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Bjørndal-teater har spilt i 25 år s 13
Barna deltar på digital 
familiegudstjeneste s 8

– Opplever mye 
som gleder oss s 4  
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KLEMETSRUD OG  
MORTENSRUD MENIGHET

Er et sokn i Den norske kirke og består  
av områdene Klemetsrud, Bjørndal, Dal,  
Brenna, Lofsrud og Mortensrud. Menighetens 
visjon er «å være et levende fellesskap  
med Jesus i sentrum». Velkommen til felles-
skap, gudstjenester og andre arrangementer.

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

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

H an var bedriftsleder, industriherre, 
entreprenør, kjøpmann, investor, 
forfatter, forlegger, folkeopplyser, 

pioner for demokrati, likeverd og sosiale 
reformer, leder av en folkebevegelse, men 
aller mest var han en lekpredikant. Dette er 
noen av betegnelsene som settes på Hans 
Nielsen Hauge. 

Det er bemerkelsesverdig at han skulle få 
så stor betydning, for han kom fra en enkel 
bondeslekt, langt unna mennesker med 
makt i samfunnet. Og den gang var det liten 
sjanse for at folk kunne komme seg opp og 
fram. Det var en svært vanskelig tid med 
fattigdom, sult og lite framtidshåp. I tillegg 
var det forbudt å forkynne for andre enn 
prestene og dem som de godkjente. 

Hvorfor greide Hans Nielsen Hauge å 
overvinne alle hindringene og få så 

stor betydning? 

Hovedårsaken er at han 
opplevde en gjennomgripende 
indre forvandling da han var 
25 år gammel. Han var ute på 
åkeren og pløyde mens han 

sang salmer. Plutselig forteller 
han at hans sjel ble sterkt oppløftet 

til Gud. Han følte at «Guds kjærlighet 
besøkte ham». «Min sjel følte noe overnatur-
lig, guddommelig og salig; en herlighet som 
ingen tunge kan forklare.» Dette har blitt 
beskrevet som en åndsdåp.

Den Hellige Ånd ga han en nød for at men-

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

Historiens største 
nordmann
Det er store sjanser for at du ikke har hørt om ham, men jeg tør påstå 
at han er Norgeshistoriens viktigste person. I år er det 250 år siden 
han ble født og 5. april er det 225 år siden han hadde sin gjennom-
gripende åndsopplevelse som forandret både ham og landet vårt.  
Jeg snakker om Hans Nielsen Hauge.

nesker skulle omvende seg og tro på Jesus 
Kristus, og allerede samme kveld ble hans 
søster omvendt. Etter kort tid begynte han å 
reise rundt i landet, samtale med mennesker 
og forkynne til tro og lydighet mot Kristus. 
I tillegg skrev han 33 bøker. Han var den 
absolutt mest leste forfatter med opplag på 
over 200.000 i en befolkning på 8-900.000.

De 7-8 år han fikk reise og forkynne ble 
han arrestert ti ganger, før han ble fengslet 
for godt i 1804. Men da hadde mange men-
nesker blitt frelst og blitt en del av haugebe-
vegelsen. De opplevde en indre forvandling, 
ble myndiggjorte mennesker som var opptatt 
av å elske Gud og elske nesten. Det fikk følge 
for en livsførsel preget av Gudsfrykt, lydighet 
mot Guds bud og praktisk og ærlig arbeid. 

Med Hans Nielsen Hauge ble spiren til det 
moderne Norge lagt. Han løftet fram kvin-
nene og ga dem lederverv 110 år før de fikk 
stemmerett. Omvendelsen ga mange men-
nesker et sosialt løft. Mennesker fikk ver-
dighet og tok i bruk sine evner og talenter. 
Mange ble knyttet sammen i vennesamfunn 
som betydde mye både åndelige og praktisk. 
En demokratibevegelse vokste fram – 1/6-
del av riksforsamlingen på Eidsvoll var 
haugianere. Men aller viktigst var de dype 
spor som Hans Nielsen Hauge har satt når 
det gjelder åndelige liv og menneskers frelse 
fram til i dag. Bare evigheten kan fortelle 
oss hva det har betydd.

TROND LØBERG, SOKNEPREST

Vi takker Gud:
–  for påsken, for Jesu død for vår skyld og 

at han sto opp igjen og lever i dag.

–  for seieren Jesus vant over synd og djevel 
og død.

–  for nye mennesker som kommer til tro på 
Jesus og ønsker å bli døpt.

–  for det gode barne- og ungdomsarbeidet 
vi har i menigheten, og at dette snart må 
få komme i gang igjen.

–  for årets konfirmanter – om at de må få 
en fin konfirmanttid og at det må bli mulig 
å arrangere leir i august.

–  for alle som er frivillige og engasjerer seg 
i menigheten og i nærmiljøet.

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

Vi ber til Gud:
–  om at vi alle må holde ut og komme vel 

gjennom pandemien.

–  for den fysiske og psykiske helsen til 
alle som bor på Bjørndal, Klemetsrud 
og Mortensrud. 

–  for den åndelig lengsel mange går 
med, og at de må finne fram til han 
som er veien, sannheten og livet.

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

–  for gudstjenester og andre samlinger 
som gjør at troen og livet med Jesus blir 
styrket.

–  for Kantarellen bo- og rehabiliterings-
senter og alle som bor og arbeider der.

–  for planene når det gjelder utbyggingen 
på Mortensrud.

–  for alle som er syke, ensomme og har 
det vondt blant oss – om vilje til å bry 
oss om hverandre og være nær på den 
måten som er mulig.  



S usanne Dommersnes Sivertsen er 
fra Ølen i Rogaland, men har bodd 
i Oslo siden 1995, de siste 20 år 

på Holmlia. Hun er gift og har tre døtre. 
Susanne var en del år journalist for 
Santalmisjonens og Normisjons magasiner 
og har i den forbindelse reist blant annet 
til Mali og Aserbajdsjan. Hun har fortsatt 
et hjerte for misjon. 

Hun ble for noen år siden spurt om å vikari-
ere i en diakonistilling i Holmlia menighet, 
og det må ha gitt mersmak, for det har hun 
fortsatt med. Fra 2015 har hun hatt en del-
tidsstilling i Hauketo-Prinsdal menighet.

Susanne er ei kreativ dame som liker å lage 
ting, enten det er å støpe noe i sement, 
forme i tre eller strikke. Hun har fått bruke 
dette i forbindelse med julemarkeder som 
hun har hatt ansvar for. Ellers er hun glad 
i å gjøre hyggelige ting med familien, gå 
turer og se filmer.

– Har du noen ønsker for tiden i vår menighet?
– Det virker som menigheten er godt foran-
kret i lokalmiljøet og at det er lav terskel for 
å ta kontakt. Selv om det er en spesiell tid, 
ønsker jeg å styrke samarbeidet med andre 
gode folk på Mortensrud og i bydelen. Jeg 

tenker at «Grønn menighet», oppmerksom-
heten om forvalteransvar og miljøvern er en 
god plattform for et slikt samarbeid. 

– Kan du beskrive deg selv om person?
– Jeg er kreativ, estetisk og opptatt av 
visuelle uttrykk og tenker at det er mulig å 
bygge fellesskap på disse områder. Ellers er 
jeg en hverdagsdiakon som ønsker å lytte og 
være der for folk.

Lars Kristian Gjone kommer fra Kvelde i 
Vestfold, er 42 år, gift med Ingvild og de har 
en gutt på snart 11 år. Han har bodd 20 år 
i Oslo, først som student ved MF, deret-
ter en periode som ungdomsprest i Askim, 
og senere vekslet litt mellom stillinger 
som prest, trosopplærer og daglig leder i 
Lambertseter. 

Av interesser så holder han liv i en trebåt 
som han overtok for noen år siden. Det gir 
veldig god avkobling, fin brunfarge på krop-
pen, og han har ikke noe imot å få litt træler 
og olje på hendene. Andre ting han setter 
stor pris på er litteratur, musikk, turer i 
naturen og strømme-tv. 

– Hva gjør at du ønsker å vikariere som prest i 
vår menighet nå?
– Jeg er spent på timingen, men håper i det 

lengste at dette kan bli en periode med en 
del normale aktiviteter. Uansett synes jeg 
det er skal bli interessant å jobbe mer med 
kjerneoppgavene i kirken og blant konfir-
manter og ungdommer. Jeg håper å få en fin 
tid i det som jeg har hørt skal være en livlig 
og varm menighet.

– Hvordan vil du beskrive deg selv som prest?
– Jeg ønsker å bli opplevd som en trivelig 
prest med usminket tjenersinn, som møter 
og bekrefter mennesker som Guds gode 
skapninger. I gudstjenester er jeg opptatt 
av å balansere høytid med nærhet og bidra 
til at mennesker får næring til troen. Jeg 
ønsker også å være en prest som byr på noe 
personlig og er ekte og troverdig. 

– Hva tenker du om oppgavene du skal gå inn i?
– Som vikar for Maarten blir det viktigste 
for meg å fylle opp så godt som mulig. Jeg 
har hørt mye bra om menneskene og arbei-
det i Mortensrud og Klemetsrud, ikke minst 
blant ungdommene. Dette gleder jeg meg til 
å se og høre mer om. For en som stadig er 
nysgjerrig på hva kirken egentlig er og kan 
brukes til her i verden, så blir dette veldig 
spennende! 

TEKST OG FOTO: TROND LØBERG

 NYE VIKARER FOR    
 DIAKON OG PREST 
Susanne Dommersnes Sivertsen er godt i gang som vikar for vår diakon, som er i foreldrepermisjon. 

Hun skal være hos oss ut juli. Lars Kristian Gjone skal vikariere fra nå og ut september for kapellanen 

som også er i foreldrepermisjon. Vi ønsker å bli bedre kjent med hvem disse er.
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– Det er så flott å se alle ungdommene og barnefamiliene som har 

kommet til kirken de siste årene. Nye krefter kommer til, overtar for 

tidligere generasjoner og bygger videre på sin måte.

O rdene kommer fra Bente og Tore 
Sætre. Siden de på boligjakt kom 
flyttende til Mortensrud i 1987 

har de vært med i arbeidet som førte til 
etableringen av en menighet, og etter hvert 
en kirke, på Mortensrud. 
 – Det hender noen ganger at vi føler oss 
litt fremmede når vi kommer på gudstje-
neste. Det er så mange vi ikke kjenner – men 
det er jo flott! Vi fikk være med å legge noen 
steiner på grunnmuren som andre nå bygger 
videre på og gjør til sitt eget, framholder de.

   Frivillig menighetskomite
I 1986 var det blitt dannet en frivillig 
menighetskomite på Mortensrud, med 
NRK-journalisten Tomm Kristiansen 
som leder, Lisbeth Fossum som nestleder 
og medlemmene Knut Brudeli og Solveig 
Thom. Tore ble tidlig med i komiteen – og 
glemmes må ikke Tor Holtan-Hartwig, 
en uvurderlig medhjelper fra Nordstrand 
menighet. Kirkens Bymisjon engasjerte 

Dag Høyem (nå sogneprest i Oppegård) 
som drabantbyprest. En parallell prosess 
fant for øvrig sted på Bjørndal, der Indre-
misjonsselskapet engasjerte Jens Fredrik 
Brenne som prest.
 Det gryende menighetsarbeidet fant fra 
1988 sin plass i aulaen på Lofsrud skole, 
etter hvert kjent som «Lofsruddomen». Der 
var det gudstjenester hver søndag, veksels-
vis i regi av Den norske kirke og Frikirken.  
 
Stort ungdomsmiljø
Vi går noen år tilbake. Det var ikke gitt 
at det unge småbarnsparet skulle vie sine 
«beste år» til menighetsbygging i hovedsta-
dens ferske drabantby. Bente var vel den 
nærmeste, bokstavelig talt, med opp-
vekst på Oppsal. Konfirmasjonstiden ble 
hennes vei inn i «et stort og raust kristent 
ungdomsmiljø». 
 – Her ble folk ønsket velkommen som 
de var. Andakter og forkynnelse, bibel- og 
samtalegrupper var en naturlig del av fel-

lesskapet, ikke noe påtvunget, og det var 
her jeg tok et kristent standpunkt. Vi hadde 
det morsomt, med helgeturer og kapellvakt 
og vaffelsteking på Østmarkskapellet og 
Europa rundt i buss, mimrer Bente. Det var 
i dette miljøet, noen år senere som «unge 
voksne», at Bente møtte Tore. 

Nøkternt kirkeforhold
Tore er solung – som ikke betyr noe mer 
vidløftig enn at han kommer fra Solør, 
nærmere bestemt Grue. Her er det nøk-
ternheten som rår, også kristelig sett. Mor 
og bror var innom menighetsrådet, men 
kirkegang var begrenset til jul, dåp, bryllup 
og begravelser. Etter gymnaset flyttet Tore 
til Oslo og ingeniørstudier på Oslo tekniske 
skole/ Oslo ingeniørhøgskole. I overgangen 
til en ny livsfase stilte han nye spørsmål. 
 – Jeg ble mer og mer interessert i andre 
ting enn matte og naturvitenskap og 
begynte også lese om filosofi og religion, 
forteller han. 

«Følg meg»
– Mange leste Khalil Gibrans «Profeten» på 
den tida. Jeg hadde lest den et par år før og 
leste den nå på nytt. Blaise Pascals «Tanker» 

– Iblant føler vi oss  
litt fremmede i kirken. 
Og det gleder oss!

For anledningen er Bente og Tore Sætre korona-
alene i Mortensrud kirke. Under normale forhold 
med flere folk hender det at menighetsveteranene 
kjenner seg litt fremmede i kirken. Og de liker det!
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syntes jeg var 
veldig klar og 
tydelig i å avsløre 
samfunnet og hvor 
overfladisk vi lever, 
forteller Tore, og 
fortsetter. 
 – Jeg kom inn i en 
krise. En dag tok jeg fram mitt 
Nytestamente. Jesu ord «Følg meg» 
traff meg med kraft. Jeg skjønte at her 
var det noe viktig og at jeg trengte noen å 
studere dette sammen med. 
 Tore oppsøkte en kristen venn, kom inn i 
et kristent studentmiljø og ungdomsmiljøet 
i Vestre Frikirke på Bislet. Så flyttet han til 
Oppsal. 
 – Men Den norske kirke, med gudstjenes-
ter og orgelspill jeg ikke fikk helt tak på… 
– jeg trodde ærlig talt at det ikke var noe å 
hente der. Men jeg følte meg fort hjemme i 
Oppsal kirke og det inkluderende ungdoms-
miljøet – og møtte Bente! 

Ingeniør og sykepleier
Studiene førte Tore til Folkehelseinstituttet 
(FHI) og arbeid med farlige stoffer ved 
Miljøtoksikologisk avdeling. Han penset 
over mot skoleverket, ble utdannet lærer i 
2003 og jobbet først på Bjørnholt ungdoms-
skole, deretter på Stasjonsfjellet skole på 
Høybråten – og ble pensjonist i fjor.
Bente er sykepleier og har i 14 år arbeidet 
som individual- og gruppeterapeut på 
DPS på Lindeberg. Før karriereskiftet til 
psykiatrisk sykepleie via Oslo Hospital 
arbeidet hun på Spebarnsintensiv avdeling 
på Rikshospitalet. Og det ga henne kompe-

tanse og erfarin-
ger som skulle 
komme til stor 

nytte på det private 
plan.

Andreas – sønnen 
som døde

Den eldste av deres tre sønner, 
Andreas, ble født med en kromosomfeil 

som gjorde ham fysisk og psykisk utvi-
klingshemmet og utsatt for en rekke syk-
dommer. Bente var delvis hjemmeværende 
da sønnene var små. Andreas døde i 2019, 
36 år gammel. Da hadde han i 16 år bodd i 
et bofellesskap på Prinsdal. 
 – Andreas hadde mange helseplager og 
var døden nær flere ganger. Men samtidig 
hadde han en livsvilje, godt humør og var 
veldig sosial selv om han ikke hadde ver-
balspråk. Han fikk et liv med en familie og 
søsken som var glad i ham, sier Bente som 
også understreker betydningen av et stort 
sosialt nettverk gjennom skole og dagsen-
ter, et helsevesen som alltid fulgte opp og 
mange engasjerte og dedikerte enkeltindi-
vid i offentlig forvaltning, som ennå ikke 
var så godt utbygget. 
 – Mange strakk seg ut over det man 
kunne forvente, og uten dem ville livet vært 
mye vanskeligere. Andreas fikk et så godt 
liv som mulig gitt hans forutsetninger, sier 
Bente, og fortsetter:
 – Ethvert menneske har rett til å leve og 
definere sitt eget liv og sine verdier, og det 
er mitt ansvar å respektere dette selv om 
jeg kan ha andre holdninger og verdier selv. 
Menneskeverdet defineres ikke ut ifra vårt 

intellekt, vår historie eller sosiale tilhørig-
het. Det er allment, nedfelt fra Gud og 
ukrenkelig. Det er faktisk ingen forskjell på 
min og din verdi.

Dugnad og samhold
Menighetsbyggerperioden fra 80-tallet ble 
utover 90-tallet supplert med kampen for 
og byggingen av Mortensrud kirke, som ble 
innviet i 2002. Hos de lokale drivkreftene, 
med blant andre Tomm Kristiansen, Stig 
Fossum og sogneprest Svein-Erik Skibrek i 
spissen, levde visjonen om en kirke med lav 
terskel, høyde under taket og et godt sted å 
komme for dem som ikke var vant til å gå i 
kirken. 
 – Det var dugnader for utallige ting, 
med Knut Brudeli i spissen, – fra vasking av 
fjellknauser til å beise kirkebenker. Slikt gir 
godt samhold! understreker Tore.

Morten Rud og Vandringskvelder
Tore var med tiden blitt involvert av Svein-
Erik Skibrek i arbeid innen sjelesorg og 
forbønn og har i flere perioder også vært 
frivillig i Kirkens SOS. Bente fikk tidlig et 
kjent fjes, og ikke minst stemme, gjennom 
menighetens eget husband, Morten Ruds 
orkester, der hun var med fra starten. 
 – Forløperen til samarbeidet var en 
møteserie i Klemetsrud kirke, der noen 
av oss ble spurt om å bidra med sang og 
musikk, forteller Bente. Da Mortensrud 
kirke sto ferdig dro Stig Fossum i gang 
Vandringskveld. 
 – Her skulle de frammøtte få møte 
inviterte gjester med ulik bakgrunn til åpne 
samtaler om liv og tro, det ble en møteplass 
både for kirkevante og mer kirke-fremmede, 
forteller Bente. Etter fire år med Stig 
Fossum overtok Ragnar Sjølie i 2006 som 
vert for de månedlige samlingene, og han 
holdt det gående til siste kveld i 2014. Og 
Mortens Ruds orkester var alltid med, som 
regel med Bente som solist. 
 – For meg var det meningsfullt å kunne 
være med et sted der både tro og den musik-
ken jeg var vokst opp med hadde en plass. 
Vandringskveldene ble et sted for dialog og 
der en kunne bli kjent med andres perspek-
tiver. Dette er arrangementer og en epoke 
som jeg ser tilbake på som svært verdifulle, 
sier Bente Sætre.

TEKST OG FOTO: TERJE WEHUS
Fra venstre: En gruppe ”nybyggere” foran ”Prestbrakka” i 1988, fra venstre: Ukjent, 
Knut Brudeli, Tomm Kristiansen, Jan Karlsrud, ukjent, Tore Sætre. (Foto: Tore Sætre)
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Søn 20.06 kl 11:  
Gudstjeneste ved Svein-Erik Skibrek  
og Vladimir Puhalac. Dåp, søndagsskole 
og nattverd 

Søn 27.06 kl 11:  
Gudstjeneste ved Lars Kristian Gjone  
og Vladimir Puhalac. Dåp og nattverd

JULI
Søn 04.07 kl 11:  
Gudstjeneste. Dåp og nattverd 

Søn 11.07 kl 11:  
Gudstjeneste. Dåp og nattverd 

Søn 18.07 kl 11:  
Ingen gudstjeneste

Søn 25.07 kl 11:  
Gudstjeneste ved Trond Løberg. 
Dåp og nattverd 

AUGUST
Søn 01.08 kl 11:  
Gudstjeneste ved Trond Løberg.  
Dåp og nattverd.  

Søn 08.08 kl 11:  
Gudstjeneste ved Trond Løberg.  
Dåp og nattverd

Søn 15.08 kl 18:  
Samtalegudstjeneste med konfirmantene 

Søn 22.08 kl 11:  
Oppstartgudstjeneste ved Trond Løberg 
og Vladimir Puhalac. Dåp, søndagsskole, 
nattverd.

APRIL
Søn 11.04. kl 11:  
Familiegudstjeneste ved Maarten Lindtjørn, 
Ingvild Aatlo, Vladimir Puhalac.  
Dåp og nattverd

Søn 18.04 kl 11:  
Gudstjeneste ved Trond Løberg  
og Vladimir Puhalac. Dåp, søndagsskole 
og nattverd 

Søn 25.04 kl 11:  
Gudstjeneste ved Lars Kristian Gjone  
og Vladimir Puhalac. Dåp, søndagsskole, 
nattverd 

MAI
Søn 02.05 kl 11:  
Radiooverført gudstjeneste  
ved Trond Løberg, Vladimir Puhalac  
og Kirkekoret. Søndagsskole og nattverd

Søn 09.05 kl 11:  
Familiegudstjeneste ved Lars Kristian 
Gjone, Ingvild Aatlo og Tårnagenter.  
Dåp og nattverd

Tors 13.05 kl 12: Kristi Himmelfartsdag: 
Gudstjeneste i Østmarkskapellet

Søn 16.05 kl 11:  
Gudstjeneste ved Trond Løberg  
og Vladimir Puhalac. Dåp, søndagsskole, 
og nattverd 

Søn 23.05 kl 11: Pinsedag: 
Høytidsgudstjeneste ved Lars Kristian 
Gjone og Vladimir Puhalac. Dåp, søndags-
skole og nattverd

Man 24.05 kl 11:  
Økumenisk pinsegudstjeneste  
på Sankthans-haugen

Søn 30.05 kl 11:  
Gudstjeneste ved Trond Løberg  
og Vladimir Puhalac. Dåp, søndagsskole, 
og nattverd. Menighetens årsmøte

JUNI
Tirsdag 02.06: Sommerkonsert

Søn 06.06 kl 11:  
Felleskirkelig gudstjeneste  
ved Trond Løberg, Dag Eikeri, Jan Gossner 
og Vladimir Puhalac. Søndagsskole  
og nattverd

Søn 13.06 kl 11:  
Sommergudstjeneste ved Trond Løberg, 
Ingvild Aatlo og Soul Children.  
Dåp og nattverd

GUDSTJENESTER OG MØTER
* Med forbehold om endringer!

DØPTE
Clara Lindtjørn
Astrid Bakken Krøtø
Villas Samuel Brevik
Usman Sarwar
Alana Menoza Svendsen
André Allersjö 

DØDE
Rune Olaf Christensen  
Eva Ingrid Myhre  
Karin Margrethe Wetaas  
Lillian Irene Broman  
Odd Tore Berge  
Jan Wingaard  
Anne Marie Karlsen  
Gerd Inga Andresen  
Halvard Arnfinn Lindås  
Knut Ferdinand Linthoe Næshagen 
Solveig Margrete Arlund  
Kjell Levik  
Terje Greni  
Johan Vauvert Dahl Kongsvik  
Harriet Irene Abrahamsson  
Lill-Turid Holt  
Hildur Wedde  
Berit Ståhl  
Inger Grønland  
Per Emil Haugen  
Per Gjerde  
Gerd Ragnhild Christiansen  
Trond Roar Karlstorpet  
Ragnar Mathiesen  
Thore Elvin Skryseth  
Sverre Viken
Grete Synnøve Iversen
Tore Øvland

LIVETS GANG
15. oktober 2020 – 16. mars 2021 

BJØRNDAL KIRKE 
HVERDAGSGUDSTJENESTER

Tors 29.04. kl 20: 
Hverdagsgudstjeneste  
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 27.05. kl 20: 
Hverdagsgudstjeneste  
Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

KONFIRMASJONSDAGER
Lør 28.08 kl 11:  
Konfirmasjon ved Lars Kristian Gjone  
og Vladimir Puhalac

Lør 28.08 kl 13:  
Konfirmasjon ved Lars Kristian Gjone  
og Vladimir Puhalac

Søn 29.08 kl 11:  
Konfirmasjon ved Lars Kristian Gjone  
og Vladimir Puhalac

MORTENSRUD KIRKE
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Interaktiv familieguds-
tjeneste i Teams
Kl 10.30 hver tredje søndag

 

En samling for hele familien der vi møtes 
på skjermen til lek, sang, bibelfortelling  
og prat

DATOER VÅR 2021:
25. april, 16. mai, 6. juni (arrangeres frem til 
vi kan møtes i kirken igjen)  

 

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 mulig-
het til å bli kjent med andre småbarnsfo-
reldre i nærområdet. 

Pris: 100,- kr per semester, eller 40,- kr 
drop-in. Prisen inkluderer sangstund og 
lunsj (vi bruker VIPPS, ikke kontanter). 

DATOER VÅR 2021:
Følg med på menighetens nettside 
og i Facebook-gruppen «Babysang i 
Mortensrud og Bjørndal kirke» for oppda-
tert informasjon

PLANLAGT OPPSTART HØST 2021:
Tirsdag 31. august 

For mer info, kontakt Susanne 
Dommersnes Sivertsen: sd272@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 4-6 år.

Mortensrud: ulike uker kl 17.00 – 17.45 
Bjørndal: like uker kl 17.00 – 17.45

Pris: 50 kr i kontingent per semester

DATOER VÅR 2021: 
Følg med på menighetens nettside og 
i Facebook-gruppene «Knøttesang på 
Bjørndal» og «Familietirsdag Mortensrud» 
for oppdatert informasjon. 

PLANLAGT OPPSTART HØST 2021: 

BJØRNDAL KIRKE: Tirsdag 24. august  
MORTENSRUD KIRKE: Tirsdag 31. august

Se Facebook-sidene "Knøttesang på 
Bjørndal" og "Familietirsdag Mortensrud". 
For mer info, kontakt trosopplæringsleder  
Ingvild Aatlo: ia279@kirken.no 

Mortensrud Soul Kids
Kor for barn fra 5 – 10 år. 

Øvelse i Mortensrud kirke annenhver  
tirsdag i ulike uker fra kl 17–18. 

DATOER VÅR 2021:
13/4, 27/4, 11/5, 25/5 og 8/6. Dersom koret 
ikke kan møtes i kirken, blir det digitale 
øvelser

PLANLAGT OPPSTART HØST 2021: 
Tirsdag 31. august

Korleder: Line Austrud-Hjelle 

Mortensrud  
Soul Children 
Kor for barn fra 10 – 15 år. 

Øvelse i Mortensrud kirke (menighets salen) 
annenhver tirsdag i ulike uker kl 18.30–20.30 
Koret tar inn nye barn løpende. 
Velkommen til alle som har lyst til å prøve! 

DATOER VÅR 2021:
13/4, 27/4, 11/5, 25/5 og 8/6. Dersom koret 
ikke kan møtes i kirken, blir det digitale 
øvelser.

PLANLAGT OPPSTART HØST 2021:
Tirsdag 31. august

Dirigent: Kristin Syvertsen

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
En søndag i måneden har vi familieguds-
tjeneste i Mortensrud kirke. Alle de andre 
søndagene har vi søndagsskole. 

Vi hører bibelhistorie, synger, leker og har 
det gøy med gamle og nye venner. Barn 
under skolealder har med seg en voksen.

18. – 19. september planlegger søndags-
skolen å dra på tur til Østmarkskapellet.

For mer info, kontakt trosopplæringsleder 
Ingvild Aatlo: ia279@kirken.no

FOR BARN:
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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 08.00-08.30 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 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 
prest Lars Kristian Gjone, tlf: 986 22 439.  
 

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 
 

FOR SENIORER:
Seniortreff
Vi treffes i kaffen eller menighetssalen  
i Mortensrud kirke kl 11-13. 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 diakonvikar Susanne 
Dommersnes Sivertsen på tlf. 905 05 966 
eller epost: sd272@kirken.no.

Datoer for 2021: 6. mai, 11. juni (dagstur 
til Kistefos-museet) og 2. september 

Alle er hjertelig velkommen!

Det spretter opp stadig nye 

rammer på skjermen med  

vinkende barn og foreldre.  

I de fleste rutene er det  

smalere øyne, mer utemmet  

hår og høyere forekomst av 

ullundertøy enn man vanlig- 

vis ser i kirken en søndag 

morgen. Det er klart for familie- 

gudstjeneste på Teams. 

Å ret som ligger bak oss har inne-
holdt betydelig færre gudstje-
nester enn vanlig. Kirkene i Oslo 

har vært underlagt strenge restriksjoner, 
og selv om det har vært tilnærmet vanlig 
aktivitet i noen perioder, har man også 
gått lange tider der verken barn eller 
voksne har kunnet møtes til samlinger.
 – Vi hadde noen søndagsskolesam-
linger på videomøtetjenesten Zoom 
i fjor da alt var stengt ned, forteller 
trosopplæringsleder Ingvild Kronstad 
Aatlo. Vi møttes fysisk til søndagsskole 
gjennom mye av høsten med gode smit-
teverntiltak, men i periodene da det var 
helt utelukket å arrangere samlinger har 
vi forsøkt andre ting, blant annet disse 
samlingene på Zoom. 

Også barnekorene i menigheten har 
møttes digitalt når det ikke har vært 
mulig å arrangere fysiske samlinger i 
kirken. 
 – Vi hadde laget flere filmer med inn-
hold som kunne legges på Facebook, men 
vi begynte etterhvert å synes det ble litt 
ensformig, forteller Ingvild. 
 For å lage en filmsnutt som har høy 
nok kvalitet er ganske mye arbeid, og 
Ingvild synes det var vanskelig å vite om 
det «traff» dem det var meningen å treffe, 
og om det var gøy å se på. Hun, og mange 
andre, savnet dessuten fellesskapsaspek-
tet av søndagsskolesamlingene. Derfor 
valgte man å heller samles til digital 
søndagsskole, som fungerte godt. 

Ideen til familiegudstjenestene fikk 
hun fra menigheten Storsalen, som invi-
terte til gudstjeneste på Zoom før jul. 
 – Da så vi jo at dette kunne fungere, 
og at det var fint å kunne se hverandre og 
ikke bare se formidlingen fra «scenen». 
Vi skulle ha en familiegudstjeneste 10. 
januar, og skjønte etterhvert at det ikke 
ville bli mulig å møtes fysisk. Da grep vi 
muligheten til å gjøre et forsøk selv. 
 Det har etterhvert blitt fire slike fami-
liegudstjenester på Teams mens kirkene 
i Oslo ikke har kunnet holde fysiske 
gudstjenester, og åtte-ni familier har 
deltatt hver gang. Ingvild har hatt fokus 
på at samlingene har en hensiktsmessig 

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

Vikarprest 
Lars Kristian Gjone 
lg357@kirken.no 
Telefon: 98 62 24 39

STABEN 
i vår menighet

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

Trosopplæringsleder 
Ingvild Kronstad Aatlo
ia279@kirken.no

Telefon: 46 78 20 91

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

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

Menighetsarbeider 
Robert Mynors
rm349@kirken.no

Telefon: 40 81 41 88

Daglig leder
Gunhild Wethelund 
Spilling
gs877@kirken.no

Telefon: 40 81 41 29

Vikardiakon 
Susanne Dommersnes 
Sivertsen
sd272@kirken.no
Telefon: 40 81 41 29

oppbygning. 
 – En slik samling må være interaktiv, 
ikke først og fremst enveiskommunikasjon. 
Hele poenget er at det skal være aktivitet og 
at vi skal møtes, sier trosopplæringslederen. 
 Ingvild forteller at hun ikke har tenkt 
først og fremst på gudstjenesteformen, men 
at samlingen har mer preg av oppbygningen 
i de faste søndagsskolesamlingene. Derfor 
begynner gudstjenesten med en hilserunde. 
 – Hvis det var tjue-tjuefem familier 
med kunne vi kanskje ikke gjort det på den 
måten, men når vi er en så passe stor gjeng 
er det godt å få høre fra alle. 

Felles trosbekjennelse og sang løses 
ved at alle deltar hver for seg mens bare 
lyd fra forsanger eller møteleder høres. 
Formidlingen har stort sett dreid seg rundt 
søndagens tekst og tematisert tiden i kir-
keåret. Trosopplæringslederen har erfart at 
formidling i digitale samlinger krever mer 
av den som snakker enn når man møtes 
fysisk: 
 – Det kan oppleves ganske rart, man 
føler jo litt at tilhørerne «forsvinner». Når 
man er sammen i et lokale har man som 
taler ganske god følelse med om man har 
publikum med seg, men den følelsen for-
svinner nesten helt i et digitalt rom. 
Likevel er det mange ting som er likt, 
og Ingvild bruker mye tid på å finne 
gode metoder for å holde på barnas (og 
foreldrenes) oppmerksomhet gjennom 

formidlingen. 
 – Formidlingen må være kort, kortere 
enn når man er i samme rom, og tett 
knyttet til konkreter. Det beste er å ha en 
bibelfortelling som også kan knyttes til noe 
fysisk og håndfast. 
 Etter formidlingen settes barn og voksne 
i gang med en aktivitet som tar opp igjen 
formidlingstemaet. Da temaet på den første 
gudstjenesten var Josef og Marias flukt 
til Egypt tema, og aktiviteten ble at hvert 
familiemedlem skulle finne fram det de 
mente var den viktigste tingen å ha med i 

sekken dersom man selv måtte reise hjem-
mefra på kort varsel. 
 – Målet er at det skal være litt gøy og at 
det skal hjelpe barna å ha med seg budska-
pet fra formidlingen. Det er jo et ekspe-
riment vi driver med. Vi har fått mange 
tilbakemeldinger som vi kan ta med oss 
for å gjøre samlingene enda bedre, forteller 
Ingvild. 

Selv om hun og alle ser fram til å kunne 
møtes til familiegudstjeneste i kirken igjen, 
ser hun noen positive sider ved denne typen 
digitale samlinger. 
 – Selv om skjermen gjør at det er avstand 
mellom oss, kommer vi også på noen måter 
nærmere hverandre. Vi er jo på en måte i 
hverandres hjem når vi møtes slik. 
 Etter gudstjenestene har man gjerne 
invitert til kirkekaffe sammen, og får 
småprate litt sammen. For mange er det 
eneste gang man møtes, fordi barna ikke er 
i samme kohort på skolen og alle aktiviteter 
er satt på vent. 
 – Det er mye fellesskap i å snakke 
sammen etter gudstjenesten, sier Ingvild.  
– Å møtes er kanskje det mange av oss 
savner aller mest i denne spesielle tiden, og 
det er den viktigste forskjellen på en slik 
digital samling og det å spille inn en guds-
tjeneste som film: At vi får møtes. 

TEKST OG FOTO: SIGRID REGE GÅRDSVOLL
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Bjørndal barne- og ungdoms-

teater skal i juni spille stykket 

Alice i Underland – og håper  

koronapandemien ikke stenger 

teatersalen.

H elt siden starten i 1996 har 
Bjørndal barne- og ungdomsteater 
(BBUT) invitert folk på Bjørndal og 

omland til teater. Men i fjor ble forestillin-
gen Mysteriet på Tåkedalen pensjonat avlyst 
da koronapandemien rammet Norge og alt 
ble stengt ned. 
 I år gjør teateret alt det kan for å sette 
opp stykket Alice i Underland. Hvis alt går 
etter planen, vil teaterstykket ha premiere 
søndag 6. juni.

Øvingshelg
Den første helga i mars hadde skuespillerne 

øvingshelg. Det var dager med lek, kostyme-
prøving og fotografering – det ble tatt bilder 
til program, plakater og skuespill. 
 Bjørndal barne- og ungdomsteater er en 
gruppe med sterkt samhold som gleder seg 
over å være sammen med hverandre.
 I årets stykke møter vi blant annet 
kattene, en forloren skilpadde, ei makt-
syk dronning og ikke minst lille Alice. 
Skuespillerne kan fortelle at forestillingen 
er fylt med «spennende karakterer og absurd 
scenekunst». 

Møter nye
Tre av skuespillerne som er med i årets fore-
stilling, er Tora (13), Helene (12) og Johanne 
(10). Alle er med i Bjørndal barne- og ung-
domsteater fordi de liker å stå på en scene:
 – Det er gøy, og du møter mange fine folk, 
forteller Helene.
 – Det er gøy å spille skuespill og det er 
gøy å bli kjent med nye folk, sier Johanne.

I vår spiller Bjørndal 
barne- og ungdoms-
teater stykket Alice i 
Underland – her er 
fire av skuespiller-
ne: Tora (t.v. bak), 
Helene, Sondre (t.v. 
framme) og Adrian.
Alle foto: BBUT

Bjørndal-teater har spilt i 25 år
 Tora forteller at teateret er et sted der du 
kan jobbe mye kunstnerisk og «leve deg inn i 
personligheter ulik seg selv».

Foreldredrevet
Bjørndal barne- og ungdomsteater ble stiftet 
av lokale ildsjeler i 1996 – og fyller med det 
25 år i 2021. Skuespillerne er i alderen 9-15 
og kommer fra hele Søndre Nordstrand bydel. 
 De første årene var det skuespillerne og 
instruktørene som selv skapte stykkene 
BBUT satte opp. Etter hvert har teateret tatt 
skrittet over i kjente – og mindre kjente – 
stykker skrevet av profesjonelle. Men de er 
ofte blitt bearbeidet.
 Teateret er foreldredrevet, og det meste 
av det publikum ser på scenen, og rundt 
omkring, er det foreldre som står bak. Alt 
fra dekorasjoner og kulisser, lyd og lys til 
kafedrift og PR-arbeid. 

TEKST: MARGRETE RØSKAR BRENNA
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T o ganger har Norges kulturminis-
ter valgt å reise til Bjørndal for å se 
hva skuespillerne i Bjørndal barne- 

og ungdomsteater har fått til.
 I 2006 var Trond Giske (Ap) kulturmi-
nister, og etter opplevelsen på Bjørndal 
skrev han dette i Aftenposten etter å ha 
sett Dyrene i Hakkebakkeskogen:

«Stor opplevelse»
–Sist uke besøkte jeg Bjørndal barnetea-
ter, og for meg var det en stor opplevelse. 
Ikke fordi jeg fikk se ny og unik kunst, 
men fordi det gjør inntrykk å oppleve 
hvordan kultur skaper fellesskap, glede, 
samhold og stolthet. Ungene i Bjørndal 
bryter ikke kunstneriske grenser, men 
de bryter sine egne. De skaper ikke nye 
kunstuttrykk, men de lærer kunsten 

S iden oppstarten for 25 år siden har 
Bjørndal barne- og ungdomsteater 
øvet inn og spilt disse teaterstykkene: 

 
Mysteriet på Tåkedalen pensjonat (2020) – 
ble avlyst grunnet pandemien.
En midtsommernattsdrøm (2019)
Rødhette og ulven (2018)
Annie jr. (2017)
Tornerose (2016)
Snøhvit (2015)
Peter Pan (2014)
Rockulven (2013) 
Annie (2012)
Askepott og Lillemus Mei (2011)
Kardemommeby (2010) 
Ronja Røverdatter (2009)
Narnia (2008)
Åfferdea (2007)
Dyrene i Hakkebakkeskogen (2006)
Pippi Langstrømpe (2005) 
Trollspill (2004) 
Trollmannen fra Oz (2003) 
Askepott og lillemus mei (2002) 
Under byens gater (2002) 
Den store fargeslukeren (2001) 
Kongen og kontrastene? Oslo 1000 år (2000) 
Alice i eventyrland (2000) 
Krypet og krapylet i blåbærskogen (1999) 
Den sure kongen (1998) 
Den håpløse dramalæreren og de fantastiske 
barna (1998) 
Til skogs for å bo for seg sjøl (1997) 
Julenissen som glemte et barn (1996) 

Kulturministeren satt i salen

Mange dramaer 
på plakaten

Madeleine (t.v.)  
spiller hoved- 

karakteren Alice,  
her sammen med 
Daniel som spiller 

skilpadde.

Bjørndal-teater har spilt i 25 år
Johanne (t.v.) spiller hattemaker 
mens Anniken gir liv til haren. 

å uttrykke seg. De ser ikke på seg selv 
som super, og later heller ikke som de er 
det. Men det gir ikke andre, som i egne 
øyne er super – over andre – rett til å 
være nedlatende og ironisk overfor den 
gleden barn og unge – og folk flest har av 
kulturopplevelser.

«Utvikle glede»
I 2001 kom Ellen Horn (Ap) til aulaen 
på Bjørndal skole for å se Den store 
farveslukeren:
 – Det viktigste er kreativiteten, ska-
pergleden og det å få gjøre morsomme 
ting sammen mens man er små og har 
alle sansene i behold. Man får utvikle en 
glede i seg som man har med seg videre, 
sa hun i en hilsen til publikum.
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Åpen kirke 
Når det ikke er ordinære gudstjenester  
i Mortensrud kirke, er det Åpen kirke  
følgende dager:

Tirsdag kl 11.00-13.00

Onsdag kl 15.00-17.00

Torsdag kl 11.00-13.00

Søndag kl 11.00-13.00

Her er det rom for stillhet, bønn,  
lystenning og samtale. 

På søndager er det også musikk. 

Nattverd
Dersom du ønsker å motta nattverd, kan du 
ta kontakt med en av prestene.

Vi vil legge til rette for personlig nattverd-
utdeling på en forsvarlig måte og i den  
settingen den enkelte ønsker det. 

Følg menigheten  
på Facebook og 
hjemmesiden
Det meste av det som skjer i kirken  
foregår nå på nettet.

• Hver søn- og helligdag er det 
digitale gudstjenester.

• I uka er det «onsdagshilsener» 
og andre ting som legges ut.

• Hver tredje søndag er det inter-
aktiv familiegudstjeneste.

Enten du er barn eller voksen er du hjertelig velkommen til dåp  
i Klemetsrud og Mortensrud menighet.

Du kan melde fra at du ønsker dåp ved å ta kontakt med kirketorget 
på telefon 236 29 009 eller epost: kirketorget@oslo.kirken.no.

Du kan også ta kontakt direkte med vår menighet  
på telefon 236 29 980 eller epost: post.km.oslo@kirken.no

Velkommen til dåp  
i Mortensrud kirke

Søndag 2. mai kl 11.00 blir gudstjenesten fra 
Mortensrud kirke overført på NRK P1. 

Dette er under forutsetning av at det er tillat 
med fysisk deltagelse. Vi følger selvsagt der retningslinjer 
som myndighetene gir når det gjelder smittevern. 

Medvirkende er sokneprest Trond Løberg, organist  
Vladimir Puhalac og Kirkekoret.

Møt opp i god tid, senest 20 minutter før gudstjenesten 
starter. Da kan vi øve på enkelte sanger og være klare på 
plass til gudstjenesten begynner.

RADIO-GUDSTJENESTE  
fra Mortensrud kirke 2. mai


