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I år er det 90 år siden Høybråten 
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HØYBRÅTEN KIRKE 90 ÅR!
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DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet
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kirker, ett blad

JUBILEUM!

30. juni i år er det 90 år siden Høybråten kirke ble vigslet. 
Det skal feires i juni med en jubileumsuke med ulike 
arrangementer. Uken toppes av jubileumsgudstjeneste 

søndag 12. juni med påfølgende festkirkekaffe. Et jubileum er en 
anledning for å stoppe opp og se bakover på de årene som har gått 
med takk og med ettertanke, men også en anledning til å rette blik-
ket fremover og se på mulighetene som ligger foran. 

Da kirken ble bygd i 1932 lå kirken under Grorud sokn, og Høybråten 
var et kapelldistrikt. Historien bak den ferdige kirken forteller 
Høybråtens egen lokalhistoriker Rolf E.Torbo i denne utgaven av 
Kirkebladet. Historien viser oss at det er mennesker som hadde et 
sterkt ønske om en kirke på Høybråten og som arbeidet for å få den 
reist. I årene etterpå har det kommet til nye mennesker som har 
hatt tanker for kirken og menighetslivet. Det er utallige innbyggere 
som har bidratt både praktisk for å holde bygget vedlike, og som har 
bidratt i det menighetsbyggende arbeidet. Det er verdt en stor takk.

I årene som har gått har kirken også fått betydning og gitt  
tilknytning for mennesker gjennom dåp, konfirmasjon, bryllup  
og begravelse. Det er fint å høre både nåværende og tidligere 

Høybråtenbeboere snakke om «kirka mi». Ja, for kirka  
er til for alle som vil ha tilknytning til den. 

Kirkebygget har stått på den samme plassen i 90 
år, men samfunnet rundt har endret seg mye. 
Folketallet har økt kraftig, og områdene rundt har 
blitt utbygd. Heldigvis hadde menigheten tidligere 
en særlig fremoverlent prest i L.U. Pedersen som 
bidro til å legge grunnlaget for å få bygget Stovner 
kirke og Fossum kirke på 70-tallet. Det er arbeids-

kirker som åpner for en annen type arbeid. Nå er det 
vi som bor her, og som kjenner tilknytning til kirkene, 

sitt ansvar å tenke hvordan vi kan være kirke her.

elin lunde, sokneprest
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D e som sysler med lokalhisto-
rie på Høybråten, Stovner og 
Furuset står på skuldrene til 

Lorenz Ulrik Pedersen, – av alle bare 
kalt «LUPén». Han kom som prest til 
Høybråten i 1947 og ble etterhvert 
vår sogneprest i det store sognet som 
omfattet alle de tre nevnte distrikter. 
Han har spilt en rolle i utrolig manges 
liv gjennom årene og han har bidratt 
med en omfattende graving i vår felles 
lokalhistorie. Han er den aller viktigste 
kilde for den som på nytt dykker ned i 
vårt distrikts spennende og rikholdige 
historie!

monumenter i lokalmiljøet vårt.

I denne jubileumsartikkelen vil vi gi 
tre glimt fra Høybråten kirkes historie: 
Starten, tiden under krigen og litt etter 
– og til slutt «Jazz-kirken».

Starten
Tanken om en kirke på Høybråten var 
nevnt i Østre Aker menighetsråd første 
gang i møte 15. februar 1923 i forbin-
delse med utvidelse av Grorud kirke-
gård. Samtidig ba de sognestyret «i tide 
om å se seg om etter tomt til kirke og 
kirkegård på Høibraaten».

J U B I L EUM

HØYBRÅTEN KIRKE – 90 ÅR

TRE GLIMT FRA  
KIRKENS HISTORIE

Frigjøringsgudstje-
nesten 8. mai 1945. 
På alteret i utekirken: 
Charles Østbye. 
Fremst i midten: Per 
Torbo i hvite kortbuk-
ser, Inger og Berit 
Hjelmerud.

>>

Ikke minst gjelder dette vår vakre lille 
kirke som i år feirer sin 90-årige historie. 

Det var kommunearkitekt Georg Greve 
som tegnet kirken, som har blitt beteg-
net som hans vakreste arbeid. Det er 
neppe tilfeldig at Høybråten kirke er 
den hyppigst gjengitte i grunnskolens 
mange læreverk for kristendomsfaget!

Georg Greve har ellers satt sitt tydelige 
preg på Høybråtens arkitektur: Han 
tegnet Høybråten skole i 1922 og også 
tilbygget som kom i 1932. Bygningene 
etter Greve står fortsatt som viktige 
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Et av medlemmene i menighetsrådet,  
August Hartwig fra Grorud, gjorde 
rådet oppmerksom på at det på 
Høybråten var en flokk som samlet  
seg i hjemmene av mangel på egnet 
lokale. Rådet pekte på muligheten av  
å benytte lokaler i Høybråten skole 
som var under oppbygging.

Menighetsrådet dro på en rekognose-
ringstur for å se på mulige tomter til 
forsamlingslokaler. På Høybråten så 
man på en tomt nær den nye skolen.
Forslaget om å se seg om etter kirke- 
og kirkegårdstomt på Høybråten ble 
svært raskt plukket opp av Østre Akers 
formenn: Allerede 25. april 1923 opp-
nevnte de en komité som leverte sin 
innstilling 24. august samme år.

Komiteen besto av smed Albert 
Hansen, kontorsjef Ole B. Bull, 

lagersjef Nils Grythe, arbeider Arnt 
Linnerud og vognvisitørformann 
Johan Rognlien – den første og den 
siste fra Høybråten. De to var svært 
aktive i Høybråten Nybyggerforening 
og dertil nære venner av Karl Andersen 
som hadde en tydelig finger med i 
spillet. Komiteen vurderte tre mulig-
heter. Flertallet, Hansen, Linnerud 
og Rognlien, gikk inn for å kjøpe et 
areal av Søndre Høybråten gård som 
gårdbruker Bernhard Tuhus tilbød for 
kr. 600,- pr. dekar. De to andre alter-
nativene var der kommunegårdene ble 
oppført noen år senere og ei tomt på 
Kurland, Furuset, hvor middelalder-
kirken antakelig hadde ligget!

Komiteen var enige om det vesentlige, 
«at arealet bør være så stort at det også 
kan gi plads for et kapell til bruk for 
forskjellige kirkelige handlinger»  
– cirka 25 til 30 dekar.

Saken kom opp til vedtak i 
Herredsstyret 30. mai 1924. Tilbudet 
til Tuhus ble vedtatt og 40 dekar ble så 
innkjøpt av kommunen.

De kommende årene ble det avsatt 
penger til opparbeiding av gravlunden 
og i 1926 ba Østre Akers formenn her-
redsgartner Karl Flod lage en foreløpig 
plan for kirkegården og samtidig se 
på mulighetene for å begynne noe 

av arbeidet den kommende vinter av 
hensyn til den herskende arbeidsledig-
het. Mer enn 30% arbeidsledighet i 
vårt distrikt!

Karl Flod gikk med full kraft inn for 
å skape et skjønt og harmonisk kirke-
gårdsanlegg og uttalte ved en anled-
ning at dette skulle bli «en overmaade 
vakker kirkegård – i fullt opparbeidet 
stand sikkerlig en av de skjønneste i 
landet» – og kanskje fikk han helt rett!

Veien fram til byggingen av vår vakre 
kirke ble likevel lang og kronglete. I 
festskriftet for Høybråten kirke i for-
bindelse med 75 års jubileet i 2007, er 
det gjort rede for denne prosessen – og 
den er like spennende som en detektiv-
fortelling! «Skurken» i stykket var den 
avholdte overlærer på Grorud skole, 
Tormod Knutson, og «helten» var selv-
følgelig Høybråtens Karl Andersen!

Kirken sto klar til bruk i slutten av mai 
1932 og åpningen ble fremskyndet ei 
ukes tid på grunn av en begravelse. Det 
var Ragnhild Nilsen som led en tidlig 
død og ble den aller første som er grav-
lagt på Høybråten.

Det har alltid vært et godt forhold 
mellom kirken og arbeiderbevegelsen 
på Høybråten. Det startet nok med at 
Karl Andersen, litt uforvarende, ble 

LUPén signerer den første lokalhistoriske boka 
fra Høybråten, «Lenge det gikk, før Høybråten 
fikk…». Han var selv en viktig bidragsyter til 
boka, som kom ut i forbindelse med Høy- 
bråten Velforenings 70 års jubileum i 1996.  
Til høyre Rolf Edvard Torbo, leder i redaksjons-
komiteen. Foto: Jørn Nordheim

Karl Flods plan for Høybråten kirkegård.

>>
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«fadder» for den nye kirken og en av 
hans gode samarbeidspartnere og nest-
formann i Nybyggerforeningen, Peder 
Pedersen, ble kirkens første kirketjener 
og kirkeverge. I tillegg var det Asta 
Storsveen som fikk jobben med å holde 
kirken ren og pen. Hun var godt kjent 
som den driftige leder i «nybyggerns» 
kvinneforening De fikk begge ca. 20 
års tjenestetid i den kirken som de ble 
så glad i.

Under krigen og litt etter
Krigen slo inn med full tyngde også på 
Høybråten. Tyskerne forsynte seg våre 
fellesgoder: både skolen, Vardeheim og 
Folkvang ble beslaglagt. Tyskerne for-
søkte å selge Folkvang uten å lykkes!

Heller ikke prestekontoret slapp unna: 
Løsningen ble at kirketjeneren, Peder 
Pedersen, stilte et rom til rådighet i 
«Hjemly» i Bekkevollveien. Her var det 
åpent prestekontor på onsdager gjen-
nom de 5 krigsårene og slik ble vår 
familie godt kjent med kirkens prester 
fra denne tiden.

Mange minner strømmer på: Vi hadde 
en kort stund en prest ved navn 
Helgaker som overrasket min mor og 
bestemor hjemme på tunet. Helgaker 
kom på en visitt midt oppe i koking av 
grisemat i bryggepanna som var mon-

tert ute i hagen. «Dette lukter jo veldig 
godt» sa Helgaker og til damenes store 
forskrekkelse tok han en smak fra 
bryggepanna! «Dette må være altfor 
bra for grisen» kommenterte Helgaker!

Han ble litt senere sogneprest i Tolga 
og også der kjent for sine kvikke 
replikker. En kveld han var ute med 
bilen, ble han stoppet av ei fortvilet 
dame med flatt dekk. Helgaker skif-
ter rutinert hjulet og damen takker 
av fullt hjerte: «Takk, de er en engel!» 
«Neida, bare sogneprest i Tolga» var 
Helgakers treffende replikk.

De første årene ble kirken betjent av 
Grorud-prestene. Av disse husker vi 
spesielt Fredrik Oskar Thomassen 
som ble sogneprest i Østre Aker fra 
1922 til han måtte slutte på grunn av 
sykdom i 1933. Da hadde han markert 
seg som en ihuga tilhenger av kirke på 
Høybråten selv om det førte med seg 
mer reising og ekstraarbeid for pre-
stene i sognet.

Først i 1942 fikk vi vår «egen» prest, 
Charles Lorange Østbye som ble en 
svært avholdt mann i menigheten.

Kort tid etter innsettingen, faktisk 
bare etter en drøy måned fikk vi 
presteaksjonen mot det nye tysker-

styre. Østbye ble sendt til arbeidsleir i 
Finnmark og familien hans sto på bar 
bakke.

Menigheten tok på seg det nødvendige 
underhold for familien og det utviklet 
seg et varmt forhold mellom prest og 
menighet.

Hele Høybråten gikk mann av huse  
til den store frigjøringsgudstjenesten 
8. mai 1945. Gudstjenesten var inn-
kalt med bare noen få timers varsel og 
folk strømmet til kirken med klangen 
fra kirkeklokkene i ørene. Kirken var 
altfor liten og antakelig for første gang 
ble «utekirken» tatt i bruk. Den var 
tidlig viet til kirkelige handlinger og 
dette ble Østbyes store anledning til å 
takke menigheten for den gode hjelp til 
familien gjennom tre harde krigsår.

Østbye ble utnevnt til sogneprest i 
Sylling i 1947. Det sier mye om hans 
popularitet at enkelte menighetsturer 
i flere år etter hans fratreden ble lagt 
til prestegården i Sylling. Disse turene 
er ellers godt dokumentert gjennom 
hans etterfølger på Høybråten, Lorenz 
Ulrik Pedersen, som ble menighetens 
gode hyrde gjennom et kvart århundre. 
Han ble Høybråtens første sogneprest 
i 1966 og ble utnevnt til prost i Sør-
Gudbrandsdal. Lillehammer Domkirke 

Høybråten kirke 
med graven til 
Ragnhild Nilsen 
med hvitt kors i 
forgrunnen.

>>
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ble hans siste tjenestested før en vel-
fortjent pensjonisttid på Furuset.

Idag nyter vi fortsatt gleden av hans 
grundige lokalhistoriske skrifter og de 
mange filmer han tok opp fra menig-
hetsturene fra slutten av 1940-årene 
til nærmere 1960. Her kan vi når som 
helst treffe igjen Høybråtenfolket slik 
de så ut for 70 år siden og takket være 
Inger Moes glitrende hukommelse vet 
vi hvem de var!

«Jazzkirken»
Det kan virkelig svinge i Høybråten 
kirke. Alle som har overvært 1. mai-
gudstjenestene kan skrive under på det.

Helt fra 1988 har disse solidaritets-
gudstjenestene vært årvisse begiven-
heter på Høybråten. Det startet med 
Grete Tobiassen som var prest på 
Høybråten og inviterte Høybråten 
arbeidersamfunn (HAS) til et spen-
nende samarbeid. Det ble en stor 
suksess: helt fullsatt kirke og kjempe-

stemning! Et viktig element i arrange-
mentet var det nystartete Caledonia 
Jazz Band med sin dynamiske leder 
Carl Petter Opsahl som både er prest 
og klarinettist.

Arrangementet ble evaluert i styret for 
HAS som konkluderte med at vi gjerne 
kan prøve dette også neste år!

I år var det 33. gangen Høybråtenfolket 
ble invitert til solidaritetsgudstjeneste 
og fortsatt strømmer folk til. Vi har 
hatt full kirke og kjempestemning i 
samtlige år. For å sikre seg gode plas-
ser i kirken, har folk møtt opp minst 
en halv time før. Ekstra stoler har blitt 
satt inn og enkelte år ble det rigget opp 
med høytalere utenfor kirken for de 
som ikke fikk plass.

Caledonia har vært ryggraden i alle 
årene, godt støttet opp av stedets  
prester. Høybråtens mangeårige sogne-
prest Hallvard Beck ble en viktig på- 
driver for dette arrangementet som 

alltid har fokusert på budskapet om 
nestekjærlighet og solidaritet.

Etter at Hallvard ble pensjonist har 
de etterfølgende sogneprestene Gro 
Golimo Simonsen og Kåre Rune Hauge 
og prest Elisabet Kjetilstad med entu-
siasme tatt sin del av 1. mai-festen på 
Høybråten.

Solidaritetsgudstjenesten har alltid 
hatt en dagsaktuell appell ofte med 
velkjente profiler fra den politiske 
venstreside. Vi tenker med glede til-
bake på mange spennende møter og 
gode budskap. Enkelte opplevelser står 
fram med litt ekstra glans over seg. På 
90-tallet hadde vi besøk av både Jens 
Stoltenberg og Rune Gerhardsen og 
tiåret ble avsluttet av Åse Kleveland 
med biskop Gunnar Stålsett som 
bonus. Ved den anledningen, i 1999, 
ble gudstjenesten overført med høy-
talere ut til et telt utenfor kirken! 
I 2006 var det Reiulf Steens tur: Han 
holdt en sterkt beveget appell og traff 

Foto: G
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Nyoppført: Bildet av Høybråten kirke tatt like etter byggingen i 1932.  
Legg merke til det landlige landskapet med hesjer i forgrunnen til venstre.
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sitt publikum med sin hjertevarme 
ideologi. Reiulf tok seg god tid på 
kirkekaffen etterpå og mange fikk 
en særs hyggelig prat med den gamle 
arbeiderkjempen. Ferden videre for 
Reiulf gikk til Bøler samfunnshus og i 
bilen kom han med en liten tilståelse: 
Han hadde gruet seg til for første gang 
i sitt liv å snakke i en kirke! – Han ble 
tatt godt imot!

Tre år senere var det Thorvald 
Stoltenbergs tur. Han hadde 
Høybråtenfolket i sin hule hånd fra 
starten. Appellene måtte nødvendigvis 
være korte, men da Thorvald med glimt 

i øyet lente seg litt fram og sa «Har dere 
litt tid?» runget latteren mellom kirke-
veggene. – Jo, vi hadde tid!

2016 ble også et høydepunkt, kanskje 
først og fremst ved at hele solidaritets-
gudstjenesten ble sendt direkte i NRK 
Radio. Caledonias svingende musikk 
nådde inn i de tusen hjem i Norge.

Historien om den svingende Høybråten 
kirke er enda lengre. Jevnlig har 
Gardemusikernes Storband gledet oss 
med storbandmusikk og Trond Leberg 
med musikkvenner er flittige gjester 
og deler sine musikkgleder med menig-

Tilbygg: Kirken fikk et tilbygg i 1965-1966.  
Eksakt tidspunkt for bildet er ikke kjent.

Foto: G
rorud
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2013: Fra venstre Rune Gerhardsen, Carl Petter Opsahl,  
Gro Golimo Simonsen og Rolf Edvard Torbo.

2009: Fra venstre Hallvard Beck, Rolf Edvard Torbo,  
Thorvald Stoltenberg og Carl Petter Opsahl.

Historisk 
vandring
I forbindelse med feiringen av at 
Høybråten kirke er 90 år, invite-
res det til historisk vandring på 
og omkring Høybråten kirkegård 
lørdag 11. juni kl 15-17. Vandringen 
ledes av Rolf E. Torbo. Oppmøte 
ved kirken. Avslutning med kaffe 
og noe å bite i.

heten. – Jo, Høybråten er også den 
svingende kirken!

For min egen del kan jeg bare si: 
Gratulerer med 90 års jubileet!

TEKST:  ROLF E. TORBO

For de som ønsker seg flere detaljer om kirke-
bygningen og kirkens utforming og innhold 
vil vi vise til det nevnte festskrift fra 2007 og til 
LU Pedersens flotte 10 siders artikkel i Grorud-
dalen Historielags årbok for 1987. LUPen er vår 
viktigste kilde for vår lokalhistorie!
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1.Maigudstjenesten er en solidaritetsgudstjeneste. Fast innslag hvert 
eneste år er Caledonia Jazzband som spiller svingende, rotekte  
New Orleans-jazz. Kirken er ofte full allerede en halvtime før det 

begynner – alle vil sikre seg plass. 

Det er mange ord og uttrykk som beskriver denne gode tradisjonen i 
Høybråten kirke. Her er noen stikkord som mange nok vil kjenne seg igjen i: 

I år var det 33. gang 1. mai gudstjeneste i samarbeid med Høybråten arbeider-

samfunn ble avviklet. Etter initiativ fra prest Grete Hauge (tidl. Tobiassen) ble dette 

arrangementet første gang avholdt i 1988. Deretter har det gode samarbeidet 

fortsatt hvert år unntatt pandemiårene 2020 og 2021.

SALIG BLANDING 
1 . M A I - G U DS TJ EN E S T ER  I  H Ø Y B R ÅT EN  K I R K E

Stinn brakke i Høybråten kirke 
på 1. mai er blitt en tradisjon. 
Foto:Kai Lindseth.

Kilde: Akers Avis Groruddalen.

Carl Petter Opsahl og Øystein Larsen på årets 1.mai gudstjeneste.

Lokalt engasjement

 Fellesskap

 Stinn «brakke»

Appeller (ofte av 
sentrale politikere fra 
arbeiderbevegelsen)

 Svingende jazzmusikk

Caledonien Jazzband

Forkynnelse

 Bibellesning

Glede

Orgelmusikk

Solidaritet

Nestekjærlighet

Bønn
DansAllsang

Latter

Kirkekaffe 
med kanel-
snurrer bakt 
av Gubbe-

gruppa

Humor og alvor

Tradisjon

Fargerikt
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Carl Petter Opsahl,  
orkesterleder
– Har lengtet etter 1. maigudstjenesten 
etter pandemiopphold. Felles verdier som 
solidaritet, nestekjærlighet og omsorg for 
fattige binder arrangementet sammen. 
Gjenkjennelse og tradisjon med både 
appeller og prekenforkynnelse er viktige. 
Appellene som Thorvald Stoltenberg og 
Reiulf Steen holdt var sterke.

Raymond Johansen,  
Byrådsleder
– Ja, Høybråten kirke 1. mai er en av de 
hyggeligste arrangementer den dagen. 
Flott kirke, stappfullt, masse lokalt enga-
sjement. Og Jazzmusikken. Gjør det hele 
gladere og setter en annen farge på det 
hele. Du kommer nær publikum og alvo-
ret kan synke inn fordi man oftere er mot-
tagelig for dypere tanker. Mange kommer 
jo til kirken i forbindelse med dåp eller 
oftere begravelse. Så det er et alvor.  
Jazzen løser opp og det blir et perfekt 
treff. Mellom solidaritet musikken. Jeg 
er veldig glad i Høybråten kirke og har 
mange minner derfra. Ikke minst fra 
1.mai. Håper snart på en ny invitasjon.

Rolf Torbo, mangeårig  
leder av Høybråten  
arbeidersamfunn
– I 1. maigudstjenestene i Høybråten  
kirke er det en fantastisk stemning. Det  
at Caledonia bidrar hvert eneste år er 
sentralt element i denne suksessreisen. 
Det er også utrolig flott med samarbeidet  
arbeiderbevegelse – kirke, som deler 
mange sentrale verdier.

Wenche Vinorum,  
menighetsmedlem
– Det er en festgudstjeneste med musikk, 
fellessang, liturgi, håp og glede. Høy-
bråten arbeidersamfunn og Høybråten 
kirke har stått sterkt i lokalmiljøet fra langt 
tilbake og gleden over det og fellesskaps-
følelsen kjenner jeg sterkt på under disse 
gudstjenestene. Den store oppslutningen 
om dette arrangementet skyldes dels at 
det er samarbeid om gjennomføringen, 
Caledonien Jazzband og opplevelsen av 
felles verdier som solidaritet og neste-
kjærlighet. Årets 1. maigudstjeneste var 
ekstra sterk. Tankene, politisk appell, 
forbønn, preken, sang og musikk – alt var 
preget av håp og bønn om fred i Ukraina.

A N DA K T

K irka er full av mennesker, flere står i gangen og 
utenfor, de aller fleste med bakgrunn fra Ghana, 
samme land som han som skal begraves kom fra, 

under Amazing Grace løfter taket seg og det er tydelig  
at alle kan denne salmen, og organisten må pent følge  
forsamlingens hastighet, heldigvis er det en dyktig  
kvinnelig organist som tar det på strak arm. Når vi 
kommer til Fadervår, sier presten at dem som tenker og 
tror på engelsk eller et annet språk gjerne må bruke det, 
det blir litt urolig i salen og presten legger til «Ja, for Gud 
er jo ikke norsk», da eksploderte salen i forløsende latter.

Vi er heldige og bor og lever i en av de mest mangfoldige 
bydelene i Oslo, det er en stor rikdom, at dette også er en 
del av Guds store plan med menneskeheten er det ikke 
så mange som vet, men da Gud valgte seg ut Abraham 
sa Han «Jeg gjør deg til far for mange folkeslag. Jeg vil 
gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folke-
slag. Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt 
mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til 
slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkom-
merne dine.» (1. Mos 17,6-7). 

Gjennom Jesu frelsesverk har vi fått del i Guds familie og er 
hans folk, som resultat av pakten Gud lagde med Abraham. 
Tydeligere kan det knappest vises enn når gudsfolket som 
samles i Høybråten kirke har bakgrunn fra Ghana. Vi har 
samme far, vi er trossøsken og vi er del av et folk som teller 
alle folkeslag og nasjoner. Vi har del i samme oppdrag om å 
gjøre alle folkeslag til etterfølgere av Jesus. 

Vi er på enkelte felter kommet et stykke i å realisere en 
flerkulturell kirkelig virkelighet i bydelen vår, men det 
gjenstår enda en god del arbeid. For, er det noe vi vet som 
mennesker er det at det som er annerledes oppleves som 
mer utrygt enn det vante. Men Gud vil ikke ha det vante. 
Han er ikke norsk og heller ikke ghanesisk. Han er over-
nasjonal og vi skal dele himmelplassen med alle folk og 
nasjoner.

Derfor er oppdraget vårt om å gjøre alle folkeslag til 
etterfølgere av Jesus et mangfoldig oppdrag, i gamle 
dager sendte vi misjonærer ut, nå har vi blant oss folk av 
dyp kristen tro, der noen ikke kjenner seg helt hjemme i 
moderkirka, det er vår utfordring og vårt oppdrag og være 
kirke på en måte som gjør at alle folkeslag kan kjenne seg 
hjemme, at alle uansett bakgrunn kan kjenne seg hjemme 
og få møtes for å tilbe vår felles mangfoldig Far.

OLE KRISTIAN SAND

Mangfold
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G røan har vært aktiv i 
Høybråten, Fossum og Stovner 
menighet store deler av livet, 

og med en karriere som lærer på Høy-
bråten skole i tillegg, er han et kjent 
fjes for mange av soknets beboere. Ikke 
mindre enn 28 år har han vært aktiv i 
menighetsrådet, og har deltatt i utal-
lige av menighetens aktiviteter i årenes 
løp. Sine første år på Stovner tilbragte 
han i det som da var Stovnerveien 20A, 
og Grøan har senere blitt boende på 
Stovner i hele sitt liv. 

På spørsmål om hans første minne av 
Høybråten kirke er det naturlig nok 
lite detaljer, men ved starten av andre 
verdenskrig forteller han at davæ-
rende prest, Charles Østbye, inviterte 
til kveldsmøter for menn. Nøyaktig 
innhold i disse møtene fikk han, som 
ung gutt, ikke kjennskap til, men han 
husker at faren deltok. Minnene fra 
konfirmasjonsforberedelsene han 
deltok i er desto klarere; den gang satt 
ungdommene pent i benkene i kirken 
mens presten stod fremme og under-
viste. I forhold til dagens opplegg var 
nok regien ganske stram, men Grøan 

har senere vært en av mange bidrags-
ytere på veien mot en menighet som 
ikke går av veien for å prøve nye ideer. 

Som leder i menighetsrådet på 
Høybråten startet Grøan midt på 
sekstitallet. Da Trygve Holtan-Hartwig 
flyttet fra Høybråten, og måtte trekke 
seg fra ledervervet, var det naturlig 
at Grøan, som nestformann, overtok. 
Fra sin tid i menighetsrådet husker 
han godt perioden der menigheten 
deltok i arbeidet med å hjelpe krigs-
rammede barn. Det skjedde både i 
form av gaver og ved å gi avlastning 
til familier rammet av krigen. Grøan 
var selv med på å levere mat og klær til 
barn i Finland, der nøden var stor etter 
krigen. Menigheten organiserte også 
opphold hos familier på Høybråten for 
barn fra Berlin i etterkigsårene, og fikk 
i ettertid takkegaver for denne hjelpen. 

Vi takker Grøan for praten og gode 
minner, og gleder oss over at soknets 
eldste kirke fortsatt vil være til glede 
for soknets beboere. 

TEKST: JARLE RUUD  FOTO: KARI GRØAN

Vi tok en prat med Stovner- og Høybråtenveteran Svein Grøan  

i forbindelse med 90-års jubileet til Høybråten kirke. 

H Ø Y B R ÅT EN  K I R K E 

– et tilbakeblikk 

M enighetskonsulent Aase 
Britt har sluttet etter 16 
år i Høybråten, Fossum 

og Stovner sokn. 24. april fikk hun 
varme takkens ord både i gudstjenes-
ten og senere ved festkirkekaffen. 
Både forhenværende og dagens kol-
leger i staben og i menighetsrådene 
fremhevet at hun hadde et varmt 
hjerte for så mange, og hun ble takket 
for det mangfoldige oppdraget hun 
har utført på en så flott måte!

Aase Britt forteller at hun fikk et 
sterkt inntrykk i sitt møte med 
Fossum menighet i 1989: «Samholdet 
var så sterkt – de tok deg inn! Man 
favnet om alle! Da Høybråten, 
Fossum og Stovner sokn ble dannet, 
kjente vi på det samme.» Og dette har 
Aase Britt også praktisert. Om vi har 
kommet innom kirken for et ærend, 
vanket det gjerne en kaffekopp, og 
hjelp med praktiske oppdrag. Også 
«Gutta på trappa» fikk erfare omsor-
gen og kaffekoppen gang på gang.
 
Da Aase Britt var leder i Menighets-

Varm avskjed 
med Aase Britt 
Andersen
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rådet (MR) i Fossum var hun sentral  
sammen med MR-lederne i Høybråten 
og Stovner sokn i prosessen om  
sammenslåingen av våre 3 sokn og en 
mulig stenging av en av kirkene våre. 
Et sokn ble vi, og vi fikk beholde de 
3 kirkene våre. Aase Britt medgir at 
hun kommer til å savne samarbeidet 
med staben. Nå skal hun trene seg på 
det å være pensjonist!

Heldigvis har hun lang erfaring i 
frivillig arbeid i menigheten vår helt 
fra 1989. Hun var med i Kantoriet 
en lang periode, har vært klokker i 
mange år og har fortsatt oppdrag i 
ulike komiteer i tillegg til deltakelse i 
soknets menighetsråd. Heldigvis har 
hun bestemt seg for å fortsette som 
frivillig, både i menighetsrådet og som 
klokker, selv om hun nå har rundet 70 
år. Det takker vi hjertelig for! 

Vi ser fram til å samarbeide som fri-
villige i vårt sokn. Det gir mening i 
livet – også som pensjonist.

MAY GRIMDALEN, LEDER

Varm avskjed 
med Aase Britt 
Andersen

Vestli misjons-
gruppe 50 år

31.mai 1972 ble Vestli 
misjonsgruppe star-
tet opp med det 

første møtet hos Aud og Sverre 
Hanssen i Vestlisvingen. Det Norske 
Misjonselskap sin Oslo-avdeling 
ble kontaktet av sokneprest L.U. 
Pedersen i Høybråten menighet, som 
soknet hette den gang, og dermed 
var en ny misjonsgruppe etablert i 
den ganske så nye bebyggelsen på 
Vestli. Etter hvert kom det flere med-
lemmer, også fra områdene omkring 
Vestli. 

Møtene ble avholdt i hjemmene 
rundt omkring en onsdagskveld i 
måneden. Ofte fikk vi besøk fra en 
misjonær som fortalte fra misjons-
arbeidet i det landet de hadde arbei-
det i. Det var utrolig interessant og 
meningsfylt å bli kjent med andre 
kulturer gjennom aktiviteter som å 
lære språket deres, starte 
skoleundervisning, gi  
helsehjelp, gi grunnlag for 
flere arbeidsplasser både 
for kvinner og menn, og 
naturligvis gi kunnskap  
om kristendommen. 

Misjonsgruppa fikk også 
besøk av prester og diako-
ner i vår egen menighet. 
Fossum menighet ble jo 
eget sokn i 1972, og vår 
første sokneprest Jan Walle 
og hans kone, Lilly var tro-
fast med oss i mange år. De 
hadde selv vært misjonærer 
i Kamerun.

På møtene har det alltid 
vært god bevertning, sang 
og musikk og givende bønn! 
Innsamling av penger til 

Aud og Sverre Hanssen. Foto: Privat

misjonen står selvsagt sentralt og 
medlemmene har ulike oppgaver som 
leder, sekretær og kasserer. Takk så 
langt til alle som har stått på! Uten 
å glemme noen vil jeg spesielt nevne 
Aud Hanssen, som var vertinne på 
det første møtet – hun har vært leder 
i nesten 30 år! Det står det respekt 
av – TAKK!

I de siste 5 årene har vi avholdt 
møtene våre i Fossum kirke på for-
middagen – fordi det er enklere å gå 
til kirken og fordi vi er pensjonister! 
Vi vil gjerne ha flere med! Ta kontakt 
og følg med i Kirkebladet! Vi er så 
takknemlige så lenge vi kan få være 
med å bidra på ulikt vis. Tenk at vi 
har rundet 50 år som Vestli misjons-
gruppe! Vi takker både Gud og men-
nesker for det! 

MAY GRIMDALEN, LEDER

F.v. Anette B. Thorkildsson, Aase 
Britt Andersen, Kristin Landsverk. 
Foto: May Grimdalen
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Er du en senior som ønsker å få vite mer om tilbud 
og tjenester for eldre i Bydel Stovner? Da kan du ta 
kontakt med en av våre senior veiledere. 

Seniorveilederen kan hjelpe deg med å finne tilbud og 
tjenester som passer for deg og ditt liv, slik at du kan bo 
trygt hjemme lengst mulig. Du kan også få hjelp med å 
finne aktiviteter i nærmiljøet. Seniorveilederen kan i 
tillegg hjelpe pårørende til eldre. Tilbudet er gratis. 

Bydel Stovners seniorveiledere:

•  Tone Wang, tlf. 41 77 35 58,  
e-post: tone.wang@bsr.oslo.kommune.no

•  Unni Holm, tlf. 90 57 48 31,  
e-post: unni.holm@bsr.oslo.kommune.no

NYTT FRA BYDELEN

Seniorveiledere i Bydel Stovner

Oslo kommune, ved Oslobygg KF, 
har inngått kontrakt med entrepre-
nøren NCC Norge AS om bygging av 
Stovner bad.

Byggearbeidene starter tidlig i 2023, 
og Stovner-badet skal etter planen stå 
ferdig sommeren 2025.

Stovner bad skal bygges i Aasta 
Hansteens vei 2, nedenfor gamle 
Fossum skole, med kort vei til t-bane 
og buss. Badet blir dimensjonert for  
et årlig besøk på 250 000, og skal ha en 
samtidig kapasitet på 600 besøkende.  
Arkitektfirma er Dyrø og Moen 
Arkitekter.

Dette skal bli et moderne bydelsbad 
åpent for alle aldre, med gode mulig-
heter for svømmeopplæring, trening, 
konkurranser og lek. Det nye badean-
legget skal blant annet romme et 25 
meters svømmebasseng, varmtvanns-
basseng, familiebasseng med stupe-
fasiliteter og barnebasseng. I tillegg 
skal det ha styrketreningsrom, vann-
sklie, boble-bad, varmkulp og kaldkulp.

Nytt skritt for bygging  
av Stovner bad

Illustra
sjon: D

yrø og M
oen A

rkitekter/O
slobyg
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Foto: Stovner Byd
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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 i bydelen
Sommerjobb for ungdom i er et populært tiltak  
i Bydel Stovner. 

Da søknadsfristen utløp 1. mars var det kommet inn 729 søk-
nader til sommerjobben 2022. Unge fra alle deler av Stovner 
bydel ønsker seg sommerjobb.

Sommerjobb-tiltaket gir ungdom nyttig jobberfaring, mulig-
het til egen inntekt og en fot inn i arbeidslivet. Tidligere år 
har mange av ungdommene også fått videre ansettelse etter 
at de var ferdige i sommerjobben. Bydelen pleier å samarbeide 
med Høybråten, Stovner og Fossum menighet om sommer-
jobb, ved Sommerkaféen i Fossum kirke. 

Sommerjobben er et tilbud for ungdom mellom 15 og 23 år  
(født fra 1999 til 2007) som er bosatt i Stovner bydel. 
Målet er å kunne tilby 300 sommerjobber sommeren 2022. 
Ungdommene får jobb i tre uker, i to puljer, uke 25 – 27 og  
uke 30 – 32.

Ungdommene kan jobbe i hele Oslo og omegn, og tar mange 
typer arbeid, som butikk, renhold, landbruksarbeid og vakt-
mesterarbeid. Privatpersoner kan ikke ansette ungdom i som-
merjobb. De unge arbeidstakerne og arbeidsgiverne får tett 
oppfølging av et team i bydelen underveis. 

Er du arbeidsgiver og har en sommerjobb å tilby våre motiverte 
ungdommer?

Send en e-post til: postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Bydel Stovner

Undersøkelse  
om pandemiens 
konsekvenser 
Bydel Stovner har vinteren 2021/22 gjennom-
ført en innbyggerundersøkelse, for å få kunn-
skap om hvilke konsekvenser pandemien har 
hatt for befolkningen.

Stovner bydelsutvalg, ved arbeidsutvalget, vedtok 
i fjor høst at det skulle gjennomføres en inn- 
byggerundersøkelse – «en undersøkelse om hvordan 
befolkningen har opplevd koronatiden og bydelens 
håndtering av pandemien».

Første delrappport ble lagt fram i april. Den viser 
resultatene fra en kvantitativ spørreundersøkelse, 
der temaene blant annet er arbeids- og livssitua-
sjon, økonomisk situasjon, koronasykdom og 
plager, fysisk og psykisk helse og alvorlige livs-
hendelser før og under pandemien. 

Stovner bydel ble hardt rammet av pandemien, 
særlig i første fase, med høye smittetall og en høy 
andel sykehusinnleggelser. 

Rapporten viser at pandemien har hatt negative 
konsekvenser for mange innbyggere. Blant annet 
har de mistet arbeid, fått dårligere økonomi og 
redusert psykisk og fysisk helse. 27 prosent av 
dem som har vært smittet sliter med senplager. 
Ungdom, unge voksne og innbyggere med  
innvandrerbakgrunn er særlig rammet. 

Foto: Sarah Pierstorff
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VELKOMMEN T I L

GUDSTJENESTE
1 pinsedag 
Søndag 5. juni 
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Yohannes Shanka 
Kl 11.00 Stovner kirke v/Hans Arne Akerø 
Kl 11.00 Fossum kirke v/ Ole Kristian Sand

2 pinsedag 
Mandag 6 juni 
Kl 11.00 Felleskristen gudstjeneste  
på St Hans haugen

Treenighetssøndag 
Søndag 12. juni 
Kl 11.00 Høybråten kirke Jubileumsguds-
tjeneste v/ Elin Lunde  
og Maria Skjerdingstad Paulsen

2 s i treenighetstiden 
Søndag 19. juni 
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
v/ Ole Kristian Sand

3 s i treenighetstiden 
Søndag 26. juni 
Kl 11.00 Stovner kirke v/ Hans Arne Akerø

4 s i treenighetstiden 
Søndag 3. juli 
Kl 11.00 Høybråten kirke v/ Hans Arne Akerø

5 s i treenighetstiden 
Søndag 10. juli 
Kl 11.00 Fossum kirke v/Simon Eikill-Moen

Aposteldagen – 6 s i treenighetstiden 
Søndag 17. juli 
Kl 11.00 Stovner kirke v/Simon Eikill-Moen

7 s i treenighetstiden  
Søndag 24. juli 
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde

8 s i treenighetstiden 
Søndag 31. juli 
Kl 11.00 Fossum kirke v/Elin Lunde

9 s i treenighetstiden 
Søndag 7. august 
Kl 11.00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand

10 s i treenighetstiden 
Søndag 14. august 
Kl 11.00 Høybråten kirke v/ Elise Gillebo 
Skredsvig

11 s i treenighetstiden 
Søndag 21. august 
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Yohannes Shanka 
Kl 11.00 Stovner kirke  
v/ Elise Gillebo Skredsvig 
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste 
v/Ole Kristian Sand

Lørdag 27. august 
Kl 11.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Høybråten kirke v/Simon Eikill-Moen

12 s i treenighetstiden 
Søndag 28. august 
Kl 11.00 Høybråten kirke Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/Simon Eikill-Moen 
Kl 11.00 Stovner kirke v/ Ole Kristian Sand  
Kl 11.00 Fossum kirke v/ Elin Lunde

Lørdag 3. september 
Kl 11.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Simon Eikill-Moen

13 s i treenighetstiden 
Søndag 4. september 
Kl 11.00 Høybråten kirke v/ Yohannes Shanka 
Kl 11.00 Stovner kirke  
v/ Elise Gillebo Skredsvig 
Kl 11.00 Sammengudstjeneste  
v/Ole Kristian Sand

14 s i treenighetstiden 
Søndag 11. september 
Kl 11.00 Høybråten kirke med speiderne  
v/Elise Gillebo Skredsvig 
Kl 17.00 Stovner kirke Fellesskapsgudstje-
neste v/ Elin Lunde 
Kl 11.00 Fossum kirke v/ Yohannes Shanka

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

KIRKEKAFFE
– ved de fleste gudstjenestene! 

Innvielse av 
nytt orgel,  
Høybråten kirke 
8. juni kl.19: Innvielses- 
konsert med domorganist 
Kåre Nordstoga. 

Vi ønsker velkommen til  
en storslagen konsert med 
en av landets fremste  
kirkemusikere.

OLE  
BØRUD 
sammen med  
menighetens to kor:  
CAMINO  
KANTORI og  
GRORUDDALEN  
SOULCHILDREN

KONSERT  
i Stovner kirke 12/6 kl 19
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ØVRIG 
PROGR A M

HYGGETREFF 
HØYBRÅTEN
Onsdager kl. 12-14  
i Høybråten menighetssal. 

21 . september - Elizabeth Roseveare  
forteller om Nord-Norge.

19. oktober - Rolf Torbo forteller om 
Høybråtens historie.

16. november - Sara Pihl forteller om tur, 
natur og lokalhistorie.

HYGGETREFF
FOSSUM KIRKE 
VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR  
MED VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP

Hyggetreffene holdes i høyre menighetssal 
2. torsdagen i måneden kl 12.30. Møtene 
varer i ca to timer. 

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

Torsdag 8. sept. kl 12.30 
Psykiatrisk sykepleier Astrid Jørgensen  
fra Stovner Bydel.

FORMIDDAGSTREFF 
STOVNER
Allsidig program og loddsalg hver gang!  
Vel møtt i Stovner kirke den tredje torsdagen 
i måneden kl 12-14. 

Høstens datoer er: 15/9, 6/10, 27/10, 17/11 
og 8/12.

Programmet kommer ut senere!

FAMILIEKAFÉ  
I FOSSUM KIRKE 
Onsdager kl 13.00. Familiekafe og  
leksehjelp. Barn og Unge, Familier. 

TEMAKVELDER  
I STOVNER KIRKE
Onsdag 07. sept. kl 19: 
Tekstgjennomgåelse av kommende  
søndags bibeltekster.

Onsdag 28. sept. kl 19:  
Sang, bønn og delekveld.

Søndag 16. oktober kl 19: Latviakveld.

Onsdag 9. november kl 19: Misjonskveld.

Onsdag 30. november kl 19: 
Tekstgjennomgåelse av kommende  
søndags bibeltekster.

  KULTURKVELDER 
  I FOSSUM KIRKE 

I juli blir det kulturkvelder med  
variert program hver onsdag kl 19. 

GUBBEGRUPPA
Gubbegruppa er i gang igjen, med fore-
drag, museumsbesøk med mer. Tirsdager 
kl 10.00 i Høybråten menighetshus.  
Info: Adolf Aslaksen, 90 17 56 30.

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 

Høybråten Normisjon Inviterer til 
et høstsemester med overskriften, 

Fred
Åpningsfest lørdag 27. august 
kl 18.00: 

Festtale ved Nils Tore Andersen og 
sang med Berit og Trond fra MTB. 
Det vil være forhåndspåmelding til 
denne festen.

Vi har møter hver torsdag kl 19:00. 
Vi starter opp 1. september og har 
vårt siste møte i høst den  
8. desember.

1. september: 
Fra amerikansk offiser til misjons-
konsulent i Norge. Nils Terje Lunde 
i samtale med Janet Seierstad.

8. september: 
Arne Nordbø med et fornøyelelig 
skråblikk på bedehusbevegelsen 
gjennom sanger og fortellinger.

15. september: 
Oddbjørn Evenshaug med Tema: 
Da prestene nedla embetet og ble  
forvist.

22. september: 
Arnfinn Løyning taler.

Se vår nettside: bdhus.no eller 
følg oss på Facebook – Normisjon 
Høybråten for mer informasjon
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PROGR A M FOR 

BARN & UNGE
Storfamilie:

SuperTorsdag
Torsdager kl 16.30-18.30 i Stovner kirke.

For mer informasjon, sjekk ut: «Super-
Torsdag» på Facebook

0-12 mnd:

Babysang
Tirsdager kl 11.00-13.00 i Stovner kirke.

For mer informasjon, sjekk ut: www.
oslo.kirken.no/hfs og «Babysang 
Høybråten, Fossum og Stovner» på 
Facebook.

1-5 år:

Småbarnssang
Torsdager kl 16.30-17.30 i Stovner kirke.

Mer info, se: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «SuperTorsdag» på Facebook.

7-15 år:

Dramagruppe
Fredager kl 17.00-18.00 i Fossum kirke.

Mer info, se: www.oslo.kirken.no/hfs. 

9-13 år: 

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

for hele familien

For mer info, se: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «Familiekafé» på Facebook.

Vi har plantet noen blomster og urter utenfor Fossum kirke. Disse skal 
glede vårt nærmiljø og brukes evt. i matlaging i kirken. Takk til Kirsten 
Landsverk som hjalp med plantingen! Er du glad i blomster/ planter og 
vil være en som vanner eller passer litt på disse kassene nå i sommer? 
Ta kontakt med diakon Sarai Mathisen – sm854@kirken.no / 40 81 40 32

Blomster utenfor  
Fossum kirke.

Blomster 1

Vi trenger frivillige som vil stille opp med blomster på alteret i Stovner kirke. 
Det betyr at man får noen datoer for eks. 2-4 søndager i samme måned 
hvert år hvor man sjekker / steller plantene/ blomstene som er på alteret 
eller at man stiller opp med ferske blomster eller planter. Ta kontakt med  
diakon Sarai Mathisen for mer informasjon – sm854@kirken.no / 40 81 40 32

Blomster 2

VIPPS en gave til 13130 (merket FERIE) 
eller gi på konto 3201 52 74165

En ferie 
å glede 
seg til

Gi trygge ferieopplevelser til familier 
som har det vanskelig

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to
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PROGR A M FOR 

BARN & UNGE
2.-10. klasse:

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

For mer info, se: 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 (47 90 61 83 
eller Anders Antonsen (91 66 79 57).

4.-7. klasse:

Juniorklubben
Onsdager kl 17.00-19.00 Fossum kirke.

10-13 år: 

10-13 klubben
Fredager kl 18.30-21.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.

Datoer: 26. august, 23. september,  
4. november, 25. november  
og 9. desember.

Se www.10-13.no for mer informasjon.

10-14 år: 

Tween Teen
Torsdager kl 16.30-18.30  
i Stovner kirke. 

For mer informasjon, sjekk ut  
«SuperTorsdag» på Facebook. 

13-16 år: 

LAGET
Fredager kl 16.00-17.00 i Fossum kirke.

For info, ta kontakt med menighets-
kontoret (tlf 23 62 95 60).

0-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Mandager kl 17.30-19.30  
i Høybråten kirke.  

For mer informasjon, sjekk ut:  
www.soulchildren.no/groruddalen  
og «Groruddalen Soul Children» på 
Facebook.   

13-18 år: 

PULS klubb
Torsdager kl 18.00-21.00 og fredager  
kl 18.30-21.30 i Fossum kirke.

For info: @pulshfs på Instagram.

15-18+ år:

PULS leder- 
trening og 
minilederkurs 
MiLK
Tirsdager kl 17.00-21.00  
i Høybråten kirke.

Ta kontakt med Irlin Bråten  
(tlf 45 23 03 69) dersom du er  
nysgjerrig på ledertrening.

For mer info og program, 
se kirken.no/hfs Hva skjer for barn og unge?

De fleste ukentlige aktivitetene 
starter opp igjen i midten og 
slutten av august. Sjekk nett- 
sidene for mer informasjon.

16-19 år:

PULS 
videregående
Tirsdager kl 14.00-18.00  
i Fossum kirke.

Ta kontakt med Lene J. Frømyhr  
(tlf 97 78 98 37) dersom du er  
nysgjerrig på PULS videregående.

Diverse gudstjenester:

Sammen- 
gudstjeneste 
Annenhver søndag kl 11.00  
i Fossum kirke. 

Konfirmant-
gudstjeneste
27. august, 28. august og  3. september 
i Høybråten kirke. 

Høst-takke-
gudstjeneste 
11. september i Høybråten kirke. 

17K i r k e b l a d e t  2 / 2 0 2 2



Finn fem feil!Finn fem feil!

Prikk til prikkPrikk til prikk

Her forteller Jesus en historie til folket. 
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Asbjørn Tønnesen

VitsVits

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: 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.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Hjelp Kaptein Klo å finne skatten!

LabyrintLabyrint

– Hvor kommer 

de våte fotsporene 

på teppet fra?

– Jeg vet ikke. De 

har fulgt etter meg 

helt siden jeg hoppet 

i den sølepytten.
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En solfylt ettermiddag ved Høybråten kirke ble ungdom fra 
hele sognet samlet for å gi sitt bidrag til årets Fasteaksjon. 
Prestevikar Simon Eikill-Moen og konfirmantarbeider Signe-Lisa 
Fevang informerte først alle fremmøtte om de praktiske sidene 
ved aksjonen, deretter ble bøsser , identitetsbevis og kart delt ut. 
Alle fikk egne roder, og etter innsamling var det boller og kakao 
på menyen. Bøssebæreren med høyest innsamlet beløp ville 
dessuten senere motta en premie for innsatsen. 

Det er Kirkens Nødhjelp som står bak den årlige aksjonen, som 
omfatter innsamling primært i form av bøssebæring, men også 
andre tiltak. Pengene gikk rent vann, mat, tepper og hygiene-
artikler til Ukrainske flyktninger og til rent vann i Malawi. 
Kirkens Nødhjelp markerer 75-års jubileum i 2022, med håp som 
overordnet tematikk. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en viktig 
del av markeringen, og har i 2022 fått tittelen «Håp i en dråpe 
vann». Denne aksjonen er den nest største innsamlingsaksjonen 
i Norge, etter TV-aksjonen.

TEKST OG FOTO: JARLE RUUD 

Konfirmantene 
bidro til Fasteaksjonen

– Er det noen hjemme, tro? 

Signe-Lisa og Elin studerer 
kart over de ulike rutene 
konfirmantene skal gå.

Fasteaksjonen 2022 ble arrangert over hele landet 

søndag til tirsdag før palmesøndag, altså 3. – 5. april.  

Konfirmantene fra Høybråten, Fossum og Stovner bidro 

med bøssebæring. 

Bøsser klargjort for årets innsamling. 

Kirkens Nødhjelp
 
Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisa-
sjon som jobber i over 30 land, med nødhjelp, 
langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning.

Donasjon til Kirkens Nødhjelp kan gjøres blant 
annet via Vipps: 2426. 

For mer informasjon, se: www.kirkensnodhjelp.no  
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Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Vi utfører alt av vedlikehold på eksisterende gravminner.

Inngravering av nytt navn med datolinje 
på eksisterende gravstein kr 5800,-

 Se også vårt utvalg av nye gravsteiner.

Kontakt: Tlf: 4000 2448
E-post: post@gravstein24.no

www.gravstein24.no

Begravelse til riktig pris 
Vi ordner alt det praktiske og  
er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

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

BÆREKRAFTIG  
GJENBRUK ULVEN

Telefon: 22 37 90 09   www.solglimt.no

Velkommen til vår nye gjenbruksbutikk på 
Ulven Torg, Ulvenveien 81 (7 min gange fra 
Økern T-bane).

Vi tar fortsatt imot 
klær, ting og tang!

Ring gjerne mobil 
40443486

Åpningstider: 
Onsdag 11-16 
Torsdag 11-18 
Fredag 11-16 
Lørdag 11-16
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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)

25624 stovner 5-09.qxp:14594 Stovner mbl 4-05  08-02-10  11:12  Side 6

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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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

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 – PIGGSKO – KLÆR
97 58 63 16

www.breensport.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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Simon Eikill-Moen
Prestevikar
Tlf: 47 26 62 67 
Epost: se475@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

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!

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

Signe-Lisa Fevang
vikar, konfirmasjonsundervisning
Tlf: 97 56 27 67 
Epost: sf633@kirken.no 

Anders Kristensen 
Nordvik  
kapellan (permisjon) 
Tlf: 95 87 64 29
Epost: an578@kirken.no 

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

Sara Pihl  
daglig leder 
Tlf: 92 67 67 66 
Epost: st732@kirken.no

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

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

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

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

Yohannes Shanka
vikarprest
Tlf: 45 53 23 13 
Epost: ys758@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 

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

Åpent Se oppslag for sommeråpne 
kontorer, og menighetens nettsider.

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: 97 06 57 55
Epost: abthorkildson@gmail.com

A
N

SATTE: 

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighetDEN NORSKE KIRKE

Høybråten, Fossum og Stovner menighet

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

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

Send inn aktuelt stoff og bilder til Kirkebladet!  
Epost: kirkebladet1hfs@gmail.com 
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Døpte
Agnes Brautaset Bøe

Paulo Matheo Tusalem 
Tonducan

Sofia Huneide Almerud

Emilian Tansem Lyslid 
Granøien

Ebba Kamilla Tansem Lyslid 
Granøien

Vilde Hanto Grønvold

Tallak Rubach Andersen

Viktor Elias Sæther Aske

Milano Gonzalez 
Lundh-Moltzau

Viktor Gangsø Lindblom

Lucas Alstad Zielinski 
 

Døde  
 
Alan Caldwell Smith

Laila Sofie Nilsen

Vigdis Johanne Borge

Anni Håberget Hjemsæter

Dag Henning Bådstøe

LIVSHJULET
Truls Andersen

Trygve Gundersen

Tove Kvam Jakobsen

Øystein Skjøren

Else Synnøve Holten

Rannei Dalsbø

Rolf Nilsen

Synnøve Lund Strandmoe

Randi Mohn

Aud Andreassen

May Synnøve Lier

Janken Østenstad

Grethe Karin Aasterud 
Hansen

Aase Marie Thorvaldsen

Gerd Dehli

Åse Kristiansen

Herlof Arne Gjerde

Rigmor Sivertsen

Roy Erik Ramberg

Jens Willamowski

Knut Breirem

Arne Magne Sæterholen

Astrid Herborg Jonhaugen

Kjell Gulbrandsen

Livshjulet i tidsrommet 11.02.22 til og med 06.05.22

Editt Marie Vestli

Kedmar Eker Skogsletten

Vigdis Gulliksen

Bror Lennart Gustafsson

Unni Lillian Nilsen

Nils Johan Jørgensen

Wenche Klevjer Carlsen

Solveig Borg

May Wahlstrøm

Inger Johanne Wilgraff

Mari-Anne Lundgreen

Tone Flatekval

Frank Finn Horvi

Douglas Michael Palmer

Karin Irene Eriksen

Tor Nordanger

Thore Johnny Thoresen

Oddvar Bakken

Aase Strand Morten

Terje Hennum Johnsen

Kwaku Asare

 

VÆR MED Å NÅ UT!
Kirkebladet blir distribuert til alle husstander i Stovner bydel,  
ca 13.500, og mulige lesere er over 30.000!

Har du lyst til å bidra med utdelingen, kontakt Oddvar Hatlehol, 
på tlf 40 40 76 72 eller ring menighetskontoret på tlf 23 62 95 60.

Vær med og stem 

VED KIRKEVALGET! 

 8.-9. SEPTEMBER
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FOSSUMHØY- 

BRÅTEN

STOVNER

Vi venter på jul…
Kirkebladet
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Hva gjør  
kirken nå?

Se alle aktivitetene  

i menighetens regi

STOVNER

FOSSUMHØY- 

BRÅTEN

Signe-Lisa 
Fevang
Signe-Lisa er 
ansatt for å 
hjelpe til i kon-
firmantunder-
visningen, og har 
en 20% vikar-
stilling. Hun er 

utdannet sosionom, og i gang med sin 
utdannelse for å bli diakon. Ved siden 
av stillingen i HFS menighet jobber 
hun også i en bolig for voksne med 
psykisk utviklingshemming. Signe-Lisa 
er også tilknyttet Oslo Misjonskirke 
Groruddalen. Tidligere har hun også 
bodd 4 år i Spania og tatt 3 år med 
teologi-studier! 
 – Jeg bor på Sletteløkka, fortel-
ler hun. Har bodd 4 år i Groruddalen 
og trives veldig godt. Jeg skal flytte 
om ikke så lenge, men ikke ut fra 
Groruddalen. 

Nye  
i staben

Simon  
Eikill-Moen
Simon startet i 
HFS menighet i 
januar som pre-
stevikar, i 40% 
stilling. Mye av 
tiden har gått 

med til å lede konfirmant-arbeidet, men 
han har også hatt ansvar for flere grav-
ferder i soknet. 
 – Oppgavene har virkelig et stort 
spenn, både i det konkrete arbeidet, 
men også ved at de dreier seg om to helt 
ulike faser i livet, sier han. 

Simon bor på Kalbakken, og er opp-
vokst på Grorud. Han er nå på 5. året 
i teologistudiet ved MF vitenskapelig 
høyskole, der han særlig interesserer seg 
for alt som har med historie og språk å 
gjøre. På fritiden bruker Simon gjerne 
tid på å høre musikk og tar gjerne en 
tur i marka. Han liker også å lage mat, 
og har nylig også lært seg å spille gitar. 

Vi ønsker Signe-Lisa og Simon hjertelig 
velkommen!
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Høybråten kirke 

90 år
I år er det 90 år siden 
Høybråten kirke sto 
ferdig. Det skal feires 
med festgudstjeneste 
søndag 12. juni kl 11. 

Sett av dagen!

PRØYSENHUSET

 

Omvisning, sang og fortelling

BUSSTUR

Torsdag 25. august 2022

Avreise Fossum kirke kl. 9.00
Avreise Stovner kirke kl. 9.15

Avreise Høybråten kirke kl. 9.30

Egenandel: 600 kr. - betaling med 
kontanter eller på VIPPS dagen 

av turen

 Inkluderer: inngang, kaffe og kake
ved ankomst og middag (drikke til

middagen er ikke inkludert) 

Påmeldingsfrist 12. aug. 
Ta kontakt med ansvarlige på 

 hyggetreff / formiddagstreff eller 
diakonen Sarai Mathisen

40 81 40 32 / sm854@kirken.no


