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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

MILJØMERKET
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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 elt fra jeg begynte som prest her i 
Klemetsrud og Mortensrud har jeg 
stått sammen med andre i et lokalt 

dialogarbeid. Det startet på bydelplan med 
«Forum for dialog og samarbeid» etter en 
tragisk hendelse på Mortensrud i 2010. Det 
var behov for å stå sammen i sorgarbeidet, 
hjelpe pårørende og bidra til å forhindre nye 
uønskede hendelser. 

Ledere fra moskeene, ulike menigheter, 
frivillige organisasjoner, bydel og politi har 
vært sammen i dette arbeidet. Senere har 
vi fortsatt dialogen på mer lokalt hold på 
Mortensrud og litt på Bjørndal. Dessverre 
stanset mye opp i korona-tiden, men nå 
er vi i gang igjen. Og som vi vet er behovet 
stort.

Vi greier ikke helt å hindre at onde 
ting skjer. Det har vi merket 

den siste tiden med drapet på 
Mortensrud, men vi ønsker å 
styrke alle gode krefter som vil 
bidra til at vi opplever så lite 
som mulig av slike hendelser. 

Ondskapen må ikke få det siste 
ord og skape frykt og fiendskap 

mellom oss. For å forhindre det, 
trenger vi å bli godt kjent med hverandre, 
se hverandre som likeverdige mennesker, 
bygge tillit og finne de gode felles verdiene 
vi kan jobbe sammen for. 

Et norsk ordtak sier: «Hvis du sloss med 

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

Hvordan vil vi ha det 
her lokalt?
Hvordan vil du at forholdene skal være her hvor vi bor? Hva kan vi 
gjøre for at alle skal kjenne seg trygge og trives på Mortensrud og 
Bjørndal? Hvordan kan vi forhindre vold, hat og kriminalitet her lokal? 
Det trenger igjen å stille disse grunnleggende spørsmål, sammen 
finne svar på dem og jobbe mot felles mål. 

feieren så blir du svart». I et samfunn  
er det behov for de som vil sloss mot det  
onde og mørke. Det er særlig politi og  
rettsvesenet som har ansvar for å gjøre det  
og som skal bekjempe kriminalitet og  
uønskede hendelser. Vi MÅ spille på lag  
med politiet og vise dem tillit. Å ta saker  
i egne hender er alltid en dårligere løsning 
og fører til mer ondskap.

Men vi trenger også alle de som vil kjempe 
for det gode – de som vil forme godt miljø 
og gode fellesskap, som vil bygge nærhet og 
tillit, og som vil skape positive og menings-
fulle aktiviteter. Hver enkel av oss er verdi-
fulle mennesker. Gud har gitt gode evner 
og talenter til alle som vi er ment å skulle 
brukes. Når vi gjør det får vi et meningsfullt 
liv selv og vi bidrar til å spre godhet og glede 
rundt oss. 

Vi har stort mangfold her hvor vi bor, blant 
annet når det gjelder holdninger og verdier. 
Det gjør det mer utfordrende å stå sammen. 
Desto viktigere er det at vi blir kjent, lærer 
å forstå hverandre, lytter til livshistorier, 
trosfortellinger og hva som er viktig for 
den enkelte av oss. Vi vil sikkert fortsette å 
se ulikt på mange ting, men når vi forstår 
hverandre kan vi lettere stå sammen for å 
skape et godt lokalmiljø.

GOD ADVENT OG JUL!

TROND LØBERG, SOKNEPREST

Vi takker Gud:
–  for at Jesus kom til verden for å frelse oss 

mennesker.

–  for advent- og juletiden med lys  
og fellesskap.

–  for at vi har fått vaksine mot covid-19  
og at smitten er nedadgående.

–  for at vi lever i et så godt land og  
for Guds velsignelse til oss.

–  for barne- og ungdomsarbeidet  
i menigheten. 

–  for husfellesskapene som møttes jevnlig.

–  for den gode kontakten med Frikirken  
og Bydelskirken. Vi ber om velsignelse 
over deres arbeid.

–  for «Radio Dumka» i India og «Faith Family 
Church» på Filippinene og deres arbeid  
for å bringe ut evangeliet der Gud har  
satt dem.

Vi ber til Gud:
–  om velsignelse for nærmiljøet, særlig 

om trygge og gode oppvekstforhold  
for barn og unge.

–  om at drapet på Mortensrud må bli  
oppklart, de skyldige bli tatt og at de 
som er med i det kriminelle miljøet  
må komme ut av dette.

–  for det nye konfirmantkullet, om et fint  
år der de blir bedre kjent med Jesus  
og får gode opplevelser sammen. 

–  for lederkurset for årets konfirmanter  
og for Hvilepuls for ungdommene.

–  at gudstjenester, retreat, konserter  
og andre samlinger skal gi inspirasjon 
og styrke til troen og livet.

–  for vårens Alpha-kurs.

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

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



 løpet av annerledesjula 2020 hadde eg stor glede av  
å sjå korleis ulike kyrkjer i bispedømmet viste stor 
kreativitet med å arrangere julespel, sette opp julegater 

og sporløyper utafor kyrkjene og å lage store julekrybber 
både inne og ute. Allereie for svært lenge sidan fekk dei 
kristne behov for å feire det som skjedde julenatta med 
dramatiseringar, med bilde og med julekrybber.

Det står ingenting i forteljingane om Jesu fødsel at det 
var eit einaste dyr med rundt krybba. Gjetarane var dei 
første som kom for å ære barnet, så då var det vel natur-
leg å ta med sauer og lam. Men kor kjem oksen og eselet 
ifrå? Salmediktaren Grundtvig får oss til å synge om dei, 
år etter år:

Men okse der og asen stod
Og asen stod,
Og så den Gud og Herre god.

Grundtvigs salme «Et barn er født i Betlehem» er omsett 
frå ein latinsk salme frå 1300-talet. Frans av Assisi skal 
visstnok vere den første som laga ei julekrybbe, med 
levande folk og dyr. Men heller ikkje det er starten på 
tanken om at oksen og eselet er ved sida av krybba. Vi må 
heilt tilbake til profeten Jesaja, som skriv: «en okse kjen-
ner sin eier og et esel sin herres krybbe». 

Kva med å gi litt oppmerksomheit til ei julekrybbe i 
heimen dette året? De kan gjerne utvide dyreflokken! 
Naboen min fortel at barna insisterer på at pokemonfi-
gurane og dinosauren også skal være der. Ja, kvifor kan 
ikkje pokemonfiguren og pandaen og kanskje andre sjeldne 
dyrearter få sin plass? Slik kan også stallen hos oss både 
bli veldig lokal og samtidig ei påminning om heile Guds 
skaparverk. 

Og midt i julekrybba ligg legg vi eit lite barn. Eit lite barn 
som med undring ser opp på gjetarane og dei tilreisande  
vismennene og på mangfaldet av dyr. I jula feirer vi at det 
vesle og sårbare Jesus-barnet er Gud som kjem til sitt eige. 
Gud er Skapar og heile skaparverket er ein heim for Gud.  
La julekrybba stå ei stund. Det er mykje å prate om og undre 
seg over der. Stall og krybbe, dyr og tilreisande stjernetydarar 
med gaver. Kven er dei? Det har eg lyst å utforske meir! 

Og ved sida av krybba kan vi gjerne la 
salmeboka eller arket med «Et barn 
er født i Betlehem» ligge:  
Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt,
oss er i dag en Frelser født!
Halleluja, halleluja!

KARI VEITEBERG, OSLO BISKOP 

Velsigna jul i stall og krybbe!
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Assalamu alaikum, alle sammen.
Jeg kjenner mange av dere som sitter her fra treninga.  
Jeg heter Shahid Rasool og driver Fighters Gym rett over på 
andre sida her. Det er trist det som skjedde, og jeg har gått 
gjennom det så mange ganger i mitt liv.
 En ung gutt med livet foran seg er skutt og drept. Det er 
brutalt for familie, venner og for alle oss på Mortensrud.
 Jeg er 57 år i dag. Jeg har sitti 18 år til sammen i fengsel. 
Den siste dommen min var på 12 år og på de årene så 
erfarte jeg en ting. Jeg kom fra det miljøet som ble kalt for 
Young Guns og A-gjengen. Jeg skal ikke stå og prate for mye 
nå. Vi er her for dua, det er derfor vi er sammen her.

Fikk ikke besøk
Jeg vil forklare litt om meg. Hva jeg har vært gjennom, for 
jeg vet hva dere går gjennom i dag.
 Når jeg satt 12 år i fengsel trodde jeg at kameratene 
mine skulle stille opp. Jeg hadde stilt opp så mange ganger 
for dem. Jeg tenkte at de, kameratene mine, det var mine 
brødre. De var alt. Jeg hadde ikke tid til mine egne barn. 
Jeg hadde ikke tid til familie. Jeg hadde ikke tid til noen. De 
eneste som betydde noe for meg, det var brødra mine. Dem 
såkalte gjengbrødra mine.

 Etter tre år av soningen, når jeg ringte dem så hadde 
ikke de tid. «Bror, kan du ringe etterpå, vi er litt opptatt?»
 Neste gang jeg ringer så hadde de kanskje bytta telefon-
nummer. På de tre årene, jeg fikk ikke noe besøk. Jeg hadde 
sitti litt før – i ett år og to år. Svingdørsdommer. Jeg tenkte, 
ett år, det er åtte måneder, og etter fire-fem måneder på 
lukka så har du åpen frigang også. Den tiden merker du 
ikke. Men når du sitter inne for en tosifra dom, da får du 
vite den virkelige sannheten.
 
«Du hadde rett»
På de 12 årene satt jeg på Oslo Fengsel, Botsen, Drammen, 
Moss, Ullersmo, Ringerike, Skien, Trondheim, Bergen 
Fengsel. Jeg ble flytta hele tida. Ikke fordi jeg var rampete, 
men de ville ikke at jeg kunne lage connections med andre 
innsatte. Da ingen kamerater kom på besøk, ingen hadde 
tid til å prate med meg på telefon, og jeg fikk aldri noe brev 
– ingen stilte opp for meg – da begynte jeg å tenke på det 
mora mi sa.
 Mamma sa alltid til meg «de er ikke venna dine». Det er 
ikke dem som står ved deg når du trenger dem. Jeg husker 
1999. Da hadde jeg sitti 2,5 år i fengselet. Så kom mora mi 
på Oslo Fengsel. «Hvor er alle kamerata' dine?» Jeg løy til 

Torsdag 7. oktober ble 20 år gamle 

Hamse Hashi Adan skutt ved Lofsrud 

skole på Mortensrud. Dagen etter  

døde han på sykehuset av skadene.  

På minnesamlingen lørdag holdt  

Shahid Rasool en tale. Han driver  

Fighters Gym på Mortensrud.

«JEG HAR ET ØNSKE OM 
AT UNGDOMMENE VÅRE 
SKAL GÅ ANDRE VEIER»
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Alpha
– et sted for livets  
store spørsmål:

mamma og sa, «de stiller opp, de kommer på besøk», 
men ingen gjorde det.
 Jeg innrømma det for henne seinere. «Mamma, du 
hadde rett».

År i fengsel
Jeg har gitt så mye for kameratene. Jeg ble frikjent for 
Romsås-drapet og satt inne, sammen med dem. Det 
er så mye jeg har sitti inne for som jeg ikke har gjort, 
men jeg bare holdt kjeft, kom ut og satt inn igjen. 
Trenger ikke ramse opp.
 Dommen på 12 år, den vekka meg. Jeg bor rett 
borti gata her, jeg har hatt leilighet her siden 1994, 
men det er de siste 11 årene jeg har bodd her. Før så 
har jeg bare bodd i fengselet. Når jeg slapp ut i 2009 
kom to av venna mine. Gamle venna mine, og de 
sa «bror, hyggelig å se deg. Kom, vi skal gå og spise 
middag». Slo av en prat liksom. Fortalte meg at «vi har 
krig med den og den.»
 «Hør her gutter», sa jeg. For det første, jeg har sitti 
inne i 12 år. Hvor var dere de årene? Det andre jeg sa, 
var at «de dere sier dere har krig med, jeg har sona 
med dem. Jeg har ingen krig med dem.»

Svikta familien
I dag holder jeg foredrag på forskjellige steder. Da jeg 
var i Kristiansand var det en guttunge på 15 år som 
stilte meg spørsmål. «Shahid, jeg har hørt mye om 
deg. Kan du fortelle om det verste du har gjort i livet 
ditt?» Jeg skjønte at han forventa at jeg skulle fortelle 
en skikkelig grisehistorie, men jeg da at «det verste 
jeg har gjort, det er at jeg svikta min familie og mine 
barn».
 Fordi jeg ikke har vært med dem – jeg har sitti i 
fengselet. Så tenk over hva dere gjør, gutter. Det er det 
jeg vil si.
 Samtlige jeg har prata med som har sitti inne 
forteller at vennene svikta dem. Det var ikke en eneste 
innsatt som sa at de hadde kontakt med tidligere 
brødre. Det var kun familien som stilte opp.
 Jeg skulle ønske det ikke var sånn at ungdommene 
våre måtte bære hele ansvaret for framtida si sjøl. At 
vi kunne tilby dem noe bedre enn tough love og ord 
om livets harde realiteter. De ungdommene jeg møter 
på gymmen på Mortensrud har de samme drøm-
mene som andre, men ikke de samme mulighetene. 
Og drømmene slukkes fort i fattigdom, på en skole 
de kanskje ikke passer helt inn i, og et arbeidsmarked 
med stengte dører. De har ikke tid til å vente på store 
samfunnsendringer.
 Enn så lenge er det dere aleine som må ta valg om 
et annet liv, så skal vi på Mortensrud stå skulder til 
skulder sammen med dere. Om jeg kom meg ut av det, 
kan dere også.

Talen ble holdt i Klemetsrud fjellhall lørdag 9. oktober,  
og er gjengitt med Shahid Rasools tillatelse.

STARTER MANDAG 24. JANUAR 2022

Vi blir aldri ferdige med livets store spørsmål,  
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 mindre 
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 Alphakurs over hele verden og over  
 30 millioner mennesker har vært med. 

Alpha arrangeres sammen med Oslo Søndre frikirke  
og starter mandag 24. januar 2022 kl 18.30 og går over  
10 mandager. Vi samles i menighetssalen til Mortensrud kirke  
til et enkelt måltid, deretter følger undervisning og samtale  
i grupper om de spørsmål eller kommentarer gruppen er  
opptatt av ut ifra dagens tema. 

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 torsdag 13. januar, men du kan også 
komme første kvelden. Kurset koster for materiell og annet  
400 kr.

ALPHA-MIDDAG MANDAG 17. JANUAR 2022
Her kan du få en smakebit på om Alpha er noe for deg.

Vel møtt til Alpha om noen av livets store spørsmål!
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D et er en ertelysten minstemann, 
Valentin (6), som åpner døra i 
Stenbråtveien når Rudstikka 

banker på. Han er den eneste i familien 
som er født i Norge. Mamma Teresa og den 
mellomste, Jonathan (9), er født i Tyskland 
mens pappa Ansgar og eldstebror Leander 
(11) er født i Malmø. Begge Ansgars foreldre 
er prester i den tyske folkekirken, og faren 
var prest i den tyske menigheten i Malmø 
da Ansgar ble født. Etter ni år var tjenes-
teperioden over og familien returnerte til 
landsbyen Bestwig i Nordrhein-Westfalen, 
ca en times kjøring fra Dortmund.

Ungdomskjærester
I denne delen av Tyskland er den kirke-

lige geografien som et lappeteppe av både 
katolske og protestantiske menigheter. Og 
historieinteresserte kan lett grave seg ned 
i reformasjonshistorie, religionskriger og 
freden i Augsburg i 1555 som fastslo at 
fyrstene kunne bestemme hvilken konfe-
sjon (katolisisme eller lutherdom) deres 
fyrstedømmer skulle ha. Vi lar det bli med 
det, men én konsekvens var i alle fall at 
kato-likken Teresa og lutheraneren Ansgar  
fra nabolandsbyene gikk på den samme 
katolske skolen fra 5. klasse til de var 
ferdige med videregående. Og da de var 
henholdsvis 16 og 17 år, ble de et par.

Økonomi og musikk
– Vi var enige om at selv om vi var kjærester, 

så skulle ikke det hindre oss i å studere det 
vi ønsket og hvor det krevdes etter gymna-
set, forteller Teresa. 
 Selv tok hun først et «friår» som lærer-
assistent i tysk på en skole nord i Frankrike. 
Så ble det studier i både økonomi og språk 
(svensk, finsk og russisk), med base i 
Stralsund ved Østersjøen, men med studie-
opphold både i Sverige og Finland – og fem 
måneder i Spania. Mastergraden i økonomi 
gjennomførte hun i London, innen bære-
kraftig utvikling. 
 Ansgar levde og åndet av og for sang og 
musikk fra barnsben av. Han begynte med 
pianotimer da han var seks år og engasjerte 
seg tidlig i kirken. Som 11-åring satte han, 
med pappa som bakmann, opp en barne-

FANT RO OG FELLESSKAP  
  P Å  M O R T E N S R U D

Teresa og Ansgar Beste fra Tyskland har 
slått rot på Mortensrud med (f.v.) barna 
Leander (11), Valentin (6) og Jonathan (9).

Etter landsbyoppveksten i det idylliske Sauerland, midt i Tyskland, brukte Teresa og 

Ansgar Beste mulighetene som et åpent Europa bød på. Men etter et drøyt tiår med 

grensesoverskridende studier og arbeid slo de seg til på Mortensrud og fant seg raskt 

til rette i kirken. – Her blir vi, vi har ingen planer om å flytte, sier Teresa og Ansgar.
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musikal. Som 12-åring fikk han orgel- 
undervisning, og som 15-åring startet 
han på en toårig kirkemusikkutdanning. 
Samtidig jobbet han som organist og startet 
og drev kor både for ungdom og voksne. 

Opera og komposisjon
– Jeg var også svært interessert i opera og 
teater. Nordrhein-Westfalen er en folkerik 
delstat med 18 millioner innbyggere og 
mange konsert- og operahus, som mine for-
eldre hadde tatt meg med til gjennom hele 
oppveksten, forteller Ansgar. En framtid 
som komponist og dirigent var kunstnerisk 
fristende. Økonomisk var det en usikker 
karrierevei, men med Teresas utsikter til 
mer stabilt arbeid som økonom ble de to 
enige om at han skulle satse på dette.
 Kursen ble satt mot fem års studium i 
Weimar i Thüringen i det tidligere Øst-
Tyskland som blant annet har vært hjem 
for de store komponistene Johan Sebastian 
Bach og Franz Liszt. Det ble mange studie-
besøk hos orkestre og operahus i Leipzig.
 – Men jeg forsto etter hvert at det var 
begrenset med kunstnerisk handlingsrom 
innenfor institusjonene, så jeg bestemte 
meg for å satse som frilanskomponist, for-
teller Ansgar. 
 Sin mastergrad i komposisjon påbegynte 
han i sin fødeby Malmø i 2007. Og dit  
flyttet også Teresa som fikk jobb på 
økonomi avdelingen til emballasjeprodu-
senten Tetra Pak.

Økumenisk vielse
Først i Malmø flyttet de sammen selv om de 
hadde rukket å gifte seg to år tidligere.  
 – Vi ønsket å ha en økumenisk vielse. Og 
det ble det, også! smiler de. Seremonien ble 
holdt i den katolske klosterkirken tilknyttet 
skolen de hadde gått på hjemme i Sauerland 
– med en luthersk studentprest som formell 
vigselsmann mens abbeden holdt prekenen. 
Kanskje ikke helt etter offisielle alterbøker, 
men i alle fall etter deres hjerte.
 Leander ble født fem år senere, på samme 
sykehus i Malmø som pappa ble født. Da han 
var ett år, dro familien til Sveits der Teresa 
skulle arbeide ett år på Tetra Paks hoved-
kontor i Lausanne mens Ansgar pendlet og 
studerte. Deretter gikk ferden til Bamberg 
nord i Bayern der Ansgar hadde fått tilbud 
om å disponere en kunstnerbolig et år. Der 
ble Jonathan født i 2011, Så fulgte et kort 

mellomspill tilbake i Malmø mens det travle, 
unge paret så seg om etter et sted å roe ned…

Fant Mortensrud
– Vi var enige om at nå, med to barn,  
skulle det bli slutt på flyttingen. Vi trivdes  
i Skandinavia, kårene for kunstnere er  
bedre her enn i Tyskland. Så ønsket vi å bo i 
en hovedstad, og i valget mellom Stockholm 
og Oslo falt vi ned på Oslo, forklarer de. 
 De sonderte boligmarkedet. Holmen-
kollen sto ikke på lista…, og heller ikke 
Mortensrud. Men etter å ha saumfart 
Furuset, Elllingsrud og Holmlia så ble 
det likevel Mortensrud og rekkehuset i 
Stenbråtveien. 
 – Vi kom med flyttelasset til byen  
16. mai 2013. Dette med nasjonaldagen  
og butikkenes åpningstider hadde vi ikke 
helt fått med oss, humrer de. 

Nærhet til hverdagen
Samme høst besøkte familien Mortensrud 
kirke for første gang, på en familieguds-
tjeneste. Prekenen var en samtale mellom 
presten og papegøyen Jacob, menighets-
arbeider Wenche Braathens pratsomme og 
naive alter ego. 
 – Leander var bare tre år og skjønte 
jo ikke norsk. Men han satt og smilte og 
lo gjennom hele gudstjenesten, minnes 
Ansgar. Det ble mer kirkebesøk på familien. 
 – Sognepresten (Trond Løberg) preker 
godt, med en god blanding av teologisk 
dybde og nærhet til livet og hverdagen, 
mener Ansgar. 
 – Vi følte oss velkommen fra første besøk 
og opplever et raust fellesskap, med mye liv 
og tilbud for barn og ungdom. For oss ble 
dette et sted der vi fant nye venner. Det ble 
et godt sted å være når vi skulle etablere oss 
på et nytt sted, understreker Teresa.
 Hun ble med på trilletreff for småbarns-
foreldre, og sammen med andre mødre tok 
hun initiativet til å starte opp igjen søndags-
skolearbeidet som hadde ligget nede en 
stund. Hun er også med i «Grønn gruppe», 
som søker å styrke menighetens grønne 

profil gjennom tiltak som kildesortering og 
reparasjonskvelder. 

Fengslende jobb
Allerede tre måneder etter ankomsten til 
Oslo var Teresa i jobb som prosjektøkonom 
i Statsbygg. Der har hun blant annet hatt 
ansvar for flere fengselsprosjekter, og hun 
leder nå gruppen av prosjektøkonomer. 
Samtidig er hun i ferd med å fullføre en 
doktorgrad i prosjektledelse ved NTNU. 
Ansgar fortsatte å satse på sin komponist-
karriere og har fått en rekke verk opp-
ført på festivaler i flere europeiske land. 
Men nå har yrkeslivet tatt en ny retning. 
Komponeringen er lagt til side for utøvende 
arbeid som kirkemusiker.

Begynte som kantor
– Jeg begynte etter hvert å bli litt lei av 
komponistlivet. Det er krevende å være 
kreativ. Selve komponeringen tok etter 
hvert bare 20 prosent av tiden. Resten gikk 
med til å skrive søknader og rapporter, dra 
på konserter, oppdatere egen hjemmeside 
og få publisert partiturer. Jeg opplevde 
det som litt selvsentrert, forklarer Ansgar. 
Høsten 2018 begynte han å øve sammen 
med eldstemann Leander som var begynt på 
kulturskolen, og gjenoppdaget gleden ved 
selv å være utøver. Året etter hadde han en 
del vikaroppdrag i Mortensrud kirke, senere 
også andre steder. 
 – Det gir meg stor glede å spille på guds-
tjenester og andre arrangementer. Dette er 
jo også selvrealisering, men jeg opplever det 
også som en måte å tjene Gud på, under-
streker Ansgar, som fra i høst er kantor og 
organist i Borre og Åsgårdstrand i Horten.
 Teresa og Ansgar angrer ikke på valget 
om å bosette seg i Norge. – Norge er et bedre 
sted å bo enn i Tyskland for kvinner, kunst-
nere og familier. Det er større forståelse her 
for det å være yrkesaktiv og ha småbarn 
og legge til rette med fleksible ordninger, 
avslutter Teresa og Ansgar Beste.

TEKST OG FOTO: TERJE WEHUS

TRO OG L IV

– Vi følte oss velkomne  
fra første besøk og opplever 
et raust fellesskap.
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JANUAR 2022
Søn 02.01 kl 11-13: Åpen kirke

Søn 09.01 kl 11:  Semesterstartsguds-
tjeneste ved Trond Løberg og Vladimir 
Puhalac. Søndagsskole, dåp og nattverd.

Søn 16.01 kl 11: Gudstjeneste med  
konfirmantpresentasjon ved Maarten 
Andreas Lindtjørn og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole og dåp.  

Søn 23.01 kl 11: Familiegudstjeneste ved 
Trond Løberg, Ingvild Aatlo og Vladimir 
Puhalac. Dåp og nattverd 

Søn 30.01 kl 11: Gudstjeneste ved Jens 
Fredrik Brenne. Søndagsskole, dåp og 
nattverd.

FEBRUAR
Søn 06.02 kl 11: Felleskirkelig guds- 
tjeneste i Frikirken, Senter Syd. Trond 
Løberg og Vladimir Puhalac

Søn 13.02 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Andreas Lindtjørn og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole, dåp og nattverd.

Søn 20.02 kl.11: Gudstjeneste ved Maarten 
Andreas Lindtjørn og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole, dåp og nattverd.

Søn 27.02 kl 11: Familiegudstjeneste  
ved Trond Løberg. Dåp og nattverd.

MARS
Søn 06.03 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Andreas Lindtjørn og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole, dåp og nattverd.

Søn 13.03 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg og Vladimir Puhalac. Søndagsskole, 
dåp og nattverd.

Søn 20.03 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Andreas Lindtjørn. Søndagsskole, dåp og 
nattverd.

NOVEMBER 
Søn 14.11 kl 11: Felleskirkelig gudstjeneste.  
Jan Gossner, Trond Løberg, Vladimir 
Puhalac m.fl. Søndagsskole, lovsang  
og nattverd.

Lør 20.11 kl 11-15: Menighetens julemarked 
(se egen annonse)

Søn 21.11 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg og Ansgar Beste. Søndagsskole, 
dåp og nattverd. 

Søn 28.11 kl 11: Familiegudstjeneste ved 
Maarten Andreas Lindtjørn, Ingvild Aatlo  
og Vladimir Puhalac. «Lys Våken-barn»  
og Soul Children. Dåp og nattverd. 

DESEMBER
Søn 05.12 kl 17: Menighetens julekonsert 
(se egen annonse)  

Søn 12.12 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Andreas Lindtjørn og Ansgar Beste. 
Søndagsskole, dåp og nattverd. 

Søn 12.12 kl 19: Lysmesse med Elevation. 
Ved Maarten Andreas Lindtjørn 

Søn 19.12 kl 11: Gudstjeneste ved  
Svein-Erik Skibrek og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole, dåp og nattverd.

JULEN 2021
MORTENSRUD KIRKE

Lør 24.12 kl 14: Familiegudstjeneste 
ved Trond Løberg og Vladimir Puhalac

Lør 24.12 kl.15:30: Julegudstjeneste 
ved Trond Løberg og Vladimir Puhalac

KLEMETSRUD KIRKE

Lør 24.12 kl 14: Familiegudstjeneste 
ved Maarten Andreas Lindtjørn og 
Ragnhild Knotten

Lør 24.12 kl 15:30: Julegudstjeneste 
ved Maarten Andreas Lindtjørn og 
Ragnhild Knotten

MORTENSRUD KIRKE 

1. juledag 25.12 kl 12 (NB! Merk 
tiden): Høytidsgudstjeneste ved 
Maarten Andreas Lindtjørn og 
Vladimir Puhalac. Dåp og nattverd.

DØPTE
Gabriel Berndtsson Sanders
Sena Feyu Kolstad
Ezra Bhranu Beze
Aslak Sandvik Moseby
Sienna Sere Tesfai
Thor Magnus Birkeland-Jess
Gustav Kåsin Falkenborn
Hilde Ingefrid Krosser
Frida Graff Kleven
Nora Listerud
Bjørn Vetle Alexander Heimly Andersson
Ludvig Ørbech Letnes
Alva Berg Ulvedal
Eva Ulvedal
Oskar Ruvik Vollebekk
Christina Ruvik Vollebekk

DØDE
Sverre Thomas Fossum  
Grethe Dillon  
Magna Tjørve 
Elbjørg Johanne Fjære  
Eva Disberg  
Kari Synøve Mellem  
Maria Calapar  
Mitcha Miroslaw Stanislaw  
Berit Molvik  
Leif Enge  
Egil Kjærnsmo  
Kari Tone Svendsen  
Ivar Henry Fjeld  
Alvilde Nikoline Dahl  
Sona Azatian  
Bent Bodum Thomsen  
Jørn Atle Larsson 

LIVETS GANG
10. august – 22. oktober 2021 

BJØRNDAL KIRKE 
HVERDAGSGUDSTJENESTER

Tors 25.11 kl 20: Gudstjeneste med natt-
verd. Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30 

Tors 27.01 2022 kl 20: Gudstjeneste med 
nattverd. Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 24.01 kl 20: Gudstjeneste med natt-
verd. Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30

Tors 24.02 kl 20: Gudstjeneste med natt-
verd. Åpen kirke med kaffe fra kl 19.30.

MORTENSRUD KIRKE

PROGRAM 
GUDSTJENESTER  & MØTER * Med forbehold om endringer.

Følg menigheten på  
Facebook og hjemmesiden: 
kirken.no/klem

Åpen kirke 
Mortensrud kirke er åpen tirsdag til  
torsdag kl 10-14 for deg som ønsker  
et rom for stillhet, bønn og ettertanke.

Det er mulig å tenne lys og få en  
samtale med diakon eller prest.  
Kontakt: Diakon Berit Oftedal Rem,  
br967@kirken.no / tlf: 40 81 43 95
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Babysang

  

  
Velkommen tirsdager fra 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. 

Sangstunden begynner klokken 12 og varer 
ca. 30 minutter. Etterpå er det lunsj i kafeen 
med mulighet for hyggelig prat og samvær 
med andre fedre/mødre. 

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

HØST 2021:

Hver tirsdag til og med 30. november.

VÅR 2022:

Oppstart tirsdag 18. januar og deretter 
hver tirsdag, med unntak av 22. februar 
(vinterferie). 

Bli med i Facebook-gruppen 
«Babysang i Mortensrud kirke» for å 
få løpende informasjon om babysang.

Knøttesang i både 
Mortensrud og Bjørndal kirke! 

Velkommen til alle sangglade småbarn  
1–5 år! 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.

I forkant av sangstunden, fra kl 16-17, kan 
man kjøpe en enkel middag for en billig 
penge i kafeen.

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

Pris: 50 kr i kontingent per semester

HØST 2021: 

BJØRNDAL KIRKE: Juleavslutning  
med julegrantenning tirsdag 30. november. 

MORTENSRUD KIRKE: Juleavslutning  
tirsdag 7. desember.

VÅR 2022: 

BJØRNDAL KIRKE: Oppstart tirsdag  
11. januar og deretter annenhver uke med 
unntak av 22. februar (vinterferie). 

MORTENSRUD KIRKE: Oppstart tirsdag  
18. januar og deretter annenhver uke.

Bli med i Facebook-gruppene 
«Knøtte sang Bjørndal» og 
«Familietirsdag Mortensrud» for å få 
løpende informasjon om Knøttesang 
og andre aktiviteter for barn. 

Mortensrud Soul Kids
Kor for barn fra 5–10 år 

Øvelse i Mortensrud kirke annenhver  
tirsdag i ulike uker.

Barn fra 5 år til og med 2. klasse har 
øvelse fra kl 17-18. 

Barn i 3. og 4. klasse har øvelse  
fra kl 17.30-18.30. 

I forkant av korøvelsen, fra kl 16-17,  
kan man kjøpe en enkel middag for  
en billig penge i kafeen.

Nye sangere er hjertelig velkommen på 
vårens to første øvelser: 18/1 og 1/2.  
Møt opp på øvelse eller ta kontakt med 
trosopplæringsleder Ingvild Aatlo.

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.

Nye sangere er hjertelig velkommen! Møt 
opp på øvelse eller ta kontakt med tros-
opplæringsleder Ingvild Aatlo.

Første øvelse i 2022 er 18. januar. 

Dirigent: Kristin Syvertsen

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 93 23 42 85,  
Epost: erlendwow@live.no

Søndagsskole
En søndag i måneden har 
vi familiegudstjeneste i 
Mortensrud kirke. Alle de andre 
søndagene, med unntak av i 
skolens ferier, har vi søndagsskole. 

Vi hører en bibelhistorie, synger, leker og 
har det gøy med gamle og nye venner. 

KONTAKTPERSONER  
aktiviteter og arrangement for barn:

Trosopplæringsleder Ingvild Aatlo, 
ia279@kirken.no

Diakon Berit Oftedal Rem,  
br967@kirken.no

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 Maarten Lindtjørn, tlf: 90 47 22 11. 

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: 97 95 42 23.

FOR BARN:

FASTE 
AKT IV ITETER
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FASTE AKTIVITETER…

FOR SENIORER:
Seniortreff
Vi treffes i kafeen eller i 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, 
kontakt diakon Berit Rem på tlf: 40 81 43 95 
eller e-post: br967@kirken.no

DATOER VÅREN 2022: 

7. januar: Juletrefest, 3. februar, 3. mars

7. april, 5. mai, 2 .juni: Vi drar på tur!

Alle er hjertelig velkommen!

BLI MED I BØNN! 
Åpne bønnesamlinger
Onsdag kl 08.00-08.30 og torsdag  
19.30-20.15, i Mortensrud kirke.

Her er det tid for Bibelord, stillhet, forbønn 
og sang. Vi ber særlig for bønnebehovene 
som er skrevet på lapper og lagt i bønne-
krukka i kirken. Vi ber også for menigheten, 
bydelen, våre misjonspartnere og aktuelle 
behov i samfunnet og verden.

Gudstjenester og 
Kirkens Hyggestund  
på Kantarellen
En torsdag i måneden er det enten gudstje-
neste eller kirkens hyggestund med musi-
kalsk underholdning i kafeen på Kantarellen 
bo- og rehabiliteringssenter. Beboerne og 
andre interesserte er hjertelig velkommen! 
Prestene og diakonene fra Holmlia menig-
het og Klemetsrud og Mortensrud menighet 
deltar. 

Har du spørsmål eller vil være med som  
frivillig, ta kontakt med diakon Berit Rem på 
tlf: 40 81 43 95 eller e-post: br967@kirken.no

Datoer for Gudstjenestene: 11. nov.,  
9. des., 13. jan., 10. febr. og 10. mars

Datoer for Kirkens Hyggestund:  
25. nov., 16. des., 27. jan. og 24. febr.

Bønnebrev
Menigheten sender også ut bønnebrev for 
at flere kan være med å bære menighetens 
arbeid i bønn. Du kan også motta det og  
få det tilsendt, ved å kontakte Tore Sætre,  
tlf 92 41 30 39.

Påmelding til Svein-Erik Skibrek: ss372@kirken.no eller tlf: 90 93 66 39 

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

Velkommen til retreat i hverdagen i Mortensrud kirke!

HVERDAGS- 
RETREAT  
høsten 2021

Mortensrud kirke, 
Onsdagene 10. nov, 
17. nov, 24. nov og  
1. des, kl 19 til 21.

Julen nærmer seg, og det er godt å 
kunne forberede seg til høytiden ved 
å møte Jesus i stillhet og ettertanke, 
samt leve seg inn i hvem han er og 
hva han betyr i eget liv. 

Derfor inviterer vi også denne høsten 
til fire kvelder med retreat. Denne 
gangen er gjennomgangstemaet 
Jesus i møte med Peter.

Hver gang gis det god tid til  
meditasjon over sentrale bibeltekster 
og bilder med kristne motiver. Det  
blir også gitt anledning til å dele  
noe av det som ble viktig for deg. 

Samlingene avsluttes med nattverd. 

MENIGHETSWEEKEND 2022:

MENIGHETSTUR TIL NORESUND
Helgen 28. – 30.januar 2022 inviterer menigheten alle med på tur til  
Sole gjestegård på Noresund! Både med og uten ski er unge og voksne 
velkommen til en helg med god mat, fellesskap og lek, bibeltimer,  
seminar, festkveld og gudstjeneste! 11 km fra Sole gjestegård ligger 
Norefjell skisenter med gode muligheter for nedoverski. I samme område 
ligger kilometer lange langrennsløyper for de som foretrekker det. 

Menighetsweekend er en gyllen anledning til å bli bedre kjent med folk 
som er en del av menigheten, kjente og ukjente. På menighetstur har man 
god tid til å være sammen Gud og hverandre og få påfyll til hverdagen. 

Se hjemmesiden vår for oppdatert info!

Alle 11- og 12-åringer inviteres  
til Lys våken i Mortensrud kirke  
27.-28. november. Bli med  
på et morsomt døgn i kirken! 

Gjennomføringen vil følge 
gjeldende Corona-regler.
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Sokneprest
Trond Løberg
tl984@kirken.no
Telefon: 98 64 91 92

STABEN 
i vår menighet

Menighetsarbeider 
Merete Askersrud
ma996@kirken.no
Telefon: 47 63 86 66 

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

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

Trosopplæringsleder 
Ingvild Kronstad Aatlo
ia279@kirken.no

Telefon: 46 78 20 91

Daglig leder
Gunhild Wethelund 
Spilling
gs877@kirken.no

Telefon: 40 81 41 29

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

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

29.september arrangerte Grønn 
gruppe et reparasjonsverksted med 
Eva Kittelsen. Inspirerende foredrag 
og praktiske tips for hvordan man 
kan ta vare på klær stod i fokus. Eva 
Kittelsen er mote og tekstil kunster 
og tidligere deltaker i Det Norske 
Symesterskapet. Kvelden ble gjen-
nomført med grønne midler fra 
bydel Søndre Nordstrand. 

GRØNT HJØRNE
GLIMT FRA REPARASJONS-
VERKSTED MED EVA KITTELSEN

Infomøte og lysmesse for foreldre og konfirmanter
12. desember kl. 19.00 i Mortensrud kirke

I konfirmasjonstiden får du oppleve:
• Gode fellesskap
• Undervisning og samtaler om livets små og
 store utfordringer
• Å bli kjent med kirka gjennom ulike aktiviteter 
• Konfirmantleir i august

Påmelding til konfirmasjonen skjer på nettsiden
vår: kirken.no/klem
Se siden om konfirmasjon.

Hei, du som er født i 2007!
Vi ønsker deg velkommen
som konfirmant i kirka.
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 store utfordringer
• Å bli kjent med kirka gjennom ulike aktiviteter 
• Konfirmantleir i august

Påmelding til konfirmasjonen skjer på nettsiden
vår: kirken.no/klem
Se siden om konfirmasjon.

Hei, du som er født i 2007!
Vi ønsker deg velkommen
som konfirmant i kirka.
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Prosjektet Ung Bjørndal jobber  

med å skape møteplasser for 

ungdom i bydelsbydelen.

B jørndal Frivilligsentral og daglig leder Nina 
Tveit har i alle år ivret for å etablere møteplasser 
for barn og unge på Bjørndal. I fjor ble ett slikt 

prosjekt realisert: Ung Bjørndal.  
 Sammen med Bydel Søndre Nordstrand og Redd 
Barna fikk Frivilligsentralen mulighet til å ansette 
bydelsverter. De har ett overordnet oppdrag: Bidra til at 
Bjørndal blir et bedre sted for ungdommen. 
 Selv om deler av 2020 og 2021 forsvant i korona-
pandemien, har bydelsvertene klart å samle ungdom 
som ønsker å gjøre noe for stedet de bor på.

Unge blir hørt
Dette sier bydelsvertene om prosjektet og Bjørndal – på 
ungbjorndal.no: 
 

Ikram, sosionom: –Bjørndal er et unikt sted. Vårt pro-
sjekt vil gi ungdommen en åpen mulighet til medvirk-
ning, bruke sin stemme og få eierskap til endringer i 
sitt eget nærmiljø.
 
Ali, økonom: –Jeg er en av dere og kjenner Bjørndal 
veldig godt. Jeg ønsker å gjøre Bjørndal til et enda 
bedre sted, for store og små.
 
Marline, sosionom: – Ungdom på Bjørndal er de beste! 
Endelig er det vår tur til å bli hørt. Ung Bjørndal er ung-
dommenes sted der man skal få muligheter. Alle er gode 
på noe og alle har et talent. Vi trenger arenaer der man 
kan utvikle dette. Bli med for å bruke stemmen din og 
for å utvikle deg selv og ditt nærmiljø.

Safiya, fagarbeider: – Ung Bjørndal er et trygt sted der 
du kan være med å medvirke. Ungdommen bestemmer 
hvordan dette stedet skal bli.

Forme nærmiljøet
Basen for prosjektet er Bjørndal ungdomsforum. Her 

Ung Bjørndal arrangerer 
egne jente- og guttekvelder. 
Her fra en jentekveld på 
Grendehuset, ved lerretet 
står Rozerin Fredriksen Herki 
(t.v.) og Selun Ekmekci.
Foto: Ung Bjørndal

GJØR BJØRNDAL TIL ET  
BEDRE STED FOR UNGDOM



møtes en gruppe ungdommer jevnlig for sosiale aktivite-
ter, men også til læring og diskusjon rundt ulike tema som 
engasjerer dem. Forumet skal være en arena der ungdom-
mene får utvikle og øve sine kunnskaper og meninger. Her 
får de også tilgang på verktøy som kan brukes til å påvirke 
eget liv, definere seg selv og sitt nærmiljø.
 I fjor høst arrangerte Ung Bjørndal sammen med 
organisasjonen Tøyen Unlimited en workshop om sosialt 
entreprenørskap for ungdom på Bjørndal. Her ble flere 
utfordringer lagt på bordet:
 Hva er det vi mangler på Bjørndal? Hva er bra? Har du 
sittet lenge inne med en idé eller nylig fått en idé? Ønsker 
du å få til endring eller vil du realisere din idé?
 Ut av workshopen kom flere aktiviteter for ungdom på 
Bjørndal. Nå i høst blir det arrangert egne jente- og gutte-
kvelder, der man samles til samtale og ulike aktiviteter.  
I sommerferien arrangerte Ung Bjørndal en rekke aktivite-
ter for ungdom som holder seg på Bjørndal om sommeren.

Eget ungdomshus
Et annet prosjekt som skal realiseres i høst er Åsland Rød. 

Dette skal bli det nye aktivitetshuset på Bjørndal, hvor 
blant annet ungdommene skal få være. Til nå har Ung 
Bjørndal holdt til på Grendehuset på Bjørndal.
 Åsland Rød er den nedlagte barnehagen på Åsland som 
Frivilligsentralen, Bjørndal fritidsklubb og Ung Bjørndal 
har fått overta.
 – Planen er at vi flytter inn i desember, da skal alt 
være klart, forteller Nina Tveit, som er sentral i både 
Frivilligsentralen og Ung Bjørndal.
 Blant tilbudene som blir å finne i Åsland Rød, er Ung 
Café – et værested for Bjørndals ungdommer.

Store gaver
Å overta barnehagen har kostet penger, for den må til-
passes nye brukere – og pusses opp. Men med på veien har 
Nina Tveit fått flere større summer fra glade givere:
 Sparebankstiftelsen har gitt 280.000 kroner til Redd 
Barna som de skal bruke på ungdomscafeen der hoved-
målet er å «skape et trygt og positivt nærmiljø for ungdom 
og unge voksne på Bjørndal».
 Gjensidigestiftelsen har gitt 800.000 kroner til  
oppussingen av Åsland barnehage, slik at dette blir  
gode lokaler for fritidsklubben og Ung Bjørndal.

Flere frivillige
Når 2021 går over i 2021 takker bydelsvertene – med ett 
unntak – for seg. Prosjektet Ung Bjørndal går over i en ny 
fase, og med det blir Marline Merg aktivitetskoordinator  
i en 50 prosentstilling.
 – Hovedoppgaven blir å rekruttere frivillige som vil 
være med å ta Ung Bjørndal videre, forteller Nina Tveit og 
sender med det utfordringen ut i det offentlige rommet.
 Her blir det mulighet til å være med å forme tilbudene 
til Bjørndals ungdommer.

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN

GJØR BJØRNDAL TIL ET  
BEDRE STED FOR UNGDOM

Alle er gode på noe  
og alle har et talent.  
Vi trenger arenaer der 
man kan utvikle dette.

Marline Merg blir med videre i Ung Bjørndal, 
nå som aktivitetskoordinator. Foto: Privat
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Det er høyt lydnivå og stor stemning når omkring 30 barn og 

ungdommer er i fri musikalsk utfoldelse i Mortensrud kirke.

H ele lørdagen er satt av til lek, 
musikalsk aktivitet og øving. 
Mortensrud Soul Kids og 

Superkidza skal sammen arrangere konsert 
på slutten av dagen, og mye skal bli klart. 
 – Mortensrud kirke satser friskt på 
musikk, med ønske om å ha varierte inn-
slag. Korfesten, som kuliminerer i konsert, 
kan sees som en bit i denne satsningen, sier 
Line Austrud-Hjelle, som er dirigent for 
Mortensrud Soul Kids, koret for barn fra 
fem til ti år. 

Til daglig jobber Line i Dissimilis kompetan-
sesenter, og det er i denne jobben hun har 
ansvar for koret SuperKidza. Dette er et litt 
annerledes kor der barn med ulikt funge-
ringsnivå synger sammen. 
 – Kirken skal være et inkluderende 
fellesskap. På en tidligere Trosopplærings-
konferanse ble det tematisert at vi har et 
stykke vei å gå for en likeverdig inkludering 
av mennesker med funksjonsnedsettelser, 
forteller Line. 
 – I det å være korleder for ett barnekor i 

Dissimilis’ tilrettelagte tilbud og ett barne-
kor i Mortensrud kirke har jeg kjent på et 
kall til å bidra på dette området og utnytte 
de mulige synergieffektene. 

Mortensrud Soul Kids og SuperKidza har 
nå samarbeidet om korfest og opptreden 
på Dissimilisfestivalen gjennom flere år, og 
Line mener dette samarbeidet styrker begge 
korene. 
 – Med korfesten har jeg ønsket å allmin-
neliggjøre annerledeshet, bryte ned barri-
erer, og la både barna i korene og publikum 
fra begge sammenhenger få oppleve et 
fellesskap, bygget på likhet, sier Line. 
 – Jeg opplever at samarbeidet med 
SuperKidza gjør det lettere å samtale med 
barna om barn med ulike utfordringer og 
funksjonsnedsettelser, sier foreldrekontakt i 
Mortensrud Soul Kids Anne Silje Voll.  
 – Det er også hyggelig å høre at de stiller 
spørsmål på barns naive, gode måte, men 
også umiddelbart aksepterer, viser toleranse 
og framsnakker de andres prestasjoner. 

Hun mener dette virker positivt inn mot 
skolehverdagen for Soul Kids-barna da de 
fleste barna går på Stenbråten, og har et 
aktivt forhold til S-klassen der, S-klassen er 
en byomfattende spesialgruppe med elever 
fra 1.-7. trinn, tilrettelagt for elever med 
psykisk utviklingshemning. 

Det kreves en del logistikk å få et slikt 
arrangement til å gå rundt, og rundt tjue 
voksne er i sving denne dagen, på musikk 
og teknikk, lunsjservering, for å lede lek og 
trygge, og som ledsagere for de som trenger 
litt ekstra trygghet. Alle gir uttrykk for at 
korfesten er, ja, nettopp, en fest. Korfesten 
er også støttet med midler fra menigheten, 
som kommer godt med. 
 – Det å møtes med barna gjennom en 
hel dag, er ekstra fint, sier Line. – Vi får tid 
til å bli litt kjent på tvers av korene. Barna 
får erfare at vi kan leke sammen, spille 
trommer og synge, spise og mingle, og det 
hele ender opp i en stor felles opplevelse; 
konserten. 

Stor sangglede 
på korfesten
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Alle synger av full hals, og alle er (med rette) 
godt fornøyd med egen innsats etterpå. 
 – Å få muligheten til å lede dette i rollen 
som både korleder og konferansier, som et 
mellomledd mellom barna og de voksne, var 
utrolig sterkt. Jeg opplevde barnekorene, 
bandet og musikken i sin helhet, rørte ved 
pulikum på mange strenger, avslutter diri-
gent Line Austrud-Hjelle. 

TEKST OG BILDER: SIGRID REGE GÅRDSVOLL

 

friviliige fedre på lydbordet ga bra trøkk i 
lydbildet. 

Begge korene synger noen sanger alene, og 
de to korene synger flere låter sammen. I til-
legg er det ryddet rom til en soloopptreden 
og et nummer med en gruppe av de eldste 
sangerne fra Soul Kids alene. 

Så strømmer de til: Foreldre, søsken, beste-
foreldre og venner fyller kirkebenkene og 
får med seg en glederik og levende konsert, 
med vennskap og mestring i hovedrollen. 

Etter leker og lunsj er det bare en ting 
alle tenker på: Å forberede seg til konsert. 
Noen skal synge solo for første gang, og for 
mange er det spennende med egen mikro-
fon. Likevel er det stort sett mer glede enn 
nerver som melder seg mens korene og 
bandet øver gjennom konsertplanen. 

Anne Silje forteller at i år var det lagt enda 
mer vekt på band og teknikk. 3. og 4. klas-
singene (og enkelte i SuperKidza) fikk prøve 
seg med håndholdte mikrofoner, mens 
resten ble fanget opp via kormikrofoner. To 

 – Det å møtes med 
barna gjennom en hel 
dag, er ekstra fint. 
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Julemarked  
i Mortensrud kirke

Lørdag 20. nov kl 11–15
Salg av diverse produkter,  
julekaker mm. 

Åpen kafe hele dagen.  
Lykkehjul, utlodning og åresalg

Kl 12–13: JULEVERKSTED FOR BARN

Kl 13.30: SANG AV SOUL KIDS

Bidrag til julemarkedet mottas 
med takk, og kan leveres til 
menighetskontoret.

Søndag 5. des kl 16.00
Kom og drøm deg bort i nydelig julemusikk med 
kirkens flotte kor. Soul Children, kirkekor, Soul kids 
og Elevation med band, ønsker velkommen til en 

time fylt med kjente og kjære julesanger. 

Vi selger kaffe og kaker i kafén i kirken fra kl 15.00.

Billettsalg fra kl 15.00, ved inngangen,  
vi har betalingsterminal, men foretrekker  

at du bruker Vipps 49022

Pris: Voksne kr 100,-, Barn 4-16 år kr 50,- 
Under 4 år gratis, Familie kr 250,- 

Velkommen!

«JULEDRØM»

Julegran- 
tenning  
på Bjørndal
Velkommen til årets julegran- 
tenning utenfor Bjørndal kirke  
tirsdag 30. november kl 18.

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

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

Dette blir juleavslutningen til Familiemiddag og 
Knøttesang som møtes annenhver uke (partall)  
i Bjørndal kirke.

PROGRAM:

Kl 16.30 – 17.30:  Grøt, pepperkaker og gløgg inne

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

Kl 18.00:  Julegrantenning

Ta med naboen og kom!

Juletrefest  
for Klemetsrud 
og Mortensrud 

menighet

MORTENSRUD MENIGHETSSAL:  
Tirsdag 4. januar kl 17.00-19.00

Det blir festprogram med under- 
holdning, juleandakt, 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 150

Juletrefest


