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I skrivende stund arrangeres dugnad utenfor Bygdøy 
kirke: Hvert år stiller gode konfirmantforeldre opp for å 
rydde unna kvister, greiner, høyt gress og villnis rundt 
kirken vår, slik at kirketomten skal være noenlunde pre-
sentabel på konfirmasjonsdagen. Kirken har dessverre 
ingen ansatte til å holde disse uteområdene i orden, og 
da må frivillige trå til. Og jeg blir hvert år litt flau, for 
dette skulle jo vært gjort av en kirketjener, et vaktmes-
ter-team eller av presten som jo jobber kun på sønda-
ger. Da slipper overlessede foreldre å bli utfordret på 
enda et gjøremål før festen. Og i år - som både prest og 
konfirmantforelder - er denne tanken enda sterkere.  

Men så er det da også slik at lokalsamfunnene alltid har 
bygget og pusset på kirkene sine, gjort store dugnader 
som et tegn på tilhørighet, eierskap og en tjeneste for 
hverandre.  

Et flott eksempel på dette finner vi i en landsby i Nor-
mandie. I Caudebec ligger det en fantastisk katedral fra 
1400-tallet som folket var med å få bygget: Lokale 
sjauere, håndverkere og arkitekter, unge og gamle med 
ulike evner jobbet side ved side som et uttrykk for deres 
tro. Og slik har mange av våre kirker kommet til. Men 
det spesielle med Caudebec er det vitnesbyrdet som 
selve arkitekturen og ingeniørbragden har gitt: Som tra-
disjonelle gotiske katedraler er det slanke søyler og 
spissbuer som bærer taket. Men her er det i tillegg kon-
struert en søyle midt over koret … som ikke hviler på 
jorden. Den avsluttes i luften, høyt der oppe. Og store 
deler av taket hviler på denne søylen?  

Men dette er jo fysisk umulig – som et under? Hvilken 

usynlig kraft er det da som holder bygningen samlet?  

Svaret er ganske enkelt: Denne «avkuttede» steinsøy-
len/buen holdes nemlig oppe av en usynlig jernstang 
forankret i taket.  

Med sine øvede hender og med det ypperste av sin tan-
kekraft har fordums mennesker i en liten by i Norman-
die - helt uten ord - forkynt for hverandre og for alle 
besøkende at Kirken bæres ovenfra, usynlig.  

Ordet kirke betyr egentlig mennesker (av greske kyriaké 
som betyr «de som er Herrens»). Det er vi, kirkens med-
lemmer, som er den egentlige kirken på Bygdøy. Og 
som i ethvert «byggverk» er ikke alle deler her like bæ-
rende, eller like synlige. Men alle har en funksjon og er 
viktige for helheten. Og for å være i bildet, så håper jeg 
at alle som leser dette kjenner en tilhørighet til og sin 
viktighet i dette bygget vi har sammen – omsorgs- og 
tros-fellesskapet. Alles nærvær og engasjement har be-
tydning … også det å luke i bedene utenfor vår storstue 
en september-tirsdag.  

Som i katedralen i Caudebec, er alle søyene med på å 
bære, men i siste instans er det midtsøylen som holder 
hele byggverket oppe, forankret ovenfra og skjult for 
oss.  

 

Kapellan Arne Øyvind Slørdahl 
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1. Dypt heller året i sin gang, nå ødes 

eng og lund; farvel med all din lyst og 

sang, du korte sommerstund. 

2. La gulne hvert et blad på kvist, la 

falme alle strå, Guds kjærlighet jeg vet 

for visst omskiftes ikke så.  

3. Jeg vet hvor gleden har sitt hjem, 

når øde mark står hvit: Guds frydekor 

fra Betlehem forstummer ingen tid.  

4. Jeg vet hvor håpet grønnes da når 

all ting falmer her: Min Frelsers tre på 

Golgata en evig krone bær. 

 5. La synke kun med løvets fall hver 

markens blomst i rad, min tro på ham 

bevare skal sitt friske hjerteblad.  

6. Han lover meg en evig vår tross vin-

terstorm og død; for livet frem av gra-

ven går som Kristus gjennombrøt. 

Dypt heller året i sin gang 
Tekst: T. Caspar Johannes Boye 1833 

Melodi 1: Henrik Tofte samme som i «Jeg folder mine hender små» 

Melodi 2: Carl Nielsen 1933 

J.D. Habegger , Argentina 

Michael dragedreperen 

Uranienborg vokal-

ensemble synger  Dypt 

heller året i sin gang. 

Melodi Carl Nielsen 
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Mange har sikkert lagt merke 

til det praktfulle dueslaget 

som er oppført på området 

på Norsk Folkemuseum. Det 

har de senere årene vært 

gjennom omfattende oppgra-

dering. Dueslaget er plassert 

nær gjerdet mot Museums-

veien og godt synlig når man 

passerer. 

Lang tradisjon 
Dueslag har lange tradisjoner 

mange steder og utgjorde en 

viktig ressurs på mange gårdsbruk og by-løkker. Duer er 

fortsatt brukt som mat i enkelte land, men kanskje det 

viktigste med duehold er den verdifulle gjødselen som 

dueskitten er. I Frankrike er duegjødsel viktig for drues-

tokkene og grønnsakshager. I vår moderne verden er 

duehold faktisk knyttet opp mot en sport – fartsflyging 

med duer. 

I tillegg til å være nyttig i matproduksjon, og som en del i 

sport (det foregår store veddemål med duer), er det 

kanskje som brevduer de fleste av oss forbinder duene 

med. Duer har vært budbringere i tusenvis av år. Det 

kjenner vi igjen blant annet fra beretningen om Noah og 

hans ark i Det Gamle Testamentet. Det var nemlig en 

due som vendte tilbake til arken med en olivenkvist i 

nebbet, og på den måten forkynte den for Noah at Syn-

defloden var over. Siden den gang har duen med oliven-

kvist i nebbet vær et globalt fredssymbol.  

Under Korstogstiden på 1100-1200 tallet ble brevduer 

brukt i stor utstrekning for å opplyse om hvor man be-

fant seg og om mulige farer. Mange slag har vært vun-

net og tapt på grunn av beskjeder som forsvant eller ble 

forfalsket. 

Nyheten om Wellingtons seier over Napoleon ved Wa-

terloo ble gjort kjent med brevduer. Historien forteller 

at Nathan Rotschilds skal ha vært den første til å 

vite om dette og som først sa at Napoleon had-

de vunnet slaget, og at det dermed ble børs-

krakk i London. Rotschild skal angivelig ha kjøpt 

store mengder Statsobligasjoner som hadde falt 

i verdi. Senere, når det virkelig resultatet forelå, 

kunne han selg med en enorm fortjeneste. His-

torien er senere avkreftet! 

Dueslaget på Norsk Folkemuseum  
Dueslaget på Norsk Folkemuseum er fra midten 

av 1800 og stod tidligere på eiendommen Valle-

løkken på St. Hanshaugen. Denne løkken ble 

revet på midten av 1930 årene og området byg-

get ut og fikk adresse Vallegata 12. Dueslaget, som etter 

hvert havnet på Norsk Folkemuseum, kan tydelig sees 

på bildet som fotograf Fritz 

Holland tok i 1936. Området 

rundt Valleløkken er i dag 

blitt et meget ettertraktet 

boligområde. 

 

 

Tidligere stod det et dueslag på eiendommen til           

DUESLAG 
-DAG ERIK NORDLIE 



 Side 5 

 

Vårt Nærmiljø høsten 2020 

Th. Løvstad i Bekkebukten. 

Det var ganske vanlig på de 

store løkkene på Bygdøy at 

det var dueslag der. Løkke-

ne var jo en viktig del i hus-

holdningen for mange fa-

milier på den tiden.  

Men dueslaget i Bekkebuk-

ten er ikke det eneste vi 

har hatt på Bygdøy.  

Duer på Bygdøy under krigen 
Under krigen (1940-45) opprettet tyskerne en egen leir 

for duer på Bygdøy. Lager Bygdøy  lå i Wedels vei mel-

lom Dronning Blancas vei og Rodeløkken Café. Her ble 

det satt opp flere brakker. Det var tre mannskapsbrak-

ker med plass til 60 mann i hver, en spisebrakke, en ga-

rasje og et brevdueanlegg som strakk seg langs hele 

grensen mot Kongsgården. Dette var nok en av tysker-

nes merkeligste leire i Oslo-området, og samtidig en av 

dem som er så godt som helt glemt. I Aftenposten for 7. 

januar 1946 står det at dette var en «interneringsleir» 

for brevduer. Tyskerne hadde ikke tatt med seg egne 

brevduer til Norge, de hadde forsynt seg med norske 

brevduer.  Det totale antallet duer i Norge før krigen var 

mellom 12 000 og 15 

000. Praktduer og alle 

andre som ikke hørte til 

brevduene, ble drept. 

Av brevduer var det ca. 

9000.  

Til å begynne med gikk 

vanlig duehold greit, 

men etter hvert kom 

myndighetene med så 

strenge bestemmelser 

at man begynte å avlive duene, slik at ikke tyskerne skul-

le få militær nytte av dem. Så da tyskerne fant ut at de 

kunne trenge brevduer, var det bare 900 igjen, og disse 

ble så internert i Lager Bygdøy/Rodeløkka Leir.   

I alt bygget tyskerne 30 dueslag i Norge under krigen. 

Trolig døde en tredjedel av duene i leirene, så de måtte 

få forsterkninger fra Tyskland, Belgia og Nederland. Av 

de internerte duene var det bare 600 igjen ved frigjø-

ringen. For å få bestanden opp igjen fikk Norge etter 

krigen kom det 400 duer fra Sverige og 300 fra Dan-

mark.  

Sett i ettertid så kan man stusse over at utviklingen ikke 

var kommet særlig langt. Selv om både radio og telefon 

var helt vanlig, måtte sambandsmenn fremdeles kunne 

semaforalfabetet (signalfalgg) og morsealfabetet. Men 

telefoner var avhengig av telefonlinjer, og radio- og tele-

grafmeldinger kunne fanges opp, selv om man i stor 

grad kodet meldingene. Brevduer var altså fremdeles i 

bruk også under den annen verdenskrig, blant annet 

hadde britiske soldater bak fiendens linjer i Nederland 

fått sendt melding med brevduer til London om hvor 

utskytingsrampene for tyskernes fryktede V-1 og V-2-

raketter befant seg med brevduer, slik at disse anlegge-

ne kunne bombes og ødelegges. 

Når brevdueleiren på Bygdøy ble revet, er ikke kjent, 

men sommeren 1945 var den overtatt av norske manns-

kaper. Den norske vaktbataljonen ble flyttet herfra til 

Ullevålleiren i juli 1946. I september foretok Hærens 

bygningstekniske korps takreparasjoner i forbindelse 

med at leiren ble klargjort for innkvartering av engelske 

soldater. Tre brakker ble vederlagsfritt overført til H.M. 

Kongen i 1947, leiren ble solgt og området tilbakeført til 

Kongsgården i 1948. Det er derfor rimelig å anta at brak-

kene ble revet dette året. Kilde: Øyvind Reisegg «Oslo 

under krigen»  

Lerduer 
En helt annen type due som ikke er en fugl, er en 

«lerdue». De brukes til øvelsesskyting og konkurranse.  

Nå er man midt i jakttiden for småfugl og de fleste jege-

re har i lang tid praktisert og øvelsesskutt på lerduer på 

skytebaner rundt om i landet. 

Lerdue skyting er en populær sport som også inngår i 

det olympiske program.   
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-«Jeg liker ingen ting under havflaten» betrodde Marja 

fra husmannsplassen i Østerdalen oss da vi spurte om 

hun likte tran. For på den historiske sommerskolen på 

Norsk Folkemuseum er der ingen bønn – alle skal ha 

en skje tran hver morgen.  

Vi er satt tilbake til 1905 hvor vi følger barna i 4 familier. 

Det er den velstående familien på Østredalsgården, 

husmannsfamilien på finneplassen i Østerdalen, arbei-

derfamilien på Enerhaugen og familien til husjomfruen i 

Chrystiegården.  

Skolen er sentral i livet. Og her regjerer den strenge 

frøken Åsa med hard hånd – bokstavelig talt. Og eleve-

ne behandles etter familiens sosiale status. De velståen-

de fra Østerdalsgården sitter fremst.  

Før de går inn inspiserer frøken Åsa at de er rene. De 

første må vise hendene. Men etter hvert som hun går 

bakover er det både ører og hodebunn(etter lus) som 

blir sjekket. Og så er det utdeling av tran.  

Inne er det fokus på det kristne budskapet. «Fader vår» 

må kunnes utenat.  

Marja fra finneplas-

sen prøver seg med 

at «kua hadde spist 

opp hjemmeleksen». 

Det ble fort avslørt 

som løgn. Og med 

referanse til budet 

om ikke å bære falsk 

vitnesbyrd(mot kua) ble hun sendt i skammekroken. En 

relativt mild reaksjon – muligens fordi hovedstadspres-

sen var til stede. Korporlig straff i skolen ble som kjent 

først avskaffet i 1936.  

I friminuttet røpet frøken Åsa 

at –«det er slitsomt å være 

så streng så lenge»! 

 

 

De var organisert 

i familier. Den 

velstående fami-

lien på en stor-

gård i Østerda-

Tilbake til 1905 
Da det ikke fantes mobiltelefoner. 

Tekst og foto: Hans Magnus Borge 
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len, den finsk baserte familien på finneplassen på Finn-

skogen, tjenerfamilien i den fine Chrystie-gården og 

arbeiderfamilien på Enerhaugen. Det var barna og de-

res mor. Faren var fraværende. Enten på elgjakt i Øster-

dalen eller på brygga i Oslo 

Men det var ikke bare skole. Litt lek ble det tid til. Som 

«kilekasting» -en variant av «kubb». Der hadde man 

organisert lagene by mot land. Veldig politisk ukorrekt.  

Vi fikk være til stede ved lefsebaking på husmannsplas-

sen, vasking av lin servietter i Chrystiegården og opp-

rydding etter natten på Enerhaugen.  Og vi fikk hjem-

mebakt brød med sirup på Enerhaugen mens vi lyttet til 

Arvid Nilsens vise om Enerhaugen – veldig ukorrekt 

streamet fra Youtube ! 

Så ble uken avsluttet sammen med de ekte familiene i 

Chrystiegårdens bakgård. Alle hadde sine innslag. Fami-

lien Andersen på Enerhaugen hadde bakt kaker—i ved-

fyrt ovn. 
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«De hadde det bra – selv om de ikke hadde så mye» - 

sa Julius Rye-Holmboe Steffens da han fortalte til 

«Vårt Nærmiljø» om besøket på Suruan skole i Kenya. 

Suruan er en liten landsby som ligger på 2500 meter på 

fjellet Ndoto i Kenya, omtrent like høyt som toppen av 

Galdhøpiggen!    

Bygdøy skoles Aksjonsdag 

har samlet inn penger til 

Suruan School som ble byg-

get av Milgis Trust i 2007.  I 

2018 samlet Bygdøy skole 

inn kr. 36.000 til Suruan. Ak-

sjonsdagen i 2017 og 2019 

har også gått til samme for-

mål. 

For egne midler reiste famili-

ene Rye-Holmboe Steffens 

og Furuholmen fra Bygdøy til Suran for å se hvordan 

Bygdøy skoles innsamlede midler ble brukt. Det ble en 

tur både barna fra Bygdøy og barna i Samburu kommer 

til å huske. For som mor Julie sa: «Der var vi sirkuset 

som kom til byen». Det er 

ikke mange som kommer 

på besøk til denne avsides-

liggende landsbyen. Fra 

nærmeste by, Nanyuki tar 

det syv timer med bil og 

fem timer å gå. Så besøk 

fra et land langt mot nord 

er en sjeldenhet! 

 

Da de kom, hadde elevene 

i Samburu skrevet «Takk 

Bygdøy Skole» utenfor 

skolen. Takken var for 

midler til skolemat, skolemateriell og oppussing av sko-

lebygningen. Blant annet tettere tak så det ikke blir vått 

inne når det regner! Og lønn til to lærere og leie av es-

ler til frakt av varer, som vi skjønner er krevende med 

slike avstander. Det er en kjempestor støtte for Suran 

School Bygdøy skole har bidratt med, og de er avhengig 

av fortsatt støtte fremover. 

 

Julius og Ludvig Rye-Holmboe Steffens har fortalt om 

reisen til en helt annen virkelighet enn Bygdøy og Nor-

ge. Skolebygningen var ett stort rom med enkle møbler 

Bygdøy  —  Suruan 
Bygdøy skoles aksjonsdag i 2017, 2018 og 2019 = skole til barna i Surua i Kenya 

Tekst Cathrine Nordlie    Foto: Julie Rye-Holmboe 
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og tavle og kritt. Livet leves mye ute i tett kontakt med 

husdyr og naturen. Et veldig annerledes liv enn hva vi 

er vant til i Norge. Etter reisen holdt Julius en presen-

tasjon på Bygdøy skole med bilder fra landsbyen og 

skolen der. Som Julius sa: «De hadde det bra, men ikke 

så mye»! Å kunne se med egne øyne at barn i Suran får 

skolegang; lære å lese, å skrive, å regne, opplevdes 

som veldig bra. Og for de norske barna var det også 

lærerikt at man har det bra selv om man ikke har så 

mye! 

Stiftelsen Milgis Trust, som ble grunnlagt i 2004 av ke-

nyanerne Helen Douglas-Defresne og Pete Isley, har 

som mål å beskytte dyrelivet, naturen og de innfødtes 

livsstil i denne fantastiske og avsidesliggende delen av 

Nord-Kenya. På toppen av fjellet Ndoto bor det et folk 

av en stamme som heter Samburu. De lever et enkelt 

liv, og hverdagen består for det meste av å ta vare på 

geitene og kyrne. Nærmeste by heter Nanyuki mange 

timer unna. Siden området ligger så høyt er de ikke 

plaget av rovdyr. Og temperaturen er ganske behagelig 

året rundt. Men ulempen er at det ligger avsides. Flere 

timer med bil og til slutt til fots. Dette er nok en av 

grunnene til at kenyanske myndigheter ikke vil satse 

på dette området. Håpet om en veiløsning har sambu-

ruene gitt opp for lenge siden.  

Men det er noen ildsjeler som ikke gir opp. Helen 

Douglas-Defresne og Pete Isley – hvite kenyanere og 

deres nevø Digby gjør en fantastisk innsats for denne 

stammen. Men det kan de ikke klare alene. Derfor ble 

Milgis Trust startet i 2004 for å skaffe midler til arbei-

det med å hjelpe de innfødte, bekjempe krypskyting, 

hindre påsatte skogbranner og avskoging.  

Milgis Trust har en avdeling i Norge som ivaretar 

stiftelsens egenkapital samlet inn blant norske ildsjeler 

for å unngå korrupsjon som er et problem i Kenya. 

Prinsippet for stiftelsens innsamlede midler er at de 

ikke skal gå til administrasjon. Den dekkes av avdeling-

en i Norge.   

 

Her kan man lese mer om Milgis Trust, og Bygdøy 

skoles bidrag! 

www.milgistrust.com  

http://www.milgistrust.com
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Digital demensaksjon i år 
Demens var lenge den sykdommen man ikke snakket om. Og fremdeles er det nok slik at man 
vil unngå å snakke om det. Til tross for at det rammer veldig mange – ettersom vi blir eldre. En 
årsak er at hjernecellene er de eneste av kroppens celler som ikke nydannes i løpet av livet.  

Men etter hvert er det blitt akseptabelt å snakke om denne sykdommen. For den rammer så 
mange – både personlig og som pårørende. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen og Bygdøy helselag har en ak-
sjonsuke hver høst. Både for å informere om sykdommen og for å 
samle inn penger. Bøsseinnsamling er ikke aktuelt i disse korona-
tider. Men man har da VIPPS i disse tider. Derfor hadde Bygdøy Hel-
selag stand på Bygdøy seniorsenter. Anita Brinchmann, leder av hel-
selaget administrerte det hele.  

Har du et hode for tall og trives med eldre?  
Bygdøy seniorsenter på Bygdøhus søker lønns- og regnskapsansvarlig og daglig 

leders høyre hånd.  

Din arbeidsdag vil først og fremst bestå i å drifte og sørge for korrekt regns-
kapsførsel og rapportering, bilagsføring, bankavstemming, årsregnskap og ha 
erfaring med lønnskjøring. I tillegg inneholder 
stillingen mange varierte oppgaver som f. eks:  

Koordinering av frivillige 

Daglig oppgjør i kafeteriaen 

Påmeldinger til aktiviteter 

Delta i planlegging av seniorsenterets pro-
gram 

Korrekturlesning 

Svare telefonen 

Den aller viktigste oppgaven er å lage god 
stemning, godt miljø og god trivsel for alle som 
besøker seniorsenteret.   

Du er en person med godt humør, med stor tålmodighet, strukturert og kan 
ha mange baller i luften. Du må ha regnskaps-/økonomi-erfaring og gode 
norskkunnskaper. 

Hvis dette er noe for deg så ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder Marit 
Forsberg 22 54 19 90 / 907 84 904                   

Stillingen er 100 % med tiltredelse 1. desember 2020.  

Bygdøy Seniorsenter  er 40 år i år 

Kirsten Leegaard  blir orientert av Anita 

Brinchmann og  Anne Karin Thorstensen 
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Bli med på tenning av årets julegran 

Også i år blir det tenning av julegranen på Musejordet. Det er Bygdøy Idrettslag Sammen med Bygdø Vel som står 

for arrangementet. En flott tradisjon som startet i 2019.  

Derfor—møt frem på Musejordet tirsdag 1. desember kl 18:00 

Det blir lysmesse 

i år også 

Til tross for corona blir det lysmesse 

som vanlig i  Bygdøy Kirke. Men vi tar 

hensyn til  smittevernsreglene så det 

blir litt begrenset plass i kirken. 

Men vær velkommen i kirken 

Søndag 29. november kl. 18:00 
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Bygdøy Menighet — for barn og unge 
Tekst og bilder: Anneline Emanuelsen 

Hver onsdag i semesteret samles en god gjeng med barn på 
Fredriksborg fra 17.45-19.00. Vi kaller det Onsdagsklubben, 
og på Onsdagsklubben skal du få komme som du er. Vi foku-
serer på trivsel, lek og kos. Samlingen rammes inn av en 
bibelfortelling, og en aktivitet og avsluttes som regel med en 
liten snack. En moderne «søndagsskole» er det vi har! Den-
ne klubben samler barn fra 4 års alderen opp til 2. klasse, en 
livlig gjeng som finner på mye sprell! 
Som en direkte link til Onsdagsklubben har vi en onsdag i 

måneden After Party i «ungdomsrommet» på Fredriksborg. 
Dette er åpent for de litt større barna, som føler seg litt for 
store for Onsdagsklubben. Samlingene har ofte en aktivitet, 
som quiz, rollespill, grab the mike, og starter alltid med 
kveldsmat og kakao.  

En 

gang i måneden samles en gjeng som går på ungdomsskolen 
i ungdomsrommet på Fredriksborg for «fredagsheng». Et 
åpent tilbud for ungdom med en gøy aktivitet, litt åndelig 
påfyll og ikke minst så mye popcorn du ønsker!  
I tillegg starter vi opp igjen med Fredagsklubb etter jul for 
dem som går i 6. og 7. klasse. 
 
Trosopplæringen i Bygdøy menighet 
Vi har en del tiltak rettet mot spesifikke aldersgrupper som 
ledd i en mer systematisk trosopplæring i menigheten. Barn 
som er døpt vil få en invitasjon i postkassen cirka en gang i 
året fra menigheten. 
Babysang 
Det aller første man inviteres til, i dåpssamtalen, er Baby-
sang som holdes hver fredag i Frogner kirkestue klokken 
11.00. 
2- 3 åringene 
For 2-3 åringene er det fokus på jul. Med henholdsvis Lucia-
samling og juleverksted. Begge deler i Frogner kirke. 
4-åringene 
For fireåringene kommer utdeling av fireårsboken på vår-
parten. 
6-åringene 
Vi markerer 6-åringenes skolestart med høsttakkefest, og Bli
-kjent-samling i Bygdøy kirke sammen med Onsdagsklubben 
7-åringene 
Syvåringene inviteres til skattejakt i Frogner kirke på høsten. 
8-åringene 
Åtteåringene får være agenter, eller tårnagenter i Frogner 
Kirke. De får løse mysterier, finne bortgjemte skatter og får 
ta en tur opp i klokketårnet. 
9-åringene 
For ni åringene har vi karneval i sammenheng med Onsdags-
klubb After Party på Fredriksborg. 
10-åringene 
Alle ti åringene blir invitert til påskemåltid i Bygdøy kirke. 
11-åringene 
De som er elleve blir invitert til Lys våken, en overnatting i 
kirken. Et spennende tiltak, med en morsom oppbygging til 
selve natten og gudstjenesten dagen etter.  
12-13-åringen  
For tolv-trettenåringene er det FREDAGSKLUBB som gjelder. 
Den holder vi ikke på med akkurat nå på grunn av corona, 
men starter opp etter jul.  
14-årinene 
For 14 åringene, altså ungdomsskolen er det FREDAGS-
HENG. Det har vi ca. en fredag i måneden. Neste gang er 
23.10.. Så skal de også være med på Lys Våken som ledere  
15-åringene 
Det året man fyller 15 er det konfirmasjon! Påmelding til 
konfirmasjonsforberedelser er om høsten ett år før konfir-
masjonen. Oppstart i januar. Sommerleir i august. Konfirma-
sjonen er i september. 

Det finnes altså ganske mange spennende tilbud for barn og 
unge i Bygdøy menighet! 
Vi ses! 
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Invitasjon til konfirmasjon 
 

Kjære 13-14-åring med foresatt/e 
 
Det sendes brev til alle registrerte medlemmer i Den norske kirke (eller 
barn av medlemmer) som bor innenfor menighetsgrensene til Bygdøy me-
nighet, og som er født i år 2006. Du inviteres herved til konfirmasjon i 
2021.  
 
Det er vanlig å bli konfirmert det året man fyller 15 år. For informasjon om 
konfirmasjon, eller dersom du lurer på om konfirmasjon er noe for deg, se 
gjerne https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon.  
 
I høst skjer innskrivingen til konfirmasjon helst på nett: www.minkirkeside.no/oslo. 
 
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2021 i Bygdøy kirke blir søndag 12. september, og høyst sannsynlig også på lørdag 
11. september (ved mange nok konfirmanter).   

 

Arne Slørdahl 

kapellan og konfirmantprest 

Trosopplæring i den norske kirke 
I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette 
ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdra-
gelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og 
unge fra 0 til 18 år. 
Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den 
kristne tro handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til 
generasjon. Metodene for læring har variert, men innholdet i troen er viktig 
å formidle. 
 
Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til 
ulike arrangementer. Babysang, utdeling av 4-årsbok, overnatting i kirken 
(Lys våken) og konfirmasjon er eksempler på tiltak hvor trosuttrykk læres og 
leves i et fellesskap. Mange menigheter har faste aktiviteter for ulike aldre, 
slik som kor, søndagsskole, speider og andre interessegrupper. Til sammen 
er dette med og gir trosopplæringen både dybde og bredde. 

Kontakt 

Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen 

Ae948@kirken.no 

 Menighetskonsulent Bygdøy menighet Jørgen Christensen 

Jc435@kirken.no  

Arne Slørdahl—kappellan og konfirmantprest 

as466@kirken.no 

Bygdøy menighet besøksadresse Bygdøy Allé 36, Frogner kirke 

23 62 90 60 

www.Kirken.no/bygdoy  

https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon
http://www.minkirkeside.no/oslo
mailto:Ae948@kirken.no
mailto:Jc435@kirken.no
http://www.Kirken.no/bygdoy
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TV-aksjonen 2020 

Årets TV-aksjon går som kjent til å samle plast fra havet. Det er jo blitt et stort problem 

som vi alle vet.  

Det er World Wildlife Fund (WWF) som skal organisere oppsamlingen av plast. 

Men idisse corona-tider blir det ingen bøssebæring—men det blir TV-aksjon allikevel. 

Men på litt andre måter som angitt nedenfor.  

Som vanlig er det Lions som står for den lokale organiseringen med Torstein Lange-

Larssen som koordinator. Han kan nåes på telefon 951 20 067 

Vi er jo alle blitt veldig digitale så det er utviklet flere alternative måter å gi på: 

• Du kan gi med VIPPS 2133 eller på gamlemåten—sende til bank-konto 

8380.08.09005 

• Bli digital bøssebærer. Det gjøres ved å opprette en webside via blimed.no. Så sen-

der du lenken(web-adressen) til venner og bekjente. Der kan du gi med VIPPS eller kort. Da blir gaven 

registrert på deg og der du bor. 

Aksjonen er i gang og avsluttes 1. november. Så man har god tid til å gi.  

Bygdøy Lions vil legge en orientering i alle postkasser på Bygdøy med de forskjellige måtene å gi på.  

Hva er egentlig Lions? 
Det er kanskje noen som lurer på hva Lions egentlig er. For Lions er en humanitær organisasjon på en litt spesi-

ell måte. En stor det av virksomheten består nemlig i å hjelpe andre humanitære or-

ganisasjoner med å samle inn penger og hjelpe til på annen måte. Så når Bygdøy 

Lions(offisielt navn Lions Club Oslo-Bygdøy) tjener penger på kunstmesse, parkering 

o.l. blir midlene fordelt til forskjellige frivillige og humanitære organisasjoner etter en 

fordelingsnøkkel klubben er blitt enig om. Bygdøy Lions har vedtatt at ca.50 % skal gå 

lokalt, ca. 25% nasjonalt og ca.25% internasjonalt. Og da enten til organisasjoner eller 

prosjekter.  At organisasjonene og prosjekt-ene er seriøse blir sikret gjennom den 

nasjonale og internasjonale organisasjonen av Lions. På Bygdøy gir Lions penger til fotballklubben Huk, Bygdøy 

skoles musikkorps, Dansegruppen på Folkemuseet o.l.  

Et veldig viktig prinsipp i Lions er at all administrasjon betales av medlemmene med kontingent – ikke av inn-

samlede midler. Det gjelder nasjonalt og internasjonalt.  

Lions er en internasjonal bevegelse startet i 1917. Den har hovedkontor i Oak Brook, en liten by i Illinois USA. 

Det er ca 45.000 klubber i 200 land og ca 1,35 mill medlemmer. I Norge er det 9000 medlemmer fordelt på 380 

klubber. Bygdøy Lions er en av de største med 43 medlemmer.  

Foruten den humanitære virksomheten har klubben også sosialt samvær med foredrag på Fredriksborg. I disse 

coronatider er den delen dessverre blitt satt på pause. 

For nærmere opplysninger kontakt årets president John Arne Kristoffersen tlf  934 48 286 epost 

jak@chorda.no 

Klubbens webside er  bygdoylions.no og velg «klubbens hovedside» Lions Norge webside er https://lions.no  

Søyle av plastsøppel på 

Bygdøynes 
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Tradisjonsrike Villa Fredriks-

borg egner seg ypperlig til jubi-

leer, bryllup, konfirmasjon, 

minnesamvær eller andre an-

ledninger. Bordsetning inntil 50 

personer. Uformelle sammen-

komster inntil 80 personer. Ta 

kontakt for visning og pris. 

www.fredriksborg.net  

Telefon: 91 35 74 78  

 E-post. fborg@online.no 

Dette skjer 
HYGGETREFF 

Det arrangeres hyggetreff på Fredriksborg vår og høst. 

Kontakt: Kari Nordheim, 94317303  

ONSDAGSKLUBBEN 

Dette er et tilbud til barn i alder 4-10 år som samles på 
Fredriksborg hver onsdag kl. 17.45-19.00 i sesongen. Her er 
det barnekor med øvelse, aktiviteter, andakt, boller, vafler 
og saft.  

Kontakt: Anneline Emanuelsen (se epost adresse ovenfor) 

UNGDOMSGUDSTJENESTER 

Ungdomsgudstjenesten er et samarbeid mellom Frogner og 
Bygdøy menighet.  

 

UNGDOMSKLUBB/MIDDAG 

Nærmere orientering etter hvert.  

TIRSDAGSKAFFE PÅ SENIORSENTERET 

Det blir arrangert Tirsdagskaffe med sokneprest Rut Ugland 
på Bygdøy Seniorsenteret på Bygdøhus en gang i måne-
den—kl .10.30.  

Vi samtaler om aktuelle temaer innen religion og kultur og 
gudstjenesteliv. Alle er hjertelig velkommen.  

 

         Flere av disse aktivitetene følger skolens ferier. 

                  Se også menighetens hjemmeside på:         

  www.kirken.no/bygdoy 

Arne Ø. Slørdahl 

Kapellan 
as466@kirken.no 

Rut Ugland 

Sogneprest 

Margunn Sandal 
Sogneprest 
ms952@kirken.no 

Heidi Park 

Leder i Menighetsrådet 

heidpark@gmail.com 
Vetle S. Halvorsen 

Kantor 
vh326@kirken.no 

Anneline Emanuelsen 

Leder for trosopplæring 
ae948@kirken.no 

Jens J. Lie 

Daglig leder 

jl936@kirken.no 

Vårt Nærmiljø utkommer 4 ganger i året 

• Før påske 

• Før sommer 

• Høsten 

• Før jul 

Annonsepriser 

• 1/1 side 1250 

• 1/2 side 750 

• 1/4 side 500 

Annonsematerialet må være ferdig utformet   

Jørgen Christensen 
Menighetskonsulent 

jc435@kirken.no 
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18. oktober kl 11:00 

Høsttakkefest i Bygdøy kirke 

Prest: Arne Slørdahl, organist: Vetle Halvorsen 

 

25. oktober kl 19:00 

Kveldsmesse i Bygdøy kirke 

Prest: Arne Slørdahl, organist: Vetle Halvorsen 

 

1. november kl 18:00 

Allehelgensmesse i Bygdøy kirke 

Prest: Alle prestene, organist: Vetle Halvorsen 

 

8. november kl 11:00 

Høymesse i Bygdøy kirke  

Prest: Rut Ugland, organist: Håvard Ringsevjen 

 

15. november kl 11:00 

Lys våken-gudstjeneste i Bygdøy kirke 

Prest: Margunn Sandal, organist: Vetle Halvorsen 

 

22. november kl 19:00 

Kveldsmesse i Bygdøy kirke 

Prest: Margunn Sandal, organist: Vetle Halvorsen 

 

29. november kl 18:00 

Lysmesse i Bygdøy kirke 

Prest: Rut Ugland, organist: Vetle Halvorsen 

 

6. desember kl 11:00 

Høymesse i Bygdøy kirke  

Prest: vikar, organist: Vetle Halvorsen 

 

13. desember kl 11:00 

Høymesse i Bygdøy kirke 

Prest: Margunn Sandal, organist: Vetle Halvorsen 

 

24. desember kl 14:00 og 16.00 

Julaftengudstjeneste i Bygdøy kirke  

Prest: Rut Ugland, organist: Vetle Halvorsen 

 

25. desember kl 11:00 

Høytidsgudstjeneste i Bygdøy kirke 

Prest: Rut Ugland, organist: Vetle Halvorsen 

 

27. desember kl 11:00 

Høymesse i Bygdøy kirke 

Prest: Arne Slørdahl, organist: vikar 

Gudstjenester i Bygdøy menighet høsten 2020 
Med forbehold om endringer. Se gudstjenestelisten i Vårt Land og Aftenposten 

Vårt Nærmiljø Bygdøy - Utgis av Bygdøy menighet i Oslo.  

Redaksjonen - Cathrine E. Nordlie — cathrine.nordlie@gmail.com —957 45 766 

Rut Ugland, Hans M. Borge, Liv Anniken Berg,  

Hjemmeside – https://kirken.no/bygdoy 

Webredaktør: Jørgen Christensen—jc435@kirken.no 

Adresse - Vårt nærmiljø Bygdøy, Fredriksborgveien 18, 0286 Oslo. 

Postadresse - Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo 

Annonser: Ta kontakt med redaksjonen — Hans Magnus Borge 901 50 554 

Trykk: Zoom Grafisk AS 

Correggio  

La vergine che adora il bambino 


