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Vi ønsker alle våre lesere God Påske!
ELLINGSRUD OG FURUSET

KIRKEBLAD
Utgitt av Ellingsrud og Furuset
menighetsråd
Deles ut til alle husstander på
Lindeberg, Furuset, Bakås,
Ellingsrudåsen, Karihaugen,
Munkebekken og Nordre og
Søndre Fjeldstad.

Hva savner du?
Er det noe du savner i Ellingsrud
og Furuset kirke? Er det noe som
mangler? Er det noe du synes vi bør
gjøre mer av, og hva bør vi eventuelt
gjøre mindre av i kirkene våre? Er det
vanskelig å forstå det som blir sagt
i kirken? Er det av og til vanskelig å
skjønne innholdet av bibeltekster
som leses i kirken?
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Vi ønsker størst mulig oppslutning
om gudstjenestene og andre aktiviteter i våre to kirker.
Det er derfor naturlig å stille slike spørsmål som vi her har gjort
innledningsvis. Vi er interessert i å
få tilbakemeldinger fra leserne av
Kirkebladet. Si fra til oss om det er
noe som du vil foreslå av forbedringer eller endringer. Alle forslag vil
bli mottatt med takk. Det er alltid
rom for å gjøre ting bedre. Ting kan
gjøres annerledes slik at oppslutningen øker og flere føler seg ”hjemme”
i kirken.

Distribusjon:
Utdeles av frivillige
medarbeidere i menigheten.
Frist for annonser og stoff
til neste nr: 15. september 2017
Neste nummer kommer:
september/oktober 2017
Forsidebilde: Forsidebildet er fra

Vi arrangerer regelmessig ulike typer
gudstjeneste i kirkene våre. Vi har
familiegudstjenester, Tomasmesse,
karnevalsgudstjeneste, skeiv messe
og gudstjenester med utdeling av
fireårsbok og seksårsbok for å nevne
noe.

Karnevalgudstjenesten i Ellingsrud
kirke.
Foto: Akers Avis/Groruddalen.
Trykk:
Merkur Grafisk AS
Stanseveien 9, 0975 Oslo
Redaksjonen tar ikke ansvar for

Kan det for eksempel være en tanke
å arrangere gudstjenester som i
enda større grad er spesielt tilpasset
for barn og barnefamilier? Vi kan
tenke oss større innslag av blant
annet sang og musikk enn det som
er vanlig. Formidlingen av kirkens
tekster kan bedre tilpasses barn og

Forberedelse
unge, for
eksempel i
form av små
rollespill. Vi
hadde et godt
eksempel på
dette med
rollespill juleaften 2016
i Ellingsrud
kirke med fullsatt kirke.
Et annet forslag er at vi arrangerer
en spesiell ungdomsgudstjeneste,
”ungdomsmesse”, hvor ungdom
er med på å gi gudstjenesten både
form og innhold. Det kunne trekkes
inn ungdom og konfirmanter også
fra andre menigheter i Groruddalen
og Oslo for øvrig for å skape en ”happening” i kirka. Det kunne bli fargerikt med både sang, musikk og dans.
Noe nytt og en ”ny vri” på aktiviteter
vi allerede har, kan kanskje bidra til
at enda flere får lyst til å være med
på det som foregår i kirkene våre?
Både Ellingsrud og Furuset kirke
har allerede mange aktiviteter som
gjør at kirkene er i bruk nær sagt
alle dager hele uka, ikke bare på
søndagene. Likevel ønsker vi enda
mer oppslutning og engasjement fra
flere.
Er du litt kreativ? Er det noe du kunne tenke deg å bidra med? Send oss
dine tanker og eventuelle forslag til
forbedringer og/eller forandringer!

Tekst: Bjørn E. Engstrøm

innsendt materiale

TID FOR DÅP ELLER BRYLLUP?
Ta kontakt med Kirketorget i Oslo for å avtale tid og kirke.
Tlf: 23 62 90 09
E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

KONTAKTINFORMASJON:
MENIGHETSKONTORET: 23 62 97 22
POST.ELLINGSRUD.FURUSET@OSLO.KIRKEN.NO
HJEMMESIDE: WWW.KIRKEN.NO/ELLINGSRUDOGFURUSET
LIK OSS PÅ

I skrivende stund er det fastetid i
kirkeåret, vi er midt i den tida der
vi forbereder oss på det store dramaet som utspiller seg i påsken:
Jesus som rir inn i Jerusalem til jubel og glede blant byens innbygg
ere. Han deler det siste måltidet
med vennene sine, før han blir
tatt til fange, spottet og drept.
Og han kjemper med døden og
med det vonde — og vinner! Uten
oppstandelsen finnes det ingen
kristendom. Men i dag vil jeg at vi
skal bli værende her litt, i det som
kommer før oppstandelsen. For
det som skjedde med Jesus de
siste dagene han levde, har også
gjenklang i våre liv. For i løpet
av de siste dagene Jesus levde,
forteller evangeliene om at han
ligger sammenkrøpet i angst for
det som snart skal komme. Han
trygler Gud om å la ham slippe,
for han er så redd. Jesus er nesten
ikke til å kjenne igjen — for vi er
jo vant til fortellinger om at han
leger syke, at han tilgir synder, at
han gir mennesker mot og verdighet. Vi hører ikke så ofte om den
Jesus som har angst, eller som er
redd. Men dette er også en del av
hvem Jesus er — og det er kanskje
gjennom dette at Jesus blir levende for meg, og ikke minst relevant
for mitt eget liv. For selv om Jesus
er sann Gud og sant menneske,
så betyr ikke det at han var skånet
for de vonde og vanskelige følelsene som kommer sammen med
det å være menneske.
I Johannesevangeliet hører vi
en fortelling der noen vil se Jesus.
De hadde oppsøkt Jesus fordi de
hadde hørt om ham, at han var
en kjent taler, og en som snakket
om Gud på en måte ingen hadde
hørt før. At han viste et helt nytt
bilde av hvem Gud er. Kanskje
hadde de hørt om undrene, at

blinde kunne se og at lamme
kunne gå. Kanskje ønska de seg
et mirakel. Og et mirakel – det
fikk de! De fikk høre en stemme
fra himmelen. En stemme som
snakket om herlighet og om at
noe skal herliggjøres. Men før
stemmen fra det høye lød, fikk de
et glimt inn i Jesus sitt indre, ned i
dypet. Min sjel er fylt av angst, sa
Jesus.
Og jeg spør meg – er det denne Jesus vi vil se? Er det Jesus
med angst vi vil møte? Han som
snakket om herliggjørelse og frykt
i samme setning? Er det denne
Jesus vi vil møte? Trenger vi en
Jesus som er redd? Ja, jeg tror vi
gjør det. Og nå i fastetiden får
vi høre mer av disse sidene ved
Jesus. Fastetiden tar oss med inn
i flere dimensjoner – inn i det
høye, det herlige — vi hører om
Jesu makt over onde ånder, vi
hører om mennesker som løftes
opp og som kan gå rakrygget
videre ut i livet. Men vi hører
også mer. Gjennom tekstene vi
leser i fastetiden, går vi også ned
i det dype. I angsten. I jorden der
såkornet omfavnes av mørke. Vi
hører tekster som formidler at
Jesus selv var grepet av angst, at
han var redd og trist. Tekstene
fletter våre liv sammen med Jesus
sitt liv, vi tas med inn i dimensjoner vi allerede kjenner – for vi har
selv vært der. Vi har selv vært i det
høye, når livet er lett og alt kjennes håndterbart. Og vi har vært
i det mørket. Der vi må bruke tid
på å orientere oss for hvor vi skal
gå. Der hvor øynene våre krever
at vi tilvenner oss mørket før vi
kan se. Jesus tar oss med inn i
begge dimensjonene – og viser at
han er der, han også.
Det er ganske sikkert tror jeg,
at de som gjerne ville se Jesus,

hadde en forventning om å møte
en mann med styrke, visdom,
verdighet og trygghet. Og så var
det ikke det de fikk – de fikk se
en mann kan kjenne seg igjen
i. De fikk se Jesus, der han var i
kontrasten mellom tillit og frykt.
Mellom det høye og det dype.
Jeg lurer på hva de tenkte, de
som gjerne ville se Jesus. Og hva
de tenkte etter at de hadde sett
ham.
Jeg vet ikke hva slags forventninger og ønsker som gjemte seg
bak ønsket om å få se Jesus. Men
de visste nok ikke at snart skulle
Jesus løftes opp, ikke på en trone
men på et kors. De visste nok ikke
at de skulle se Jesus tydeligst fordi
han hadde vært i mørket. De visste ikke at å se Jesus også betyr å
bli kjent med sitt eget mørke. Og
sånn er det for oss også: Vi kalles
til å leve i den samme tilliten. I
den samme overgivelsen. Selv
skal vi også bli overgitt i jordens
mørke. Og som såkornet som legges i jorden og som dør, skal også
våre såkorn bære vekst. Våre liv,
våre mørke og meningsløse dager
skal også bryte gjennom overflaten, opp til lyset. Vårt mørke skal
ikke vare evig. Og underveis kan
vi erfare at selv i det mørkeste, er
Gud.
Med ønske om en velsignet
fastetid.
Tekst: Annette Dreyer
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En troshistorie:

Slutt opp om kirkene i Groruddalen!

Tanker om hvordan en tro blir
til

gang gikk til nattverd, og tenkte:
Dette er viktig for meg.

I over 60 år har jeg levd livet mitt,
og jeg har ingen annen erfaring
enn at tro alltid på en eller annen
måte har fulgt meg gjennom alle
disse årene. Og når jeg ser tilbake, blir den troen jeg i dag bærer
på en slags oppsummering av
min trosreise så langt

Den spire jeg hadde av tro skulle
også få stor betydning for meg
ved videre yrkesvalg. Tanken
om å studere teologi fulgte meg
gjennom hele gymnastiden, men
da jeg endelig var klar til å studere, var jeg ikke det likevel. Det
ble for vanskelig, og militæret ble
en gyllen anledning for timeout.
Jeg trengte å modnes, og å finne
ut hva jeg ville. Året etter var jeg
tilbake, klar for veien videre for å
utdanne meg til prest.

Fra barndommens erindringer
ligger det erfaringer knyttet til
at jeg hver kveld ba min aftenbønn, gikk på søndagsskolen, og
i ungdomsårene var aktiv med i
speider, klubb og et tensing-kor.
Da var på en måte det mest
naturlige i verden. Jeg møtte
mennesker som fortalte meg om
Jesus, jeg møtte mennesker som
fortalte meg om sin tro. Og det
var her jeg hadde mine venner .
Det var dette som var mitt miljø.
En flott tid på alle måter!
Hvor mye tro det var, vet jeg
ikke, men jeg husker at jeg som
14-åring fikk mitt første nytestamente, og at det ble flittig brukt.
Og at jeg like gammel for første

Jeg har alltid vært glad i kirken.
Og ofte tenkt. Den har gitt meg
mye. Mening, tilhørighet, men
også fellesskap og helse. Derfor
kan jeg godt si at kirken er mitt
andre hjem. Den globale kirke
som samler folk fra hele verden,
og Furuset kirke, som bare er 100
meter fra der hvor jeg bor.
Rett ved Furuset kirke står det
en merkestein knyttet til den
gamle pilegrimsleden mot
Nidaros. Etter at jeg selv gikk en
pilegrimsreise i Spania, har jeg

Trenger du noen å snakke med?
Noen ganger gir livet krevende
erfaringer. Det kan være at en
opplever ensomhet, sorg, samlivsbrudd, redusert helse eller
andre ting som kan være tungt å
bære på alene. Mange mennesker opplever at det da kan være
godt å ha noen utenforstående
å snakke med. I vår menighet er
prestene tilgjengelig for samtale.
Ta kontakt for å gjøre avtale.
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Kapellan Annette Dreyer:
tlf: 23 62 97 24,
e-post: ad853@kirken.no
Prostiprest Karen Onshuus:
e-post: ko648@kirken.no
Sokneprest Klara Vogl:
tlf: 23 62 97 23,
mob: 991 61 186
e-post: kv747@kirken.no

begynt å tenke på meg selv som
en pilgrim. Jeg er et menneske på
vandring, mot målet. Og begge
deler gir god mening. Jeg får en
slags retning på livet mitt. Jeg
går på veier andre har gått før
meg. Og jeg er meg bevisst at jeg
trenger hvileplasser, rasteplasser
på veien videre. Steder jeg kan få
påfyll når dagene blir krevende .
Og kirken, og troen, er en av flere
steder jeg søker til.
For meg handler tro mye om
trygghet og tilhørighet. Jeg får en
slags himmel over livet mitt. Jeg
er sett av Gud der hvor jeg er.
De fineste ordene jeg kjenner fra
kirkens språk er velsignelsen.
Tre korte setninger som rammer
inn livet og gir mot og styrke til å
møte hverdagen.
Herren velsigne deg og bevare
deg !
Herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og
gi deg fred !

Vi trenger aktivitet i kirkene!
«Om alle kirkene ble aktivt brukt,
er det ingen kirker å ta ut» (dvs.
legge ned). Dette skriver kirkeverge Robert Wright i et saksframlegg om investeringsbudsjett for
kirkene i Oslo. Hvis vi snur på
utsagnet kan det se ut som det
brenner et blått lys for kirkene
som blir lite brukt.
Kirkene forfaller – Hvem skal
betale?
Foranledningen er selvfølgelig
penger, eller mangel på penger.
Mange kirker i Oslo forfaller og
kommunen som etter kirkeloven
skal sette Oslo kirkelige fellesråd
i stand til å vedlikeholde kirkene,
bevilger stadig mindre. I år er det
bare bevilget 20 millioner kroner
av et svært nøkternt budsjettforslag fra kirken på 60 millioner. Dette holder ikke en gang
til «brannslukning» og tiltak for
å hindre ulykker (for eksempel
sikre mot at bygningsdeler faller
ned i hodet på forbipasserende
mennesker). Det ser dessverre ut

til at byrådet har liten omsorg for
kirkene i byen vår. Til sammenlignings bevilget Bergen kommune
47 millioner kroner til vedlikehold av sine kirker.
Kirkebruksplan for Oslo
Hvordan har så Oslo kirkelige
fellesråd tenkt å møte denne
meget krevende økonomiske
situasjonen? Robert Wright skriver at det ikke er bestemt hvor
mange og hvilke kirke som skal
tas ut av bruk, men at dette vil
komme på dagsordenen i 2017.
Uttak av kirker skal ikke bestemmes ut fra hvilken bygningsmessig forfatning de er i, men ut fra
hvor mye de blir brukt. Det blir
nedsatt en komite som skal lage
en kirkebruksplan for Oslo og
her blir det foreslått hvilke kirker
man ikke lenger kan ta seg råd
til å drifte. I mandatet for komiteen er det satt noen kriterier
som skal brukes for å lage denne
«dødslisten»:
Aktivitetsnivå i kirke/menighet

Forbedringspotensial for bruken
Flerbruksmuligheter for
kirkebygget
Demografi – kommunale
boligutbyggingsplaner
Geografi/beliggenhet
Kultur/historisk verdi
Bygningsteknisk verdi
Økonomi/
Effektiviseringspotensial
Kulturhistorisk/Estetikk
Tilknytning til gravlund/kirkegård
Behov for eventuelle nybygg
Dette skal ifølge plane ikke være
en prioritert liste, men det er
viktig å merke seg utsagnet fra
kirkeverge Robert Wright: «Om
alle kirkene ble aktivt brukt, er
det ingen kirker å ta ut»
Vi trenger alle kirkene i
Groruddalen. Her har vi ingen
kirker å ta ut. La oss samle oss
om kirkene våre!
Tekst: Bjarne Hjeltnes

Tekst: Erik Mathisen

Gospelkonsert i
Furuset kirke
Det blir gospelkonsert i Furuset
kirke tirsdag 9. mai 2017 kl
19.00 med korene Korelli og
Prosjektkoret Høybråten, Fossum
og Stovner!
Samme konsert holdes torsdag
11. mai kl 19.00 i Høybråten kirke.
Dirigent er Rasmi Krippendorf.
Vel møtt!

Har du lyst til å være med i en
Bibelgruppe?
Vi ønsker å starte opp en ny bibelgruppe i Ellingsrud og Furuset,
og har allerede 3 -4 som har
meldt interesse for å være med.
Har du lyst til å være med kan du
kontakte Gunnlaug Sandvik på
tlf: 91 39 90 73. Vi regner med å
komme i gang i løpet av august
eller september.
Tekst: Cate-Helén Andersen
Foto: Pixabay

Menighetsfest
Den 7. mai 2017 etter
Gudstjenesten i Ellingsrud kirke
arrangeres den tradisjonelle
menighetsfesten.
Det blir underholdning og
servering av god mat!
Alle er velkommen!
Påmelding innen tirsdag 2. mai til
kirkekontoret:
post.ellingsrud.furuset@oslo.
kirken.no
eller telefon: 23 62 97 22
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Ellingsrudhjemmet – endelig innflyttingsklart!

Hvordan ser det nye sykehjemmet på Ellingsrud ut på innsiden?
Mange fikk svar på dette da det
var åpent hus for naboer og andre interesserte søndag den 12.
mars 2017. Alle som ønsket fikk
omvisning av prosjektleder Helge
Morten Lien, og vi fikk ta de
flotte, store rommene i nærmere

øyensyn. Vi ruslet rundt i lange
korridorer på gulv med papp,
omgitt av behagelige farger på
vegger og på splitter nye møbler
og gardiner. Vi tok også turen
innom det nye dagsenteret
med plass til 48 brukere og fikk
se seremonirommet. I kantina
serverte avdelingsleder Nanna

Lian og sykehjemsprest Ellen
Kolb- Schiager vafler og kaffe.
Disse sørget for en velkommen
stemning for naboene. Tanken
er også at det skal være mulig å
komme innom her for kaffe og
prat også i fortsettelsen.
Det føltes ganske stort og tomt
da vi gikk rundt, men i skrivende
stund flytter 146 beboere inn fra
Lindeberg omsorgssenter. De ansatte har allerede begynt å bruke
ansatteinngangen på langsida,
og det blir nå liv i nabohuset som
har vært en byggeplass så lenge.
Skjærtorsdag kl 1100 blir det
gudstjeneste i kantina ved det
nye sykehjemmet. Den holdes av sykehjemspresten, og
er for både beboere og alle
andre utenfra som ønsker.
Sykehjemsprest Ellen KolbSchiager vil komme til å jobbe
70% på Ellingsrudhjemmet,
men fortsetter også i 30% ved
Furusethjemmet.
Så er det bare å ønske et varmt
velkommen til de nye beboerne
på Ellingsrud, og håpe at det blir
et godt sted både å bo, besøke
og jobbe!
Tekst og foto: Klara Vogl

Ord og uttrykk fra Bibelen.
Mange av oss bruker bibelske ord og uttrykk uten at vi er klar over det. De har blitt en del av vår dagligtale.
Hårene reiser seg på hodet :
Et pust strøk forbi mitt ansikt , og hårene reiste seg på mitt hode. Jobs bok 4.15

RENT VANN FØRST!
Visste du at Kirkens Nødhjelp i år
fyller 70 år? I 1947 var det norske menigheter som strakte ut
en hjelpende hånd til Tysklands
sivile ofre, og startet organisasjonen som fremdeles eies
av menighetene i Den norske
kirke. Derfor samler vi inn til
Kirkens Nødhjelp, både julaften
og ellers i året. Når kirkebladet
går i trykken, har vi nettopp
hatt en stor konsert i Ellingsrud
kirke for å samle inn penger til
arbeidet, og vi har tradisjonen
tro, tirsdag før påske hatt konfirmanter og andre på tur rundt i
nærmiljøet som har bidratt i den
årlige dør-til-dør- fasteaksjonen.
Pengene går blant annet til vann
og sanitær som Kirkens Nødhjelp
har spesialisert seg på. Rent vann
redder liv i katastrofer, og tilgang
på rent vann gir helse, trygghet
og utvikling.

langs hele flyktningeruta, bare
ikke i Norge.

Organisasjonen jobber over hele
verden, og er på
plass der behovet er størst.
Akkurat nå er behovet størst i
tørkerammede Øst-Afrika (SørSudan, Etiopia og Somalia) og
i Syria, skriver de på sine nettsider. Kirkens Nødhjelp jobber

Kirkens Nødhjelp har et stort
fortrinn som hjelpeorganisasjon,
da de samarbeider med kirker og
andre trossamfunn i landene der
de opererer. Slik kan de benytte
seg av godt organiserte nettverk
for å kunne nå de mest sårbare
gruppene.

Før drakk vi vannet fra elven, og jeg var ofte syk. Vi har lært på skolen at skittent vann
gjør oss syke. Nå har vi fått en ny brønn, vannet er renere og vi er langt friskere enn før,
forteller Richard Wilson som bor i landsbyen Ikonda i Tanzania.

Vil du vite mer? Gå inn på nettsidene deres: www.kirkensnodhjelp.no
SMS: GAVE til 2426 (500 kr) Vipps
el MobilePay: valgfritt beløp til
2426
Kontonummer: 1594 22 87493
Tekst: Klara Vogl
Foto og kilde: Kirkens Nødhjelp

Hva vil vi ha mer av i kirkene våre på Ellingsrud og
Furuset?

Veiet og funnet for lett:
Veiet er du på vekten , og funnet for lett. Daniels bok 5.27

Det var nesten som en drøm
før jul da jeg skulle på julekonsert i Furuset kirke. Det var kø
nesten bort til Furuhuset. Vi
snakket om det i køen; tenk
om det var sånn hver søndag!

Landet som flyter av melk og honning:
Dra opp til et land som flyter av melk og honning. 2 Mosebok.33.3

For oss som er engasjert i det
som skjer i kirkene våre, er det

Som man sår, så høster man:
La dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, skal det også høste. Gal. 6.7.
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vel dette vi tenker på når vi spør
hva vi vil ha mer av; - folk! Men
det ser ikke ut til å være noen
enkel løsning på dette. Noen
eldre sier: «Under krigen var det
mye folk i kirkene!» Vi ønsker oss
ikke krig og nød selv om vi skulle
ønske fulle kirker. Likevel tenker
jeg at det som kan trekke mer
folk til kirken er at folk opplever

at deres behov og lengsler blir
møtt i kirken, ikke all verdens
fancy påfunn.
Utfordringen er at vi er så forskjellige og har så forskjellige
behov. Noen ønsker en kirke
som tar vare på tradisjonene og
er opptatt av at Bibelens lære blir
forkynt slik den har vært forstått
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i generasjoner. Andre ønsker en
kirke som tilpasser seg en ny tid,
som følger trenden i tiden med
hensyn til hva «folk flest» ønsker
å høre. Noen ønsker et språk,
musikk og kulturuttrykk i kirken
som er litt annerledes og mer
høytidelig enn slik vi vanligvis
uttrykker oss, mens andre vil at
det skal være så lettfattelig og
nært opp til våre hverdagsuttrykk
som mulig.
Det er ikke mulig å tilfredsstille
alle disse forventningene. Likevel
kjenner en god del av oss en

Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD

tilhørighet og kjærlighet til kirken, enten vi plasserer oss under
merkelappene «liberal» eller
«konservativ», «høykirkelig» eller
«lavkirkelig». Vi finner sammen i
et fellesskap som er større enn
menneskelige grenser og båser.
Kirken er fellesskapet av dem
som tror, - tror mye eller lite.
For å imøtekomme forskjellige
behov har noen gudstjenester
litt forskjellig preg. I familiegudstjenesten skal barnefamiliene kjenne seg inkludert. En
Tomasmesse inviterer til mer

undring og rommer den som
tviler og har mange spørsmål.
I en ungdomsmesse forventer vi
at musikkformen er annerledes
og at det er litt «løsere snipp».
Jeg vil utfordre deg som vil tilhøre
kirken, men ikke har vært der på
en stund, til å legge til side noen
fordommer, møte opp noen søndager etter hverandre og sjekke
ut om ikke menigheten kan møte
dine behov for å få mening og
sammenheng i tilværelsen.
Tekst: Terje Holmedahl
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Nå kan alle gifte seg i kirken!
Nå har vi fått på plass en ny
vigselsliturgi i kirken som gjør at
også par av samme kjønn kan gifte seg i kirken. Mange av oss er
veldig glade for den nye liturgien
som ble vedtatt på kirkemøtet
den 30. januar i år, og har ventet
lenge på dette. I Ellingsrud og
Furuset menighet har vi prester
som med glede er klare for å ta
denne i bruk. Vi har nå to liturgier som kan brukes, og par som
ønsker det kan fremdeles velge å
bli viet etter den gamle liturgien.
At den norske kirke slik rommer
to syn på likekjønnede ekteskap

kommer tydeligst til uttrykk ved
at prester kan reservere seg mot
å vie par med samme kjønn, men
det er viktig å understreke at
dette ikke skal gå ut over parene
som skal gifte seg. Prosten plikter
å legge til rette for at alle får en
prest som vil vie dem, i de menighetene der det mangler prester
som vil. Her i Groruddalen er
dette godt ivaretatt.
Prosessen fram mot ny vigselsliturgi har for mange vært smertefull, og det er ikke til å legge skjul
på at kirkemøtevedtaket oppleves utfordrende, og har skapt

uro for en del. Det er mitt håp
og min bønn at vi som menighet stadig forsøker å respektere
hverandre, at ingen skal oppleve
seg diskriminert i våre sammenhenger, men at vi til tross
for ulikt syn kan leve sammen i
kirken, og fortsetter å ha Jesus
som sentrum for vår tro, som
grunnen til vårt håp og som kilde
til vår kjærlighet.

Klara Vogl, sokneprest

Fasteaksjonskonsert i Ellingsrud kirke

Bønneprosjekt i fastetiden i Ellingsrud og Furuset
menighet
Nå er vi inne i fastetiden. Fasten
er en tid for refleksjon og forberedelse for påsken, da kristendommens grunnlag igjen feires:
Jesus lider, dør og seirer over
døden og dødskreftene. Vi faster
fordi Jesus selv fastet i 40 dager i
ørkenen.

Søndag den 19. mars 2017 kl
16.00 ble det holdt en stor fasteaksjonskonsert i Ellingsrud kirke
med barne- og ungdomskor fra
hele Groruddalen. Kirken var full
av barn, ungdom, foreldre og andre interesserte. Det ble en kjempeflott konsert! Korene KORiKAT,
Groruddalen Soul Children og
Soul Teens, Høybråten barnegospel, Romsing og Makula,

Ruccula, vår egen Lilleputt og
MSN, Socialising Ten Sing og rapperen Tommy Klemp som bor på
Ellingsrud. Varaordfører i Oslo,
Khamshajiny Guneratnam var til
stede og ga forsamlingen en flott
og hyggelig hilsen. Konferansier
var Frank Øren. Johanne Walle
fra Kirkens Nødhjelp fortalte om
prosjektet med å bygge brønner
for å skaffe rent vann til folk i

utviklingsland. Etter konserten
var det salg av brus, kaffe, vafler
og kaker, og alle inntektene gikk
til Kirkens Nødhjelps arbeid med
å skaffe rent vann, prosjektet
heter Ja, vi elsker dette vannet!

Tekst og foto: Bjørn E. Engstrøm

Tradisjonelt i norsk kristenhet
over de siste tiårene, har fasten
vært hvert enkeltmenneskes
ansvar. Hver person er blitt
oppfordret til å finne noe å faste
fra. Det er fint å ha individuell
faste, men opprinnelig er fasten
– i likhet med troslivet selv – noe
som gjøres i fellesskap med
andre. Derfor vil vi som menighet
her i Ellingsrud og Furuset bruke
fastetiden til sammen å lese
deler av Salmenes bok gjennom

gudstjenesten. Salmenes bok er
Bibelens egen bønnebok, og kanskje kan rikdommen i Salmenes
bok inspirere og utfordre oss
som lever i dag også?
Bønneprosjektet gjennomføres
ved at vi hver søndag i fastetiden
går gjennom ulike bønner fra
Salmenes bok, for slik å oppleve

at en salme har sitt særpreg og
sjanger – i spennet mellom klage,
sorg, tillit og glede. Vi skal la oss
utfordre og inspirere til å sette
ord på vår egen klage, takknemlighet og tillit gjennom å skrive
våre egne bønner som vi henger
opp i kirkerommet under bønnevandringen ved nattverden. Etter
den siste søndagen i fastetiden
samles lappene som er skrevet
og hengt opp i kirkerommene og
gjendiktes og blir vår egen bønn
– Ellingsrud og Furuset sin egen
bønn. Den skal så leses i påsketiden – våre ord, våre trosuttrykk,
vår klage og glede. Velkommen
med i prosjektet – det gjennomføres i begge kirkene våre hver
søndag i fastetiden!
Tekst: Annette Dreyer
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Familiegudstjenester i kirkene våre

«Ingen er for liten til å se Guds
under, alle trenger vi å møte Jesu
kjærlighet. Herren rekker sine
hender fram og sier: «Ta i mot!»
(Norsk Salmebok nr 623)

Barn er viktige her og nå, slik
de er. Derfor er familiegudstjenestene viktige samlingspunkt
i kirkene våre. Vi jobber stadig
med at disse skal oppleves som
«spot on» for barna selv, først og

fremst, men også for foreldre og
foresatte. Derfor julespill med
og for barn på selveste julaften –
forrige jul i Ellingsrud kirke som
et initiativ av kapellan Annette
Dreyer.
I begynnelsen av februar deltok
søndagsskolen på en familiegudstjeneste, og Alexander og
Benas fikk utdelt fire-års boka si,
sammen med en riktig så levende formidling av evangeliet ved
søndagsskolelærerne Bård og
Birgitta! På fastelavnssøndag,
siste søndag i vinterferien ble det
tradisjonen tro feiret karnevalsgudstjeneste i Ellingsrud kirke.
Der ble vi minnet om at Jesus
snudde alt på hodet og at i Guds
rike er de minste størst. Mange
dyr og superhelter fikk plass i
gudstjenesten og koste seg på
kirkesaft- og kaffe etterpå med
fastelavnsboller og pinjata.

Familiegudstjenester
framover:

Ellingsrud kirke: 7. mai 2017
kl. 1100 Utdeling av 6-årsbok

Furuset kirke: 23. april 2017
kl. 1100 Speidergudstjeneste
med utdeling av 6-årsbok

Alle er velkommen på disse, både
små og store, enten du er speider eller ikke, om du er 6-åring,
yngre eller eldre, om du har vært

Invitasjon til
kirkens bursdagsfest

pinsen er kirkens bursdag
Vi inviterer alle 5 og 6 åringer med søsken til kirkens bursdagsfest
i Ellingsrud kirke onsdag 31. mai 2017 kl. 17:00 til 18:30
Vi feirer med pølser, bursdagskake og leker. Du vil også få høre bibelfortelling om pinse.
Si fra om du kommer innen 29. mai

på

email: bs586@kirken.no
Eller på tlf: 23629729 eller 954 46 779.

i kirka før eller ikke. Man kan også ta med venner og naboer!

Tekst: Klara Vogl
Foto: Hartvig Opsjøn og Klara Vogl
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Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset menighet 

Livets gang
Døpte

4.12.2016
Mathilde Louise Løkken Fosdahl (Furuset kirke)
18.12.2016
Aksel Sundland (Hoeggen kirke, Trondheim)
25.12.2016
Jonatan Ravn (Malnes kirke)
29.1.2017
Marie Mikalsen (Stiklestad kirke)
Johan Mikalsen (Stiklestad kirke)
12.2.2017
Saga Aune Markussen (Høybråten kirke)
19.2.2017
Ylva Preteni-Isefjær (Furuset kirke)
26.2.2017
Hillevi Dorthea Eugenie Roverudseter Bolsøy
(Grorud kirke)
Halvor Frid (Strømmen kirke)
5.3.2017
Emma Berntsen Bogstad (Røros kirke)
12.3.2017
Mina Felicia Fard Holby (Furuset kirke)

Døde
Ingrid Synnøve Olsen
Hjørdis Riise		
Odd Louis Andersen

f. 1913
f. 1936
f. 1930

Frank Lorvik		
Hasse Damhøy
Kari Eriksen		
Edith Anne Marthine Sørvald
Ole Peder Haukaas
Jorunn Rebekka Hansen
Ragnhild Linge
Rolf Olaus Johnsen
Tor Oskar Pedersen
Edith Hasselstrøm
Tone Elisabeth Blix
Ragnhild Venstad
Adelheid Synnøve Halberg Slattum
Else Gunvor Borg
Erna Lillian Tander
Eva Margrethe Andresen
Ragnhild Johanne Hunæs
Thor Amund Labråten
Bjarne Arentz		
Rolf Bøhmer Solheim
John Christian Braatlund
Kjersti Kvernes
Gerd Elisabeth Litsheim
Solveig Marie Haug
Irene Therese Aaraas
Alf Trygve Kristiansen
Erik Kristian Nordlund

f. 1972
f. 1944
f. 1938
f. 1924
f. 1950
f. 1926
f. 1930
f. 1929
f. 1940
f. 1920
f. 1957
f. 1954
f. 1923
f. 1926
f. 1920
f. 1924
f. 1952
f. 1954
f. 1928
f. 1919
f. 1924
f. 1948
f. 1928
f. 1915
f. 1927
f. 1933
f. 1922

Våre ansatte

Sokneprest
Klara Vogl
Tlf: 23 62 97 23
Mob: 991 61 186

Kapellan
Annette Dreyer
Tlf: 23 62 97 24

Prostiprest
Karen Onshus
Tlf: 480 34 280

Menighetssekretær
Nils Jakob Lyseng
Tlf: 902 05 670

Diakon
Svanhild Helle
Enstad

Menighetspedagog
Marianne Gullhaugen
Tlf: 23 62 97 06

For barn og unge
Babysang - Ellingsrud kirke hver torsdag kl.11.00
Sang og lek i ca. 40. minutter. Servering av kaffe, te
og vafler til kr. 10,-. Ingen påmelding.
Babysang - Lindeberglokalet hver tirsdag kl.11.00
Sang og lek i ca. 40. minutter. Servering av kaffe, te
og vafler til kr. 10,-. Ingen påmelding.
Søndagsskole - I Furuset kirke alle søndager unntatt
ved familiegudstjenester og i skoleferier.
Lilleputt/KlubbDubb - Ellingsrud kirke annenhver
mandag, i oddetallsuker. Middag kl.17.00. Sang
og hobbyaktiviteter, fortelling og lystenning fra kl.
17.30-18.30. For barn 2-8 år med foreldre.
MSM – Musikk Scene Mening - Furuset kirke
mandager kl.18.30 – 20.00 Alder 12 – 15 år.
Alna TenSing - i Ellingsrud kirke øver tirsdager
kl.18.00 - 21.00 Alder fra 8. klasse.
Ledertreningskurs - Ledertreningskurs for 1518 år starter til høsten. Følg med på menighetens
hjemmeside
Ungdomsklubb - i Haugerud kirke ca. annenhver
fredag kl.18.00 - 21.00 Alder 13-18 år
Speidern for Ellingsrud, Lindeberg og Furuset Oppdager-speidere for 0. og 1. klasse, Stifinnerspeidere for 2. - 4. klasse annenhver torsdag
kl. 18.00-19.15.
Vandrer-speidere for 5.-10.- klasse hver torsdag
kl. 18.00-19.30.
Rover-speidere fra 16 år på onsdager.
Kontaktperson er Gunnar Hirsch, mob: 971 77 705

For voksne
Korelli - blandet kor. Har for tiden korprosjekter
med Høybråten, Fossum og Stovner menighet. Øver
mandager i Stovner kirke. Vi trenger stadig nye medlemmer, kontakt menighetskontoret.

Kantor
Irina Khoreva
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Vikardiakon
Cate-Helén Andersen
Tlf: 23 62 97 28

Trosopplæringsleder
Beate Katrine
Sørensen
Tlf: 23 62 97 29

Trosopplæringsmedarbeider
Torstein Hagen

Menighetsforvalter
Knut Roar Norlund
Tlf: 23 62 97 20/22

Trosopplærer
Einar Østerhagen
Tlf: 99 45 66 19

Kirkeringen
Furuset kirke første mandag i måneden kl. 19.00
Værestedet - Ellingsrud kirke annenhver mandag
kl.15.00 – 19.00 Værested med åpen kafe. Middag
kl.16.30 til kr. 30,-.
Åpen kirke - Ellingsrud kirke annenhver mandag
kl.16.00 – 16.30, i forbindelse med Værestedets
samling.
Formiddagstreff - Furuset kirke, annenhver onsdag
kl.11.00 - 13.00. Foredrag, bevertning, allsang og
fellesskap for deg som er hjemme på dagtid.
Strikkegruppe - Furuset kirke, tirsdager kl.11.0013.00 i samarbeid med Rabea kvinneforening.
Kontakt prest Klara Vogl mob: 991 61 186
Ellingsrud kvinnegruppe for tro- og livssynsdialog Møtes annenhver Tordag kl.18.00-20.00 i Ellingsrud
kirke. Samtale og fellesskap, og arbeid med tiltak i
lokalmiljøet som lørdagskafé, temakvelder og matfestival med julemesse.
Kontakt: Kari Gladtvet, mob: 410 24 435
Pensjonistforeningen - Ellingsrud kirke hver
3. onsdag i måneden kl. 11.30 – 14.00
Kontakt Einar Lonstad, mob: 901 70 595
Sorgrupper - Startes opp vinter, vår og høst i sam
arbeid med omkringliggende menigheter. For mer
informasjon, ta kontakt med en av menighetens
prester.
Menighetsrådet - Månedlige åpne møter annenhver gang i Ellingsrud og Furuset kirke.
Gunnar Hirsch, mob: 971 77 705 og
Bjarne Hjeltnes, mob: 415 77 264
Pusterom - Ellingsrud kirke annenhver torsdag kl.
18.00 - 21.00 i partallsuker, 18-50 år, kontakt diakon
eller menighetskontoret.

Kontaktinformasjon:
Menighetskontoret: 23 62 97 22 Post.Ellingsrud.Furuset@oslo.kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/ellingsrudogfuruset

Velkommen til Karihaugen
Tannlegekontor
v/Tannlege Nils Hagen

Kulturkjeller`nKulturkjeller`nKulturkjeller`n
Ellingsruds
Ellingsruds
egen
butikkfor
for egen butikk
egen
butikk
- Ellingsruds
brukskunst
brukskunst
for brukskunst

Kroner/Broer, Bleking,
Gullinnlegg, Tannsmykker,
Proteser, Bittskinner,
Rotfylling, Akutthjelp,
Vanlig fyllingsterapi,
Tannbeskytter

Ellingsrud Frisør
Tlf.
22 32 04 02

Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

Kontoret har følgende åpenttider: MNTF

Tirdag
11-17
Tirdag,
Harald Sohlbergs
v. 3
Tirdagonsdag
 kl.
kl. 11-17
Onsdag
kl.
11-17
i Karihaugen
senter
Mandag og Onsdag
08-14
Onsdag
kl. 11-17
og
fredagkl.
11-17,
Torsdag
17-19
Torsdag

kl.
17-19
Fredag
kl. 11-17
torsdag
Tirsdag og Torsdag
13-20
Fredag17-19,
kl. 11-17
DAME & HERRE
FRISØR
Lørdag
kl. 11-14
Lørdag

kl.
11-14
lørdag 11-14,
og kvalitet teller Fredag
08-13
Dragonstien
18 Når service
Dragonstien
18
Timesbestilling og drop in
Dragonstien
Ellingsrud kirke18
Edv. Munchsv. 47

Ellingsrud kirke
22 32 57 54

Braatens Byggfornyelse har spesialisert
seg på totalleveranse av håndverkstjenester innen rehabilitering og
oppussing av alle typer boliger og
22 21 80 00
næringsbygg.
Kontakt oss i dag for en
HELE DØGNET
www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no
hyggelig
fagprat!

1063 OSLO
Tel. 22 30 80 33
epost: tannlege@tannlege.no

Ellingsrud
senter

Ellingsrud Senter
Edvard Munchs vei 47, 1063 Oslo
Tlf. 46 42 40 46
Åpningstider: Man. Lør. 09.00 - 21.00
Søndag 10.00 - 21.00
Alt i frukt og grønt, blomster, krydder m.m.

www.braatensbyggfornyelse.no
Tlf:
9171038
tel. 22
63538
10
Vi takker for alle gaver
innbetalt på vedlagte
bankgirblankett til vår
nye menighet

Ta vare på det som er
verdifullt!

Meline Frisør
Åpningstider:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Vi ønsker alle nye og gamle
kunder velkommen!

09.00-13.00
09.00-13.00
Stengt
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00

Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en
riktig god vår og sommer

Hilsen Sylvia,
Hanne, Ellen og Linda
ÅPNINGSTIDER:
Mandag
10 -17
Tirs - ons. - fre.
10 -18
Torsdag
10 -19
Lørdag
9 - 14

Tlf: 402 32 078
Henrik Sørensensvei 14, Ellingsrud, 1065 Oslo

CATERING
Middager - Gryteretter - Overtidsmat - Grillarangement
Fingermat - Snitter - Koldtbord - Baguetter - Rundstykker

Post i butikk på Ellingsrud senter
Åpent 07.00 - 22.00 Lørdag 09 - 21.00

For meny og bestilling
23 30 25 00
Norderhovsgt. 7

Velkommen til gudstjeneste i
ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKER
Gudstjenester i Ellingsrud kirke

09.04.2017 11:00 Palmesøndag
Fellesgudstjeneste med nattverd og dåp.
13.04.2017 11:00 Skjærtorsdag Gudstjeneste i
kantina på ellingsrudhjemmet
14.04.2017 11:00 Langfredag Gudstjeneste på
langfredag
16.04.2017 11:00 Påskedag Gudstjeneste med
nattverd
23.04.2017 18:00 2.s.i påsketiden Skeiv messe.
Homofonien deltar. Nattverd. Måltid etterpå.
01.05.2017 10:30 1. mai Falkbergetgudstjeneste i
samarbeid med Ellingsrud arbeiderpartilag
07.05.2017 11:00 4.s.i påsketiden
Fellesgudstjeneste med utdeling av 6-års bok.
Menighetsfest.
14.05.2017 11:00 5.s.i påsketiden Gudstjeneste
med nattverd. Sønnavind deltar.
17.05.2017 16:00 17. mai Gudstjeneste og åpen
festkirkekaffe
21.05.2017 11:00 6.s.i påsketiden Gudstjeneste
med nattverd
04.06.2017 11:00 Pinsedag Felles gudstjeneste
med nattverd
11.06.2017 11:00 Treenighetssøndag
Utegudstjeneste. Nattverd.
25.06.2017 11:00 3.s.i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
09.07.2017 11:00 5. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
23.07.2017 11:00 7. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
06.08.2017 11:00 9. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
20.08.2017 11:00 11. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
27.08.2017 11:00 12. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste med reformasjonstema: «Nåden
alene». Nattverd.
03.09.2017 11:00 13. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste med nattverd
10.09.2017 11:00 14. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste

Gudstjenester i Furuset kirke

02.04.2017 11:00 4.s. i faste Fellesgudstjeneste.
Årsmøte.
13.04.2017 18:00 Skjærtorsdag Fellesgudstjeneste
med nattverd. Måltid etterpå.
14.04.2017 11:00 Langfredag Gudstjeneste på
langfredag
16.04.2017 11:00 Påskedag Gudstjeneste med
nattverd
17.04.2017 11:00 2. påskedag Gudstjeneste i
kantina på furusethjemmet
23.04.2017 11:00 2.s.i påsketiden
Speidergudstjeneste med utdeling av 6-årsbok
30.04.2017 11:00 3.s.i påsketiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
14.05.2017 11:00 5.s.i påsketiden Pilegrimsmesse.
Nattverd
21.05.2017 11:00 6.s.i påsketiden Gudstjeneste
for alle med konfirmantenes deltagelse
28.05.2017 11:00 Søndag før pinse
Fellesgudstjeneste
11.06.2017 11:00 Treenighetssøndag
Utegudstjeneste med dåp. Søndagsskolen deltar
18.06.2017 11:00 2.s.i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
02.07.2017 11:00 4. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
16.07.2017 11:00 6. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste
30.07.2017 11:00 8. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med nattverd
13.08.2017 11:00 10. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste
27.08.2017 11:00 12. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste med reformasjonstema: «Nåden
alene». Nattverd.
03.09.2017 11:00 13. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
10.09.2017 11:00 14. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste med nattverd

15.04.2017 23:00 Påskeaften Felles prostigudstjeneste med prostiets prester i grorud kirke
25.05.2017 12:00 Kristi himmelfartsdag
Friluftsgudstjeneste Mariholtet

Se ellers gudstjenesteoversikten i Akers Avis og
Vårt Land på fredager og i Aftenposten på lørdager og vår
hjemmeside: www.kirken.no/ellingsrudogfuruset
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