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ra kjøkkenvinduet mitt har jeg utsikt til en kirke. Fra der jeg
bor på Høybråten, ser jeg rett på Grorud kirke. Den ligger
der så staselig midt i Groruddalen. I sommer har jeg kjørt
rundt i Norge og sett kirker stikke frem fra høyder i bygd og by.
Kirkene er bygd for å være synlige og tilgjengelige for flest mulig.
Her i menigheten har vi tre kirker som er mer eller mindre fysisk
synlige i terrenget. Som sokneprest ønsker jeg at kirkene våre
skal være synlige i bydelen vår. Det kan kirken være ved å være
delaktige i det samfunnet som vi alle er en del av. Kirken må ha
en synlig stemme for de som trenger at noen hever stemmen
for dem. Kirken må ha en åpen dør for den som trenger omsorg,
varme og mat. Og kirken må være et kraftsentrum hvor en kan
hente kraft til livet som leves.
Kirken må være synlig fordi kirken har et så radikalt budskap
som må deles med andre. Budskapet er at vi ble elsket allerede før
vi ble til. Og fordi vi er så høyt elsket, døde Jesus for våre synder
for å gi oss evig liv. Det symboliseres og synliggjøres ved korset
som er synlig på kirkene. Både Fossum og Stovner kirker har et
stort trekors som stiger opp over bygget, og på Høybråten kirke
er det et kors som pryder langveggen. Korset viser at
dette er en kristen kirke hvor mennesker samles for
å tilbe Gud, ta imot nye i dåpen, feire festdager
som konfirmasjon og bryllup, og ved livets slutt
ta avskjed og overgi den døde i Guds hender.
Denne høsten skal vi starte et strategiarbeid
i menigheten. Vi skal sammen sette noen mål
og stake ut en kurs for å nå de målene. I dette
arbeidet ønsker vi å høre manges stemme.
Spørsmålet er hvordan kirken kan være synlig
i denne bydelen slik at flest mulig kan se den og
høre det viktige budskapet.
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Vil du
oppleve
PULS i 140?
… da må du oppsøke Fossum kirke en
torsdagskveld mellom klokka 18 og 21.
Da er det nemlig klubb for ungdom mellom
13 og 18 år. Det høyeste besøkstallet på en
kveld har vært 140, mens det vanligvis ligger
på omkring 100 besøkende.

P

ULS-klubben har eksistert i 4 år, og er kanskje den
mest besøkte aktiviteten i menigheten vår. Vi var
nysgjerrige på å høre mer om dette arbeidet som
engasjerer så mange, og ikke minst ungdom som sjelden
ellers vanker i kirken.
Kirkebladet avla derfor PULS-klubben et besøk i august. Vi
ble møtt av to ledere som har et stort engasjement, og viste
tydelig at de er glad i ungdommene de arbeider med. Lene
Juul Frømyhr er ansatt i menigheten og leder PULS-klubben.
I tillegg er det en stab på 4-5 deltidsansatte som bidrar på
timesbasis. De deltidsansatte er fra nærmiljøet. Sandra
Beinset understreker at det er en kjempefordel å være vokst
opp her, for da har man en helt annen forståelse for hvordan
ungdom tenker og hvordan ulik identitet har betydning i
arbeidet.
PULS er et gratis lavterskeltilbud, og på klubbkveldene serveres det mat og drikke. Det har gjerne vært kebab, pizza,
mens denne torsdagen i august var det ostesmørbrød som
stod på menyen. Litt av en jobb å steke 150-200 ostesmørbrød, som også skal holdes varme til ungdommene når de
strømmer inn i lokalene.

Sandra og Lene har nok å
gjøre når mat skal lages
til over 100 ungdommer.

PULS har fått betydelig støtte fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), mens de nå strammer inn
bevilgningene. Dette påvirker aktivitetene.
PULS er et livssynsåpent ungdomstiltak. Det er et diakonalt
tiltak hvor det i hovedsak er muslimsk ungdom som møter.
Hvis ungdommene selv tar initiativ til samtaler om tro og
liv, så er Lene og co åpne for en prat om det.
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– Vi ønsker oss flere jenter,
og gjerne ungdom fra flere
deler av bydelen.
>>

Konfirm

Klubbaktivitetene består av
kort og brettspill, playstation,
bordtennis, og noen ganger
trekker de ut på løkka for å
spille fotball. Eller så sitter
de rundt et bord og snakker
sammen. Mange av ungdommene har fått et tydelig eierskap til klubben, og er
opptatt av hvordan klubben skal
utvikle seg og hvordan finansieringssituasjonen med redusert tilskudd fra BUFDIR kan
påvirke klubbtilbudet. Ungdommene deltar i et styre
for klubben, og de er med og rydder når det nærmer
seg slutten på kvelden. Mange av ungdommene ønsker
å møtes oftere.
Det er stort sett gutter som kommer til klubben, og
på spørsmål om hvorfor ikke jentene kommer, svarer
Lene at det er et stort spørsmål. Jentene er der til dels
i 8. og 9.klasse, men så skjer det nok en innstramming i hvor jentene kan være, og hvem de kan være
sammen med. Større deltakelse fra jentene er noe Lene
og co har fokus på. De hadde planer om å ha en egen
fredagskveld i måneden for jenter, men nå har menighetsrådet bestemt, bl.a. på grunn av økonomien, at
det ikke lenger skal være klubb på fredagene.
Lene er dermed usikker på hvordan de
skal løse utfordringene med mer deltakelse fra jenter.

«God stemning til tross
for regn». Fra venstre:
Ida Høiås, Alva Linnea
Finnbakk, Selma Skaug
Pettersborg, Marthe
Lyngvær Jørgenrud og
Karianne Forstrøm.

Avslutningsvis spør vi om hva
de ønsker seg framover, og Lene
svarer i tillegg til bedre deltakelse
fra jentenes side, at de svært gjerne
skulle ønske seg litt bredere sammensetning av ungdom. Utendørs
pizzaovn, hvor ungdommene selv steker
pizza, dukket også opp som et spennende forslag.
Menigheten ble oppfordret til å se hvordan de har det
på klubben. Så hvis du ikke er redd for høy puls i 140
– så stikk innom!
TEKST OG FOTO: KAI LINDSETH
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«Telt på basen»

mantleir i Telemark

Oppvask på leir må også gjøres!

Fredag 24. juni troppet en gjeng med spente ungdommer opp på parkeringsplassen til
Høybråten kirke. Det var årets konfirmantkull som skulle dra på KonfACTION, en leir
i regi av Kristen idrettskontakt (KRIK) og som hvert år finner sted i Bø i Telemark.

E

tter to år med alternativ konfirmantleir var det
endelig en realitet at vi skulle på tur, og nærmere 50 ungdommer, konfirmantledere og voksne
fra Høybråten, Fossum og Stovner menighet vendte
denne fredagen snuta mot Bø Camping for å tilbringe
fem dager sammen med konfirmanter fra hele landet.

Ved ankomst var det steikende sol, og etter at telt og
utstyr var satt opp var det avgjørende for en gjeng
med rastløse ungdommer å få avkjølt seg i bassenget
på campingplassen. Fredagens åpningsshow la opp
til en leir med stort trøkk og mye liv, og det ble en
stor kontrast å våkne opp neste morgen til den triste
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Nye i staben
Kveldsgudstjeneste
og nattverd.

Linda Ekerhovd
begynte 1. august som vikar
i daglig leder-stillingen i
menigheten, og skal vikariere til ny daglig leder er på
plass. Hun har god erfaring
som daglig leder fra Kirkelig
fellesråd i Bjørnafjorden og
fra Kirkelig fellesråd i Oslo.
Linda har en samfunnsfaglig master og holder nå
på med videreutdannelse i personalutvikling og
ledelse. Vi ønsker Linda hjertelig velkommen.

Ingvild H. Sandnes

>>

nyheten om terrorhandlingen som hadde skjedd i
Oslo. Slike hendelser kan sette tanker og følelser i
sving, og selv om dagene gikk med til aktiviteter og
lek, så ble det under leiren gitt plass til samtale, stillhet og lystenning. Ellers gikk dagene med til typiske
leiraktiviteter: lite søvn, mye sosialt, undervisning,
allsang, kortspill, workshops og fellesmåltider.
Det ble en regntung avslutning på leiren, men uten
at det la en demper på humøret! På tirsdagen ble det
mobilisert en iherdig pakkeinnsats og bærehjelp til
bussen etter siste morgensamling, og det var forståelig nok få som klarte å holde øynene oppe på kjøreturen fra Bø tilbake til Høybråten. Vi velger å tolke
det som et tegn på en sliten, men fornøyd gjeng!
TEKST OG FOTO: IRLIN BRÅTEN

6

Kirkebladet 3/2022

begynner 1. september som
ny diakon i menigheten.
Vi ønsker henne hjertelig
velkommen, og lar henne
presentere seg selv:
– Hei! Jeg heter Ingvild
H. Sandnes, og gleder meg
til å begynne som ny diakon med særlig fokus på
flerkulturelt mangfold hos dere! Jeg har vokst opp
i Larvik, men har bodd de siste tjue årene i Oslo.
Jeg brenner særlig for barn og ungdommers livsvilkår og i sommer har jeg skrevet masteroppgave
i diakoni om barn og unge i lavinntektsfamilier og
hva kirken kan bidra med for å lindre utfordringene de står i. Det skal bli fint å starte opp i HFS fra
1. september, jeg ser veldig fram til å bli kjent med
dere alle.

Roar Berg
slutter
Vår kantor gjennom 20 år
slutter for å starte i Grorud
menighet. Det ble holdt
avskjed for Roar i gudstjenesten i Høybråten kirke
søndag 14. august. Vi takker
Roar for stort engasjement
og god innsats i alle år!

TIL MINNE
Foto: Bjørn E. Engstrøm

HALLVARD BECK
Hallvard døde 30. mai
etter lengre tids sykdom.

H

allvard Beck kom til Groruddalen og Høybråten som
sokneprest i 1980. Gjennom
sitt virke fram til 2004 har han
betydd mye for menighet og enkeltmennesker på Høybråten.
På 1990-tallet tok han initiativ
til menighetens Nablus-prosjekt
og fulgte dette opp i alle år siden.
Mange solide bånd er knyttet
gjennom årene mellom Nablus
og Høybråten. Hallvard ble nær
venn med presten, Fader Joseph,
og vennskapsmenigheten mottok
nyheten om at Hallvard er død
med sorg. Hallvard var aktivt med
i Nabluskomiteen helt til det siste,
hvor han delte av sin store kunnskap.

Hallvard ble en ihuga støttespiller
for solidaritetsgudstjenestene på
1. mai i Høybråten kirke. Det gode
samarbeidet mellom kirken og
arbeidersamfunnet på Høybråten
lever videre som en av de lokale
grunnpilarene.
I 2007 laget Hallvard et lesverdig
festskrift til kirkens 75 års jubileum
i samarbeid med Rolf Edvard Torbo
hvor han gir en solid beskrivelse av
Høybråten kirkes utseende og innredning.

FINN GUNNAR
LUNDSTRØM
Kirketjener Finn Gunnar
Lundstrøm døde 2. juli,
84 år gammel. Han ble
begravet fra Høybråten
kirke 15. juli.

Hallvard var den store sjelesørgeren, trofast til stede og han fulgte
opp menneskene som kom til han
over lang tid, ja, mange lenge etter
at han hadde sluttet som prest på
Høybråten.

Lundstrøm var ansatt som kirketjener i Høybråten kirke i hele ti
år fra 1995 til han gikk av med
pensjon sommeren 2005. Det ble
nesten 1000 begravelser og 400
vielser i perioden, fortalte han selv
til Akers Avis da han gikk av med
pensjon. Sammen med kona Astrid
har han fortsatt å være med i
menigheten også etter at han sluttet i jobben, men var de siste årene
redusert av sykdom.

Fred over hans minne!

Fred over Finn G. Lundstrøms minne!

AV SOKNEPREST ELIN LUNDE

AV SOKNEPREST ELIN LUNDE
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Robert Wright trives i
boligen i skogkanten
på Stovner.

A N DA K T

Guds vennlighet
Guds gode blikk og vennlige ansikt kan være lett å glemme.
Vanskelige spørsmål og situasjoner kan skygge for nåden,
godheten og lyset fra Guds ansikt.

T

Jesus, får han ikke bare en ny
he Chosen er en filmserie om
venn i Jesus – han blir en del av
Jesu liv som ligger gratis ute
fellesskapet rundt Jesus. Nå får
på YouTube. Anbefales! Blant
han noen å spise sammen med!
mange fantastiske scener har den
hvor Jesus møter Matteus gjort
Jeg tror Matteus kunne skrive
særlig inntrykk på meg. Matteus
under på at Jesu ansikt og blikk
jobba som toller for romerne – de
var vennlig. Jesu øyne så ham –
som hadde kontrollen og makten
over jødenes områder. Som toller
ingress? midt i hans vanlige liv – der han
var i en foraktet jobb og mislikt av
var han foraktet av sine egne,
de fleste. Jesus stoppet opp og lot
siden han jobba for fienden.
blikket sitt hvile på ham. Jeg tror
Tollerne tok dessuten ofte inn mer
dette blikket rørte ved noe dypt
penger fra folket enn de skulle.
inni Matteus. Og han var modig.
Han våget å la seg se, våget å la seg
Matteus har hørt litt om Jesus
se med Jesu vennlige blikk og stole
fra før av. Men den dagen Jesus
på at det var sant – at Jesus mente
stopper opp ved tollboden der
det han sa og ville ha ham med.
han jobber ser vi at han blir
veldig overraska. Jesus ser lenge
Det er ikke alltid vi tør å tro på
på Matteus og sier «Følg meg»!
Guds vennlighet. Eller at vi klarer
Matteus kan nesten ikke tro det.
å tro at Jesus ser på oss med et
Jesus vil at han skal bli med?!
godt og vennlig blikk og sier
Reaksjonen fra noen av de andre
«Følg meg»! I hver av oss
disiplene er tydelige; de
ser Jesus sin søster,
liker ikke Matteus og
sin bror og sin venn.
skjønner ikke hva
Jesus har sett
Jesus driver med.
oss lenge før vi
tenker på Ham.
Og det er ikke
Og Jesus inviteslik at Jesus er
rer oss til å leve
naiv eller ikke
livet vårt med
vet hvem Matteus
Ham og være en
er. Han har kjent
del av fellesskapet
Matteus siden før
rundt Ham.
han ble født. Han vet
om det gale Matteus har
Vi kan be som i salmen Gjør døren
gjort og som fører til vanskelighøy, gjør porten vid: «Og ved din
heter for andre. Han tar ikke lett
nåde la det skje: At jeg din vennligpå det. Men Jesus ser også noe
het må se.»
mer hos Matteus. Han ser sin bror
og sin venn. Når Matteus blir med
SIGNE LISA FEVANG
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I N T E R VJ U M E D R O

Rydde
Robert Wright kan se tilbake på
en lang og innholdsrik karriere.
Men i tilværelsen som pensjonist
med base på Stovner vil han også
se fremover. Med et sterkt enga
sjement for kirken vil han fortsatt
være aktiv, om enn kanskje på
andre måter enn før.

R

obert Wright har i flere tiår
vært en offentlig person, og hatt
sitt virke både i politikken, i
næringslivet og de seneste årene som
kirkeverge i Oslo. Når han nå går i
pensjon, har han ingen planer om å ta
fullstendig fri. Blant annet vil Robert
bidra i arbeidet med Kirkeladet HFS i
tiden fremover. Mange år med i til dels
utsatte jobber virker bare til å ha gitt
han mer energi.
– Jeg vil nok fortsatt være aktiv,

I N T E R VJ U

– Vi må ikke tro
at det som fungerte
i går automatisk
også fungerer
i morgen.

B E R T W R I G H T:

egutt fra Stovner
om enn ikke i like stor grad som før.
Akkurat hva jeg skal gjøre, er ikke helt
klart, men jeg har for mye engasjement
til å gi meg helt, sier han.
Wright er oppvokst på Hasle, med
for-eldre som var svært aktive i den
lokale menigheten. Han har mesteparten av livet bodd i Groruddalen
– de siste drøyt 35 årene på Høybråten
og Stovner. Kirkebladet møter han i
boligen på gamle Stovner, med skogen
som nærmeste nabo. Han har hele sitt
voksne liv vært KrF-meldem, og ble
tidlig politisk aktiv. Tross en begynnende karriere i forlagsbransjen ble
det Oslo bystyre som fikk markere et
vendepunkt mot et stort politisk engasjement. I 1990 ble Wright tilbudt en
plass i Byrådet, som den gang hadde
Høyre- og FrP-flertall. Han aksepterte.
– Det skapte en del bråk i KrF den
gangen, minnes Wright, som likevel
ikke angrer på avgjørelsen.

Anger og tilbakeblikk virker i det hele
tatt ikke til å være særlig typisk for
mannen som ofte har tatt på seg jobber
som har liknet rene ryddeoppdrag.
Spare- og omorganiseringsprosesser
har vært nærmest fast kost.
– Jeg har ofte søkt oppdrag der
fastlåste strukturer og ineffektiv
ressursbruk har vært en utfordring,
sier Wright, som også presiserer at
han har gjort mye annet enn bare
«opprydding».
Den røde tråden i karrieren har likevel
vært å stille spørsmål ved hvordan tilgjengelige ressurser kan brukes best,
og det resulterer ofte i reaksjoner og
protester. Men Wright er overbevist om
at vi i det lange løp er best tjent med å
akseptere den ulempen en omstilling
innebærer, for å kunne oppnå bedre
resultater i etterkant. Men det er ikke
alltid lett å få forståelse for et slikt syn.
– Bare det å sette et sparetiltak

eller en nedleggelse på agendaen kan
i mange tilfeller øke kreativiteten og
lede til nye utveier. Verden er kontinuerlig i endring. Vi må ikke tro at det
som fungerte i går automatisk også
fungerer i morgen, sier han.
På tampen vil Wright understreke en
klokketro på kirken som en av samfunnets viktigste grunnpillarer. Og
her kommer også et lite hjertesukk på
vegne av landets mange menighetsråd.
Wright opplever at de i mindre grad
enn før blir hørt når de tar viktige
valg, og at bispedømmerådene har en
tendens til å overkjøre lokale krefter.
Kanskje kan dette bli en av drivkreftene
i en aktiv pensjonstilværelse? Tiden
vil vise. Vi takker i alle fall Robert for
praten og ønsker han lykke til i
pensjonisttilværelsen!
TEKST OG FOTO: JARLE RUUD
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NYTT FRA BYDELEN
Full fart med sommerjobb
i Bydel Stovner
Foto: Sarah Pierstorff, Stovner Bydel

Lourds Vatusia Antonyraj og Manisha Thavarajan
var to av ungdommene som hadde sommerjobb
på Sommerkaféen i Fossum kirke.

Sommerjobb for ungdom er en stor
satsing for Bydel Stovner, sommeren
2022 fikk ca.300 ungdommer i alderen 15-23 år jobb gjennom bydelen.
Sommerjobb gir aktivitet, deltakelse
og mestring for ungdommene, og
en nyttig erfaring fra arbeidslivet.
Bydelen betaler lønn, mens arbeidsgiver står for opplæring. I år søkte
731 ungdommer om sommerjobb
i bydelen. Ungdommene får jobbe i
tre uker, fordelt over to puljer.
Det er i hovedsak private arbeidsgivere innen salg og service som tilbyr
arbeidsplasser, men også noen etater i
Oslo kommune. Internt i Bydel Stovner
har 13 tjenestesteder tilbudt sommer10
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jobb, deriblant flere barnehager.
Arbeidsoppgavene er varierte – alt fra
salg og service, mat og matservering,
vedlikehold av grøntområder i bydelen, sommerskole, treningssenter,
sykehjem og renhold. Sommerjobbungdommene skal komme i tillegg til
ordinært ansatte, og har fylt en viktig
rolle for bedriftene og arbeidstedet
med å avlaste faste ansatte og bistå
gjennom ferieavviklingen.
I alt var det 51 arbeidsplasser som
tilbød sommerjobb i år. Tilgangen på
arbeidsplasser har vært god, det var
flere nye arbeidsplasser som ikke har
vært med tidligere år, og ikke alle
arbeidstilbudene ble fylt opp.

Sommerjobb på Sommerkaféen
Sommerkaféen i Fossum kirke er et
populært tiltak. I vår fikk kafeen
40.000 kroner i støtte fra Bydel
Stovner, gjennom frivillighetstilskudd
for sommeraktiviteter og forebygging av ensomhet. Sommerkaféen gir
sommerjobb til lokal ungdom, og seks
ungdommer ble i år ansatt for å drifte
kaféen.
– Det har gått veldig bra med
ungdommene som har drevet
Sommerkaféen. Vi fikk rekruttert
dem gjennom Stovner jobbsenter for
unge, og det har fungert godt, forteller
diakon Sarai T. Mathisen.

Bydel Stovner

Frisklivssentralen
Bydel Stovner
Frisklivssentralen Bydel Stovner hjelper deg med å bli mer fysisk aktiv, få et
sunnere kosthold, slutte å snuse eller
røyke og sove bedre. Vi hjelper deg å
sette konkrete mål og gi deg støtte til å
gjennomføre det du har planlagt. Alle
våre tilbud er gratis.
Målgruppen for tilbudet er personer i
alderen fra 16 år og eldre som har økt
risiko for, eller allerede har utviklet
sykdom, og som har behov for hjelp til
å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi har også aktivitetstilbud
for gravide og mødre med barn opp til
1 år.
Vi oppfordrer til å ta kontakt med fastlege for henvisning (frisklivsresept),
men man kan også ta direkte kontakt
selv. Oppfølgingen varer i 12 uker.

Foto: Sarah Pierstorff, Stovner Bydel

Telefon: 40404530, e-post: frisklivogmestring@bsr.oslo.kommune.no.

Rehabilitering av helseplager
etter covid-19
Frisklivssentralen tilbyr rehabilitering
for personer som har gjennomgått
covid-19 og har helseplager/senfølger i
etterkant. Tilbudet er for deg som bor i
bydel Stovner og har fylt 16 år.

Bydelsutvalgets møter
Stovner bydelsutvalg har sju møter i året. Her behandles
politiske saker som angår innbyggerne i bydelen, som
tilbud for barn, ungdom og eldre, tilskuddsordninger og
bydelens budsjett.
BU-møtene holdes i bydelssalen i Karl Fossums vei 30,
og er åpne for publikum. Møtetidspunkt er kl 18.00.
Har du en sak du vil ta opp med politikerne? Da kan du
delta i Åpen halvtime ved starten av møtene.
Møteplan høsten 2022:
• Torsdag 22. september
• Torsdag 3. november
• Torsdag 8. desember

Følg oss
i sosiale
medier!
Søk etter Bydel Stovner på
facebook og Instagram,

Du må være selvhjulpen og kunne
ha nytte av å delta i et gruppetilbud.
Fastlegen kan henvise deg, eller du kan
ta kontakt selv.
Kontaktperson: fysioterapeut Ida
Vingelsgaard, tlf.45879323, e-post ida.
vingelsgaard@bsr.oslo.kommmune.

Bli med
i Pappagruppe!
Er du pappa til barn i
alderen 0-5 år? Hver
mandag fra kl 10.0012.00 kan du møte
andre pappaer og barn
i det hvite huset til Åpen barnehage på Nedre
Fossum gård. Adresse: Karl Fossums vei 1.
Velkommen!
Spørsmål? Ring eller send melding til telefonnummer 95 97 29 68
Kirkebladet 3/2022
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V EL KOM M EN T I L

GUDSTJENESTE

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

Lørdag 27. august 2022
Kl 11.30 og 13.00 Høybråten kirke – Kon
firmasjonsgudstjeneste v/Simon Eikill-Moen

12 s i treenighetstiden

Søndag 28. august 2022
Kl 11.00 Høybråten kirke – Konfirmasjons
gudstjeneste v/Simon Eikill-Moen
Kl 11.00 Stovner kirke
v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 11.00 Fossum kirke v/Elin Lunde

Lørdag 3. september 2022
Kl 11.30 og 13.00 Høybråten kirke – Kon
firmasjonsgudstjeneste v/Simon Eikill-Moen

13 s i treenighetstiden

Søndag 4. september
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Yohannes Shanka
Kl 11.00 Fossum kirke – Sammengudstje
neste v/Ole Kristian Sand

Vingårdssøndagen – 14 s i treenighetstiden

Søndag 11. september
Kl 11.00 Høybråten kirke med speiderne
v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 17.00 Stovner kirke – Fellesskaps
gudstjeneste v/Elin Lunde
Kl 11.00 Fossum kirke v/Yohannes Shanka
og Sarai Mathisen

15 s i treenighetstiden

Søndag 18. september
Kl 19.00 Høybråten kirke – Jazzmesse
v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 11.00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka
Kl 11.00 Fossum kirke – Sammen
gudstjeneste v/Ole Kristian Sand

16 s i treenighetstiden

Søndag 25. september

2 s i adventsiden

Søndag 9. oktober

Søndag 4. desember

Kl 11.00 Høybråten kirke
v/Elise Gillebo Skredsvig

Kl 19:00 Høybråten kirke – Jazzmesse
v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 11:00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand
Kl 11:00 Fossum kirke
v/Anders Kristensen Nordvik

19 s i treenighetstiden

Søndag 16. oktober
Kl 11.00 Høybråten kirke m/ utdeling av bok
til 4-åringer v/Elin Lunde
Kl 11.00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka
Kl 11.00 Fossum kirke – Sammen
gudstjeneste v/Ole Kristian Sand

20 s i treenighetstiden

Søndag 23. oktober
Kl 19.00 Høybråten kirke – Jazzmesse
v/Elin Lunde
Kl 11.00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka
Kl 11.00 Fossum kirke v/Elise Gillebo Skredsvig

Bots- og bønnedag

Søndag 30. oktober
Kl 11.00 Høybråten kirke
Kl 11.00 Stovner kirke v/Elise Gillebo Skredsvig
Kl 11.00 Fossum kirke Sammengudstjeneste
v/Ole Kristian Sand

Allehelgensdag

Søndag 6. november
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde
og Sarai Mathisen
Kl 11.00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand
Kl 19.00 Stovner kirke Allehelgensmesse
v/Elise Gillebo Skredsvig

23 s i treenighetstiden

Søndag 13. november
Kl 11.00 Fossum kirke – Sammen
gudstjeneste Diakoniens dag v/Ole Kristian
Sand og Sarai Mathisen

3 s i adventsiden

Søndag 11. desember
Kl 11:00 Høybråten kirke
v/Elise Gillebo Skredsvig og Sarai Mathisen
Kl 17:00 Stovner kirke – Fellesskaps
gudstjeneste v/Elin Lunde
Kl 11:00 Fossum kirke – Sammen
gudstjeneste v/Ole Kristian Sand

4 s i adventsiden

Søndag 18. desember
Kl 11:00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka

Julaften

Lørdag 24. desember

HØYBRÅTEN KIRKE:
Kl 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00
STOVNER KIRKE
Kl 15.00
FOSSUM KIRKE
Kl 15.00

1 juledag

Søndag 25. desember
Kl 11 Høybråten kirke
Kl 11 Stovner kirke
Kl 11 Fossum kirke

2 juledag

Mandag 26. desember

Kl 11.00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand

Domssøndag – Kristi kongedag

Kl 11 Høybråten kirke

17 s i treenighetstiden

Søndag 20. november
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Anders K. Nordvik
Kl 11.00 Stovner kirke v/Yohannes Shanka
Kl 11.00 Fossum kirke v/Elise Gillebo Skredsvig

Nyttårsaften

Søndag 2. oktober
Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elise G. Skredsvig
Kl 11.00 Stovner kirke v/Elin Lunde
Kl 11.00 Fossum kirke – Sammen
gudstjeneste v/Yohannes Shanka
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Lørdag 31. desember
Kl 16 Stovner kirke

1 s i adventstiden

1 nyttårsdag

Søndag 27. november

Søndag 1. januar 2023
kl 11 Stovner kirke

Kl 11.00 Høybråten kirke v/Elin Lunde
Kl 11:00 Stovner kirke v/Anders K. Nordvik
Kl 11:00 Fossum kirke Sammengudstjeneste
v/Ole Kristian Sand

ØVRIG
P RO G R A M
HYGGETREFF
HØYBRÅTEN

FORMIDDAGSTREFF
STOVNER

Onsdager kl 12-14

Allsidig program og loddsalg hver gang!
Vel møtt i Stovner kirke den tredje torsdagen
i måneden 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.

GUBBEGRUPPA
Gubbegruppa starter opp 6. september.
Som før er det tirsdager kl 10.00 i Høybråten
menighetshus.

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. september kl 12.30
Psykiatrisk sykepleier Astrid Jørgensen
fra Stovner bydel.

PROGRAM:

TEMAKVELDER
I STOVNER KIRKE
Onsdag 07.09.22 kl 19:
Tekstgjennomgåelse av kommende
søndags bibeltekster ved Elin Lunde.

25. august

Onsdag 28.09.22 kl 19:
Sang, bønn og delekveld.

Busstur til Prøysenhuset

Søndag 16.10.22 kl 19: Latviakveld.

15. september
Seniorveileder Unni Holm:
Tilbud for eldre i Stovner bydel. Andakt.

Onsdag 09.11.22:
Misjonskveld med informasjon om menig
hetens misjonsprosjekt i Aserbajdsjan.

6. oktober
Elisabeth Roseweare:
Bilder fra samisk kultur og kunsthåndverk
på Nordkalotten. Andakt.

Onsdag 28.12.22:
Julefest for voksne med god servering
og underholdning.

27. oktober
Program – se oppslag!

JULEMESSER

17. november
Frøydis Cederkvist Stenerud:
Kåseri. Andakt.

Julemesse i Høybråten kirke blir
12. nov. Mer informasjon kommer.

8. desember
Advent og juleprogram
Fin bevertning. Andakt.

Julemesse i Stovner kirke blir 19. nov.
Mer informasjon kommer.

Nærmere program kommer ut senere!.

ALLEHELGENSDAG
Gudstjenester i Høybråten, Stovner
og Fossum kirker. Se program for
tidspunkter.

Torsdag 13. oktober kl 12.30:
Espen Totland fra Norsk Misjonsselskap.
Torsdag 10. november kl 12.30
Oddvar Hatlehol

Kirkebladet 3/2022
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P RO G R A M F O R

JANUAR

PROGRAM
Sårbar
og
rk
te
S
Høsten 2021

Torsdag 19. mars Eivind Arnevåg
Tema: Uten meg kan dere intet gjøre
13. oktober:

Juletrefest kl 16.00
Høybråten
Normisjon
Torsdag 9. jan
Hellige tre kongers fest.
inviterer
til et høstsemester
Nils Terje Lunde
Torsdag 16. jan.
Anne
Birgitta Langmoen Kvelland
med
overskriften
Søndag 5. jan.

Torsdag
26. mars
Laila Riksåsen
Jostein
Larsen
talerDahl
Tema: Kraften fullendes i svakhet

APRIL
20 oktober:

Tema: Skatten i leirkrukke
– hva betyr nå det?

Torsdag 2. april

Konsert
kristen 80-talls musikk
Torsdag 16. april Berit Hofset Larsen

"Fred"

Torsdag 23. jan.

Vidar Kristiansen
Tema: Sterk og sårbar og
begge deler av nåde

Tema: Sterk og sårbar - når

27 oktober:
sykdom rammer
Og Sang
ved Berit
og Jostein Larsen
Kristenrussen
ved
Ingvild
Torsdag 23. april Gospelkveld med:
HalderakerMTB, Sissel og Thor Alf Gilbrant,

Elise Gillebo
Skredsvik
Torsdag 30. jan.
Vi har
møter
hver torsdag
Tema: Tilgivelse som sårbarhetens
kl 19:00.
Vi
starter
opp
vågestykke

1. september og har vårt
FEBRUAR siste møte i høst den
Torsdag 6. febr.8. desember.
Tre och en flygel:
Elin Lunde rundt flygelet med

Henning Meling, Monica og Sten
november:
Hermundstad

3.
Vidar
Kristiansen
taler, sang
Torsdag
30. april
Møte
ved Sissel og Thor Alf Gilbrant

Marianne Solbakken og Trond Leberg

MAI

Torsdag 13. febr.
Årsmøte
1. september:

Torsdag
mai
Høybråten damekor synger vårens pris
10. 7.november:

Torsdag 20. febr.
FraMøte
amerikansk

offiser til
Torsdag 27. febr.
Anne Mari Schiager Topland
misjonskonsulent
i Norge.
Tema: Ikke polert, bare ekte
Nils Terje Lunde i samtale
MARS
med Janet Seierstad.

Søndag 1. mars

Torsdag
14. mai Dugnad
Marianne
Solbakken
Torsdag 28. mai

Kjetil Gilberg
samtaler med
ekteparet
Tema: Når det perfekte slår sprekker,
Jorunn Hallaråker
ogskje.
Stefan
kan det vakreste
Heggelund – om tro, tvil
og samfunnsengasjement
Alle møtene starter kl. 19.00

Felles gudstjeneste
med HFS menighet kl 11.00

8. september:
Torsdag 5. mars Tania Michelet forteller sin historie,
Arne
Nordbø
med etSolbakken
fornøyi samtale
med Marianne
elelig
skråblikk
på
bedehusTorsdag 12. mars Gro Golimo Simonsen
Tema: Når livet
blir vanskelig
bevegelsen
gjennom
sanger
og fortellinger.

Velkommen!
17. november
Espen Ottosen taler

15. september:
Oddbjørn Evenshaug med
Tema: Da prestene nedla embetet og ble forvist.
22. september:
Arnfinn Løyning taler.
29. september:
Medlemsmøte
6. oktober:
Olav Solvang med tema:
Rytmer i hjertet, historien
om kristen populærmusikk.
Sang ved Vidar Kristiansen.
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Påskemåltid v/ Bjørn Helge Sandvei
med
bandet Pluss,
og Sissel og Thor Alf Gilbrant

24. november
Nils Terje Lunde taler, sang ved
Anna-Karin Munkejord
1. desember
Grethe Yksnøy Martinsen
taler. Sang ved Korelli med
dirigent Roar Berg
8. desember
Adventstid og ord og toner,
med Marianne Solbakken
og MTB
Mer informasjon: bdhus.no
eller følg oss på Facebook:
– Normisjon Høybråten.

Bedehuset på Høybråten,
Bergtunveien 2

BARN &
Storfamilie:

Småbarnssang
Torsdager kl 16.30-18.00 i Stovner kirke.
Mer info, se: www.oslo.kirken.no/hfs
og «SuperTorsdag» på Facebook.

SuperTorsdag
Torsdager kl 16.30-18.30 i Stovner kirke.
Mer info, sjekk ut: «SuperTorsdag»
på Facebook

0-12 mnd:

Babysang
Tirsdager kl 11.00-13.00 i Stovner kirke.
Mer info, sjekk ut:
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.
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
Mer info, se: www.oslo.kirken.no/hfs
og «Familiekafé» på Facebook.

Hva skjer for barn og unge?
De fleste ukentlige aktivitetene starter opp igjen i
midten og slutten av august.

R

& UNGE

Sjekk nettsidene for mer
informasjon: kirken.no/hfs

2.-10. klasse:

13-16 år:

Stovner-speiderne:

Fredager kl 16.00-17.00 i Fossum kirke.

Speiderne
Mandager kl 18.00-19.30 i Fossum kirke.
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.
Mer 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: 23. september, 4. november,
25. november og 9. desember.
Se www.10-13.no for mer info.

10-14 år:

Tween Teen
Torsdager kl 17.00-19.00
i Stovner kirke.
Tween Teen er en forlengelse av
SuperTorsdag-tilbudet, og rettet mot de
eldste barna.
Mer info, sjekk ut «SuperTorsdag»
på Facebook.

LAGET
Mer info, ta kontakt med menighetskontoret (tlf 23 62 95 60).

0-16 år:

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

Diverse gudstjenester:

Sammengudstjeneste
Annenhver søndag kl 11.00
i Fossum kirke.

Høst-takkegudstjeneste
11. september i Høybråten kirke.
Høybråtenspeiderne deltar.

Mer info, sjekk ut:
www.soulchildren.no/groruddalen
og «Groruddalen Soul Children»
på Facebook.		

Utdeling
av 4-års bok

13-18 år:

PULS klubb

Søndag 16. oktober i Høybråten kirke.

Torsdager kl 18.00-21.00
i Fossum kirke.

Se nettsider og invitasjon i posten for
mer info om sted og program.

Mer info: @pulshfs på Instagram.

15-18+ år:

Minilederkurs
og PULS ledersamlinger
Tirsdager i Høybråten kirke.
(Minilederkurset MiLK arrangeres
høstsemesteret)
Ta kontakt med Irlin Bråten
(45 23 03 69), dersom du er
nysgjerrig på ledertrening.

>>
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SIDE
Finn navn på 11 fotballspillere!

Finn fem feil!

De to bildene er nesten
like. Finner du de fem feilene på bildet under?

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 11 kjente
fotballspillere. Navnene står fra venstre mot høyre og
nedover. Klarer du finne alle navnene?
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Fargelegg!

Gud skapte de første
menneskene og lot dem bo i en vakker hage.

Gi barnebladet
Barnas til et barn
du er glad i!
ive
Jona i Nin

Disse oppgavene
er hentet fra bladet.

Frisk på gen
hvileda

Jona

og den store fisken
24. februar

Supersetning
Salme 102,3

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

2019

Supersetning
Matteus 6,33

yde
okbø
Den krinnen
kv

3. februar

Supersetnin
1,7
2. Timoteus

er
Vits

Tegninger: Francesca De Luca
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Søk først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

– Mamma!
Lillesøster er så
søt. Hun hermer
etter fuglene!
– Jaså, kvitrer hun?
– Nei, hun spiser
meitemark.
2

1

Supersetning
Salme 102,3

27. januar

3

2019
Skjul ikke ansiktet når
jeg er i nød.
Vend øret til meg,
skynd deg, svar når
jeg roper!

4

3. mars

2019

når jeg er i nød.
Skjul ikke ansiktet
svar når jeg roper!
skynd deg,2019
Vend øret til meg,

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

Den vesle jenta
kom inn i en dyrebutikk og sa:
– Jeg vil kjøpe en kanin.
– Vil du ha denne søte med de store
øynene, eller den med den nydelige hvite
pelsen? spurte ekspeditøren.
– Det er ikke så nøye, svarte jenta, jeg
tror pytonslangen min liker
begge deler.

90-års jubileumet
i Høybråten kirke
D

et ble en vellykket feiring av
Høybråten kirke 90 år i juni.
Feiringen startet onsdag
8. juni med innvielseskonsert av det
nyrenoverte orgelet. Domkantor
em. Kåre Nordstoga holdt en variert
konsert. Han avsluttet med et stykke
av Arild Sandvold, kantoren som selv
satt på orgelkrakken under innvielsen
av kirken i 1932.
Lørdag møtte det opp omkring 40
mennesker til historisk vandring på
kirkegården. Rolf E. Torbo guidet en
tur til gravene til kjente og mindre
kjente Høybråtenboere. Været var

ikke helt på vår side med skikkelig
styrtregn da vandringen begynte, så
deler av vandringen ble et foredrag
inne i kirken, før vi gikk ut da været
lettet. Etter å ha besøkt flere graver på
Kirkegården, inviterte Torbo hjem til
kaffe og kanelboller i Bekkevollveien.
Snakk om gjestfrihet!
Søndag var det jubileumsgudstjeneste
med påfølgende festkirkekaffe i menighetshuset. Kirken var tilnærmet full.
Tidligere sokneprester var særlig invitert, sammen med Kirkeverge Kjetil
Haga og leder av bydelsutvalget, Rashid
Nawaz. Da vi kom ut på kirkebakken

sto store deler av skolekorpset der og
holdt en flott liten konsert. Det var en
hyggelig overraskelse for mange.
Jubileet ble avsluttet med konsert
med Ole Børud med band i Stovner
kirke søndag kveld. Konserten var
et samarbeid med Camino Cantori,
Groruddalen Soul Children og Nittedal
Soulteens. Børud er en dyktig artist, og
viste noe av sitt brede repertoar. Det er
ikke hver dag det har vært sånn trøkk i
Stovner kirke.
TEKST: ELIN LUNDE
FOTO: FRØYDIS C. STENERUD
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TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers
arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner
til mennesker som trenger det mest.

SAMMEN
REDDER VI LIV!
A

kkurat nå venter millioner av
mennesker på å bli behandlet
av en lege. For mange står det
om livet, men tilgang til helsehjelp er
ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal
gå til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av
verdens glemte kriser.
Sigmund Gulliksrud sitter i Byaksjons
komiteen og representerer Oslo
Bispedømme. Han kan fortelle
med den største selvfølge at Oslo
Bispedømme støtter opp under årets
TV-aksjon.
– TV-aksjonen er Norges største
dugnad – klart vi er med! Som den
store samfunnsaktøren kirken i Oslo
er, vil vi gjerne bidra til å støtte Leger
Uten Grenser.
Gulliksrud har selv gått med bøsse i
over 30 år og synes TV-aksjonen er en

18
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viktig arena for solidaritet, samhold og
frivillighet.
– Det at hele
Oslo hvert år kan gå
sammen om å samle
inn penger og gjøre
verden til et litt
bedre sted er veldig
sterkt, sier Gulliksrud.

Sigmund Gulliksrud, rådgiver i Oslo Bispedømme, er igjen klar
til innsats for TV-aksjonen, og oppfordrer alle til å stille opp
på årets aksjon.

Generalsekretær i Leger Uten Grenser,
Lindis Hurum, forteller at for hver
eneste bøssebærer og frivillige, kan vi
redde enda flere liv. I tillegg får hele
Norges befolkning mulighet til å lære
mer om verdens glemte sykdommer og
kriser.
– Din innsats som frivillig og bøssebærer vil føre til økt kunnskap. Færre
dør når flere vet, sier Hurum.
– Menighetene har et stort nettverk
og kan nå ut til mange mennesker i by-

deler og lokalmiljøer. Gulliksrud mener
det er nettopp derfor det er viktig at de
bidrar til TV-aksjonen, både med bøssebærere og lokaler.
Allerede ønsker flere av Oslos menigheter å være oppmøtested på aksjonsdagen, og gir kollekten til TV-aksjonen
søndag 23. oktober.
– Jeg vil oppfordre alle i menighetene til å bli bøssebærere – meld dere på
via «blimed.no», avslutter Gulliksrud.

Sommerkafeen
i Fossum kirke

Varmt juli-samvær
ved utebordene til
Sommerkafeen.

O

gså i år, for sjette året på rad, har
det vært Sommerkafè i Fossum
kirke. Diakon Sarai Mathisen har
også i år hatt ansvar for dette arrangementet, i likhet med de fire foregående.
Hun er godt fornøyd med den store interessen også i år. Med seg har hun lokal
ungdom som vil ha erfaring med ansvar
for ulike oppgaver knyttet til det å drive
en kafè. Hun står selv for opplæring i
både kokkejobb, bestilling, servering,
oppgjør og rydding.
Blant gjestene er både unge og gamle fra
nærmiljøet, og det har også vært besøk
fra flyktningemottaket på Rommen.
Gjestene kan nyte mat og drikke, og
varmt samvær i dobbel forstand – om
man sitter inne og ute. Populæret på menyen er varme og
kalde smørbrød, kake og vafler med is og jordbær. Kafeen
hadde i år åpent 3 dager i uka i hele juli.
Ungdommene som bidrar har fullført ungdomsskolen.
Manisha (15) ga tydelig uttrykk for at denne gode læretiden
var viktig. Både mor og bror har inspirert henne til å utdanne seg som baker/ konditor, og da var jo denne sommerjobben midt i blinken. Og praktisk at den ligger så nært!
Sahar (16) poengterte at det var en god erfaring å stå sammen
som kolleger.
– Vi fikk opplæring en dag. Første arbeidsdag var uvant
og litt stressete, men vi øvde på bestillinger, fikk oversikt
over gjestene og behersket det bedre og bedre. Angrer ikke på
jobben. Er jo glad i mennesker, også de eldre.
Vatusia (15) syntes det var spennende å betjene gjestene.

Fra venstre: Sahar, Aydi, diakon Sarai og Manisha.

Hun opplevde at de var høflige og ordentlige, og at det var
lærerikt å takle ulike gjester.
Aydi (15) opplevde at de så fort kom inn i rollen sin. Det var
tilstrekkelig opplæring før de kom i gang. En følelse av stress
gikk heldigvis fort over. Hun gledet seg over at hun kunne
oppdatere CV-en med erfaring fra denne jobben.
Alt i alt har Sommerkafeen vært en suksess også i år, og vi
håper at den blir en realitet sommeren 2023 også!
En stor takk for økonomisk støtte til Stiftelsen Scheibler,
Bydel Stovner og Kirkerådet.
TEKST OG FOTO: MAY GRIMDALEN
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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

Velkommen til vår nye gjenbruksbutikk på
Ulven Torg, Ulvenveien 81 (7 min gange fra
Økern T-bane).
Åpningstider:
Onsdag 11-16
Torsdag 11-18
Fredag 11-16
Lørdag 11-16

Vi tar fortsatt imot
klær, ting og tang!

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,-

Vi utfører alt av vedlikehold på eksisterende gravminner.
Stort utvalg av nye gravsteiner
Inngravering av nytt navn med datolinje
på
eksisterende
gravstein
kr 5800,Ring
oss på telefon
4000
2448
Se også vårt utvalg av nye gravsteiner.

Ring gjerne mobil
40443486

Hva kan god design
gjøre for din organisasjon eller virksomhet?
Kontakt Morten Ravnbø
på 91 73 73 56
www.ravnbo.com

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

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

IN

Telefon: 22 37 90 09 www.solglimt.no
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22 21 80 00
SPORTSBRILLER – PIGGSKO – KLÆR
97 58 63 16
www.breensport.no

HELE DØGNET
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

ggfornyelse AS
eien 74B

eien 79, 1088 Oslo
3 10
07-16.30)
Høybråtenvn. 79, 1087 Oslo • Tlf. 22 10 63 10 (Telefontid 07–16.30)
63 11
Faks.: 22 10 63 11. Mob. 917 38 538
8 538
www.braatensbyggfornyelse.no
ensbyggfornyelse.no

Elektro as

TLF. 91 74 14 89
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no

80%

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

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

Annonsér i
Kirkebladet!

Ki rkebladet
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Kontakt redaksjonen på
kirkebladet1hfs@gmail.com
for mer informasjon

Hva gjør
kirken nå?
Se alle aktivitetene
i menighetens regi

HØYBRÅTEN

FOSSUM

STOVN ER

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

Kirkebladet 3/2022

21

KONTAKT
HØ Y BR ÅTEN, FOSSUM OG STOV NER MENIGHET

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

ANSATTE:

Kontor og åpningstid:

Anders Kristensen
Nordvik

Linda Ekerhovd

Elin Lunde

Liv Kolstad

kapellan (permisjon)
Tlf: 95 87 64 29
Epost: an578@kirken.no
sokneprest
Tlf: 23 62 95 60
Epost: el583@kirken.no

Eline Dalhoff

daglig leder – vikar
Tlf: 90 63 26 49
Epost: le663@kirken.no

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

Ole Kristian Sand

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

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

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

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

Elise Gillebo Skredsvig

Sarai Tormes
Mathisen

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

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

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

Inger Lise Høyland
Lillevik

Signe-Lisa Fevang

Ingvild Sandnes

Svein Aaslund

Irlin Bråten

Trond Hestad

Joakim Moen Tønseth

Yohannes Shanka

barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 23 62 95 60
Epost: il333@kirken.no
diakon
Tlf: 23 62 95 60

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

menighetsarbeider
Tlf: 97 56 27 67
Epost: sf633@kirken.no

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

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

Menighetsrådet:
MR-leder:
Anette Marie Bøe Thorkildson
Tlf: 97 06 57 55
Epost: abthorkildson@gmail.com

organist
Tlf: 45 26 52 78
Epost: jt833@kirken.no

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

Lene Juul Frømyhr

DEN NORSKE KIRKE
DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

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

Høybråten, Fossum og Stovner menighet
Foto: Thomas Wolter, Pixabay

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!

Send inn aktuelt stoff og bilder til Kirkebladet!
Epost: kirkebladet1hfs@gmail.com
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LIVSHJULET
Livshjulet i tidsrommet 07.05.22 til og med 19.08.22.

Døpte

Døde

Walter Mallasvik
Gustafsson

Målfrid Nodberg
Arnfinn Haugland
Preben Ejgil Nielsen
Johanna Ullås
Karin Sofie Kolstad
Bjørg Gina Gulbrandsen
Tom Birkeland
Torill Karlsen
Anna Marie Nilsen
Inger Lise Halvorsen
Ragnhild Schmidt
Lorang Henning Jensen
Odd Normann Larsen
Per Arne Olstad
John Ragnar Tonsjø
Hanne-Grethe Launing
Kari Elisabeth Moe Kallevig
Per Thoresen
Finn Olav Wie
Claudio Toros
Per Opsahl
Inger Bjørg Jensen
Devin Liam Timon
Kongshaug
Inger Elisabet Thorsen
Inger Helene Busch
Inger-Lise Dahl
Eva Astrid Barslund
Inger-Lise Gjertsen
Elisabeth Halvorsen
Bjørg Foss

Dahlia Hatsumi Nygård
Stokvik
Julie Marie Müller
August Bjelland Dihle
Arild Fagertun Blakar
Novalie Pedersen
Jakob Meyer Hallset
Oliver Storm
Eivind Bekeng-Flemmen
William Auen Biru
Ada Marøy Hoksnes
Karoline Hove Rognerud
Lea Selmer Markussen
Leo Østen Stareng
Bernard Sanna Gråtrud

Vigde
Merete Hanslien og Stian
Nicolai Bjørke Osflaten
Ingvild Arnesen Makilla
og Marius Urdal
Mayken Kvalness Hansen
og Øyvind Andresen
Magdalena Mariam
Frederick og Christoffer
Jorønger Berg
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Signe Ragnhild Wingaard
Harry Jorald Slind
Hulda Elin Christensen
Karin Kristine Gjerde
Bengt Sigurd Kristiansen
Bodil Evelyn Olsen
Anne-Lise Kleiveland
Harry Bjarne Stenseth
Finn Gunnar Lundstrøm
Susanne Leknes Jensen
Eva Hjelle
Liv Karlsen
Karin Johanna Margareta
Holtet
Trond Eivin Nyborg
Trine Nielsen Meier
Asbjørn Østevoll
Helge Johansen
Rune Jensen
Åsmund Olav Kristofer
Botolfsen
Kjell Erik Aamodt
Synnøve Grina
Liv Randi Stenberg
Øyvind Weckhorst
Øyvind Olsen
Kari Kjempegren Varang
Turid Sidsel Sjølie
Rosa Victoria Skogsletten
Kjell Mengkrogen
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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.

Alle konfirmasjoner er
i Høybråten kirke:
27. august
Anna Kristina Aanensen Ruud
Ingvild Olsen Vinorum
Marthe Lyngvær Jørgenrud
Mia Eline Fotland Kristiansen
Oliver Aaron Wrangell Nordengen
Patrick Nicolai Reinshol
Adriano Sandsdalen Da Silva
Alva Linnea Vimo Finnbakk
Anniken Smetveit
Carmen Johansen Palacios
Daniel Solberg
Filippa Skjellegård Aneke
Karianne Forstrøm
Selma Smestad Sandnes
Wilma Emilie Johansen

28. august
Emil Ole Helbostad
Ida Høiås
Jonas Hovland Carlson
Kevin Leander Fallsen-Heggedal
Lennart Nielsen
Lukas Gidske

3. september
Camilla Sofie Bovolden
Elise Kalin Haraldsen
Espen Kalin Haraldsen
Kasper Sætren Kretzmähr
Ludvig Tvedt
Sara Kristoffersen Østfoss
Sebastian Elshøy
Sebastian Kærnæ Danielsen
Stian Ødegaard
Thomas Ecklo Brevik
Casper Nebbenes Sundvoll
Charlotte Zenobia Håvardsdatter Braserudhaget
Dennis Leo Mortensen
Erle Pedersen
Håkon Enersen
Ida Celine Rung
Jenny Victoria Pettersen
Sofie Davidsen
Victoria Økland
Storm Jacobsen Basmo
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STOVrNen forskjell!
ER
Din gave bety

best mulig:
og eldre skal bli
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Men det trengs
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gang og videreut
ten vår!
idet i menighe
og støtte arbe
du vil være med
Vi takker for at

Din gave betyr en forskjell!
Vi vil at vårt arbeide blant barn, unge, voksne og eldre skal bli best mulig:
Derfor legger vi ned mye krefter og mye dugnad i dette. Men det trengs også
økonomiske midler for å holde aktivitetene i gang og videreutvikle dem.

er menighet

, Fossum og Stovn

tsrådet i Høybråten

Hilsen Menighe

7874 06 68063

menigheten
Min gave til

Vi takker for at du vil være med og støtte arbeidet i menigheten vår!

er sokn

um og Stovn

Høybråten, Foss
25
Stovnerfaret
0982 Oslo

3
7874 06 6806

Gi din gave til konto 7874.06.68063

Velkommen til

Lunsj for etterlatte i Groruddalen
Har du mistet ektefellen eller partneren og
ønsker å møte andre i samme situasjon?
Den norske kirke i Groruddalen inviterer til
tre uformelle samlinger denne høsten.

FRIVILLIGHETSFEST
12. OKTOBER KL 18
I STOVNER KIRKE
Er du frivillig i menigheten eller ønsker
å bli det? Du er hjertelig velkommen til
fest. Det blir underholdning og
servering av varm mat.
Påmelding til menighetskontoret
telefon 23 62 95 60 eller
e-post: post.hfs.oslo@kirken.no.

Samlingene ledes av diakoner i menighetene i
Groruddalen. Diakonene har en kort innledning, det
blir enkel servering, og så samtaler vi rundt sorg,
savn og veien videre. Håpet er at det vi deler i
felleskap kan bli til hjelp i en krevende tid.
Datoer: 12. sept., 24. okt., 14. nov.
Tid: kl. 12 -13:30
Sted: Grorud menighetshus
(bak Grorud kirke) Pastor Blaauws vei 3
Det er ikke bindende å delta. Man kan komme en
eller flere ganger. Tilbudet er gratis. Gi gjerne
beskjed på forhånd om du kommer.
Ta kontakt:
diakon Birgit Kinn Hanstensen (Grorud menighet) 98 40 31 22
diakon Ieva Folmo (Tonsen menighet) 48 15 31 64
diakon Sarai Tormes Mathisen (Høybråten, Fossum og
Stovner menighet) 40 81 40 32

