
 Sommerens gudstjenester i Holmlia Kirke  
 
  21.juni Kl. 11Høymesse 
 Prest: Silje Kivle Andreassen  
 
 28.juni kl 11: Fellesgudstjeneste 
 I Hauketo-Prinsdal Kirke  
 
 5.juli kl. 11: Gudstjeneste  
 Prest: Bendik Vollebæk 
 
 12.juli kl.11: Fellesgudstjeneste  
 I Hauketo-Prinsdal kirke  
 
 19.juli kl.11: Gudstjeneste  
 Prest: Hans Jakob Finstad 
 
 26.juli kl. 11: Fellesgudstjeneste i 
 I Hauketo-Prinsdal Kirke  
 
 2.august: Gudstjeneste 
 Prest: Dag Auli  
 

  
 
 
 
9.augsust: Fellesgudstjeneste  
I Hauketo-Prinsdal Kirke  
 
16. aug: Gudstjeneste 
Prest: Silje Kivle Andreassen  
 
23.august:  
OPPSTARTSGUDSTJENESTE  
 
Åpent Hus hver onsdag hele sommeren:  
Vafler kl. 11.30-13.00. Andakt i kirken kl. 13  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

«I min Fars hus er det mange rom»  

Les mer om Holmlia kirke på  

www.holmliakirke.no og på Facebook 

Søndag 14.juni startet Silje Kivle Andreassen (37)

som sokneprest i Holmlia Kirke.  Hun kommer 

fra jobben som kapellan i Nordstrand Kirke.  

Silje vokste opp i Nordby i Ski kommune og har 

bodd på Holmlia i 15 år.  

____________________________________ 

-Hvorfor ville du være prest her på Holmlia?   

Jeg er veldig glad i Holmlia og glad i å være prest, og da må jo 

den perfekte kombinasjonen bli å være prest på Holmlia.  

Jeg har stor sans for kreativiteten og energien som preger 

menigheten, at det er rom for forskjellige typer mennesker 

der, og jeg opplever at menigheten ønsker å engasjere seg i 

sitt nærmiljø og tilby gode møteplasser for både unge og eld-

re.  

Holmlia har vært mitt hjemsted de siste 15 årene, så kjærlig-

heten og kjennskapet til stedet vårt ligger dypt.  

Hva gjør en sokneprest?   

Jeg har typiske presteoppgaver som er å lede gudstjenester, 

gravferder, vielser, samtale med dåpsforeldre og tilby sjele-

sorg. Dessuten vil jeg engasjere meg i annet arbeid for barn 

og ungdom, for voksne og eldre, og i samarbeid med aktører 

i nærmiljøet. Sammen med Menighetsrådet og resten av sta-

ben skal jeg jobbe for at Holmlia menighet stadig er et godt 

og levende fellesskap.  

Hva drømte du om å bli da du var liten?   

Jeg drømte om å bli ballerina på en stor Opera, helst i Paris. 

Den drømmen bleknet for lenge, lenge siden. Men livet er 

blitt bra likevel! 

Hvorfor flyttet du til Holmlia?  

Det er litt tilfeldig. Som nygifte og studenter var mannen min 

og jeg på utkikk etter en leilighet vi kunne ha råd til å kjøpe. 

Vi fant en koselig to-roms på Åsbråten. Og så ble vi glad i 

stedet. 

 

Hva er det beste med å bo på Holmlia?  

Alle de fine folka som bor her! 

Hva er ditt favorittsted i bydelen?  

Hvervenbukta.  

Hvilket vers i bibelen liker du best?  

Johannes 14, 2: (Jesus sier): «I min Fars hus er det 

mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt de-

re at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?» 

 

Vi gleder oss over å ha Silje som prest i Holmlia!  


