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I høst er det kommunevalg. 
Samtidig med kommunevalget 
er det også kirkevalg. 

Kirkevalget vil skje på 
skje på samme steder som 
kirkevalget. For dem som bor 
i Bøler menighet vil det si 
Ulsrud videregående skole og 
Skullerud skole. Valgkort til 
kirkevalget skal være sendt til 
alle stemmeberettigede.

Kirkevalget er egentlig to valg. 
Det er valg til menighetsrådet. 
Menighetsrådet har ansvar for 
mye av det som skjer lokalt 
her Bøler kirke. Vi har fått 
et fantastisk kirkebygg, og 
menighetsrådet er med på å 
bestemme profilen på arbeidet 
og bruken av bygget. Et viktig 
satsningsområde fremover blir 
trosopplæringsarbeidet. Nå er 
det kirken selv som har ansvaret 
for trosopplæringen til alle 
døpte.

Men kirkevalget er også er valg 
til bispedømmerådet i Oslo. 
Alle bispedømmerådene utgjør 
Kirkemøtet som er kirkens 
øverste organ. 

Det er bispedømmerådet som i 
dag ansetter prester og er med 
på å nominere og uttale seg 
om hvem som skal bli biskop  
i Oslo. Bispedømmerådet 
bestemmer også om menigheter 

i Oslo skal slåes sammen.  

Kirkemøtet skal i neste periode 
foreta en rekke viktige veivalg: 
Hvordan skal kirken se ut etter 
at den er skilt fra staten? 
Skal homofile få lov til å gifte 
seg i kirken? 
Hva skal kirken mene om en 
rekke etiske spørsmål?  
Hvem skal bli biskoper i 
kirken?

Og for første gang er det to 
lister til bispedømmerådsvalget 
i Oslo.

På nettstedet kirkevalget.no er 
kandidatene til alle menghetsråd 
og bispedømmeråd presentert, 
i tillegg til at det står mye 
praktisk informasjon om selve 
valget. 

I dette nummeret av Bøler-
posten har vi også en 
presentasjon av kandidatene, 
der hver enkelt kandidat 
har sagt noe om sine 
satsingsområder for arbeidet om 
de blir valgt inn.

Men – valget er ditt! 
Husk å bruke stemmeretten!

Dag Auli

Valget er ditt!
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14. oktober kl. 19.00:
Fellesskap 
på tvers?
Bøler menighet som fler-
religiøs møteplass. Innledning 
ved Steinar Ims.

Bøler har blitt 
et mangfoldig 
lokalsamfunn 
de siste 20 
årene. 
Hvordan 
møter vi som 
menighet 
utfordringene 
fra mangfoldet – hvordan 
møter vi nabofamilien eller 
arbeidskollegaen med annen 
tro enn vår egen? Kanskje 
fremtidens lokalkirke er 
møteplass og arbeider som 
tilrettelegger for det flerreligiøse 
lokalsamfunnet? Er det god 
teologi, og hva betyr det for vår 
egen tro og vårt eget trosliv?
Steinar Ims arbeider som prest i 
Kirkelig dialogsenter og kurser 
menigheter i å være «dialogisk 
menighet». Sammen med Erle 
Fagermoen og Ida Engh leder 
han samtalekvelden i Bøler 
kirke.

4. november kl. 19.00
Konge i snø
Tove Nilsen kommer igjen til 
Bøler kirke. Denne kvelden for 
å snakke om «Konge i snø». 

– Tove Nilsen blir bare bedre 
med årene, sier en anmelder. 
– Det må ha krevet mot å 
skrive «Konge i snø»  ikke 

nødvendigvis fordi den er for-
ankret i forfatterens egne er-
indringer og barndomsbilder, 
men fordi den så usentimentalt 
og ovebevisende lar taushet 
og skam fare og viser fram 
vår skrøpelighet og forvirring, 
men også vår evne til tilgi-
velse og overbærenhet. 
Kom og hør hva Tove Nilsen 
selv sier om boka!
Se også intervju side 6-7.

18. november kl. 19.00: 
Filmkveld
«Mot naturen» 
Filmen hadde verdenspremiere 
i Toronto på en av verdens 
største og viktigste film-
festivaler. Den er prisbelønnet 
i Berlin. Nå vises den i Bøler 
kirke! 

Du får møte manusforfatter, 
regissør og skuespiller Ole 
Giæver. Han har sagt om 
filmen: – Visjonen er å 
komme nærmere kjernen og 
det spesifikke i hva som er 
gjenkjennelig og universelt for 
alle mennesker.
Kom, opplev filmen og si hva 
du mener!

Onsdagskvelder i kirken

Steinar Ims

Ole Giæver er både regissør, manus-
forfatter og skuespiller i Mot naturen. 
(Foto: Mer Film)

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 2. september kl. 12.00. 
Onsdag 7. oktober kl. 12.00. 
Onsdag 4. november kl.12.00. 
Onsdag 2. desember 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 gruppen er sokneprest 
Dag Auli og diakon Arnt Egil 
Trelsgård
Onsdag 16. september kl. 12.00
Onsdag 21. oktober kl. 12.00
Onsdag 18. november kl. 12.00
Onsdag 16. desember kl. 12.00
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Valg på bispedømme- og 
menighetsråd skal foregå 
samtidig med kommunevalget.
Valgdatoer er 13. september kl. 
13-19 og 14. september kl. 09-
21. Valglokaler er Skullerud og 
Ulsrud skoler.

I tillegg er det mulig å 
forhåndsstemme i Bøler kirke 
tirsdager og torsdager kl.10-
14 i perioden 11. august til 10. 
september, søndag 23. august 
kl. 12.30-14 og torsdagene 27. 
august og 10. september kl. 17-
19.

Disse står på valg til Bøler 
menghetsråd:

1. Randi Elisabeth Frafjord, 
Bølerskrenten 4 A, 0691 Oslo
68 år 
Pensjonist
Barnehage-
lærer/styrer

Hun er nåvær-
ende leder for 
Bøler menig-
hetsråd. Annen 
bakgrunn har vært som tillits-
valgt i Oslo Førskolelærerlag 
og Utdanningsforbundet, samt 
leder for Uranienborghjemmets 
pårørendeforening. 
Hun mener viktige saker for 

menigheten er trosopplæring 
og diakonalt arbeid. Hun 
synes at en åpen, inkluderende 
folkekirke og fellesskapet rundt 
gudstjenesten må vektlegges.

2. Magnhild Brenaas, 
Løvsetfaret 17, 1188 Oslo
53 år
Arkiv-
konsulent ved 
Vox, Nasjonalt 
fagorgan for 
kompetanse-
politikk.

Hun er 
nåværende nestleder i Bøler 
menighetsråd og har hatt diverse 
verv i Bøler menighet. 
Tilbud til unge voksne og 
samarbeidet stab/frivillige er 
viktige satsingsområder

3.  Jon Aalborg, 
Skullerudveien 60, 0694 Oslo
56 år
Senior-
rådgiver

Hans faglige 
bakgrunn 
er variert, 
noe som har 
resultert i 
profesjons-
utdanning som teolog (MF)

Han nevner gudstjenestelivet, 
barne- og ungdomsarbeidet samt 
musikkarbeid som sine områder.  
I tillegg uthever han frivillighet  
og internasjonal solidaritet.

4.  Else Marie Pålshaugen, 
Kringkollen 24, 0690 Oslo
54 år
Eier og driver 
egen familie-
barnehage.

Er medlem 
i nåværende 
menighets-
råd. Hennes 
faglige bakgrunn er helse- og 
sosialfag.
Hun er utdannet hjelpepleier, og 
har vært hjelpepleier i hjemme-
tjenesten, sykehus og sykehjem. 

Ut fra hennes bakgrunn i Ten 
Sing, KFUK/KFUM, KFUK 
speider nevner hun barne og 
ungdomsarbeid som viktige. 
Hun ønsker at kirken og 
gudstjenestene kan være et 
samlingssted for alle.

5.  Anita Ellefsen, 
Bølerskogen 12,  0691 Oslo
45 år
Virksomhets-
leder i 
Kirkens 
Bymisjon.

Sykepleier 
med spesia-
lisering i 
geriatri fra Diakonhjemmet og 
master i folkehelse NMBU

Øvrige tjenester har vært 
leder i hjemmetjenesten i 
bydel Vestre Aker, medlem 
fylkestinget i Nord-Trøndelag 
samt styremedlem i Bøler og 
Nøklevann musikkorps.

Valg på Bøler menighetsråd
Bøler menighetsråd har seks medlemmer pluss 
sokneprest. I tillegg skal det være fem vara-
medlemmer.
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Hun ønsker en inkluderende 
folkekirke, et livssynsåpent 
samfunn og sier ja til vigsling av 
likekjønnede. Kirken må være  
synlig i lokalsamfunnet.

6.  Eilev Hegstad, 
Bølerlia 25, 0691 Oslo
24 år
Student

Han studerer til 
en mastergrad 
i statsvitenskap 
ved Universi-
titetet i Oslo, 
årsstudium i 
kristendom 
ved Det teologiske 
Menighetsfakultet og en 
eksamen fra Li Po Chun United 
World College of Hong Kong.

Av frivillig arbeid har han  
vært Internasjonal nestleder 
Kristelig Folkepartis Ungdom 
(KrFU), redaktør for www.
kristendemokratisk.no, medlem 
av redaksjonen i Ung Teologi, 
medlem av programkomiteen 
i Oslo KrF, samt landslaget i 
baseball.
Han mener vi må ha en aktiv 
kirke i nærmiljøet, en kirke for 
alle generasjoner, tilbud for 
unge voksne og trosopplæring 
for barn og unge.

7. Gunhild Jakobsen, 
Kringkollen 6, 
0690 Oslo
54 år
Barneverns-
pedagog

Hun er ansatt i 
Frelsesarmeen 
som koordina-
tor for Home-Start
Familiekontakten Østensjø.
Arbeidet er å finne og veilede 

frivillige som hjelper småbarns 
familier i bydelen.

Hun er en av lederne for Bøler 
tekstilverksted, som møtes i 
kirken ca 1 gang pr mnd.
Ønsker å jobbe for integrering 
av flerkulturelle i menigheten. 

8.  Marit Kristine Ådland, 
Skullerudveien 40 F, 0694 Oslo
39 år
Høgskole-
lektor

Hun har 
en master i 
bibliotek- og 
informasjons-
fag.

Solid trosopplæring, levende 
fellesskap, god forkynnelse, 
omsorg for hele mennesket er 
områder hun mener er viktige i 
et menighetsfellesskap.

9. Heidi Sørestrand Jægtnes, 
Paal Bergs vei 14, 0692 Oslo
25 år

Nyutdannet fra 
NLA Høgskolen 
i Kristiansand
Bachelor i 
kommunika-
sjon, medier og 
livssyn 

Høgtun Folkehøgskole. 
Styremedlem CHRISC 
AgderFrivillig, Salem 
Misjonsmenighet, Kristiansand.

Hennes områder vil bli 
kommunikasjons-  og 
ungdomsarbeid.

10. Jenny Johnsen, 
Sarabråtveien 13 C,  0687 
Oslo 
19 år
Kokkelærling

Hun har 
vært med på 
menighetens 
MILK kurs for 
konfirmant-
ledere.
Er med i Perspektiv og har vært 
nestleder i Ungdomsrådet bydel 
gamle Oslo (2012-2014). Det 
er naturlig at hun vil satse på 
ungdom og barn.

11. Anne Haaland, 
Olav Nygards veg 158, 0688 
Oslo 
65 år
Pensjonert 
anestesi-
sykepleier

Hun har vært 
medlem av 
anestesi-
sykepleiernes 
landsgruppe. 
Har vært leder av 
borettslagsstyre. Hun er nå 
medlem av diakoniutvalget 
i Bøler menighet. Diakoni-
utvalgets oppgaver mener hun 
kan passe for henne.

Innstillingskomiteen har vært
Erle Fagermoen, Per Morten 
Clausen og Ole Johan Larsen.

Etter at listen er godkjent har 
Jon Aalborg meldt flytting til 
Nord-Norge. Han vil fortsatt 
måtte stå på listen, men er 
ikke aktuell som medlem av 
rådet.
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Bølerposten har tidligere 
snakket med flere av dem som 
innvandret til Bøler som unge 
på 50-tallet og var med på å 
bygge opp bydelen vår. Tove 
Nilsen er en representant for 
den generasjonen som vokste 
opp mellom blokkene i den 
nye drabantbyen. Hun er blitt 
forfatteren som virkelig satte 
Bøler på kartet og avsannet 
mytene om vanskelige 
oppvekstsvilkår i drabantbyene. 

Tove Nilsen hadde allerede sju 
bøker på samvittigheten før hun 
kom med Skyskraperengler, som 
tar utgangspunkt i barndom og 
ungdom på Bøler. Senere har 
hun fulgt opp med ytterligere tre 
romaner fra oppveksten. 

Et strålende sted å vokse 
opp

– Jeg hadde i utgangspunktet 

aldri planlagt å skrive noe om 
Bøler, forteller hun. Først etter 
noen år kom lysten til å ville 
berette om opplevelsene fra 
barndommen i en 12-etasjer 
blokk.

– Folk fra andre steder hadde et 
trist bilde av drabantbyen, og 
jeg ville gi et annet bilde av den. 
Det var et strålende sted å vokse 
opp. Jeg har en følelse av å ha 
vokst opp i det grønne.   

Tove forteller at hun kom til 
Bøler som fireåring, og familien 
var overlykkelige da de kunne få 
3-rommeren på Bøler. 

Hadde du noe forhold til kirken 
gjennom oppveksten?

– Jeg husker at den kom. Vi 
hadde møtt opp til den første 
gudstjenesten. Jeg tror det 
var Martinsen som forrettet. 

Bølerbefolkingen satt på jordet 
utenfor med saft og kjeks, og 
mødrene var i pene kjoler. Jeg 
husker sommerfølelsen av å sitte 
der i gresset. 

Hun forteller at de på Bøler 
følte at de levde litt i bushen 
helt til de fikk kirken – den 
provisoriske kirken som ble 
stående i nesten 50 år. 
– Far regnet seg som kristen, 
mor var ateist, og jeg befant meg 
et sted midt imellom.  Gjennom 
oppveksten var forholdet til 
kirken stort sett begrenset til 
ungdomsklubben og til sommer- 
og juleavslutningene. 

Ikke utmeldt likevel

Oppgjøret med kirken kom da 
hun var 17 år, opprørsk og sint, 
som hun sier. Kirken så hun som 
en organisasjon for gamle menn 
og ville melde seg ut. Da hun 
troppet opp på prestekontoret, 
viste det seg at det var faren til 
en gutt i klassen som var prest. 
Han argumenterte kraftig for 
å få henne fra det, men hun ga 
seg ikke, og fikk det til slutt 
igjennom. Dette trodde hun 
lenge, inntil hun en del år senere 
kom i kontakt med kirken igjen:

– Jeg var sterkt engasjert i 
forbindelse med kirkeasyl, og i 
den sammenhengen møtte jeg 
mange av kirkens flotteste folk.  
Så på 90-tallet vurderte jeg å 
melde meg inn og møtte opp 
til en samtale med presten. Det 
viste seg at jeg ikke var utmeldt 
likevel!
– Senere er jeg blitt veldig 
glad for nye Bøler kirke, og for 
hvordan den formidler kunst og 
kultur. Jeg tenkte da den kom – 
er det virkelig sant at Bøler har 
fått dette bygget!

Tove Nilsen til Bøler kirke
Forfatter Tove Nilsen vil i kirken i høst lese opp fra 
sin bok Konge i snø. Hun har hentet temaene fra 
sin egen bakgrunn og vil også snakke om de enkelte 
karakterene i boken.  
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Fremmed i Norge

Nå har Tove Nilsen skrevet 
bøker i 40 år og rukket å utgi 33 
romaner. Temaene er oppvekst 
og reiser, og ikke minst om det å 
være fremmed i Norge. 

Dette temaet finner vi også i den 
seneste boken hennes, Konge i 
snø, som hun skal lese fra i høst. 
Det er en roman, med temaer 
som alle mennesker kan kjenne 
seg igjen i, men ligger tett opp 
til hennes egen familiehistorie, 
og hun vil også snakke om 
karakterene i boken.

Handlingen spenner fra 1. 
verdenskrig, via 2. verdenskrig 
og opp til i dag. 

– Faren min var immigrant fra 
Tyskland. Han kom til Norge 
som liten gutt og var norsk, 
men ble aldri norsk i sitt hjerte. 
Det er historien om den tyske 
kvinnen og hennes sønn som 
brøt opp og dro til et fremmed 
land.

Historien dreier seg ikke om 
krigen, men om private kon-
flikter skapt av krigen. Krigen er 
et bakteppe for historien. 

Tove Nilsen har tidligere hatt 
flere kulturkvelder i kirken, både 
alene og sammen med Morten 
Krogvold, som hun også har 
laget en bok sammen med – om 
tekst og foto. 

Av Atle Skretting

Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske 
kirke har stemmerett fra det 
året de fyller 15 år. Det er 
dåpen som gir medlemskap i 
kirken. Nesten 3,1 millioner 
mennesker har stemmerett 
ved Kirkevalget 2015.

Når og hvor er det 
valg?

Kirkevalget holdes 13. og 
14. september 2015, samtidig 
med kommunestyre-/ 
fylkestingsvalget.  

Kirkevalget finner sted i 
et lokale med umiddelbar 
nærhet til det offentlige 
valget. Bøler menighet 
har valglokale på Ulsrud 
videregående skole og på 
Skullerud skole. 

I tillegg er det mulig å 
forhåndsstemme. 

Hvem kan du stemme 
på?

Du stemmer på kandidater 
til menighetsrådet og 
til bispedømmerådet/
Kirkemøtet. Kandidatene 
velges for en periode på fire 
år. Ved valg til menighetsråd 
er det de aller fleste steder 
bare én kandidatliste. Ved 
årets valg er det for første 
gang gitt mulighet for at det

kan stilles flere lister til 
valg til bispedømmeråd/
Kirkemøtet. 

I Oslo bispedømme er det 
to lister å velge mellom:  
nominasjonskomiteens liste 
og Åpen folkekirkes liste.

Hva gjør 
menighetsrådet?

Menighetsrådet leder 
menighetens virksomhet 
der du bor. Rådet har stor 
innflytelse på oppgavene 
i kirken. Dette kan gjelde 
formen på gudstjenestene, 
arbeid blant barn og unge, 
kirkens omsorgstjeneste og 
musikklivet.

Hva gjør 
bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det 
regionale styringsorganet i 
kirken. Rådet tilsetter og har 
arbeidsgiveransvar for prester 
og enkelte andre ansatte i 
kirken. 

Medlemmene i bispedømme-
rådene utgjør samlet 
Kirkemøtet, som er Den 
norske kirkes øverste 
representative organ.
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Stortorsdag i Bøler kirke
Hverdagsmiddag. Bølingen. Barnegospel. Sportyklubb. Annenhver torsdag er det 
storfamiliedag i Bøler kirke. Da myldrer det av liv og aktiviteter i hele bygget. 
Den dagen kaller vi stortorsdag. 

Stortorsdag starter med middag kl.16.45 til kl.17.30. Rundt 60 
barn og voksne spiser middag i konfirmantsalen.

Etter middagen er det ulike aktiviteter. Her er det Sindre som 
leder an i aktivitetsklubben Sporty.
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Fast på barnegospel er en samling med lystenning og høytlesning.

Familiekormedlemmer gjør seg klar til «Navnesangen» som er en del av det faste
repertoaret på Bølingen. 

Tron med gitaren sin leder an sangen i familiekoret Bølingen.

Erle prest tenner lys på fellessamlingen i 
kirkerommet kl. 17.30.

Det er alltid litt tid for løp og lek for 
barn med «spring i beina». I det åpne 
rommet mellom konfirmantsal og 
barnekapell er det fint å leke.

Alle bildene fra Stortorsdag er tatt av 
Martin Slørdal.
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Konfi rmant – jeg?
Å være konfi rmant i 
Bøler menighet

Hva er konfi rmasjon?
Konfi rmasjon betyr å bekrefte. 
Når du blir konfi rmert, 
bekreftes det som skjedde i 
dåpen, nemlig at du ble Guds 
barn. Det skjer gjennom en stor 
konfi rmasjonsgudstjeneste i 
september. Da ber vi for deg og 
livet ditt. Men konfi rmasjonen 
handler like mye om tida før 
selve konfi rmasjonsdagen. Da 
skal du bli mer kjent med det 
som skjer i kirken. 

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

Er det noe du lurer på når det 
gjelder dette, ta gjerne kontakt 
med oss i Bøler kirke.

Årets konfi rmanter
Det blir i år fi re konfi rmasjonsgudstjenester i 
Bøler kirke, to søndag 6. sep tember og to lørdag 
12. september
Søndag 6. september kl. 11.00
Andrine Ervik Hasle
Camilla Eriksen Nystad
Camilla Pilskog
Christian Viktor Klerck 
  Fransson
Christian Walter Sørebø
Elisabeth Husom Grøder
Helene Solvang Talleraas
Herman Parelius Hoel
Inger Eirin Pettersen
Jonas Hegerberg
Karin Emilie Pettersen
Marie Harstveit
Nora Bjørkeng Sogn
Oda Helene Bækvang
Vemund Vaksvik Knutsen
Vilde Thorstensen

Søndag 6. september kl. 13.00
Celine Hilton
Christian Leinann Kvam
Daniel Johannessen
Einar Lund Westgaard
Eirik Frøystein
Emma Arneberg
Erik Norenes Hilleren
Gabrielle Aarnæs
Ida Spidsberg
Jakob Andreas Lykkenborg
Joakim Vigsnes Manipis
Patrick Eriksen Ekeli
Pål Theodor Mæhlum

Lørdag 12. september kl. 11.00
Amund Riege
Andrea Grefstad Klevengen
Andrea Martine Bech
Andreas Lyngstad
Andreas Rennehvammen 
  Solheim
Bjørn Herman Dreyer
Casper Bechholm Corneliussen
Eirik Lovery Syvderud

Helene Bøhler
Helma Sofi e Andreassen
Iver Tildheim Andersen
Kamilla Moen Olaussen
Lucas Leon Svaet Holter
Ludvig Holen
Marit Røvig Sletner
Mathias Øyen Kvalsvik
Mats Viljugrein Limi
Mia Inglingstad
Nathalie Sætrang Velde
Ole Einar Liljegren Ringen
Pernille Andrea Clausen
Simon Meisfjord
Tonje Lindberg

Lørdag 12. september kl. 
13.00
Adrian Jonathan Gabrielsen 
  De Linde
Andreas Flohr Brendlien
Andrea Marlene Niederbach
Andreas Lund Kleiven
Astri Marie Lovett Hageberg
Camilla Teigen
David Adolfsen
Herman Sørsdahl
Ida Lovise Rygh Heggland
Ida Thomasrud
Kevin Ogudugu
Kristian Elias Jensen
Lisa Kovanen Trangmyr
Maren Emilie Sorknes Spjeld
Pernille With
Selma Vaag Wolle
Simen Solli
Sindre Emil Moene
Siri Esteri Berg-Johnsen
Tobias Ervik Engholm
Tobias Longva Pettersen
Tuva Gåserød Garvik
Tuva Rose Munch-Møller
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Konfi rmasjon 2016
Innskrivning til konfi r-
masjonstiden 2015/2016 
vil fi nne sted i Bøler kirke 
tirsdag 13. november kl. 
18.00.

Denne høsten vil det også 
bli en gudstjeneste søndag 
22. november kl. 18.00 
som er spesielt laget for 
konfi rmantene.
 
Det vil bli konfi rmasjon 
i Bøler kirke søndag  6. 
september 2016 og 
lørdag 12. september 2016.

 

Lions Club Oslo/Bøler inviterer til sitt årlige 

Bøler Kunstmarked 
med ca. 70 kjente norske og utenlandske malere, grafikere,  

kunsthåndverkere og portrettegner  

på Ulsrud Videregående skole 
Åpningstider:  

Fredag   2. oktober  kl 14.00 – 19.00 
Lørdag   3. oktober  kl 10.00 – 17.00 
Søndag  4. oktober  kl 10.00 – 17.00 

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

Velkommen til vår 38. 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  
 
 

 

 

 

 

Ny  vikarprest
Karen Marie Lereim 
Sævareid er ansatt som 
vikarprest i Bøler menighet 
i den perioden Kristin 
Stensrød Haugen er i 
permisjon.

Karen 
Marie er 
opprinnelig 
fra Spyde-
berg, men 
har bodd 
både i 
Fredrikstad  
og Oslo. 
Hun er 
utdannet 
sykepleier 
og jobbet på Hospice 

Lovisenberg og Ungdoms-
psykiatrisk enhet på Ullevål 
sykehus. 

Etter å ha tatt årsenhet i 
diakoni i 2006 begynte 
hun på teologistudiet ved 
Menighetsfakultetet. Hun ble 
ferdig med studiene våren 2015 
og ble ordinert i Glemmen kirke 
9. august.

I Bøler menighet vil hun få et 
hovedansvar for konfi rmant- og 
ungdomsarbeidet. 

En av hennes store interesser er 
sang, blant annet er hun med i 
Schola Cantorum. 

Karen Marie er gift med Trygve 
Johannes. Sammen har de en 
datter, Paula Eline, på snart 2 år.
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GÅR DU MED PLANER OM Å SELGE, REFINANSIERE ELLER 
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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 88 
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

Ken Tomter 
Kobberstad
Eiendomsmegler 
MNEF
Tlf. 97 02 26 19
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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

Noen å snakke med? 
Livet gjør ofte vondt. Det er godt å ha venner 
og familie og gode naboer å lufte store og små 
spørsmål med. Men noen ganger kan det være 
godt å sortere tanker og følelser med noen som 
en ikke kjenner. I kirken har vi lang tradisjon for 
samtaler av ulik art. 

Her er ulike typer samtaler man kan ha i 
Bøler kirke

Sjelesorg: Innimellom kan det være godt å 
bearbeide livet. I Bøler kirke har prestene og 
diakonen lang erfaring med sjelesorg. Vi er ikke 
eksperter på liv og død, men medvandrere og 
støttespillere. Vi har erfaring med at å dele sorg 
og smerte tar ikke det vonde bort, men kan gjøre 
det litt lettere å bære, f.eks. etter dødsfall, ved 
skilsmisser, i konflikter, ved viktige valg i livet, 
i ensomhet, under psykisk eller fysisk sykdom 
og mot døden.

Skriftemål: Vi tror på tilgivelse for syndene. 
Gjennom skriftemål er det mulig å legge fra seg 
ting som ligger og gnager. Det er stadig folk 
som kommer til skriftemål i kirken. 

Nattverd. Hvis du ikke kommer deg til kirke, 
kan du kontakte kirken for å få nattverd. En 
prest eller diakonen kommer da hjem til deg, 
slik at du kan få nattverd hjemme. 

Kontakt oss? Se side 2 i Bølerposten 
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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 guds-
tjeneste er Østmarkskapellet 
et 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.

23. august: Karl Olav Sandnes
30. august: Sven Oppegaard 
6. september: Ragna Dahlen
13. september: Per Anders 
Nordengen 
20. september: Dag Auli. 
Familiedag med grilling og 
leker etterpå. Ta med grillmat! 
27. september: Tore Kopperud 
4. oktober: Liv Hegle  
11. oktober: 
18. oktober: Pål Erling 
Torkildsen 
25. oktober: Tore Laugerud 
1. november: Bjørn 
Mathiesen      
8. november: Espen Feilberg 
Jakobsen 
15. november: Trond Skard 
Dokka 
22. november: Asle Rossavik 
29. november: Eivind Oftebro
  

Døpte:
Alina Cecilie Holm 
Engebakken, Andreas Lund 
Kleiven, Kevin Ogudugu, 
Daniel Johannessen, Jakob 
Andreas Lykkenborg, Erik 
Norenes Hilleren, Helma Sofie 
Andreassen, Ida Thomasrud, 
Sebastian Hurrød Jensen, 
Fenre Grongstad Tellefsen, 
Oliver Paulsen Killengreen, 
Ella Karlsen Dogan, Emil 
Heggberget-Wülfken, Sigurd 
Stellander

Vigde:
Cathrine Eidsvold og André 
Dåver Nadheim.
Rakel Monica Solheim og 
Sverre Kristen Solheim.
Jacqueline Reyes Luna og Ole 
Magnus Løwø.
Camilla Augestad og Henrik 
Hermansen.

Døde;
May Mathea Lyngaas, Carl 
Nesjar, Bjørg Lauritzen, 
Bjørn Rudolfsen Orli, Gerd 
Synnøve Madsen, Rune Ove 
Maurseth, Unni Thorvildsen, 
Kjell Egil Høyer, Dag Lutro, 

Johanne Sognnæs, Benedicte 
Høy Christiansen, Aasta Eika 
Oppsahl, Arne Haugane, Rolf 
Thingwall, Marit Aslaug 
Brenders, Elsa Margaret Eggen, 
Marit Hansen, Kjell Johnsrud, 
Bjørn Arne Riis, Inger Marie 
Andersen, Lidvor Andersen, 
Håvard Magne Bjørtomt, Elfrid 
Carlsen

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

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

   kirken.
no/boler
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Gudstjenester
Søndag 23. august – 
13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Karen Marie Lereim 
Sævareid. Nattverd. 
Luk 12,41-48.

Søndag 30. august – 
Vingårdssøndagen
Kl. 11.00: FAMILIE-
GUDSTJENESTE. «HELT 
FØRSTEKLASSES». 
Utdeling av 6-årsbok. Erle 
Fagermoen. Margit Bente 
Steensnæs. Dåp. Luk 17,7-10.

Søndag 6. september – 
15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: KONFIRMASJON. 
Dag Auli.
Kl. 13.00: KONFIRMASJON. 
Dag Auli. Luk 10,38-42.

Lørdag 12. september
Kl. 11.00: KONFIRMASJON. 
Dag Auli.
Kl. 13.00: KONFIRMASJON. 
Dag Auli.

Søndag 13. september – 
16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Karen Marie Lereim 
Sævareid. Dåp. Matt 5,10-12.

Søndag 20. september – 
17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Eigil Morvik. 
Nattverd. Luk 7,11-17.

Søndag 27. september – 
18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp. 
Matt 8,5-13.

Søndag 4. oktober – 
19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Karen Marie Lereim 
Sævareid. Nattverd. Joh 7,14-
17.

Søndag 11. oktober – 
20. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIEMESSE. 
Dag Auli. Dåp. Mark 10,2-9.

Søndag 18. oktober – 
21. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp. 
Luk 16,19-31.

Søndag 25. oktober – 
Bots- og bønnedag
Kl. 11.00: Karen Marie 
Lereim Sævareid. Alminnelig 
skriftemål. Nattverd.
Luk 18,9-14.

Søndag 1. november – 
Allehelgensdag
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. 
Matt 5,13-16.

Søndag 8. november – 
24. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIE-
GUDSTJENESTE. Erle 
Fagermoen. Dåp. Utdeling av 
4-årsbok. Luk 12,35-40.

Søndag 15. november – 
25. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: SANG- OG 
MUSIKKGUDSTJENESTE
Erle Fagermoen. Nattverd. 
Matt 14,22-34.

Søndag 22. november – 
Kristi kongedag
Kl. 18.00 (Mrk. tidspunktet): 
UNG MESSE. Karen Marie 
Lereim Sævareid. 
Matt 25,1-13.

Kurset er et samarbeid mellomManglerud, Oppsal,  Bøler,
Mortensrud/Klemetsrud, Hauketo/Prinsdal

Holmlia, Ljan, Nordstrand,
Bekkelaget/Ormøy menigheter 

PREP er utviklet av SAMLIVSSENTERET • Modum Bad

PREP
Kommunikasjonskurs for par

- nye perspekver på samlivet?

Påmeldingsfrist 12. oktober
Pris kr 900 per par.
Mer informasjon på hp://www.samlivssenteret.no

Påmelding og informasjon: Nordstrand menighetskontor
v/ Ingun Yri Øystese
Tlf.: 23 62 98 00/468 468 78  • E-post: io348@kirken.no

Lørdag 17. oktober kl 10 - 17
Nordstrand menighetssenter
Kursledere: Aud Kummeneje og Berger J Hareide

. 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. 
august, 29. september, 27. 
oktober og 24. november. 
Ta gjerne kontakt med Anne 
Margrete Samuelsen, tlf. 900 91 
501, for nærmere informasjon. 
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