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Bøler menighet    
General Ruges vei 51, 0691 Oslo

post.boler@oslo.kirken.no, tlf 23 62 99 20
Konto: 8200 01 52478

Tirsdag, onsdag og fredag: kl.10-14
Mandag og torsdag: Stengt

Menighetsforvalter
Ole Andreas Gjerull   

Tlf. 23 62 99 22 / 932 22 638 
ole.andreas.gjerull@oslo.kirken.no

Sokneprest
Dag Auli

Tlf.23 62 99 23 / 915 77 694
dag.auli@oslo.kirken.no

Kapellan
Erle Fagermoen 

Tlf. 23 62 99 24 / 992 69 946 
erle.fagermoen@oslo.kirken.no

Kapellan
Kristin Stensrød Haugen  

 Tlf. 23 62 99 26 / 926 28 384
kristin.stensrod.haugen@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest                                    
Langerud sykehjem

Tor Torbjørnsen
Tlf. 23 47 84 00 / 938 82 880

Trosopplæringsleder
Margit Bente Steensnæs
   Tlf. 23 62 99 30 / 951 68 817

margit.bente.steensnaes@oslo.kirken.no

Kantor
Erling Strøm

Tlf. 900 86 511
erling.strom@oslo.kirken.no

Diakon 
Arnt Egil Trelsgård 

Tlf. 415 64 320
arnt.egil.trelsgard@oslo.kirken.no

Styrer Bøler menighets 
barnehage Vibeke Mohr

Tlf. 23 62 99 20 / 414 79 454
vibeke.mohr@oslo.kirken.no

Leder av menighetsrådet
Randi Frafjord

Tlf. priv. 22 27 10 28

KIRKETORGET: TLF 23 62 90 09

Bølerposten

Bølerposten gis ut av Bøler menighet.
I redaksjonen: Dag Auli og Ole Johan Larsen.

Forsidebilde: Dag Auli
Redaksjonen avsluttet Bølerposten 1/2015 den 1. februar.

Neste nummer kommer juni 2015.
Stoff til 2/2015 må være redaksjonen i hende innen 1. mai.

Trykk: Østfold Trykkeri.
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Ekteparet Turid Fluge og 
Ole Svenn eby, samt sønnen  
Thorvald  driver virksomheten
Svenneby Sag og Høvleri i 
Spydeberg. De har levert de 
lyse trematerialene i Bøler 
kirke- tak, vegger, benker 
samt alter og de andre sakrale 
møblene.

En fin marsdag blir jeg tatt 
imot på bruket for å lage 
dette intervjuet og fotografere 
høvleriet.

Firmaet hatt andre utfordringer 
tidligere. Gjennombruddet 
kom med treleveransene 
til kongefamiliens hytte på 
Mågerø. 

-Vi har levert til mange 
forskjellige formål,  
eksempelvis den norske 
operaen og private hjem, sier 
Ole Svenneby. 

Det aktuelle nå er å levere eik 

til takkledningen på den nye 
piren, som har fått navnet Pir 
Nord på Gardermoen. -Ny 
kunnskap om gammel bruk 
av løvtre er blitt gull verd for 
firmaet” forklarer han.

Da  familien overtok gårds-
driften i 1981 ble fjøset gjort 
om til høvleri for gran og furu, 
men den produksjonen gikk 
bare med tap.  Dette sporet 
til  fornyet innsats for skog og 
skogsdrift. 

-Jeg skjønte vi måtte over på 
andre materialer om vi skulle 
kunne leve av dette, fortsetter  
Ole Svenneby. -Innføring av 
osp, ask, svartor, seder, eik, 
alm og bøk ble materialer som 
ikke bare reddet sagbruket, 
men som også fikk det til å bli 
en pengemaskin.

-Det er interessant og morsomt 
å arbeide med dett, og få det 
til, men vi må også få det til 

å lønne seg. I 2014 hadde 
høvleriet en omsetning på 32 
millioner kroner. Virksomheten 
sysselsetter 10 personer.

Ole Svenneby forklarer at det 
de driver på med handler om 
å øke verdiskapningen på de 
ressursene de rår over. 

-Vi må tenke nytt samtidig 
som vi må ta tilbake gammel 
kunnskap om bruk av løvtre 
som bygningsmateriale; 
kunnskap som for mange er 
gått i glemmeboken.

I begynnelsen var det viktig 
å bruke norsk løvtrevirke. 
Det finnes ikke nok 
løvtrevirke i Norge til å 
dekke etterspørselen etter de 
kvalitetene som markedet er 
villige til å betale for. En stor 
del av trevirket kommer derfor 
fra utlandet, hvorav mye fra 
USA og Canada.

-Skogen må pleies for å dyrke 
frem kvalitetsvirke. Det 
blir flere og flere skogeiere 
oppmerksom på, supplerer 
Turid Fluge Svenneby.

-Hvordan ble dere engasjert til 
denne oppgaven i Bøler kirke?
-Vi har tidligere levert til 
interiørdesigner Lars Ernst 
Hole. Han hadde kjennskap 
til våre arbeider og vi fikk et 
tilbud. 

-Har dere vært tilbake i kirken 
etter vigslingen?
-Ja, vi har vært på flere fine 
konserter. Det er veldig artig 
å lytte til fin musikk og tenke 
på at dette ha vi vært en del 
av. Det er med stolthet vi har 
levert disse materialene.

Svenneby er vel verd et besøk..

Ole Johan Larsen

Svenneby Sag og Høvleri:

Kirke, konge og opera
- Det var en utfordring å lage de lange kirkebenkene 
uten skjøter i kvistfritt asketre, sier Ole Svenneby.  

Ole Svenneby med noen av de lange materialene han bruker 
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Skullerud skole:

300 elever fra 25 nasjoner 

Her på Skullerud er det rundt 25 
forskjellige nasjonaliteter som 
er representert av elever fra 12 
til  16 år. 

Det er stor forskjell på hvordan 
skolene velger å legge opp 
skoledagene. Her på Skullerud 
skole har vi 45 minutters timer, 
og friminutt mellom hver time. 
Alle dagene består av seks 
skoletimer bortsett fra den 
dagen man har valgfag. Det er 
et selvvalgt fag, og da er man på 
skolen til halv fire.

I tiende klasse har elevene mat 
og helse, så de lager all maten 
som blir solgt i kantina. Det 
er en morsom måte å få et lite 
avbrekk fra alle de stressende 
timene med øving til eksamen.

Skolen har en flott beliggenhet, 
og bussholdeplassene er 
rett uten for, og det er bare 
ti minutter å gå til T- bane 
stasjonen på Bogerud. Rustad 
kjøtt og daglighandel varer eller 
Singh som alle her kaller det, er 
den nærmeste butikken. Rema 

1000 og Rimi er begge bare ett 
busstopp unna.

Hvert år arrangeres det OD, der 
elevene drar ut i arbeidslivet 
for en dag og får inn penger 
som skal gå til veldedighet. 
Hvert år arrangeres også UDV 
som er et to ukers program for 
de som går på niende trinn, og 
skal samle in penger til hvite 
busser tur til Polen og Tyskland 
høsten i tiende klasse. Det er 
også et ball hvert år for niende 
og tiende klasse, mens de som 
vil i åttende kan være servitører. 
En dag i februar før vinterferien 
arrangeres aktivitetsdagen, som 
er en hel skole dag der vi kan 
velge mellom å stå på langrenn, 
alpint, ake eller stå på skøyter.

Her på Skullerud har vi en 
mottaksklasse. Som vil si at 
elever fra overalt i verden som 
kommer til Norge som vil 
fortsette sin utdanning, kommer 
hit for å lære seg norsk. Også 
begynner de i en av klassene når 
de kan norsk godt nok.

I tillegg har vi et elevråd som 
består av en elev fra hver klasse 
på alle trinn, som prøver å gjøre 
skolen til et bedre sted. De 
finner ut om ting elevene savner 
her på skolen i hverdagen, og 
gjør så godt de kan på å skaffe 
det. Som for eksempel benker i 
gangene, speil i klasserommet 
og flere søppelkasser. 

Noe som kanskje er litt kjipt, 
er at før Erna Solberg ble 
statsminister, fikk vi gratis frukt 
hver dag. Men det ble det slutt 
på.  

Skrevet av 
Andrea 9a og Tuva 9c

Skullerud skole er en ungdomsskole i Østensjø 
bydel som ligger tett innpå skogen. 

Skullerud skole
Skullerud skole er en ungdoms-
skole med ca 300 elever. Skolen 
ble bygget i 1972. I 1985 ble den 
nedlagt som skole og leid ut til 
ulike instanser, blant annet til 
Norsk Data.

I 1997 ble Skullerud skole 
så pusset opp og gjenåpnet. 
Skolen vår er praktisk i bruk 
og gir gode og fleksible 
muligheter i det daglige 
læringsarbeidet. Skullerud 
skole vektlegger å utvikle 
grunnleggende ferdigheter som 
er grunnlaget for all læring. De 
grunnleggende ferdighetene er 
å kunne uttrykke seg muntlig, å 
kunne lese, å kunne skrive, å 
kunne regne og å kunne bruke 
digitale verktøy. Utvikling av 
grunnleggende ferdigheter betyr 
å bygge stein på stein gjennom 
hele grunnopplæringen

Videre satser skolen på 
vurdering og elevmedvirkning. 

Skolen har et byomfattende 
tilbud til elever med asperger, 
Prosjektlinjen. 
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Et løp som forandrer
Pernille påpeker hvor bra det er med tiltak som er viktig og morsomt på 
samme tid. - Ja, det er gøy å samle inn penger på en annerledes måte,  
tilføyer Mia og Andrea.  Alle tre er konfirmanter i Bøler kirke i år.
- Vi har hatt flaks som ble født 
i Norge. Fordi vi har vært så 
heldige er det viktig at vi hjelper 
de som ikke har de samme         

mulighetene, sier de.  Bølerlø-
pet er et løp der ungdommen 
gjennom å skaffe seg sponsorer 
løper inn penger til utdanning 

for unge jenter i Tanzania. 21. 
april løp ungdommer på Bøler 
inn 25 000 kroner. 

Kreativitet ble premiert. Pernille, Andrea og Mia vant prisen for mest 
kreative kostyme Hver runde ble registrert av ivrige sekundanter.
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Etter løpet var det sceneprogram i konfirmantsalen.

Østensjø barne- og ungdomsteater bidro 
med et utdrag fra jungelboken

Flere lokale unge talenter opptrådte på 
scenen

Fasteaksjonen
Resultatet av årets fa-
steaksjon ble rundt 
41 000 kroner.

Det var tirsdag før palm-
esøndag at rundt 80 konfir-
manter, konfirmantforeldre 
og andre gikk rundt med 
bøsser og samlet inn penger 
til Kirkens Nødhjelp.

Tema for årets fasteaksjon 
var vann og klima. I kriser er 
ofte vann kritisk. 

Deler av beløpet som 
ble samlet inn har gått til 
nødhjelp til Nepal etter 
jordskjelvkatastrofen. Fa-
steaksjonen har gitt Kirkens 
Nødhjelp mulighet til å han-
dle raskt slik at rent vann kan 
redde liv og begrense utbrudd 
av epidemier og sykdom. 

Kirkens Nødhjelp sammen 
med søsterorganisasjoner er 
nå inne i katastrofeområdet 
med utstyr som kan gi rent 
vann og trygge sanitær-
forhold til 60 000 mennesker.

På landsbasis har årets 
fasteaksjon innbrakt over 32 
millioner kroner.
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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 4. mars kl. 12.00: 
Onsdag 6. mai kl. 12.00.
Onsdag 3. 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 25. februar kl. 12.00
Onsdag 25. mars kl. 12.00
Onsdag 22. april kl. 12.00
Onsdag 27. mai kl. 12.00
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Konfirmanter på leir
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Bli Lions-medlem! 
Opplev samholdet. 

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.400 medlemmer i 
Norge. Et medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe bl.a. unge og 

eldre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det gir en personlig utvikling og inspirasjon i et miljø 
preget av vennskap og entusiasme.

Ønsker du å høre mer om Lions arbeid ta kontakt med:

 Lions Klubb Oslo Bøler 
Jan Erik Karlsen - president  

via e-post: jan.erik.karlsen55@gmail.com eller på telefon 977 01 589  
eller les mer om Lions arbeid på www.lions.no   
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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

Bønnekrukken
I Bøler kirke har vi nå en tid hatt en 
bønnekrukke.  

Den  står i sidekapellet på  gudstjenester med 
nattverd. Under nattverden  kan du skrive ned 
noe av det som bekymrer deg, noe du sliter 
med eller vil takke Gud for. Du kan også skrive 
lapper for mennesker du ber for. Skrivesaker 
og lapper til å skrive forbønnsemner ligger ved 
krukke.

Når nattverden er slutt bæres bønnekrukken 
frem til alteret. Her blir det bedt for de 
bønnelappene som ligger i bønnekrukken , men 
det som står på bønnelappene leses ikke opp. 
Etter gudstjenesten blir bønnelappene makulert.

Bruk denne muligheten 
dersom du har behov 
for det. 

Ønsker du samtale med 
prest eller diakon eller 
mer privat, personlig 
forbønn kan du ta 
kontakt må du bare ta 
kontakt med oss. Det 
kan iblant være godt å 
ha noen å snakke med.   
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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 
Østmarkskapellet
For alle som er glad i å 
ferdes i skogen og ønsker å 
kombinere tur og gudstjeneste 
er Østmarkskapellet 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.

1. mars: Gyro Sølvsberg
8. mars: Barbro Schmedling
15. mars: Karl Olav Sandnes
22. mars: Anne Austad
29. mars: Gunnleik Seierstad
6. april (2. påskedag): Per 
Anders Nordengen 
12. april: Ragna Dahlen 
19. april: Dag Høyem
26. april: Eigil Morvik
3. mai: Øystein Larsen
10. mai: Bjørn Mathiesen
14. mai (Kristi himmel-
fartsdag): Silje Kivle 
Andreassen. Familiedag med 
grilling og leker
25. mai (2. pinsedag): 
Kjerstin Jensen
31. mai: Tore Kopperud
7. juni: Per Olav Vangen
14. juni: Trond Skard Dokka
21. juni: Jan Ørnulf 
Melbostad

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
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Øyeoperasjoner og tilpassing av briller er blant helsetilbudene på klinikken på 
senteret. Foto: NMS-info

Senteret  driver et omfattende 
sosialt arbeid i en av Kairos 
fattige bydeler. Det  er det 
eneste tilbudet i sitt slag i et 
område med flere titalls tusen 
innbyggere, og flere leger tar 
frivillige vakter på klinikken 
der. Beshay Halim er leder for 
det diakonale senteret.

Helseklinklinikk
Senterets helseklinikk har en 
liten sengepost, og 40-60 
pasienter får hjelp ukentlig. Et 
røntgenapparat er på plass og 
er til stor nytte.  Helseklinikken 
tilbyr røntgen, fødselshjelp, 
konsultasjon hos lege og enkle 
operasjoner. Et mobilt team 
av øyespesialister reiser rundt 
og tilbyr undersøkelser og 

øyeoperasjoner. De har knyttet 
til seg leger og sykepleiere 
med ulik spesialisering. Med 
ti sengeplasser, kan de tilby 
befolkningen rimeligere 
tjenester enn de private 
tilbyderne, noe som er viktig 
for den fattige befolkningen i 
området.

Barn
Barnehagen tar i mot over 50 
barn daglig, og seks foreldreløse 
barn bor på barnehjemmet.
 
Jobb
Voksne uten skolegang får 
tilbud om opplæring i veving 
og snekring, det hjelper mange 
ut i jobb. For tiden er det fem 
unge jenter og fem unge gutter 

som får praktisk opplæring som 
lærlinger i henholdsvis søm og 
snekring. Hver sjette måned får 
nye ungdommer en mulighet 
til å deltagelse. Guttene lærer å 
lage stoler, dører og bord, mens 
jentene lærer å sy skoleuniform 
er og ande klær. De som har 
fullført lærlingetiden har alle 
fått seg jobb, forteller Beshay.

Forsamlig
En forsamlingssal tar imot 
både kristne og muslimer som 
har behov for et sted å møtes. 
Der arrangeres blant annet 
månedlige kvinnemøter der 30-
40 kvinner kommer sammen og 
får undervisning og samtaler om 
spørsmål som opptar dem; helse, 
familie, religion m.m.

Beshay er full av ideer og 
pågangsmot overfor alt han 
ønsker å gjøre. Huset som huser 
senteret mangler fremdeles et 
par etasjer før det er ferdig. 
Beshay drømmer om alt fra 
gamlehjem, oppfølging av 
narkomane, til tannklinikk.

Bøler menighet støtter 
diakonalt senter i Kairo
Fattigdom, rus, kriminalitet, dårlige helse- og 
skoletilbud og foreldreløse barn som lever på gata. 
Dette preger bydelen Helwan i Kairo i Egypt. 
Gjennom det diakonale senteret får mennesker en 
bedre hverdag.


