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Det er nå i august 3 år siden 
Bøler kirke ble vigslet. Helt fra 
starten har vi ønsket at kirken 
også skal være et kulturhus for 
nærmiljøet. Langt på vei har vi 
lykkes.

Østensjø barne- og 
ungdomsteater, Parenti Vocalis 
og Oslo Vocalis har Bøler 
kirke som øvelseslokaler. 
Østensjø barne- og 
ungdomsteater har hver vår 
sin teaterfestival i lokalene 
til kirken og mange av 
konsertene til Parenti Vocalis 
og Oslo Vocalis er lagt til 
kirkerommet.

I tillegg har en rekke lokale 
kor og korps lagt sine 
konserter til Bøler kirke. 

To ganger i året har vi en egen 
programfolder som innstikk 
i Bølerposten.  I den som 
følger med dette nummeret 
av menighetsbladet har vi en 
foreløpig oversikt over høstens 
konserter. 

Ikke nok med det. Bøler 
menighet har en egen 
kulturkomité som også dette 
semesteret står bak en rekke 
tilbud.

Jeg har lyst til å trekke fram to 
av arrangementene til 

kulturkomiteen:

Onsdag 8. oktober 
kl. 19.00 blir konsert med 
multiinstrumentalist Stian 
Carstensen og kantor 
Ulf Nilsen. Begge er 
fremragende improvisatorer. 
Under Oslo Internasjonale 
Kirkemusikkfestival i mars i 
år samlet de bortimot full Oslo 
domkirke.

Onsdag 26. november 
kl. 19.00 blir det igjen 
filmkveld i Bøler kirke. 

Tidligere har vi hatt 
besøk av manusforfatter 
Harald Rosenløw Eeg og 
manusforfatter og regissør 
Margreth Olin. 

I november kommer manus-
forfatter og regissør Dag 
Johan Haugerud. Filmen hans 
”Som du ser meg” har vunnet 
fire Amanda priser, deriblant 
prisen for beste film og beste 
regi.

Det er mye å glede seg til i 
Bøler kirke denne høsten!

Dag Auli

Kulturkirken Bøler
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GRØNN GLEDE I 
VINTERKULDEN – 
ET STRIKKEPROSJEKT
– Tenk deg et «juletre» fullt av grønne votter 
strikket av folk her i lokalmiljøet, sier Stefanie 
Reinhart – initiativtaker til strikkeprosjektet 
GRØNN GLEDE.

– For noen år siden så jeg et Tv-program der 
noen damer hadde gått sammen og «strikket» et 
juletre. Det inspirerte meg veldig, og jeg har hatt 
drømmen om å lage et slikt juletre lenge nå, sier 
Stefanie Reinhart, billedkunstner. 

– Jeg tok kontakt med Bøler kirke, som tente på 
ideen, og vi fikk sammen lyst til å engasjere alle, 
både ferske og rutinerte strikkere til å «strikke» 
et juletre sammen. Et «strikket» juletre består av 
et juletrestativ fylt med grønne votter, vanter og 
pulsvarmere. Det er viktig at det er grønt garn 
som brukes, men veldig morsomt med mange 
forskjellige grønnfarger, så her står man fritt.
 

– I utgangspunktet er det et strikkeprosjekt, 
men det blir gjerne litt mer enn det når jeg som 
billedkunstner tar fatt i saken, smiler Stefanie. 

– Derfor tenker vi at de som ikke kan strikke, kan 
lage postkort med bilder av votter. Postkortene 
vil bli hengt opp i kirken i «juletreformasjon». Da 
får vi vottekunst både på stativ og på veggen, sier 
Stefanie.

– Vi vil arrangere noen strikkekafékvelder som 
er åpne for alle. Barn kan også delta i prosjektet, 
enten med enkle strikkeprodukter, eller som nevnt 
tidligere ved å lage postkort.  

– Vi samler 
inn de 
grønnstrikkede 
produktene 
i oktober og 
november, og 
henger dem opp 
på «juletreet» 1. 
søndag i advent. 
Dette blir da 
Bøler kirkes egen «julegrantenning». I desember 
kan treet fortsette å «vokse».

I januar blir juletreet gave til Kirkens Bymisjon.  
– Vi har mange som trenger votter, sier Sigmund 
Ruud, virksomhetsleder i Bymisjonen. – Ikke 
minst av fattige tilreisende, men også de som 
sliter med rusrelaterte problem. Dette er vi med 
på!

Du kan levere vottene i Bøler kirke på dagtid, i 
gudstjenestetid, eller ellers når kirken er åpen. Vi 
vil ha en kasse stående som det står «GRØNN 
GLEDE» på. Du kan også legge vottene i en 
konvolutt og legge i postkassen vår om det er 
stengt når du kommer. 

Strikkekafé i kirkekaféen
Onsdag 17. sept kl. 19.00-20.30 
Onsdag 22. okt kl. 19.00-20.30 
Onsdag 19. nov kl. 19.00-20.30

Vi serverer kaffe og te. Om noen har lyst til å ta 
med noe å bite i, kake, frukt eller lignende, er de 
velkommen til det. Velkommen til strikkedugnad!

Stefanie Reinhart
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Tanker i tiden:

Det religiøse mennesket
Dette er spørsmål som denne 
artikkelen skal forsøke å belyse. 
Noen vil kanskje med en gang 
innvende: Ja, men vi er da slett 
ikke religiøse! Religiøsitet 
er ikke allmennmenneskelig 
– kanskje bare for spesielt 
interessertel.
 
Men her berører vi et vrient 
spørsmål. Begrepene religiøs og 
religiøsitet er nemlig tøyelige 
begreper, som både kan strekkes 
vidt ut og tolkes mer snevert. 

I en vid tolkning kan det knyttes 
ikke bare til gudstroen eller til 
det overmenneskelige. Det kan 
også handle om 
vårt forhold til 
dennesidige 
størrelser, 
innhold som 
inntar en så 
dominerende 
plass i livet 
vårt at de blir 
hellige for oss, 
viktigere enn alt 
annet. 

Det kan være 
filosofiske eller 
ideologiske 
tankeretninger, 
det kan være 
helse og 
helbredelse, 
natur og 
miljø, penger 
og karriere, 
kjærlighet og 
seksualitet. 

Altså andre realiteter enn de 
tradisjonelt religiøse, realiteter 
som fyller vårt liv med 
trosengasjement, innhold og 
mening. 

Nå vil kan hende de fleste 
vegre seg mot å knytte termene 
religion og religiøsitet til 
dyrkelsen av dennesidige 
«gudebilder». Kanskje 
synes man at «pseudo- eller 
kvasireligiøse» størrelser egner 
seg bedre som betegnelser. 
Likevel, når oppmerksomheten 
rettes mot menneskets naturlige 
religiøse søken eller behov, blir 
forbindelsen mellom «ekte» 

religion og menneskelige 
«erstatningsreligioner» tydelig, 
og grensene mellom dem mer 
utydelige.

Mennesket – uhelbredelig 
religiøst?
Hvorfor blir vi så religiøse? 
Vi skal stille spørsmålet ut fra 
et dobbelt perspektiv: både 
spesifikt ut fra den aktuelle 
kultursituasjonen i dag og mer 
allment og tidløst. 
Vi begynner med det siste 
perspektivet. Et vanlig  svar på 
vårt spørsmål er følgende: Vi 
mennesker er religiøse fordi vi 
er skapt slik, noen vil også si: 

Hva kjennetegner menneskelig religiøsitet? Hvorfor blir mennesker 
religiøse? 

Utsnitt av veggteppe i Furuset kirke. Teppet er laget av kunstneren Rigmor Bové
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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. 

fordi Gud har skapt oss slik – 
med en uutryddelig higen etter 
en annen og alternativ tilstand, 
etter en tilstand mer hel og 
helbredet, frigjort og forløst.

Grunnlaget for den 
religiøse helbredelses- og 
fullkommenhetslengselen er 
altså en mangel i vår naturlige 
menneskelige utrustning, 
teologien taler om syndefallets 
og arvesyndens realiteter.

Noen lesere vil kanskje finne 
denne dystre diagnosen utålelig 
pessimistisk. Dersom vår 
naturgitte tilstand er slik at vi 
er henvist til en helbredelse 
eller frigjøring, må jo det bety 
at vi er «syke» eller ufrie i 
utgangspunktet. Er det virkelig 
så galt fatt med oss mennesker?

Kirkefader Augustin hevder 
at vi er skapt med en 
grunnleggende mangel, som 
gjør menneskehjertet kronisk 
urolig inntil det finner frelse og 
hvile hos Gud. 

Også de store religionene kan 
sies å bekrefte vår diagnose. 
Verdensreligionene er frelses-
religioner, og behovet for frelse 
skyldes en grunnleggende 
mangel som vi trenger å frelses 
fra. Er det behovet for å bygge 
bro over gapet mellom en 
uhelbredet og en helbredet 
tilstand som er begrunnelsen 
for vår uutryddelige religiøse 
lengsel? Spørsmålet er i alle fall 
verd å stilles.

Det religiøse 
helbredelsesbehovet -   
dagens situasjon
De tradisjonelle frelses-
religionene bekrefter den 
allmenne utbredelsen av det 

religiøse helbredelsesbehovet. 
Men gjelder dette frermdeles? 
Viser ikke den moderne 
verdsliggjøringen at religionen 
er på retur? 

Svaret på dette spørsmålet kan 
være både et ja og et nei. Det 
er også mulig å spørre: Kan 
de tradisjonelle religionenes 
tilbakegang også ha skapt et 
vakuum – et savn og et tap 
av mening – som ikke bare 
skjerper behovet for verdslige 
religionserstatninger, men også 
fører til et  forsterket religiøst 
behov?

Når det gjelder dagens situasjon, 
bør særlig to tidstypiske former 
for religion fremheves. 

Den ene, nyreligiøsiteten 
eller nyåndeligheten, er 
innadvendt og søker fotfeste og 
identitetsforankring gjennom 
meditasjon og indre erfaring.

Den andre vender seg bakover i 
historien og finner forankring i 
kulturens og tradisjonens røtter, 
lokalt så vel som nasjonalt. Vår 
tid svermer for hellige steder, 
pilegrimsreiser og felles ritualer 
og jubileer. Særlig den siste 
kulturtendensen kommer også 
kirken til gode, som en viktig 
felles kultur- og identitetsfaktor.

Det kan dermed være grunn til 
å spørre: Kjennetegnes dagens 
religiøse situasjon, til tross for 
verdsliggjøring, også av religiøs 
renessanse, i alle fall på visse 
premisser? 

Religionen melder seg igjen, 
som terapi og tilflukt mot 
meningstomheten, som 
reaksjon på den aktuelle 
identitetsforvirringen. Også 
kirke og kristendom møter ny 

interesse og anerkjennelse som 
identitetshjelp. 

Markeds- og mediekulturen har 
formet en moderne identitet 
som er fragmentert, forvirret, 
foranderlig, flytende og 
flimmeraktig. En individualistisk 
forbrukerkultur har skapt økt 
valgbelastning og behov for 
verdimessig veiledning. Det kan 
bety at også kristendommen 
på ny blir etterspurt som 
verdileverandør, meningskilde 
og identitetsfundament.

Konklusjon: Mennesket er 
homo religiosus, uhelbredelig 
religiøst. 

Vi fødes med et urolig hjerte 
og en grunnleggende mangel 
som må repareres religiøst. 
Mangelsymptomene og 
helbredelsesmetodene kan nok 
i noen grad variere, men selve 
behovet er så forbausende 
tidløst at det er fristende å tenke 
at det må stå en Skaper bak.
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Etter en knallstart i 1974 har 
TV-aksjonen blitt en folkekjær 
tradisjon. 100 000 går med 
bøsse fra dør til dør for å besøke 
de 2,2 millioner hjem – i hver 
by og bygd, fjelltopp, fjord 
og dalføre. Syv milliarder til 
hjelp for mange millioner av 
mennesker er blitt samlet inn. 

– Størrelsen og effekten av TV-
aksjonsresultatene er enorme. 
Men det hadde vært umulig å 
oppnå uten det engasjementet 
hele bredden og dybden av 
Norges befolkning og norsk 
samfunnsliv viser i den store 
dugnaden, sier Bucher.

Høstens helter: bøssebærere 
og frivillige
I 1978 organiserte Brynjulf 
Loen, TV-aksjonsleder i Sogn 
og Fjordane, innsamlingen 

i sitt fylke i 
kommunekomiteer. Dette ble 
så vellykket at den ennå er 
organisert i 500 kommune- og 
bydelskomiteer.  
–  Bøssebærerne og de frivillige, 
med ordføreren i spissen, er våre 
helter. Med deres deltakelse 
og engasjement blir det mulig 
for 70-80 prosent av Norges 
befolkning å delta i TV-aksjonen 
ved å gi penger, sier Bucher.

Gammel tradisjon og nytt 
engasjement
– Jeg møter flere som har 
«arvet» vervet og engasjementet 
fra sine foreldre. Nå er det 
også mange jeg møter som 
er kommet til Norge for få år 
siden, men like fullt engasjerer 
seg for dugnad og fellesskap 
gjennom TV-aksjonen, forteller 
Bucher.

Nå står den åtte timers 
sendingen som en populær 
bauta sammen med det 
lokale engasjementet og 
innsamlingen. Vaffelsteking 
og basarer skjer side om side 
med engasjement på facebook 
og billedkonkurranser på 
instagram. 
 
– TV-aksjonen er blitt en 
tradisjon hvor kjernen er så sterk 
at man kan våge å fornye seg. 
Fordi alle skal få være med, vil 

vi selvfølgelig også ta inn alle 
som vil involvere seg og alle de 
måtene de vil engasjere seg på, 
sier Bucher. 

Vi utgjør en forskjell, og det 
nytter
I år handler det om noe av det 
mest fundamentale for liv og 
utvikling. I år skal én million 
mennesker få tilgang til rent 
vann, noe som gir et lettere liv 
og en lysere fremtid. 

– Det er flott at årets tema er 
så fundamentalt som tilgang 
til vann, forutsetningen for alt 
liv. Det er klart at vannmangel 
kan bli et problem, men nå 
dreier det seg om fordelingen av 
tilgang. Som i så mange av TV-
aksjonens temaer kan hver og 
en av dere utgjøre en forskjell, 
avslutter Bucher, men hun 
fortsetter: 

– Kirkens Nødhjelp har, 
sammen med andre organi-
sasjoner, arbeidet for å skaffe 
vanntilgang i mange år. Det 
utgjør en forskjell: I 2009 
døde et barn hvert 15. sekund 
av vannrelaterte sykdommer, 
i 2013 var dette utvidet til 
hvert 21. sekund. Disse seks 
sekundene sparer livet til 1656 
barn hver dag, avslutter Bucher. 

TV-aksjonen 19. oktober er for alle: 

Ingen for stor 
ingen for liten for 
TV-aksjonen
– Jeg skulle ønske å kunne gi hver 
eneste frivillig og bøssebærer en klem. 
40 år med TV-aksjonen sier noe veldig 
fint om nordmenn, og det skal feires, 
sier TV-aksjonleder Kari Bucher

Kari Bucher Foto: Anette Andersen

Foto: Paul Jeffrey
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Årets konfirmanter
Det blir i år fire konfirmasjonsgudstjenester i Bøler 
kirke, to søndag 31. august og to lørdag 6. september
Søndag 31. august kl 11.00
Wilhelm Hadland Blair
Ingrid Hernes Berre
Bettina Haugane
Anne Marie Holt
Jesper Jørgensen 
Marcus Alexander Kleven
Ragnhild Marie Strand Knudsen
Pernille Slettevoll Lauritsen
Marius Lindgård
Tormod Thorsen Nordstrøm
Guro Skrindo Pettersen
Elise Rasch
Karen Riege 
Håkon Rogdar
Daniel Kasper Sandbakken
Kenneth Frisk Svendsen
Anna Emilie Syvertsen
Vilde Grøndal Tangen
Lavran Thorstensen
Ingvild Tveita
Markus Waaler
Ida Malene Westman 

Søndag 31. august kl 13.00
Eline Glømmi Bergmann
Anders Edholm
Odin Ellefsen
Laurits Nikolai Fossdal 
Daniel Eilertsen Haug 
Jones Belkhir Heen
Patrick Hemstad
Inga Elise Lindblad
Marius Nordskag Løvhaug
Genesis Crisostomo Nilsen
Veronica Odjegba
Iselin Olaussen
Sindre Ormset
Azora Reinholt
Herman Fossum Riise
Silje Carlsen Thorbjørnsen 

Lørdag 6. september kl 11.00
Balder August Brastad
Adrian Ludvig Brænd
Kristoffer Farvik
Karoline Midtsundstad Gulliksen

Luara Maria Ferreira Hjermann 
Oskar Apold Korsbrekke
Amanda Christine Da Costa
 Nedberg
Fredrik Drange Olsen
Maria Borg Rosendahl
Jone Storsnes
Silje Fullu Strand

Lørdag 6. september kl 13.00
Martin Aasheim
Martin Bjørgo
Mats Erik Killi Brataas
Caroline Dischler Clasen
Nora Davidsen
Sara Svendsen Eidsvold
Thea Cecilie Kjos Ekrem
Celine Pedersen Frøland
Nicolai Grytnes
Mona Tellebond Hassel 
Philip Bekkelund Helgesen
Agathe Cornelia Høydal Hide
Marte Andersen-Gott Husby
Tobias Backer Jæger
Christine Riegels
Emilie Ragnar Skoglund
Hannah Syverud Steine
Snorre Moldeskred Steinstad
Ylva Sofie Tollefsen
Stian Tusvik

Konfirmasjon 2015
Innskrivning til konfir-
masjonstiden 2014/2015 
vil finne sted i Bøler kirke 
tirsdag 13. november kl. 
18.00.

Det vil bli konfirmasjon 
i Bøler kirke søndag 6. 
september 2015 og 
lørdag 12. september 2015.

Konfirmant – jeg?
Å være konfirmant i 
Bøler menighet

Hva er konfirmasjon?
Konfirmasjon betyr å bekrefte. 
Når du blir konfirmert, 
bekreftes det som skjedde i 
dåpen, nemlig at du ble Guds 
barn. Det skjer gjennom en stor 
konfirmasjonsgudstjeneste i 
september. Da ber vi for deg og 
livet ditt. Men konfirmasjonen 
handler like mye om tida før 
selve konfirmasjonsdagen. Da 
skal du bli mer kjent med det 
som skjer i kirka. 

Hvem kan konfirmeres?
Alle som er døpt og har fylt 
14 år eller går i niende klasse 
kan konfirmeres. Er du i tvil 
om konfirmasjon i kirka er 
noe for deg, er det helt greit 
om du begynner sammen 
med de andre for å finne ut 
av det. Så kan du bestemme 
deg underveis om du vil 
konfirmeres. Du kan godt være 
med i konfirmantopplegget 
selv om du ikke er døpt. 
For dem som ikke er døpt, 
blir det dåp i løpet av 
konfirmasjonstida. 

Er det noe du lurer på når det 
gjelder dette, ta gjerne kontakt 
med oss i Bøler kirke.
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Konfirmanter på leir
85 konfirmanter, ledere og miniledere var i midten av juni på konfirmantleir på 
Tjellholmen leirsted på Hvaler. For mange er leiren høydepunktet i konfirma-
sjonstiden. Bildene gir et glimt av hva det vil si å være konfirmant på leir.

Tjellholmen leirsted ligger nydelig til på en øy i Hvalerskjærgården. 
Bildet viser hovedhuset med matsal og peisestue. I tillegg er det flere 
hytter til overnatting, eget hus med dusj og toaletter og et kapell. 
Bortsett fra leirstedet er det ingen bebyggelse på øya. Resten av øya 
er friområde. 

Her er alle konfirmantene samlet til utegudstjeneste på svaberget ned mot sjøkanten. 

Under gudstjenesten ble fortellingen om Peters fiskefangst 
dramatisert. På bildet er det «Jesus» som stiger om bord i båten.

Konfirmantprest Kristin 
Stensrød Haugen ledet gudstje-
nesten. Her følger hun med på 
fiskefangsten. 

Prest Erle Fagermoen og 
konfirmantlærer Øyvin Rudolf 
Sønnesyn Berg hadde prekenen.
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Det var alltid kø utenfor 
«Gåttebu». Som navnet tilsier 
var det her det var mulig å   
supplere lageret til kveldskos 
og nattekos.

Ungdomsleder Geir Norby og 
trosopplæringsleder Margit 
Bente Steensnæs danset helt til 
slutt under gudstjenesten. Det 
var til låten «Happy» det ble 
danset. Denne avsluttet ute-
gudstjenesten. 

Tjellholmen har både robåter og kanoer. Det var tydelig at ikke alle konfirmantene var vant til å 

Noen syntes vannet var varmt, andre syntes det var iskaldt. Noen 
brukte mange minuttet på å komme seg uti, andre gjorde det med 
en salto. Brygga ble flittig brukt til bading.

Været bidro til at mange av aktivitetene kunne skje utendørs.  Kom-
binasjonen sol og gudstjeneste så ut til å falle i smak.
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Ulf Nilsen er kantor i 
Lovisenberg kirke, spiller orgel 
og piano, cembalo, fiolin og 
fløyte. Stian Carstensen spiller 
trekkspill, gitar, fløyte, kaval, 
gaida og banjo. Begge to er 
fantastiske improvisatorer, og 
sammen er de et fyrverkeri! 

Stian Carstensen er jazz 
og folkemusiker, kjent 
som en av landets fremste 
multiinstrumentalister. Etter 
endt utdanning ved Jazzlinja 
på NTNU i Trondheim, er han 
kanskje mest kjent fra Farmers 
Market der han får fullt utløp 
for sine virtuose evner til å 
traktere sine instrumenter og sin 
lidenskap for balkanmusikk. 

Han har utgitt en rekke 

soloalbum og spilt 
en sentral rolle på 
plateutgivelser i 
samarbeid med musikere 
fra forskjellige land – 
innen ulike sjangere. 

Det samme kan man 
si om Ulf Nilsen som 
tok sin første pianotime 
som åtteåring, begynte etter 
hvert å spille fiolin, oppdaget 
orgelet i tenårene, var ferdig 
utdannet organist ved Norges 
Musikkhøyskole i 1987 og 
fortsatte sine diplomstudier i 
cembalospill samme sted. 

Foruten orgelmusikk, har Ulf 
fordypet seg i klavermusikk 
fra klassisismen og den 
tidlige romantikken framført 

på historiske instrumenter. 
Stian Carstensen og Ulf 
Nilsen spilte til øredøvende 
applaus i Domkirken under 
Kirkemusikkfestivalen i mars. 
Nå kan du møte dem i ditt eget 
nærmiljø, og du kan komme 
med dine ønsker mot slutten av 
konserten!     
Gå ikke glipp av disse to 
musikernes elleville impro-

visasjonsglede. Inviter med deg 
familie og venner! 

Altså: Bøler kirke onsdag 
8. oktober kl.19.00.  Billetter 
kr. 150,- kjøpes ved inngangen.
Åpen kirkekafé etter konserten.

Bøler kirke 8. oktober:

Ulf Nilsen 
og Stian Carstensen
Hvis du bare skal på en konsert i høst, så er 
det denne. Kom og møt to av landets beste 
musikere på sine instrumenter. 

Det er så mange forklaringer, 
så mange ord og uttrykk en 
kunne bruke. Jeg tenker at for 
meg så er musikken mest som 
et slags parallelt åndedrett.  
Pusten går fordi den må gjøre 
det. Den går ut og inn, og jeg 
føler ofte at det er slik musikk 
er, som et slags åndedrett i 
kroppen - og sjelen om du vil. 
Kropp og sinn puster liksom 
musikk på et vis. Det tror 
jeg er ganske dekkende. Det 
går opp og ned i livet, men 
musikken er der hele tiden. 
Det blir rett og slett sånn, som 
et pust, et liv. Musikken er en 
nokså uadskillelig del av meg.

Ulf Nilsen om musikk
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Lions Club Oslo/Bøler inviterer til sitt årlige 

Bøler Kunstmarked 
med ca. 90 kjente norske og utenlandske malere, grafikere,  

kunsthåndverkere og portrettegner  

på Ulsrud Videregående skole 
Åpningstider:  

Fredag   3. oktober  kl 14.00 – 19.00 
Lørdag   4. oktober  kl 10.00 – 17.00 
Søndag  5. oktober  kl 10.00 – 17.00 

 
Vi takker for all støtte til Lions humanitære arbeid, lokalt og internasjonalt. 

Velkommen til vår 37. salgsutstilling. 

Vil du vite mer om Lions arbeid, se www.Lions.no, Facebook eller 
kontakt Lions Club Oslo/Bøler v/Jan Erik Karlsen på telefon 97701589  

eller via e-post: janerik.karlsen55@gmail.com  
 
 

 

 

 

 

Troen i hverdagen 
Vi fortsetter med 
foredragsserien «Troen i 
hverdagen». Tema denne høsten 
er: «Verdier for det flerkulturelle 
Norge» Foredragsholder er Otto 
Krogseth. Du har møtt ham 
gjennom Bølerpostens «Tanker 
i tiden».  Onsdag 29. oktober 
kl. 19.00 kan vi sammen møte 
ham og dele våre reaksjoner, 
spørsmål og tanker om tema. 
Velkommen!  

Salmekvelder   
Vi er godt i gang med å synge 
oss gjennom salmene i den nye 
salmeboka. Det er fortsatt en 
god del igjen, så vi fortsetter 
med salmekvelder. Kom og 
syng med oss, nye og gamle 
salmer!  Erling Strøm og Kristin 
Stensrød Haugen slår an tonen 
onsdag 24.september og 
onsdag 12.november. Begge 
dagene kl. 19.00.     

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 26. 
august, 30. september, 28. 
oktober og 25. november.

Ta gjerne kontakt med Anne 
Margrete Samuelsen, tlf. 900 91 
501, for nærmere informasjon. 
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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

    
    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

Hyggetreff
En onsdag i måneden er det hyggetreff 
for eldre og hjemmeværende i kirken.

Hvert av treffene har et tema. I tillegg er det 
underholdning, sang og bevertning. Vel møtt til 
sosiale treff i Bøler kirke.

3. september kl. 12.00:  ”Et blikk inn i Bachs 
verden”. Trond Berg og Erling Fløttum samarbeider 
om tale og musikk.

1. oktober: Busstur til Eidsvollsbygningen og 
Eidsvoll kirke. Avreise kl. 09.30 fra Bøler kirke. 
Retur ca. kl. 16.00. Pris kr 500,-. Påmelding 
kirkekontoret tlf. 23 62 99 20 eller Ole Johan 
Larsen tlf. 957 61 304

5. november kl. 12.00: 
3. desember kl. 12.00: 

Tro og Tvil
«Tro og tvil» er en åpen samtalegruppe i Bøler 
kirke hver 3. onsdag i måneden.

Utgangspunktet for samtalen er kommende søndags 
tekst. Samtalegruppa blir ledet av diakon Arnt 
Egil Trelsgård og sokneprest Dag Auli. Samlinger 
høsten 2014: Onsdag 20. august, onsdag 17. 
september, onsdag 15. oktober og onsdag 19. 
november. Alle dagene kl. 12.00.
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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.

24. august: Gunnleik Seierstad  
31. august: Dag Auli. 
Familiegudstjeneste med 
grilling og leker etterpå. Ta 
med grillmat. 
7. september: Per Anders 
Nordengen. Nattverd.
14. september: Silje Sørebø 
21. september: Marit 
Skjeggestad 
28. september: Ragna Dahlen 
19. oktober: Asle Rossavik. 
26. oktober: Liv Hegle 
2. november: Silje Kivle 
Andreassen        
9. november: Espen Feilberg 
Jakobsen 
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:
Emilie Skofteby, Marion 
Aslaksen, Liam Traa-Brekke, 
Iver Innerdal, Mikkel 
Sandbakken, Ella Ljåstad 
Øverland, Magnus Erik Krogh-
Nilssen, Ludvig Karlsen 
Mulelid, Leon Jaroendee Ruud, 
Linélle Midttun-Lindh, Eirik 
Refsdahl Oskarsen, Oliver 
Johan Mosnesset, Victor Ulven 
Oskarsen

Vigde:
Hanne Gullheim Ljåstad og 
Martin Øverland, Grete Marie 
Gilhuus-Moe og Eivind Borge-
Hansen, Marita Wiker Isaksen 
og Tom-Andre Eid Larsen

Døde:
Liv Målfrid Rise Haugseng, 
Kenneth Michael Simensen, 
Magnus Gangdal, Edel Lovise 
Kokkin, Anne-Lise Holme, Villi 
Steinar Nesheim, Arne Harald 
Arnesen, Ragnar Egil Aulund, 
Erna Larsen, Susan Gifford, 
Aaslaug Pauline Johansen, 
Randi Solveig Tangen, Per 
Kjell Teien, Ella Kristine 
Gulbrandsen, Kari Berglund, 
Arne Sigurd Holmsen, Per Skeie

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, konserter m.m. 

Gave til Bøler menighet?
Bøler menighet ønsker å være en 
menighet for alle. En menighet der 
barn, unge, voksne og eldre kan 
finne seg til rette.

I tillegg til at kirken rommer en 
rekke aktiviteter rettet inn mot ulike 
aldersgrupper, er Bøler kirke også 
blitt en mye brukt konsertkirke.
Bedre økonomi vil hjelpe oss til å 
styrke tilbudet. Bruk gjerne menig-
hetens bankgiro 8200 01 52478 hvis 
du ønsker å gi en gave.
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Gudstjenester

Kurset er et samarbeid mellom Bekkelaget, Holmlia, Ljan, 
Nordstrand, Oppsal og Ormøy menigheter 

PREP er utviklet av SAMLIVSSENTERET • Modum Bad

PREP
Kommunikasjonskurs for par

- nye perspekver på samlivet?

Påmeldingsfrist 31. oktober
Pris kr 850 per par.
Mer informasjon på
hp://www.samlivssenteret.no
Påmelding og informasjon:
Holmlia menighetskontor
Tlf 23 62 98 30• 23 62 98 38
E-post: ann-kathrin.kasbo@oslo.kirken.no

Lørdag 8. november kl 10 - 17
Holmlia kirke, Ravnåsvn. 28
Kursledere: Aud Kummeneje og Berger J Hareide

Søndag 24. august – 
11. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00: FAMILIE-
GUDSTJENESTE. «HELT 
FØRSTEKLASSES». 
Utdeling av bibler til 6-åringer. 
Erle Fagermoen. Margit Bente 
Steensnæs. Dåp. 
Matteus 23,37-39.

Søndag 31. august – 
12. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11.00: KONFIRMASJON
Kl. 13.00: KONFIRMASJON
Kristin Stensrød Haugen. 
Matteus 6,24-34.

Lørdag 6. september
Kl. 11.00: KONFIRMASJON
Kl. 13.00: KONFIRMASJON
Kristin Stensrød Haugen. 

Søndag 7. september – 
13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd.
Matteus 25,14-30.

Søndag 14. september – 
14. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIE-
GUDSTJENESTE. 
Erle Fagermoen. Dåp. 
Matteus 20,1-16.

Søndag 21. september – 
15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: DIAKONIENS 
SØNDAG. Arnt Egil Trelsgård. 
Dag Auli. Nattverd.
Matteus 5,38-48.

Søndag 28. september – 
16. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00: Dag Auli. Dåp,
Markus 7,31-37.

Søndag 5. oktober – 
17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød 
Haugen. Dåp. 
Johannes 11,17-29.

Søndag 12. oktober – 
18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIEMESSE
Erle Fagermoen. Nattverd. 
Utdeling av 2-årsbok.
Matteus 8,14-17.

Søndag 19. oktober – 
19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp.
Matteus 5,20-26.

Søndag 26. oktober – 
Bots- og bønnedag
Kl. 11.00: Kristin Stensrød 
Haugen. Nattverd.
Lukas 13,22-30.

Søndag 2. november – 
Allehelgensdag
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. 
Nattverd.
Matteus 5,1-12.

Søndag 9. november – 
22. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIE-
GUDSTJENESTE. 
Dag Auli. Dåp. Utdeling av 
4-årsbok. Matteus 12,33-37.

Søndag 16. november – 
23. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. 
Nattverd. Markus 10,28-31.

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

Julemesse 22. november

Det er lenge til jul, men diakoni-
utvalget er allerede i gang med å 
planlegge årets julemesse. 

Kan du hjelpe oss? Vi trenger 
store og små ting til åresalget, 
gevinster til hovedtrekningen 
og håndarbeid, strikkede ting og 
hjemmebakst m.m. til salgsbor-
det. Ta kontakt med menighets-
kontoret.
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Nå er det blitt tradisjon!

– Dette er tredje året på rad 
vi arrangerer denne dagen, og 
stadig flere av aktivitetene i 
Bølerregionen blir med, sier 
en av initiativtakerne, Jeanette 
Frafjord. Hun er enten selv eller 
gjennom barna engasjert i korps, 
innebandy og Østensjø barne- 
og ungdomsteater. 

– Så nå er dette blitt tradisjon!!!, 
sier hun.

Det er mange aktivitetstilbud 
for barn og unge i nærområdet. 
Semesteråpningsfesten er et 
fint sted å se og oppleve noe av 
mangfoldet, kanskje snakke med 
noen av aktivitetslederne, og få 

med seg noen brosjyrer hjem. 

Hvert lag eller forening vil 
organisere småaktiviteter 
som for eksempel kasting på 
basketkurv, fotball på minimål, 
ansiktsmaling og grilling av 
pinnebrød. 

Inne i kirken holdes i løpet av 
ettermiddagen en minikonsert 
der blant annet flere musikalske 
krefter i nærmiljøet deltar.

Vi håper mange tar med seg 
familien til denne festdagen i 
Bøler kirke.

Mange fritidsaktiviteter på Bøler samles til en semesteråpningsfest 
28. august i og utenfor Bøler kirke. Det blir salg av pølser og brus, 
stands med ulike aktiviteter, minikonsert og nytt av året: flashmob 

Dette skjer:

Kl 16.45-19.00: Myldre-
torg ute med stands og 
småaktiviteter. Salg av 
pølser og brus. 
Kl 17.45: Minikonsert (ca 
30 min) inne i kirkerom-
met, korps, kor, teater og 
Bøler tekstilverksted. 

Gratis muffins til alle etter 
konserten.


