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Vi vil være en folkekirke for alle som bor i Stovner
bydel. Vi vil være en kirke for alle ca. 12 000 som er
medlemmer, og vi vil være en åpen kirke for alle
andre som bor her.
Jeg møter hver uke mennesker som synligjør at de hører til
i kirka: I en dåpssamtale, i en gravferd, i en vigsel eller når
vi hilser på hverandre på senteret.
Vi vil være en folkekirke, men opplever samtidig at mange
tenker: Medlem- Ja, men det som skjer i kirka er ikke for
meg, men for de som er aktive, de som tror mer enn meg eller
som trenger Gud mer enn meg. Vi i bor i en bydel der mange
tror. Mennesker med ulik tro som praktiserer sin tro – på ulik måte.
Vi vil gjerne åpne kirka for de store spørsmålene – om Livet – mening –
livsinnhold! Vi vil gjerne skape møtesteder der mennesker med ulik tro
kan møtes for å bli kjent med hverandre slik at forståelse og respekt
kan vokse fram. Vi vil gjerne høre fra folk: Hvordan kan vi i enda større
grad bli en kirke for dere som bor her?
Tro er ikke en privat sak, men en personlig sak. Troen hører hjemme i
det offentlige rom, der vi kan bære religiøse symboler og på ulik måte
synligjøre at vi tror.
Vi er kirke i Stovner bydel. I det siste har det vært oppslag i avisen om
uro og vold på skoler og i nærmiljø. Vi skal være glad for at vi har et aktivt
politi og en aktiv bydel som går aktivt inn i de problemene som er her.
I kampen for Stovner sitt omdømme, må vi ikke legge skjul på de utfordringene som finnes. Samtidig må vi si høyt og tydelig: Stovner bydel er
på mange måter en god bydel å bo i. Vi vil ikke bli brukt av politikere som
et skrekkeksempel på alt som noen mener er galt med innvandring til
Norge. Det skaper et feil bilde av bydelen vår.
Vi går snart inn i advents- og juletiden! Høytiden som handler om
Gud som ikke har glemt oss, men som kommer til oss i Jesusbarnet!
Vi åpner våre kirker og ønsker velkommen til julemesser, konserter
og julens gudstjenester!
Hilsen Kåre Rune Hauge
Sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet
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DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet
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Adventstiden
– en smertelig ventetid?

Jeg er heldig. Jeg smiler gjennom adventstiden – på ekte.
Jeg jobber som kirketjener,
og for et par uker siden sto
jeg i våpenhuset og ventet
på at den siste salmen skulle
synges ferdig så jeg kunne
ringe i klokkene.
Under siste verset av salmen kom en
av de eldre damene ut av kirkerommet. En av de som kommer hver eneste
søndag og som alltid smiler til meg. Nå
smilte hun ikke. Blikket hennes antydet en smerte jeg ikke kan forstå hvor
grusom den er å bære. Jeg gikk bort til
henne og spurte hva jeg kunne gjøre
for henne. Hun knakk sammen i gråt.
Hun fortalte om mannen hennes som
var i ferd med å dø. Hun fortalte at hun
bare ikke orket alt snakket om ventetid
på noe som skal komme, fordi det som
ventet henne var mer smerte enn hun

allerede bar. Jeg spurte om jeg kunne gi
henne en klem. “Jeg tror jeg trenger en
klem”, klynket hun. Vi gråt sammen i
den klemmen. Så gikk hun hjem.
Målet mitt i denne adventstiden har
vært å gjøre det til en annerledesventetid, fordi Jesus var en annerledeskonge. Jesus var annerledes fordi han
utfordret normer i samfunnet, kjempet
for de som ble tråkket på og elsket
hvert et menneske. Jeg tror ikke jeg har
gjort adventstiden så langt til en så veldig annerledes-ventetid, men heldigvis
har jeg fortsatt mer tid. Mer tid til å
snakke med damen i kirken for å gjøre
en smertelig ventetid til en litt mindre
smertelig ventetid. Mer tid til å bake
litt ekstra julekaker til familien som
ikke har nok energi til å gjøre det selv.
Mer tid til å sende GLEDE til 2490 for å
gi bort to julemiddager.
Det handler ikke om å gjøre mye, men
det handler om å gjøre noe. Ikke alle
smiler gjennom adventstiden. For
noen er denne tiden av året den mest
smertelige, fordi ensomheten føles så

mye større enn før, men man kan prøve
å skape glede for noen i en vond tid.
For damen som gikk ut gråtende av
gudstjenesten er ventetiden vond. For
familien som ikke har råd til julegaver
kan ventetiden føles smertelig. For de
som gleder seg over ventetiden kan den
føles fantastisk.
Uansett hvem du er og hvordan ventetiden er for deg så er det et håp. Det er
et håp i barnet som ble født i krybben.
Jesus er ikke som alle andre konger.
Han er en annerledes-konge som trøster de som føler på smerte. Han hjelper
de som undertrykkes. Han går på veien
ved siden av deg. Han går på veien ved
siden av meg. Han går på veien ved
siden av oss alle.
Jeg er heldig. Jeg smiler gjennom
adventstiden. Ikke alle smiler gjennom
adventstiden. Ta vare på hverandre. Ta
vare på de som smiler og de som ikke
smiler. Du vet ikke hva som skjuler seg
i et menneskes hjerte.
Skrevet av Christine Josephine Andreassen
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Frivillig tjeneste

OG BØNN
Menigheten vår er, som i mange andre
sammenhenger avhengig av frivillighet.
Det bakes, strikkes, synges og males. Det er
mange som legger ned mye arbeid i barne,
ungdoms og voksenarbeid, som speiderarbeid, kor og annet foreningsarbeid.
Det vi også vet er at det er mange som ber.
Vi ber i kirken, på Bedehuset, i grupper og
ikke minst under dyna.
For en del år siden ble det laget en «Bønn
for Høybråten». Den har blitt mye brukt
spesielt på Normisjonens hus ( Bedehuset)
og også i kirken.
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Nå er den noe revidert og har blitt til en
« Bønn for Høybråten Fossum og Stovner
menighet».
Tanken er at de som ønsker det kan bruke
et eksemplar og bli med i et frivillighetsarbeid knyttet til bønn. På denne måten kan
alle som ønsker det være med i et bønnefellesskap selv om det kjennes fremmed å
delta i bønnegrupper eller annen møtevirksomhet.
Her følger BØNNEN og velkommen i fellesskapet.
Kari Aaslund og Wenche M Vinorum

BØNN FOR HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER MENIGHET

Kjære Gud…
Gjør døren til våre hus vid nok til å ta imot alle som
trenger mennesker og fellesskap. Og smal nok til å
stenge ute misunnelse, hovmod og strid. Her har vi en
åpen himmel over våre liv. Sammen kommer vi frem
for deg og ber: Ta imot våre liv, med alt vi bærer på,
våre sukk og vår takk, vår styrke og vår svakhet.
Vi ber for Høybråten ,Fossum ,Stovner og Groruddalen.
For alle som lever sine liv her. For lokalpolitikere og
ledere. Velsign våre hjem, og la det være et godt sted
å bo. Vi takker deg for mangfoldet i bydelen vår. Hjelp
oss å vise åpenhet og omsorg for alle i vårt lokalmiljø.
Vi ber for skolene i menigheten vår, med elever og
ansatte. For barnehager, korps, kor, idrettslag, og ulike
foreninger. Hjelp oss til å ta ansvar for hverandre og
samfunnet rundt oss.
Vi ber for menigheten vår. For ansatte og frivillige. For
menighetsråd og utvalg.

Fyll oss med kjærlighet og godhet fra deg. Hold det
onde borte og gi oss beskyttelse, Herre. Reis oss opp,
forny oss og tenn i oss en ny gnist. En gnist til enhet
blant menneskene som bor her.
Herre, vi løfter våre bønner opp til deg. Du ser og du
vet hva den enkelte av oss legger frem og bærer på av
takk og forbønn. Du har sagt:
Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill
omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper
deg. Ja, jeg holder deg oppe med min frelserhånd.
Evige, barmhjertige Gud, vi takker deg for at vi får
komme til deg med alt som ligger oss på hjertet. Takk
for at du er levende og virksom også i dag. Takk for at
du ser våre lys og hører våre bønner. Kjære Gud, i dine
hender legger vi våre liv og alle dem vi ber for. Amen.

Vi ber for virksomheten i kirkene og på bedehuset. For
gudstjenester og møter. For barne- og ungdomsarbeid i
søndagsskole, barnegospel, Soul Children, 10-13 klubben, speiderarbeidet og konfirmantarbeidet.
For arbeid blant voksne i prosjektkor, formiddagstreff,
besøkstjeneste, sorggrupper, bibelgrupper og bønnegrupper. Vi ber om ditt nærvær i alt som skjer og at
troen blir styrket og utfordret.
Vi ber om at ditt rike skal komme blant alle folkeslag,
både hos oss og i andre land. Vi legger misjonsarbeidet
frem for deg og ber om din velsignelse over dette arbeidet. Kall nye arbeidere til tjeneste for ditt rike.
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OPPUSSINGEN AV HØYBRÅTEN KIRKE:

Føljetong
med flott avslutning
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Noen mål er raskere å nå enn
andre! Behov for oppgradering/
oppussing av Høybråten kirke,
både innvendig og utvendig startet for ca 10 år siden. I juni 2017
nådde vi målene. Den innvendige
oppgraderingen ble ferdig i mai
2014 og den utvendige startet i
mai 2017, ferdigstilt etter 6 ukers
innsats av frivillige.

vært mulig. Faglig veiledning har vært
nødvendig for å få et varig resultat.
Malerfirmaet Norsjø, avd. Ensjø, stilte
med konsulent for å veilede mht malerprosess og materialbruk, firmaet Oslo
Murmesterbedrift AS stilte med konsulent for veiledning i murerarbeidet, alt
uten kostnad. Kirkevergen stilte med
alt av nødvendige materialer, stillaser
og lift.

Det har vært en fantastisk reise å
få være med på når vi ser resultatene.
Uten et godt samarbeid med Kirkevergen, representert ved Tor Åge Pedersen
og Torbjørn Borgen, hadde dette ikke

Arbeidet utvendig startet 2. mai med
7 innsatsvillige sjeler som hver hadde
sine kvalifikasjoner for å nå målet. Det
var et unikt godt samarbeide og alt ble
gjort etter planen. Løs murpuss ble fjer-
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Vi måtte utarbeide en tilstandsrapport
og fremdriftsplan før det ble gitt klarsignal og alle forskrifter for sikkerhet
ble fulgt.

net, alle yttervegger vasket med alkalisk middel, høytrykkspylt, grunnet og
malt 2 ganger. Vinduer og dører skrapt,
grunnet og malt. Trapper reparert og
delvis murt opp igjen. All gammel vegetasjon fjernet, lagt markmatte / bark og
ny beplantning utført. En anmodning
på Facebook om økonomisk bidrag til
beplantning resulterte i et tilskudd på
ca kr. 6.000,- som var nok til å dekke
utgiftene til busker etc. Feiring Bruk
AS spanderte all barken. Takrenner og
nedløpsrør ble skiftet der det var nødvendig. Hadeland Maskindrift fikset
nødvendig asfaltering uten kostnad.
En stor takk til alle bidragsytere og ikke
minst til de frivillige, uten dere hadde
dette prosjektet ikke vært mulig.
Helge Vinorum

BARNEO G FA M I L I E P R O G R A M
0-12 mnd

Babysang
Hver tirsdager kl. 11.15-13.00
i Høybråten kirke.
Info: www.oslo.kirken.no/hfs og
Facebooksiden "Babysang Høybråten,
Fossum og Stovner"

0-5 år

Familiekafé
Hver fredager kl.11-14 i Fossum kirke.
Juleavslutning 8.12 og oppstart
torsdag 1. feb. 2018.
Info: oslo.kirken.no/hfs og Facebooksiden "Familiekafe"

4-9 år

Høybråten
barnegospel
Annenhver mandag kl. 17.00-19.00 i
Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 2.
Info: oslo.kirken.no/hfs

2.-10. klasse

Speiderne
Fossum/Stovnerspeiderne:

Mandager kl.18.00-19.30
i underetasjen i Fossum kirke.
Info: www.fossumspeider.no

Høybråten-speiderne:

2.-4. klasse: Onsdager kl.18.00-19.15 i
Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 2.
5.-10.klasse: Onsdager kl.18.30-20.00
i Høybråten kirke.
Info: oslo.kirken.no/hfs

10-11 år

LysVåken
Lørdag 02.12 – Søndag 03.12.
overnatting i Høybråten kirke.
Info: www.kirken.no/hfs

10-13

Fellesskapsgudstjeneste

Fredager kl.18.30-21.00
Datoer: 3.11/ 24.11 i Høybråten,
Bedehuset i Bergtunveien 2.
Info: www.10-13.no

Søndager kl.17.00 i Stovner kirke med
søndagskole og kveldsmat etter gudstjenesten. Datoer: 29. okt – med
4-årsbok utdeling!
19.11 vanlig felleskapsgudstjeneste.
Info: oslo.kirken.no/hfs

10-13 år

ungdomsklubb

10-16 år

Groruddalen
Soul Children
Hver mandag kl.17.30-19.30
i Høybråten kirke.
Info: oslo.kirken.no/hfs
og www.soulchildren.no/groruddalen

13-18 år

Hvilepuls +
PULS klubb
Torsdager kl.18.00
Datoer: 26.10/ 09.11/23.11/7.12
i Fossum kirke.
Info: oslo.kirken.no/hfs

Storfamilie

SuperTorsdag
Torsdager kl.16.30-18.30
Datoer: 26.10/ 09.11/23.11 i Stovner
kirke. (Oppstart torsdag 1.feb. 2018)
Info: oslo.kirken.no/hfs
og Facebook-siden "SuperTorsdag"

For alle:

MatPrat
Fredagene 3.nov og 8.des
kl 17.00-18.30 i Høybråten kirke.
Info: oslo.kirken.no/hfs og
Facebook-siden "Matprat Høybråten"

Gudstjenester
for store og små

03.des: Gudstjeneste for store og små
– Lysvåken
10. des: Gudstjeneste for store og små
– Utdeling av bøker til 1,2 og 3 åringer
Søndager kl. 11.00 i Høybråten kirke.
Info: oslo.kirken.no/hfs

Søndagskole
Søndag 12.11/ 10/12/ 07.01.2018.11
kl.11 i Fossum kirke.
Vi har startet opp med søndagskole
hver Sammen gudstjeneste. Velkommen!
Info: oslo.kirken.no/hfs

JULEFESTER
Info: oslo.kirken.no/hfs

Juleverksted
Lørdag 25.11 kl. 11-15
i Stovner kirke

Juletrefest

Søndag 07.01. 2018 kl. 12.15
i Fossum kirke

Juletrefest

Søndag 07.01. 2018 kl. 16.00
i Høybråten, Bedehuset i
Bergtunveien 2
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VI SAMLES

TIL GUDSTJENESTE

Napp ut
midtsidene o
g heng d
em på
oppslagt
avla!

Se www.kirken.no/hfs for oppdatert program!

Bots– og bønnedag
Søndag 29. oktober
kl.11:00 Høybråten kirke v/Desalegn
Mengesha
kl.11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
kl.17:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge.
4-årsbok
Allehelgensdag
Søndag 5. november
kl.11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad/
Hilde Ramsøe Graff – Åpen Kirke til 1600
kl.11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
kl.11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge
23. søndag i treenighetstiden
Søndag 12. november
kl.11:00 Fossum kirke –sammen Gudstjeneste v/Ole Kristian Sand
24. søndag i treenighetstiden
Søndag 19. november 2017
Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke
til salgs
kl.11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
kl.11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
kl.17:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge
Domssøndag / Kristi kongedag
Søndag 26. november
kl.19:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
kl.11:00 Fossum kirke v/Desalegn Mengesha
kl.11:00 Stovner kirke v/Svein Simonsen
1. søndag i adventstiden
Søndag 3. desember
kl.11:00 Høybråten kirke v/ Kåre Rune Hauge
– Lys Våken Gudstjeneste
kl.11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
kl.11:00 Stovner kirke v/ Ole Kristian Sand
2. søndag i adventstiden
Søndag 10. desember
kl.11:00 Høybråten kirke v/ Elisabet Kjetilstad.
Gudstjeneste for små og store
kl.11:00 Fossum kirke v/ Ole Kristian Sand
kl.11:00 Stovner kirke v/ Kåre Rune Hauge
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3. søndag i adventstiden
Søndag 17. desember
kl.11:00 Høybråten kirke v/ Elisabet Kjetilstad
Julaften
Søndag 24. desember
kl.12:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
Høybråten skoles musikkorps
kl.13:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
Høybråten skolekor
kl.1400 Høybråten kirke v/Svein Simonsen
Høybråten sangforening
kl.1500 Høybråten kirke v/ Svein Simonsen
kl.15:00 Fossum kirke v/ Ole Kristian Sand
kl.15:00 Stovner kirke v/ Kåre Rune Hauge
Stovner skolekor
Juledag
Mandag 25. desember
kl.11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
kl.11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
kl.11:00 Stovner kirke v/ Kåre Rune Hauge
Stefanusdag / 2. juledag
Tirsdag 26. desember
kl.11:00 Fossum kirke v/ Ole Kristian Sand.
Jazztrio spiller
Nyttårsaften
Søndag 31. desember
kl.16:00 Stovner kirke v/ Desalegn Mengesha
Nyttårsdag / Jesu navnedag
Mandag 1. januar 2018
kl.11:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge
Kristi åpenbaringsdag
Søndag 7. januar 2018
kl.11:00 Høybråten kirke
kl.11:00 Fossum kirke
kl.11:00 Stovner kirke
2. søndag i åpenbaringstiden
Søndag 14. januar 2018
kl.11:00 Høybråten kirke
Konfirmantpresentasjon
kl.11:00 Fossum kirke
kl.11:00 Stovner kirke Konfirmantpresentasjon

3. søndag i åpenbaringstiden
Søndag 21. januar 2018
kl.11:00 Høybråten kirke
kl.11:00 Fossum kirke
kl.17:00 Stovner kirke
Såmannssøndag
Søndag 28. januar 2018
kl.11:00 Høybråten kirke
kl.11:00 Fossum kirke
kl.11:00 Stovner kirke

Offer i kirkene kan gis i benkene eller ved å
bruke VIPPS.
Vi tar forbehold om endringer i gudstjenestelisten. Følg med på gudstjenestelister i
Groruddalen avis, Vårt Land og Aftenposten.

KIRKEKAFFE
Det er kirkekaffe ved de fleste
gudstjenestene!

KIRKESKYSS
Se avis eller hjemmeside
www.kirken.no/hfs

ØVRIG
PROGRAM
November
Stovner kirke onsdag 1. november
kl. 19:00: Lutherkveld
Stovner kirke tirsdag 7.november kl.19:00:
Trekkspill konsert v/Oslo Trekkspill forening
Fossum kirke onsdag 8 november
kl. 12:30: Hyggetreff: Konsert ved Roar Berg
Stovner kirke onsdag 15.november
kl. 19:00: Misjonskveld
Stovner kirke Torsdag 16 november
kl. 12:00: Formiddagstreff: Rasmi
Krippendorf: Nyt alderdommen
Høybråten menighetshus Lørdag 18. nov
kl. 10:00-1600: Julemesse
Høybråten menighetshus Onsdag 22 nov
kl. 12:00: Hyggetreff: Gjertrudvennene v/
Snefrid Hagen. Forteller om
Gjertrudvennene som deltar i begravelser
der det ikke er andre pårørende.
Høybråten menighetshus onsdag
22.november kl. 19:00: Lutherkveld
Stovner kirke Lørdag 25.november
kl. 10:00-18:00: Julemesse. Kl. 12:00-1500:
Juleverksted for barn
Stovner kirke onsdag 29.november
kl. 19:00: Julekonsert v/Høybråten Damekor

Desember
Stovner kirke Torsdag 7 desember
kl. 12:00: Formiddagstreff: Advent og juleprogram. Fin servering

Konserter
i advent
Onsdag 29. november kl 19:00
i Stovner kirke: Julekonsert
v/Høybråten Damekor

Torsdag 28.desember kl 19:00: Julefest i Stovner kirke. Tale v/Nils Tore
Andersen. Juletregang. Festmat. Påmelding innen 20. desember. Inngangspenger kr. 250,-

Tirsdag 5.desember kl 18:00
i Stovner kirke: Giga konsert v/ulike
barne- og skolekor

Søndag 7. januar kl 12:15 (rett etter
gudstjenesten): Juletrefest for Små og
Store i Fossum kirke. Juletregang. Leker.
Servering.

Søndag 10.desember kl. 18:00 i
Stovner kirke: Konsert
v/Ruseløkka Janitsjarorkester

Søndag 7. januar kl 16:00 på Normisjonshuset Høybråten: Juletrefest for
små og Store. Juletregang. Bevertning.
Inngangspenger: Voksne kr. 100,Barn kr. 50,- Familie kr. 200,-.

Julemesser
Høybråten kirke
Høybråtenveien 37
Lørdag 18. nov kl 11-16

Fossum kirke Onsdag 13 desember
kl. 12:30: Hyggetreff: Diakon Liv Bergh

Salg av julekaker og håndverksprodukter. Loddsalg og åresalg.
Kafeteria med kaker, kaffe, saft,
smørbrød og pølser med lompe.

Januar

NB! Vi har betalingsterminal og
VIPPS

Onsdag 17. januar kl. 19.00: Temakveld i
Stovner kirke. Bjørn Helge Sandvei underviser
om Apostelgjerningene del 1.

PROGRAM:
13.00: Høybråten skolekor
16.00 : Trekning av hovedlotteri

Søndag 28. januar: Medarbeiderfest menighetsfest i Stovner kirke, rett etter gudstjenesten.

Julefester

Velkommen!

Stovner kirke
Stovnerfaret 25
Lørdag 25.nov kl 10-18
Salg av håndarbeid, strikk og søm,
pynt og julekaker m.m. Stort hovedlotteri, åresalg og lynlotteri med
mange flotte gevinster. Kafè med
salg av kaffe, kaker, grøt, pølser og
vafler m.m. Juleverksted for barna.
PROGRAM:
10.00: Julemessen åpner
10.30: Offisiell åpning m/andakt
12-15: Barnas juleverksted
13.00: St Laurentiuskoret synger
17.00: Stovner skolekor synger
17.30: Avslutning og hovedtrekning
Mer info: Facebook arrangement:
Julemesse i Stovner kirke
Vi har betalingsterminal og Vipps.
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85-ÅRSJUBILEUM I HØYBRÅTEN KIRKE

Fargerikt
og inspirerende
Kirken vår på Høybråten fyller 85
år i 2017. Ikke et helt rundt tall,
men verd en feiring. Søndag 10.
september samlet mange seg for
å hylle den vakre kirken vår. Med
festgudstjeneste og påfølgende
samling i menighetshuset.
Takknemlighet
Sokneprest Kåre Rune Hauge åpnet
gudstjenesten med ord om takknemlighet til Gud og mennesker for alt hva
kirken rommet gjennom alle disse
årene. Stor gleder og dyp sorg har gått
hånd i hånd her i kirken.
Vi fikk samle oss i den samme kirkebønnen som ble brukt under innvielsen
10
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1932. Og de gamle melodiene fra både
fra den gang og fra 1977 fikk lyde på
nytt og ga oss kontakt med historien.
Fra Jeremiasboken ble vi mint på at Gud
har fredstanker og fremtidshåp for oss.
Prestene Elisabet og Kåre Rune prekte
sammen over den samme teksten som
biskop Johan Lunde brukte da han
vigslet kirken: Jesu lignelse fra Matteusevangeliet om å bygge huset sitt
på fjellgrunn og ikke på sand. Gjennom
sine 85 år har kirken her gitt oss det
som står støtt både i uvær og krisetider og rommet gledene ved de glade
anledningene i livet. Slik vil kirken og
Gud fortsette å ta imot oss. Og romme
de ulike anledningene i livet. Her får vi
budskapet om at våre liv hører sammen
med Gud. Både mennesker og dyr og
den naturen vi er satt til å forvalte. Vår

Far vil sørge for det vi trenger. Våg å
leve i det. Våg å ta imot, sa Elisabet.
Fellesskapet er viktig. Og det var en
anledning til å takke alle som på dugnad har pusset opp kirken. Innvendig
og utvendig. Nå står den igjen som et
smykke på Høybråten. Her skal det
fortsatt være plass for det som hører
livet til. Kåre Rune minnet om behovet
for en felles plattform i alle samfunn.
Tro og håp er evige verdier. Her skal vi
få legge våre liv i Guds hender.
Gudstjenesten ble en fargerik og god
samling med inspirerende musikalske
bidrag fra dyktige lokale aktører under
ledelse av kantor Rolf Berg. En fin
samling, så absolutt en åttifemårig
jubilant verdig.

FEST I MENIGHETSHUSET
Helge Vinorum ledet forsamlingen gjennom et rikholdig
program på en elegant, humørfylt og inspirert måte.

tvangsarbeid i Finnmark og menigheten ga god hjelp til
hans familie i de siste par årene av krigen.

Lokalhistoriker Rolf Torbo ga oss «Tre glimt fra kirkens
historie» som omfattet starten fra 1920-tallet, krigsårene med frigjøringen i 1945 og dagens situasjon med
det omfattende frivillighetsarbeidet. Som alt annet på
Høybråten vokste kirken fram nedenfra. Ingenting har
kommet seilende på ei fjøl til vårt lokalsamfunn!
Det var nybyggerne med Karl Andersen, Albert Hansen
og Johan Rognlien i spissen, som var pådrivere i arbeidet
som møtte endel «motvind» fra Grorudsiden av dalen:
de ønsket ikke en ny konkurrent på Høybråten!

Som alltid på Høybråten lever dugnadsånden i beste velgående. Innbyggerne er glad i kirken sin og er alltid parat
når det er behov for arbeidsinnsats. «Gubbegruppa» med
Adolf Aslaksen og Helge Vinorum i spissen har gjort en
formidabel innsats for kirken både innvendig og utvendig de siste årene. Den lille kirken skinner virkelig og ble
det som herredsgartner Karl Flod uttalte året før den
sto ferdig i 1932: Dette skal bli byens vakreste kirke og
kirkegård!

Charles Østbye var vår prest gjennom krigsårene.
Tyskerne la beslag på prestekontoret som under krigen
ble lagt til boligen til den velsette kirketjener/kirkeverge
Peder Pedersen i Bekkevollveien. Østbye ble sendt på

God mat og drikke hørte med til denne frivillighetsfesten
og dertil kulturelle innslag fra menighetens ungdomsgruppe og flere hilsninger i anledning jubileet.
Frøydis Cederkvist
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Normisjon
Høybråten
Normisjons hus – et
kulturhus på Høybråten

PROGR AM

Mer informasjon får du hos
kontaktpersonene for:

Møtene er i Normisjons hus, Bergtunv 2

Normisjon:
Elizabeth Roseveare

Tor 26. oktober 19:00: Litterær samtale
med Jan Kjærstad. Forfatteren i samtale
med Marianne Solbakken

| 416 21 312 | elizabeth@roseveare.net

Tor 2. november 19:00: Tre och en
flygel. Odd Kristiansen, Trond Leberg og
Marianne Solbakken

| 40 23 70 24 | berithla@hotmail.com

Tor 9. november 19:00: Når forhenget
revner Om bønn og det almenne prestedømme. Morten Dahle Stærk

| 99 20 86 16 | nite-l@online.no

Tor 16. november 19:00: Guds fred. Gro
Golimo Simonsen

| 47 17 89 17 | tgehrken@gmail.com

Groruddalen Soulchildren:
Berit H. Larsen
Misjonssambandet:
Nils Terje Lunde
Vaktmester:
Trond Wiggo Gehrken
Bestyrer / utleie:
Marianne og Jonathan Ramirez

Tor 23. november 19:00: Fangen som
ble misjonær. Om Lars Skrefsrud. Nils
Terje Lunde
Normisjon Høybråten er en forening
som har som formål å bidra til forkynnelse av Guds ord og samle mennesker
til kristent fellesskap.
Foreningen ble opprettet i 1915 under
navnet Høybråten Indremisjonsforening, og har siden 1925 drevet sin
virksomhet ut fra Høybråten bedehus –
Normisjons hus – Bergtunveien 2.

| 46 68 05 53 | mariaram3@gmail.com

Bankkonto 3000 17 68286
VIPPS 13622
www.hoybraten.normisjon.no
facebook.no @BDhus

Tor 30. november 19:00: Hverdagsbønn
fra et katolsk ståsted. Anja Zawadzka
Persvold
Tor 7. desember 19:00: Adventstiden i
ord og toner. Marianne Solbakken og MTB

Bedehuset på Høybråten
Bergtunveien 2, 1087 Oslo

Annonser

Høstens hovedtema er BØNN
Hva er bønn? Hvorfor ber vi? Dette er
Høstens program finner du også
viktige og høyst sentrale spørsmål på et
bedehus! Hvilken plass har bønnen i vårt
på: www.BDhus.no
Her er det møter, korøvelser, bønnepersonlige liv, i våre fellesskap og på tvers
grupper, speiderarbeid og ungdomsklubb.åSiden
1930-tallet
har det også
av ulike fellesskap? Denne høsten har vi i
Vi ønsker
være til
hjelp for mennesker
i sorg.
Ved å bistå de pårørende og gjennomføre
vært faste
for25624
Misjonssambandet.
flere av våre samlinger
gravferden
medmøter
trygghet
og
nøyaktighet.
stovner 5-09.qxp:14594
Stovnervalgt
mblå fokusere
4-05 på
08-02-10 11:12 Side 6
bønnens
betydning
i
livet,
og
vi
vil
derfor
• Kommer gjerne hjem til samtale
Lokalene
leies også
ut til selskaper, kris• Rimelig
grunnpris
– kostnadsoverslag
la ulike stemmer slippe til når vi tematise• Vi henter
ved dødsfall
i hjemmet
tent fellesskap
og andre
arrangementer.
Ta kontakt
med
rerHarald
disse
viktige
spørsmålene.
Christiansen

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

Døgnvakt 22 10 23 10
Stovner Senter oppgang 7,
heis til 6. etg.
Kontor i rolige omgivelser

Fastpriser Oslo lufthavn

Annonser

STOVNER

B E G R AV E L S E S B Y R Å

Innen Ring 2 og Groruddalen:

TAKK FOR ALL GIVERGLEDE!

550
Kr
200
r
i
g
0
0
2

% N 6A K K E R !V GSivKeraJ kEsjoDnen

Under årets løp har det kommet
innÌ mange
gaver til menighetens
6I NSKER
VRE TIL HJELP FOR MENNESKER I SORG
CATERING
–
SELSKAPSMAT
Ì BISTÌ
DE PÌRRENDE
OG ikke
GJENNOMFRE
arbeid. En stor takk
til alle6ED
givere
i «200
for 200» og
minst for
MED TRYGGHET OG NYAKTIGHET
Ring oss
23GRAVFERDEN
30 25kirke.
00
og vi sender deg
gaven til lyssetting
avpå
Høybråten
s +OMMER
GJERNE
TIL SAMTALE
vår innholdsrike
brosjyre,
eller HJEM
se meny
på

s 2IMELIG GRUNNPRIS n KOSTNADSOVERSLAG

s 6I HENTER VED DDSFALL I HJEMMET
www.gunnarruud.no

$GNVAKT    

ING. HANS BECKER
AS
3TOVNER 3ENTER OPPGANG
HEIS TIL  ETG
Elektroentreprenør
+ONTOR I ROLIGE OMGIVELSER

– 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
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Tillegg:
4A KONTAKT MED
(ARALD #HRISTIANSEN

Fotograf:Natt/Helg: Tannlege:
200 Kr
DAG
Ø
KOKSVIK
FOTOGRAF
KLAVESTAD
A/S
Helgenatt:
300
Kr
34/6.%2
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10
Spesialitet: Portrettfotografi
% ' Fjellhamarvn.
2 !6 % , 356,
% 1472
3 Fjell92ª
Glassarbeid:
hamar. Tlf.: 67 90 14 38
HØYBRÅTEN
GLASSERVICE A/S
Vi aksepterer
alle kredittkort,
Tannlege:
Alt
i
glassarbeid
også TT-kort! og bilglass
KARL KRISTIAN ANDERSEN
Prof. Birkelandsv. 27 B, 1081
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10 Oslo. Tlf.: 22 30 30 70

"

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

Høybråtenvn.
76 (v/Kiwi)
Ring oss
på
tlf.
Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent
02202

Høybråten Tannklinikk AS
Vi ønsker alle nye og gamle kunder
velkommen til lyse og trivelige lokaler.
Ring oss for time, eller besøk oss.
Gode parkeringsmuligheter.

Velkommen til vår gjenbruksbutikk på Haugenstua Torg!
Åpningstider torsdag 13 – 17, fredag 13 – 17
og lørdag 11 – 13

Duy Nguyen
Tannlege MNTF

Hong Huynh
Thorlakson, Tannlege

Madelaine E. Berg
Tannpleier

Høybråtenveien 76 | Telefon 22 21 70 70 | hoybratentannlege.no/

Brukte gjenstander kan leveres i butikkens
åpningstid eller ta kontakt på tlf 40 44 34 86.
Overskudd av salget går til humanitært arbeid
i Norge og verden for øvrig.
NLM Gjenbruk Haugenstua
Haugenstua Torg (tidl. Posten),
Ole Brumsvei 5, 0979 Oslo
Tlf 40

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

Braatens byggfornyelse AS
Høybråtenveien 74B
Besøksadr:
Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Tlf: 22 10 63 10
(Telefontid 07-16.30)
Høybråtenvn. 79, 1087 Oslo • Tlf. 22 10 63 10 (Telefontid 07–16.30)
22 10 63 11
44Faks:
34 86
Faks.: 22 10 63 11. Mob. 917 38 538
Mob: 917 38 538
www.braatensbyggfornyelse.no
www.braatensbyggfornyelse.no

Hva kan god design
gjøre for din organisasjon eller virksomhet?

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

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Kontakt Morten Ravnbø
på 91 73 73 56
www.ravnbo.com

Telefon: 22 37 90 09 www.solglimt.no
Kirkebladet 2/2017
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nnonser
Groruddalen:

s +OMMER
GJERNE
TIL SAMTALE
vår innholdsrike
brosjyre,
eller HJEM
se meny
på

s 2IMELIG GRUNNPRIS n KOSTNADSOVERSLAG

Tillegg:

s 6I HENTER VED DDSFALL I HJEMMET
www.gunnarruud.no

0 Kr

4
(ARAL

$GNVAKT    

Natt/H
Ring oss på tlf Helge

ING. HANS BECKER
AS
3TOVNER 3ENTER OPPGANG
HEIS TIL  ETG

02202
" % ' 2 !6 % , 3 % 3 "
34/6.%2

Elektroentreprenør
+ONTOR I ROLIGE OMGIVELSER

– 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

Fastpris, Oslo Lufthavn

Vi a

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

Innen ring 2 og Groruddalen:

ED
EN

200 Kr
300 Kr

ª

22HØYBRÅTEN
10 61 42

erer alle kredittkort,
gså TT-kort!

TANNLEGEKONTOR

650 kr

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

IN

TE

RFLOR

A

®

«Rørlegger’n på Stovner»
«Rørlegger’n

VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG – Høybråtenvn. 76 (

Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri
Tlf. 22

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

- du kjenner oss

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding
Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Høybråten
Begravelsesb

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

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Vi hjelper d
med
alt i forbin
Annonsér i Kirkebladet.
med
dødsfa
Fredheimveien
3,
Høybråten,
1087
OSLO
Ser du denne teksten,

BEST PÅ UTVALG

Gravsteiner – Inskripsjoner

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

21 70

VA
STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Dagog kveldså
95 21 9
Tlf: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954
Oslo

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Høybråtenvn.
76 (v/Kiwi)
oss
på
tlf.
Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent
02202

HØYBRÅT
ElektroentreprenørTANNLEGEKO

BEST PÅ UTVALG

Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

Ri

* Tillegg natt/helg
Vi aksepterer alle
kredittkort, også
TT-kort!

belysning og små elektriske
Gravsteiner
– Inskripsjoner - Vi fører: Store husholdningsapparater,
så ser andre den!
– Omarbeiding
Hele døgnet
Omarbeiding
Utstilling vis à vis
Utstilling
vis
à
vis
Østre
Aker
Kontakt
Helge
Vinorum
22 21 70 00
Østre Aker kirkegård
kirkegård
på hvinorum@online.no
Høybråtenveien 40

Høybråten
Begravelsesbyrå as
Ulvenvn. 102, 0581
0581 Oslo
Oslo
Tlf.
Fax.22
2265
65 60
60 31
31
Tlf. 22
22 65
65 60
6050
50 Fax
www.gravstein.com
www.gravstein.com

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse
med dødsfall

HELE DØGNET

22 21 80 00

1086 Oslo

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Åpningstider:
Mandag – fredag:
Lørdag:

10.00–21.00
09.00–18.00

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

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Elektro as
Høybråtenveien 40,

6
Ulvenvn.
0581
1086 Oslo
TLF. 91102,
74 14
89Oslo
Tlf. 22
65 60 50 Fax 22 65 60
FREDHEIMVEIEN
3 •31
1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no
www. gravstein.com
Kontoradresse: Fjellstuveien. 45, 0982 Oslo

40%

÷

Alt i

Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

ved kjøp av
5 single 1,5 l
blomsterdekorasjoner

"80%

av dem som får menighetsblader i postsorgbinderi
– og
du kjenner
oss på de gode tilbudene
kassa leser store deler av innholdet."
Pant kommer i tillegg.

Åpent fra 08.00–16.00 hver dag. Timebestilling
og AKUTT. Ønskes time etter kl. 16.00 må det
avtales direkte med tannlegen.
All ty
Tannlege:
pe b
ikke ehandlin
Knut R. Eidshaug
g
i
Ekstr mplantat. ,
Tannlege:

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

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag
08-20 lørdag
14
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Tlf: 22 10 28 00

Det er utrolig høy leserfrekvens!
Annonsérer du i Kirkebladet når du
altså ut til mange i ditt lokalmiljø.
Kontakt Kåre Rune på kh989@kirken.no

Tlf. 22 38 92 00 – w

Besøk fra vår vennskapsmenighet

i Nablus, Palestina

Fra 13. til 23. oktober har vi hatt
besøk fra vår vennskapsmenighet
i Nablus, representert ved Fader
Josef, han kone Weda og datter
Rita.
I skrivende stund er vi godt i gang med
programmet som omfatter gudstjenester i Høybråten og Stovner kirker,
besøk til Gubbegruppa, quiltegruppa,
formiddagstreff, samtale med prosten,
Mellomkirkelig Råd, justiskomiteen
på Stortinget ved Petter Eide, besøk til
Lunden kloster og Kirkens Bymisjon
hvor de vil treffe den nye biskopen i
Oslo, Kari Veiteberg.
Gruppen har vært innlosjert privat og

en donasjon fra et medlem i kirken
gjorde det mulig å gjennomføre dette
besøket uten å dra for store veksler
på Nablusfondet. Fondet er ment til å
styrke det lokale kirke/diakoniarbeidet
i Nablus. Fader Josef og hans menighet bidrar sterkt inn i lokalsamfunnet
i Nablus, med stor omsorg for alle som
trenger hjelp og støtte uavhengig av
religiøs og kulturell bakgrunn.
Under besøket, og spesielt i samtaler
med Fader Josef, har vi forstått at det
kirkelige arbeidet i Nablus er svært
krevende. Situasjonen for de kristne
er presset og de trenger all den støtten
de kan få gjennom økonomiske bidrag,
omtanke og bønn.
Under gudstjenesten i Høybråten kirke

den 15. oktober deltok prest Elisabet
Kjetilstad, Fader Josef og tidligere
sogneprest Hallvard Beck. Han var den
som sammen med Toril Eide tok initiativet til vennskapsmenigheten for snart
20 år siden. Fader Josef overleverte
en flott gave, nadverdskalk og fat fra
menigheten i Nablus.
Under kirkekaffen fortalte Fader Josef
om sin menighet og dagens situasjon.
Det er et stort behov å få dele dette
med så mange som mulig.
Vi er takknemlig over å få lære mer om
vår vennskapsmenighet og jeg håper
at dette besøket vil styrke båndene og
engasjementet for våre kristne venner.
Helge Vinorum
Kirkebladet 2/2017
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Menighetstur
til Latvia 5.–10. aug
Den femte august reiste 17 fra vår
menighet Høybråten, Fossum og Stovner til Latvia. Vi skulle besøke vår
vennskapsmenighet i Kekova, en by i
nærheten av Riga. Denne menigheten
har Stovner hatt som sin vennskapsmenighet siden 1990 tallet, nå vår felles
vennskapsmenighet for HFS. Denne
gangen var det folk fra alle tre kirkene.
I alle disse årene har det vært god kontakt mellom menigheten i Kekova og
Stovner. Vi har besøkt hverandre med
jevne mellomrom. Ved besøk fra Kekova
har hjem på Stovner åpnet hjemmene
sine for overnatting. Denne gangen var
16
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det vår stormenighet som dro på besøk.
Det var lagt opp til et tett program for
besøket, og vi ble møtt av flere ved
ankomst til hotellet. Veldig hyggelig å
bli møtt av slik gjestfrihet fra menigheten. Selv om få behersker engelsk, merker vi varmen vi blir møtt med.
Lørdag ble det arrangert en lang busstur for oss og folk fra menigheten
der. Vi ble hentet kl. 7.30 og temaet
for turen var «Summer day in Cesis
region». Første stopp var ved en fantastisk badestrand i Rigabukta. Der ble
det servert et deilig måltid ute i det fri.

Noen tok også et bad i de store bølgene.
Neste stopp var ved en rekonstruksjon
av et lite bosted fra ca år 1000, bygget
på et tett tun på en flåte ute i vannet.
Dette skulle gi beskyttelse mot inntrengere. Målet for turen var byen Cecis
hvor vi fikk servert en god lunsj. Her
hadde vi også en guidet runde i byen og
den gamle borgen. Vi fikk også tid til
rundvandirin på egenhånd. Turen ble
avsluttet med deilig middag i Kekova på
en gammel restaurant.
Søndag var det gudstjeneste med nattverd, og vi fikk være med i salmesangen

gust 2017
både på norsk og latvisk. Prekenen var
oversatt til norsk som vi fikk utdelt og
kunne følge med på. Selv om vi har forskjellige språk, merket vi at vi har fellesskap i troen. Det ble også utvekslet
gaver og hilsener mellom menighetene.
Vi ble presentert for planer de har for å
bygge et rom for søndagskolebarna på
galleriet, midlene fra vår menighet er
det bruk for.
Gjestfriheten fikk vi også merke på søndag ettermiddag. Da var det dekket ute
i et stort telt, et langbord med mange
deilige retter både kalde og varme og

Som bildene viser var det stor aktivitet fra begge menigheter under besøket.

mye frukt og grønnsaker som kom fra
deres egne hager. Det var flere som
hadde et hyggelig gjensyn med noen
som hadde besøkt Stovner tidligere.

Vi tok også en båttur på kanalen.
En fin gruppe å reise sammen med
og fint at det nå var folk fra hele HFS
menigheten.

Mandag morgen tok vi farvel med
Kekova og mange fra menigheten
hadde møtt opp for å ta farvel. På
denne turen skulle vi ha to dager i Riga
som turister. Det ble tur med åpen buss
slik at vi fikk sett mye av byen. Dette
er en typisk Hansaby med godt bevarte
bygninger og mange fine kirker. Hyggelig å vandre rundt i disse trange gatene,
sitte på en uteservering og å se på livet.

Mange gode minner har vi med oss fra
turen.
Anne-Lise og Terje Aaslund
Foto Terje Aaslund
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LIVSHJULET
1. APRIL – 17. OKTOBER 2017

Døpte

Vigde

Filip Olander Sandvold
Kenneth Kebebew
Negera Ameyu
Adele Lucia Larsen
Nicklas Matheo
Nordby Rodriguez
Patrick Grimshave
Sophia Leinaas Ljungqvist
Isak Holten
Jonas Kjærnes-Nysted
Hans Oscar Bjercke
Ziva Emelita Lunheim
Nathalie Lindås
Linnéa Alexandra
Syversen Johansen
Lord-Glenn Oduro
Sakyiama Abrokwa
Malin Hoelsæther
Ellie Joelsen-Hatlehol
Emilian Bailey
Elias Alexander Halle Kaboneza
William Oddsten
Teodor Falleth Rivelsrud
Daniel Tesfamical Teckle
Lars Gabor Jogard Wefling
Armand Jay Ancheta Båstad
Dagny Moen-Daae
Emrik Zakarias André
Korsmo Sterten
Viktor Aarvold-Nilsen
Michelle Layn
Oliver Nygaard Berglie
Levi Kihm Maktabi-Søstuen
Herman Cong Fleischer
Jørgen Hansen Nygård
Ingrid Amalie Tornes
Nicolaysen
Linnea Røe Opsahl
Mia Ausen Reinholdt
Anna Clausen

Tine Verdandi Marie Westerås 		
og Martin Grimshave
Christensen
Marianne Granlund
og Arne Sørli
Christina Elizabeth Kelley
og Joakim Schwartz
Skoglund
Wenche Emilie Bakke
og Tom Berntsen
Hanne Skaar
og Nicolai Alexander
Lindheim Ruud
Elisabeth Moslett
og Knut Ole Øyen
Jeanett Marthinsen
Bjarmann
og Jon Ivar Bæverfjord 		
Schanche
Amanda Irgens Nygren
og Michael Helsø Øien
Maria Gullteig
og Thomas Dahl Klyve
Rima Annie Seth
og Justine Rajendram
Lisbeth Annbjørg Knotten
og Roger Figenschou

Døde
Bente Eriksen
Aksel Iversen
Else Synøve Andresen
Kirsten Pettersen
Frank Rudi Jansen
Grete Irene Grønlund
Rolf Halvorsen
Kåre Lund
Øystein Otterstad
Kjærulf Selmer Skofterød

Roy Gottfred Hansen
Harald Kirkeby
Elsa Marie Haug
Ingebjørg Liv Enersen
Andreas Testdal Wilhelmsen
Turid Skansen
Kirsten Margareth Opstad
Erik Anders Bakke
Einar Lorentzen
Kåre Karlgård
Gerd Larsen
Rune Kolstad
Else Torun Skrei
Roger Emil Lorentzen
Annlaug Synnøve Lund
Gerd Lillian Grønslet
Odd Erling Aarøe
Rolf Ove Skaråsen
Bjørg Hansen
Inga Reidun Hegre
Anita Harp Nilsen
Sverre Magnesen
Ingvar Røe
Cathrine Berglund
Turid Laila Olsen
Bjørg Otelie Solem
Synnøve Brodal
Mathilde Sørensen
Vigdis Gundersen
Reidun Svennevig
Inger Solveig Breyholtz
Asbjørn Breiby
Astrid Synnøve Ulseth
Bjørn Helland
Eva Synnøve Augestad
Inger Aase Dahlbak
Vera Lillian Olsen
Kjersti Johansen
Irene Tordis Johansen
Turid Helene Løken
Aina Irene Bakke
Leikny Berntine Gjestad
Jonny Harald Olsen

Jorun Løken
Kåre Snellingen
Geir Kjelle
Lisbeth Sofie Tveito
Glen Owen Magnussen Roberts
Bjørn Martin Mathisen
Laila Kristoffersen
Marit Gry Hansen
Liv Aase Øverby
John Marius Jørgensen
Liv Julton Båst
June Agnete Abrahamsen
Ruth Tøfte-Furu
Terje Egil Nilsen
Leif Traaseth
Glen Robin Hande
Knut Olav Strøm
Bjørg Paula Øygarden
Anne Marie Furuberg
John Erik Eriksson
Bjørg Irene Torgersen
Olaf Arne Grøndahl
Steinar Sverd Skøien
Marie Kaspara Olsen
Gerd Langeland
Reidar Kristiansen
Klara Fauske Evensen
Peder Olsen
Synnøve Fuglaar Lindseth
John Larsen
Bjørg Adolfsen Ansethmoen
Magne Arnfinn Kolstad
Torild Andresen
Arne Skøien
Arne Lønrusten
Karin Elisabeth Østbye
Kjell Robert Rydland
Steinar Andersen
Teresa Del Carmen Orellana Silva
Jarle Sveen
Helge Magnus Haug
Jan Erik Rolfsen
Asbjørn Karlsen

LUTHER-TUR I MAI 2018
I år er det 500 år siden den lutherske reformasjon begynte i Tyskland, det som var begynnelsen på de lutherske kirkene også her i Norden og som vi har markert i 2017. Neste år
vil vi arrangere en menighetstur «i Luthers fotspor», til de byene i det nord-østlige Tyskland
som særlig er knyttet til Martin Luther og reformasjonen: Wittenberg, Eisleben, Erfurt og
Eisenach med borgen Wartburg. Vi tar sikte på at turen blir like over pinse, 22.-28. mai.
Opplegget er ikke helt ferdig ennå, men vi regner med å kunne orientere mer om opplegg,
priser osv. på temakvelden i Stovner kirke onsdag 1. november kl. 19.00.

Kjell Olav Sannes

Minirapport

fra menighetsrådet

Menighetsrådet har de siste par år arbeidet mye
med strukturen for utvalg og komiteer som er
bærebjelker i ulike deler av arbeidet i menigheten
vår. Nå er den i hovedsak klar:
Nytt er at vi har fått et eget programutvalg. Mange har
forslag og ideer for hva vi skal gjøre i den store menigheten vår. Det er viktig å unngå kollisjon mellom samlinger
og arrangementer, derfor skal programutvalget planlegge,
koordinere og foreslå tiltak for utvikling av programmet.
Her deltar representanter fra stab, komiteer og arbeidslag
ved alle de tre kirkene.
Gudstjenesteutvalget skal arbeide med gudstjenestene i
kirkene våre og være et sted for utveksling av ideer til det.
Prester og kirkemusikere er med, sammen med mange
frivillige, ulønnede medarbeidere – det er jo dem gudstjenestene er for. Tilsvarende arbeider barne- og ungdomsutvalget med det vi gjør for de yngste i menigheten.
Diakoniutvalget planlegger og legger opp omsorgsarbeidet
for de som av ulike årsaker trenger det i menigheten og
området vårt, ikke minst de eldre. Diakonene er med, men
de fleste er menighetslemmer med stor erfaring og innsikt i denne tjenesten.
De to siste utvalgene har flere underkomiteer. Bygningsutvalget fører tilsyn med kirkene og den øvrige bygningsmassen, og fremmer forslag om prioritering av ting som
bør gjøres. Internasjonalt utvalg samordner og koordinerer samarbeidet med de internasjonale samarbeidspartnerne våre i Aserbajdsjan, Latvia og Israel/Palestina.
Kjell Olav Sannes, menighetsrådsleder

KONTAKT
H ØY B R ÅT E N , F O S S U M O G S T O V N E R M E N IG H E T

Kontor og åpningstid:
Felleskontoret for soknet er i
Stovner kirke, Stovnerfaret 25, 0982
Oslo. Åpent tirsdag, onsdag, fredag
10-14. Torsdag 12-14.
Org.nr 911 852 934
Gavekonto: 7874.06.68063
Driftskonto: 1600.40.98629
Høybråten kirke, Høybråtenveien
37, 1055 Oslo. Kontoret er åpent
onsdag 10-14, torsdag 12-14.
Fossum kirke, Stovner Senter 12,
0985 Oslo. Kontoret åpent tirsdag,
onsdag, fredag 10-14, torsdag 12-14.

Henvendelse vedr. dåp,
vigsel og begravelser:

Irlin Bråten

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

Julian Jansson
Lindseth

barne- og ungdomsarbeider
Epost: julian.jansson.lindseth
@gmail.com

Kurt Rasmussen

kirketjener
Epost: kr267@kirken.no

Kåre Rune Hauge
sokneprest
Tel: 23 62 95 63
Mob: 90 17 77 58
Epost: kh989@kirken.no

Liv Bergh

diakon
Tel: 23 62 95 82

Kirketorget, Tel: 23 62 90 09
Kirketorget.oslo@kirken.no
Post-/ gateadresse:
Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo

Liv Kolstad

Øvrige henvendelser:

Monica Landmark

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

Menighetsrådet:
Kjell Olav Sannes, leder av menighetsrådet
Mob: 92267019
Epost: kjell.o.sannes@mf.no

Ansatte

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

vikar diakon
Tlf.23 62 95 68
Epost: ml367@kirken.no

Oddvar Hatlehol

menighetskonsulent
Tel: 23 62 95 64
Mob: 40 40 76 72
Epost: oh926@kirken.no

Ole Kristian Sand

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

Rasmi Krippendorf
organist
Mob: 45 24 33 70
Epost: rk556@kirken.no

Aase Britt Andersen

Roar Berg

Grzegorz Niemczuk

Anne Mette Tangen

Sindre Sem Gulbrandsen

"Mesterverk for piano"

Desalegn Mengesha

Svein Simonsen

Elisabet Kjetilstad

Tonje Fahre

Inger Lise Høyland Lillevik

Trond Hestad

menighetskonsulent
Tel: 23 62 95 87
Epost: aa974@kirken.no

Den polske mesterpianisten

gjester Stovner kirke med konsertprogrammet

menighetsforvalter
Tlf: 23 62 95 62
Mob: 90 85 53 99
Epost: at436@kirken.no

prest
Kontor: 23 62 96 83
Mob: 90 28 33 17
Epost: da846@kirken.no

prest
Mob: 93 25 74 11
Epost: ek477@kirken.no

trosopplæringsleder
Telefon: 23 62 95 69
Epost: il333@kirken.no

kantor
Tel: 23 62 96 87
Epost: rb978@kirken.no

organist
Tel: 41 27 95 72
Epost: sindre_sg@yahoo.no

menighetsprest
Tel: 23 62 95 83
Mob: 90 92 69 35
Epost: ss653@kirken.no
barne- og ungdomsarbeider
Mob:41453859
Epost: ts585@kirken.no

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

Stovner kirke, Torsdag 15. februar kl 19:00
Billettpris kr 100/200,-
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Vi ønsker alle i Stovner bydel en

velsignet julehøytid
og alt godt for året som kommer!
Velkommen til gudstjenester og andre
samlinger i våre kirker!
Hilsen Høybråten, Fossum
og Stovner menighet
TAKK FOR ALLE GAVER I 2017! (GAVER TIL MENIGHETENS ARBEID: KTO 7874 06 68063)

S VA R K U P O N G

Jeg vil gi min støtte til menighetsarbeidet med:
kr 200,–

kr 500,–

Jeg ønsker å betale:

Annet beløp: kr …………………

pr mnd

pr kvartal

pr halvår

Årlig

Jeg ønsker å gå tilsendt giroer i posten istedetfor å benytte AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten)
Org.nr (bedrifter):

Jeg ønsker skattefradrag Fødselsnr:

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at
du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel
skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

– automatisk belastning av faste betalinger

Ja takk! Jeg ønsker å betale min støtte med avtalegiro.
Mottaker 		
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Mottakers konto
7874 06 68063

Belast mitt konto nr:

KID-nr (fylles ut av menigheten:

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 10 000,– per trekkmåned.

Beløpsgrense per trekkmnd
kr

Ønsket trekkdato:

15. 20.
(sett kryss)

25.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av
betalingen (dette sparer oss for utgifter)

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Navn: …………………………………………………………………

Tlf/mob: ……………........…………….……………………………

Adresse: ………………………………………………………………

E-post: ………………………........…….……………………………

Postnr/sted: ………………………………………………………….
Sted/dato: ……………………………………………………………

Underskrift ……………………….........…………………………….

Svarkupongen sendes i lukket konvolutt til: Høybråten, Fossum og Stovner menighet, Stovnerfaret 25, 0982 Oslo

