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kirker, ett bladDet beste jeg vet

I musikalen «The sound of Music» lærer Maria barna i familien 
von Trapp at når de er redde, kan de synge om det beste de vet. 
De lager en sang sammen hvor de nevner alt det beste de vet. Det 

som skjer er at de glemmer at de er redde. 

Barna i familien von Trapp var redd for tordenvær og krigen som 
truet. Våre barn og ganske mange av oss voksne er i dag redde for pan-
demien som truer fysisk, og ikke minst konsekvensene av den. Det 
som er fast i samfunnet vårt, skaper forutsigbarhet og trygghet. Det 
vi nå opplever, er tvert imot uforutsigbarhet som skaper utrygghet. 

I kirka jobber vi nå som ellers i samfunnet med den samme uforut-
sigbarheten. Vi legger planer, men må stadig legge til «om ikke smit-
tesituasjonen endrer seg». I skrivende stund uttaler byrådslederen at 
«det blir kanskje ingen jul». Vi kan etter all sannsynlighet ikke møtes 
slik vi er vant til i advent- og juletiden. I kirken forbereder vi oss på 
en annerledes julefeiring. Skolene og barnehagene kan ikke gjennom-
føre gudstjenester før jul i fulle kirker, ei heller kan konserter eller 
andre gudstjenester gjennomføres som vi er vant til. Vi håper og tror 
likevel at vi ved å gjøre noen endringer i våre tradisjoner, skal kunne 
møtes til gudstjenester og andre arrangementer dersom ikke smitte-
situasjonen endrer seg mye. 

I år må vi leve med uforutsigbarheten det er å leve med en pandemi, 
men jul blir det likevel. Det er fordi juleevangeliet er helt uavhengig 
av det som skjer rundt oss og helt uavhengig av hvilke tradisjoner 
vi får gjennomført. Juleevangeliet er at Jesus kom til jord som 
et lite barn. Gud ble menneske. Engelen forkynte for hyrdene på 

Betlehemsmarken: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner for dere en 
stor glede, en glede for hele folket.»

Det var en glede for hyrdene på marken, men det er 
også en glede for oss. Det er en glede som ikke kan bli 
tatt fra oss. Så skal vi også i denne tiden få synge om 
det beste vi vet. Ikke for å flykte fra det vi er redd 
for, men for å minne oss om at noe står fast også i 
denne tiden. 

 
elin lunde, sokneprest

Fra Redaksjonen 
Vi takker for alt stoffet som er kommet inn til denne utgaven. Vi har vært 
nødt til å utvide sidetallet ved et par anledninger, og denne gangen til 32 
sider, som er det største bladet vi har laget. Kirkebladet distribueres nå via 
Posten til de steder i bydelen hvor vi ikke har bladbærere. Dette er en stor 
utgift og vi oppfordrer frivillige til å melde seg som bladbærere! Se side 31.
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D et vil vi sikkert få mange stu-
dier på i årene som kommer. 
Og svaret er jo ikke entydig 

heller – vi rammes alle ulikt – og vi har 
ulike personligheter. Noen har mistet 
jobben, andre vet ikke om de har en 
jobb å komme tilbake til når pandemien 
er under kontroll, noen har fått nye 
jobber og har mye å gjøre, og noen har 
ikke endret jobbsituasjon. Også for den 
eldre befolkningen er denne situasjo-
nen svært krevende. Livskvaliteten for-
ringes av å ikke møte andre og ha svært 
begrenset fysisk kontakt. 

Alle de små tingene vi tok som en 
selvfølge tidligere, er vi nå gjort opp-

merksomme på at vi ikke har lenger; 
en klem, det å håndhilse, sitte tett 
sammen på balkongen eller terras-
sen en høstkveld med gode venner, 
invitere til fest, arrangere bryllup og 
dåp, kollegafellesskapet på kontoret, i 
skolegården, på eldresentret, i barne-
hagen, felleskapet i kirken. Nesten alt 
er annerledes, men det er blitt vår nye 
normalsituasjon. 

Vi holder oss vanligvis mye inne og 
hjemme i høstmånedene i Norge, ofte 
på grunn av været. Nå blir det krevet 
av oss at vi skal holde oss hjemme, det 
er annerledes. Hvordan blir det til jul? 
Får vi lov til å ha besøk fra venner og 

slektninger fra andre deler av Norge, 
eller Norden, eller verden? For vi lov til 
å samles mer enn 10 i private hjem?  
Er det mulig å arrangere alternative 
julefeiringer? 

Bak maskene våre; jeg mener de maske-
ne vi bærer på grunn av Coronaviruset, 
ikke de maskene vi vanligvis gjemmer 
oss bak, har vi én ting felles; behov for 
å bli sett og lyttet til. Kanskje enda mer 
nå enn før, da vi alle er litt sulteforede 
på kontakt. La de usynlige maskene falle 
og la oss bidra til at andre blir sett og 
hørt denne høsten og i adventstiden og 
i julen. Vi kan alle være enda mer opp-
merksomme på de som er rundt oss.  

La masken falle 
Holde avstand, vaske hender, munnbind, redusert sosial kontakt, alt dette 

er blitt den nye normalen vi alle innretter oss etter. Hvor lenge skal det vare? 

Hvem ville trodd i begynnelsen av mars 2020 at hele verden skulle stenge ned? 

Hva gjør dette med oss som mennesker og samfunn? 

– men behold munnbindet 

>>

Til 
etter-
tanke
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En nabo, en tilfeldig vi møter på T-banen, en 
forelder i klassen til barna, en medelev i skole-
gården, butikkmedarbeideren, uansett hvem. Vi 
trenger å bli lagt merke til, vi trenger alle å føle 
på fellesskapet med hverandre. Jul og advent 
handler mye om fellesskap med andre – det 
handler om å se vår neste for dem vi er. Det å 
respektere et annet menneske handler om å se 
en gang til. Gi en annen en ekstra sjanse til å 
blomstre et lite øyeblikk. Denne julen vil handle 
om nettopp dette – se deg rundt, vis at du bryr 
deg, i de små øyeblikkene. 

Juleevangeliet er en fortelling om tilhørighet, 
nærvær og fellesskap. Vi er én menneskehet, én 
jord, én Gud som omslutter alt liv med kjærlig-
het. Juleevangeliet åpner opp Gudsnærværet 
for noe helt nytt, vi får del i et fellesskap med 
Gud og med hverandre. Det lille barnet i kryb-
ben forener himmel og jord og utfordrer hver 
enkelt en av oss til å strekke oss litt lenger for å 
gjøre livet bedre for den andre. God høst og god 
adventstid. 
  
øyvind stabrun, prost

JULAFTEN 2020
Menigheten håper at alle som ønsker å 
komme til kirkene julaften, vil få anledning til 
det. Det er kun 40 plasser i Høybråten kirke 
med gjeldende avstandskrav. Derfor planleg-
ges det i hovedsak å flytte gudstjenestene 
fra Høybråten til Stovner kirke. For nærmere 
informasjon, følg med på menighetens 
hjemmesider og annonsering i avisene.

Anders Kristensen Nordvik, kapellan
Anders er ansatt i 100% stilling og kommer fersk fra Teologisk 
Fakultet hvor han ferdigstilte sin Masteroppgave 6. august 
i år. Kjerringøy, ved Bodø, har vært hans oppvekststed hvor 
han også har vært svært aktiv i Skaug ungdomsklubb med 
Ten Sing, ungdomsråd og lederoppgaver i 
Ungdomsforbundet. Flere ganger ble han 
spurt om ikke prest kunne være noe 
for han. Begynte først å studere 
statsvitenskap, men tok steget over 
til Teologisk Fakultet. Arbeidet 
parallelt i studietiden som 
trosopplærings medarbeider i 
Lilleborg og Torshov menighet i 4 
år. God erfaring med ungdom og 
har ledertrening fra Ten Sing og 
Ungdomsråd. Motivasjonen for å 
bli prest var å kunne gi tilbake noe 
av det han opplevde og erfarte i ung-
domstiden. Anders har i tillegg praksis 

Menigheten ønsker vår nye kapellan, Anders  

Kristensen Nordvik, og den nye organisten,  

Joakim Moen Tønseth, velkommen til det viktige 

arbeidet som ligger i disse to stillingene.

>>

T I L  E T T ERTA N K E…

NY KAPELLAN OG NY ORGANIST
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fra Katinka Guldberg, Stiftspraksis i Lofoten 
og som sommervikar i Bodø.

Anders har reist en del og har lært 
forskjellige kulturer å kjenne ved opp-
hold i Australia, Colombia og Afrika. 
Mangfoldet i vår menighet vil sikkert 
nytte godt av hans erfaring.

Anders mener stillingen passer godt 
da han er spesielt opptatt av arbeid med 
unge. Han ønsker å kunne bygge noe som 
betyr noe for ungdommen, gi tilbake noe av 
det han selv opplevde i ungdomstiden. Det å 

være prest i et lokalsamfunn engasjerer Anders.

Han blir ordinert i Rønvik kirke av biskopen i Sør-
Hålogaland den 25. oktober.

Velkommen!

Joakim Moen Tønseth, organist
En ekte Oslogutt. Han regner seg som «urbefolknin-

gen» på Sagene som nå bor på Torshov, men skal snart 
flytte tilbake til hjembygda, Sagene, igjen. 

Han har Master i musikkvitenskap og er videreutdannelse 

i kirkemusikk fra Musikkhøyskolen. Joakim 
har jobbet som frilanser i kirkene i Oslo og 

omegn. 

Joakim liker å øve og spille. Gjerne 
også på fritiden. Hvis han skal komme 
på noen sysler på utover det må det bli 
matlaging og reising. Han er gift med 
Maria Walfridsson, som studerer teo-

logi og snart er ferdig prest. Han fulgte 
med henne til Oppland når hun vikari-

erte i kirken. Dette vakte hans interesse 
for kirken og kirkemusikken.

– Orglene i våre tre kirker har forskjellige kvaliteter 
og det er ikke tvil om at orgelet i Høybråten trenger litt «pus-
tehjelp»,  ifølge Joakim.

Joakim er ansatt i 60% stilling og vil ha alle tre kirkene som 
arbeidsfelt. Det er flere bandinstrumenter i kirkene, og han 
kunne godt tenke seg å starte et bandprosjekt med ungdom-
mene hvis det er interesse for det.

– Miljøet er veldig godt, sier Joakim, og han har blitt godt  
mottatt. 

Velkommen!

NY KAPELLAN OG NY ORGANIST
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Kjell Håkon Krydsby
 – Ja.
 – Da blir det presanger og 
familiehygge og god mat. I til-
legg til at jeg får fri fra vanlig 
hverdagsliv.
 – I dag betyr det for meg en 
markering av Jesu fødsel. 
 – Har mange fine minner 
med besøk til besteforeldre på Vestlandet, og med gang 
rundt juletreet.
 – PINNEKJØTT! Med poteter og kålrabbistappe.

Anette Trondal Johansen
 – Ja 
 – Tid med familien. 
 – Julen betyr tid til ettertanke. 
 – Siste julaften med svigerfar når 
mine foreldre var med på hytta. Amalie 
var 1 år og jeg var høygravid med Norah. 
Lars hadde kjøpt ny kjole til med. En lang  
offwhite ullkjole. Lars bandt et rødt bånd rundt 
magen og smiler. Jenta mi nå ligner du på det beste 
jeg vet – en marsipan gris... :) 
 – Ribbe, medisterpølse og medisterkaker, syltea-
gurk, tyttebær syltetøy og risgrøt m/ kirsebærsaus.

Olav Grimdalen Jr.
 – Ja, jeg syns det er moro på julaften 
og 1. dag.
 – For å være sammen med familien 
og onkelbarna. Skifter annenhvert år 
med å feire julaften hos søster og bror 
(og med mor og far). 
 – At vi får være sammen. Har et sel-
skap mellom jul og nyttår, hvor vi spiser 
god mat og har pakkelek. Alle har med 
pakker og vi kaster terninger om  
pakkene. Det blir det mye latter ut av. 
 – I 2013 ble jeg overrasket etter at 
pakkene var utdelt, så hentet de en 
pakke hvor jeg fikk hjemmekinoan-
legg. Da ble jeg satt ut av glede. 
 – Vi starter med tertittskjell, og 
har reker og fiskepudding og hvit 
saus. Hovedrett er ribbe, medis-
terkaker, sossiser og grønnsaker.

Kirkebladet har spurt noen personer innenfor 

våre menighetsgrenser om hvilke forventinger 

de har til julen! Spørsmålene vi stilte var:

1. Gleder du deg til jul?

2. Hvorfor?

3. Hva betyr julen for deg?

4. Har du et juleminne du vil dele?

5. Hva spiser du på julaften?

Juleforventninger
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Charlotte Stensbøl
 – Jeg gleder meg veldig til jul. 
Det må nok være min favoritt-
høytid. 
 – Vi er en veldig tradisjons-
bundet familie, når det kommer 
til jul og juleforberedelser. Det 
skal være minst de 7 kakeslagene, 
huset skal pyntes, julemarkeder  
besøkes og mye mer. Førjulstiden og julen  
nytes til det fulleste. 
 – Julen betyr veldig mye. Det er en tid der familie og 
venner står i sentrum, og ikke minst at både gamle og nye 
tradisjoner finner sted. Hele familien samles, og det er en 
gledelig atmosfære rundt det hele. Bestemor og mamma 
har spesielt hatt en innvirkning på min kjærlighet for julen. 
De har begge vært veldig på med at tradisjonene skal følges, 
og åpner opp for at alle skal få ta del i herligheten. 
 – Det er vanskelig å peke ut ett spesielt minne, men 
siden jeg må, vil jeg nok si bakingen. Hvert år setter vi av 
en hel dag til å bake pepperkaker og pepperkakehus. Det 
bakes av rundt 5 kg og alt skal pyntes. Det må være såpass, 
så alle i familien får en smak! Dette er en tradisjon som 
jeg har delt med søskenbarna mine så lenge jeg kan huske. 
Dette er et av julens høydepunkter. 
 – Vi bytter på! Vi har annet hvert år med ribbe og alt 
som hører med der, og pinnekjøtt. Pinnekjøtt er min  
favoritt.

Mohamed Dheeg Aagane
 – Det er alltid gledelig å se samholdet og godhjertet folk 
viser til hverandre. Jula er en god påminnelse for oss alle til 
å dele det vi har, jeg gleder meg til andres 
glede.
 – Jeg feirer ikke jul selv, men jeg 
er alltid sammen med andre som 
feirer jul. Jula har også blitt en del 
av meg.
 – Hvert år på Stovner 
Frivilligsentral – Kirkens Bymisjon, 
arrangerer vi «Smak av norsk jul», 
et arrangement i forbindelse med jul. 
Arrangementet er rettet mot mennesker 
som til vanlig ikke feirer jul eller er nye i Norge. Det de har 
til felles er lite kunnskap om jula. Vi inviterer prest, julenis-
sen og spiser julemat. Å sitte sammen med hundre men-
nesker med forskjellig bakgrunn er høydepunktet for meg 
hvert år.
 – På arrangementet «Smak av norsk jul» ser vi mammaer 
og barn som er nye i Norge. De har aldri sett julefeiring før, 
og står i kø for å ta selfie med julenissen 
 – Julaften er en vanlig kveld for oss som familie. Men de 
siste fire årene har jeg feiret jul med andre mennesker som 
er nye i Norge.

Marit Momrak Wright
 – Når man blir voksen, blir man 
mer realistisk. Det viktigst er at de 
rundt meg har det bra i julen. I alt jeg 
gjør er det hovedfokus. Har de jeg er 
glad i det bra, har jeg det bra. Da blir 
julen god. Også har nok et år jeg hadde i 
Kenya preget meg alle julaftener i ettertid. 
Jul er ikke ting,– men fellesskap.
 – Fellesskap. Familietid. Hyttetid. Familiespill. Og ikke 
minst skiturer. Vi feirer ofte jul på hytta i Nordmarka; 
her kjenner alle på det gode, nære fellesskapet med enkle 
rammer. Eller herlig tradisjonell storfamiliejul på familie-
gården i Fyresdal med innskyting av julen klokken fem,  
nissegrøt på låven, – og familiefellesskap.
 – 20 år gammel jobbet jeg et år på den norske skolen i 
Nairobi. Til jul fikk jeg besøk av en venninne, og sammen 
dro vi til Vest-Pokot. Der – høyt oppe i fjellene – feiret vi jul 
med to fantastiske misjonærdamer. Julaften satt vi rundt 
middagsbordet og hørte Kongen tale på utenlandssendin-
gen. Der hilste han til nordmenn i utlandet. Det var sterkt 
der vi satt langt ute i bushen før mobiltelefonenes og inter-
nettets tid. 1. juledag gikk vi fire timer enda lenger i inno-
ver i fjellene til en liten leirkirke. Der møttes folk fra hele 
distriktet til julegudstjeneste med julespill. Blikkbokskroner 
og sauer som sprang i alle retninger – sammen med hyrden 
sin på vei til krybben. Vi lo og gråt – og tok med oss et evig 
minne om hva som betyr noe i julen: En samling om jule-
budskapet helt uavhengig av materielle rammer. 
 – Stort sett ribbe; en familietradisjon. Moltekrem og 
gjerne fruktsalat til dessert. Men mattradisjonen er ikke 
viktig for meg. Vi kan spise hva som helst for min del 
bare fellesskapet er der.

Gertraud Lynau
 – Ja.
 – Fordi det er en helt spesiell høytid som 
er knyttet til mange gode minner o. Julen er 
full av musikk. Jeg er veldig glad i musikk.
 – Jo eldre jeg blir, jo mer er julen forbundet 
med undring og glede over julens mysterie med 
Jesu Kristi fødsel. 
 – Det var en julaften for mange år siden. Vi var under-
veis i bilen for å levere de siste julegavene til venner, da 
vår datter ropte: ”far, stans! Der ligger en mann i grøften”. 
Vi fant en mann liggende i snøslaps, han pustet, men var 
bevisstløs, åpenbart døddrukken. Vi ringte til politiet, men 
de kunne ikke komme. Da tok vi alle tre fatt og strevde 
med å slepe mannen inn i bilen og lyktes til slutt. Så fikk 
vi levert mannen til Grønland politistasjon og håpet at han 
ble godt ivaretatt. Hele tidsplanen for denne julaften ble 
kraftig forsinket, men hva gjorde det, når vi kanskje hadde 
reddet et menneskeliv.
 – Oftest svinestek, medisterkaker, surkål, og multer til 
dessert.
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BARNEFESTIVAL 2020 BARNEFESTIVAL 2020 
– En annerledes festival, i en annerledes tid

For tredje året på rad ble det arrangert Barnefestival i og utenfor Stovner kirke  

andre helgen i september. Årets barnefestival ble en suksess. Vi arbeidet godt med  

smittevernstiltak, det var rikelig med antibac og 1-meters politi til stede. Trylleshowene  

med Erik Mogeno var til stor glede for både små og store, konserten med Soul Children  

var en opplevelse og fortellerstunden gikk over all forventning. I alt var det 140 personer  

innom årets Barnefestival, og vi gleder oss stort allerede til neste års festival. 
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Velkommen til  
Frisklivssentralen  
høsten 2020
Frisklivssentralen Bydel Stovner er et tilbud til 
deg mellom 18-67 år som har økt risiko for, eller 
allerede har utviklet sykdom, og som har behov 
for hjelp til å endre levevaner og mestre dine 
helseutfordringer. Vi holder til i Verdenshuset 
på Haugenstua, Ole Brumms vei 1. Alle tilbud er 
gratis. 
 Frisklivssentralen hjelper deg med å bli mer 
fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, slutte å snuse 
eller røyke og sove bedre. Sammen setter vi kon-
krete mål og vi gir deg støtte til å gjennomføre det 
du har planlagt.

Noen av våre tilbud:
• Individuelle helsesamtaler
• Kostholdsveiledning og treningsveiledning
• Bra-mat for bedre helse (kurs)
• Gruppetreninger ute 

Ta kontakt med fastlegen for henvisning (frisklivs-
resept) eller direkte med oss (tlf. 40 40 45 30), så 
hjelper vi deg i gang.

NYTT FRA BYDELEN

Sommerjobb  
for ungdom
Bydel Stovner gjorde et stort løft med sitt prosjekt for å få 
ungdom i sommerjobb, sommeren 2020.

Til en stor grad ble lønn betalt av bydelen, mens ungdom-
mene fikk viktig jobberfaring og en fot inn i arbeidslivet. 
Flere av ungdommene har fått ordinær ansettelse i etterkant 
av sommerjobb-prosjektet. 
 531 ungdommer søkte om sommerjobb, mens 223 kom 
gjennom nåløyet og fikk en jobb. Sommerjobbene ble delt i to 
puljer, der første pulje jobbet de tre første ukene av skolefe-
rien, mens pulje to jobbet de tre siste ukene før skolestart.
 Det var stor variasjon i sommerjobbene. Noen drev land-
bruksarbeid på Linderud gård, Bogstad gård og Persbråten 
gård i Bærum, andre jobbet f.eks. i blomsterbutikk, kles-
butikk, matbutikk, treningssenter, på Deichmanske biblio-
tek eller med rengjøring. En del var ansatt internt i Bydel 
Stovner, bl.a. med vedlikehold av grøntarealer, med IKT-
arbeid og på sykehjem. Stovnerungdommene jobbet i hele 
Oslo, i Bærum og på Romerike. 
 Som del av prosjektet jobbet også ungdommer med 
Sommerkafé i Fossum kirke i juli, i samarbeid med Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet. 
 I evalueringen av prosjektet melder både ungdom og 
arbeidsgivere at de er svært fornøyde. 

Foto: Freepik.com
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Følger du oss  
i sosiale medier?
Søk etter Bydel Stovner på Facebook og trykk liker, da 
vel. I tillegg kan du følge med på smått og stort fra vår 
Instagram-konto Bydel_Stovner og lese lengre saker på 
vår side: www.mynewsdesk.com/no/bydel-stovner

Økt innsats for  
områdeløftet på Vestli
Bydel Stovners satsing på utvikling av nærmiljøet på Vestli 
blir høsten 2020 utvidet.  
 
Bydelen har rekruttert nye prosjektledere, og nye prosjekter 
skal startes opp. Målet er opprusting av nærmiljøet og økt 
trivsel for innbyggerne på Vestli. Siden 2017 har bydelen hatt 
en satsing for et bedre nærmiljø på Vestli gjennom Grorud-
dalssatsingens delprogram nærmiljø og prosjektet Utvikling 
av delbydel Vestli. Nå øker vi innsatsen, og etablerer ytterlige-
re tre prosjekter. Fra høsten av blir det dermed seks Grorud-
dalssatsingsprosjekter på Vestli.  
 
Prosjektene er:
• Utvikling av delbydel Vestli – fokus på oppgradering  

og utvikling av uteområder.

• Tokerudparken – skal følge opp mulighetsstudien.

• BUA – kartlegging av drifts- og finansieringsløsninger  
for kommende sesonger. BUA er utlånssentralen i 
Liabakken, som låner ut gratis vintersportsutstyr. 

• Helhetlig bomiljø på Vestli – skal gi mer innsikt i  
utfordringer og muligheter knyttet til bomiljø, og  
teste ut tiltak.

• Byutvikling på Vestli – skal kartlegge by- og nærings-
utviklingspotensiale i delbydelen.

• Lokalt innsiktsarbeid og utvikling (vil få nytt navn)  
– videreføring av gode erfaringer fra Vestlilabben  
i Vestlisvingen 188.

Bydel Stovner

Aastatunet  
og Stovner bad 
behandlet i byrådet
 
Reguleringsplanen for Aastatunet (Aasta Hansteens vei 
2 m.fl.) ble behandlet i Oslo byråd 3.september, for videre 
behandling i Oslo bystyre. I sin innstilling til bystyret går 
byrådet inn for alternativ 1, det vil si planforslaget fra 
Kultur- og idrettsbygg. 
 
Det legges opp til å bygge Stovner bad, 150-200 boliger, 
85 omsorgsboliger, mulighet for kontorer og nærings-
virksomhet, ny strøksgate og park med mulighet for par-
klokk/gangbro over T-banen. Planen er at dette vil gi god 
byutvikling av et stasjonsnært område, samtidig som hele 
området skal få et løft og bli et mer urbant område. 

Dette er et viktig skritt nærmere et nytt kommunalt 
bad på Stovner som vil bli til glede for innbyggerne i 
Groruddalen. Undervisningsbygg i Oslo kommune.

Nye Vestli skole og flerbrukshall skal etter planen stå 
ferdig rundt nyttår.

Foto: D
esign jcom

p/Freepik
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M ed stor glede går jeg ned i vår 
krypkjeller med 8 nye glass 
syltetøy. For en glede å se 

hvor mange glass det er blitt i år. 
Jeg er takknemlig at jeg ennå kan opp-
leve skog og mark fra tidlig vår til sen 
høst og nyte både dens skjønnhet og 
stillhet. I tillegg er jeg en sanker. Vi er 
så heldige å ha utrolig mange spiselige 
sopparter i skogen og alt i slutten av 
juni stikker de første kantarellene sine 
hoder frem. Da er det lurt å vente med 
å plukke dem slik at de får anledning å 
vokse seg store og vi får et rikelig måltid 
og ikke bare en liten smakebit. Slik 
tenker jeg Vår Herre er tålmodig og lar 
oss vokse i hans skog eller som bibelen 
sier i hans vingård. 

Tidlig på sommeren ser jeg etter 
blomster på blåbærene. De bør jo ikke 
komme for tidlig slik at ikke frosten 
kommer og ødelegger blomstene. De må 
blomstre i akkurat rett tid og få riktige 
vekstforhold med både sol og regn. 
Også her er det viktig å vente på rett 
tid med å høste. Du går i skogen og ser 
bærene. Da venter du deg deilige, saftige 

blåbær og så smaker du på dem og de er 
sure. Nei, her må en være tålmodig og 
vente en uke eller kanskje to med å ta 
bærplukkeren frem. 

Det var et sjokk å oppleve at skoler, 
idrettsanlegg og kirker ble stengt i 
våres. Å, som vi ventet og lengtet etter 
å kunne leve uten restriksjoner. Det 
var godt da vi igjen fikk åpnet skoler, 
idrettsanlegg og kirker, riktignok med 
en del innskrenkninger. Hele tiden er 
det en uro der; vil smitten igjen spre 
seg til tross for alle smittevernstiltak? 
For ikke å bli grepet av redsel finner jeg 
frem salmeboken og synger eller ber 
salme 494:

Jeg er i Herrens hender 
når dagen gryr i øst
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn
Jeg kan på bønnens vinge 
få kraft i Jesu navn.

Samtidig ber vi om at det snart blir 
utviklet en vaksine som kan beskytte 

oss mot Covid 19. Tenker da spesielt 
på alle som lever under usle forhold og 
ikke har noen sjanse å beskytte seg mot 
viruset. Et munnbind, ja kanskje også 
et såpestykke har de ikke råd å kjøpe. 
Da er vi heldigere stilte. Vi kan kjøpe 
både såpe og munnbind og lokalene blir 
grundig desinfiserte slik at vi trygt kan 
komme dit. Overalt vises det stor kjær-
lighet og omtanke i smittevernstiltak. 
Dessverre betyr det også at noen av de 
vante aktivitetene fortsatt blir innstilte.
Får vi gjennomført julemessen i år? 
Har kun laget 10 glass aroniasyltetøy. 
Det hadde vært fint om jeg får høre 
at; joda det blir salgsmesse, og sette i 
gang og koke flere glass. Men viktigere 
enn salgsinntekter som gir menigheten 
mulighet for aktiviteter, er det å komme 
sammen og høre julebudskapet både i 
ord og toner.
 La oss skyve alle bekymringer til side 
og se frem til å feire julens mysterium 
og delta i englenes lovsang:

Ære være Gud i det Høyeste
og Fred på jorden
Blant mennesker Gud har glede i.

inge w. christiansen 

Ære være Gud i det Høyeste 
og fred på jorden

A N DA K T EN
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ENDELIGDAGEN
I rekka av søndager og merkedager i kirken finner 

vi den med det spesielle navnet: Allehelgensdag. 

F ra tidlig i kirkens historie ga de 
plass til å minnes de hellige menn 
og kvinner. Det het seg at den 

dagen martyrene døde her på jorden, 
ble de født i himmelen. Og de fødsels-
dagene ble minnet i kirken. Men kalen-
deren ble etter hvert full av slike min-
nedager. Så da fikk små og store helge-
ner en felles minnedag: Allehelgensdag. 
Ingen nevnt, ingen glemt. 

For mange av oss er det en dag for 
kirkegården der vi besøker gravene 
til slektninger og venner. Fortsatt 
kan det være litt kø på kirkegården 
den dagen. lkke minst på parkerings-
plassen. Til et gravbesøk med lys og 
mosekrans og kanskje noen ord om 
den som er gravlagt der. Skjønt vi  
tilhører jo et sjenert folkeslag slik. 

Hvis jeg får ei hytte noen gang, vet jeg 
hva den skal hete, og det navnet har 

jeg ikke funnet på sjøI. Jeg har sett 
det på en hyttevegg øverst i ei dalside 
en gang. Med vridde fjellbjerkgreiner 
til bokstaver sto det: ENDELIG!

Det hadde sikkert kastet slit og svette 
og forsakelser få den opp. Men ende-
lig sto den der. Endelig. Og hver gang 
jeg hadde kravlet meg opp lia og satt 
sekken fra meg, skulle jeg se ned i 
dalen under meg. På tilbakelagt liv. Og 
samtidig var jeg oppe på kanten der 
jeg kunne se innover. lnnover vidda. 
lnnover uendeligheten. Endelig. 

Allehelgensdag er en slik dag.  
Vi ser tilbake på livet og ser mot noe 
der framme. Der ser jeg det jeg har 
trodd på. 

HAN jeg har trodd på. 

øystein i. larsen 

ÅPEN KIRKE I 
HØYBRÅTEN 
ALLEHELGENS- 
DAG SØNDAG  
1. NOV KL 14 - 18
 
Allehelgensdag er en dag da 
mange minnes de som har gått 
bort. Mange besøker kirkegår-
den denne dagen. Fra kl 14.00 til 
18.00 kan man også komme inn 
i kirken og få være stille med seg 
selv, sine tanker og sine følelser. I 
kirken blir det mulighet for å tenne 
lys og mulighet for samtale med 
prest eller diakon. Det vil være 
enkel bevertning i våpenhuset.
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SIDESIDE

VITSERVITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feilFinn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y

O F P Ø R U B I N

D I A M A N T U T

R R L U R E R I E

O K S M A R A G D

M J A T T O P A S

P A G A T M U R L

E D I A M R A V I

T E P P E R L E P

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C

orke

V
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skr iven av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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PROGR A M FOR  

BARN & UNGE
10-13 år: 

10-13 klubben
Se www.10-13.no for oppdatert info

10-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Hver mandag kl 17.30-19.30  
i Høybråten kirke  

For info: soulchildren.no/groruddalen/ 
og «Groruddalen Soul Children»  
på Facebook

13-18 år: 

PULS klubb
Torsdager kl 18.00-21.00  
i Fossum kirke

For info: «PULS klubb» på Facebook 
eller «pulshfs» på Instagram 

13-18 + år: 

PULS leder-
samlinger
Annenhver tirsdag kl 19.00-21.00  
i Høybråten kirke

Storfamilie:

SuperTorsdag
Annenhver torsdag kl 16.30-18.30  
i Stovner kirke.  
For info: «SuperTorsdag» på Facebook

Alle aldre:

Fellesskaps-
gudstjeneste
Søndager kl 17.00 i Stovner kirke  
Datoer: 25. okt og 6. des 
For info: www.oslo.kirken.no/hfs

Sammen-
gudstjeneste 
Annenhver søndag kl 11.00  
i Fossum kirke

For mer info: www.oslo.kirken.no/hfs

For mer info og 
program, se 
kirken.no/hfs

Er du mellom  10 og 13 år?
Sjekk vår egen hjemme-
side på www.10-13.no
og få med deg hva  

som skjer!

0-12 mnd:

Babysang
Tirsdager kl 11.00-13.00 i Stovner kirke.

For info: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «Babysang Høybråten, Fossum  
og Stovner» på Facebook

0-12 år: 

Familiekafé
– for hele familien 
Onsdager kl 13.00-17.00  
i Fossum Kirke: 
• Leksehjelp fra 4. klasse
• Kafé med enkel matservering  

for hele familien
For info: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «Familiekafé» på Facebook

2.-10. klasse:

Speiderne
Stovner-speiderne:
Mandager kl 18.00-19.30 i Fossum kirke

For info: www.stovnerspeider.no

Høybråten-speiderne:
Onsdager for 2.-4.klasse, kl 18.00-19.15 
i Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 2

Onsdager for 5.-10. klasse,  
kl 18.30-20.00 i Høybråten kirke

For info: Vegard Ovland (47906183 
eller Anders Antonsen (91667957)

4.-7. klasse:

Juniorklubben
Onsdager kl 17.00-19.00 Fossum kirke

For info: www.kirken.no/hfs

Lys Våken  
og Lys Våken-
gudstjeneste
Dato: 28. nov og 29. nov

Lørdag kl 15.00 i Stovner kirke 
Søndag kl 11.00 i Stovner kirke 

For info: www.oslo.kirken.no/hfs

Utdeling  
av 2-års bok
Søndag 06. des, kl 17.00 i 
Stovner kirke. For mer info: 
www.oslo.kirken.no/hfs og se 
invitasjon i posten!
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VI SAMLES 
T I L  GUDSTJENESTE

Allehelgensdag 
Søndag 1. november
Kl 11.00 og kl 13 Høybråten kirke v/Elin Lunde 
og Sarai Mathisen
Kl 11.00 Fossum kirke  
v/Anders Kristensen Nordvik
Kl 19.00 Stovner kirke  
v/Elise Gillebo Skredsvig

23. søndag i treenighetstiden 
Søndag 8. november
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
v/Yohannes Shanka

24. søndag i treenighetstiden
Søndag 15. november 
Kl 11.00 Stovner kirke Innsettelse ny kapellan 
v/Anders Kristensen Nordvik, Elin Lunde  
og Øyvind Stabrun
Kl 19.00 Høybråten kirke Jazzmesse  
v/Elise Gillebo Skredsvig

Domssøndag/Kristi kongedag 
Søndag 22. november
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde 
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
med speideren v/Yohannes Shanka
Kl 11.00 Stovner kirke v/Elise Gillebo Skredsvig
 
1. søndag i adventstiden 
Søndag 29. november
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde
Kl 11.00 Stovner kirke Lys våken  
v/Rolv Nøtvik Jakobsen

2. søndag i adventstiden 
Søndag 6. desember
Kl 11.00 Høybråten kirke  
v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
v/Yohannes Shanka
Kl 17.00 Stovner kirke Fellesskaps-
gudstjeneste v/Elin Lunde

3. søndag i adventstiden 
Søndag 13. desember
Kl 11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde
Kl 11.00 Fossum kirke  
v/Anders Kristensen Nordvik
Kl 19.00 Høybråten kirke Jazzmesse  
v/Elise Gillebo Skredsvig

4. søndag i adventstiden 
Søndag 20. desember
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
v/Yohannes Shanka

Julaften
Torsdag 24. desember
Kl 16.00 Høybråten kirke 
Kl 11.00 Stovner kirke
Kl 12.30 Stovner kirke 
Kl 14.00 Stovner kirke
Kl 15.30 Stovner kirke
Kl 14.00 Fossum kirke 

1.juledag
Fredag 25. desember
Kl 11.00 Høybråten kirke 
v/Anders Kristensen Nordvik
Kl 11.00 Fossum kirke v/Elin Lunde
Kl 11.00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka 

2. juledag 
Lørdag 26. desember
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde

Nyttårsaften 
Torsdag 31. desember
Kl 16.00 Stovner kirke v/Elise Gillebo Skredsvig

Nyttårsdag 
Fredag 1. januar
Kl 11.00 Stovner kirke v/Elise Gillebo Skredsvig

Kristi Åpenbaringsdag 
Søndag 3. januar
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste

Vi tar forbehold om endringer i Gudstjenesteplan. 
Se Groruddalen avis/Vårt Land eller Aftenposten 
eller menighetens hjemmeside/Facebook side!

2. søndag i Åpenbaringstiden 
Søndag 10. januar
Kl 11 og 13 Stovner kirke Presentasjonsguds-
tjeneste ved Elise Gillebo Skredsvig og Anders 
Kristensen Nordvik
Kl 11 Høybråten kirke v/Elin Lunde

3. søndag i Åpenbaringstiden 
Søndag 17. januar
Kl 11.00 Stovner kirke  
v/Anders Kristensen Nordvik
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 

4. søndag i Åpenbaringstiden 
Søndag 24. januar
Kl 11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde
Kl 19.00 Høybråten kirke Jazzmesse  
v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 11.00 Fossum kirke

Såmannssøndagen 
Søndag 31. januar 
Kl 17.00 Stovner kirke Fellesskapsgudstjeneste 
v/Elin Lunde
Kl 11.00 Høybråten kirke Tårnagent-
gudstjeneste v/Anders Kristensen Nordvik
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste  

Sammen- 
gudstjenester
Annenhver søndag kl 11.00 i Fossum 
kirke. Info: www.oslo.kirken.no/hfs
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ØVRIG 
PROGR A M

HYGGETREFF
Fossum kirke kl 12.30:
Hyggetreffene holdes i venstre kirkesal  
i Fossum kirke 2. onsdag i måneden  
fra kl 12.30 til ca 14.30 (forbehold korona-
situasjonen).

11. nov. – Besøk av Elisabeth Kjetilstad 
9. des. – Tema om Folkeskolen 
13. jan. 2021 – Besøk av Helge Vinorum 
10. febr. 2021 – Besøk av Elin Lunde

Høybråten menighetshus
Hyggetreff i Høybråten kirke – tar en pause 
ut året – Mer informasjon om oppstart vil 
komme etter hvert.

FORMIDDAGSTREFF
i Stovner kirke torsdager kl 12:
12. nov. – Knut Moe forteller og viser bilder 
fra reiser i Egypt.

3. des. – Juleprogram

14. jan. – Første møte i 2021

FAMILIEKAFÉ 
Onsdager kl 13.00. Familiekafe og lekse-
hjelp. Barn og Unge, Familier - Fossum kirke 

GUBBEGRUPPA 
HØSTPROGRAM 
De fleste deltagerne i GUBBEGRUPPA er i risi-
kosonen for Covid-19. Det betyr at oppstart 
av gruppa kan bli utsatt på ubestemt tid. 

Programmet som er annonsert kan bli for-
andret på kort varsel. Følg med på menighe-
tens nettside for nærmere informasjon.

QUILTEGRUPPA
Møtedatoer: 3. og 17. nov. 
Gruppa møtes i menighetsalen i Høybråten 
menighethus kl 19.00-21.30.

 

MORGENBØNN  
I FOSSUM KIRKE 
Det er morgenbønn med kaffe i Fossum 
kirke onsdager kl 07.30. Den ledes av 
diakon Liv Bergh. Smittevernreglene følges 
nøye. Det er en halv times samling og en 
halvtime til en times kaffeprat etterpå. Det 
er hver onsdag framover. Alle er hjertelig 
velkomne! 

MIDDAGSBØNN  
I FOSSUM KIRKE
Middagsbønn i Fossum kirke onsdager  
kl 12. Smittevernreglene følges nøye - alle 
hjertelig velkomne! 

JULEMESSER 
14. nov. julemesse i Høybråten,  

21. nov. julemesse i Stovner

KONSERTER
13. desember: 
Konsert med Ruseløkka 
Janitsjar i Stovner kirke 

14. desember: 
Konsert med Camino – 
menighetens kor – i Fossum 
kirke 

HFS HOBBYKVELD
Julemessekomiteen inviterer til hobby-
kveld onsdag 4. november kl 19.00 i 
Stovner kirke. Vi lager saker og ting til 
julemessa. Ta med ditt eget prosjekt, 
eller bli med å lage noe i felleskap. Vi ser 
frem til en sosial kveld med godt selskap 
og flittige hender. Komiteen stiller med 
nødvendig utstyr og kaffe! Ta med egen 
saks. Vi følger gjeldende smittevernregler 
og tar et forbehold til dagens situasjon. 
Følg med på menighetens nettside og 
facebook for å holde deg oppdatert om 
arrangement.

ALLEHELGENSDAGEN 
Høybråten kirke: Gudstjeneste kl 11 og 13 
ved Elin Lunde og Sarai Mathisen. I guds-
tjenesten vil navnene på alle som det er 
holdt gravferd for siden forrige allehelgen 
leses. Dette gjelder også alle som ikke 
tilhører HFS, men er gravlagt fra Høybråten 
kirke. Etter gudstjenestene blir det åpen 
kirke fra kl 14 -18. Det vil være mulighet for 
å lytte til orgelmusikk, tenne lys eller bare 
sitte i stillhet. Prest og diakon vil også være 
tilgjengelig for samtale. 

Fossum kirke: Gudstjeneste kl 11 ved 
Anders Kristensen Nordvik. Navnene på 
alle som er gravlagt i menigheten siden 
forrige allehelgen leses. 

Stovner kirke: Fremføring av Schuberts 
messe i G dur kl 19. 

Prest Elise Gillebo Skredsvig. Camino 
Cantori og Alna Vocalis deltar. Ellers med-
virker: Karen Mathilde Heier Hovd, sopran, 
Jon Hartug, tenor, Kristian Anderssen,  
bass, Joakim Moen Tønset, orgel og 
klaver, Strykertrio og dirigent Roar Berg.
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ØVRIG 
PROGR A M FORTS.

J ulemessekomiteene i Stovner og 
Høybråten kirkene, har i samar-
beid med Menighetsrådet blitt 

enige om å gjennomføre Julemesse i 
begge kirkene, men det blir ikke som 
tidligere år. I år tenker vi nytt og vi 
benytter muligheten for hel eller delvis 
digitale løsninger.

Høybråten kirke, lørdag  
14. november kl 11.00 – 13.00

Stovner kirke, lørdag  
21. november kl 10.00 – 17.00  
(med mulig oppdeling av besøkende  
i to puljer)

Vi vil ha stort fokus på smittevern. 
Vi må også ta et forbehold; ingen 
vet hvilke regler som gjelder når vi 
kommer til november. Vi må forholde 
oss til gjeldende regler, men vi krysser 
fingrene og lager julemessene i en eller 
annen form, også i år!

Komiteene er i gang med forberedel-
sene og håper og tror vi kan få til en 
flott Julemesse i begge kirkene. Vi tror 
tradisjoner er viktige og ser frem til å 
lage en litt annerledes julemesse. 

Vi har behov for hjelp med forskjel-
lige oppgaver. Om du er interessert i 
å bidra som frivillig kan du ta kontakt 
med diakon Sarai Mathisen – sm854@
kirken.no / 23 62 96 68

Man kan også bidra ved å kjøpe lodd. 
Det blir loddsalg etter gudstjenestene 
i Høybråten, Fossum og Stovner kirker 
i oktober og november, og i Høybråten 
Blomsterbutikk. Man trenger ikke å 
være tilstede under julemessen for å 
være med i trekningen.

Barnas Juleverksted og teater i 
Stovner kirke, må dessverre utgå. 

For voksne vil vi også i år arrangere 
en Hobbykveld i Stovner kirke og lage 
ting til julemessa. Sett av onsdag 4. 
november kl 19 i Stovner kirke. Ta 
med egen saks. Merk: med forbehold. 

Følg med på menighetens hjemmeside 
og Facebooksider for oppdatert infor-
masjon.

Julemessekomiteene

Informasjon om 
årets Julemesser
i Stovner og Høybråten kirke

ØVRIG PROGRAM  
I STOVNER KIRKE 
 
Temakvelder og julemesser avholdes i 
høst. Dessverre er julefesten i år avlyst. 
Registrering av deltagere og smittevernre-
gler følges nøye på arrangementer som 
kan avholdes. Vi oppfordrer til å følge 
med på menighetens hjemmeside og 
Facebook, og på kunngjøringer av guds-
tjenestene mv. 

2020
Onsdag 28.10 kl 19:  
Latviakveld. Orientering om den aktuelle 
situasjonen i vennskapsmenigheten  
i Kekava og i Latvia

Onsdag 11.11 kl 19: 
Misjonskveld. Tema: Menighetens 
misjonsprosjekt i Aserbajdsjan

Lørdag 14.11: 
Julemesse i Høybråten kirke

Lørdag 21.11: 
Julemesse i Stovner kirke

Den tradisjonsrike julefesten i Stovner kirke 
som skulle ha vært mandag 28.12., er 
dessverre avlyst.

2021
Onsdag 13.01 kl 19: 
Tekstgjennomgåelse: Forberedelse  
til følgende søndags gudstjeneste

Onsdag 27.01 kl 19: 
Tekstgjennomgåelse: Forberedelse  
til følgende søndags gudstjeneste

Onsdag 10.02 kl 19: 
Latviakveld
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JANUAR
Søndag 5. jan.  Juletrefest kl 16.00 
Torsdag 9. jan Hellige tre kongers fest. 
 Nils Terje Lunde  
Torsdag 16. jan. Anne Birgitta Langmoen Kvelland
 Tema:  Skatten i leirkrukke 
 – hva betyr nå det?  
Torsdag 23. jan. Vidar Kristiansen
 Tema: Sterk og sårbar og 
 begge deler av nåde

Torsdag 30. jan. Elise Gillebo Skredsvik
 Tema: Tilgivelse som sårbarhetens   
 vågestykke

FEBRUAR
Torsdag 6. febr. Tre och en flygel:
 Elin Lunde rundt flygelet med 
 Marianne Solbakken og Trond Leberg 
Torsdag 13. febr. Årsmøte 
Torsdag 20. febr. Møte 
Torsdag 27. febr. Anne Mari Schiager Topland
 Tema: Ikke polert, bare ekte
 
MARS 

Søndag 1. mars Felles gudstjeneste 
 med HFS menighet kl 11.00 
Torsdag 5. mars Tania Michelet forteller sin historie, 
 i samtale med Marianne Solbakken 
Torsdag 12. mars Gro Golimo Simonsen
 Tema:  Når livet blir vanskelig 

Sterk og Sårbar

Alle møtene starter kl. 19.00

 
Torsdag 19. mars Eivind Arnevåg
 Tema: Uten meg kan dere intet gjøre  
Torsdag 26. mars Laila Riksåsen Dahl 
 Tema: Kraften fullendes i svakhet 
APRIL  

Torsdag 2. april Påskemåltid v/ Bjørn Helge Sandvei 
 og Sissel og Thor Alf Gilbrant  
Torsdag 16. april Berit Hofset Larsen
 Tema: Sterk og sårbar - når 
 sykdom rammer
 Og Sang ved Berit og Jostein Larsen  
Torsdag 23. april Gospelkveld med:
 MTB, Sissel og Thor Alf Gilbrant,  
 Henning Meling, Monica og Sten  
 Hermundstad    
Torsdag 30. april Møte

MAI  

Torsdag 7. mai Høybråten damekor synger vårens pris  
Torsdag 14. mai Dugnad 
Torsdag 28. mai Kjetil Gilberg
 Tema: Når det perfekte slår sprekker,  
 kan det vakreste skje.

Velkommen!

Torsdagsmøtene er et åpent fellesskap som oftest 
består av sang, musikk, forkynnelse og bønn. 
Enkelte møter er i form av samtale og intervjuer 
om temaer knyttet til tro og liv.

Kaffe i peisestua fra kl 19.00. Der har du tid til 
den gode samtalen med nye og gamle venner.

PROGRAM
Høsten 2020

Bedehuset på Høybråten,  
Bergtunveien 2, 1087 Oslo 
Bankkto 3000 17 68286 • VIPPS 13622
www.hoybraten.normisjon.no
facebook: @BDhus

Høsten 2020 er det møter hver torsdag fra 
og med 1. oktober til og med 3. desember. 
Møtet begynner normalt kl 19.30.

Håper å se deg!

Program for resten av Høsten 2020:

29. okt Arnfinn Halderaker
5. nov  Laila Riksaasen Dahl 

Terna «Kraften fullendes i svakhet»
12. nov  Møte
19. nov Møte
26. nov  Møte
3. des  Marianne og Trond 

Advent i ord og toner

Følg oss på www.hoybraten.normisjon.no/
og facebook: Søk på Normisjon Høybråten.

Søndagsskole 
på fredager
Det er bibelundervisning og  
kreativ aktivitet for alle barn  

i Fossum kirke
hver fredag fra kl 17.00-18.30.

Alle er hjertelig velkommen! 

Mer informasjon?  
Kontakt diakon Liv Bergh  
tlf. 40 81 41 72

19K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 2 0



Vaner som 
forebygger smitte

Papirlommetørkle
foran munn og nese beskytter andre når du 
hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter 
bruk. Vask så hendene.

Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og ikke har 

papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du har 
vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er et godt 

alternativ når håndvask ikke er 
mulig, for eksempel på reise.
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L ørdag 10. oktober trosset vi regn-
været og gjennomførte et fint 
arrangement for 25 glade speidere 

og ledere. Planen var et arrangement i 
parken hvor alle som hadde lyst kunne 
deltatt, men på grunn av alle restriksjo-
nene ble det et arrangement for spei-
derne i hagen til Bedehuset. 
 
Vi hadde aktiviteter som postløype, 
slakk line og den alltid populære brus-
kassestablingen. 

Vi rakk også pølser, og selvsagt kake. 
Tilslutt ble det delt ut jubileums-merke 
til alle speiderne. 
 
Vi hadde en fin dag for dagens aktive 
speidere. Planen var å ha et jubileums-
arrangement for tidligere speiderledere, 
men på grunn av koronasituasjonen er 
det utsatt til neste høst. 

anette bøe thorkildson 

Speiderne i Høybråten KFUK-

KFUM feiret 10. oktober at det for 

nøyaktig 80 år siden ble stiftet 

en speidergruppe for gutter på 

Høybråten. Før sammenslåingen 

i 2003 var det to speidergrup-

per på Høybråten, Høybråten 1. 

KFUK for jentene, og 1. Høybråten 

KFUM for guttene, jentegruppa er 

forøvrig eldre og ble stiftet i 1932. 

Guttespeiderne  
på Høybråten 80 år! 

HØYBRÅTENSPEIDERNE:
Høybråten KFUM-speidere ble stiftet i 1940.  
Nå for tiden er gutter og jenter sammen. 
Vi har gruppe for 2.-4.klasse Onsdager kl 18.00-19.15 på 
Bedehuset i Bergtunveien 2, og gruppe for 5.-10. klasse 
Onsdager kl 18.30-20.00 i Høybråten kirke.
Vil du være med? Kontakt: Vegard Ovland (47906183 
eller Anders Antonsen (91667957) 21



Høybråten, Fossum og Stovner 

menighet (HFS) er beriket med 

et mangfold av ulike mennesker 

som søker til kirkene. Migrant-

menighetene som har sitt tilhold 

i kirkelokalene representerer en 

stor mulighet for fellesskap og 

samarbeid på tvers av etnisitet, 

kultur og konfesjonstilhørighet. 

N oen som kommer til Norge 
velger å gå inn i allerede 
eksisterende menigheter, 

mens mange ønsker å feire gudstje-
neste på sitt morsmål og engasjerer 
seg i en migrantmenighet. Det er over 
250 migrantmenigheter i Norge. 

Men hva er en migrantmenighet? 

med migrantmenigheter i HFS
Fellesskap og samarbeid 

Påskespill på Sammen-gudstjenesten.

Bytt vekk klær du ikke bruker 

lenger – og få nye favoritter i 

retur! Lørdag 16. jan. arrange-

res det klesbyttefest i Fossum 

kirke for deg som vil fornye 

klesskapet på en miljøvennlig 

måte i det nye året. 

V årt store miljøfotavtrykk 
skyldes blant annet klesfor-
bruket vårt. I Norge impor-

terer folk klær som aldri før, og det 
brukes tusenvis av liter vann for å 
produsere bare én t-skjorte. Ved å 
bytte reduseres behovet for å kjøpe 
nye klær, og dermed minskes for-
bruket og forurensingen. Hvis alle i 
Norge byttet til seg tre plagg i året, i 
stedet for å kjøpe nytt, ville vi kuttet 
like mye CO2 som om alle bileiere 
i Norge lot bilen stå i fem dager, 
sier Janne Gillgren prosjektleder i 
Naturvernforbundet. 

 

Klesbyttekonseptet er enkelt: Finn 
frem opp til syv hele og fine plagg du 
ikke bruker lenger. For hvert plagg 
du har med deg får du en kupong du 
bruker til å bytte til deg et nytt plagg 
som du faktisk har lyst til å bruke. 
Innlevering av klær skjer på samme 
dagen.

I tillegg blir det mulighet for å få 
hjelp med enkel reparasjon av klær. 
Har du klær som trenges å stoppes, 
syes eller fikses? Ta dem med og vi 
kan se om vi kan hjelpe deg!

Velkommen til klesbyttefest! Vi tar et 
forbehold til dagens situasjon og tar 
smittevern på alvor. Se menighetens 
nettside og facebook for oppdatert 
informasjon.

Festen arrangeres av Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet.
Ved spørsmål ta kontakt med Sarai 
Mathisen – sm854@kirken.no og  
tlf 23 62 95 68!

Klesbytte og 
reparasjonsfest
i Fossum kirke lørdag 16. jan fra kl 11-15
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med migrantmenigheter i HFS
Fellesskap og samarbeid 

Lystenning på Sammen-gudstjenesten i Fossum kirke. Kulisser til «Jesus stiller stormen» lages.

Det er et begrep som, ifg. Claudia 
Wersichoblaus definisjon er «kirker og 
forsamlinger som har blitt dannet av 
folk med nylig migrantbakgrunn, er 
ledet av dem og med medlemmer med 
samme bakgrunn.» (Bringing back the 
Gospel 2009, egen oversettelse).

Hele 312.925 innvandrere i Norge er 
medlem av et kristent kirkesamfunn, 
(SSB 2013), og av alle som går på guds-
tjeneste på søndagene i Oslo er 60% 
migrantkristne. 

Oslo bispedømme har opprettet noen 
stillinger som skal jobbe for å bygge 
broer mellom migrantmenigheter og 
Den norske kirke. 

HFS menighet har utviklet en gudstje-
neste vi kaller «Sammen»-gudstjeneste 
i Fossum kirke. Her ønsker vi bred 
deltagelse på flere språk og å gi rom for 

visualisering og ulike uttrykk.

Søndag 1. september 2013 startet 
vi opp i samarbeid med en tamilsk 
migrantmenighet, «Talsmannen baptist 
menighet» som holdt til i Fossum kirke. 
Noen av deres ungdommer dramatiserte 
fortellingen om Rut og Noomi. Siden 
fulgte 16 ungdommer fra den filippin-
ske menigheten «Jesus is Lord» opp 
med dans som viste skapelsen, synde-
fallet og Jesu gjenkomst. I 2014 samlet 
vi 10 kvinner fra migrantmenigheter i 
Groruddalen, med bakgrunn fra 10  
forskjellige land. I sine nasjonale  
drakter dramatiserte de lignelsen om  
de 5 dårlige og de 5 kloke jomfruer på 
en Sammen-gudstjeneste.

I 2017 startet vi opp et barnearbeid 
i samarbeid med den kongolesiske 
menigheten «Åpen Himmel» som holder 
til i Fossum kirke. Dette er et åpent 

tilbud for alle barn i nærområdet. Vi 
møtes hver fredag kl 17.00. Barna lager 
kulisser og dramatiserer bibelfortel-
linger, som de fremfører på «Sammen» 
gudstjenestene. Barna har fremført 
«Den barmhjertige samaritan», «Jesus 
helbreder en lam», «Brødunderet», 
«Emmausvandrerne», «Jesus stiller stor-
men», «Samson», «Babels forvirring», 
«Jesu inntog i Jerusalem» og så er jule-, 
påske- og pinsespill faste innslag. 

Vårt mål er å bygge et enda mer åpent 
og inkluderende fellesskap. Sammen 
representerer vi en stor språk- og  
kulturkompetanse, som gir oss mulig-
het til å nå langt flere med de gode 
nyhetene i evangeliet som gir håp i en 
usikker verden.

liv bergh
diakon i hfs
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GRUER SEG TIL 
ISKALD VINTER

For å holde på varmen, bor 
småbarnsfamilien i et lite 
rom i teltet. Det var ikke 
fremtiden de så for seg da de 
flyktet fra Syria for åtte år 
siden.
 
av: anette torjusen 
foto: joão sousa  

Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter 
utenfor teltet til familien i 
den lille landsbyen Mekseh 

i Bekaadalen i Libanon. Rett bak rager 
fjellene til hjemlandet Syria, en daglig 
påminnelse om livet som var. Landet 

hun måtte flykte fra for åtte år siden. 
 – Livet er veldig vanskelig for oss 
og vi bekymrer oss mye for barna 
våre, sier hun stille.  
 
Tre fødsler i flyktningleiren  
Før de flyktet til værutsatte Bekaa, 
med iskalde vintre med mye snø, 
bodde hun i Um El Jurayn ikke langt 
fra Aleppo i Syria. Krigen gjorde det 
farlig å bo der, så farlig at hun til slutt 
måtte flykte sammen med ekteman-
nen Mohammed Hassan Ibrahim og 
svigermoren Serie i 2012. Nå deler 
de skjebne med 70.000 andre syriske 
flyktninger i dalen.   
 
Familien på tre har blitt til seks. 
Tre barn er født i flyktningleiren. 
Eldstemann Yousef ble født for fem år 

siden, deretter kom lillebror Aus, som 
er tre år, og til slutt veslejenta Talia på 
ett år.  
 
Alle barna våre har vokst opp her, for-
teller Mohammed. Noe som fyller både 
han og Weedad med stor sorg.  
 – Dagene deres går med til lek, fot-
ball og spill. Bortsett fra det så er det 
ikke så mye for dem å gjøre her. Ikke 
har de skole her heller, jeg er redd barna 
våre må vokse opp som analfabeter.  
 
Vinteren er lang og kald i dalen.  
 – Kulda og store snømasser skaper 
problemer for oss. Vi har ikke råd 
til å dekke til teltet med isolerende 
beskyttelse, for det er så dyrt. Derfor 
blir det veldig kaldt for oss, forteller 
Mohammed.  

Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf  
er bekymret for fremtiden til datteren 
Talia på ett år. Det er ingenting for 
dem å gjøre i flyktningleiren i Bekaa-
dalen, og de har hele livet på vent.
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For å holde seg varme, bor de på ett 
rom.  
 – Der varmer vi opp, men i år er 
brensel en mangelvare her i dalen. 
Prisene på brensel øker, så det er van-
skelig å fyre, forklarer han.  
 
Fra Kirkens Nødhjelp har de fått tilgang 
til rent vann og hygienepakker.  
 – Vi har rent vann her i teltet i til-
legg til at vi får hygienepakker. Vi har 
også fått mye informasjon om hvordan 
vi kan ta vare på oss selv for å unngå 
sykdom, sier Weedad. 
 
De hadde fått både vann og hygiene-
artikler før covid-19, noe hun er veldig 
glad for.  
 – Det har vært så viktig for oss at vi 

har hatt tilgang til vann og såpe. Det 
bruker vi jo hele tiden, sier hun.  

Behovene er store for rent vann og 
hygieneartikler, samtidig som mange 
trenger varme tepper som Kirkens 
Nødhjelp deler ut i Libanon. 

Du kan være med å hjelpe familier i nød 
og gi dem trygghet til jul. I Libanon 
kjemper folk mot covid-19 i tillegg til 

sult, kulde og fattigdom. Eksplosjonen i 
Beirut har gjort flere tusen hjemløse og 
ødelagt mange liv. Sammen kan vi gjøre 
en forskjell. Vi sørger for rent vann og 
hygienepakker til mennesker på flukt, 
og hjelper dem som er rammet av 
eksplosjonen med varm mat og husly.  
Samtidig jobber vi på spreng for å for-
hindre spredning av covid-19.

SLIK GIR DU ÅRETS  
VIKTIGSTE JULEGAVE:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426

• Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kr

• Gavekonto: 1594.22.87248

Kirkens Nødhjelp er norske menigheters egen humanitære organisasjon, og har jobbet i 
Libanon siden 2013. Der jobber vi med vann, sanitær, hygiene og kjønnsbasert vold.  
På grunn av krig i nabolandet Syria har Libanon siden 2011 opplevd en massetilstrømming 
av flyktninger som har økt landets befolkning med 25 prosent. Det gir et enormt press  
på infrastruktur som vann, fast avfall og elektrisitet samt helse- og utdanningstjenester.. 
3,2 mill mennesker mangler tilgang på trygt vann. Dette kan føre til alvorlige helserisikoer 
og eksponering for sykdom, særlig i enkle teltbosettinger og husrom av dårlig kvalitet.
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ADVENTSBØNN
Kirkens nødhjelp har laget fire adventsbønner som vi vil 

dele med dere, én for hver søndag i advent.

Vi tenner det første lyset  
for retten til en trygg fødsel

Takk for sykehus og helsearbeidere! 
Vi ber om at alle mødre 
skal få føde i trygghet på sykehus, 
og at alle barn skal 
få en god start på livet.

Vi tenner det andre lyset  
for retten til rent vann  

Takk for det livgivende,  
livsviktige vannet! 
Vi ber om at alle barn skal få drikke  
seg utørste og holde seg rene, og at 
ingen skal gå i timevis for å hente vann.

Vi tenner det tredje lyset  
for retten til mat 

Takk for maten som gjør oss 
sunne og friske! 
Vi ber om at ingen mennesker, 
voksne eller barn, skal behøve  
å gå sultne til sengs om kvelden.

Vi tenner det fjerde lyset for våre 
minste søsken over hele verden  

Takk for barna som er født!
Vi ber om at alle barn som 
fødes inn i vår verden, 
skal få vokse opp i trygghet, 
omsorg og kjærlighet.

1. SØNDAG  
I ADVENT

2. SØNDAG 
I ADVENT

3. SØNDAG 
I ADVENT

4. SØNDAG 
I ADVENT

26 K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 2 0



En ny aktivitet har startet opp i vår 

menighet og de har samlinger i 

Fossum kirke hver fredag klokken 

16.00-17.00. Diakon Liv Bergh, som 

er primus motor for oppstarten, 

har en visjon for Laget:

 – Vi vil gjøre Jesus kjent på alle 

skoler og studiesteder i Norge så 

Han blir trodd, elsket og etterfulgt. 

 Samlingene er delt inn i  

3 temaer; «Gud, Godt og Gøy». 

U ngdommene har ansvar for 
aktiviteten selv, men det er 
alltid en voksen leder med.

 Det er åpent for alle uansett religiøs 
tro eller ikke.

Men lagets målsetting er «å gjøre Jesus 
kjent på skoler og studiesteder».

Skolelag
Et kristent skolelag samles på skolen 
sin eller som i vår menighet, i Fossum 
kirke. Her er de sammen, ber, leker, 
spiser, leser i Bibelen og snakker om 
små og store spørsmål i livet. Ofte 
arrangeres ting som «Godhetsdager», 
hvor de deler ut kakao og vafler til med-
elever og lærere, eller «Grill en kristen», 
hvor et par kristne blir utfordret til å 
svare på hva som helst om kristen tro, 
både vanskelige og hverdagslige ting. 
Et skolelag består ofte av ungdommer 
fra forskjellige miljøer, men som deler 
en felles arena for hvor de lever store 
deler av livene sine: Skolen. De vil at 
skolen skal bli en bedre skole hvor Guds 
godhet vises til medelever og lærere.

I Fossum kirke en fredag i september 
møtte vi fire ungdommer som hadde 
sin 4. samlig. Her brukte de «Gud, Godt 
og Gøy» i løpet av timen. Gud i form av 
høytlesning fra boken, «Grill en kristen» 

av Ingvild Hellenes. De fortsatte med 
samtale om emnet som ble ledet av 
leder Hans Christian Bergsjø. Deretter 
var det tid for Godt og det ble servert 
solskinnsboller. Siste del av møtet var 
Gøy og det ble spilt UNO.

Laget i tall
Laget NKSS (Norges Kristelige Student- 
og Skoleungdomslag) består av rundt 
200 lokallag og 4.000 medlemmer, 
fordelt på ungdomsskoler, videregående 
skoler og studiesteder. Bak seg har de 
tusenvis av lagsvenner som støtter dem 
økonomisk, gjennom frivillighet og 
forbønn. 

Skolelagsmøtene i Fossum kirke er et 
samarbeid mellom Kirken og Laget

tekts: helge vinorum
foto: jarle tuud

LAGET  
I FOSSUM KIRKE 
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Braatens byggfornyelse AS 
Høybråtenveien 74B 
Besøksadr:
Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Tlf: 22 10 63 10
(Telefontid 07-16.30)
Faks: 22 10 63 11
Mob: 917 38 538
www.braatensbyggfornyelse.no

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

Høybråtenvn. 79, 1087 Oslo • Tlf. 22 10 63 10 (Telefontid 07–16.30)
Faks.: 22 10 63 11. Mob. 917 38 538 

www.braatensbyggfornyelse.no

Elektro asElektro asTLF. 91 74 14 89 
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no
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Annonser

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)
Tlf. 22 21 70 70

Dag- og kveldsåpent

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo
Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Alt i blomsterdekorasjoner
og sorgbinderi

Stovner senter
tlf. 22 10 40 76

Annonser

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Elektroentreprenør
VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –

Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

VAKT TELEFONER:
95 21 96 72 – 95 13 44 66

Fredheimveien 3, Høybråten, 1087 OSLO
Vi fører: Store husholdningsapparater, belysning og små elektriske apparater.

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR
Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)

Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent

HELE DØGNET
22 21 80 00

Høybråtenveien 40,

1086 Oslo

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall

Kontoradresse: Fjellstuveien. 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
Mandag – fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00
Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

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.com

BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Nedre Rommen 5 C, 0988 Oslo
(vis à vis Shell bensinstasjon) 3 etg. m/ heis.

Telefon: 22 21 02 96
E-post: post@rommentannlegesenter.no

www.rommentannlegesenter.no

Åpent fra 08.00–16.00 hver dag. Timebestilling
og AKUTT. Ønskes time etter kl. 16.00 må det

avtales direkte med tannlegen.

Tannlege:
Knut R. Eidshaug
Tannlege:
Esben Malde
Spes. i rotfylling:
Elham Al-Toma

All type behandling,
ikke implantat.Ekstra skånsombedøvelse “The

wand” (tryllestaven)
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BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall.

Hele døgnet
22 21 70 00
Høybråtenveien 40
1086 Oslo

Stovner Senter oppgang 7, 
heis til 6. etg.
Kontor i rolige omgivelser

E n  Va k k e r  Av s k j e d

Ta kontakt med
Harald Christiansen

       S T O V N E R

B E G R AV E L S E S B Y R Å   

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i sorg. 
Ved å bistå de pårørende og gjennomføre  
gravferden med trygghet og nøyaktighet.

• Kommer gjerne hjem til samtale
• Rimelig grunnpris – kostnadsoverslag
• Vi henter ved dødsfall i hjemmet

Døgnvakt 22 10 23 10

– du kjenner oss på de gode tilbudene

- du kjenner oss

ved kjøp av 
5 single 1,5 l
Pant kommer i tillegg.

40%÷

CATERING – SELSKAPSMAT

Ring oss på 23 30 25 00 og vi sender deg
vår innholdsrike brosjyre, eller se meny på

www.gunnarruud.no

ING. HANS BECKER AS
Elektroentreprenør

– VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –
Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf.: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00

Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kontoradresse: Fjellstuveien 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag

Tlf: 22 10 28 00
Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 

550 Kr 
Natt/Helg:                200 Kr 
Helgenatt:                300 Kr 

Vi aksepterer alle kredittkort, 
også TT-kort! 

Ring oss på tlf. 
02202 

                                   

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.com

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.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

(i følge undersøkelse som er gjort i samarbeid med TNS Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land).

Det er utrolig høy leser- 
frekvens! Annonsérer  
du i Kirkebladet når du  
altså ut til mange i ditt 
lokalmiljø. Kontakt oss  
og annonser du også!

"80% 
av dem som får menighets-
blader i postkassa leser 
store deler av innholdet."
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0982 Oslo
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Fastpriser Oslo lufthavn 

550 Kr 
Natt/Helg:                200 Kr 
Helgenatt:                300 Kr 

Vi aksepterer alle kredittkort, 
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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.com

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.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Fotograf:  
FOTOGRAF KLAVESTAD A/S 
Spesialitet: Portrettfotografi 
Fjellhamarvn. 56, 1472 Fjell-
hamar. Tlf.: 67 90 14 38 

Tannlege: 
KARL KRISTIAN ANDERSEN 
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10

Tannlege:  
DAG Ø KOKSVIK 
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10

Glassarbeid:  
HØYBRÅTEN GLASSERVICE A/S 
Alt i glassarbeid og bilglass 
Prof. Birkelandsv. 27 B, 1081 
Oslo. Tlf.: 22 30 30 70

22 21 80 00
HELE DØGNET
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

SPORTSBRILLER- SYKKELDELER- KLÆR
MUNNBIND

www.breensport.no
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Telefon: 22 37 90 09   www.solglimt.no

Velkommen til vår gjenbruks-
butikk på Haugenstua Torg!
Åpningstider torsdag 13 – 17, fredag 13 – 17  
og lørdag 12 – 16
Brukte gjenstander kan leveres i butikkens 
åpningstid eller ta kontakt på tlf 40 44 34 86.
Overskudd av salget går til humanitært 
arbeid i Norge og verden for øvrig.

NLM Gjenbruk Haugenstua
Haugenstua Torg (tidl. Posten),  
Ole Brumsvei 5, 0979 Oslo  Tlf 40 44 34 86

Hva kan god design 
gjøre for din organisa-
sjon eller virksomhet? 

Kontakt Morten Ravnbø  
på 91 73 73 56

www.ravnbo.com

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

®
IN

T E R F L O R A

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

29K i r k e b l a d e t  3 / 2 0 2 0



KONTAKT 
H Ø Y B R ÅT E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighetDEN NORSKE KIRKE

Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Kontor og åpningstid:
Felleskontoret for soknet er i Stovner 
kirke, Stovnerfaret 25, 0982 Oslo. 

Åpent tirsdag, onsdag, fredag 10-14. 
Torsdag 12-14.

Org.nr 911 852 934 
Gavekonto: 7874.06.68063 
Driftskonto: 1600.40.98629

Høybråten kirke,  
Høybråtenveien 37, 1055 Oslo.  
Kontoret er åpent onsdag og fredag  
kl 10-14, torsdag kl 12-14.

Fossum kirke,  
Stovner Senter 12, 0985 Oslo.  
Kontoret åpent tirsdag og onsdag  
kl 10-14, torsdag kl 12-14.

Henvendelse vedr. dåp, 
vigsel og begravelser: 
Kirketorget  
Tlf: 23 62 90 09 
Kirketorget.oslo@kirken.no
 

Øvrige henvendelser:
Tlf: 23 62 95 60
Epost: post.hfs.oslo@kirken.no
Hjemmesiden:  
www.kirken.no/hfs
Facebook: Høybråten, Fossum  
og Stovner sokn

Menighetsrådet:
Knut R. Moe, leder av menighetsrådet
Tlf 91 84 06 31
Epost: knutrmoe@gmail.com

A
N

SATTE: 

Aase Britt Andersen
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 60 
E: aa974@kirken.no

Anders Kristensen 
Nordvik  
kapellan 
Tlf: 95 87 64 29
E: an578@kirken.no 

Vil du snakke med noen som har 
tid til å lytte? 
Vi som jobber som prester og diakoner er her for deg! Ta kon-
takt for å avtale en samtale eller gjør en avtale når du ser oss!

Elin Lunde 
sokneprest 
Tlf: 23 62 95 60
E: el583@kirken.no

Anne Mette Tangen  
menighetsforvalter 
Tlf: 23 62 95 62 
E: at436@kirken.no

Inger Lise Høyland 
Lillevik  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 23 62 95 60
E: il333@kirken.no

Irlin Bråten  
trosopplæringsleder
Tlf: 23 62 95 69 
E: ib776@kirken.no

Hermond Berhane
barne- og ungdomsarbeider
Kontor: 23 62 95 60

Elise Gillebo Skredsvig 
kapellan
Tlf: 23 62 95 60
E: eg854@kirken.no

Joakim Moen Tønseth  
organist
Tlf: 45 26 52 78 
E: jt833@kirken.no 

Liv Kolstad 
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 67 
E: lk482@kirken.no 

Ole Kristian Sand  
kapellan/integreringsprest 
Tlf: 23 62 95 84
E: os256@kirken.no

Roar Berg  
kantor 
Tlf: 23 62 96 87 
E: rb978@kirken.no

Sarai Tormes  
Mathisen 
diakon 
Tlf: 23 62 95 68  
E: sm854@kirken.no

Trond Hestad  
kirketjener
Tlf: 23 62 96 86 
E: th468@kirken.no

Svein Aaslund  
vaktmester
Tlf: 93 48 42 21 
E: sveaasl@gmail.com 

Liv Bergh  
diakon
Tlf: 40 81 41 72
E: liv.berghpriv@gmail.com 

Lene Juul Frømyhr  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 97 78 98 37
E: lf562@kirken.no 

Yohannes Shanka
vikarprest
E: ys758@kirken.no 
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Døpte 
Felix Grasdalsmoen Orby
Felicia Andersson Lindberg
Ella Sofie Vabø Wilsgaard
Lucas Wikstrøm
Tomine Sofie Meling
Fredrik Arman Garsjø
Leon Bailey
Rex Løvfall
Pia Flyrel-Borgen
Stella Flyrel-Borgen
Tilia Ruud-Næss
Strom Nordstrøm
Eila Bergsland Bøhlerengen
Markus Gullteig Klyve
Casper Bråten Bratlie
Anne Mae Verola Hallingstad
Julie Raunedokken Vethe
Filippa Mosberg Ensrud
Line Marion Skinnes
Jakob Sundby Skuland
Hanne Elisa Bartolome Moe
Storm Abel Montenegro  
Greness
Lykke Ava Midtun Jørgemo
Vetle Svendsen Beito
Jonathan Brettvik Hegland

Serine Joselin Juvet Shakari

Vigde 
Euodia Sintikhe Abineno  
og Joakim Frostmo
Hanne Elisabeth Brennhovd  
og Tom Eivind Hystad

LIVSHJULET

Døde 
Willy Kristiansen
Bjørg Engebretsen
Ulf Richard Kristiansen
Gerd Karin Therkelsen
Liv Elisabeth Jørgensen
Gunnar Kofoed
Randi Kristine Matsson
Marta Johanna Bråthen
Harald Mora
Berit Waaler
Kari Andorsen
Edgar Alfred Johannes 
Kristiansen
Britha Syversen
Sigfred Guttorm
Astrid Wilhelmina Strand 
Karlsøen
Tove Bergersen
Hildur Lovise Lier
Gunnar Edvin Skoglund
Alf Jensen
Astrid Simensen
Aase Irene Steffens
Kirsten Anne Engebretsen
Inger Schultz
Egil Ekra
Bente Busch
Åse Hoel
John Villy Baastad
Ingvald Ihler
Geir Halfdan Lofstad
Inger Nielsen
Thore Oddvar Hagen
Ella Hansen
Berit Randi Jørgensen
Else Karena Gulbrandsen

For tidsrommet fra 11. mars til og med 15. september 2020

John Olav Kalfoss Olsen, Oda Kalløkken, Isak Tvedt, Jonas Lie, Emilie Haukerud 
Brochmann, Sigurd Kjetilstad Standal, Christian Nicolai Nygård, Frida Honne 
Frøysa, Tomine Sofie Meiling, Kelly Jo Pedersen Armstrong, Emma Sofie Rung, 
Eirun Olivia Grande Kårstad, Viktor Bjerke Hofgaard, Mikael Alexander Frøkedal 
Sægrov, Adrian Hornseth Wangensteen, Adrian Trones Kumarasamy, Max Tøm-
meraas-Thill, Maria Reff, Frida Darelid,Markus Hamang, Even Markus Myhraas, 
Chisom Uche Nnoli, Samara Owideruwa Agyemang, Andreas Gabrielle Marthin-
sen Gylder, Aksel Smetveit, Thorbjørn Lundeby, Sebastian Haug-Stensrud,  Lin 
Amalie Bergtun Eliesen, Gabriel Skrinde, Fredrik Arman Garsjø, Lucas Hadland 
Bye, Fredrik Aas Bakkelund, Sofie Lutro Berntsen, Natalie Celin Grimlid, Mats 
Andre Wemberg, Christopher Lødding, Sofie Bjørkvold Lilleåsen, Dina Helene 
Wemberg, Fredrik Blomqvist, Julie Lindgren, Kilde Atgeirrsdatter Øvland, Rolf 
Øyvind Holaker,  Marie Alette Hønsi, Julian Røsten Clarholm, Cecilie Winge 
Jarlev.

Konfirmanter

BLADBÆRERE ER  
MANGELVARE!
Kirkebladet blir distribuert til alle husstander 
i Stovner bydel, ca 13.500, og mulige lesere 
er over 30.000!

For å få ut informasjon om hva som skjer 
i kirkene og i Bydelen er det viktig at alle 
får bladet. Det lages normalt 4 utgaver i 
året, men på grunn av Covid-19 er det i år 
redusert til 3 utgaver. «Bladbærerkorpset» 
gjør en fenomenal innsats, men noen går 
av etter lang og tro tjeneste, og det takker 
vi dem for. 

Nå har du muligheten til å melde deg til 
frivillig arbeid med distribusjonen, hver rode 
har ca 100-150 blader å fordele. Vi har alltid 
noen bladruter som vi ikke har bladbærere 
til (det varierer hvilke). Kontakt oss hvis du 
ikke har fått bladet i postkassen.

Har du lyst til å bidra med fordelingen av 
Kirkebladet, kontakt Oddvar Hatlehol,  
som er ansvarlig for utdelingen, på  
tlf 40  40  76 72 eller ring menighetskontoret 
på tlf 23 62 95 60.

Mvh redaksjonen

Kåre Ørnulf  
Sønstevold
Liv Jorunn Størseth
Solveig Margit  
Gulbrandsen
Odvar Hansen
Aase Larsen
Solveig Larsen
Bjørn Erik Nilsen
Jan Berg
Else Marie Jamstad
Tore Tandberg
Francis Asamoah 
Owusu
Jarle Ekstrøm
Haldis Sutterud
Brit Ronde Aakvik
Øivind Oscar  
Blankvandsbråten
Kurt Per Nilsen
Turid Miriam Olsen
Else Margrethe Nilsen
Ola Juvik
Astrid Margretha 
Wavik
Astird Margrete Aasli
Synøve Sørensen
Per John Syvertsen
Willy Helmer Tøgersen
Frank Nilsen
Gudmund Walter  
Thomassen
Daniel Bache
Aina Bjerke

Vær med og stem 

VED KIRKEVALGET! 

 8.-9. SEPTEMBER

Kirkebladet
F O R  H Ø Y B R Å T E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T  |  n r  3 : 2 0 1 9  |  Å r g . 7

STOVNER

FOSSUM

HØY- 

BRÅTEN

Kirkebladet
F O R  H Ø Y B R Å T E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T  |  n r  4 : 2 0 1 9  |  Å r g . 7

FOSSUMHØY- 

BRÅTEN

STOVNER

Vi venter på jul…
Kirkebladet

F O R  H Ø Y B R Å T E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T  |  n r  1 : 2 0 2 0  |  Å r g . 8

FOSSUMHØY- 

BRÅTEN

STOVNER

FASTE 

PÅSKE 

PINSE

Kirkebladet
F O R  H Ø Y B R Å T E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T  |  n r  2 : 2 0 2 0  |  Å r g . 8

Hva gjør  
kirken nå?

Se alle aktivitetene  

i menighetens regi

STOVNER

FOSSUMHØY- 

BRÅTEN
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TAKK FOR ALLE GAVER I 2020!  
(GAVER TIL MENIGHETENS ARBEID: KTO 7874 06 68063)

Velkommen til gudstjenester  
og andre samlinger i kirkene! 
Hilsen Høybråten, Fossum  
og Stovner menighet

Vi ønsker alle i Stovner bydel  
en velsignet julehøytid  
og det beste for året 2021!


