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kirker, ett bladSammen for 

Guds ansikt

H ar du vært til gudstjeneste i en kirke og kjent deg fremmed 
og usikker? Kanskje kom du til gudstjeneste i forbindelse 
med dåp i familien eller konfirmasjon, eller i forbindelse med 

jul eller en annen høytid. Jeg har hørt fortellinger om opplevelse av å 
bli fremmedgjort, for salmene var ukjente, ja selv Fader Vår var ikke 
sånn som da jeg lærte det som konfirmant. Og i fellesskapet oppsto 
en usikkerhet på når skulle jeg reise meg og bli sittende. 

I dette nummeret av Kirkebladet, har vi Gudstjenesten som tema. 
Det er ikke så få som kommer til gudstjeneste i kirkene våre og  
forteller lignende historier som det jeg beskrev innledningsvis. 
Ønsket for dette nummeret er at det skal være med på å åpne opp 
gudstjenesten for deg som går til kirken hver søndag og til deg som 
kommer innom av og til. Ved å forstå mer av det som skjer og hvorfor, 
kan det være med på å gjøre gudstjenesten til et godt sted å hente 
kraft og styrke. 

I gudstjenesten kommer vi sammen for Guds ansikt. Der er vi 
sammen om å tilbe Gud, der ber vi og lytter til hans Ord. Vi er  
også sammen om å ta imot nye barn i dåpen og deler nattverd.  
Det kanskje ikke så mange tenker over, er at også en vielse hvor  

to erklæres for rette ektefolk, er en gudstjeneste. Ja endatil  
en gravferd, er en gudstjeneste. 

De siste årene har det vært gjort et stort reform-
arbeid i kirken hva gjelder gudstjenesten. Tanken 
bak dette arbeidet er jo at også gudstjenestens 
form kan være i bevegelse sammen med utvik-
lingen i samfunnet vi lever i. Det er mye ved 
gudstjenesten som står fast fordi det gir en dypere 
mening, mens noe kan flyttes på eller gjennomgå 

større endringer. Språket forandrer seg, og hvordan 
vi uttrykker oss. Da må også gudstjenesten i noen 

grad tilpasses dette. Så gjør det kanskje at det skapes en 
fremmedhet fordi gudstjenesten ikke er den samme som 

sist jeg var i kirken, men i det lange løp vil det være et gode.

En fellesnevner i alle gudstjenester er at den avsluttes med Herrens 
velsignelse som lyder sånn: «Herren velsigne deg og bevare deg, 
Herren løfte sitt åsyn (ansikt) på deg og gi deg fred». Det gir oss  
en påminnelse om at i gudstjenesten samles vi foran Guds ansikt. 
Han som ser oss og vil gå sammen med oss hver dag. 

elin lunde, sokneprest
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llerede for to år siden startet arbeidet med det som vi har valgt å 
kalle Værestedet. Etter samtaler med ungdommene, representanter 
fra videregående skole og andre aktører framkom behovet for et 

sted å være for de eldre ungdommene også. 

Vi søkte økonomiske midler fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
(BUFDIR), og fikk søknaden innvilget. Dessverre forstyrret COVID-19 
pandemien oppstarten, men i august er vi endelig i gang. 

Ønsket er å ha et tilbud hvor ungdommene kan komme og gjøre lekser, 
skolearbeid i fellesskap, spise gratis mat, spille spill, ha aktiviteter eller å 
bare henge sammen. 

For at vi skal få til det beste tilbudet for ungdommene trenger vi flere fri-
villige som ønsker å hjelpe til med matlaging, snakke med ungdommene, 
hjelpe til med lekser eller bare være en trygg voksenperson. Hvis dette 
er noe som kunne passe deg, ikke nøl med å ta kontakt. Lene kan nås på 
telefon 977 89 837 eller på e-post lf562@kirken.no. 

Vel møtt den 31. august til både ungdom og frivillige!

TEKST: LENE JUUL FRØMYHR

Tirsdag den 31. august fylles Stovner kirke med ungdom.  

Hver tirsdag fremover mellom kl 14 og 19 er kirken åpen  

for ungdom som går på videregående skole. 

FRIVILLIG?
PRAKTISK INFO
• Ansvarlig: Lene Juul Frømyhr, 

barne- og ungdomsarbeider 
• Tid: Tirsdager kl 14.00-19.00
• Sted: Stovner kirke 
• Oppmøte for frivillige:  

kl 13.00/14.00 eller etter  
nærmere avtale 

• Du kan være frivillig en gang i 
måneden, annen hver måned 
eller hver gang

STOVNER KIRKE  
FYLLES AV UNGDOM
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Hvor to eller tre er  
samlet i mitt navn, der 
er jeg midt iblant dem.
(Matt 18, 20)
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T E M A:  G U DS TJ EN E S T E

O rdet guds-tjeneste, kan i seg selv få oss til 
å lure. Hvem tjener hvem? Er det Gud som 
tjener oss eller vi som tjener Gud? Svaret på 

det er begge deler. I gudstjenesten tjener Gud oss og vi 
tjener han. Gud tjener oss ved å gi oss av sine gaver. Vi 
styrkes av sakramentene dåp og nattverd og vi lytter 
til hans ord til oss. Så tjener også vi Gud ved gjennom 
lovsangen og salmene vi synger. 

Den enkle begrunnelsen for å feire gudstjeneste er at 
Gud ønsker fellesskap med oss. Jesus Kristus bekref-
ter det når han sier at «hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant 
dem». (Matt 18, 20). I gudstjenesten 
møter Gud oss og vi møter Gud. 
Gudstjenesten har også et utover-
perspektiv – et vi. Gudstjenesten er 
også en tjeneste for hverandre. Når 
et barn (eller voksen) døpes, får 
hele menigheten  ansvar for å inn-
lemme barnet i menigheten. I natt-
verden samles vi i fellesskapet rundt 
brød og vin. I forbønnen ber vi for det 
store VI: Den verdensvide kirke, verden og 
samfunnet vi bor i, og de som strever. 

I noen menigheter feires det gudstjeneste med stor 
grad av frihet i struktur og innhold. I Den norske 
kirke brukes det en fast struktur, en fast liturgi, men 
selvsagt med rom for valgfrihet. Det som har stått 
fast som gudstjenestens grunnstruktur gjennom 
alle tider, som gudstjenestens hoveddeler, er det vi 
gjerne kaller Ordets del og bordets del. Ordets del er 
lesningene fra Bibelen og prekenen. «Bordets del» er 
nattverden, hvor vi samles i fellesskapet rundt det vi 
kaller for «Herrens bord» – rundt alteret og tar imot 
brød og vin. 

Helt siden Jesu tid har det vært feiret gudstjeneste. I vårt eget land i mer enn tusen år. 

For de første kristne, var det en selvfølge å samles til gudstjeneste. I Apostlenes  

gjerninger beskrives den første gudstjenestefeiringen slik: «De holdt seg trofast til  

apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2, 42). 

Underveis har selvsagt gudstjenesten endret seg i 
tråd med endringer i samfunnet. Språket endrer seg, 
salmene og musikken endrer seg. Sånn må det være. 
Likevel er det noe som ikke endrer seg i liturgien, og 
det gjør at vi får noe å hvile i. Det er ikke så forskjel-
lig å komme til gudstjeneste søndag etter søndag. Vi 
kjenner noe igjen. Det kan bli en rytme å hvile i. Disse 
endringene skjer ikke så raskt, men for noen som 
kommer sjelden til kirken, kan det likevel oppleves 
som store endringer. 

Hovedgudstjenesten i kirken er søndag  
kl 11. Da samles vi på Kristi oppstan-

delsesdag som var den første dagen i 
uken (søndag). Noen gudstjenester 
er mer tilrettelagt for barn og barns 
deltakelse. Det er fint og nødven-
dig. Her i vår menighet, har vi  
også kveldsgudstjenester.  
I Høybråten kirke har det nå i 

noen år vært jazzgudstjenester på 
søndag kveld. Her har det musikalske 

uttrykket fått følge av jazzmusikk og 
gudstjenesteformen er kortere og enklere 

sammensatt. I Stovner kirke har det gjennom 
flere år vært gjennomført Fellesskapsgudstjenester 
hvor barn og familier har vært involvert, og hvor 
musikken har et lovsangpreg. I Fossum kirke er det 
annenhver søndag Sammengudstjeneste hvor ønsket 
har vært å i størst mulig grad inkludere og involvere 
mennesker fra ulike kulturer og med ulike språk og 
uttrykksmåter. 
 
Velkommen til gudstjeneste!

ELIN LUNDE, SOKNEPREST

Gudstjenesten
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S øndagen kom med godt vær for 
en lenge etterlengtet uteguds-
tjeneste. Det var en glad og 

fornøyd gruppe fra menigheten som 
sang dagens utvalgte salmer og lyttet 
til sogneprest Elin Lundes lesninger og 
vakker sang fra Prosjektkoret. 

Gudstjenesten åpnet med klokke- 
ringing og litt informasjon. Koret sang 
en skotsk folketone: «Lovsyng vår 
Gud». Deretter reiste alle seg og sang 

inngangssalmen, første vers lyder: 

«Det er navnet ditt jeg roper, vil du 
følge meg? 
Vil du trå i mine fotspor på en 
ukjent vei? 
Vil du kjennes ved mitt navn, vil 
du møte sorg og savn, 
vil du hvile i min favn og la meg bli 
hos deg?» 

Etter samlingsbønn, trosbekjennelsen 
og «Vår far i Himmelen, leste sogne-
presten fra Jesaja 50, vers 4-5.

«Herren har gitt meg en disippel-
tunge, så jeg skal kunne styrke den 
trette med mine ord. Han vekker 
mitt øre hver morgen, han vekker 
det for at jeg skal høre som disipler 
hører.»

Etter en tid med ekstraordinære 

tilstander og mindre samvær  

enn normalt, var det den 13. juni  

duket for utegudstjeneste i 

Høybråtenparken under ledelse 

av sogneprest Elin Lunde. 

Utegudstjeneste i Høybråtenparken

T E M A:  G U DS TJ EN E S T E

I vakkert sommervær lød toner fra  
salmesang og tekstlesning. Sogne-
presten kunne også fortelle at hun i år 
har gått en del av Pilgrimsleden, fra 
Haslum kirke til Granavollen. Dette 
var en stor opplevelse som ga både 
hygge, en følelse av høytidelighet og 
tid for ettertanke, sa hun. 

Takkoffer gikk denne søndagen til 
menighetens arbeid. Da siste salme ble 
sunget var koret forsangere, og en stå-
ende menighet stemte i. 

På slutten av siste verset i salmen lyder 
det: “Så syng det ut: Snart skaper Gud 
en sommer uten make – og gir oss alt 
tilbake”. Det kunne vel ikke passet 
bedre i disse Koronatider. 

Stemningen var veldig god og folk 
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ruslet fornøyde rundt og fikk en prat med 
flere de ikke hadde sett på lenge. 

En travel kantor, Roar Berg, svarte med et 
stort smil på spørsmål om hvilket inntrykk 
denne søndagen hadde gjort på han: «Dette 
var flott og befriende. Å få se alle, så mange 
både fra koret og menigheten føltes godt.» 
At alt fungerte også teknisk var han svært 
fornøyd med. Med koret hadde de fått hatt 
to innendørs øvelser de siste mandagene, 
men fra 30. august håper de på å kunne øve 
slik de pleier. Foruten Kantor Roar Berg, 
hørte vi organist Joakim Moen Tønseth, 
en ekte Oslogutt fra Sagene. Teknisk og 
praktisk tilrettelegger denne søndagen 
var Trond Hestad. Det var hyggelig å se så 
mye liv og høre musikk og sang fra parken. 
Takk til alle som gjorde dette mulig. 

FRØYDIS CEDERKVIST STENERUD

Utegudstjeneste i Høybråtenparken

Innsettelses- 
gudstjeneste

Søndag 26. september blir det innsettelse av tre nye  
prester i Stovner kirke kl 11. Anders Nordvik Kristensen 
har vært kapellan i menigheten siden 1. september i 

2020. Pga koronasituasjonen har det ikke vært mulig å få til 
en ordentlig innsettelsesgudstjeneste for han før nå. Nå håper 
vi på bedre tider og at alle som vil kan komme og ta ordentlig 
imot Anders som menighetens prest denne dagen. 

I tillegg skal også menighetens to vikarprester innsettes i  
tjenesten. Maren Andrea Aasulvsen og Ingvild Klungland 
Isene skal begge vikariere som kapellaner i menigheten frem 
til sommeren 2022. 

Prost Øyvind Stabrun foretar innsettelsen.
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Ny lokal grunnordning 
for høymessen
M idt i Corona-tid, har menighetene i Den norske 

kirke, sluttført arbeidet med en lokal grunnordning 
for høymesse. Høymessen er betegnelsen på menig-

hetens hovedgudstjeneste med nattverd søndag formiddag. 
Vedtaket for hvordan høymessen skal være i HFS, ble gjort  
av Menighetsrådet i vinter, etter innspill fra Menighetsmøtet 
sist høst.
 Det er ikke gjort store endringer, men den største  

endringen er kanskje at det nå brukes samme liturgi i alle tre 
kirkene. Etter en periode med ulike melodier på de liturgiske 
ledd, er vi nå tilbake til de melodier som er kjent for mange.
 Videre skal det gjøres et arbeid med de andre guds- 
tjenestetypene vi har menigheten for å tilpasse til de valg-
muligheter Kirkemøtet har gitt. Det gjelder Jazzgudstjeneste 
i Høybråten kirke, Fellesskapsgudstjeneste i Stovner kirke og 
Sammengudstjeneste i Fossum kirke. 
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Kari Grøan
Hva betyr gudstjenesten for deg? 
– Gudstjenesten betyr veldig mye! 
Den er jo på en måte hovedsamlingen 
for oss i menigheten, nærmest livs-
nerven og åndedrettet i menighets-
livet. Og så er det jo viktig å få møte 
de andre!

Hva kunne du ønske annerledes slik 
gudstjenesten er i dag?
– Jeg kunne ønsket meg at flere 
deltok mer aktivt i selve guds- 
tjenesten. Og så hadde det vært  
hyggelig om konfirmantene var enda 
mer til stede – så kan vi få sagt at vi 
bryr oss om dem og ber for dem.

Hva har du savnet mest når det  
ikke har vært mulig å samles til  
gudstjeneste i coronatid?
– Det må være samlingen om Guds 
ord og ikke minst nattverden.  
Jeg tror mange har kjent på det,  
og på fraværet av felleskapet guds- 
tjenesten gir.

Trond Munkejord 
Hva betyr gudstjenesten for deg? 
– Jeg jobber jevnlig som kirkevert,  
og opplever derfor gudstjenesten mye 
gjennom det. Etter at sønnen vår ble 
konfirmert begynte vi å gå mer  
jevnlig til gudstjeneste, og går nå 
stort sett så fremt vi er hjemme. 

Hva kunne du ønske annerledes  
slik gudstjenesten er i dag?
– Skulle jeg ønske noe annerledes, 
ville det nok være i musikken. For 
eksempel kunne man kanskje ha 
instrumental musikk under natt-
verden. En del variasjon kan man  
jo ha uten å gå utenfor tradisjonene 
av den grunn. 

Hva har du savnet mest når det  
ikke har vært mulig å samles til  
gudstjeneste i coronatid?
– Vel, jeg har savnet gudstjenesten 
generelt. Under Korona-pandemien 
var det jo ofte begrensninger i antal-
let som kunne delta, og jeg har vært 
med på å måtte avvise enkelte som 
kom til gudstjeneste. Av den grunn 
har jeg selv et par ganger avstått fra å 
gå, for å ikke ta plassen fra noen som 
kanskje trengte den mer enn meg. 

Hanne Aanensen 
Hva betyr gudstjenesten for deg? 
– Når jeg går til gudstjeneste, er det 
for å samle tankene, og for å lytte. 
Og så liker jeg å synge salmer! Det 
å treffe folk fra nærmiljøet er også 
viktig, og selvsagt er gudstjenesten 
viktig for tradisjonene – særlig  
rundt jul. 

Hva kunne du ønske annerledes slik 
gudstjenesten er i dag?
– Jeg kunne ønsket at det var flere 
unge i kirken – uten at jeg vet nøyak-
tig hva som skal til for at det  
skal skje. 

Hva har du savnet mest når det  
ikke har vært mulig å samles til  
gudstjeneste i coronatid?
– Jeg synes det er trist at begravelser, 
bryllup etc. ikke har kunnet foregå 
som vanlig, uten at jeg selv har vært 
direkte berørt av det. Men jeg gikk 
glipp av julegudstjenesten, det var et 
sterkt savn! 

3 – om gudstjenestene
på kirketrappa

T E M A:  G U DS TJ EN E S T E
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NYTT FRA BYDELEN

Hvordan traff pandemien Bydel Stovner, og hva er  
veien videre? En rapport om dette ble levert  
bydelsutvalget 17. juni. 

Stovner bydelsutvalg har vært opptatt av årsakene til det 
høye smittetrykket på Stovner, og av hvordan bydelen kan 
rustes bedre for framtidige kriser. Derfor satte bydelsut-
valget ned et eksternt utvalg i mars 2021. Utvalget fikk i 
oppdrag å gjøre en vurdering av årsakene til at pandemien 
rammet Bydel Stovner særlig hardt, og peke på mulige veier 
for å ruste bydelen bedre for fremtiden. Koronautvalget ble 
ledet av Erik Orskaug samt fem medlemmer, med bistand fra 
et sekretariat i bydelsadministrasjonen. 

Koronautvalget skriver i sin rapport at ettervirkningene av 
pandemien og nedstengningen vil være merkbare over lang 

BUA Stovner låner ut gratis skiutstyr for barn og voksne 
i Liabakken i vintersesongen, og har vært et populært 
tilbud sesongen 2020/2021.

BUA Stovner var sist vinter åpen mellom 13. januar og 4. 
april 2021 (andre påskedag). Dette har gitt en tre måneder 
lang sesong. I løpet av perioden har det blitt registrert svært 

gode besøks- og utlånstall, noe som bekreftes av utlåns-
statistikker fra BUA sentralt. 

I sesongen ble det utlånt 3081 enheter av utstyr, noe som 
plasserer BUA Stovner på 12. plass nasjonalt blant alle BUAs 
utlånssentraler. Tilsvarende tall gir BUA Stovner en 2. plass 
av utlånssentralene i Oslo.  

BU-leder Rashid Nawaz fikk overlevert 
rapporten fra lederen av koronautvalget, 
Erik Orskaug, 17.juni

Bydel Stovners koronautvalg
tid, og at fellesskapet må gjøre en ekstraordinær innsats for 
å forhindre at sosialt og økonomisk utenforskap får styrket 
fotfeste i tiden framover. Rapporten har forslag som krever 
oppfølging både av nasjonale og kommunale myndigheter, 
samt av bydelen selv. 

Utvalget foreslår som overordnet grep å styrke bydelens 
mandat og ressurser til å møte innbyggernes behov. Med 
dette som utgangspunkt foreslås en femårig plan for Stovner 
med fire innsatsområder:

• Styrke barn og unges oppvekstsvilkår og muligheter

• Stoppe en nedadgående spiral i noen boområder

• Fremme inkludering i arbeidsliv og samfunnsliv

• Innsats for å styrke lokalsamfunn og tillit i befolkningen

Suksess for BUA Stovner
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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 Instagramkonto Bydel_Stovner  
og lese lengre saker på vår side:  
www.mynewsdesk.com/no/bydel-stovner

Populært med 
sommerjobb
Sommeren 2021 har ca.300 ungdommer i alderen  
15–23 år hatt sommerjobb i Bydel Stovner. 

Sommerjobben gir ungdommene nyttig erfaring, egen inntekt 
og en fot innenfor arbeidslivet. Aldri før har så mange unge 
søkt om sommerjobb gjennom bydelen, i år kom det inn  
952 søknader.

Rundt 300 motiverte ungdommer kom gjennom nåløyet, og 
hver av dem fikk oppfølging fra en ansatt i bydelen gjennom 
sommerjobbperioden. I hovedsak dekket bydelen lønna for 
ungdommene, men noen arbeidsgivere bidro også med lønn.

Ungdommene fikk jobb i tre uker, og sommerjobbene var delt 
i to puljer. Den første puljen jobbet i uke 25 til uke 27, mens 
pulje to jobbet i uke 30 til uke 32.

Det var stor variasjon i sommerjobbene. Mange har jobbet 
internt i bydelen, som i barnehager, sykehjem og med gart-
ner- og vedlikeholdsarbeid. Andre ungdommer har jobbet for 
eksempel i dagligvarebutikk, bakeri, blomsterbutikk, på tre-
ningssenter og med oppgaver for idrett og frivillighet. 

Flere ungdommer hadde også sommerjobb i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet, hvor de drev Sommerkafé  
i Fossum kirke gjennom flere uker i juli.

Bydel Stovner

Helseveiviser
Helseveiviseren gir seniorer over 60 år hjelp til å 
velge riktig forebyggende helsetjeneste. Her kan du 
se hvilke forebyggende helsetjenester Bydel Stovner 
har til deg som er 60 år eller eldre. Det kan være 
tjenester som hjelper deg å komme i fysisk aktivitet, 
delta på sosiale aktiviteter eller hjelp til fysiske og 
psykiske utfordringer.

Helseveiviseren er en digital veileder for eldre og 
pårørende, du finner den her: www.oslo.kommune.
no/helseveiviser/

Bydelsutvalget  
– møteplan 2021
Stovner bydelsutvalg har tre møter høsten 2021.

Her behandles viktige saker for Stovner. Du kan følge 
en eller flere saker fra hvert møte direkte via Bydel 
Stovners Facebook-side. Du kan også delta i åpen 
halvtime og fremme dine synspunkter. Vær opp- 
merksom på at bydelsutvalget i henhold til  
reglementet ikke har anledning til å svare direkte. 
Møtene holdes i digitalt eller i bydelssalen i Karl 
Fossums vei 30 dersom smittesituasjonen tillater det. 

Møteplanen for høsten 2021

• Torsdag 23. september kl 18.00

• Torsdag 4. november kl 18.00

• Torsdag 9. desember kl 18.00
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VI SAMLES 
T I L  GUDSTJENESTE

3 søndag i treenighetstiden 
Søndag 22. august
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde m/årsmøte

Lørdag 28. august 
10.00, 11.30, 13.00 og 14.30 Høybråten kirke 
Konfirmasjon v/Ingvild K. Isene og Maren  
A. Aasulvsen

Vingårdssøndagen 
Søndag 29. august
11.00 Høybråten kirke Konfirmasjon  
v/Maren A. Aasulvsen 
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
m/avskjed for diakon Liv Bergh v/Yohannes 
Shanka

Lørdag 4. september
10.00, 11.30, 13.00 og 14.30 Høybråten kirke 
Konfirmasjon v/Maren A. Aasulvsen  
og Anders K. Nordvik

15 søndag i treenighetstiden 
Søndag 5. september
11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde 
11.00 og 13.00 Stovner kirke Konfirmasjon  
v/Anders K. Nordvik 

16 søndag i treenighetstiden 
Søndag 12. september
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde  
og Kjell Olav Sannes 
11.00 Høybråten Gudstjeneste  
med Speideren v/Ingvild K. Isene 
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka

17 søndag i treenighetstiden 
Søndag 19. september
19.00 Høybråten kirke Jazzmesse  
v/Elin Lunde 
11.00 Fossum kirke v/Anders K. Nordvik 
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde

18 søndag i treenighetstiden 
Søndag 26. september
11.00 Gudstjeneste med innsettelse  
av Anders K. Nordvik, Ingvild K. Isene  
og Maren A. Aasulvsen Stovner kirke  
v/ prost Øyvind Stabrun og Elin Lunde

19 søndag i treenighetstiden 
Søndag 3. oktober
11.00 Stovner kirke v/Maren A. Aasulvsen 
11.00 Høybråten kirke v/ Ingvild K. Isene

20 søndag i treenighetstiden 
Søndag 10. oktober
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste  
v/Elin Lunde 
11.00 Høybråten kirke v/ Maren A. Aasulvsen

21 søndag i treenighetstiden 
Søndag 17. oktober
11.00 Stovner kirke Diakonigudstjeneste  
v/Elin Lunde og Sarai Mathisen

22 søndag i treenighetstiden 
Søndag 24. oktober
11.00 Høybråten kirke m/utdeling av bok  
til 4-åringer v/Ingvild K. Isene og Irlin Bråten 
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
17.00 Stovner kirke Fellesskapsgudstjeneste 
m /utdeling av bok til 4-åringer  
v/Ingvild K. Isene og Irlin Bråten

Bots- og bønnedag 
Søndag 31. oktober
11.00 Stovner kirke v/ Elin Lunde 
11.00 Fossum kirke v/ Ingvild K. Isene 
11.00 Høybråten kirke v/Yohannes Shanka

Allehelgensdag 
Søndag 7. november
11.00 Høybråten kirke v/Maren A. Aasulvsen 
11.00 Stovner kirke v/Ingvild K. Isene 
19.00 Fossum kirke Allehelgensmesse  
v/Elin Lunde

25 søndag i treenighetstiden 
Søndag 14. november
11.00 Fossum kirke v/Elin Lunde

Domssøndag 
Søndag 21. november
11.00 Stovner kirke v/Maren A. Aasulvsen 
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
med Speideren v/Yohannes Shanka 
19.00 Høybråten Jazzmesse v/Elin Lunde

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

1 søndag i adventstiden 
Søndag 28. november
11.00 Stovner kirke Lys Våken-gudstjeneste  
v/Ingvild K. Isene 
11.00 Fossum kirke v/ Maren A. Aasulvsen 
11.00 Høybråten kirke v/Yohannes Shanka

2 søndag i adventstiden 
Søndag 5. desember
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka 
11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde 
19.00 Høybråten kirke Jazzmesse v/Elin Lunde

3 søndag i adventstiden 
Søndag 12. desember
11.00 Høybråten kirke v/Maren A. Aasulvsen
11.00 Fossum kirke v/Elin Lunde 
17.00 Stovner kirke Fellesskapsgudstjeneste  
v/Ingvild K. Isene

4. søndag i adventstiden 
Søndag 19. desember
11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste  
v/Yohannes Shanka

Julaften 
Fredag 24. desember
Kl 12.00, 13.00 og 14.00 Høybråten kirke 
Kl 15.00 Stovner kirke 
Kl 15.00 Fossum kirke

1.juledag 
Lørdag 25. desember
Kl 11.00 Høybråten kirke  
Kl 11.00 Fossum kirke  
Kl 11.00 Stovner kirke 

2.juledag 
Søndag 26. desember
Kl 11.00 Høybråten kirke 

Nyttårsaften 
Fredag 31. desember 
Kl 16.00 Stovner kirke 

1.nyttårsdag 
Lørdag 1. januar 2022
Kl 11.00 Stovner kirke
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ØVRIG 
PROGR A M

HYGGETREFF
Fossum kirke kl 12.30:
VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR  
MED VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP

Hyggetreffene holdes i venstre kirkesal i 
Fossum kirke den 2. onsdagen i måneden. 
Møtene varer fra kl 12.30 til ca. kl 14.30. 

Hyggetreffene har et variert program med 
sang, musikk, fortelling eller andakt, serve-
ring og utlodning. Ta gjerne med en gevinst 
til utlodningen!

Tema er: Mennesker vi har møtt!

Onsdag 8. september – Elin Lunde 

Onsdag 13. oktober – Tema: Folkeskolen

Onsdag 10. november – Elisabeth Kjetilstad

Onsdag 8. desember – Helge Vinorum

Formiddagstreff i Stovner kirke 
Formiddagstreff møtes på torsdager i 
Stovner kirke i kirkestua fra kl 12–14: 9/9, 
30/9, 21/10, 11/11 og 2/12.

For program – se nettsider og oppslag.

Hyggetreff Høybråten
Hyggetreff i Høybråten kirke møtes  
på onsdager i menighetssalen fra kl 12–14: 
15/9, 20/10 og 17/11

GUBBEGRUPPA 
De fleste deltagerne i Gubbegruppa er i 
risikosonen for Covid-19. Det betyr at opp-
start av gruppa er utsatt på ubestemt tid. 

FAMILIEKAFÉ 
Familiekafe er åpen hver onsdag 
i 2021 fra 18. aug. til 15. des.

TEMAKVELDER I 
STOVNER KIRKE
 
Onsdag 1. sept. kl 19.00: 
Trosopplærings-leder Irlin og andre barne- 
og ungdomsarbeidere forteller om arbeidet 
for barn og unge i HFS og særlig det som er 
i Stovner kirke, 

Onsdag 22. sept. kl 19.00:  
Tidligere Oslo-biskop Ole Christian Kvar-
me: «MYSTERIET ISRAEL. KIRKEN OG DET 
JØDISKE FOLK». Kvarme taler ut fra Bibelen 
og med egne erfaringer fra mange år i 
Det hellige land. Åpent for spørsmål og 
samtale.

Onsdag 13. okt. kl 19.00:  

LATVIAKVELD. Oppdatering om situasjo-
nen i vennskapsmenigheten i Kekava og 
i Latvia generelt i en tid med Korona og 
mye usikkerhet.

Onsdag 27. okt. kl 19.00: 
SANG- OG MUSIKKVELD. Organist Joakim 
Moen Tønseth. Vi synger for og med hver-
andre.

Onsdag 10. nov. kl 19.00: 
MISJONSKVELD. Menighetens misjons-
prosjekt i Aserbajdsjan i samarbeid med 
Normisjon. 

Tirsdag 28. des. (4. juledag) 19.00:
Julefest i Stovner kirke. Menighetens  
tradisjonelle julefest for voksne, med  
god servering og underholdning.

MIDDAGSBØNN  
I FOSSUM KIRKE
Middagsbønn i Fossum kirke onsdager  

kl 12, fra 1. september. Smittevern-
reglene følges nøye – alle  

hjertelig velkomne!

FN-DAGEN 
FN-dagen 24 oktober markeres i 
Fossum kirke. Se oppslag,  
digitale plattformer og i lokal- 
avisen Akers Avis Groruddalen»

JULEMESSER 
13.11.21 – Julemesse  

i Høybråten kirke
20.11.21 – Julemesse  

i Stovner kirke

SORGGRUPPE
– noe for deg?

Sorggrupper avholdes høst og vår, 
og er et tilbud til deg som bor i 
Groruddalen, og som har mistet en 
av dine kjære.

Gruppa møtes 6 – 8 ganger for 
samtale sammen med andre som 
også har mistet noen. Gruppa er 
lukket og man er med ett semester. 

Det er gratis, konfidensielt og 
livssynsåpent. Diakonene i 
Groruddalen leder gruppa. 

For mer informasjon, ta kontakt 
med diakon Sarai Mathisen i 
Høybråten, Fossum og Stovner 
menighet; tlf 40814032 eller på 
epost sm854@kirken.no
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>>

PROGR A M FOR 

BARN & UNGE
i Bergtunveien 2.

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

For info: Vegard Ovland (47 90 61 83 
eller Anders Antonsen (91 66 79 57).

4.-7. klasse:

Juniorklubben
Oppstart 11. august

Onsdager kl 17.00-19.00 Fossum kirke

For info: www.kirken.no/hfs.

10-13 år: 

10-13 klubben
Oppstart 10. september

Fredager kl 18.30-21.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.   

Datoer: 10. sep, 15. okt, 12. nov  
og 03. des.

For info: www.10-13.no.

10-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Oppstart 23. august 

Mandager kl 17.30-19.30  
i Høybråten kirke  

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

13-16 år:

LAGET
Fredager kl 16.00-17.00 i Fossum kirke

For info, ta kontakt med  
Hans Christian Bergsjø (938 48 361)

 13-18 år: 

PULS klubb
Oppstart 5. august 

Torsdager kl 18.00-21.00 og annenhver 
fredag kl 18.30-21.30 i Fossum kirke

For info: @pulshfs på Instagram

15-16 + år:

MiLK 
– minilederkurs  
for fjorårskonfirmanter
Oppstart 28. september

Annenhver tirsdag/onsdag kl 17.00-
19.00 i Høybråten og Furuset kirker. 

13-18 + år:

PULS leder-
samlinger
Oppstart 14. september 

Annenhver tirsdag kl 19.00-21.00  
i Høybråten kirke.

Elever videregående:

Værestedet 
Oppstart 31. august

Hver tirsdag kl 14.00-19.00 i Stovner 
kirke.

Plass for skolearbeid, spille spill, henge 
og enkel matservering.

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

0-12 mnd:

Babysang
Oppstart 31. august

Tirsdager kl 11.00-13.00 i Stovner kirke

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

7-15 år:

Dramagruppe
Fredager kl 17.00-18.00 i Fossum kirke

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

0-12 år: 

Familiekafé
– for hele familien 
Oppstart 18. august 

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:
Oppstart 23. august

Mandager kl 18.00-19.30 i Fossum kirke

For info: www.stovnerspeider.no.

Høybråten-speiderne:
Oppstart 25. august

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

Hva skjer 
for barn 
og unge?
Mange aktiviteter har 
måttet tilpasse seg 
koronasituasjonen. 
Følg med på nettsider 
og Facebook for opp-
datert informasjon og 
mulige endringer.
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Storfamilie:

SuperTorsdag
Oppstart 2. september

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

Alle aldre:

Konfirmasjons-
gudstjenester 
Datoer: 28. aug, 29. aug, 4. sep og  
5. sep i Høybråten og Stovner kirker.

Høsttakke-
gudstjeneste 
Søndag 12. sept, kl 11.00,  
Høybråten kirke.

Fellesskaps-
gudstjeneste
Søndag 24. okt, kl 17.00 i Stovner kirke.

Sammen- 
gudstjeneste 
Annenhver søndag kl 11.00, Fossum kirke. 

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!

PROGRAM
Høsten 2021

Bedehuset på Høybråten,  
Bergtunveien 2 
www.hoybraten.normisjon.no

Torsdagskvelder kl 19.00:
23. september  

Bandet Pluss med solister,  
et tverrkirkelig band som  
spiller kristen musikk fra  
80- og 90-tallet. (se ann.).

30. september 
Medlemsmøte

7. oktober 
Laila Riksaasen Dahl

14. oktober 
Gro Golimo Simonsen

21. oktober 
Kjetil Vestel Haga

28. oktober  
Jostein Larsen

4. november  
Nils Terje Lunde

11. november  
Arnfinn Halderaker

18. november  
Preben Colstrup

...
For nærmere informasjon se vår 
nettside: bdhus.no, eller følg oss 
på facebook! (Søk på Normisjon 
Høybråten)sspprree  gglleeddee  oogg  lloovvpprriissee  

««ttiill  oogg  mmeedd»»
Sang og salmeskatter fra det 
forrige år-tusen
Bandet består av:
Monica Knapperholen:Vokal
Glory Roberts: Vokal
Vidar Kristiansen: Keys
Terje Uriansrud: Gitar
Morten Slaaen: Trommer
Paul Langlo: Bass

+ PLUSS +

23. sept. kl 19:
Bedehuset på Høybråten,  
Bergtunveien 2

Utdeling av 

4-års 
bok 
Søndag 24. okt,  
kl 11.00 i Høy-
bråten kirke og 
17.00 i Stovner kirke.  
Se nettsider og invitasjon i posten. 

6-års 
bok 
Lørdag 11. sept i 
Stovner kirke.  
Se nettsider og  
invitasjon i posten.



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

SÅ
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   Suzy Senior  •  Estelle C

orke

V

ooss mmdduueerrSS nnåå nn

duer
mosS nå n

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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Vikarprestene er på plass
I ngvild Klungland Isene og Maren 

Andrea Aasulvsen startet i sine 
første prestejobber i sommer, og de 

kjenner hverandre godt fra før. De har 
fulgt hverandre svært tett i 6 år:

• Begge begynte på UKT (ungdom, 
kultur og trosopplæring). Begge  
gikk over til teologistudier på MF.

• Begge er fra kystbyer; Ingvild fra 
Mandal og Maren fra Kragerø.

• Begge har vært aktive i kirke og 
på bedehus helt fra barne- og ung-
domstida.

• Begge beskriver den andre som sin 
nærmeste fortrolige under studiene 
(og omtalte hverandre som Knoll  
og Tott).

• Begynte samme dag i samme 
menighet. Samme innsettelsesdato 
i Stovner kirke (26. september).

I juni fikk Høybråten, 
Fossum og Stovner 
menighet (HFS) to 
nye prestevikarer 
som skal være hos 
oss i ett år. Ingvild 
Klungland Isene (t.v) 
og Maren Andrea 
Aasulvsen (t.h.).

• De er like gamle (27 år).

• Ingen av dem kjenner bydelen fra 
før, bortsett fra omtale, men gleder 
seg gleder seg til å ta fatt og bli en 
del av menigheten.

Det er mange flere likheter, men det er 
også ulikheter. I spørsmål om hobbyer 
svarer Ingvild at hun elsker å løpe – 
gjerne en mil eller lengre. Og hun har 
et håp om å løpe konkurranser etter 
hvert. Glad i marka.

På samme spørsmål svarer Maren at 
hun elsker blomster og grønne planter. 
Leiligheten hun har bugner av grønt! 

Ingvild ønsker sterkt at folk skal opp-
dage og oppleve den samme troen som 
hun selv har vært så heldig å få fra hun 
var liten. Ingvild trives i gudstjenesten 
og med forkynnelsen. Hun vil forkyn-

ne om Gud som er nærværende i alle 
livssituasjoner. Ingvild vil ha spesielt 
fokus på dialogarbeidet og inkludering.
Maren er opptatt av en kirke som ikke 
gjør forskjell på folk og jobber mot 
urettferdighet. En kirke for alle, selv 
om hun er spesielt opptatt av arbeidet 
for barn og unge. Maren vil få et spesi-
elt ansvar for å følge opp konfirmant-
arbeidet. 

Dette var en kort presentasjon av to 
flotte prestevikarer som vi er så hel-
dige å ha i menigheten det nærmeste 
året. Nå er det opp til hver enkelt å bli 
bedre kjent med dem. De er åpne og 
positive og vil gjerne bli godt kjent med 
folka her i bydelen. Ta vel vare på dem!

KAI LINDSETH
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Liv var på 90-tallet som diakon i 
Fjell (Drammen), med spesiell fokus 
på innvandring og integrasjon. Hun 
jobbet også en periode i voksenopplæ-
ringen i Oslo, og senere som diakon i 
Mortensrud menighet. I 2013 kom hun 
så til Høybråten, Fossum og Stovner 
menighet, og har jobbet her frem til i 
sommer. 

Takk for flott 
innsats som 
diakon, Liv!

I juni arrangerte menigheten i Høybråten, Stovner og Fossum en 

samling i friluft utenfor Fossum kirke for vår diakon, Liv Bergh som 

gikk inn i pensjonistrekken. Treffet ble på mange måter oppsum-

mering av en lang karriere i fellesskapets tjeneste, med mange 

gode ord fra de som var til stede. 

Listen over alt Liv har gjort for unge 
og eldre i soknet, er lang, og står som 
vitnesbyrd om en energisk og handle-
kraftig person; Sammengudstjenester 
i Fossum kirke med sang og bønn på 
flere språk, lysvandring, markering av 
FN-dagen og Sommerkafè er tiltak som 
har gledet mange. “Unge møter eldre” 
der unge og eldre treffes på sykehjem 
og i boliger i bydelen har hatt stor 

betydning. Skoleelever har deltatt på 
Hyggetreff, hjulpet med servering og 
vært del av det sosiale. Andre elever 
har hatt kafè på Verdenshuset på 
Haugenstua. Mange elever har valgt 
helsefagretningen etter denne erfa-
ringen. Liv har også delt raust av erfa-
ringene fra arbeidet som diakon med 
andre menigheter, både i og utenfor 
Groruddalen. 

Det var mye å takke for på samlingen 
i juni. Både daglig leder Anne Mette 
Tangen, sokneprest Elin Lunde, kapel-
lan Ole Kristian Sand og kirketjener 
Trond Hestad bidro med gode ord og 
sterke minner: “Du har skrevet oss 
inn i hjertet ditt! Du er ivrig og impul-
siv, viser inderlighet og handler fort. 
Ideene dine førte til utarbeidede planer 
som gikk fra menighet, til prostiet 
og til Kirkelig fellesråd i Oslo. Liv har 

Glimt fra avslutningen for Liv. 
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brukt tiden godt, og involvert 
mange mennesker rundt seg. 
En sterk gudstro med Jesus i 
sentrum har alltid vært synlig i 
hennes gjerning. 

Liv vil takke både staben og alle 
andre medarbeidere i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet, 
og takker også Bydel Stovner 
for godt samarbeid. “Jeg har fått 
bruke meg selv, fått stå i det som 
jeg brenner for og blitt vist raus-
het! Stovner er et stort FN, der en 
verdsetter hverandre, får kjenne 
på den en er og tenke positivt 
da alle har noe å bidra med”, sier 
hun. “Alle de gode ordene jeg har 
fått, sender jeg videre: Gud skal 
ha æren – Gud velsigne oss!”

MAY GRIMDALEN

N å er det bestemt, Marianne 
Solbakken og Trond Leberg har 
flyttet til Bakkehaugen etter 

28 år på Høybråten. Trangen til å bo 
bynært ble for stor. Nå er både byen 
og marka nært. Kortreist glede til det 
meste. Marianne forteller at de har 
mange gode venner og sterk tilknytning 
til Høybråten, så noen besøk på gamle 
tomter blir det nok. 
 Spesielt nevner Trond og Marianne 
de som ønsket dem velkommen til 
Høybråten og som har fulgt hele fami-
lien og barna Marte, Mathilde og Jørgen 
i tanker og bønn.
 Trond og Marianne har begge satt 
dype spor etter seg i nærmiljøets for-
skjellige aktiviteter som Høybråten 
kirke, Nor misjons hus, Høybråten 
skoles musikkorps, Jazz på Vardeheim.  
I det hele to som har engasjert seg. 
Trond har delt sine musikalske egenska-
per med oss i mange, mange sammen-
henger. Nevner bare de tre på galleriet i 
kirken; Finn på trommer, Roar på orgel/
piano og Trond med sine Saxofoner. 
Dette har høynet gudstjenestenes musi-
kalske innhold. Mariannes litterære 
kunnskaper har hun delt med oss enten 
det er som et foredrag, tekstlesning, 
leder av litteraturkvelder på bedehuset 
eller sammen med Trond i serien «3 och 
en flygel».
 Mange forfattere har fått presentert 

seg på Høybråten gjennom Marianne. 
 Noe som har gjort inntrykke på 
Trond er «Hverdagstreff» i kirken eller 
menighetshuset hvor noen av beboerne 
i menigheten har fått møte hans musi-
kalitet. Tilbakemeldingene og takknem-
ligheten til Trond, etter disse møtene, 
har gitt han en særdeles glede som han 
setter stor pris på. 
 32 loppemarkeder, materialforvalter 
og instruktør er noe av det Trond har 
bidratt med for korpset på Høybråten. 
Alt dette i tillegg til en ansvarlig jobb 
i Tolletaten og å være far for tre barn. 
Samme kan sies om Marianne som nå er 
lektor ved Kristelig Gymnasium. 
 Ikke alle har 12 år i menighetsrådet, 
det har Marianne, 10 år som menighets-
formann i en periode hvor det å «bygge» 
menighet var hovedsatsingen og hvor en 
god og bred bro skulle være et bindeledd 
mellom kirke og bedehus.
  Brobyggere har de begge vært i de  
28 årene på Høybråten. Vi er mange som 
kommer til å savne dere, vi har lært å  
bli glad i sang, musikk og litteratur  
gjennom et solid engasjement.

Vi ønsker dere lykke til videre i det  
arbeidet som vi vet dere er engasjert  
i, nemlig formidling av det kristne  
budskapet.

HELGE VINORUM

Nå flytter de... 

Marianne Solbakken Trond Leberg

 Foto: Priva
t
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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

*(i følge en undersøkelse som ble gjort i samarbeid med TNS Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land for noen år siden).

Det er utrolig høy leserfrekvens! 
Annonsérer du i Kirkebladet  
når du altså ut til mange i  
ditt lokalmiljø. Kontakt oss  
og annonsér du også!

"80% 
av dem som får menighetsblader i  
postkassa leser store deler av innholdet."*
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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

6

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
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Fotograf:  
FOTOGRAF KLAVESTAD A/S 
Spesialitet: Portrettfotografi 
Fjellhamarvn. 56, 1472 Fjellhamar. 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

21K i r k e b l a d e t  2 / 2 0 2 1



Eline Dalhoff
organistvikar
Tlf: 46 61 33 85 
Epost: ed995@kirken.no 

KONTAKT 
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

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:
Ny MR-leder:
Anette Marie Bøe Thorkildson
Tlf: 97065755
Epost: abthorkildson@gmail.com

A
N

SATTE: 

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

Anders Kristensen 
Nordvik  
kapellan 
Tlf: 95 87 64 29
Epost: 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 kontakt 
for å avtale en samtale eller gjør en avtale når du ser oss!

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

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

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

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

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

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

Maren Andrea Aasulvsen  
vikarprest
Tlf: 23 62 95 60 
Epost: ma774@kirken.no

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

Send inn aktuelt stoff til 
Kirkebladet! Epost:  
kirkebladet1hfs@gmail.com

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

Roar Berg  
kantor 
Tlf: 23 62 95 60 
Epost: rb978@kirken.no

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

Trond Hestad  
kirketjener
Tlf: 23 62 95 60 
Epost: th468@kirken.no

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

Yohannes Shanka
vikarprest
Tlf: 45 53 23 13 
Epost: ys758@kirken.no 

Ingvild Klungland Isene
vikarprest
Tlf: 23 62 95 60 
Epost: ii742@kirken.no

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

Joakim Moen Tønseth  
organist
Tlf: 45 26 52 78 
Epost: jt833@kirken.no 
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Døpte
Maja Kørra
Nad Werner Holen
Kasper Solheim Kirkenær
Sara Norheim Bekkevold
Maiken Elida Steiland
Liam Hellstrøm Ystenes
Oliver Kjærgaard Ophus
Tobias Arlt Øgaard
Maja Skaug Eriksson
Sine Johanne Spersøy 
Lervik
Eva Elea Sætren Ørneberg
Dilsher Singh Malhi
Olivia Lihus Andreassen
Katarina Malkjærn
Mille Sofie Pettersen Oven
Luna Konadu Ntiamoah
Mio Blyberg Ulriksen
Maria Helena Bekkerud
Mathilde Kleven Brox
Oliver Damian Regul
Kevin Erlandsen Krange
Maria Erlandsen Krange
Elias Ågren Hadland
David Ågren Hadland. 

Vigde
Caroline Hauge  
og Joachim Heimen

LIVSHJULET

Døde  
Edel Harriet Johnsen
Unni Elisabeth Haagensen
Josef Nesse
John Frank Iversen
Tove Hansen
Reidun Ingeborg Johansen
Anne Elisabeth Johannesen
Niclas Viste-Aulie
Ella Haugen
Inger Johanne Bøhler
Annar Barkald
Marry Ingeborg Lian
Kirsten Else Margrete 
Sørholt
Karin Irene Knutsen
Anders Laure
Turid Kleiven
Ralph Øystein Knarvang
Arne Fjeldstad
Bjørn Tonhaugen
Svein Aage Husand
Jan Erik Jacobsen
Louise Marie Wirsching 
Støren
Magne Odvar Andersen
Janecke Aune
Isak Harviken
Ingrid Henriksen
Grete Elna Karlsen
Jarl Sverre Riiser
Laura Thomine Saxhaug
Tor Egil Borgeteigen
Ottar Johan Stafseth 
Haagensen
Aslaug Margrethe 
Hermanrud
Pål Nordli

Konfir-
manter 
2021
Jacob Michelsen
Benjamin Andersen-Bjørvåg
Eden Orre  Benhamou
Eirill Træthaug
Oskar Jølle Gaarder
Sofie Linea Evensen
Eline Strandberg Aanstad
Eskil Pedersen
Johanne Barlund Brevad
Julie Orby
Marcus Hov
Maren Barlund Brevad
Theodor Kirkestuen Tenold
Vårin Elise Bjørnbakk
Vårine Stenerud
Camilla Sletbak Nysted
Fanny Brennhovd Hystad
Leon Larsen
Ludvig Wulff Blankevoort
Sander Rustad-Johansen
Sofie Falla
Jisselle Lumasac
Malin Pichler
Mathea Lindgjerdet- Mejlo
Nicolay Neuberth Sundal
Biyya Kebebew Negera 
Ameyu
Danette Kwartema 
Agyemang
Denzel Marfo Agyemang
Ingvill Nilsen Schjølberg 
Schjølberg

Katarina Malkjærn
Matias Åserud
Tord Studsrud Nielsen
Amalie Mortensen Torbal
Emilio Roskifte Alberti
Henrik Sarre-Hammer
Julia Horsfjord Lassen
Markus Bull
Sanne Mehl-Bjørkli
Sofie Rasch-Olsen
Annika Delgado-Terkelsen
Ida Hareide Breen
Isabelle Siri Torbo-Benbow
Leon Kristiansen
Maria Huijuan 
Tørnby-Karlsen
Noah Giskeødegård 
Andreasen
Thea Atneosen-Åsegg
Anne Nyhus Bø
Frøydis Olaug Nydal
Henriette Hovland Carlson
Kira Breen
Margrethe Bielke Djupvik
Astor Matias 
Langfeldt- Rugelbak
Mathias Dehli
Vilde Flo Larsen
Daniel Oritseweyimi
Eline Kumarasamy Aune
Jenny Børke Singian
Kajsa Kamille Olsen
Kristoffer Mellembråten 
Grøan
Martin Brunborg
Shayne-Nathan Darko 
Sakyiama Abrokwa
Therese Lothe Sørensen
Guro Marie Nilsson
Leo Seedad Joof Sandahl

For tidsrommet  10.02.21 tom. 10.08.2021

Arvid Eilert Kjeserud
Ragnhild Strand
Grethe Engebretsen
Odd Dehli
Unni Elise Johannesen
Ole Molteberg
Lilly Johanne Lunde
Irene Kristiansen
Lars Olav Rognlien
Erna Elisabeth Foss
Steinar Skarnes
Else Aspegren
Leif Eilert Kristensen
Ida Slettvoll
Roger Henry Tronvold
Frank Arthur Hagen
Elin Skarsvåg
 Ingolf Dugstad
Jan Normann
Grete Thoresen
Solveig Espeland
Randi Bjerke Johansen
Robert Hagen
Else Aud Flugsrud
Sissel Margrethe Grøttum
Aage Normann Knive
Jan Ivan Lund
Jorunn Julie Tellefsen
Else Anna Johnsen
Frank Johansen
Erik Bellinger Tanderø
Svein Kvaløy
Inger Helene Langsholt
Inger Johanne Harila
Eva Hallquist
Gerd Lillemor Ødegaard
Henry Åsmund Ullern

De siste årene har Helge  
Vinorum vært den drivende 
kraft som vi kan takke for 

at Kirkebladet har kommet ut til 
alle husstander i menigheten. Det 
er ikke få timer han har nedlagt 
i dette arbeidet. Nå gir han seg 
og gir ansvaret videre til Jarle 
Ruud. Jarle har allerede sittet i 

redaksjonen en stund og er kjent 
med arbeidet. Vi er takknemlig 
for at Jarle tar på seg oppgaven å 
drive bladet videre. En stor takk 
til Helge for årene han har stått på 
med alle detaljer for å virkeliggjøre 
Kirkebladet, og lykke til til Jarle! 

ELIN LUNDE, SOKNEPREST

Takk til Helge og velkommen til Jarle!

Kan du bidra med utdelingen av Kirkebladet? 
Kontakt Oddvar Hatlehol, på tlf 40 40 76 72 eller  
ring menighetskontoret på tlf 23 62 95 60.

23



K J Æ R L I G H E T ,  F O R V E N T N I N G E R ,
G L E D E  O G  V E N N S K A P

PREP-
samlivskurs

Kurssted: Voksen kirke, 
Jarbakken 7, 0767 Oslo

 
Pris: kr.1000 pr par 

inkl. lunsj og kursmateriell
 

Påmeldingsfrist 30.sept. til Anette Norman, 
an628@kirken.no eller 408 14 123

PREP fokuserer på det som styrker parforholdet 
og gir verktøy til god kommunikasjon. 

Kurset er for par i alle aldere.

Kursholdere:
Åshild S. Storheim og

Knut Erlend Hjorth-Johansen.
Sertifiserte kursledere fra Modum Bad

Lørdag 16. oktober kl.10-17 og 
søndag 17.oktober kl.12-17


