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KLEMETSRUD OG  
MORTENSRUD MENIGHET

Menigheten er slått sammen til en enhet fra
1. januar 2016. Den består av områdene
Klemetsrud, Bjørndal, Mortensrud, Lofsrud,
Dal, Brenna og Kantarellen. Menighetens visjon
er å være et levende fellesskap med Jesus i 
sentrum. Velkommen til fellesskapet og til  
Bjørndal, Klemetsrud og Mortensrud kirke!

Kirkevalget 2011: valg av nytt 
bispedømmeråd i Oslo
Kirken har et budskap om kjærlighet og menneskeverd, om tilgivelse, 
nyskaping, forsoning og fred.

11. og 12. september er det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd  
i Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett.  
Stemmeretten gjelder fra det året man fyller 15 år.

Oslo Bispedømmeråd består av biskopen, en prest, en kirkelig lek ansatt (ikke prest), 
en representant for det landsdekkende døveprostiet som administrativt hører til 
under Oslo bispedømme og sju leke (folkevalgte) medlemmer. De 115 medlemmene 
i landets bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste 
demokratiske organ. Rådet velges for fire år og samles ca. én gang i måneden. 

Hvilke oppgaver har bispedømmerådet? 
Bispedømmerådet legger forholdene til rette for arbeidet i lokalmenighetene. 
Bispedømmerådet tilsetter prester og utformer planer og tiltak for strategi-  
og satsningsarbeid i bispedømmet. 

De 115 medlemmene i landets 11 bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, 
som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet velges for fire år og 
samles ca. én gang i måneden. 

Bli kjent med kandidatene
Det er i alt 20 kandidater på valg til de sju plassene som folkevalgte medlemmer i 
Oslo bispedømmeråd. På de neste sidene presenterer de sine hjertesaker. På www.
kirkevalget.no og www.kirken.no/oslo finnes mer utførlig presentasjon av kandidatene.

HVIS KIRKEN ER VIKTIG –
gi kirken gode råd – bruk retten til å påvirke!

den norske kirke

www.kirkevalget.no

MILJØMERKET
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«BE  
SÅ SKAL DERE FÅ» 
– et løfte å satse på:
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I Norge er julen er en familiehøytid. Mange 
har tradisjon for og synes det er fint å gå til 
gudstjeneste sammen før de drar hjem til 
familiemiddag, gang rundt juletreet og utde
ling av pakker. Gudstjenesten hører med til 
julefeiringen for mange, og bra er det!

Julen kommer på årets mørkeste tid. Da 
er det hyggeligst å være inne, tenne lys og 
søke sammen. Det får vi gjøre i kirken. Når 
påsken kommer har sola fått tak igjen. Vi 
søker ut. Vår tradisjon med å dra til fjells – 
selv om langt fra alle gjør det – for å gå på 
ski, skrelle appelsiner og sitte i solveggen 
på hytta er ulik alle andre land. Kirken er 
da dessverre langt unna både geografisk og 
i vår bevissthet, og det blir ikke til at man 
søker dit.

Enda en viktig grunn til at julen har større 
oppslutning enn påsken, er at det er lettere 
å feire at Jesus kom til verden som et lite 

barn, enn å markere hans død og feire 
hans oppstandelse. Nordmenn 

flest er beskjedne når det gjel
der å uttrykke tro. Der er dere 
nye landsmenn mye tryggere og 
mer frimodig, og bra er det!

Kanskje det vil hjelpe oss å opp
leve både juleglede og påskeglede 

hvis vi ser den dype sammenhengen 
det er mellom jul og påske, og hvor tett de 
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Jul og påske  
hører sammen
I de fleste land i verden er jul og påske like store høytider. Kirkene  
er like fulle på 1. påskedag som på Julaften eller 1. juledag – det er  
førstedagene som feires mest de fleste steder. Slik er det ikke hos 
oss. Og det er nok mange grunner til det. 

Vi takker Gud:
-  for han sendte Jesus til vår verden som  

vår Frelser.

-  for det gode barne- og ungdomsarbeidet  
vi har i menigheten.

-  for godt samarbeid med alle som 
jobber for et trygt nærmiljø på Bjørndal, 
Klemetsrud og Mortensrud.

-  for alle som tar ansvar og engasjerer seg  
i menigheten.

-  for det fine fellesskapet med Frikirken  
og Bydelskirken, Filadelfia.

-  for våre samarbeidprosjekter i misjon: 
«Radio Dumka» i India og «Faith Family 
Church» på Filippinene.

Vi ber til Gud:
-  om en avklaring på organistsituasjonen  

og at det gode kirkemusikalske arbeidet  
i menigheten må fortsette å blomstre.

-  for vår diakon, Berit Oftedal Rem, som skal 
ut i foreldrepermisjon fra midt i februar.  
Vi ber for en god vikar i henne stilling.

-  for menighetens øvrige ansatte – om 
helse, glede og frimodighet i tjenesten  
og velsignelse for familiene deres.

-  for konfirmantene som innskrives og for 
deres oppstart av konfirmanttiden. 

-  for hverdagsgudstjenestene i Bjørndal kirke 
og andre gudstjenester og samlinger som 
styrker livet med Gud.

-  for hverdagsretreatene som starter midten 
av november.

-  for årets Julemarked.

-  for alle konserter, barnehagevandringer  
og julegudstjenester i desember.

-  for Alpha-kurset som starter i januar.

-  for våre kristne søsken i migrantme-
nighetene som leier i Klemetsrud kirke, 
Mortensrud kirke og i Frikirken.

- for alle som er syke, ensomme og har  
det vondt blant oss - om vilje til å bry oss 
om hverandre og at hver enkelt må få  
en velsignet jul.   

henger sammen. Grunnen til at vi feirer jul 
er jo Jesu komme til verden. 

Han var ingen hvilken som helst person. 
Han levde et syndfritt liv og gjorde bare det 
som var godt for andre mennesker. Han kom 
nettopp for å vise Guds kjærlighet og godhet 
til oss. Ja, han viste oss Guds sanne ansikt, 
hvordan Gud virkelig er fordi han var Guds 
Sønn. Og han viste denne kjærligheten til 
det ytterste ved å gi sitt liv for å frelse oss 
fra alt det onde og gi oss håp om et evig liv. 
Det største av alle onder er synden som  
ødelegger og sårer så mange i vår verden  
og som så ofte får rom i våre liv. Men Jesu 
død gir oss tilgivelse og nåde. Den åpner 
også himmelporten for oss.

Det er fordi Jesus var den han var og gjorde 
det han gjorde at det gir den dypeste mening 
å feire jul. Mange av julesalmene uttrykker 
denne sammenhengen mellom jul og påske 
på en flott måte:

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
Slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær nær oss, gi lys på vår vei,
 Så alle kan samles i himlen hos deg.

 (Fra «En krybbe var vuggen»)

Jesu fødsel brakte Gud til oss mennesker – 
Jesu kors brakte oss mennesker til Gud.
 
TROND LØBERG, SOKNEPREST



Tre menn og tre kvinner  

ble valgt inn som faste med- 

lemmer i Klemetsrud og 

Mortensrud menighetsråd  

ved valget i september.
 
11 kandidater stilte til valg 9. september. 
Da stemmene var talt opp, hadde disse 
seks blitt valgt inn som faste medlemmer 
i menighetsrådet for kommende fireårs
periode, 2019–2023:
 Anita Øygard, Bjørgulv K. Bjåen, Steinar 
Krey Voll, Ragnhild Ljølkjel Knotten, Lars
Erik Nyborg og Sigrid Rege Gårdsvoll.
 
Eilev Hegstad ble første varamedlem av 
menighetsrådet og møter fast. Olga Karin 
Solberg, Synøve Fosen, Stian Skarelven og 
Veronica Bush ble varamedlemmer – og 
møter på rådsmøtene etter behov.

Fast medlem i menighetsrådet er sokne
presten, Trond Løberg, og daglig leder 
Gunhild Spilling er rådets sekretær.

Lovpålagt
Kirkelovens paragraf ni sier hva et menig
hetsråd skal arbeide med:
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksom
het henvendt på alt som kan gjøres for å 
vekke og nære det kristelige liv i soknet, 
særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, 
syke og døende betjent med det, døpte gis 
dåpsopplæring, barn og unge samlet om 
gode formål og legemlig og åndelig nød 
avhjulpet.»

Virksomheten
Menighetsrådet har ikke arbeidsgiveransvar 
for de kirkelig ansatte i menigheten, slik 
som daglig leder, diakon, organist/kantor, 
trosopplæringsleder eller menighetsse
kretær – disse har Kirkelig fellesråd i Oslo 
(KFiO) som arbeidsgiver. 

Etter kirkeloven har menighetsrådet et 
generelt ansvar for menighetens virksom
het, og skal særlig vedta strategier og orga
nisere aktiviteter knyttet til:

• Menighetsbyggende virksomhet
• Gudstjenesteliv

• Økonomi
• Dåps og konfirmantundervisning 
• Diakoni
• Kirkemusikalsk virksomhet som kor, 

konserter og annet sang og musikkliv 
i menigheten

• Barne og ungdomsarbeid
• Besøkstjeneste
• Frivillig arbeid, medarbeiderskap 
• Forbruk og rettferd, miljøengasjement 

og samfunnsengasjement 
• Bibelgrupper, samtalegrupper
• Informasjon, menighetsblad 
• Misjon og evangelisering 
• Felleskirkelig arbeid

Leder
Da det nye menighetsrådet hadde første 
møte, ble rådet konstituert. Her ble  
Bjørgulv K. Bjåen valgt til leder  
og Steinar Krey Voll ble valgt til nestleder. 
Leder og nestleder velges hvert år.

Her er det nye 
menighetsrådet

Disse seks er nye faste medlemmer i Klemetsrud og Mortensrud menighetsråd: Anita Øygard, Bjørgulv K. Bjåen, 
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Steinar Krey Voll, Sigrid Rege Gårdsvoll og Lars-Erik Nyborg. 

…og Eilev Hegstad 
er første varamed-
lem og møter fast  
i menighetsrådet.
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Det er ikke gitt at det går bra i 

en bydel med folk fra 149 land 

og med ulike livssyn: Å invitere 

barne hage- og skolebarn til kirken 

for å fortelle dem om julens krist-

ne innhold. Men de har kommet, 

år etter år. Og nå er det jul igjen.

– Vi opplever skolegudstjenestene som en 
inkluderende og god opplevelse for alle 
barn uansett religion. Fokuset har vært på 
å skape en positiv opplevelse for alle som er 
der, og det har elevene gitt uttrykk for at de 
setter pris på, sier Trond Herbert Johansen, 
rektor på Mortensrud skole. 

Med det reflekterer han inntrykket vi får 
etter kontakt med noen av de barnehagene 
og skolene som har brukt kirkebesøk som en 
del av høytidsmarkeringen. 
 I fjor var det 17 barnehager, 6 skoler, og 
nesten 1200 barn som deltok på advents
vandringer og skolegudstjenester.
 Lofsrud, Mortensrud og Stenbråten 
skoler kommer til Mortensrud kirke, 
Klemetsrud skole til Klemetsrud kirke, 
Bjørndal skole til Bjørndal kirke mens 
Seterbråten skole de fleste år har hatt jule
gudstjenesten i aulaen.
 – Vi startet med disse samlingene alle
rede det året kirken ble åpnet, i 2002, for
teller Wenche Braathen, stabsveteran og 
nå menighetssekretær i Klemetsrud og 
Mortensrud menighet. Det første året 

arrangerte vi julegudstjeneste for skolene. 
I tillegg hadde vi en tradisjonell barneha
gegudstjeneste – kirkebenkene var fulle av 
barn som skulle sitte stille. DET fungerte 
ikke… Noe måtte gjøres, og det førte til at vi 
laget vår egen «adventsvandring» for barne
hagebarna, forteller Wenche. 
 
Barna blir med på en halvtimes vandring i 
julebudskapet: De møter engelen Gabriel, 
Maria som leter etter Josef, blir med på 
turen til Betlehem, «sover» underveis, 
hører englekoret sammen med hyrdene på 
Betlehemsmarken og møter Jesusbarnet i 
stallen.
 – Vi bruker kirkens spennende utfor
ming for alt den er verdt, forklarer Wenche, 
som forteller at noen barnehager stiller 

Bjørgulv K. Bjåen

med kirken som scene
Juledramaet
ADVENTSVANDRINGER OG SKOLEGUDSTJENESTER SIDEN 2002

Alterbordet gjør tjeneste som stall der Jesus ble født.
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med egne «hyrder» til vandringen. Med ett 
unntak har hun alltid klart å lete fram et 
levende «Jesusbarn»! Det ene året løste det 
seg med en rask løpetur til lekebutikken 
på Senter Syd… Og i år byr man på en ekte 
gravid Maria i diakon Berits skikkelse.
 – Jettegryta barnehage har deltatt i 
mange år. Antallet varierer litt med hvordan 
avdelingene er sammensatt. Erfaringene har 
vært litt ulike. I fjor var det færre deltakere 
i hver gruppe, og det var nok en grunn til at 
det fungerte bedre, sier styrer Karl Håkon 
Pettersen. 

– Hvordan håndterer dere forholdet til foreldre 
og samtykke til deltakelse?
– Alle foreldre blir spurt enkeltvis. 
Premisset er jo at det ikke foregår noen 
form for «misjonering», og at dette er en 
forestilling som alle, uavhengig av religiøs 
tilhørighet, kan delta på. Det er ikke uvanlig 
at også norske foreldre sier nei. De som ikke 
deltar, «bytter» avdeling den tiden opplegget 
varer, forklarer Pettersen.
 Skolebarna inviteres til skolegudstje
nester. Lofsrud, Mortensrud og Stenbråten 
skoler kommer til Mortensrud kirke, 
Klemetsrud skole til Klemetsrud kirke, 
Bjørndal skole til Bjørndal kirke mens 
Seterbråten skole de fleste år har hatt jule
gudstjenesten i aulaen.

 
Elever ved Mortensrud skole bidrar i guds
tjenesten med et julespill.
 – Julespillet er veldig populært, det er 
et religiøst mangfold blant de elevene som 
deltar i spillet, forklarer Johansen. Godt over 
halvparten av elevene ved skolen deltar på 
julegudstjenestene. For å sikre at alle elever 
opplever dette som positivt, uansett religiøs 
bakgrunn, tror vi nøkkelen ligger i et godt 
samarbeid mellom kirken og skolen, under
streker rektor Trond Herbert Johansen.

Klemetsrud skole har naturlig nok hatt sine 
skolegudstjenester i Klemetsrud kirke. 
 – Jeg har drøyt to år bak meg på 
Klemetsrud skole, men mitt inntrykk er at 
opplevelsen av skolegudstjenestene, både 
fra elever og ansattes side, er positiv. Vi får 
jo i stor grad være med og sette vårt preg på 
innholdet i gudstjenesten, gjennom både 
sang og i forbindelse med andre elementer i 
liturgien, sier rektor Arild Johnsen.

Fra Stenbråten skole deltar godt over halv
parten av elevene. Skolekoret synger, og
grupper av elever i 5. klasse spiller fiolin.
 – Vi har gode erfaringer med julegudstje
nestene. Elever og ansatte går i samlet flokk 
fra skolen til kirken tidlig om morgenen og 

blir møtt av prester og musikere som er opp
tatt av å skape en meningsfull og hyggelig 
stund for og med elevene, sier rektor Lene 
Fosser Minge.
 – Gjennom formidlingen av juleevange
liet i julegudstjenestene får elevene innsikt 
i kirkens formål. Elevene deltar ikke selv i 
bønner – det er en naturlig konsekvens av 
skolens samfunnsoppdrag – men de får erfa
ring med utøvelse av kristen tro ved å lytte 
til prestens bønn, understreker Minge, som 
fortsetter:
 – Den nye læreplanen øker skolens  
anledning til å gi elevene erfaringer som 
speiler samfunnet vi lever i. Vi ser derfor 
fram til et fortsatt godt samarbeid med 
lokale aktører. Her er både den norske kirke, 
frikirken, muslimsk senter og andre aktø
rer aktuelle samarbeidspartnere for skolen. 
Sammen skaper vi mangfoldet.

Samtlige skolerektorer presiserer at tilbudet 
om å delta på julegudstjenestene er frivillige 
og at de øvrige elevene har en julesamling 
med likeverdig innhold på skolen. 

TEKST TERJE WEHUS  

FOTO MERETE ASKERSRUD OG THOMAS MELBY 

Hele kirkerommet tas 
i bruk på advents-
vandringen for barne-
hagebarn fra Nasaret 
til Betlehem.

Skolekoret på Stenbråten skole deltar på juleguds-
tjenesten i Mortensrud kirke. 

Fiolinopplæring har en lang tradisjon på Stenbråten skole.  
Her deltar 5. klassinger på julegudstjenesten. 

5 R u d s t i k k a  3 / 2 0 1 9 



Bjørndalsjordet
Jeg møter familien Samera Rashid (39)  
og Rashid Bhatti (40) med barna  
Rochelle (13) og Aayan (10) i deres vakre hus 
på Bjørndalsjordet, et område som er bygget 
ut i løpet av de seneste årene. Naturlig nok 
er det en svært blandet befolkning i nabola
get. Ettersom familien har pakistanske navn 
blir de ofte tatt for å være muslimer.  
 – Men vi er åpne om vår kristne tro, 
sier Rashid. Som kristen familie med inn
vandrerbakgrunn er de kanskje en minori
tet i grenda på Bjørndal, men her lever de et 
godt liv.

Arbeidsinnvandring
Det var Sameras far som kom til Norge 
først. Det var tidlig på 70tallet. Ikke lenge 
etter kom hans kone også til Norge, og snart 
var de en familie på fire som etablerte seg 
først på Grünerløkka og senere på Oppsal. 
Familien var protestantiske kristne fra 
hjemlandet. Samera ble født i 1980 og gikk 
på barneskole på Trasop skole og på Sogn 
Videregående og Elvebakken. Deretter gikk 
veien til studier i Biokjemi ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus.

Islamabad
I millionbyen Islamabad i Pakistan bodde 
en ung mann som hadde gjort karriere som 
dataingeniør. Han var blitt 26 år, hadde en 
god jobb, og levde et godt og interessant liv 
sammen med sin familie og sine venner. 
Rashid Bhatti brukte mye av sin tid i den 
lokale protestantiske kirken og han elsket å 
spille cricket sammen med sine kirkeven
ner. Ekteskap hadde han ikke hatt tid til å 
tenke så mye på. En dag fikk han telefon fra 
en kusine som kunne fortelle om en søt pike 
og et godt koneemne på den andre siden av 
kloden. Han kunne i alle fall ringe og ta en 
prat med henne! Rashid fulgte det velmen
te rådet og deretter ble det mange og lange 
telefonsamtaler mellom Islamabad og Oslo i 
ukene som fulgte. Til slutt bestemte Samera 
og Rashid seg for å gifte seg.

Bryllup
Da trådte familiene til og det ble arrangert 
stort bryllup i Islamabad. Dette var i mars 
2005. Det som var ekstra spennende var 
jo at de to ikke hadde møtt hverandre før 
Samera landet på flyplassen i Islamabad og 
bryllupsforberedelsene var i full gang. Det 

En minoritet  
på Bjørndal

ble bryllup i 3 dager til ende og med ikke 
mindre enn 200 gjester.

Pangstart
Det var klart at de skulle bosette seg i Norge 
og samme året flyttet de inn på Bjørndal. 
Rochelle meldte sin ankomst allerede i 
2006 og dermed begynte et travelt liv som 
småbarnsforeldre. Rashid hadde selvsagt 
en utfordring med språket da han landet 
på norsk jord, men hadde heldigvis solid 
bakgrunn i engelsk fra studier og arbeid i 
Pakistan. Han har helt siden han kom til 
landet jobbet med logistikk og varehåndte
ring i store butikkkjeder og er i dag logis
tikkansvarlig i kjeden Enklere Liv. Samera 
har foreløpig lagt Biokjemien på hylla og 
arbeider nå som rådgiver i Skatteetaten. 
Rochelle er elev på IBC (International 
Bilingual Class) på ungdomsskolen på 
Bjørnholt, mens Aayan går i femte klasse på 
Seterbråten Skole. Det er lange arbeidsdager 
og travle ettermiddager for familien på fire.

Spesielle opplevelser
Men så skulle det hende noe som ble avgjø
rende for familien Rashid: Samera er veldig 

Søndre Nordstrand er en smeltedigel 

med folk fra nærmere 150 nasjonaliteter. 

Bjørndal er intet unntak. Her møter vi en 

kristen familie med røtter i Pakistan.  

Som kristne blir de en minoritet i den  

store pakistanske befolkningen i bydelen.
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glad i å lese, og hun leste mange bøker. En 
dag spurte Rashid hvorfor hun ikke leste i 
Bibelen, verdens mest leste bok. Hun gjorde 
noen spredte forsøk, men følte ikke at hun 
knekket koden. Men så en dag begynte boka 
å leve. Hun gikk på kne og ba om å forstå 
mer av det som står i boka. Hun ville bli 
kjent med Jesus! 
 Etter dette hadde Samera tre spesielle 
opplevelser som skulle få betydning for livet 
hennes. Den første gangen våknet hun ved 
en stemme som sa: «Jeg er din Gud».  
 – Da forstod jeg at min Gud er levende, 
sier Samera. Så var det en uke senere at jeg 
lå og sov. Jeg ble vekket, åpnet øynene og 
idet jeg snur meg, ser jeg en hvit skikkelse 
med et ansikt som strålte av varme og kjær
lighet. To uker senere hadde jeg en drøm. 
Jeg så et kors, og jeg hørte en stemme som 
sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Den 
som følger meg. skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys». 
 – Jeg fikk en spesiell hilsen, ikke bare én 
gang, men tre ganger. Min Gud er levende, 
og han snakker til meg! Etter disse opple
velsene forstår jeg i alle fall at jeg må følge 
Jesus, sier Samera.

En minoritet  
på Bjørndal

Bibel  
og bønn
«Det var for ca et 
år siden, at vi bestemte 
oss for å ta troen og kristenlivet vårt mer 
på alvor. Det ble ofte slik at de travle dagene 
tok overhånd og at vi glemte Bibelen og 
bønnen. Vi fant ut at vi ikke var lykkelige 
midt i travelheten og ønsket å få et nærmere 
forhold til Gud,» forteller Rashid. 
 Jeg ble litt overrasket da jeg forstod at 
familien på fire hadde kveldssamling rundt 
spisebordet med Bibellesning og bønn – 
hver kveld. Pappa Rashid hadde kommet 
til at det var viktig å ta et valg om det som 
er aller viktigst i livet: Bibel og bønn. Ikke 
minst med tanke på barna som vokser opp 
er dette viktig. Barna stiller mange spørs
mål og det er viktig at vi snakker sammen.  
 – Med den nye familierytmen har vi det 
mye bedre alle sammen, sier Samera.  
 – Vi føler oss velsignet og må bare takke! 
Nå er vi ikke lengre bare fire personer som 
sitter rundt bordet. Jesus er med oss, og da 
blir vi fem!

Alfa-kurs og 
gudstjeneste
Samera og Rashid 
har gått på Alfakurs 
i Mortensrud Kirke. 

Det ga mersmak, og i 
januar stiller de opp til 

nytt Alfakurs.  
 – Vi er nysgjerrige på 

kristen tro og vil gjerne lære 
mer, sier Samera. 

 Søndag er gudstjenestedag for famili
en Rashid. Barna foretrekker gudstjeneste 
på norsk, og da står valget mellom Søndre 
Frikirke og Mortensrud Kirke. Dette er også 
en fin mulighet til å treffe andre kristne 
familier – og til å være med på søndagssko
le. Det finnes også et tredje alternativ og det 
er en urdugudstjeneste i Holmlia Kirke kl 
14.00. I dette miljøet treffer de familie og 
venner fra det pakistanske miljøet, synger 
salmer og hører forkynnelse på urdu. I fami
lien praktiseres både urdu, engelsk og norsk, 
mens norsk mer og mer blir hovedspråket. 
 Som en kristen familie med pakistansk  
bakgrunn skiller de seg også ut når det  
gjelder feiringen av religiøse høytider. 
Når vi nå nærmer oss jul blir det helt sik
kert tradisjonell norsk julefeiring i huset 
på Bjørndalsjordet, kanskje med innslag av 
pakistanske juletradisjoner. 

TEKST OG FOTO: RAGNAR SJØLIE

Nå leser vi i Bibelen hver 
kveld sammen med barna. 
Vi er ikke bare fire personer 
rundt bordet, men fem fordi 
Jesus er sammen med oss.
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Søn 05.01 kl 16: Juletrefest på Bjørndal.

Tirs 07.01 kl 17.00: Juletrefest i Mortensrud.

Søn 12.01 kl 11: Gudstjeneste med konfir-
mantpresentasjon ved Maarten Andreas 
Lindtjørn. Søndagsskole.

Søn 19.01 kl 11: Lovsangsgudstjeneste 
ved Trond Løberg. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole.

Søn 26.01 kl 11: Familiegudstjeneste  
ved Harald Hegstad og Ingvild Aatlo.  
Dåp og nattverd.

FEBRUAR
Søn 02.02 kl 11: Felleskirkelig gudstjeneste 
ved Trond Løberg, Jan Gossner  
og Dag Eikeri. Nattverd. Søndagsskole

Søn 09.02 kl 11: Gudstjeneste  
ved Svein-Erik Skibrek. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole.

Søn 16.02 kl 11: Gudstjeneste  
ved Trond Løberg. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole.

Søn 23.02 kl 11: Familiegudstjeneste  
ved Maarten Andreas Lindtjørn  
og Ingvild Aatlo. Dåp og nattverd.

MARS
Søn 01.03 kl 11: Gudstjeneste  
ved Trond Løberg. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole

Søn 08.03 kl 11: Gudstjeneste  
ved Maarten Andreas Lindtjørn.  
Dåp og nattverd. Søndagsskole.

Søn 15.03 kl 11: Festivalgudstjeneste 
ved Trond Løberg. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole

BJØRNDAL KIRKE

HVERDAGSGUDSTJENESTER 
Tors 28.11 kl 20.00: Hverdagsgudstjeneste. 
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 30.01 kl 20.00: Hverdagsgudstjeneste. 
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 27.02 kl 20.00: Hverdagsgudstjeneste. 
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

MORTENSRUD KIRKE

NOVEMBER
Søn 10.11 kl 11: Felleskirkelig gudstjeneste i 
Oslo Søndre Frikirke ved Maarten Andreas 
Lindtjørn, Dag Eikeri, Olav Helland-Hansen 
og Ansgar Beste. Nattverd. Søndagsskole.

Søn 17.11 kl 11: Gudstjeneste  
ved Svein-Erik Skibrek og Morten Ruds 
orkester. Dåp og nattverd. Søndagsskole.

Søn 24.11 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Andreas Lindtjørn og Ansgar Beste.  
Dåp og Nattverd, Søndagsskole. 

DESEMBER
Søn 01.12 kl 11: Familiegudstjeneste med 
«Lys Våken» barn ved Ingvild Aatlo, Trond 
Løberg og Kristin Bjelland. Soul Children 
synger. Dåp.

Søn 08.12 kl 16: Julekonsert med menig-
hetens kor (se egen annonse).

Søn 15.12 kl 11: Gudstjeneste  
ved Trond Løberg og Ansgar Beste.  
Dåp og nattverd. Søndagsskole.

Søn 15.12 kl 18: Klemetsrud: Lysmesse 
med innskrivning av konfirmanter.

JULAFTEN
Tirs 24.12 kl 14: Familiegudstjeneste  
ved Maarten Andreas Lindtjørn  
og Mortensrud skolekorps.

Tirs 24.12 kl 15:30: Julaftengudstjeneste 
ved Maarten Andreas Lindtjørn.

Klemetsrud kirke 24.12 kl 14: 
Familiegudstjeneste ved Trond Løberg.

Klemetsrud kirke 24.12 kl 15.30: 
Julaftengudstjeneste ved Trond Løberg.

1. juledag: Mortensrud kirke 25.12 kl 11: 
Høytidsgudstjeneste ved Trond Løberg 
og Ansgar Beste. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekoret synger.

Søn 29.12 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg og Ansgar Beste. Dåp og nattverd.

JANUAR
Ons 01.01 kl 18: Lambertseter kirke: 
Prostigudstjeneste ved prost Eigil Morvik. 
Nattverd.

Søn 05.01 kl 11: Semesterstartsgudstjeneste  
ved Trond Løberg og Maarten Andreas 
Lindtjørn. Dåp og nattverd. Søndagsskole. 

GUDSTJENESTER OG MØTER
* Med forbehold om mulige endringer!

DØPTE
Live Ødegaard 

Elias Moen Tvindesæter 

Angel Milian Kutrovac-Helland 

Philippa Herlovsen-Holmsen 

Brisk Rystad Aasmul 

Ole Imyoli Johansen 

Maximilian André Lokvist 

Sigurd Torheim-Martinsen 

VIGDE
Elvina Lae og Devin Morrisson

Aina Nerhovde Thorstensen  
og Håkon Øksnevad

Cathrine Brecke Gundersen  
og Sveinung Svendsen

Dagrun Sagafos og Thomas Brekke

Carina Bjørlo og Audun Medhaug 

DØDE
Eivind Veiby 

Geir Aaker 

Arne Ødegaard 

Viggo Charlie Johansen 

Harry Olaf Karlsen 

Magnhild Wingsternæs 

Andreas Sætre 

Bjørg Lillen Kølbel 

Jan Ragnar Belgau 

Karin Liljan Brath Bakke 

Erik Stenseth 

Reidun Bråten 

Randi Johansen 

Leif Carl Ågren 

Gerd Synnøve Garby 

 

LIVETS GANG
1. juli – 15. oktober 2019 
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FASTE AKTIVITETER

Babysang

 
Velkommen hver tirsdag klokken 12–14  
i Mortensrud kirke!

Babysang er en koselig sangstund og et fri-
sted for foreldre og babyer. Vi samles rundt 
sang, musikk og sanseinntrykk. Du vil lære 
sanger og regler, samt få inspirasjon til å 
bruke musikk når du er sammen barnet 
ditt. Vi synger med den stemmen vi har, det 
er den barnet ditt kjenner!

Sangstunden begynner klokken 12 og varer 
ca. 30 minutter. Etterpå serveres lunch med 
mulighet for hyggelig prat og samvær med 
andre fedre/mødre. Dette er en fin mulig-
het til å bli kjent med andre småbarnsforel-
dre i nærområdet. 

Pris: 100,- kr per semester, eller 30,- kr 
dropin. Prisen inkluderer sangstund og 
lunch (vi bruker VIPPS, ikke kontanter). 

DATOER HØSTEN 2019 OG VÅREN 2020:
Hver tirsdag t.o.m. 3. desember. Da har vi 
juleavslutning. Oppstart 14. januar. Deretter 
hver tirsdag utenom 18/2 i uke 8 (skolens 
vinterferie).

For påmelding eller spørsmål kontakt 
diakon Berit Oftedal Rem: br967@kirken.no

Knøttesang 
i både Mortensrud og Bjørndal kirke! 

Velkommen til alle sangglade små-
barn 1-5 år, med følge! Vi har en hyggelig 
stund sammen med sang, lek og musikk! 
Sangstunden er tilpasset barn i alderen  
1- 5 år, barnet må ha med seg en voksen. 

Mortensrud: ulike uker kl.17:15 – 18:00.  
Enkel middag selges i kafeen fra kl.16:30

Bjørndal: like uker kl.17:15 – 17:45. enkel 

middag selges i kafeen fra kl.16:30

Pris: 50 kr i kontingent per semester

DATOER HØSTEN 2019 OG VÅREN 2020: 

MORTENSRUD KIRKE: 5/11, 19/11, 3/12 (jule-
avslutning) // Semesterstart 14/1, 28/1, 11/2, 
25/2, 10/3, 24/3.

BJØRNDAL KIRKE: 12/11, 26/11 (juleav-
slutning) // Semesterstart 21/1, 4/2, 3/3, 
17/3, 31/3 ,14/4 (18/2 utgår pga. skolens 
vinterferie). 

Se Facebook siden «Knøttesang på 
Bjørndal» for mer info om Knøttesang  
i Bjørndal kirke. 

For mer informasjon eller spørsmål kon-
takt trosopplæringsleder Ingvild Aatlo: 
ia279@kirken.no (Mortensrud kirke) eller 
diakon Berit Oftedal Rem: br967@kirken.no 
(Bjørndal kirke)

Soulkids!
Velkommen til å begynne i koret!  
Alder 5-10 år (4. klasse)

Øvelse annenhver tirsdag i ulike uker  
kl 17.15-18.45

Enkel middag serveres i kafeen fra kl 16.30

Dirigent: Line Austrud-Hjelle

Foreldrekontakt: Anne Silje Voll

Mortensrud  
Soul Children 
Velkommen til nye!  
Alder: 5.-10. klasse, 10-15 år.

Øvelser annenhver tirsdag i ulike uker,  
Ny tid: 18.30-20.30

Sang, aktivitet, andakt og kveldsmat. 
Soul Children band! 
Dirigent: Natalia Miles

Kontaktperson for korene:  
Trosopplæringsleder Ingvild Aatlo  
Epost: ia279@kirken.no

MORTENSRUD
KFUK-KFUM-SPEIDERE

Speider, KFUK/KFUM
For barn i 1. klasse og oppover.  
Møte annenhver tirsdag i like uker,  
kl 18-19.15. 

Mye uteaktiviteter. Speiderne har egen 
hytte ved Rolandsvannet. 

Kontakt: Erlend Olsen tlf 932 34 285,  
Epost: erlendwow@live.no

Søndagsskole
Hver søndag er det søndagsskole i 
Mortensrud kirke, bortsett fra når det er 
familiegudstjeneste (ca. 1 gang i mnd.)

Vi hører bibelhistorie, synger og leker, og 
har det gøy med nye og gamle venner. De 
yngste barna har med seg en voksen.

For mer informasjon eller spørsmål, kon-
takt trosopplæringsleder Ingvild Aatlo: 
IA279@kirken.no

Hjertelig velkommen!

FOR BARN:

FOR UNGDOM:
Hvilepuls: torsdager 
Torsdag kveld fra 20.30 til 21.15 er det  
”Hvilepuls”. Dette er en kveldsavslutning  
og en kortere gudstjeneste for ungdom, 
med mulighet for å be, synge, høre og  
være stille. Hvilepuls er åpent for alle.  
For nærmere informasjon, ta kontakt med 
kapellan Maarten Lindtjørn, tlf: 904 72 211.

FOR VOKSNE:
Mortensrud kirkekor 
Øvelser hver tirsdag i Mortensrud kirke 
kl 20-22. Sangglade voksne i alle aldre 
ønskes velkommen! Dirigent Eirik Egeberg 
Jensen, tlf: 979 54 223
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NOTISERFASTE AKTIVITETER

BLI MED I BØNN! 
Bønnebrev
Menigheten sender også ut bønnebrev 
for at flere kan være med å bære menig-
hetens arbeid i bønn. 

Du kan også motta det og få det tilsendt, 
ved å kontakte Tore Sætre, tlf 92 41 30 39.

Bønnesamlinger
Mandag kl 19.30-20.15 og torsdag  
kl 07.30-08.00 er det åpne bønne- 
samlinger i Mortensrud kirke.

Her er det tid for Bibelord, stillhet, forbønn 
og sang. Vi ber særlig for bønnebehove-
ne som er skrevet på lapper og lagt i bøn-
nekrukka i kirken. Vi ber også for menig-
heten, bydelen, våre misjonspartnere og 
aktuelle behov i samfunnet og verden.

Hverdagsretreat  
høsten 2019

Maria og Elisabeth møtes      

Julen nærmer seg, og det er godt å 
kunne forberede seg til høytiden gjen-
nom stillhet og ettertanke over hvem 
Jesus er og hva han betyr i eget liv. 
Derfor inviterer vi også denne høsten 
til fire kvelder med retreat.

Hver gang gis det god tid til meditasjon 
over sentrale bibeltekster og anledning 
til å dele noe av det som ble viktig i møte 
med Guds ord. Det er også litt undervis-
ning om retreat hver gang, 5-10 min.

Det gis mulighet for to enesamtaler med 
en medvandrer underveis.

Påmelding til Svein-Erik Skibrek:  
sskibr@online.no eller tlf: 909 36 639 

Medvandrere er Ragnhild Øgaard,  
Joyce Løberg, Tore Sætre,  
Svein-Erik Skibrek og Erik Birkeland.

Velkommen til retreat i hverdagen  
i Mortensrud kirke!

Praktiske opplysninger
Sted: Mortensrud kirke

Når: onsdager 13.11, 20.11, 27.11 og 4.12

Tidspunkt: kl. 19 til 21 

Det serveres kaffe/te med litt attåt et 
kvarter før. Siste kvelden inviteres til et 
enkelt måltid (kjærlighetsmåltid). Denne 
kvelden kan vare til kl 22.

Opplegg: Litt undervisning, god tid til 
stille meditasjon over tekster i Bibelen  
og samtale etterpå. Samlingene avslut-
tes med nattverd. 

FOR SENIORER:
Seniortreff
Velkommen til seniortreff i menigheten en 
gang i måneden, i kafeen eller i menig-
hetssalen i Mortensrud kirke kl.11.00 – 
13.00. Hyggelig samvær med kaffe og mat, 
musikk, foredrag og andakt, utlodning og 
prat med nye og gamle venner. 

Har du behov for skyss eller lurer på noe, 
ta kontakt med diakon Berit Oftedal Rem: 
br967@kirken.no/ tlf: 408 14 395

Datoer høsten 2019 og våren 2020: 
5.desember, 9.januar, 6.februar, 5.mars 
og 2.april

Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjenester  
på Kantarellen
En torsdag i måneden kl.12. er det guds-
tjeneste for beboere og andre interesserte 
på Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 
nede i kapellet i kjelleren. Annenhver gang 
med nattverd og annenhver gang med 
forbønn. 

Har du spørsmål eller vil du bli med som 
frivillig? Kontakt diakon Berit Oftedal Rem: 
br967@kirken.no/ tlf: 408 14 395

Datoer høsten 2019: 14.november, 
12.desember, 16.januar, 13.februar  
og 12.mars

Alle er hjertelig velkommen!

Alpha – middag
MANDAG 20 JANUAR KL 19.00

Velkommen til en uforpliktende 
og hyggelig kveld med god mat, 
underholdning, tale og fellesskap, 
hvor du kan få vite mer om hva 
Alpha innebærer.

Julegrantenning  
   på Bjørndal
Velkommen til årets julegrantenning 
ved Bjørndal kirke tirsdag 26.nov kl 18.

Vi tenner lys på juletreet, går rundt 
juletreet og synger julesanger. Alle er 
hjertelig velkommen til å bli med!

Før julegrantenningen ute serverer  
vi grøt, gløgg og pepperkaker inne  
i kirken fra kl 16.30.

Dette blir juleavslutningen til Familie-
middag og Knøttesang som møtes 
annenhver uke i Bjørndal kirke.

PROGRAM:

Kl 16.30 – 17.30: Grøt, pepperkaker  
og gløgg

Kl 17.30 – 18.00: Knøttesang avslutning 
for barna, prat i kafeen for voksne

Kl 18.00: Julegrantenning

Ta med naboen og kom!
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Åpen kirke for deg
Mortensrud kirke er åpen mandag 
– torsdag kl 10 – 14 for deg som 
ønsker et rom for stillhet og etter-
tanke. Kom inn og tenn et lys, eller 
bare vær i stillheten. I kirken jobber 
det prester og diakon som også kan 
være tilgjengelig for samtale etter 
avtale. Ta kontakt med diakon Berit 
Oftedal Rem for mer informasjon:  
br967@kirken.no/ tlf: 408 14 395

GRØNT HJØRNE

TIPS TIL EN MER  
MILJØVENNLIG JUL
Her har vi samlet noen gode ideer 
fra Framtiden i våre henders nettsider 
(framtiden.no). Kanskje finner du noe du 
vil prøve i år?

Adventskalender
Adventskalenderen er en fin tradisjon 
og kanskje vi kan gi barna tid sammen 
i stedet for ting de ikke kommer til å 
bruke? Det er bra både for familien, 
lommeboka og miljøet.

• Print ut og pakk inn 24 bilder fra året 
som har gått. Åpne et hver dag,  
og snakk om minnet sammen med 
barna

• Lag en julekalender der barna får litt 
penger hver dag, og til slutt kan pen-
gene gis til noen som trenger de

• Lag en «omvendt» adventskalender, 
hvor barnet hver dag finner et kles-
plagg eller en leke som ikke brukes. 

Når det nærmer seg jul kan plagge-
ne gis bort til f eks Frelsesarmeen

• Filmkveld med familien

• Tur i skogen med bål og pinnebrød

• Juleverksted, hvor det settes av en dag 
til å lage julepynt sammen med barna

• Kosekveld med boller og kakao

• Lussekattbaking

• Aketur med nistepakke eller grilling 
av pølser på bål

• Kveldstur med lommelykt

• Gjør en god gjerning-kalender: Et nytt 
forslag hver dag til gode gjerninger 
for familiemedlemmer, naboer, kjente 
og ukjente

• Vitsekalender: En vits hver dag  som 
får opp humøret fra morgenen av

• Historie i 24 deler. Ett kapittel hver dag

• Del opp puslespillbiter og pakk inn.

• Pepperkakebaking

• La barna velge sin favorittmiddag

GRØNT  
HJØRNE

ALPHA 
– et sted for livets store spørsmål

STARTER MANDAG 27. JANUAR 2020
I MORTENSRUD KIRKE

Vi blir aldri ferdige med livets store spørs-
mål, heller ikke spørsmålene om det er 
mer mellom himmel og jord enn det vi ser.
Om du er opptatt av å finne ut av kristen 

tro og tanke sammen med andre som undrer 
seg, så er Alpha noe for deg. For her gis innspill til 
tema som åpner for spørsmål og samtaler i min-
dre grupper på leting etter svar. Dessuten er det 
en fin mulighet å bli kjent med noen av de som 
tilhører menighetene om det er viktig for deg. Det 
holdes i dag Alpha-kurs over hele verden og over 
24 millioner mennesker har vært med. 

Alpha-kurset arrangeres sammen med Oslo 
Søndre frikirke og starter mandag 27. januar 
2020 kl 19.00 og går over 10 mandager. 
Vi samles til et enkelt måltid, deretter følger 
undervisning og samtale i grupper om de spørs-
mål eller kommentarer gruppen er opptatt av. 

Sett av dagen allerede nå og bli med på et kurs 
som er opptatt av tro, tvil og viktige spørsmål. 
Du kan være med de par første gangene før du 
bestemmer deg for hele kurset.

Påmelding, helst innen onsdag 22. januar,  
men du kan også komme første kvelden. Kurset 
koster for materiell og annet 400 kr.

Vel møtt til Alphakurs om noen av livets store 
spørsmål!

 

Sokneprest
Trond Løberg
tl984@kirken.no
Telefon: 98 64 91 92

Kapellan 
Maarten Lindtjørn 
ml799@kirken.no 
Telefon: 90 47 22 11

Daglig leder  
Gunhild Spilling 
gs877@kirken.no 
Telefon: 40 81 41 29

Menighetssekretær  
Wenche Braathen 
wb234@kirken.no 
Telefon: 40 81 41 98

Trosopplæringsleder 
Ingvild Kronstad Aatlo
IA279@kirken.no

Telefon: 40 81 42 16

Diakon 
Berit Oftedal Rem
br967@kirken.no
Telefon: 40 81 43 95

Organist 
Vladimir Puhalac
vp233@kirken.no
telefon: 95 43 96 32

Menighetsarbeider 
Robert Mynors
rm349@kirken.no

Telefon: 40 81 41 88

STABEN 
i vår menighet
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-Jeg trodde det nye branntårnet kom 
til å bli populært, men at det skulle 
komme så mange mennesker til 

Grønliåsen for å klatre opp i tårnet, nei,  
det hadde jeg ikke trodd, sier intitiativtager  
og primus motor for prosjektet, Per Ulv 
Haukeland. Han forteller om langveis
farende besøkende:
 – Jeg har møtt folk fra Nederland, 
Tyskland og USA på Grønliåsen, alle skal 
opp for å se utover landskapet sør i Oslo, og 
her om dagen møtte jeg også noen cruisetu
rister. De lå i Oslo noen dager og hadde fått 
vite om branntårnet.

Tårnet står der Oppegård 
kommune møter Oslo 

kommune, lengst sør 
på Grønliåsen, fjell

toppen som ligger 
mellom Bjørndal 
og Prinsdal/
Kolbotn.

Bygget  
i 1910

Tårnets historie går 
tilbake til 1910. Det 

ble bygget det året fordi 
eierne av Ljansbruket trengte et 

brannvakttårn sør på Grønliåsen. Utsikten 
over brukets egne skoger var best der. I de 
periodene det var stor brannfare, var det 
faste brannvakter i tårnet. Tårnets høyde 
var 11 meter.

De første årene måtte vakten springe ned 
fra Grønliåsen og varsle brann. Senere fikk 
man en telefonlinje fra tårnet til bruket, og i 
1932 ble det bygget om.
 I etterkrigsårene ble det stående ubrukt 
og låst, og rundt 1960 ble det revet. Bare 
bardunfestene stod igjen og fortalte om at 
her hadde det stått et tårn.

På Facebook
I desember 2014 ble Facebookgruppen 
«Branntårnet Grønliåsen» opprettet. Det 
var en spontan idé med basis i Facebook
gruppen «Du vet du er fra Kolbotn» da 
bilder av de to gamle branntårnene dukket 
opp på siden der, og historier og minner 
strømmet på. 
 Gruppen ble dannet for folk som ønsket 
å gjenreise et nytt tårn på Grønliåsen. 
Medlemmer kom jevnt og trutt til Facebook
gruppen, men det ble ikke ordentlig fart i 
sakene før Per Ulv Haukland og Arve Moi 
ble engasjert.

Mange søknader
Snart ble byggesøknader sendt til kommune 
og fylkesmann, og i januar i år var alt klart 
for bygging.
 – Det var mye arbeid med å få alle tilla
telsene på plass, forteller Haukeland.
Til sist sa både fylkesmannen, fylkeskom
munen, Oslo kommune og Oppegård kom
mune ja til bygging av nytt branntårn. 
 – Utsiktstårnet er et godt tiltak for fri

Ny attraksjon  
i skogen
Høyt rager det, og godt besøkt er det, 

det nye branntårnet som er reist på 

Grønliåsen. Hver dag strømmer unge 

og voksne til tårnet for å kunne se langt. 

På klare dager ser du Gaustadtoppen. 

Det nye tårnet står omtrent akkurat der det 
gamle stod. Dagens tårn er 19 meter høyt.

Fra toppen av det nye branntårnet på Grønliåsen ser man langt i alle retninger, 
mot vest ser man helt til Gaustadtoppen på klare dager.

luftsliv. Som en attraksjon og destinasjon 
for turgåere kan tårnet bidra til at flere 
kommer seg ut, og for større friluftsinte
resse blant barn og unge. Et utsiktstårn 
kan i tillegg gi en god naturopplevelse for 
de besøkende, skrev saksbehandler Karen 
Zwicky Knobel, virksomhetsleder bygg i 
Oppegård kommune, i godkjennelsen, for
teller Oppegårds Avis. 

Frivillige
I vinter ble fire 17 meter lange stolper fløyet 
opp på Grønliåsen med helikopter og mon
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tert. Så snart snøen gikk i vår, ble tårnet 
reist – på dugnad. 
 Tømrermester Torbjørn Lauritsen fra 
byggefirmaet Lauritsen AS stilte som frivil
lig byggeleder for prosjektet. Han forteller 
Oppegårds Avis at han aldri var i tvil da han 
kom i kontakt med Moi og Haukeland. 
 – Dette er et strålende tiltak. Jeg bor selv 
i kommunen, så å være med på dette er bare 
veldig hyggelig, sier Lauritsen. 

Halv million
Engasjementet for nytt branntårn var 
stort, både fra enkeltpersoner og nærings
livet. Alle som ga en sum penger til byg
gingen, fikk plaketter på trinnene i tårnet. 
Enkeltpersoner ga 3.500 mens bedrifter 
ga 5.000 for plakettene. Tårnbygget har 
også fått 150.000 kroner i nærmidler fra 
Oppegård kommune.
 Totalt har det kostet mellom 450.000 og 
500.000 kroner å få satt opp det nye brann
tårnet, opplyser Haukeland.
 I juni ble tårnet åpnet – og i måne
dene som har gått er det blitt mye brukt. 
Tårnbyggerne har også satt ut bord og 
benker ved tårnet, slik at folk kan slå seg 
ned og spise turmaten.
 – Folk som aldri gikk tur i skogen, går nå 
opp Grønliåsen for å besøke tårnet, så vi har 
lyktes godt med det som startet som en vill 
idé, mener Per Ulv Haukeland.

TEKST OG FOTO: BJØRGULV K. BJÅEN

Søndag 15. september ble det arrangert 
Åpen dag på beredskapssenteret. Rundt 
700 personer tok turen til Taraldrud  
i løpet av de fire timene byggeplassen 
var åpen.

Politiets nasjonale beredskapssenter, 
som det formelt heter, skal dekke beho
vet for bedre treningsområder samt at 
det skal huse beredskapstroppen, bom
begruppen, krise og gisselforhandlerne 
samt politiets helikoptertjeneste.

Informasjon
Entreprenøren som bygger senteret, 
Skanska, deltok med egen stand under 
den åpne dagen i september. Det var lagt 
opp en runde med 11 informasjonspos
ter, hvor de besøkende brukte rundt en 
time på hele runden. 

Det ble særlig informert om:
•  Reguleringskrav, støy 
 og friluftstiltak
• Driften ved anlegget
• Helikopterlandingsplassen
• Treningsanleggene

Støyplager
Helt fra det ble avklart at politisenteret 
skulle bygges på Taraldrud – som ligger 
rett sør for Bjørndal; mindre enn en kilo
meter fra husene i Ødegårdsveien – har 
det vært sterke protester mot anlegget. 
Både på Bjørndal og i Oppgård frykter 
man støyen fra selve senteret ved at det 
skal drives hyppige skyteøvelser der, og 
fra politihelikoptrene som skal lette og 
lande på Taraldrud.

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN

Politiet inviterte naboer i Oslo og Oppegård til å se beredskaps-

senteret som skal være ferdig bygget innen 2021.

Viste fram
politisenteret

BEREDSKAPSSENTERET
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Menighetstur 
til Noresund
Helgen 7. – 9. februar 2020 invi-

terer menigheten alle med på tur 

til Sole gjestegård på Noresund.

Tradisjonen tro er det klart for menighets
weekend når kalenderen viser tidlig februar. 
Vinterens tur går til hotellet ved Krøderen, 
Sole gjestegård. I flere år reiste menighe
ten til Hurdal, men i fjor flyttet man til 
Noresund.
 Det som før het Sole hotell ble overtatt 
av Filadelfiakirken i Oslo og brukes nå som 
leirsted for pinsemenigheten i tillegg til at 
det er åpent for private selskaper – og andre 
grupper, slik som oss.

Kapasitet
Sole gjestegård rommer 130 senger fordelt 
på 20 enkeltrom, 44 dobbeltrom pluss noen 
større rom, så menigheten skal få plass til 
alle som vil være med på weekenden i februar 
neste år.

11 km fra Sole gjestegård ligger Norefjell skisenter med gode muligheter for 
alpint. I samme område ligger kilometerlange oppkjørte langrennsløyper. 

VELKOMMEN TIL

JULEMARKED  

I MORTENSRUD KIRKE

Lørdag 23. november kl 11-15
Salg av bl.a. håndarbeidsprodukter, Jule- og 

interiør artikler, hjemmelagde julekaker og julegodt.

Åpen kafe hele dagen. Lykkehjul, utlodning  

og åresalg. 

Kl. 12.–13: JULEVERKSTED FOR BARN

Kl. 13.30: SANG AV SOUL KIDS OG SOUL CHILDREN

Bidrag til julemarkedet mottas med takk,  

og kan leveres torsdag kveld kl. 17-19  

eller på dagtid til menighetskontoret.

 Gjestegården ligger bare 1,5 timers  
kjøring fra Oslo, men man må regne med 
å bruke litt lenger tid på grunn av fredags
utfarten til Hallingdal og Hemsedal. 

Skimuligheter
– Stedet egner seg godt for både unge og 
eldre, med tanke på skimuligheter og  
hyggelige lokaler for de som vil prate 
og slappe av inne, forteller diakon Berit 
Oftedal Rem, som hadde hovedansvaret for 
fjorårets helgetur til Noresund.
 11 kilometer norøst for Sole gjestegård 
ligger Norefjell skisenter med gode mulighe
ter for alpin skikjøring – det tar 15 minutter 
å kjøre dit. I samme område ligger det også 
kilometerlange, oppkjørte langrennsløyper. 
Så forholdene for nedoverski og bortoverski 
er de beste.

Samlinger
På fjorårets weekend deltok 50 barn, ten
åringer, voksne og godt voksne. De ble ristet 

«Julenatt»
SØNDAG 15. DES KL 21, I MORTENSRUD KIRKE 

Den tradisjonsrike konserten Julenatt legger også i år ut på en 
omfattende turné i førjulstiden, og i år er det Jørn Hoel, Lisa Stokke, 
Emil SolliTangen og Lise Mæland som sammen med sine eminente 

musikere Frøydis Grorud og Trond Lien, skal skape varm jule 
stemning i kirker over store deler av landet i førjulstiden. 

Billetter kjøpes på Ticketmaster.no eller på telefon 815 33 133

Foto: N
orefjell skisenter

godt sammen gjennom måltider, kvelds
samlinger, bibeltime, seminar, festkveld og 
gudstjeneste.
 På lørdagen forsvant mange til Norefjell 
for å stå på nedoverski mens andre brukte 
bortoverskia i løypenettet. Flere av de uten 
ski søkte bassenget på Sole gjestegård.

God tid
– Hvorfor bør folk bli med på menighetsweekend? 
– Menighetstur er en gyllen anledning til 
å bli bedre kjent med folk som er en del av 
menigheten, kjente og ukjente. En slik helg 
legger godt til rette for at folk skal bli bedre 
kjent med hverandre, gjennom samtaler og 
aktiviteter. En investering som er vel verdt 
for resten av året. På menighetstur har man 
god tid til å være sammen Gud og hverandre 
og få påfyll til hverdagen, forteller diakon 
Berit Oftedal Rem.

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN



Selge bolig?
Benytt markedslederen i 
bydelen.

Kontakt oss 
i dag for en
boligprat.

Ring 22 75 33 77, eller kom 
innom vårt kontor på Senter 
Syd - Mortensrud, plan 4.

EIENDOMSMEGLER 1 OSLO SYD

Selge bolig?
Benytt markedslederen i 
bydelen.

Kontakt oss 
i dag for en
boligprat.

Ring 22 75 33 77, eller kom 
innom vårt kontor på Senter 
Syd - Mortensrud, plan 4.

EIENDOMSMEGLER 1 OSLO SYD

Ring 22 75 33 77,  
eller kom innom vårt kontor  
i Helga Vaneks vei 3E

Nøstet Mitt 
– dine garn og hobbybutikker i Oslo

I de mørke høstkveldene begynner 
det kanskje å klø i fingrene? 
Vi har garn og broderier til ditt neste  
prosjekt! Vi fører garn fra Dale, PT/Rauma, 
Sandnes, Rowan, Du Store Alpakka og  
Bergere de France (ikke Lambertseter)

Åpningstider: 
Lambertseter Senter
10-21 man-fre
09-18 lørdag

tlf: 23 38 22 20

Storo Storsenter
10-21 man-fre
10-19 lørdag

tlf: 22 71 15 87

Tveita Senter
10-21 man-fre
09-19 lørdag

tlf: 22 75 50 65

Ski Senter
10-21 man-fre
10-18 lørdag

tlf: 21 64 28 95

Montér Orring Byggsenter
Slimeveien 4, 1277 Oslo • Tlf: 22 62 98 00
Mandag–fredag: 07.00–19.00 Lørdag: 09.00–15.00

DITT LOKALE 
BYGGEVAREHUS

VI LOVER AT DU VIL KJENNE OSS IGJEN.
Vi har fusjonert, men vi er de samme. Du � nner oss på samme sted som før, og menneskene du møter hos 
oss er de samme. Forskjellen er at vi nå har � ere avdelinger og et bredere kontaktnett. Det betyr at vi kan 
yte enda mer til familier i sorg, og at vi gjør det i samme gate som før.

Wang Nordstrand:   Tlf 23 16 83 30
Wang Majorstuen:    Tlf 23 19 61 50
Olav Werner Grünerløkka:  Tlf 22 35 40 10
Olav Werner Stabekk:  Tlf 67 12 19 89
Wang Hasle: Tlf 23 16 83 25

www.wangbegravelse.no 
www.olavwerner.no

B E G R A V E L S E S B Y R Å

Det er utrolig høy leserfrekvens! 
Annonsérer du i Rudstikka når du 
altså ut til mange i ditt lokalmiljø. 
Kontakt Trond Løberg på  
tlf 986 49 192 / epost tl984@kirken.no

"80% 
av dem som får  
menighetsblader i  
postkassa leser store 
deler av innholdet."
(i følge undersøkelse som er gjort i samarbeid med TNS 
Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land).
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for Klemetsrud og Mortensrud menighet

Bjørndal skole
Søndag 5. januar kl 16-18

JULETREFEST 2020 Det blir festprogram med underholdning, jule-

andakt, pølser, kaker, saft og kaffe, juletregang  

og de vise menn som kommer med sine gaver... !?

Påmelding innen fredag 3. januar  

til mail: wb234@kirken.no eller ia279@kirken.no 

Ta gjerne med julekakerester, vi lager kakebord!

Inngangsbillett kr 50, familier maks kr 150Mortensrud menighetssal
Tirsdag 7. januar kl 17-19

«Juleminner»
Vi har gleden av å invitere til julekonsert med Soul Kids, 

Soul Children og Kirkekoret. Pianist og band ved Ole Kristian 

Veidal Sæther.Solister Steinar Krey Voll og Natalia Miles.

Pris: Voksne kr 100,-, Barn 4-16 år kr 50,-,  

Under 4 år gratis, Familie kr 250,-

Salg av billetter ved inngangen, fra kl 15.00,  

vi har betalingsterminal og vipps. 

Velkommen! 

SØNDAG 8. DES KL 16.00 I MORTENSRUD KIRKE 

LYSMESSE 
I KLEMETSRUD KIRKE

Søndag 15. desember kl. 18.00

Innskrivning og informasjon for konfirmanter 2020. 

Maarten Lindtjørn og ungdomsleder deltar.

Foto: L C
 N

ø
ttå

sen, Flickr

STILLE NATT HELLIGE NATT
Juletradisjon i over 30 år!

ONSDAG 11. DES KL 17.30 I MORTENSRUD KIRKE

Mer enn 500 000 publikummere har fått oppleve  
«Stille natt hellige natt» siden starten for 31 år siden.  

Turnéen har besøkt over 160 forskjellige kirker over hele  
Norge og også i år kommer denne til Mortensrud kirke. 

Årets artister: 
Tor Endresen, Ingrid Berg Mehus, Maria Haukaas Mittet,  
Lisa Børud og Rune Larsen. Musikere på turnéen er Tove  

Kragset på tangenter og Bernt Rune Stray på gitarer.

Billetter kjøpes på Ticketmaster.no eller på tlf 815 33 133


