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SAMARBEID MED BYDEL STOVNER
Kirkebladet har et stort nedslagsfelt, alle 13.500 husstandene i bydelen. Det er med 
glede at vi nå har inngått et samarbeid med bydelen om 2 informasjonssider i hver 
utgave av Kirkebladet, 4 utgaver i året. Her vil dere finne info fra bydelen, se s 8-9. 

Vi takker Bydel Stovner så langt og ser frem til et godt samarbeid i 2018!

Å være en venn er å være  
inkluderende. Å være venn er å  
sette grenser. Begge deler er  
vanskelig. Å være venn er å vise  
empati. Noen er gode til det.  
Andre bryr seg faktisk ikke så hardt.

Det kan være krevende å forstå forskjellene på nytteverdi og venn-
skap. Det kan gjøre vondt å innse hvem som er hvem. Hvordan kan vi 
vite om den vi har ved siden av oss sliter med noe? Og hvordan kan 
vi vite hvordan vi kan hjelpe? Vanskelig. Noen ganger så vanskelig 
at vi ikke egentlig foretar oss noe. Vi stopper på hjørnet når vi lufter 
bikkja. Rister det av oss med hodet ned og beina opp. For det er så 
vanskelig å finne tonen den andre beveger seg på. 

Heldigvis ikke like avansert i praksis. Hvis vi bare vet hvordan vi 
vil hjelpe den andre uten å miste oss selv. For kanskje har det vært 
problemet hele tiden, at den andre eller du selv har mistet en liten 
bit av deg selv på veien? Du eller den andre kan ha vært gjennom 
en påkjenning. For noen kan det sette seg fast og bli belastninger. 
En enkelt handling kan være nok for å bryte mønsteret. Gjør noe 

sammen! Aksepter invitasjonen. Ta den turen i klatreveggen 
eller den koppen med kaffe. Vask naboens hus. 

I denne sammenhengen trenger du ikke å feie for din 
egen dør først – hele poenget er at alle trenger den 
andre. Før eller siden.

– Hvor lenge skal vi være venner, Brumm? sa Nasse Nøff.

– Enda lenger, sa Brumm.

A.A. Milne

Mari Elisabeth Vinorum



Til 
etter-
tanke

Du har vel oppdaget det. Sist du var i kirken 
fikk du et nytt Fadervår i hånda. Det er så 
mye nytt i kirka. Ikke en gang Fadervår er som 
det var. Nå heter det «Vår Far.»

Jeg minnes en som skrev i avisa da vi fikk ei ny salmebok for-
rige gang: ”Kan dere ikke vente med å bytte ut salmeboka – til vi 
gamle er døde.”(!) 
 Jeg skjønner hjertesukket. Det blir så mye nytt, selv der 
vi skulle vente at det gamle holdt stand: I kirken. La oss få 
beholde det som var.
 Men nå kjenner vi altså ikke igjen Fadervåret vårt en gang. 
Dvs. vi kjenner det vel igjen, men jeg må se på arket vi får 
utdelt, for å kunne holde følge. Det holder ikke med det som 
ligger på den indre harddisken lenger.

Å kunne sitt Fadervår. Det har jo hørt til det mest grunnleg-
gende og enkle som kan tenkes. Han kan mer enn sitt Fader-
vår sier vi. Men nå er det visst mange (av oss) som ikke kan 
det en gang. Men da vil jeg si, både til meg sjøl og til andre 
som måtte ha det slik:
 Bruk det Fadervår du kan, og kan du det ikke, så kan du jo like 
gjerne lære deg de nye vendingene... Det viktigste er jo naturlig-
vis ikke hvilket Fadervår du bruker, men at du bruker det!

Jeg bærer med meg et varig minne fra min oppvekst:
Midt i morratravelheten på kjøkkenet sto radioen på oppå 

kommoden. Blant alt morgenprogrammet kom dagens 
andakt. Det var ikke tid til å sitte ned og høre på den, 
når alle skulle av gårde hvert til sitt. Men når andakten 
kom til Fadervår, da stoppet mor mi midt i det hun holdt 
på med og sto stille under Fadervår og velsignelsen som 
fulgte etter. Det er et lite arvestykke jeg har tatt opp 
igjen.
 Fadervår er ikke et stykke barnelærdom som vi skal 
vokse fra når vi blir store og skjønner så mye mer. Jesus 
lærte sine venner å be slik. I den bønnen lærer vi noe om 
rekkefølgen på tingene:

1)  Vi begynner med å minnes at vi har en Gud som er 
 over alle ting, og så vender vi sinn og tanke den veien 
 først: 
 – Vår Far i himmelen.

2)  Den som begynner med Gud, får plass til alt det  
 andre. Så ser jeg på meg og mitt og hele den verden  
 omkring meg som jeg er en del av:
 – Gi oss i dag vårt daglige brød.

Når det gjelder frukt og grønt, skal det jo være så sunt 
med fem om dagen. Skulle vi også prøve med ett Fader-
vår, unnskyld, Vår Far, om dagen? 

Det gjør forandring i livet.

Øystein I. Larsen

”Vent med det nye  
– til vi gamle er døde”(!)
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Palmesøndag 2017 ble et av våre barnebarn kon-
firmert i Longyearbyen kirke. Tre uker deretter feiret 
storfamilien og venner den store dagen «nede» på Jess-
heim. Deler av konfirmasjonsgudstjenesten fikk vi opp-
leve ved filmfremvisning, og så ønsket konfirmanten at 
selskapet hans skulle lære Svalbardsalmen, med tone og 
tekst av sørlendingene Tore Thomassen og Geir Knut-
son. Tekst og noter ble utdelt, og dermed fikk vi en god 
opplevelse. Etterpå har jeg delt salmen med mange, og 
den har tydelig slått godt an.

Mennesker rundt i verden mener jo at vi alle i Norge 
bor langt mot nord: Ja, selv om vi bor i Oslo og i vårt 
sokn med våre 3 kirker. Fortsatt er det godt å kunne 
delta i kirken i nærheten året rundt, om det er lys eller 
mørke der ute. Ta også det med i tankene når du leser.

May Grimdalen

En god  
opplevelse 

SVALBARDSALMEN

Lengst nord i Norskehavet, blant is og snø og vind,
der er en åpen kirke hvor folk kan søke inn.
Et lys som alltid brenner når natten faller lang. 
Et håp som stadig lyder fra kirkeklokkas klang.

Refr.
Hav og himmel, fjell og vidde Gud er stor i alt Han gjør. 
Lys og mørke, storm og stille Gud er hos oss, nå som før.
I sin kirke, ved sitt Ord dekker Han sitt nådebord. 

Lengst nord i Norskehavet de mange øyers land.
Der gruvedrift og fangstliv har herdet mang en mann
Naturen roper sårbar som mennesket, på vakt.
Mot alt som truer livet i all Guds skaperprakt.

Lengst nord i Norskehavet er himmelen så stor 
at mennesket må undres og lete etter ord.
La vind og stjerner synge, la havet stemme i.
La kirken alltid juble for Gud til evig tid.
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VÅR UNGDOMSLEDER JULIAN SLUTTER  
OG TAR FATT PÅ NYE UTFORDRINGER

Julian Jansson Lindseth, en engasjert, morsom, musikalsk, blid,  

flott og arbeidsom ung mann på 24 år går over i annen virksomhet, 

som det heter når noen slutter. Julian har vært Barne- og ungdoms-

arbeider i menigheten fra 2012 og sier farvel og sluttet den 31.12.2017 

for å gjøre ferdig sin masteroppgave.

I samtale med Julian, i en travel 
adventstid, er det mange oppgaver han 
tenker tilbake på, men noen er mer spe-
sielle og viktige for menighetens videre 
vekst, og ikke minst viktige for de det 
gjelder; Ledertrening for konfirmant-
ledere. 
 – Dette har vært interessant og 
givende både for meg og de ungdomme-
ne som har engasjert seg, sier Julian. 

 – Det å kunne gi de unge arbeids-
oppgaver og ansvar samtidig som de er 
i flokken viser seg å bære frukter og at 
de gjerne blir med videre. 
 Det er hverken små eller få enga-
sjement hvor Julian har hatt en finger 
med i spillet i ansettelsperioden. Han 
lister opp:
 – Stabsmøter, Søndagsskole, 10-13 
klubben på Normisjons Hus, Ledertre-

ning, PULS klubben i Fossum, konfir-
mantarbeid...

– Kan du nevne en happening i ditt arbeid 
her som du vil fremheve? 
 – Reisen til Taize sommeren 2014, 
svarer Julian spontant. 
 – Det var med 4 ansatte og 8 frivil-
lige ledere. Det var en reise til inspira-
sjon, samhold og fortsatt virke i menig-
heten som ungdomsleder. Jeg håper 
at menigheten vil legge til rette for at 
dette kan gjentas og bli et fast innslag 
til inspirasjon for ledergruppen.

Takk for din innsats over mange år, vi 
ønsker deg lykke til med videre studier 
og velkommen tilbake til Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet.

Helge Vinorum

JULIAN VED EN 
KORSVEI
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Mange er alene i livet og trives godt med det. Likevel 
er det mange av de som lever alene som gjerne skulle 
ha noen å dele tanker, opplevelser og hyggelige måltider 
med. I hverdagen, på jobben, på skolen, i nabolaget, i 
kirken eller andre steder møter du mennesker. Noen 
snakker du mye med, andre lite, noen nikker du til og 
sier ”Hei” og Ha det!”. Men du møter folk og ser dem, 
ikke bare som bilder og ord på en mobiltelefon eller PC. 
Hvor viktige disse møtene er ser du kanskje ikke før du 
er syk en stund og er nødt til å være hjemme og alene. 
Hvis du ikke lever tett med noen i en familie er det 
ingen som kommer og går, kanskje heller ingen ringer 
og spør hvordan du har det. 

Du tenker på andre dager der du også er alene, men 
frisk. Da merkes det ikke så godt at ingen ber deg 
komme eller at noen ikke kommer til deg. Hvorfor er 
det så få som bryr seg? Er det fordi de ikke orker å ta 
initiativet, ikke har tid, overskudd eller lyst til å enga-
sjere seg i andre menneskers liv, – i venners liv? Du selv 
orker kanskje heller ikke be noen til deg eller invitere 
deg selv til noen, – kanskje av samme årsak?

På jobben eller i andre sammenhenger er det ingen som 
forventer noe mer av deg enn at du er en grei kollega og 
gjør jobben din, er en grei medelev eller en vennlig og 
smilende nabo. 

I hverdagen ellers kan man nesten ikke møtes hjemme 
hos hverandre uten at det er avtalt i god tid på forhånd 

og med et spennende, og helst eksotisk måltid. Våre 
egne krav til oppvartning er kanskje for store, og vi tror 
kanskje at andre forventer dette? 

I tunge stunder, der kreftene ikke strekker til, kan det 
se ut som andre mestrer alt i dine øyne. Noen kan spon-
tant steke vafler på trappen utenfor huset sitt og rope 
på naboen en sommerettermiddag! Men, hvorfor er 
mange mennesker så ensomme i en tid med så mange 
muligheter til samvær og kontakt? Skjer det meste på 
sosiale medier slik at vi ikke trenger å bry oss?

HELT ALENE
Når ingen kommer og ingen ringer.
Når ingen ber deg komme på besøk
og du aldri ber noen komme
– er du ensom da?

Når du ser hendelser i andres liv
kun som bilder og ord på mobiltelefonen
uten nærhet eller en varm klem
– er du ensom da?

Når du deler et bilde av deg
hvor du smiler strålende og glad
omkranset av venner og flott natur
– kan noen se smerten bak din dør?

Ewy Halseth

HELT ALENE  
– ensom eller ikke?
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Kjære venner og medarbeidere 
i HFS menighet! Først takk for 
fellesskapet og samarbeidet i 
2017! Det har vært et år fylt av 
mange slags samlinger og virk-
somheter for både barn, unge 
og voksne. Menighetsrådet har 
vedtatt flere store og tidkre-

vende saker. 

Jeg er glad for at vi har fått fullført gjennom-
arbeidinga av utvalgene, med struktur, mandat 
og valg av ledere. Nå har vi et rammeverk for 
alt som skal behandles og avklares, og det er 
opp til oss å sørge for at saker går gjennom 
våre respektive "fag-utvalg" på en måte som 
sikrer kvaliteten av forberedelsen og drøftel-

vendig med gjensidig informasjon og samar-
beid mellom alle involverte, ikke minst mellom 
våre mange dyktige ansatte og oss frivillige. 

Ellers har vi fra 2018 fått etablert en redak-
sjonskomite for Kirkebladet, med en fast 
redaksjonssekretær. Kirkebladet er en viktig 
informasjonskanal ut til menighetslemmene 
og andre beboere i Bydel Stovner, og det leses 
ifølge undersøkelser av mange. Sammen med 
ulike elektroniske media som hjemmeside og 
FaceBook, og enkelte annonser i avisene, gjør 
det at infoen fra oss kan nå ut til alle. Selvsagt 
sammen med det vi som enkeltpersoner deler 
med naboer, venner og familie.

Vel møtt til et godt teamarbeid også i 2018!

Beste hilsen
Kjell Olav Sannes
MR-leder

sene uten av det krever unødvendig lang tid 
fram til MR. Det er en glede at så mange stiller 
opp for å bidra i slike viktige organer.

Dere merket dere sikkert at kongen i sin 
nyttårstale sa mye om betydningen av frivillig-
heten, at vi er avhengig av at vi stiller opp for 
hverandre. Det var gode og kloke ord, men da 
Vårt Land noen dager tidligere skrev om at i 
en strammere økonomisk situasjon kunne kir-
ken ikke lenger vente at de ansatte skulle gjøre 
alt så nå måtte de frivillige pensjonistene inn, 
lurte jeg på hvilken verden VL levde i som ikke 
hadde oppdaget at situasjonen forlengst er at 
ansatte og frivillige – ikke minst pensjonister 
– jobber tett sammen. Noe vi i HFS er et veldig 
godt eksempel på!

Utvalgene består også av både frivillige og 
stab. Det gjør det lettere å få til gode opplegg 
og arrangementer, og å unngå at den ene hån-
den ikke vet hva den andre gjør. Det er nød-

Nytta.rsbrev
– for 2018
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Til alle  
mammaer  
og pappaer  
i Stovner bydel
Bydel Stovner tilbyr gratis foreldreveiled-
ningskurs (ICDP) på norsk, urdu, somali, 
og arabisk til foreldre som har småbarn 
eller barn i skolealder fra neste år. I tillegg 
starter det opp en foreldreveilednings-
gruppe for de med barn med nedsatt 
funksjonsevne. 

Dersom du har behov for barnepass for å 
kunne delta på kursene, legger vi til rette 
for det. 

I gruppene kan du møte andre foreldre, 
dele erfaringer og drøfte gleder og utfor-
dringer. Programmet har fokus på å 
styrke og støtte positivt samspill mellom 
barn og foreldre. Temaer som tas opp er: 
foreldrerollen, identitet, kultur, følelser, 
dialog, regulering og grenser. Oppstart for 
foreldreveiledningsgruppene er i januar, 
februar, mars og april 2018. For å se når 
de ulike gruppene starter opp, kan man gå 
inn på nyheter.bydelstovner.no

Påmelding skjer til lars.semmerud@bsr.
oslo.kommune.no.

Vil du klare mer selv? 
Bydel Stovner arrangerer kurs for deg som har behov for mer fysisk aktivitet 
og ønsker å trene opp balansen for å mestre hverdagen bedre. Balansekunst-
kurset foregår to til tre ganger i året og går over 12 uker, to dager i uken. Kur-
set har blitt arrangert i flere år og resultatene er gode. 

Det er foredrag om spennende temaer, næringsrik lunsj etter trening og du blir 
kjent med mange hyggelige mennesker. Tilbudet er populært så det er vente-
lister, men meld deg på. Kurset er rettet inn mot deg som har falt, er redd for å 
falle, bor hjemme og kan gå inne med eller uten hjelpemidler. Påmelding skjer 
til Tone Wang på tone.wang@bsr.oslo.kommune.no.

Slik blir bydelsutvalgs- 
møtene fremover
Bydelsutvalget skal ha åtte 
møter gjennom året. Her behand-
les viktige saker for Stovner. Du 
kan følge en eller flere saker fra 
hvert møte direkte via Bydel 
Stovners Facebook-side. Du kan 
også møte opp i åpen halvtime og 
fremme dine synspunkter. Vær 
oppmerksom på at bydelsutvalget 
i henhold til reglementet ikke har 
anledning til å svare direkte. 

Møtene finner sted i bydelssalen i 
Karl Fossums vei 30. 

Møteplanen i 2018 ser slik ut: 
Torsdag 1.2 klokken 18
Torsdag 22.3 klokken 18
Torsdag 3.5 klokken 18
Torsdag 14.6 klokken 18
Torsdag 6.9 klokken 18
Torsdag 11.10 klokken 18
Torsdag 15.11 klokken 18
Torsdag 13.12 klokken 18

NYTT FRA BYDELEN
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Følg Bydel 
Stovner på 
Facebook
Ønsker du oppdatering om alt 
som skjer i Stovner bydel? Da kan 
du følge vår side på Facebook. 
Skriv inn www.facebook.com/
BydelStovner og få oppdateringer 
om ditt nærmiljø. 

På denne siden finner du informa-
sjon om tilbud, tjenester, arran-
gementer og nyheter fra og om 
Bydel Stovner. Vi driver ikke saks-
behandling på nettsiden. Henvend 
deg i så fall til bydelen på e-post  
(postmottak@bsr.oslo.kommune.
no) eller tlf 21 80 21 80.

Nye Stovner bibliotek åpnet fredag 
12. januar klokken 12. Byrådsleder Ray-
mond Johansen foretok den offisielle 
åpningen og forfatter Zeshan Shakar 
hadde høytlesning fra sin bok «Tante 
Ulrikkes vei». 

Biblioteket stengte i fjor for å flytte inn 
i nye lokaler på Stovner senter. 
 – Det nye biblioteket på Stovner er 
sentralt plassert i plan 3. Her kan du 
møte andre, være med på aktiviteter, 
delta på et foredrag, bidra i en debatt 
eller bare kose deg med en kaffe og en 
avis i gode myke møbler. Bibliotek har 
en sosial profil, der vi håper befolknin-
gen på Stovner vil trives og gjøre biblio-

180 barn har fått ny barnehage
Nå har barna flyttet inn i nye Fossum barnehage, som har blitt større, 
bedre og er en av de mest miljøvennlige barnehagene i hele byen. Barneha-
gen innbyr til lek og læring både inne og ute. 

Da barnehagen ble bygget var byggeplassen fossilfri, noe som betyr at det 
ble benyttet mest mulig elektriske anleggsmaskiner, og ellers biodiesel. 
Barnehagen har plass til inntil 180 barn, og har ti avdelinger. Den offisielle 
åpningen av barnehagen er i februar 2018. 

teket til sitt eget, forteller biblioteksjef 
Eli Sætre Follerås.

Biblioteket har et unikt design laget av 
Damian Williams ved Artisan Tech som 
også har jobbet med kulissene til Star 
Wars. 

Biblioteket er også meråpent, det vil si 
at det er åpent mellom klokken 7 og 23. 
Alt du trenger å gjøre for å få tilgang 
er å oppgradere ditt bibliotekskort i 
betjent åpningstid.
 – I meråpen tid vil det bli gode 
muligheter for lag og organisasjoner til 
å møtes både formelt og uformelt, sier 
Sætre Follerås.

Velkommen  
til nye Stovner bibliotek
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

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

Tegninger: Trevor Keen

Tegning: Trevor Keen

Kjell møtte Are 
som hadde en apekatt på 

skulderen.
– Hvor fikk du tak i den? 

spurte Kjell.
– Jeg vant ham på tivoli, 

svarte apekatten.

– Doktor, jeg har 
svelget en kulepenn!

– Jeg kommer med én gang.
– Hva skal jeg gjøre i 

mellomtiden?
– Bruk blyant.

Jesus besøkte søstrene Marta 
og Maria. Marta stresset og 

kavet, mens Maria satte seg ned og lyttet til Jesus. 
Jesus sa: «Maria har valgt den gode del.»

Finn veien gjennom bikuben!Fargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

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

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

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

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Kan du hjelpe bien å finne veien gjennom bikuben?
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BARNE- 
OG FAMIL IEPROGRAM

0-12 mnd

Babysang 
Tirsdager kl 11.15-13.00  
i Høybråten kirke.
Info: www.oslo.kirken.no/hfs  
og «Babysang Høybråten, Fossum  
og Stovner» på Facebook

0-5 år 

Familiekafé 
Fredager kl 11-14 i Fossum kirke. 
Info: «Familiekafé» på Facebook.

4-9 år 

Høybråten 
barnegospel 
Mandager kl 17-19 på Høybråten bede-
hus, Bergtunveien 2.   
Datoer: 29. januar, 12. februar,  
26. februar, 12. mars, 09. og 23. april.
Info: hoybraten.normisjon.no/ 
barnegospel/

2.-10. klasse

Speiderne
Stovner-
speiderne:
Mandager kl 18-19.30 i Fossum kirke. 
Info: www.stovnerspeider.no

Høybråten-speiderne:
Onsdager for 2.-4.klasse kl 18.00-19.15 
i Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 
2. Onsdager for 5.-10. klasse kl 18.30-
20.00 i Høybråten kirke.
For mer informasjon, ta kontakt på: 
ivar_asbjorn_bredesen@yahoo.no
Info: oslo.kirken.no/hfs

10-13 år 

10-13 klubben
Fredager kl 18.30-21.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.   
Datoer: 12. januar, 2. februar,  
2. mars, 16. mars, 13. april, 4.  
og 25. mai. Info: www.10-13.no/

0-16 år 

Groruddalen 
Soul Children
Mandager kl 17.30-19.30 i Høybråten 
kirke.  
Info: soulchildren.no/groruddalen/  
og «Groruddalen Soul Children»  
på Facebook.

13-18 år 

PULS klubb
Annenhver torsdag kl 18.00-20.30 i 
Fossum kirkes kjeller. 
Datoer: 25. januar, 8. februar,  
22. februar, 8. mars, 22. mars, 5. april, 
19. april, 3. mai, 31. mai og 14. juni.
Info: «PULS klubb» på Facebook. 

13 år + 

Hvilepuls
Annenhver torsdag kl 20.30-21.00  
i Fossum kirke.   
Datoer : 25. januar, 8. februar,  
22. februar, 8. mars, 22. mars, 5. april, 
19. april, 3. mai, 31. mai og 14. juni. 

Storfamilie

SuperTorsdag
Torsdager kl 16.30-18.30 i Stovner kirke.  
Datoer for våren: 1. februar, 15. februar, 
1. mars, 15. mars, 12. april, 26. april og  
24. mai. 
Info: «SuperTorsdag» på Facebook.

Fellesskaps-
gudstjeneste
Søndager kl 17 i Stovner kirke med 
søndagsskole og kveldsmat.  
Datoer: 21. januar, 04. februar,  
11. mars og 29. april.
Info: www.oslo.kirken.no/hfs

Gudstjenester 
for store og små
Søndager kl 11 i Høybråten kirke med 
kirkekaffe. Datoer:  
11. februar: Karnevalgudstjeneste
4. mars: gudstjeneste m/tårnagenter
8. april: gudstjeneste m/påskevandring
Info: www.oslo.kirken.no/hfs

Sammenguds-
tjeneste med  
søndagsskole
Søndager kl 11 i Fossum kirke med 
søndagsskole og kirkekaffe.  
Datoer: 7. januar, 11. februar, 11. mars, 
8. april, 6, mai og 3. juni.
Info: www.oslo.kirken.no/hfs

For alle:
MatPrat
Fredager kl 17.00-1830 i Høybråten menighetshus.  
Datoer: 12. januar, 9. februar, 9. mars, 6. april og 4. mai.
Info: «Matprat Høybråten» på Facebook.

For alle:

PULSMESSE 
med konfirmanter 

Søndag 22. april kl.1800  
i Fossum kirke. Info:  

www.oslo.kirken.no/hfs og  
«PULS» på Facebook.
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VI SAMLES 
T I L  GUDSTJENESTE

Kristi forklarelsesdag 
Søndag 4. februar
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
Kl 11:00 Fossum kirke v/Prost Øyvind Stabrun
Kl 17:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

Fastelavnssøndag 
Søndag 11. februar
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge. 
Karnevalsgudstjeneste for små og store
Kl 11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand. 
Sammen Gudstjeneste
Kl 11:00 Stovner kirke v/Svein Simonsen

Askeonsdag 
Onsdag 14. februar
Kl.19:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge

1. søndag i fastetiden 
Søndag 18. februar
Kl 11:00 Stovner kirke v/Svein Simonsen.  
Diakonigudstjeneste 

2. søndag i fastetiden 
Søndag 25. februar
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen

3. søndag i fastetiden 
Søndag 4. mars
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad.
Tårnagentgudstjeneste for små og store
Kl 11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand
Kl 11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

4. søndag i fastetiden 
Søndag 11. mars
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
Kl 11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand. 
Sammen gudstjeneste
Kl 17:00 Gudstjeneste Stovner v/Kåre Rune 
Hauge

Maria budskapsdag 
Søndag 18. mars
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
Kl 11:00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand
Kl 19:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad

Palmesøndag
Søndag 25. mars
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Desalegn  
Mengesha

Skjærtorsdag 
Torsdag 29. mars
Kl 18:30 Stovner kirke. Skriftemålsguds-
tjeneste v/Kåre Rune Hauge
Kl 19:00 Stovner kirke Skjærtorsdagsguds-
tjeneste v/Kåre Rune Hauge

Langfredag 
Fredag 30. mars
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen. 
Korsvandring gjennom bydelen til Stovner 
kirke etter gudstjenesten.

Påskenatt 
Lørdag 31. mars 
Kl 23:00 Grorud kirke. Påskenattsguds-
tjeneste v/prostiets prester

Påskedag 
Søndag 1. april
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Kåre Rune Hauge
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
Kl 11:00 Stovner kirke v/Ole Kristian Sand

2. påskedag
Mandag 2. april
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen

2. søndag i påsketiden 
Søndag 8. april
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad. 
Påskevandring for små og store
Kl 11:00 Fossum kirke v/Ole Kristian Sand. 
Sammen gudstjeneste
Kl 11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

3. søndag i påsketiden 
Søndag 15. april
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
Kl 11:00 Stovner kirke v/vikar

4. søndag i påsketiden 
Søndag 22. april
KL. 11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge. 
Årsmøte etter gudstjenesten
Kl 18:00 Fossum kirke. Pulsmesse

5. søndag i påsketiden 
Søndag 29. april
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen
Kl 17:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

1. mai
Tirsdag 1. mai
11:00 Høybråten kirke v/Elisabet Kjetilstad. 
Solidaritetsgudstjeneste

Torsdag 10.mai 
Gudstjeneste på Liastua.

………………………………………………

Offer i kirkene kan gis i benkene eller ved  
å bruke VIPPS. 

Vi tar forbehold om endringer i gudstjeneste-
listen. Følg med på gudstjenestelister  
i Groruddalen avis, Vårt Land og Aftenposten.
Eller se www.kirken.no/hfs for oppdatert 
program!

KIRKEKAFFE
Det er kirkekaffe ved de fleste 
gudstjenestene! 

Årsmøte 
Årsmøte for menigheten, i Stovner 
kirke etter gudstjenesten 22. april
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ØVRIG 
PROGRAM

Tema kvelder: 
Onsdag 14. februar kl 19:00: Faste kveld i 
Høybråten kirke.

Onsdag 21. februar kl 19:00: Faste kveld i 
Fossum kirke.

Onsdag 28. februar kl 19:00: Fastekveld i 
Stovner kirke. Helge Skraastad – «Forfulgte 
kristne» – Stefanusalliansen.

Søndag 4. mars kl 19:00: Latvia-kveld i 
Stovner kirke – tema presenteres nærmere 
på plakater i nærmiljøet.

Onsdag 7. mars kl 19:00: Faste kveld/
temakveld i Høybråten kirke – «Er det mat 
nok til alle?»

Onsdag 11. april kl 19:00: Tema kveld i  
Stovner kirke – Apostlenes Gjerninger  
ved Bjørn Helge Sandvei.

Onsdag 14. mars kl 19:00: Faste kveld i 
Stovner kirke. «Matteuspasjonen», Roar 
Berg m/fl.

Onsdag 21. mars kl 19:00: Faste kveld i 
Fossum kirke.

Onsdag 11. april kl. 19:00: Tema kveld Bjørn 
Helge Sandvei: «Apostlenes gjerninger 
13-21».

Onsdag 25. april kl 19:00: Tema kveld i 
Stovner kirke – En reise i Luthers fotspor.

Torsdag 10.mai: Gudstjeneste på Liastua.

Torsdag 17. mai – 17. mai-fest: Hovedtaler 
Rashid Nawaz.

17. MAIFEST 2018
Kirkebladet minner våre lesere om  
17. mai festen i Stovner kirke kl 18.00. 
Påmelding til kirkekontoret.

KONSERTER
TORSDAG 15. FEB KL 19 I STOVNER KIRKE:

Pianokonsert  
ved Grzegorz Niemczuk.

SØNDAG 4 MARS KL 18 I FOSSUM KIRKE:

Orgelkonsert
 ved organist Sindre Seim Gulbrandsen

LØRDAG 10. MARS KL 17 I FOSSUM KIRKE: 

Fastekonsert
Konserten involverer menighetene i Grorud-
dalen sitt barne- og ungdomskormiljø.  
Kafé, kollekt.

ONSDAG 14. MARS KL 19 I STOVNER KIRKE:

Markuspasjonen  
av Kjell Mørk Karlsen 

Solistkvartett bestående av Sidsel Kvitvik, 
sopran, Birgit Brinck, alt, Roar Berg, tenor og 
Øyvind Sørum, bass. Cellist Frida Fredrikke 
Waaler Værvågen. Markuspasjonen beskri-
ver Jesu lidelseshistorie slik den fremstilles 
av evangelisten Markus, her tonesatt av Kjell 
Mørk Karlsen – en av våre fremste nålevende 
komponister. Inngang kr 150,-

SØNDAG 15. APRIL KL 19, STOVNER KIRKE:

Evensong
Dette er en tradisjonsrik gudstjenesteform fra 
den anglikanske kirken. Messen er enkel og 
uten preken og nattverd, men til gjengjeld 
er det spesielt mye musikk i gudstjenesten. 
Kirkemusikkoret ved Norges musikkhøgskole 
synger. Fri entré, kollekt ved utgangen. 

 

SØNDAG 6. MAI KL 18, FOSSUM KIRKE: 

Orgelkonsert  
med Sindre Seim Gulbrandsen. Musikk av 
bl.a. Bach. Fri entré, kollekt ved utgangen. 

Napp ut midt-  sidene og heng dem på oppslagtavla!

Hyggetreff/ 
formiddagstreff
Torsdag 8. februar er det formiddagstreff i 
Stovner kirke kl 12. Kjell Olav Sannes «Luthers 
reformasjon – et tidsskille i historien»

Onsdag 14. februar er det hyggetreff i Fos-
sum kirke kl 12:30.

Torsdag 1. mars er det formiddagstreff i 
Stovner kirke kl 12. Barne- og ungdomsar-
beider Tonje Fahre forteller om studiet, syn-
ger og holder andakt. Årsmøte. 

Onsdag 14. mars er det hyggetreff i Fossum 
kirke kl 12:30.

Torsdag 22. mars er det formiddagstreff i 
Stovner kirke kl 12. Prost Øyvind Stabrun for-
teller fra sitt arbeid og holder andakt.

Onsdag 11. april er det hyggetreff i Fossum 
kirke kl 12:30.

Torsdag 12. april er det formiddagstreff i 
Stovner kirke kl 12. Aud Oftestad forteller fra 
sin barndom og oppvekst. Musikk og dikt. 
 
FORMIDDAGSTREFF i HØYBRÅTEN KIRKE:

28. februar, 28. mars, 25. april, 23. mai 
Alle møtene begynner kl 12.00 i menighets-
salen og avsluttes ca. kl 14.00. 

Det siste møte før sommeren har vi avslut-
ning hjemme hos Marit Larsen. Alle samlin-
gene har gode smørbrød og kake til kaffen.

Kirkering
Møte i Kirkeringen Hyggen er på tirsdager; 
30. januar, 27. februar, 27. mars og 24. april 
kl 18 i Stovner kirke.

NMS misjonsforening
3. onsdag i måneden etter middagsbønn i 
Fossum kirke. Foreningen starter ca. 13:00
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 Vårens program finner du også på: 
www.BDhus.no

 Normisjon 
Høybråten
Nor mis jons hus – et  
kulturhus på Høybråten

PRO G R A M

Mer informasjon får du hos  
kontaktpersonene for:

Normisjon: 
Elizabeth Roseveare  
| 416 21 312 | elizabeth@roseveare.net

Groruddalen Soulchildren: 
Berit H. Larsen  
| 40 23 70 24 | berithla@hotmail.com

Misjonssambandet: 
Nils Terje Lunde  
| 99 20 86 16 | nite-l@online.no

Vaktmester: 
Trond Wiggo Gehrken  
| 47 17 89 17 | tgehrken@gmail.com

Bestyrer / utleie: 
Marianne og Jonathan Ramirez 
| 46 68 05 53 | mariaram3@gmail.com

Bedehuset på Høybråten
Bergtunveien 2, 1087 Oslo

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

Den polske mesterpianisten 

Grzegorz Niemczuk
"Mesterverk for piano"

TORSDAG DEN 15. FEBRUAR KL 19.00

Den polske mesterpianisten, Grzegorz Niemczuk, vil nok 
en gang gjeste Stovner kirke. Han har et svært omfattende 

repertoar og reisevirksomhet, men har satt av kvelden til oss. 
Dette er noe vi bør se frem til og glede oss til. Sett av kvelden 

du også! Et overskudd vil gå til menighetens arbeid.

Billettpris kr 100/200,- 

Alle samlinger kl 19, om det ikke står noe 
annet.

JANUAR

Tor 11. Hellig tre kongers fest 
Morten Dahle Stærk

Tor 18. Jeg skammer meg ikke over 
evangeliet, Vidar Kristiansen

Tor 25. Jesus i byen, Robert Wright

FEBRUAR

Tor 1. Årsmøte

Tor 8. Tre och en flygel, Marit Ecklo 
Brevik, Trond Leberg, Marianne 
Solbakken

Tor 15. Nattverdsmøte, Nils Terje Lunde

Tor 22. Levende menighet i vår tid 
Svein Granerud

MARS

Tor 1. Vidars salmer, Vidar Kristensen 

Tor 8. Tro: privatsak eller…? 
Kåre Rune Hauge

Tor 15. Ønskekonserten,  
Morten Dahle Stærk

Tor 22. Påskemåltid,  
Bjørn Helge Sandvei, Desalegn 
Mengesha

APRIL

Tor 5. Den første trosartikkel 
Øystein Larsen 

Tor 12. Den andre trosartikkel 
Øystein Larsen

Tor 19. Focolarefellesskapet på Stovner

Tor 26. Vårsang, Høybråten damekor

MAI

Tor 3. Tro og vitenskap – må vi velge? 
Katarina Pajchel

Tor 24. Johan Falkbergets hudløse evan-
gelium, Sturle Kojen

Søn 27. Kl 11: Gudstjeneste på  
bedehuset

Tor 31. Dugnad

JUNI

Tir 5. Den tredje trosartikkel 
Laila Riksaasen Dahl 
MERK DAGEN: Tirsdag
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22.-28. mai 2018 

LUTHERTUR  
til Tyskland 
I 2017 har Høybråten, Fossum og Stovner menighet på 
ulike måter markert den lutherske reformasjonen: Det var 
500 år siden Luthers 95 teser om avlaten ble offentliggjort 
i Wittenberg 31. oktober 1517, en hendelse som anses som 
begynnelsen på reformasjonen. 

I 2018 vil vi arrangere en menighetstur «i Luthers fotspor», 
i det området i nordøst-Tyskland der Luther virket og som 
dermed ble den lutherske reformasjonens kjerneland. Vi 
reiser med fly til Berlin og videre med buss til de viktigste 
byene i Martin Luthers liv og virksomhet. Vi skal bo på 
gode hotell sentralt i to av disse byene, først Erfurt og siden 
Wittenberg. Slik slipper vi å bytte hotell stadig vekk, og har 
kort vei til de interessante stedene. 

Teknisk reisearrangør er Aller Travel, der Jan Sveen er vår 
kontaktmann. De sørger for hotell, buss og annet opplegg. 
Oddvar er en erfaren reiseleder og leder oss på turen. Kjell 
Olav kjenner historien og stedene, og orienterer og under-
viser både på forhånd og underveis. Sammen med Terje og 
Bjørn er de turkomite og turledergruppe. 

Vi håper at turen vil gi kunnskap og opplevelse på disse vik-
tige stedene, og at vi blir godt kjent med Doktor Martin og 
andre sentrale personer og begivenheter. 

Dette er en menighetstur, primært for Høybråten, Fossum 
og Stovner menighet (men åpent også for andre hvis det 
blir plass, etter prinsippet «først til mølla»). Det er altså en 
fellestur. Flere måltider er inkludert i prisen, og det er hyg-
gelig å være sammen det meste av tida så vi går vel oftest ut 
sammen. Vi vil også få litt tid til egen disposisjon. 

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til menig-
hetskontoret på tlf 23 62 95 60.

VENNSKAPSMENIGHET I NABLUS:

«NYTT FRA NABLUS» 
I kommende nummer av Kirkebladet kan du lese nytt fra 
Nablus. Nablus ligger i Palestina, og Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet har v enner her. Vennskapsmenigheten til-
hører den Melkittiske kirken, og presten heter Fader Yousef. 
Høsten 2016 reiste en gruppe på menighetsbesøk til Nablus, 
og høsten 2017 kom Fader Yousef, hans kone Wedad og deres 
datter Rita på besøk til vår menighet. Både å være på besøk 
i Nablus og få ta imot våre venner som gjester har vært fan-
tastisk hyggelig. Samtidig gjør det inntrykk å bli kjent med og 
ta del i de kristnes tøffe situasjon i Midtøsten. Undersøkelser 
viser at kristne i Midtøsten velger å flytte til andre steder hvor 
de forhåpentligvis kan leve i frihet og trygghet. Våre venner i 
Nablus ønsker å bli boende, og å være en fredsskapende kraft 
i sin by. Fremover vil vi forsøke å formidle litt om hvordan de 
har det. I vår menighet har vi en «Nabluskomite». Denne komi-
teen holder kontakten med våre venner i Nablus, og formidler 
videre til Kirkebladets lesere. Vennskap kjenner ingen grenser!

Elisabet Kjetilstad

VENNSKAPSMENIGHET I LATVIA:  

PENGER TIL SØNDAGSSKOLE
Etter en innsamlingsaksjon på mail har det kommet inn ca  
kr 60.000,- til arbeidet med å lage et søndagsskolerom i kirken 
i Kekova, Latvia. Dette er nok til å få dette arbeidet ferdigstillt. 
Latviakomiteen takker alle givere.

Gaver til vennskapsmenighetene kan gis til konto 
7874.06.68063 merket «Nablus» eller «Latvia»

Småstoff

Biskop Kari Veiteberg og 
Fader Josef under besøk 
i Kirkens Bymisjon.
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PULS
M E N I G H E T E N S  U N G D O M S K LU B B

Annenhver torsdag fra kl. 1800 åpnes dørene for ungdommer i 
kjelleren på Fossum kirke. Det har til nå vært et godt oppmøte 
der både nye og kjente ansikter fyller lokalene. Ungdommer fra 
menighetens ledertrening har praksis og er med å rigge loka-
lene, lage vafler og stå i kiosk, og på siste klubb før jul var det 
ikke mindre enn 10 ledere tilstede. Klubben har til nå samlet 
mellom 25 og 60 ungdommer, og det kan tyde på at PULS opp-
leves som et viktig møtested for ungdommer i lokalområdet.

Det er en aktiv gjeng som tilbringer torsdagene på klubben. 
Her finnes tilbud som FIFA, fusball, brettspill og en rekke 
instrumenter – men det kan godt tenkes at dette tilbudet vil 
utvikle seg gjennom våren! Det er et sterkt ønske at det skal 
vokse frem et ungdomsstyre som selv er med på å gi innhold til 
klubbkveldene, og som vi vet er det mange kreative hoder som 

kan gi gode innspill til hva PULS skal være i fremtiden. 

Hver gang det er PULS klubb er det også Hvilepuls i Fossum 
kirke. De som ønsker det samles rundt steinkorset for å være 
stille sammen, be, tenne lys, synge og lytte til en andakt med 
et dagsaktuelt tema. Hvilepuls starter kl.2030 og er åpent 
for alle som ønsker å delta. Det er flott om flere ønsker å ta 
turen – dette til inspirasjon både for unge og eldre. Velkom-
men unge og eldre til Hvilepuls.

PULS klubb holder åpent fra kl.1800 – 2030 på torsdager i 
partallsuker i kjelleren på Fossum kirke. Ungdommer i alde-
ren 13 + er velkomne!

Irlin Bråten/Helge Vinorum

BØNN - MUSIKK - ETTERTANKE

PULS:

PULShver 2. torsdag..
k
l
u
b
bkl.1800-2030

PULS 
Ungdomsarbeidet 

13 år ++
kiosk - PS4 brettspill - fusball

iHFS menighet
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Først Karneval – så faste. Først fest så faste. 
Kirkeåret har sine fester: jul, påske og pinse. 
Kirkeåret har også sine tider til ettertanke og 
forberedelse: Advent før jul og fastetiden før 
påske.

I februar går vi inn i fastetiden. Fra gammelt av kom Fastela-
venssøndag, blåmandag og feitetirsdag før askeonsdag – når 
fasten begynner. Mange steder har en óg karneval før fasten 
begynner. 
 Fasten er en gave – til travle folk – i 2018. Det er en 
mulighet til å bruke tiden før påske til å bruke tid til stillhet, 
og ettertanke. Noen innfører tv-frie og nettfrie kvelder – der 
en kan lese, og høre musikk, gå tur eller andre ting som gir 
rom for ettertanke.
 Andre bruker fasten til å gi avkall på noe som koster pen-
ger, slik at en kan gi til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon – så 
de som er på flukt eller som mangler rent vann – kan få 
hjelp. Andre gir avkall på mat, slik at kroppen renses.
 I en tid med mange inntrykk, mye lyd og aktiviteter er 
det godt for oss å stoppe litt, noen ganger. Stillhet er sunt og 
hjelper oss til å se innover – ta vare på oss selv, men det hjel-
per oss også til å se utover – se andre mennesker og se Gud.

 Fasten kan også handle om å følge Jesus! Følge han på 
veien mot den påsken som forandret alt. På veien til Jerusa-
lem møtte Jesus alle slags mennesker som levde vanlige liv, 
som kjempet med tro og tvil, som strevde med sykdom og 
død – mennesker som oss. Ved å følge han ser vi tydeligere 
hvem Jesus er og hva han kan bety for oss.
 Fasten handler om kamp og fordypning. Kampen mot 
nedbrytende krefter i oss og rundt oss. Fordypning i Guds 
gode tanker om oss.
 Jesus fastet 40 dager i ørkenen og ble fristet til å gi opp 
sin hovedoppgave – å være verdens frelser. Disse dagene ble 
Jesus minnet hvorfor han var kommet – for å dele våre livs-
betingelser, for å dø for oss og for å stå opp fra de døde. 
 Å følge Jesus er få et glimt av hva Jesu liv, død og opp-
standelse betyr og hva det kan bety for oss. 
 Når vi vi fristes – når vi må kjempe mot å sette oss selv 
først, er Jesus Kristus vår medvandrer og veiviser.
 Fastetiden er en mulighet, en gave og en utfordring! Vi 
kan velge bort noe travelhet, noe støy, noe aktivitet – velge 
fordypning og stillhet. Det kan føre oss nærmere oss selv og 
nærmere Gud.

God fastetid!

Kåre Rune Hauge, Sokneprest

FASTE I EN TRAVEL TID
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Menighetens  
Julefest
Menighetens tradisjonelle julefest gikk av stabelen  
28. desember i Stovner kirke. Det var duket for FEST. 
Menighetsrådsleder Kjell Olav Sannes ledet festen på  
en elegant måte og festen har sine faste poster hvor 
bespisning er ett av hovedpunktene, det manglet ikke 
noe. En stor stab av frivillige hadde pyntet, dekket bord 
og forberedt oss til en stor kveld. 
 Nils-Tore Andersen holdt festtalen inspirerende,  
morsom og til ettertanke. 
 Denne festen går ikke uten kulturelle innslag og gang 
rundt juletreet. Roar Berg, vår kantor, sang og spilte, Arne 
Rønnild på trompet og Turid Hauge ledet allsangen.
 Nærmere 80 deltagere fikk en stor aften.

Helge Vinorum

Julemessen i Høy- 
bråten menighetshus
God og travel stemning kjennetegnet årets julemesse i Høy- 
bråten kirke, som blant annet kunne by på en imponerende 
mengde søm og strikk, trearbeid og bakst for salg. Enkelte  
kakesorter ble utsolgt på fem minutter. Undertegnende koste seg 
også stort i kafeen. Det varmet selvsagt å møte på kjente fjes. 
 Høybråten skolekor hadde først en konsert i en fullsatt kirke  
og deretter pølser og saft i Menighetshuset. Dette trakk mange  
mennesker til messen. 
 Det var også en Barnestund med en spesiell og engasjerende  
utgave juleevangeliet, lest av diakon Monica Landmark.
 Det kom in hele kr. 47.000,-

Takk til alle som har gjort Julemessen mulig! 

Mari E. Vinorum

OPPSUMMERING AV JULEN
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Årets Julemesse i Stovner kirke gikk av stabelen lørdag  
25. november. 
 Tradisjon tro hadde vi i år også et rikt utvalg av salgsvarer 
som julekaker, julepynt, søm og mye strikk! Selbuvottene 
gikk som varmt hvetebrød og det samme gjorde småkakene 
og de ferske bakervarene. 
 Kafeen stilte med mye god hjemmebakst, kaker, vafler, 
”pepperkaker på pinne” og selvfølgelig grøt! Mange koste  
seg med kaffe, åresalg og småprat. I år hadde vi også et  
veldig stort premiebord til hovedlotteriet, med mange flotte 
gevinster vi har fått fra lokale bedrifter, foreninger og privat-
personer. For ungene var Barnas lynlotteri og kakelotteriet 
en stor hit!
 På formiddagen kom som vanlig St. Laurentiuskoret fra 
Lørenskog og sang utdrag fra sin julekonsert, og på ettermid-

dagen fikk vi også i år, besøk av Stovner skolekor som under-
holdt oss. 
  I kirkens kjelleretasje hadde vi i år rekord mange  
besøkende på Barnas Juleverksted. Over 80 barn og nesten 
like mange voksne var innom for å lage julegaver og fine ting 
til jul. 
 Totalt regner vi å ha hatt ca 5-600 besøkende på årets 
messe. 
 På tross av at vi i år for første gang kun hadde Julemesse 
på lørdagen, fikk vi en omsetning på over 75 000 kr. Noe vi 
er svært fornøyde med!

Hanne Aanensen
Leder for Julemessekomiteen

Julemessen  
i Stovner kirke

OPPSUMMERING AV JULEN Bilder fra Julefesten og Julemessene.  
Foto: Hanne Aanensen og Helge Vinorum
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Elektro asElektro asTLF. 91 74 14 89 
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no
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Annonser

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

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

Dag- og kveldsåpent

«Rørlegger’n på Stovner»

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

Alt i blomsterdekorasjoner
og sorgbinderi

Stovner senter
tlf. 22 10 40 76

Annonser

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Elektroentreprenør
VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –

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

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

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

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

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR
Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)

Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent

HELE DØGNET
22 21 80 00

Høybråtenveien 40,

1086 Oslo

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall

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

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

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www. gravstein.com

BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

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

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

www.rommentannlegesenter.no

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

avtales direkte med tannlegen.

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

All type behandling,
ikke implantat.Ekstra skånsombedøvelse “The

wand” (tryllestaven)
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BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall.

Hele døgnet
22 21 70 00
Høybråtenveien 40
1086 Oslo

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

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

Ta kontakt med
Harald Christiansen

       S T O V N E R

B E G R AV E L S E S B Y R Å   

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

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

Døgnvakt 22 10 23 10

– du kjenner oss på de gode tilbudene

- du kjenner oss

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

40%÷

CATERING – SELSKAPSMAT

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

www.gunnarruud.no

ING. HANS BECKER AS
Elektroentreprenør

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

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

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

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

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

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

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

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag

Tlf: 22 10 28 00
Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 

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

Vi aksepterer alle kredittkort, 
også TT-kort! 

Ring oss på tlf. 
02202 

                                   

Gravsteiner – Inskripsjoner - 
Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 

www.gravstein.com

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www.gravstein.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

®
IN

T E R F L O R A

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

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

"80% 
av dem som får menighets-
blader i postkassa leser 
store deler av innholdet."
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Kontoradresse: Fjellstuveien 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag
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Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 
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Natt/Helg:                200 Kr 
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Gravsteiner – Inskripsjoner - 
Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 
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Gravsteiner – Inskripsjoner
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Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård
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www.gravstein.com
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Fotograf:  
FOTOGRAF KLAVESTAD A/S 
Spesialitet: Portrettfotografi 
Fjellhamarvn. 56, 1472 Fjell-
hamar. Tlf.: 67 90 14 38 

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

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

Glassarbeid:  
HØYBRÅTEN GLASSERVICE A/S 
Alt i glassarbeid og bilglass 
Prof. Birkelandsv. 27 B, 1081 
Oslo. Tlf.: 22 30 30 70
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Telefon: 22 37 90 09   www.solglimt.no

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

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

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

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

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

www.braatensbyggfornyelse.no

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

Brukte gjenstander kan leveres i butikkens 
åpningstid eller ta kontakt på tlf 40 44 34 86.

Overskudd av salget går til humanitært arbeid 
i Norge og verden for øvrig.

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

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.

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

Hong Huynh  
Thorlakson, Tannlege

Duy Nguyen
Tannlege MNTF

Madelaine E. Berg
Tannpleier

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

Kontakt Morten Ravnbø  
på 91 73 73 56

www.ravnbo.com
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Ventetid

En ny redaksjonskomite er nå i arbeid og ble 
etablert sent høsten 2017. 

Kjell Olav Sannes tok initiativ til å samle en del mennesker 
som kunne være interessert i dette arbeidet, som er ganske 
ressurskrevende. Det er flott at vi når har en ny komite i 
startgropen som vil legge opp til 4 utgaver i året. 

Mari Elisabeth Vinorum er nå fast redaksjonssekretær og alt 
skal koordineres gjennom Mari. Bladet har også egen e-post 
adresse som er: kirkebladet.hfs@gmail.com. Alle henvendel-
ser, innsending av stoff etc. skal sendes til denne adressen. 
Øystein Larsen har tatt ansvar som redaktør.

Økonomien i Kirkebladet kunne vært bedre, men med en 
avtale om at Stovner Bydel skal ha to sider i hvert blad og at 

Den nye redaksjonskomiteen
annonsørene er noenlunde stabile samt at Menighetsrådet 
er garantist, vil dette gå bra.

Intet Kirkeblad i postkassen uten bladbærere. En stor takk 
til dere som også er en del av teamet for å få dette til å gå!

Vi mangler bladbærere i Fossum området. Er det noen  
som kunne tenke seg å bidra med dugnad her, så er det  
bare å ringe menighetskontoret eller sende e-post til  
kirkebladet.hfs@gmail.com.

Jeg takker for meg med dette bladet og ønsker redaksjons-
komiteen lykke til videre samtidig som jeg oppfordrer andre 
til å komme med stoff, innlegg og bilder som kan publiseres 
i Kirkebladet.

Helge Vinorum

Kai Lindseth May Grimdalen Marie Vinorum Øystein Larsen
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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!

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

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

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

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

Tonje Fahre  
barne- og ungdomsarbeider
Mob:41453859  
E: tf585@kirken.no

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

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

Svein Simonsen  
menighetsprest
Tlf: 23 62 95 83 
Mob: 90 92 69 35 
E: ss653@kirken.no

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

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

Oddvar Hatlehol  
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 64  
Mob: 40 40 76 72 
E: oh926@kirken.no 

Sindre Sem  
Gulbrandsen  
organist
Tlf: 41 27 95 72
E: sindre_sg@yahoo.no

Monica Landmark  
vikar diakon
Tlf.23 62 95 68
E: ml367@kirken.no

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

Mari Elisabeth  
Vinorum 
Redaksjonssekretær 
Tlf: 46 94 35 22 
E: kirkebladet.hfs@gmail.com

ANSATTE: 

Aase Britt Andersen
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 87 
E: aa974@kirken.no

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

Anne Mette Tangen  
menighetsforvalter 
Tlf: 23 62 95 62 
Mob: 90 85 53 99
E: at436@kirken.no

Elisabet Kjetilstad  
prest
Mob: 93 25 74 11 
E: ek477@kirken.no 

Inger Lise Høyland 
Lillevik trosopplæringsleder
Tlf: 23 62 95 69
E: il333@kirken.no

Liv Bergh  
diakon
Tlf: 23 62 95 82 

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

Kurt Rasmussen  
kirketjener
E: kr267@kirken.no 

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

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

Døpte 
 
Magnus Svendsen Beito 
Tilda Madicken Leknes Eriksson 
Alfred Wilhelm Lie Henriksen 
Emine Skorstad Johansen

Døde 
 
Bjørg-Liv Amtoft
Ove Agaton Bjørtomt
Kari Synnøve Erichssen
Margith Lovise Engkrog
Kari Ellinor Borgersen
Odd Kristian Engelstad
Mona Andresen
Solveig Eldbjørg Leland
Asle Nilsen
Niclas Bjone Skogstad
Dagfinn Standal
Karin Gulbranzen
Arthur Lennart Sikstrøm
Grethe Hennig
Robert John Penfold Wylie
Lise Krogh  
Marit Kristine Stovner
Grete Sørum
Lasse Olav Røhr-Staff
Magne Rakneberg
Leif Balstad
Lillian Synnøve Strømdahl
John-Christian Nielsen
Eilif Magnor Steinheim
Rune Braathen
Rolf Johnny Kristiansen
Frank Villy Horgen
Fred Cato Jensen
Bjørn Harry Hoff
Ester Thordis Dalby
Solveig Tollefsen
Karen Lundquist Johnsen
Solfrid Ingnora Gundersen
Svein Erik Aspelund
Margareta Linnea Uggerud
Else Nuland Pedersen
Margareth O Torgersen
Bjørg Sørensen
Berit Karin Olsen
Sonja Helland
Eva Andersen
Berit Skarnes
Karin Johanne Remme
Trygve Mæhlum
Randi Johnsen
Inger Johanne Pedersen
Thore Anders Kjønvoll
Tone Ludvigsen
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 KID-nr (fylles ut av menigheten:

Belast mitt konto nr:

 Ja takk! Jeg ønsker å betale min støtte med avtalegiro.

Mottaker   Mottakers konto 
Høybråten, Fossum og Stovner menighet  7874 06 68063
 

Jeg vil gi min støtte til menighetsarbeidet med: Jeg ønsker å betale:  
 kr 200,–    kr 500,–    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)

 Jeg ønsker skattefradrag Fødselsnr:     Org.nr (bedrifter):  
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.

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

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

Ønsket trekkdato:
15. 20. 25.

(sett kryss)

Beløpsgrense per trekkmnd
     
                                 kr

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

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

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

Postnr/sted:  ………………………………………………………….

Sted/dato: …………………………………………………………… Underskrift  ……………………….........…………………………….

– automatisk belastning av faste betalinger

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighet

TAKK FOR ALLE GAVER I 2017!  (GAVER TIL MENIGHETENS ARBEID: KTO 7874 06 68063)

Velkommen til guds- 
tjenester og andre  
samlinger i våre kirker! 
Hilsen Høybråten, Fossum  
og Stovner menighet

Vi ønsker alle i Stovner bydel 
alt godt for året 2018! 


