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– Da sees vi til konfirma-
sjonen!  Det var en far som sa 
det til meg etter at barnet hans 
var døpt.  

Ikke så rart han tenkte slik. 
Fortsatt er det dåpen og 
konfirmasjonen som står 
sterkest i folks bevissthet.  
Fortsatt er det slik at det er dåp 
og konfirmasjon som samler 
flest mennesker. Men det er 
på langt nær hele bildet av det 
som skjer i Bøler kirke.  

I dette nummeret av Bøler-
posten har vi trukket fram 
Babysang og Tårnagenter. 
Babysang har vi hatt i 
Bøler menighet i flere år. 
Tårnagenter er et nytt tiltak for 
8-åringer denne våren. 

Vi kunne like gjerne 
skrevet om søndagskole, 
familiespeiding, hverdags-
middag, «Etter skoletid», 
familiekor, barnegospelkor, 
kirkebok, bibelutdeling for 
6-åringer eller LysVåken som 
vi hadde for 11 og 12-åringer 
for første gang i høst.  

Alt dette er tilbud til barn 
og unge mellom dåpen og 
konfirmasjonen.  

Gjennom alle disse tiltakene 
vil vi nå i Bøler menighet lage 

et systematisk tilbud til alle 
døpte mellom 0 og 18 år.  

Vi håper å møte igjen 
dåpsbarnet når det skal få 
Kirkebok som 4-åring og bibel 
som 6-åring. Videre håper vi 
å se dem som Tårnagenter 
som 8-åring og til LysVåken 
natt som 11 og 12-åring før de 
kommer som konfirmanter.  

I tillegg har vi en rekke andre 
tilbud til disse aldersgruppene. 

Hvorfor?  

Det er ikke lenger skolen 
som har ansvar for dåps-
opplæringen. Den oppgaven 
hadde skolen fram til 1969, og 
det er lenge siden. Nå er det 
kirken selv som har oppgaven. 
Det er også der den naturlig 
hører hjemme.

Bøler menighet er i gang med 
oppgaven.  Vi ønsker å gi alle 
døpte et tilbud i kirken fram til 
de er 18 år. 

Velkommen til dåp!

Og velkommen til alt 
spennende som skjer i Bøler 
kirke mellom dåpen og 
konfirmasjonen!

Av Dag Auli

Etter dåpen
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Årets konfirmanter

Utover våren og ettersommeren 
vil konfirmantene være med 
på en rekke aktiviteter og 
arrangementer i kirken.

En tirsdag i måneden er det 
undervisning der konfirmantene 
blir kjent med hovedtrekkene i 
kristendommen. 

I ungdomslokalene i kirken 
holder PULS til. PULS er en 
ungdomsklubb med blant annet 
konfirmantene som målgruppe. 
Der er det spill, prat, mat, 
andakt og ulike aktiviteter. 

Alle konfirmantene skal også 
en gang i løpet av våren ha 
oppgaver på en gudstjeneste. Da 
blir de kalt ministranter. Noen 
ministranter vil ta imot dem som 
kommer til gudstjeneste og dele 
ut salmebøker. Andre vil samle 
inn kollekt, lese tekster, hjelpe 
til under dåpen eller delta under 
forbønnen. 

I begynnelsen av april vil 

alle konfirmanten delta på 
innsamlingsaksjon til støtte 
for Kirkens Nødhjelp. I fjor 
samlet Bølerkonfirmantene inn 
nærmere 25 000 kroner. Dette 
er en landsomftatende aksjon.  
40 000 bøssebærere samlet inn 
nærmere 29 millioner kroner til 
arbeidet til Kirkens Nødhjelp.

Høydepunktet for mange av 
konfirmantene vil nok være 
leiren på Tjellholmen en helg i 
juni. Tjellholmen ligger på en av 
Hvalerøyene. En konfirmantleir 
er et stort arrangement. Med 
konfirmanter, hjelpeledere og 
andre ledere vil det være nesten 
100 unge fra Bøler som drar på 
leir. 

Selve konfirmasjonen vil finne 
sted i Bøler kirke søndag 31. 
august og lørdag 6. september.

Og for dem som ikke har fått 
nok av konfirmantleir: Det 
er mulig å være med som 
hjelpeleder året etter.

70 konfirmanter ble presentert for menigheten 
på gudstjenesten 19. januar. Det er nærmere 20 
flere konfirmanter enn i fjor.

Fasteaksjonen
Tirsdag 8. april vil 
konfirmantene på Bøler 
gå med bøsser og samle 
inn penger til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon.

Pengene som blir samlet 
inn under årets aksjon, går 
som vanlig til hele Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Akkurat nå 
pågår et stort arbeid for syriske 
flyktninger, der KN leverer 
rent vann og trygge sanitære 
forhold, i tillegg til annet 
nødhjelpsarbeid.
Men Kirkens Nødhjelp 
arbeider også med gjenopp-
bygging og klimaforebyggende 
tiltak på Filippinene. Pengene 
som samles inn i faste-
aksjonen, gjør det mulig å 
handle raskt i katastrofer, som 
etter tyfonen på Filippinene.

Generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp Anne-Marie Helland 
ønsker å rette en stor takk til 
alle menigheter landet rundt 
som deltar, alle frivillige som 
går med bøsse og alle som gir 
penger: 

– Dere betyr en forskjell, og 
jeg er stolt og imponert over 
at så mange blir med på denne 
dugnaden for rettferdighet. 
Deres innsats gjør det mulig 
for oss å være til stede i 
katastrofen, sier Helland.

Bøssebærere for Kirkens Nødhjelp
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Ole Andreas er 37 år gammel. 
Han vokste opp på Røa i Oslo. 
Det er en menighetsforvalter 
med allsidig bakgrunn som 
begynner i Bøler menighet. 

Han er utdannet historiker, 
men har arbeidet med enslige 
mindreårige flyktninger i Oslo 
kommune. I tillegg har han 
hatt flere styreverv i politikken 
for KrFU og KrF, samt på 
Universitetet i Oslo. I perioden 
2008-12 var han misjonær i 
storbyen Guayaquil, Ecuador 
som utsending for Normisjon.  
Han kommer nå fra et vikariat 
som menighetsforvalter i 
Vålerengen menighet.

Ole Andreas er gift med Aslaug 
Irene, og de har to døtre, Marie 
på 6 år og Caroline Louise på 2 
år. Aslaug Irene er Larviksjente 
og har studert teologi, 
organisasjon og ledelse og er 
nå menighetsforvalter i Grorud 
menighet. Hun har arbeidet i 
Oslo som Unge Voksne- og 
familiekonsulent i Normisjon 
og har også hatt ansvar for 

smågruppearbeidet i Storsalen 
menighet.

I Ecuador arbeidet de på en 
bibelskole for de lutherske 
kirkene. Hovedoppgaven var å 
utvikle ledere og være med på å 
hjelpe ulike kirkeledere som er 
knyttet til Normisjon i landet. 

Ole Andreas jobbet spesielt 
med å istandsette den 
nasjonale administrasjonen ved 
bibelskolen. De hadde kontakt 
med både de spansk språklige og 
de Kichwat språklige (indianer) 
kirkene.

Ole Andreas har nå vært en god 
måned i Bøler, i travle desember.
– Hvilket inntrykk får du av en 
drabantbymenighet i Oslo øst?
– Jeg kjenner ikke menigheten 
fra før, men har fått et godt 
førsteinntrykk. Det er en fin stab 
og mange hyggelige frivillige 
som står på for menigheten. 
Jeg oppfatter et positivt klima 
og eierskap blant alle som er 
involvert i menighetens arbeid. 
Jeg gleder meg også til å bli 

Ny menighetsforvalter
Ole Andreas Gjerull begynte som menighets-
forvalter i Bøler menighet 2. desember

bedre kjent med området og 
menneskene her.

– Frivillighetsarbeidet er viktig. 
Hvordan møter du det?
– Det er jo en sentral del i 
enhver menighet. Jeg er opptatt 
av at hver enkelt kan få bruke, 
utnytte og utvikle sine ressurser 
og talenter. Derfor er det viktig 
å bli kjent med folk, og legge 
til rette for frivillighet. Min 
erfaring er at det utroligste kan 
skje hvis initiativene starter fra 
grasrota og mennesker får brukt 
sine evner.

– Har du noen visjoner for 
arbeidet her?
–  Menigheten skal være lys og 
salt i verden. Alle skal kjenne 
at de er velkommen til Bøler 
menighet. Slik ser jeg gjerne at 
menneskene skal få vokse og 
utvikle seg i sin relasjon til Gud.

Ole Johan Larsen

Årsmøte
Menighetens årsmøte blir 
søndag 27. april etter guds-
tjenesten. 

På årsmøtet vil menighetsrådet 
legge fram årsrapport og 
regnskap for 2013. 

Vårdugnad for kirken

Onsdag 21. mai er det igjen 
dugnad i og rundt Bøler kirke. 

Det er mulig å komme helt fra 
kl.10 på formiddagen til kl.19 
på kvelden. Hver enkelt blir så 
lenge vedkommende har tid og 
anledning. Det blir lagt ut lister 
med store og små oppgaver. 
Underveis blir det servert suppe, 
rundstykker og noe å drikke.
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Temaet for teppet er utvand-
ringen. Det hang tidligere i 
menighetssalen i den gamle 
kirken.

Teppet er 386 cm langt og 126 
cm høyt. Motivet er delt i 
tre deler. Vi ser det gamle 
bondesamfunnet bl.a. med 
kornaks. Deretter seilskuter 
som viser overfarten til 
Amerika, og til slutt det lovede 
land. Kunstneren har nok også 
tenkt på livet som helhet som 
en reise.

Marit Bøhler ble født 1909 
og døde i år 2000. I 1936  ble 
hun gift med Anthon Bøhler 
på Bøler gård og flyttet dit. På 
gården ble det mye å gjøre. 

Datteren Randi forteller at det 

foruten tre barn bodde mange 
slektninger på gården under 
krigen som arbeidsfolk.

Marit Bøhler hadde mange 
interesser og var aktiv på 
mange områder. Veving var en 
av hobbyene hennes. 

Et annet teppe hun ga til 
kirken heter ”Sacré Coeur”, 
som oversatt betyr ”(Jesu) 
hellige hjerte”. Teppet er 90 
cm bredt og 125 cm høyt, 
og henger nå i oppgangen til 
kontorfløyen.  

Det var svigersønnen, 
arkitekten Willy Thomassen, 
som tegnet kartongene som 
ble brukt som underlag for 
teppene.

Marit Bøhler var aktiv i 
bondekvinnelaget. Mindre 
kjent er kanskje hennes 
interesse  for poesi, og at hun 
hadde undervisning i å lese 
dikt. Hun var også den som 
tok del i foreldreutvalgene. 
Den gang var Østensjø skole 
nærmeste skole.

Hun var også med i menig-
hetsrådet for Oppsal, senere 
i menighetskomiteen som 
dannet grunnlaget for egen 
Bøler menighet, og i de 
første selvstendige Bøler 
menighetsråd. 

Det er sagt at det var hun som 
en natt hadde en drøm om å 
gi bort tomt til kirke på Bøler, 
noe hennes mann Anthon var 
enig i. Det er også nevnt at 
hun var med i ”Lille hjelper”, 
en gruppe som arbeidet for 
kirken.

Når jeg nevner familien Bøhler 
for de eldre i menigheten, får 
jeg inntrykk av at det var en 
hyggelig, snill og omsorgsfull 
familie som betyde mye for 
menigheten, langt utover 
kirketomten. Stikkord som går 
igjen er at hun var et ytende 
menneske. 

For min egen del husker jeg at 
hun en sen ettermiddag dukket 
opp med hjemmebakt kake 
til meg som satt på kontoret. 
Den passet fint til påfølgende 
kirkekaffe.

Ole Johan Larsen

 

Utvandringen
Bortsett fra kirkesølvet var det lite av kunst 
som fulgte med fra den gamle kirken. Men 
noe er blitt med. I prostifløyen har vi nå fått 
hengt opp et langt teppe som Marit Bøhler 
har vevd. 
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I forrige nummer av Bølerposten 
drøftet jeg spenningsforholdet 
mellom frihet og fellesskap 
i den moderne kulturen. Jeg 
advarte da mot en overdreven 
prioritering av begge sidene, 
både individuell frihet og 
undertrykkende fellesskap. 
Her gjelder det å finne den 
rette balansen mellom to hver 
for seg positive, men ofte 
også motstridende hensyn. I 
mitt forsøk på å finne det rette 
balansepunktet la jeg mest 
vekt på at det er fellesskapet 
– solidaritet og samhold, 
forankring og forpliktelse – 
som er det mest utsatte, og 
verneverdige, verdihensyn i vår 
hyperindividualistiske tid.

Denne gangen skal vi gå litt 
nærmere inn på begrepet frihet. 
Hva mener vi med frihet? 
Og hvordan kan (sann) frihet 
oppnås?

Frihet er utvilsomt et av 
våre fremste honnørord. Da 
Bondeviks verdikommisjon 
i sin tid skulle formulere den 
viktigste verdien i vårt samfunn, 
ble friheten fremhevet som den 
viktigste av alle verdier.

Friheten fra

Men frihet kan forstås på 
flerfoldig vis – og ulike tider og 
kulturer fremhever forskjellige 
frihetsanliggender. 

For en drøy generasjon 
siden var frihet og frigjøring 

fremfor alt kultur- og 
samfunnskritiske anliggender. 
De kulturradikale såkalte 68-ere 
målbar et fremtidsoptimistisk 
frihetsprosjekt, der formålet 
var å avsløre usunne makt- og 
autoritetsforhold og frigjøre 
individet fra undertrykkelse og 
tvang. Et negativt frihetsbegrep, 
frigjøring fra, var det 
fremherskende.

Men i dagens samfunn 
forstås frihet på helt anner-
ledes nyansert vis, sikkert 
i sammenheng med en 
mentalitetsendring på 
overgangen til et nytt århundre. 

I løpet av de siste årene er 
det utgitt påfallende mange 
bøker om frihet. Den generelle 

tendensen er den at der har 
foregått en forskyvning fra 
fokusering av negativ frihet 
fra til fokusering av en positiv 
frihet til. Spørsmålet blir 
mer dette: Hva skal vi fylle 
vår nyvunne frihet med i 
den norm- og autoritetsfrie 
samtidssituasjonen? 

De kulturliberale 68-ernes 
store meningsprosjekt var 
frigjøringsoptimismen, 
realiseringen av det nye 
autoritetsfrie samfunn, der 
individet er sin egen suverene 
lovgiver.

Friheten til

I dagens situasjon har vi høstet 
desillusjonerende erfaringer 
med vår nyvunne frihet og 
individuelle selvstendighet. 
Var det kanskje likevel 
ikke så enkelt å realisere et 
innhold å fylle friheten med? 
Pådro vi oss nye mentale 
belastninger i kjølvannet av 
de løste ufrihetsproblemene? 

Tanker i tiden:

Hva gir sann frihet?
Er det frihet fra noe, eller frihet til noe? Og hva 
er kristen frihet?

For noen er den kristne tro alt annet enn frihet. For andre er den nettopp frihet. 
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Medførte den store valgfriheten 
merbelastninger i form 
av beslutningsvegring og 
verdiforvirring?

I mitt forrige Bølerposten-
bidrag siterte jeg den polske 
sosiologen Zygmunt Baumans 
tanker om balanseringen 
av frihet og fellesskap. 
Bauman diagnostiserer også 
belastningene ved liberalismens 
negative frihet: som en form for 
frihet som lett fører til tomhet, 
til vilkårlighet og valgforvirring 
når den ikke balanseres av 
forankring, forpliktelse og 
fotfeste i noe utenfor individet 
selv. 

Ifølge Bauman skjer det lett 
at stor individuell valgfrihet 
underminerer grunnlaget for 
sann indre frihet, og fører 
til forsterket avhengighet, 
for eksempel overfor 
forbrukersamfunnets fristelser 
og forførelser. Vi utvikler en 
ufrihetens mentalitet formet av 
media- og markedskulturen, 
styrt av det flyktige og 
utbyttbare, med minimalt 
rom for varige verdier som 
forpliktelse, trofasthet, 
solidaritet og ansvar.

Bauman tegner kan hende 
et vel pessimistisk bilde av 
situasjonen. Men han peker  
på noe vesentlig om frihetens 
vilkår i vår individualistiske og 
liberalistiske samtid, en tid uten 
et samlende og integrerende 
verdifundament.

Erfaringen av ettervirkningene 
av de moderne frigjørings-
ideologiene og den negative 
friheten har kanskje også gitt 
oss et klarere syn for at vi kan 
oppnå sann frihet bare i

avhengighet av fellesskapet og 
hverandre. 

Frihet forutsetter paradoksalt 
nok altså avhengighet for 
å kunne være sann frihet. 
Gode fellesskap og velprøvde 
fellesverdier gir en frihet 
som ikke er negativ, tom og 
forvirrende, men som kan 
fylles med innhold. Frihet som 
forankres og begrunnes i verdier 
som ikke bare er selvvalgte, gir 
forpliktelse og fast holdepunkt.

Den kristne friheten

Til frihet har Kristus frigjort 
oss, sier apostelen Paulus i 
Galaterbrevet. Heller ikke 
kristenlivets frihet oppnås 
gjennom negativ frigjøring fra. 
På kristne premisser er vi ute 
av stand til å kunne oppnå sann 
frihet ut fra egne ressurser. Vi 
er avhengig av en frigjører for å 
kunne bli sant frie – for å kunne 
leve fritt i pakt med de livslover 
vi dypest sett er skapt til.

Tanker i tiden
Tanker i tiden er serie artikler 
i Bølerposten som vil ta for 
seg aktuelle verdibegreper.

Otto Krogseth er i dag pen-
sjonist, men har tidligere vært 
professor i religionshistorie 
ved Universitetet i Oslo. 

Otto Krog-
seth er også 
en Bølerpa-
triot. 

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

En onsdag 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 under-
holdning, sang og bevertning.  
Vel møtt til sosiale treff i Bøler 
kirke.
Onsdag 5. mars kl. 12.00. 
Onsdag 2. april kl. 12.00. 
Onsdag 7. mai kl.12.00. 
Onsdag 4. juni 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 26. februar kl. 12.00
Onsdag 19. mars kl. 12.00
Onsdag 23. april kl. 12.00
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Østensjø barne- og 
ungdomsteater er 20 år

Hver dag i perioden 16.-22. 
mars 2014 står skuespillere 
fra Østensjø Barne- og 
Ungdomsteater (ØBUT) på 
scenen og spiller teater. 

ØBUT er storfornøyd med å 
leie lokalene i Bøler kirke til 
teaterøvinger gjennom hele året. 
Teaterforestillingene er svært 
populære, og i konfirmantsalen 
er det heldigvis plass til mange 
tilskuere. 

I tillegg har kirken en sentral 
beliggenhet for bydelens 
beboere, og er lett tilgjengelig 
med buss og T-bane. 

Forestillingene passer for både 
barn og ungdom. 

Barnegruppa presenterer i år 

en moderne versjon av brødrene 
Grimms kjente eventyr «Snehvit 
og de syv dvergene». 

Ungdomsgruppa spiller 
teaterstykket «Åfferdea? 
Eller jenta som var så fæl til 
å spørre» av Ebba Haslund. 
Hovedpersonen Dorothea er 
en jente med mange spørsmål 
og tanker. Dette driver de fire 
søstrene hennes til vanvidd, men 
den modige Dorothea viser seg 
samtidig å bli redningen for en 
liten bygd som har havnet i en 
noe vanskelig situasjon.  

ØBUT er et foreldredrevet 
teater. Mange foreldre legger 
ned mye frivillig arbeid for 
at barn og unge skal ha et 
teatertilbud. 

Vi legger vekt på at kostymer, 
musikk og scenografi skal være 
så profesjonelt tilrettelagt som 
mulig. 

I år har teateret 20 års jubileum. 
Vi lover gode skuespiller-
prestasjoner, humor, bra 
scenografi og flotte kostymer. 

Ta med deg barn, barnebarn, 
ungdom, naboen, venner, og 
kom!

Av Siri Roness

For tredje år på rad rigges konfirmantsalen i 
Bøler kirke til teater. 

Program
Premiere barnegruppa: 
«Snehvit og de syv 
dvergene»: 
Søndag 16. mars kl. 18.00

Premiere 
ungdomsgruppa: 
«Åfferdea? Eller jenta som 
var så fæl til å spørre»:
Mandag 17. mars kl. 18.00

Forestillinger 
barnegruppa: 
Tirsdag 18. mars kl. 18, 
torsdag 20. mars kl. 18 
og lørdag 22. mars kl. 12.

Forestillinger 
ungdomsgruppa: 
Onsdag 19. mars kl. 18, 
fredag 21. mars kl. 18 
og lørdag 22. mars kl. 16.

Salg av billetter i døra. 
Barn (3-16 år) kr 50,-, voksen 
kr 100,- Kontant betaling.

Kafé med salg av mat, kaker, 
snacks og drikke. 

Du kan finne mer 
informasjon om ØBUT på 
www.obut.no

Fra en tidligere forestilling. Det er et imponeredne arbeid som legges ned for å 
lage teater i konfirmantsalen. Foto: Haavard Pettersen.
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Tidligere riksadvokat og 
nåværende styreleder i Fritt Ord 
Georg F. Rieber-Mohn åpner 
utstillingen, som varer til 27. 
april. 

Billedkunstneren Stefanie 
Reinhart, bosatt på 
husmannsplassen Hullet ved 
Rustadsaga i Østmarka, har 
skapt en egen billedverden 
rundt de kristne høytidene og 
ritualene i utstillingen «ALT 
HAR SIN TID». Hun gjengir 
de kjente bibelske fortellingene 
med figurative og abstrakte 
penselstrøk, og i sine collager 
bruker hun gamle salmebøker 
og tekster. Det er arbeider 
på lerret og papir i akryl og 
akvarell. 

Maleriene viser på sin måte at 
høytidenes mening ikke først og 
fremst er å minnes noe som har 

skjedd for lenge siden, men å 
realisere eller virkeliggjøre det 
i en nåtidig ramme – som i en 
slags livsfrise. Ved hjelp av en 
rekke religiøse symboler, som 
avkodes gjennom fargebruk og 
enkel ordbruk, blir betrakteren 
ført gjennom høytidsdagene fra 
jul til pinse. 

I mange menneskers liv 
fungerer kirkens merkedager 
som en «rød tråd». I utstillingen 
«ALT HAR SIN TID» 
blir denne metaforen gjort 
konkret ved en installasjon 
i kirkerommet, som handler 
om hver enkelts unike livsvei 
og de valgene vi tar – om 
menneskemøter og skjebne. 

Teksten «ALT HAR SIN TID» 
fra Forkynneren 3 spiller en 
sentral rolle i utstillingen. 
Ordene viser til menneskets 

uforanderlighet 
overfor livets kår, 
som mange av 
salmene våre også 
vitner om. Også 
André Bjerkes dikt 
AMOR FATI kan 
nevnes som en tråd 
utstillingen spinner 
videre på. 

Under åpningen 
spiller Anne 
Kolbjørnsdatter 
Skaare 

meditasjoner over salmer, 
folketoner og andre sanger, og 
skaper slik en musikalsk reise 
gjennom kirkeårets fortellinger 
og det spekteret av følelser 
som kan knyttes til dem og til 
bildene i utstillingen. Musikken 
vil finne sin endelige form der 
og da i kirkerommet.

Omvisninger i utstillingen: 
Onsdag 2. april kl. 14
Torsdag 24. april kl. 13
Søndag 27. april kl. 14.30
eller etter avtale med 
kunstneren. 

Vel møtt i Bøler kirke! 
Av Anne Kolbjørnsdatter Skaare

En rød tråd gjennom livet – 
kunstutstilling i Bøler kirke
Lørdag 29. mars kl. 14 i Bøler kirke kan du 
oppleve kirkens høytider og ritualer fargelagt 
av billedkunstner Stefanie Reinhart og tonesatt 
av musiker Anne Kolbjørnsdatter Skaare under 
åpningen av utstillingen «Alt har sin tid» 

I Galleri og Atelier ANNEKS, Stefanie Reinhart

Jul, maleri

Pinse, maleri
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Søndag 27. april kl.19.00:

«Musikken er mitt 
fedreland»
Konsert med Solfrid Molland, 
Gheorge Vasile-Buzoiano og 
flere.

Solfrid Molland er pianist, 
sanger og komponist. Solfrid 
vokste opp med russisk 
folkemusikk og sigøynermusikk, 
noe som preger hennes 
konserter og komposisjoner. 
Hun har reist gjennom Europa 
som gatemusiker med sitt røde 
trekkspill. På reisene lærte 
hun sanger av romfolket og 
komponerte musikk til ulike 
katedraler. Musikken ble utgitt 
på CD i 2011: «Katedral for 
Tapte Drømmer». Her satte 
hun et musikalsk og poetisk 
søkelys på Europas største 
minoritet, romfolket. Nå 
kommer en ny CD: «Musikken 
er mitt fedreland», som er en 
videreføring, men med vekt på 
gatemusikantene i Oslo.                                        
 
Gheorghe Vasile-Buzoiano, 
sanger og trekkspiller fra 
Romania som er sønnen til den 
kjente sangeren og fiolinisten 
Constantin Vasile og har spilt 
siden han var 11 år. Som 
tradisjonsbærer formidler han 
rommusikk med røtter tusen år 
tilbake i tid.

Fredag 14. mars kl. 19.00:

Variert jazzkonsert
Med Ike Sturm og Frøydis 
Grorud m/band 

Lederen for jazzavdelingen 
ved Saint Peter’s Church på 
Manhattan, Ike Sturm, møter 
Frøydis Grorud til samspill 
i et sjangeroverskridende 
norsk-amerikansk samarbeid. 
Sturm og Grorud bidrar begge 
med originalkomposisjoner, 
og vil i tillegg presentere 
noen arrangementer og 
improvisasjoner over kjent 
salmemateriale. 

Bandet består av markante 
musikere som er kjent for 
dynamisk improvisasjon i et 
varmt, lyrisk landskap, med 
inspirasjon fra både jazz, 
klassisk, kirkemusikk og nyere 
rytmiske sjangre. 

Den klassiske sopranen Misty 
Ann Sturm har vært solist ved 
flere av de største konserthusene 
i USA.
Helge Nystedt er en flittig brukt 
kapellmester og bandleder, 
og har nylig skrevet ny 
messemusikk til student-
gudstjenestene i Slottskapellet 
i Oslo.
Trommeslageren Thomas Hvale 
kjennetegnes av sitt lyttende og 
organiske spill.

KonserterInvitasjon til 
sorggruppe
Når en nærstående 
person dør, kan man ha 
behov for støtte også fra 
noen utenfor familien 
eller vennekretsen.

Sorg uttrykkes ulikt fra 
menneske til menneske. Noen 
gråter mye, andre lite. Noen 
blir sintere eller reddere enn 
ellers. Noen blir veldig aktive, 
andre vil bare sove. Noen 
snakker om tapet til alle, andre 
vil helst være alene og slippe 
å snakke.

En sorggruppe er et møtested 
og et samtalerom for voksne 
mennesker som har mistet sin 
nærmeste. Den gir en mulighet 
til å dele erfaringer med andre 
i samme situasjon, og til å 
finne støtte til livet videre. 

En sorggruppe består av 
4-8 personer, som møtes 
regelmessig over en periode, 
eller av åpne grupper der det 
er mulig å være med i kortere 
eller lengre perioder.

Dersom du tror at en 
sorggruppe kan være noe 
for deg, eller du ønsker en 
samtale, er du velkommen til 
å ta kontakt med diakon Arnt 
Egil Trelsgård, tlf. 415 64 320.
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"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" 

Lions Tulipanaksjon er en årlig innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant 
barn og unge. 

Lørdag 26. april fra kl 11.00 

vil Lions Club Bøler være tilstede på Bøler Senter for å dele ut tulipaner og 
informere om «Mitt Valg» prosjektet. 

 
Vil du vite mer om Lions arbeid, se www.Lions.no eller  

Lions Club Bøler v/Ole Jessen på telefon 922 87 163 eller via e-post: siri.ole@online.no  
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Inspirasjonssamling 
og forestilling av Svein Tindberg
Lørdag 26.4. i Bøler kirke i Oslo

Region Øst er vertskap for ”sommerfest og general-for-
samling”. I den anledning inviterer vi misjonsvenner i 
regionen til inspirasjonssamling. 

Program for samlingen:

14.00  Anledning til å bestille middag, kr 100,-
 Bestilles på ost@nms.no, eller tlf 22578550  
 senest 8. april

15.00  Åpent Inspirasjonstreff for misjon  
 og GF 2014
 Smakebiter fra GF-programmet
 Generalsekretær Jeffrey Huseby
 Kollekt

16.00  Kaffeservering

17.00  “Som skrevet står”
 Svein Tindberg leser, forteller og leker med 
 tekster fra Bibelen.
 Inngang kr 100,-

Velkommen fra hele regionen

Takk!
Julemessa
I slutten av november arrangerte diakoni-
utvalget julemesse i Bøler kirke. Til 
sammen kom det inn brutto ca kr. 68 000 til 
menighetens diakonale tiltak.
En varm takk til alle som har hjulpet til 
med julemessa, enten i form av gevinster og 
ting til salgsbordet, eller som medhjelpere 
på selve julemessa. En ekstra takk til 
håndarbeidsgruppa, som enda en gang leverte 
mange fine håndarbeider til gevinstbord og 
salgsbord.

Salmebokaksjonen
Rett før jul i fjor tok Bøler menighet i bruk 
den nye salmeboka. I den anledning hadde 
menighetsrådet en egen salmebokaksjon. 
Gaver, gjennom bl.a. Bølerposten, og en egen 
kirkeofring innbrakte tilsammen 
kr 23 425. Dette er nok til å dekke utgiftene til 
78 salmebøker. Tusen takk for gavene.
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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

Bøler senter
0691 oslo 

e-post: boler.oslo@apotek.no 

ÅpnIngstIDer:
9–18 mandag – fredag

9–15 lørdag

teleFon  22 75 91 90

teleFaKs   22 75 91 91

    
    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

Støtt våre annonsører.
De støtter oss.

Hjemmeside 
og Facebook
Bøler kirke er på Facebook. 
Finn Bøler kirke, trykk så 
«Liker» for å motta nyhets-
oppdateringer.

Se også menighetens hjem-
meside www.oslo.kirken.no/
boler der vi legger ut infor-
masjon om dåp, barnearbeid, 
ungdomsarbeid, seniorarbeid 
m.m. 
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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
Hver søndag kl. 12.00, 
med unntak av jul og 
sommerferie, er det sports-
gudstjeneste i kapellet. 
Kafeen er åpen fra kl. 11.00 
til kl. 14.00, men stenges 
under gudstjenesten.

16. februar: Bjørn Wegge
23. februar: Dag Smemo 
02. mars: Dag Kjetil Hartberg
09. mars: Per Anders 
Nordengen
16. mars: Trond Skard Dokka
23. mars: Liv Hegle 
(nattverd) 
30. mars: Espen Feilberg 
Jacobsen
06. april: Elisabeth Torp 
13. april: Gunnar Kagge
21. april: Tore Laugerud 
(2. påskedag)
27. april: Eigil Morvik 
04. mai: Eivind Arnevåg 
11. mai: Per Olav Vangen 
(familiedag m. grilling og 
leker)
18. mai: Bjørn Mathiesen 
29. mai: Jone Salomonsen 
01. juni: Ragna Dahlen 
09. juni: Gyro Sølvsberg 
(2.pinsedag ) 
15. juni: Øystein Larsen

Døpte:
Mille Bolette Kristoffersen, 
Pernille Dicdican Torbjørnsen, 
Alva Auvi Hellum, Erle 
Rebekka Wihlander Hestvold, 
Jenny Rytter Morley, Ronja 
Åstebøl, Levi Ravndal Botten, 
Isabel Servold Melgård, 
Anni Ngo-Aandal, Dario 
Ask Martens, Carmen Olivia 
Paredes, Leon Aleksander 
Vintermyr-Johansen, Kian Bai 
Aamodt

Døde:
Arild Johansson, Erna 
Kjønigsen, Borgny Johanne 

Foss, Annie Olivia Pedersen, 
Nils Hilmer Engstrøm, Eva 
Ragnhild Reichelt, Bjørn Inge 
Jakobsen, Otto Gille Larsen, 
Aura Johan Borja Sembrero, 
Kåre Oliver Olsen, Vidar 
Emanuel Larsen, Liv Kronhaug, 
Evy Ida Elsa Bjerklund, 
Tore Gundersen, Inger Marie 
Guldberg, Kjell Åge Flagstad, 
Kåre Andersen, Astrid Lillian 
Båheim, Esther Lyndgren, 
Bjørn Henry Dahlberg, Unni 
Larsen, Solveig Prøytz, Kristian 
Engebretsen, Inger Agnes 
Karlsen, Anna Sønvisen, 
Sigurd Andreas Gallefoss, Berit 
Midtun Hagen, Bjørg Moe, Ivar 
Bastiansen, Oddveig Laurette 
Hansen, Mary Irene Ellefsen

Salmekvelder
Denne våren blir det flere 
salmekvelder i Bøler kirke 
der vi synger fra den nye 
salmeboka.  
De neste er 26. februar og 
2. april. Alle kveldene er 
kl. 19.00 i kirkerommet. 
Gjennom disse kveldene 
ønsker kantor Erling Strøm 
at menigheten skal bli bedre 
kjent med noen av de nye 
salmene. Med seg har han

kapellan Kristin Stensrød 
Haugen. Etter salmekvelden 
i kirkerommet blir det åpen 
kirkekafé.

Påskedagsfrokost.
Påskedag 20.april blir det 
felles frokost i Bøler kirke. 
Det er samling i det bakre 
kapell kl. 10.00 før frokosten 
serveres i konfirmantsalen. 
Det er ingen påmelding til 
påskedagsfrokosten. 
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Gudstjenester
Søndag 16. februar – 
Såmannssøndagen
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp.
Lukas 8,4-15.

Søndag 23. februar – 
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Hauge. 
Nattverd. Matteus 17,1-9.

Søndag 2. mars –  Fastelavnssøndag
Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE
Dag Auli. Bøler menighets barnehage. 
Dåp. Johannes 17,20-26.

Søndag 9. mars – 1. s. i fastetiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Nattverd. Matteus 4,1-11. Søndagsskole

Søndag 16. mars – 2. s. i fastetiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp.
Matteus 15,21-28.

Søndag 23. mars – 
Maria Budskapsdag.
Kl. 11.00: SANG- OG 
MUSIKKGUDSTJENESTE
Kristin Stensrød Haugen. Oslo Vocalis, 
dir.Vigdis Oftung. Erling Strøm. 
Nattverd. Lukas 1,26-38.

Søndag 30. mars – 3. s. i fastetiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp.
Lukas 11,14-28.

Søndag 6. april – 4. s. i fastetiden.
Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE
Kristin Stensrød Haugen. Dåp. 
Johannes 11,45-53.

Søndag 13. april – Palmesøndag
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Dåp. Johannes 12,12-24.

Torsdag 17. april – Skjærtorsdag
Kl. 18.00: Erle Fagermoen.
Alminnelig skriftemål. Nattverd.
Matteus 26,17-30.

Fredag 18. april – Langfredag
Kl. 11.00: Erle Fagermoen.
Johannes 18,1-19,42.

Søndag 20. april – Påskedag
Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE
Dag Auli. Nattverd. Trond Olav 
Ruistuen, trompet. Lukas 24,1-9.

Mandag 21. april – 2. påskedag
Kl. 19.00: FELLES GUDSTJENESTE 
FOR BØLER; OPPSAL OG 
MANGLERUD MENIGHET I 
MANGLERUD KIRKE. 
Nattverd. Lukas 24,13-35.

Søndag 27. april – 2. s. i påsketiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp.
Johannes 21,1-14. Søndagsskole

Søndag 4. mai – 3. s. i påsketiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Huagen. 
Nattverd. Johannes 10,11-18.

Søndag 11. mai – 4. s. i påsketiden
Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE
Erle Fagermoen. Dåp. 
Johannes 16,16-22.

Søndag 18. mai – 5. s. i påsketiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Nattverd. Johannes 15,1-8. 
Søndagsskole.

Søndag 25. mai – 6. s. i påsketiden
Kl. 11.00: BYDELSGUDSTJENESTE
Utegudstjeneste på kirketunet utenfor 
Bøler kirke. Dag Auli. Lukas 18,1-8.

Torsdag 29. mai – 
Kristi himmelfartsdag
Kl. 12.00: SPORTSGUDSTJENESTE 
PÅ ØSTMARKSKAPELLET
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) 
Markus 16,19-20.

Søndag 1. juni – Søndag før pinse
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Nattverd.
Johannes 15,26-29.

Søndag 8. juni – Pinsedag
Kl. 11.00: HØTIDSGUDSTJENESTE
Dag Auli. Nattverd.
Johannes 20,19-23.

Mandag 9. juni – 2. pinsedag
Kl. 11.00: FELLES GUDSTJENESTE 
FOR PROSTIET I OPPSAL KIRKE. 
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) 
Johannes 16,5-11.

Kjerringa med staven
De har Østmarka som 
møtested. De er kvinner. 
De kaller seg «Kjerringa 
med staven». Og de samler 
inn penger til Det Norske 
Misjonsselskap.

En tirsdag i måneden kl. 
19.00 samles de på Haraløkka 
utstyrt med kaffe og tilbehør. 
Turene varierer litt etter vær 
og føreforhold. Men fast post 
på programmet er en samling 
underveis med andakt, kaffe og 
innsamling til misjonen.

Datoene denne høsten er 25. 
februar, 25. mars, 29. april, 
27. mai og 17. juni. Ta gjerne 
kontakt med Anne Margrete 
Samuelsen, tlf. 900 91 501, for 
nærmere informasjon. 

Egil Svartdahl 
til Bøler kirke

Onsdag 12. mars kl. 19.00 
kommer pinsepastoren, 
predikanten og program-
lederen til Bøler kirke. 

Egil Svardahl vil tale over 
temaet: 
«Hva har du 
i bagasjen?»
Møtet er en 
del av serien 
«Troen i 
hverdagen»
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Bøler menighet inviterer denne 
helgen alle 8-åringer til å 
være Tårnagenter i kirken. I 
løpet av helgen skal oppdrag 
og mysterier løses og kirken, 
tårnet og klokkene utforskes. 
Barna bor hjemme, men vil 
være sammen lørdag og søndag. 
Tårnagenthelgen arrangeres i 
mange kirker i hele landet.

Kirketårn og andre 
hemmelige steder
Kirketårnet er en skjult skatt for 
mange barn. Det har vi lyst til å 
gjøre noe med. Der det er mulig, 
vil barn over hele landet klatre 
opp i kirketårn denne helgen. 

Bibelens fortellinger
Bibelen, mysterienes bok, finner 
agentene både agenttips og 
fortellinger som hjelper dem å 
løse oppdragene. Kanskje får 

Tårnagenthelg for 
menighetens 8-åringer
Lørdag og søndag 10. og 11. mai inviteres alle 
8-åringer til å være agenter for å løse oppdrag og 
mysterier.

fortellingene ringvirkninger for 
både agentene og andre.

Tårnvakt
Vil du være Tårnvakt? En 
Tårnvakt er en som er med og 
passer på barna noen timer i 
løpet av helgen, en som kan 
være sammen med gruppene på 
oppdrag eller stå på post, hjelpe 
til med maten, m.m.

Påmelding
Alle døpte 8-åringer i Bøler 
menighet vil i løpet av april få 
en invitasjon til tårnagenthelgen 
i mai. Der vil det stå nærmere 
informasjon om opplegg og 
påmeldingsfrist. 8-åringer som 
ikke er døpt, er selvsagt også 
hjertelig velkommen til å bli 
med på tårnagenthelgen.

Babysang
To mandager i måneden 
kl. 11.30 er det babysang 
i Bøler kirke.

På babysang synger man 
både kjente og nye sanger, 
lærer rim og regler og beve-
ger seg til musikken. Vekten 
ligger på samværet mellom 
barnet og mor eller far.

Samlingen starter kl. 11.30 
og varer ca en halvtime. 
Etterpå serveres det lunsj, 
kaffe og te. Lunsj koster kr 
30,-. Samlingen ellers er 
gratis. 

Babysang passer best for 
barn fra tre måneder til litt 
over ett år, men alle som vil, 
er hjertelig velkommen til å 
prøve. Samlingene ledes av 
Elisabet Voll Ådnøy, som 
studerer musikkpedagogikk 
og jobber i Bøler kirkes 
barnearbeid. 

Datoer for våren er 10. 
februar, 24. februar, 17. mars, 
24. mars, 7. april, 28. april, 
5. mai, 19. mai, 2. juni og 16. 
juni.

Se forøvrig menighetens 
hjemmeside eller 
www.facebook.com/
babysangibolerkirke.


