.no/boler 

Julaften
Det blir i år to gudstjenester 
på julaften: kl. 14.00 og kl. 
15.30. Den første gudstjen-
esten er spesielt rettet inn mot 
småbarnsfamilier.

Juletrefest for barn
Søndag 4. januar er det 
familiegudstjeneste. Bøler 
menighets barnehage vil 
delta på gudstjenesten. Rett 
etter gudstjenesten blir det 
juletrefest. Det blir en fest 
slik juletrefester skal være 
med leker, gang rundt jule-
treet, noe å spise og poser. 
Nærmere informasjon på 
menighetens hjemmeside.

Glimt fra en tidligere julemesse i Bøler kirke. Til høyre kaf éen med kaker og kaffe.

På salgsbordene blir det 
strikkede, sydde og heklede 
ting sammen med hjemmelagde 
kaker, og mange andre ting som 
egner seg som julepresanger.

Det blir også åresalg gjennom 
hele lørdagen. En remse med 20 
loddnummer koster 10 kroner, 
og sjansen for gevinst er stor.

I tillegg blir det salg av 
gjennomgangslodd til hoved-
trekningen.  Håndarbeidsgruppa 
har også i år levert fine ting 
til julemessa, blant annet en 
juleduk til hovedtrekningen. 
Blant gevinstene ellers er det en 
DAB-radio, vaffeljern, dukke m/
strikkeklær, ryggsekk, håndlaget 
kniv og mye fint bestikk.

Gjennom hele julemessa er 
kaféen åpen med det tradi-
sjonelle grøtsalget kl. 12.00 som 
et populært innslag. Hvorfor 
ikke spise lørdagsgrøten i kirken 
denne dagen?

Det er diakoniutvalget i Bøler 
kirke som står bak julemessa. 
Men disse får hjelp av mange 
frivillige som bidrar på ulike 
måter.

Overskuddet av julemessa går 
med til å støtte det diakonale 
arbeidet i menigheten. 

Lørdag 22. november er det julemesse med flotte 
gevinster og mye fint å kjøpe.


