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KLEMETSRUD OG  
MORTENSRUD MENIGHET

Er et sokn i Den norske kirke og består  
av områdene Klemetsrud, Bjørndal, Dal,  
Bren-na, Lofsrud og Mortensrud. Menighetens 
visjon er «å være et levende fellesskap  
med Jesus i sentrum». Velkommen til felles-
skapet og til gudstjenester og andre arrange-
menter i menigheten! 

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

241    Trykksak    7
09

«BE  
SÅ SKAL DERE FÅ» 
– et løfte å satse på:

P R E S T E N S  P E N N

Slik skal det ikke være og slik vil vi ikke 
ha det i vårt nærmiljø! Alle taper hvis slike 
forhold får utvikle seg videre. Kriminalitet 
er som en gift i samfunnet som skader oss 
alle. Men hva kan vi gjøre med det? 

De fleste av oss som bor på Mortensrud eller 
Bjørndal trives godt her og føler oss trygge. 
Men vi liker ikke en del av de tingene som 
skjer rundt oss. Mange av oss er engasjerte  
i nærmiljøet og ønsker å bidra til å skape 
trygge og gode oppvekstvilkår for barn og 
unge. Men vi kjenner oss ofte hjelpeløse 
overfor problemene og vet ikke hva vi skal 
gjøre med situasjonen. Jeg har likevel noen 
forslag:

Spill på lag med politiet! Det er deres 
ansvar å etterforske og stanse kriminalitet  
– ikke vår oppgave som vanlige beboere. 
Men de trenger vår støtte og at vi sam-

arbeider med dem. Det er viktig å  
ikke snakke ned politiet. De er 

ikke perfekte. De vil også gjøre 
feil. Men de er der for oss, for å 
verne om vår trygghet og bidra 
til at vi har en god rettsstat 
preget av rettferdighet og fred. 

Be for og velsign mennesker 
og nærmiljø! Som kristne tror vi 

at Gud er sterkere enn alle ond-
skapens krefter. Djevelen kommer bare 

for å stjele, drepe og ødelegge, og han vil 

P R E S T E N S  P E N N

Hva kan vi gjøre  
med problemene?
Det har vært et økende antall bekymringsmeldinger og media- 
oppslag om problemene på Mortensrud og til dels på Bjørndal den 
senere tiden. Gjengkriminalitet, narkotikaomsetting, unge løpegutter 
for eldre kriminelle, vold på skolene og uro i klassene og det verste 
av alt, et drap for ikke lenge siden.

gjerne bruke oss mennesker i liten eller stor 
skala. Men vi vet at Guds godhet skal seire 
til slutt. Gud hører når vi ber i Jesu navn. 
Ingen er håpløse for Gud. Han elsker alle og 
viste det da Jesus ofret sitt liv for hver og 
en av oss. Han har makt til å møte selv den 
mest hardbarkede kriminelle med tilgivelse 
og kjærlighet og forvandle menneskers liv. 
Derfor, la oss be for hverandre og for proble-
mene rundt oss.

Ikke tenk dem og oss! Som mennesker er 
vi alle like verdifulle – ingen er noe mindre 
verdt. Vi er skapt av Gud med evner og res-
surser som han har lagt ned i hver av oss. 
Derfor må vi se på hverandre som likever-
dige. Vi trenger hverandre og bare sammen 
kan vi bidra til et godt lokalmiljø.

Engasjer deg i nærmiljøet og vis venn-
lighet og gjestfrihet! Still opp på dugna-
der, delta i borettslaget, i korps, idrettslag 
og barnekor, som leksehjelper, gudstjeneste-
medarbeider, dagravn eller nattravn, osv., 
osv. Plukk søppel når du er ute og går. Smil 
til kjente og ukjente. Spør folk hvordan de 
har det. Lytt til mennesker. Invitere naboer 
på kaffe og hyggelig prat.

Det er viktig å bekjempe det negative som 
skjer rundt oss. Men enda viktigere er det å 
gjøre det Jesus oppfordret oss til: Overvinn 
det onde med det gode!

TROND LØBERG, SOKNEPREST

Vi takker Gud:
–  for at Jesus kom verden for å lide og dø for 

vår skyld, at han sto opp igjen og lever i dag.

–  for det gode barne- og ungdomsarbeidet 
vi har i menigheten, ikke minst for den nye 
unge-voksne-gudstjenesten «Elevation».

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

–  for det fine fellesskapet med Frikirken  
og Bydelskirken, Filadelfia, som nå har 
begynt og møtes i Bjørndal kirke. Vi ber om 
velsignelse over gudstjenester og andre 
arrangementer.

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

Vi ber til Gud:
–  for diakonvikaren, Renate Egeberg-

Jensen, om velsignelse over tjenesten 
hun går inn i.

–  for god løsning på situasjonen med å få 
på plass en vikar for daglig leder.

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

–  om at konfirmantene skal få et personlig  
møte med Jesus gjennom konfirmasjons- 
tiden. 

–  for hverdagsgudstjenestene i Bjørndal 
kirke og andre samlinger.

–  for hverdagsretreatene som starter i 
mars.

–  for deltagerne og lederne på Alpha-
kurset som nå er godt i gang.

–  for alle som er syke, ensomme og har det 
vanskelig – om vilje til å bry oss om og 
være der for hverandre.

–  for nærmiljøet, om trygge og gode 
oppvekstvilkår for barn og unge.

–  for skolene i vårt område, at barn og må 
unngå mobbing og utestenging. 



ELEVATION MORTENSRUD  
– FOR UNGE VOKSNE I ALLE ALDRE
Lovsang med enda mer trøkk  

og hverdagsnær forkynnelse  

og fellesskap. Det er drivkraften 

bak et nytt tilskudd til guds- 

tjenestetilbudet i Mortensrud 

kirke: «Elevation Mortensrud».

Fra før har kirken sin tradisjonelle guds- 
 tjeneste søndag kl 11 og «Hvilepuls» for 
ungdommer torsdager kl 19.30. Målgruppa 
for Elevation er 20-35-åringer, i alle aldre…

Tyve unge voksne i sving
–En del av oss har bakgrunn i Hvilepuls 

og har kommet i en alder der vi ønsker oss 
noe mer. Dessverre detter en del folk ut av 
tilbudene våre etter som årene går. Derfor 
må vi justere måtene vi er sammen på. Vi 
tror mange andre også er motivert for noe 
som ligger mellom de vanlige søndagsguds-
tjenestene og Hvilepuls, sier Mads Greva 
Lammer, hovedleder i komiteen sammen 
med Ole Kristian Veidal Sæther. Siden sist 
høst har de jobbet med å utvikle konseptet 
for Elevation sammen med ungdomsprest 
Maarten Lindtjørn og Kaare Michael 
Christoffersen. Med på laget har de et 
tyvetalls unge voksne som tar seg av alt av 
planlegging, rigging, lys, lyd, musikk, vert-
skap, markedsføring og videoopptak.

Et løft på Mortensrudhøyden
Vi møter Mads mens riggingen er i gang 
til den første Elevation-gudstjenesten i 
februar. Litt nerver har han, men er trygg på 
at det meste er under kontroll. Selv kom han 
tilbake til Oslo i fjor etter tre og et halvt års 
utdanning som helikopterpilot på Hawaii 
og i Florida. Han innrømmer at det er han 
som står bak barnets navn. «Elevation» kan 
bety både det å løfte og det å bli løftet – også 
ligger jo Mortensrud på en høyde!
 Utenom opplevelser av det mer glamo-
røse og spektakulære slaget som turistfly-
ging mellom høyblokkene i Miami Beach, 
har han med seg erfaringer fra menigheter 
der medlemmene også betydde mye for 

GUDSTJENESTE  
MED TRØKK Lovsang med fullt trøkk 

kjennetegner Elevation.
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land, by, nærmiljø og familie – før han 
tok et dypdykk i teologien og forankret 
tenkningen om fellesskap i kirken bildet av 
den treenige Gud som et fellesskap av Fader, 
Sønn og Hellig Ånd som gjennomtrenger 
og bor i hverandre, og beveger seg som en 
omsluttende dans! – Også vi inviteres inn i 
denne «gudommelige dansen», sa Hasle.  
 – Hele Bibelen er fortellingen om hva 
Gud gjør for å gjenopprette det fellesskapet 
som mennesket en gang brøt ut av, til sist 
gjennom Jesus som ble en av oss. Så er det 
et paradoks at det fins så mange kristne 
fellesskap. Vi trenger dem, men menigheten 
handler om en enhet på tross av det som 

skiller. Den kjennetegnes av søskenkjærlig-
het, at evangeliet forkynnes – og at man 
ikke er seg selv nok, sa Espen Andreas 
Hasle.
 Mads og gjengen kan puste litt lettere 
når siste tone er sunget og spilt. Åpningen 
gikk fint, og de ser framover – på annenhver 
søndag:
 – Vi er opptatt av at man kan tilhøre før 
man tror, man må ikke tro for å tilhøre, 
poengterer Mads og ønsker velkommen 
både nye besøkende og nye deltakere i de 
ulike arbeidsteamene. 

TEKST OG FOTO: TERJE WEHUS

hverandre i hverdagen. – Derfor er «felles-
skap» tema for denne første gudstjenes-
ten, forklarer Mads. Og det er viktig for 
ham å presisere at dette er et tiltak innen 
rammene av Klemetsrud og Mortensrud 
menighet.

Hasle tilbake
Som kveldens predikant har de invitert 
Espen Andreas Hasle, kirkens tidligere  
ungdomsprest, nå bystyrepolitiker. Og 
ingen skal beskylde ham for å by på lettbent 
forkynnelse.
 Han tok et stort sveip over de mange 
typer fellesskap som vi er en del av – verden, 

Elevation Mortensrud krever innsats fra mange – her en del av dem: 
Bakerst f.v.: Maarten Lindtjørn, Kaare Michael Christoffersen, Frode 
Pettersen, Ole Kristian Veidal Sæther, Erlend Grønvold Hanssen. 
I midten f.v.: Stein Roald Allsted, Benjamin Allersjö, Isak Hagen  
Karlsen, Betlehem Garedew, Maria Allersjö. 
Foran f.v.: Mads Greva Lammer, Mari Hansen, Andrea Elstein  
Stensson, Marianne Gulli, Malin Sofie Askersrud, Andrea  
Johannessen, Sebastian Lier Haugseth.

«Gammelungdomspresten»  
Espen Andreas Hasle var  
første predikant ut på  
Elevation Mortensrud.

Serveringen er åpen fra 18.30 og en time 
etter at gudstjenesten er over.

 

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

Kapellan 
Maarten Lindtjørn 
ml799@kirken.no 
Telefon: 40 81 41 87

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

Trosopplæringsleder 
Ingvild Kronstad Aatlo
IA279@kirken.no

Telefon: 40 81 42 16

Diakon (vikar) 
Renate Egeberg-Jensen
 re856@kirken.no
Telefon: 40 81 43 95

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

Menighetsarbeider 
Merete Askersrud
ma996@kirken.no
telefon: 47 63 96 66 

Menighetsarbeider 
Robert Mynors
rm349@kirken.no

Telefon: 40 81 41 88

STABEN i vår menighet
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Lammer 
tar tak
M ads Lammer eller «Lammer» 

som han kalles av venner, er en 
ekte Mortensrud-gutt, født og 

oppvokst på Maikollen, og men nå bosatt 
på Godlia. Han vokste opp i helt vanlig 
hjem. Familien gikk i kirken når det var dåp 
og konfirmasjon, noen ganger til jul og på 
konserter. Det var først da han ble konfir-
mant 14 år gammel at han fikk et nærmere 
forhold til kirka og til troen. 

Nå er han, sammen med sin bestekamerat,  
Ole Veidal Sæther, initiativtager til 
«Elevation», menighetens nye gudstjeneste 
på søndagskveldene. Denne har et preg som 
er særlig myntet på unge voksne, men som 
er åpent for alle som ønsker å være med. 
Mye har skjedd med Mads siden han begynte 
som konfirmant for et halvt liv siden.
 – Etter konfirmasjonen ble jeg med i 
Hvilepuls (ungdomsarbeidet) som medarbei-
der. Her fikk jeg være med i lovsangsteamet 
og spille trommer. Hvis en tok initiativ og 
var litt aktiv, så fikk man ansvar. Det var 
mye opp til en selv.
 – Jeg var nok mer en tviler enn en  
troende i mange år. Det var først de senere 
årene da jeg kom til USA at troen ble mer 
personlig og levende.

Det som brakte Mads til Amerika, var drøm-
men han hadde hatt siden han var ung om 
å bli helikopterflyger. Opprinnelig var han 
utdannet møbelsnekker og hadde hatt ulike 

– Jeg drømmer om et fellesskap der vi stiller opp for hverandre,  

hjelper hverandre i hverdagen, spiser sammen, tilber Gud 

sammen og der kirka er en naturlig del av hverdagen. Jeg  

opplevde noe av dette da jeg studerte og jobbet i USA og  

lengter etter å se det samme vokse fram på Mortensrud.

jobber i møbelfirmaer og i bank, foruten et 
år i militæret. Da han i voksen alder sjekket 
ut sjansen for å gjøre noe med drømmen 
sin, åpnet det seg det seg både utdannel-
ses- og ikke minst jobbmuligheter i USA. 
Han var først et år i Florida, så halvannet 
år på Hawaii og så et år igjen i Florida. Etter 
oppfordring fra ei venninne googlet og fant 
han der gode menigheter å tilhøre.
 – Jeg ble tatt imot med åpne armer fra 
første stund i menighetene jeg oppsøkte, 
både på Hawaii og i Florida. Jeg likte det 
menighetslivet jeg fikk oppleve. Kirka var 
en naturlig del av hverdagen. Folk tok  
eierskap og bidro til gudstjenesten på 
søndagene og delte livet med hverandre 
i hverdagen. Kristentroen ble sterk og 
levende for meg.

– Hva er det viktigste i troen for deg?
– Mye dreier seg om dette med fellesskap. 
Jeg får mye gjennom det å være sammen 
med andre folk. For meg er Jesus noe trygt 
og godt og et forbilde å strekke seg etter. 
Men fortsatt synes jeg den direkte kontak-
ten med Gud ikke alltid er så lett. Jeg bruker 
Bibel-appen mye. Den gir et ord i hverdagen. 
Og så ber jeg ofte om kveldene.

– Hvor kom tanken om å starte Elevation fra?
– Visjonen om å få til noe av det samme som 
jeg hadde opplevd i USA når jeg kom hjem 
vokste fram. Da jeg snakket med Ole, så 
vi at vi hadde den samme drøm og tenkte 

veldig likt. Vi har begge opplevd å ikke få 
sove på natta fordi drømmen om dette har 
tatt tak i oss. Mon tro om noen der oppe 
står bak og oppmuntrer oss?! Ting har lagt 
seg til rette. Mange har tent på visjonen og i 
dag har vi en flott gjeng med medarbeidere 
som er skikkelig gira og vil ta i et tak. 

– Hva håper du at dette skal bli til?
– Vi satser høyt og har store drømmer.  
Vi ser for oss at det vokser fram fellesskap 
i hverdagen, der folk deler liv og tro med 
hverandre, hjelper og støtter hverandre.  
Vi ønsker å drive med misjon og bistand ute, 
og hjelp i nærmiljøet.
 – Da jeg var på Impuls-konferansen 
i Stavanger i slutten av januar, kom jeg i 
kontakt med utviklingsminister, Dag-Inge 
Ulstein. Han har lyst til å komme til oss. 
Likedan var det flott å ha med Christoffer 
Svartdahl på siste Elevation og Espen Hasle 
på åpningskvelden.

– Hva håper du Elevation skal bety på 
Mortensrud og videre utover?
– Jeg håper det utelukkende skal være  
positiv for Mortensrud. Kirka har et sterkt 
rykte her, ikke minst det som skjer i ung-
domsarbeidet. Vi trenger gode miljøer,  
positive steder å være og en plass der troen 
på Jesus får rom. Så ønsker jeg at folk opp- 
lever et godt fellesskap i hverdagen.

TEKST: TROND LØBERG
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Et stikk-innom-sted  
for trivsel og ny kunnskap
Vil du endelig lære å sy deg skjorta sjøl? Lage moong dal og 

andre pakistanske retter? Har du tid til overs til å ta i et tak i 

kafeteriaen? Eller gi noen norsk-tips til en nykommer? Døren er 

nesten alltid åpen på Mangfoldshuset Mortensrud Frivilligsentral.

-V i er et stikk-innom-sted for 
fellesskap og frivillig innsats 
med lav terskel! sier Beatrice 

Akoth Omolo. Siden februar i fjor har hun 
vært daglig leder og eneste ansatte ved 
Mangfoldshuset. Hun kom fra Kenya til 
Norge i 2008 og jobbet lenge som frivillig 
i Oasen – Kvinner flytter grenser samtidig 
som hun tok sin utdannelse som består 
av en bachelor i offentlig administrasjon 
og ledelse og mastergrad i samfunnsplan-
legging og ledelse.

Frivilligsentral fra 2018
Mangfoldshuset vil mange kjenne som «det 
lave blå huset» like ved Steinbråten natur-
barnhage, lenge kjent som et aktivitetssen-
ter for Søndre Nordstrand innvandrerfore-
ning. I 2017 skiftet aktivitetshuset navn til 
Mangfoldshuset for å signalisere at alle er 
velkommen, også etniske nordmenn. Og i 
2018 fikk de status som Frivilligsentral.
 Aziz Ur Rehman har vært en pådriver 
i arbeidet og er fortsatt styreleder. Han 
hviler tilsynelatende aldri og har vært en 

ildsjel i integreringsarbeidet lokalt og i byen 
i lang tid, blant annet som leder i Rådet for 
innvandrerorganisasjoner i Oslo. I 2018 fikk 
han prisen «Årets forbilde» fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
for sin innsats for barn og unge med 
minoritetsbakgrunn.

Hver dag i uka
Ukeplanen på Beatrices kontor har ikke 
mange ledige flekker. I løpet av en uke 
deltar folk med bakgrunn fra 25 land i akti-
viteter på sentret. Hver dag skjer det noe.
 – Vi har trim for eldre, skogsturer og 
turer i nærområdet for barn, ungdom og 
for kvinner. Vi har seniortreff, sykurs, 
spillkvelder for ungdom, leksehjelp både for 
ungdom og voksne, norskkurs og engelsk-
kurs. I skoleferiene og en gang i uka har vi 

MANGFOLDSHUSET MORTENSRUD FRIVILLIGSENTRAL

Noen av de mange frivillige på Mangfolds-
huset, fra venstre Sadja Parveen, Firdous 
Najma, Karin Hylander, Anne Hval Ljønes, 
Nadia P.S. Torkelsen, og daglig leder  
Beatrice Akoth Omolo.

6



– Vi prøver hele tiden å fokusere på hvordan vi kan være 
med å gjøre denne bydelen enda bedre å bo i. Vi vil være 
med å skape en god atmosfære for å hjelpe hverandre.

venneklubber for barna, vi har datakurs og 
temakvelder om for eksempel kvinners  
rettigheter, forholdet mellom foreldre og 
barn og norske samfunnsforhold. 
 Beatrice trekker pusten og husker også 
på å få med overnattingsturer for barn, 
hagearbeid, jobbsøkerkurs, hjelp til å fylle 
ut offentlige papirer, matkurs for både 
voksne og ungdommer og 
svømmekurs for ungdom. 
Noe av dette skjer på 
Mangfoldshuset, en 
del kurs og aktivi-
teter foregår på 
Mortensrud skole. 
Fra mandag til 
fredag er det 
åpen kafé mellom 
11.30 og 14.00 på 
Mangfoldshuset. 
– Og glem ikke at 
vi har 17. maifest 
og sommerfest, sier 
Beatrice.

– Er her nesten hver dag
Rudstikka var på besøk et par kvelder i 
oktober. Deltakerne på datakurset hadde 
fått annet å gjøre. Men på markeringen av 
FN-dagen var det fullt hus med barn og 
voksne. Bydelspolitikerne måtte på kort 

varsel melde avbud på grunn av konsti-
tuering av Bydelsutvalget. Men det er en 
fin kveld med kulturelle innslag, innlegg 
om frivillighet og dugnad i Norge – og 
«vitnesbyrd» fra flere av de frivillige om 
hva det betydde for dem å være engasjert 
på Mangfoldshuset. Og begge dager ble 

Rudstikkas utsendte for øvrig ser-
vert nydelig mat som alene 

frister til gjenbesøk!
 – Jeg ble 

tidligpensjonist 
og flyttet til 

Mortensrud 
for et par år 
siden. Jeg 
bestemte meg 
for å finne et 
sted der jeg 
kunne bli kjent 

med andre i 
nærmiljøet.  

Og gjennom  
strikkekafeene 

til Bærekraftig liv på 
Mortensrud, som ble flyttet hit, 

kom jeg i kontakt med Mangfoldshuset. 
Siden har jeg kommet hit nesten hver dag, 
forteller Karin Hylander. Hun er en altmu-
ligdame som fikser og ordner, men særlig er 
det strikking og hagearbeid som tar mye av 

hennes tid. – Jeg er allergisk mot blomster, 
så jeg kan ikke ha planter hjemme i leilig-
heten. Og hytte har jeg ikke lenger. Men vi 
har Mangfoldshuset, smiler Karin.

Gjerne flere norske
– Her skal alle som kommer kjenne seg 
trygge, møte kjente, bli kjent med nye og 
bygge nettverk som de kan ha nytte av.  
De skal lære om regler og ordninger som 
gjelder i Norge og om hvor det kan være 
hjelp å få, forklarer Beatrice, som gjerne vil 
ha enda flere etnisk norske både som frivil-
lige ledere og deltakere. 
 – Vi prøver hele tiden å fokusere på hvor-
dan vi kan være med å gjøre denne bydelen 
enda bedre å bo i. Vi vil være med å skape 
en god atmosfære for å hjelpe hverandre, 
forklarer styreleder Aziz Ur Rehman til de 
frammøtte på FN-dagen sist oktober. Da  
har han samtidig berørt et par viktige 
oppgaver som Mangfoldshuset som frivil-
ligsentral ennå ikke har sett seg i stand til å 
«levere på»: – Vi har så langt ikke hatt folk 
og ressurser til å hjelpe folk med transport-
tjenester og med individuelle tjenester. Det 
ønsker vi, men til det trenger vi enda flere 
frivillige! understreker Aziz Ur Rehman.

TEKST OG FOTO: TERJE WEHUS

Folk med bakgrunn fra 11 land var til stede da FN-dagen ble markert på 
Mangfoldshuset i oktober. 

Matlagingskursene på Mortensrud skole er populære.

Styreleder Aziz Ur Rehman og 
daglig leder Beatrice  

Akoth Omolo. 

7 R u d s t i k k a  1 / 2 0 2 0 



8

Braathen og Vladimir Puhalac. Soulkids 
synger. Dåp og nattverd. 

Søn 17.05: Ingen gudstjeneste

Søn 24.05 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn og Vladimir Puhalac. Dåp, natt-
verd og søndagsskole. 

Søn 31.05 kl 11: Pinsedag: 
Høytidsgudstjeneste ved Trond Løberg. 
Dåp, nattverd og søndagsskole.

JUNI
Søn 07.06 kl 11: Felleskirkelig gudstje-
neste ved Jan Gossner, Dag Eikeri, Trond 
Løberg og Vladimir Puhalac. Nattverd. 
Søndagsskole.

Søn 14.06 kl 11: Familiegudstjeneste ved 
Maarten Lindtjørn, Ingvild Aatlo og Wenche 
Braathen. Dåp. Soul Children synger.

Søn 14.06 kl 19: «Elevation».

Søn 21.06 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn og Vladimir Puhalac. Dåp. Nattverd.

Søn 28.06 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn. Dåp. Nattverd.

Søn 28.06 kl 19: «Elevation».

JULI
Søn 05.07 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg. Dåp og nattverd. 

Søn 12.07 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn. Dåp og nattverd. 

Søn 19.07 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg. Dåp og nattverd. 

Søn 26.07 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn. Dåp og nattverd. 

AUGUST
Søn 02.08: Ingen gudstjeneste.

Søn 09.08 kl 11: Gudstjeneste ved  
vikarprest. Dåp og nattverd.

Søn 16.08 kl 18: Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene og Maarten Lindtjørn.

Søn 23.08 kl 11: Oppstartgudstjeneste ved  
Trond Løberg. Nattverd. Dåp. 
Søndagsskole.  

KONFIRMASJONSDAGER
Lør 29.08 kl 11: Konfirmasjon ved Maarten 
Lindtjørn.

Lør 29.08 kl 13: Konfirmasjon ved Maarten 
Lindtjørn.

Søn 30.08 kl 11: Konfirmasjon ved Maarten 
Lindtjørn.

MORTENSRUD KIRKE

MARS
Søn 15.03 kl 11: Gudstjeneste med Bob 
Dyland sanger. Alte Karlung, Trond Løberg 
og Vladimir Puhalac m.fl. Dåp, nattverd og 
søndagsskole.

Søn 22.03 kl 11: Familiegudstjeneste ved 
Maarten Lindtjørn og Ingvild Aatlo. Dåp. 
Nattverd. Soulkids synger. 

Søn 22.03 kl 19: «Elevation».

Søn 29.03 kl 11: Gospelgudstjeneste. 
Trond Løberg, Maarten Lindtjørn, Renate 
Egeberg-Jensen og Vladimir Puhalac. 
Kirkekoret synger. Dåp, nattverd og søn-
dagsskole. Menighetens årsmøte.

Tirs 31.03 kl 17: Påskevandring for små og 
store.

APRIL

Palmesøndag 05.04 kl 11: Felleskirkelig 
gudstjeneste i Oslo Søndre Frikirke. Ved 
Maarten Lindtjørn, Jan Gossner, og 
Vladimir Puhalac. Nattverd. Søndagsskole.

Palmesøndag 05.04 kl 19: «Elevation»

Skjærtorsdag 09.04 kl 18: 
Skjærtorsdagsgudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn, Renate Egeberg-Jensen og 
Vladimir Puhalac. Kveldsmåltid og nattverd.

Langfredag 10.04 kl 11: 
Pasjonsgudstjeneste ved Maarten Lindtjørn 
og Vladimir Puhalac. 

Påskedag 12.04 kl 11: Høytidsgudstjeneste 
ved Svein-Erik Skibrek og Vladimir Puhalac. 
Dåp, nattverd og søndagsskole.

Søn 19.04 kl 11: Familiegudstjeneste ved 
Trond Løberg, Ingvild Aatlo og Wenche 
Braathen. Dåp og nattverd. Soul Children 
synger.

Søn 19.04 kl 19: «Elevation».

Søn 26.04 kl 11: Lovsangsgudstjeneste ved 
Maarten Lindtjørn og Vladimir Puhalac. 
Kirkekoret synger. Dåp, nattverd og 
søndagsskole.

MAI
Søn 03.05 kl 12: Friluftsgudstjeneste på 
Grønnliåsen. Nattverd. Sammen med 
Hauketo Prinsdal menighet. Ved Trond 
Løberg, Renate Egeberg-Jensen m fl.

Søn 03.05 kl 19: «Elevation».

Søn 10.05 kl 11: Familiegudstjeneste 
ved Trond Løberg, Ingvild Aatlo Wenche 

GUDSTJENESTER OG MØTER
* Med forbehold om endringer!

DØPTE
Isak Bekkevold-Jernberg 

Cornelia Godø Hunhammer 

Anthon Milano Cheli-Byermoen 

Adrian Soto Jensen 

Matteo Emilian Kvalheim 

Erik Marøy Hoff 

Live Hegstad Lervåg 

Nora Hegna  

DØDE
Aud Jakobine Ottesen 

Bård Arne Hjelde 

Laila Marie Kristiansen 

Aud Janne Saure 

Ari Antero Hämäläinen 

Gunnar Johansen 

Sigurd Undlien 

Sigrid Eriksen 

Eva Marie Ødegård 

Åse Norderud 

Reidun Kristine Andresen 

Kari Liv Jacobsen 

Runar Einar Eden 

Willy Gerhard Wilhelmsen 

Audun Sigurd Hjartholm 

Øivind Bull 

Lin Anita Andersen 

Eva Mirjam Nilsen 

Ruth Synnøve Stuen 

Svenn-Erik Krogsvold 

Roy Venge Tollefsen 

Glenn Syver Spaberg 

Stephan Sond 

LIVETS GANG
15. oktober 2019 – 20. februar 2020  

P
Å

S
K

EN
BJØRNDAL KIRKE 
HVERDAGSGUDSTJENESTER

Tors 26.03.kl 20: Gudstjeneste ved 
Trond Løberg og Vladimir Puhalac 
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 23.04. kl 20: 
Hverdagsgudstjeneste  
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 28.05. kl 20: 
Hverdagsgudstjeneste ved Trond 
Løberg og Vladimir Puhalac 
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30
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FASTE AKTIVITETER

Babysang

  

  
Velkommen hver tirsdag klokken 12–14  
i Mortensrud kirke!

Babysang er en koselig sangstund og et 
fristed for foreldre og babyer. Vi samles 
rundt sang, musikk og sanseinntrykk. Du 
vil lære sanger og regler, samt få inspira-
sjon 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 
mulighet til å bli kjent med andre små-
barnsforeldre i nærområdet. 

Pris: 100,- kr per semester, 40,- kr dropin. 
Prisen inkluderer sangstund og lunsj  
(vi bruker VIPPS, ikke kontanter). Se vår  
facebookside «Babysang i Mortensrud  
og Bjørndal kirke» for mer informasjon. 

DATOER VÅREN 2020:
Hver tirsdag t.o.m. 9.juni (utenom 7.april). 
Oppstart høst 2020: 18.august

For påmelding eller spørsmål kontakt  
trosopplæringsleder Ingvild Aatlo:  
ia279@kirken.no

Knøttesang i både 
Mortensrud og Bjørndal kirke! 

Velkommen til alle sangglade småbarn 
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. 

I Mortensrud kirke er det to grupper, en for 
barn fra 1-3 år og en for barn på 4-5 år.

Mortensrud: ulike uker kl17:15 – 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 VÅREN 2020: 

MORTENSRUD KIRKE: 24/3, (ingen 
Knøttesang 7/4), 21/4, 5/5, 19/5, (2/6 
Avslutning sommerkonsert for barne-
korene) // Oppstart høst 2020: 25/8.

BJØRNDAL KIRKE: 17/3, 31/3 ,14/4, 28/4, 
12/5, 26/5, 9/6 // Oppstart høst 2020: 18/8. 

Se facebook-sidene "Knøttesang på 
Bjørndal" og "Familietirsdag Mortensrud" 
for mer informasjon.

For mer informasjon eller spørsmål  
kontakt trosopplæringsleder Ingvild Aatlo: 
ia279@kirken.no 

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,  
kontakt trosopplæringsleder Ingvild Aatlo: 
IA279@kirken.no

Søndagsskoletur til Østmarkskapellet  
29. -30. august

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: 40 81 41 87.

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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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 onsdag  
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.

FOR SENIORER:
Seniortreff
Velkommen til seniortreff i menigheten 
en gang i måneden, i kirkekafeen eller i 
menighetssalen 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 kon-
takt med diakonvikar Renate Egeberg-
Jensen tlf: 408 14 395

Datoer vår 2020: 2. april, 7. mai, 11. juni 
(Dagstur til Kistefos museet)  
Oppstart høsten 2020: 3. september

Alle er hjertelig velkommen!

Kirkens Hyggestund  
på Kantarellen
En torsdag i måneden kl 12.00 er det  
musikalsk underholdning, kaffe/kaker og 
andakt i kafeen på Kantarellen sykehjem. 
Beboere og andre interesserte er hjerte-
lig velkommen! Diakon fra Klemetsrud og 
Mortensrud og diakon fra Holmlia leder 
treffet. Har du spørsmål eller vil du bli  
med som frivillig? Kontakt diakonvikar  
Renate Egeberg-Jensen: tlf: 408 14 395

Datoer våren 2020: 26. mars,  
23. april, 28. mai, 18. juni 

Velkommen!

Fasten er fin tid til å forberede seg til 
påskehøytiden. Derfor inviterer vi til 
fire retreatkvelder der vi kan meditere 
over hvem Jesus er og hva han betyr 
i eget liv.

Hver gang gis det god tid til egen 
meditasjon over sentrale bibeltekster og 
anledning til å dele noe av det som ble 
viktig i møte med Guds ord. Det blir også 
litt undervisning. 

Det gis mulighet for samtaler om åndelig 
veiledning underveis.

Påmelding til Svein-Erik Skibrek:
ss372@kirken.no eller tlf.: 909 36 639 

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

Velkommen til retreat i hverdagen  
i Mortensrud kirke!

Praktiske opplysninger
Sted: Mortensrud kirke

Når: onsdager 4.3; 11.3; 18.3 og 25.3 
Tidspunkt: kl 19 til 21. Det blir servert 
kaffe/te med litt attåt et kvarter før.  
Siste kvelden inviteres til et enkelt måltid 
(kjærlighetsmåltid). Den kvelden kan vare 
til kl 22. 

Opplegg: Litt undervisning, tid til å medi-
tere i stillhet over tekster i Bibelen og til 
å dele noe som ble viktig. Samlingene 
avsluttes med nattverd. 

Hverdagsretreat i fastetiden

Nattverden av Emil Nolde 1909 (Utsnitt).

Lørdagen er vi i  
Klemetsrud kirke, så sover  
vi hjemme og møtes i Mortensrud  
kirke på søndagen. 

Mer informasjon kommer på hjemme-
siden til kirken når helgen nærmer seg.

Kontaktperson: Trosopplæringsleder 
Ingvild Aatlo, ia279@kirken.no

Tårnagenthelg
for 2. og 3. klassinger!

Har du lyst til å prøve deg som agent, 
ha det gøy med nye og gamle venner 
og oppdage nye ting? Bli med på 
tårnagenthelg! Her skal vi leke, spise 
sammen og utforske bibelen, kirken 
og klokketårnet! 

Hold av helgen 9. -10. mai! 
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OSLO – MILJØHOVEDSTAD
I 2019 var Oslo europeisk  
miljøhovedstad. Hver uke ble 
det lansert en ny "grønn utfor-
dring" som ga tips for å gjøre 
hverdagen litt grønnere. 

Her er to av tipsene. Alle utfordringe-
ne er samlet på www.miljohovedsta-
den.no/utfordringer#gref.

KJØPESTOPP FOR KLÆR  
(utfordring 29)
Bruker du mye tid på å handle klær og 
rydde plass i skapet for nye innkjøp? 
Hva med å prøve en kjøpefri uke? 
Skulle du gjerne spart litt penger og 
redusert ditt klimaavtrykk?

Her i Norge ser vi at forbruket av 
både elektronikk, klær, sko, interiør og 
møbler er økende. Tekstilindustrien 
har blitt den nest mest forurensende 
industrien i verden. 

Istedenfor å kjøpe nye klær kan vi låne 
eller bytte klær, kjøpe brukt, reparere 
ødelagte klær, redesigne klær, selge 
eller gi bort klær som ikke passer 
lenger eller som barna har vokst fra.

Hvis du trenger hjelp med shoppe-
stopp, så kan du f.eks. bruke shoppe-
stopp-funksjonen i appen ”Tise”. 

LA BILEN STÅ (utfordring 18)
Opplev byen på en ny måte ved å 
bruke sykkel, føtter og kollektivtran-
sport. Dette er viktig fordi veitrafikk 
utgjør mer enn en tredjedel av kli-
magassutslippene i Oslo. Det å kjøre 
mindre bil gir derfor størst klimaeffekt 
i hverdagen. Også luftforurensning, 
støy, trygg trafikk, mindre mikroplast 
på avveie og helse er viktige grunner 
til å la bilene stå så ofte vi kan.

Prøv ut nye måter å komme deg til 
jobb, skole og aktiviteter. Gå eller ta 
sykkelen når du kan, eller bruk buss, 
trikk, tog eller t-bane. 

VÅRKONSERT  
LØRDAG 25. APRIL KL 15.00 
Mortensrud Soul Kids har invitert Superkidza fra Dissimilis 
på korfest. Det blir en heidundrende dag med masse 
sangglede, lek og fellesskap. 

Kl 15.00 inviteres hele nabolaget, og alle andre, på kon-
sert i Mortensrud kirke. Vi har med oss fullt band og lover 
korsang med skikkelig trøkk, nydelige solister og ekte 
musikkglede. 

Billetter ved inngangen: 30 kr per person, maks 100 kr for 
en familie.

1-2-3-SAMLING 
LØRDAG 18. APRIL 
Har du et barn på 1, 2 eller 3 år? Bli med 
på 1-2-3-samling! 

Vi starter med frokost i kafeen og fortsetter 
i kirkerommet. Her blir det sang, bevegelse 
og bibelfortelling. 

Mer informasjon kommer på hjemmesiden 
til kirken når lørdagen nærmer seg.

Kontaktperson: Trosopplæringsleder 
Ingvild Aatlo, ia279@kirken.no

BLI FAST GIVER
Menigheten ønsker å gi gode 
tilbud til barn, unge, voksne og 
eldre, enten vi snakker om stor-
samlingen søndag formiddag; 
gudstjenesten, eller knøttesan-
gen en tirsdag eller seniortreffet 
en torsdag.

For å realisere alt trengs det 
penger. Derfor har menighets-
rådet frimodighet til å utfordre; 
bli en fast giver, gi en fast sum til 
menighetens arbeid hver måned.

Hvordan bli fast giver?

Gå inn på hjemmesiden til 
menigheten:

https://kirken.no/nb-NO/felles-
rad/kirkeneioslo/menigheter/
klemetsrud-og-mortensrud/

Klikk på ordene FAST GIVER, da 
kommer denne teksten opp på 
skjermen:

«Nå er det mulig å opprette  
Avtalegiro for givertjenesten 
i Klemetsrud og Mortensrud 
menighet. Med Avtalegiro ordner 
banken din faste gave til oss, og 
dette er en enkel og trygg måte å 

gi penger på. Tusen takk for at du 
vil være fast giver!

Gavene registreres automatisk 
og gir skattefradrag, noe som 
betyr mindre administrativt arbeid 
for staben. Vi er derfor veldig 
takknemlig om du vil benytte 
Avtalegiro!»

Nye faste givere fyller ut mobil-
nummeret og summen man 
ønsker å gi fast, og så er man 
med.

Bare et tall til slutt; snart passerer 
menigheten 300.000 i årlige inn-
tekter fra givertjenesten.

ÅRSMØTE
Søndag 29. mars arrange-
res menighetens årsmøte i 
menighetssalen.

Møtet starter kort tid etter at 
gudstjenesten er ferdig. På års-
møtet blir årsmeldingen for 
menigheten lagt fram og behand-
let, og her blir det orientert om 
2019-regnskapet.

Velkommen!

GRØNT HJØRNE
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NYTT NAVN

Renate er 
menighetens 
nye diakon
Klemetsrud og Mortensrud 

menighet har fått ny diakon. 

Renate Egeberg-Jensen skal 

være her et års tid. 

Diakon Berit Oftedal Rem har gått ut i 
omsorgspermisjon et års tid. Inn som 
vikar kommer Renate Egeberg-Jensen.

– Hvem er Renate Egeberg-Jensen?
– Jeg er en 43 år gammel gift dame med 
tre barn som synes dagene er best med 
litteratur, teater, film, musikk, løpeturer, 
yoga, familie, venner og kaffe.

– Hva fikk deg til å søke diakonstillingen i 
menigheten?
– Som nyutdannet er det verdifullt å 
kunne bruke sin nyervervede kompetanse 
raskt mens den er fersk. Jeg må si at 
menighetens og stabens raushet, varme og 
fleksibilitet har vært viktige grunner for 
meg til å søke stillingen.

Kjempe for rettferdighet
– Hva motiverte deg til å bli diakon i Den 
norske kirke?
– Når jeg valgte å bli diakon, er det Den 
norske kirke som gir mulighet for en 
diakonal embedsutøvelse. Kirken har i 
senere år blitt tydelig på sin diakonale 
selvforståelse som kirke, som for meg er 
det viktigste oppdraget for en kirke. Med 
Kari Veiteberg som min biskop vet jeg at 
jeg har støtte for mitt engasjement for å 
kjempe for rettferdighet for alle mennes-
ker uten unntak, gjensidighet og inklu-
dering, og for å betone sammenhengen 
mellom å verne om både skaperverk og 
menneskerettigheter.

Utdannet dirigent
– Hva slags bakgrunn har du?
– Opprinnelig er jeg utdannet filolog med 
fagene fransk, livssynskunnskap og etikk, 
men musikkvitenskap var min store liden-
skap. Derfor tok jeg hovedfag i musikk-
vitenskap. Etter et par år i arbeidslivet 
fortsatte jeg å studere til dirigent, og tok 
hovedfag i korledelse. Etter å ha jobbet 
flere år som kordirigent, og med kultur-
administrasjon, savnet jeg å jobbe direkte 
med mennesker. Jeg startet på deltids-
studier i diakoni og ledelse, og ble ferdig 
utdannet diakon i 2019. 

Traffickingofre
– Hvor har du jobbet før du kom til menighe-
ten vår?
– For å gå inn i vikariatet som diakon har 
jeg fått permisjon fra min deltidsstilling i 
Kirkens Bymisjon. Der har jeg jobbet som 
miljøarbeider på Nadheim, et tilbud for 
mennesker med prostitusjonserfaring. 
Jeg har særlig jobbet med kvinner og barn 
som har vært utsatt for trafficking.
– For tiden er jeg gruppeleder i prostiets 
tilbud «Sorgen det ikke sendes blom-
ster til». Dette er et sorggruppetilbud 
til voksne mennesker som strever med 
sorg etter samlivsbrudd og skilsmisse. 
Denne tjenesten tar jeg med meg inn i 
diakonvikariatet.

– Hva slags frivillighetsarbeid har du  
erfaring med?
– Siden våren 2017 har jeg vært frivillig 
diakon i Bymisjonssenteret Tøyenkirkens 
team som besøker Bredtveit kvinnefengsel 
og holder messe der månedlig. Jeg har 
også jobbet som frivillig i Kirkens SOS.

Jobbe sammen
– Hvilke diakonale utfordringer ser du i vår 
del av byen?
– Ungdommer trenger steder å være etter 
skoletid, noen av innbyggerne ønsker seg 
muligheter for å lære seg bedre norsk, 
familier trenger tips og støtte til å få sendt 
barna sine til de gode tilbudene bydelen 
faktisk har, og vi trenger gode fellesskap 
for dem som er utenfor, eller har en pause 
fra, arbeidslivet.
– Det finnes sosiale og diakonale tilbud 
som svarer på flere av disse behovene. Det 
vi trenger er voksne som motiverer hver-
andre og barna til å bruke disse tilbudene 
aktivt, og trygge voksne som vil være 
frivillige ledere og støttespillere slik at 
tilbudene kan fortsette sitt gode arbeid.

– Hva skulle du ønske av tilbud i vårt område?
– På Holmlia har Kirkens Bymisjon 
og Norges KFUK-KFUM åpnet 
Forandringshuset, for og med ungdommer 
som ville bygge både lokalmiljø og fremtid 
for seg selv og andre. En avdeling av dette 
tilbudet ønsker jeg meg i vårt område.

Ta kontakt
– Hva vil du si til slutt?
– Jeg vil at alle innbyggerne skal vite at 
man kan ta kontakt med diakonen eller 
en av prestene i kirka for å snakke om 
det som gjør hverdagen og livet tungt og 
kaotisk. Du trenger ikke være religiøs 
eller medlem i Den norske kirke for å ta 
kontakt.

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN



Søndag 15. mars blir det gudstjeneste  

av det uvanlige slaget i Mortensrud 

Kirke. Da skal Bob Dylans ord og 

toner prege gudstjenesten.

Mannen som kommer for å tolke artisten, 
poeten og nobelprisvinneren i litteratur, er Atle 
Karlung, en sanger som kan sin Dylan:

– 78-åringen fra USA har vært en av de mest 
framtredende og innflytelsesrike personlig- 
hetene innen populærmusikken gjennom mer 
enn 50 år. En periode sent på 1970-tallet og 
tidlig på 1980-tallet er spesielt preget av Dylans 
kristne tro, etter at han i januar 1979 ble en 
«gjenfødt» kristen.

Første møte i 1981
– Hvordan var ditt første møte med Bob Dylan?
– Konserten i Drammenshallen i 1981. Dylan 
spilte mest fra «Slow Train Coming» og «Saved», 
de to gospelalbumene, noe de fleste likte dårlig. 
De var kommet for å høre de gamle, velkjente 
sangene. Jeg irriterte meg over publikums 
oppførsel. 

Tolker kjærlighet
– Hva er det Bob Dylan synger om når han framfører 
de kristne sangene han har laget?
– Tekstene til Dylan må tolkes på flere plan. For 
eksempel slageren «Make you feel my Love», kan 
tolkes som kjærlighet mellom to mennesker. 
Men kan også tolkes som en sang om guddom-
melig kjærlighet. Sangen handler om en kjærlig-
het som elsker over alt, som ikke gir opp om den 
ikke blir gjengjeldt.

– Hvem av Bob Dylans sanger er din favoritt?
– Det er «Every Grain of Sand». I denne sangen 
møter vi en sårbar Dylan, som henvender seg til 
en tilgivende Gud. Gud er beskytter og skaper. 
«In the fury of the moment I can see the masters 
hand. In every leaf that trembles, in every grain 
of sand»

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN

Inviterer til  
Bob Dylan- 
gudstjeneste

Lørdag 21. mars inviterer 

Kirkekoret til gospelkonsert 

i Mortensrud kirke sammen 

med de amerikanske gospel-

artistene Angela Primm og  

Elsa Harris.

Kirkekoret i Klemetsrud og Mortensrud 
menighet er kjent for sitt varierte 
program; det synger alt fra 
klassisk til jazz og gospel.
Det er den siste sjangeren 
koret drar til med den nest 
siste lørdagen i mars; til en 
skikkelig gospelkonsert i 
Mortensrud kirke sammen 
med de amerikanske gospe-
lartistene Angela Primm og 
Elsa Harris som begge har sine 
røtter i den tradisjonelle gospelsangen.

Konserter i Norge 
Elsa Harris er et kjent ansikt for de som 
synger i gospelkor. Fra 1978 og frem til 
2008 var hun Jessy Dixons faste pianist 
når han var i Norge. De gjennomførte mer 
enn 500 konserter her i landet sammen 
med norske kor. 
 Harris er pianolærer i det daglige, og 
musikalsk ansvarlig i sin lokale kirke i 
Chicago. Hun er en svært dyktig gospel-
pianist, og du føler at tangentene virkelig 

får kjørt seg når Harris trakterer pianoet. 
Det swinger når Elsa drar i gang.

Sunget i Langesund
Angela Primm på sin side synger både 
lokalt og internasjonalt. Hun leder sangen 
i den lokale kirken hjemme i Nashville i 
USA – og turnerer utenlands. Tidligere i 
karrieren turnerte hun mye sammen med 
Bobby Jones og New Life. Nå har hun i 
mange år vært sentral sammen med Bill 

Gaither og hans Homecoming 
friends.

Primm har flere ganger 
deltatt Skjærgårdssang i 
Langesund, og tatt publi-
kum med storm. Hennes 
engasjerte og vinnende 

vesen sammen med tradi-
sjonell gospel får føttene til 

å swinge. Når det er kor med 
i tillegg blir det ekstra «trøkk» i 

sangen.

For femte gang
Elsa Harris og Angela Primm var på sin 
første norgesturne sammen våren 2014, 
og i mars turnerer de Norge for femte 
gang. 
 Konserten i Mortensrud kirke starter 
klokka 19. Billettprisene er 250 kroner 
for voksne, 50 kroner for de mellom 13 og 
18 år og gratis for de under 13.

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN

Kirkekoret til Klemetsrud og Mortensrud 
menighet fyller Mortensrud kirke med  
amerikansk gospel sammen med artistene 
Angela Primm og Elsa Harris (i grøn, under).

Fyller kirken 
med gospel

Atle Karlung på en regnvåt 
Bob Dylan-konsert i Bergen sist 

sommer. 15. mars synger han 
Bob Dylan på Bob Dylan-guds-

tjenesten i Mortensrud kirke.
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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 lyse vår- og sommerkveldene  
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 menig-
hetsblader i postkassa 
leser store deler av inn-
holdet."

(i følge undersøkelse som er gjort i samarbeid med TNS 
Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land).
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Tirsdag 31. mars går konfir-

mantene og Klemetsrud og 

Mortensrud menighet ut og 

samler inn penger til Kirkens 

Nødhjelps arbeid. Flere skal få 

rent vann.

 
– Har du anledning til å være med den 31. 
mars fra klokka 17 og utover, er du hjertelig 
velkommen, lyder oppfordringen fra kapel-
lan og konfirmantprest Maarten Lindtjørn. 
Han organiserer fasteaksjonen i Klemetsrud 
og Mortensrud menighet.
 Årets konfirmanter er bøssebærere under 
fasteaksjonen, men Lindtjørn oppfordrer 
alle som kan tenke seg å hjelpe til om å 
melde seg til tjeneste:
 – Vi har et stort område å dekke, så hvis 
for eksempel familier med barn vil gå, så 
finner vi en rode som passer godt til dem 
også.

Nest størst
Fasteaksjonen er Norges nest største inn-
samlingsaksjon, som engasjerer over 40.000 
bøssebærere i hele Norge. Bare TV-aksjonen 

på NRK hver høst er større.
 I fjor samlet Fasteaksjonen inn over  
32 millioner kroner til Kirkens Nødhjelps 
hjelpearbeid. Bøssebærerne i Klemetsrud 
og Mortensrud Menighet klarte å samle inn 
34.858 kroner på aksjonsdagen. 

Gammel aksjon
Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker 
seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden 
bestemte menighetene i Norge seg for å 
ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens 
Nødhjelp (KN), som er en felleskirkelig 
hjelpeorganisasjon. Fasteaksjonen bærer 
sitt navn fordi den er lagt til den tiden av 
kirkeåret som heter fastetiden.
 Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, 
men selve Fasteaksjonen arrangeres over 
hele landet søndag til tirsdag før palme- 
søndag, i år 29.-31. mars. For hver krone 
som er samlet inn kan KN hjelpe de som 
trenger det aller mest. 

Får inn millioner
De siste årene har innsamlingsresultatet fra 
Fasteaksjonen ligget på rundt 35 millioner 
kroner. Det utgjør omtrent en tredjedel 
av KNs årlige innsamlingsbudsjett. Mens 
mange av tilskuddene til organisasjones 

arbeid er øremerket til bestemte formål 
som er avhengige av skiftende politiske 
prioriteringer, er gavene fra Fasteaksjonen 
frie midler. Dette gir organisasjonen større 
forutsigbarhet, fleksibilitet og muligheter til 
å igangsette store nødhjelpsoperasjoner når 
katastrofer inntreffer.

Rettferdig verden
Fasteaksjonen handler om mer enn å  
samle inn penger. Hvert år setter KN også 
søkelyset på noen av de grunnleggende årsa-
kene til fattigdom og konflikt, og hvordan 
beslutningstakere i Norge kan gjøre verden 
mer rettferdig.
 Kirkens Nødhjelp arbeider mye med 
vann, sanitær og hygiene i langsiktige 
utviklingsprosjekter og akutte katastrofe-
situasjoner over hele verden. Målet er å 
sikre menneskers tilgang til rent vann, 
trygge sanitærforhold og å legge til rette for 
god hygienepraksis i fattige og marginali-
serte lokalsamfunn. I tillegg jobber KN med 
å bedre forvaltningen av vannressurser. 
 Midler fra fasteaksjonen går blant annet 
til dette viktige arbeidet med rent vann.
 
TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN

KLART FOR  
FASTEAKSJONEN
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Bli med som bøssebærer!
Tirsdag 31. mars kl 16.30 – 20.00
Klemetsrud og Mortensrud menighet  
støtter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Bli 
med og bety en forskjell for mennesker 
som trenger rent vann! Møt opp i Bjørndal 
eller Mortensrud kirke. Her serveres pølser 
for dem som ønsker energi på turen. 

Det er bare å stille opp, men meld deg 
gjerne på som bøssebærer til diakon  
Renate Egeberg-Jensen: re856@kirken.no

Takk for den innsatsen du bidrar med!

Fasteaksjonen 2020

Påskevandring for små og store 
Tirsdag 31. mars kl 17.00

Det serveres pølsemiddag i menighetsalen fra kl 16.30. 

Vi starter med prosesjon med palmegrener og opplever påskebudskapet gjennom 
sang, fortelling og dramatisering. Speiderne tenner bål og Soul Children-barna er 
forsangere. Vi får del i den dramatiske historien, der vi til slutt feirer oppstandelsen 
med sang og påskeliljer.

Friluftsgudstjeneste 3. mai  
på Grønliåsen 
Søndag 3. mai feirer vi Skaperverkets dag med Friluftsguds-
tjeneste på Grønliåsen. I år blir det felles gudstjeneste med 
Hauketo og Prinsdal menighet. Oppmøte på idrettsplassen  
på Bjørndal kl 11.00. Vi går derfra til utsiktspunktet langs 
Kongeveien, hvor vi feirer gudstjeneste kl 12.00. Poster under-
veis for barna!

Medvirkende: Trond Løberg, Renate Egeberg-Jensen,  
Kjerstin Jensen, Grønn gruppe og Speideren. 

Her blir det et bredt spekter av musikkglede. 

Salg av kaffe og kaker før og etter konserten.

Billetter kr 50,-. Barn under 10 år gratis!

Tirsdag 2.6 kl 18.00
Soul kids, Soul Children,  
kirkekor og Elevation  
worship med band.

Velkommen til  

SOMMERKONSERT

Gi et liv med rent vann
Vipps til 2426

eller sms til 2426 (200 kr)

Pinsefestival 2. pinsedag  
kl 12.00 på St. Hanshaugen 
Folkekirkemenigheter, katolikker, migrantmenigheter og frikirker 
fra hele Oslo samles igjen til pinsefestival på St. Hanshaugen  
2. pinsedag.

Dette er 10. året vi har denne samlingen og antallet deltagere 
har økt år for år. Kom og opplev et mangfoldig fellesskap!


