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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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i hadde håpet at vi kunne gå lysere 
tider i møte nå når vi begynner å 
se slutten på pandemi og isola-
sjon… og så kommer dette. 

Hva kan vi gjøre?
Vi vanlige mennesker kjenner oss små og 
maktesløse overfor slike onde handlinger. 
Vi har ingen innflytelse på dem som tar 
beslutninger og kan i utgangspunktet  
gjøre lite. 

Men vi trenger ikke la oss trykke ned i 
håpløshet og fortvilelse, selv om vi 

ikke har direkte påvirkning på det 
som skjer. Bibelen oppfordrer 
oss til å gjøre to ting: Be og løft 
hodet.

«Be for konger og alle i ledende 
stillinger, så vi kan leve et stille 

og fredelig liv med gudsfrykt og 
verdighet. Dette er godt og noe Gud, 

vår frelser, gleder seg over» (1. Tim 2,2-3).

Jesus lover oss ikke et lett liv med dans 
på roser her på jord. Han varsler at det 
skal komme kriger, forfølgelse, jordskjelv, 
hungersnød og pandemier. Likevel sier han 
«når dette begynner å skje, da rett dere opp og 
løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» 
(Lukas 21,28)

Å be er nærliggende i denne tiden. Men å 
løfte hodet i håp og forventning er stikk i 

Håp i en mørk tid
Når dette skrives står Europa i den vanskeligste situasjonen  
vi har hatt siden 2. verdenskrig. Russland bryter folkerett og  
menneskerettigheter og prøver å legge Ukraina under seg. Vi 
er opprørt over overgrepene folket der opplever. Samtidig føler 
mange på frykt: hva kan en diktatorisk leder finne på å gjøre mot 
dette landet, mot resten av Europa, ja kanskje mot hele verden.

strid med omstendighetene og hva vi føler. 
Vår trygghet og vårt håp må forankres i noe 
annet enn situasjonen vi opplever. Det må 
være mer enn et tomt håp eller ønsketenk-
ning. Hvor finnes det?  

Oppstandelsen gir håp
Vi skal snart feire påske. Den er en paradok-
sal høytid og handler om mye mer enn sol 
i hytteveggen, hvite vidder, kvikklunsj og 
appelsin. Den handler om verdens største 
drama. Ondskapen og de mørkeste krefter 
i tilværelsen syntes å vinne, men så brøt 
lyset og livet igjennom og dødens lenker ble 
brutt påskedag. Det onde fikk ikke det siste 
ordet. Jesus sto opp fra de døde. Livet vant. 
Godheten og kjærligheten seiret.  

På grunn av Jesu død og oppstandelse kan 
vi mennesker eie nytt liv, ny kraft og nytt 
håp som holder uavhengig av omstendighe-
tene. Det betyr ikke at vi flykter fra verdens 
problemer, men at vi går inn i utfordringene 
og gjør det vi kan med trygghet og visshet 
om at vi ikke er alene og at det gode skal 
vinne til slutt.

Ingenting kan gi oss så mye håp som opp-
standelsen. Slik som Jesus ikke ble i graven, 
men sto opp fra de døde, slik skal alle som 
tror på ham også stå opp igjen. Dette gir 
trøst og styrke for livet og evigheten.

TROND LØBERG, SOKNEPREST

Vi ber til Gud: 
–  for Ukraina, om beskyttelse mot lidelse 

og død. Vi ber at Russland må trekke seg 
raskt ut, at folk må få vende hjem igjen og 
at landet må gjenoppbygges. Vi ber om 
visdom og velsignelse for Ukrainas ledere.

–  for det russiske folk. Vi ber at de må velge 
ledere som kan føre dem på rett vei. Vi 
ber om ydmykhet, frihet og velsignelse for 
befolkningen i Russland.

–  om velsignelse for vårt nærmiljø, særlig om 
trygge oppvekstforhold for barn og unge.

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

–  for 20-års jubileet for Mortensrud kirke. 
Vi ber at det skal bli en feiring preget av 
gle-de og takk, og som styrker det videre 
arbeidet i menigheten.

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

–  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 påske. 

–  for vårt nye misjonsprosjekt: At Stefanus-
barna må komme ut av fattigdom og 
fornedrelse og at Anafora-senteret må gi 
ungdom frimodighet og utdannelse så de 
kan reise seg som ledere. 

Vi takker Gud:
–  for påskens budskap om Jesu død for våre 

synder og oppstandelsen gir håp og evig liv.

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

–  for barne- og ungdomsarbeidet i  
menigheten. 

–  for husfellesskapene som møtes jevnlig.

–  for Frikirken og Bydelskirken og for andre 
menigheter i vårt område

«BE SÅ SKAL 
DERE FÅ »

– et løfte å satse på:



Litt mer enn 
hederlig omtale 
Hva det som kjennetegner og gir Mortensrud kirke et særpreg som arkitektonisk verk, 

bygning, kirke og som har gitt det slik oppmerksomhet og overveiende hyllest? 

N
oen stikkord: Plasseringen  
i og tilpasningen til terrenget, 
«planløsningen» og bruken  
av materialene stål, glass, 

betong og tegl.

Kirken er i prinsippet en langkirke med 
(spisset) saltak. Hovedkonstruksjonen er en 
stålramme, et bindingsverk av oppsveisede 
stålprofiler, med en skifervegg der stuss-
fugene (mellomrommene) ikke er tettet. 
Skiferen avstives for hver meter av flattstål. 
En glassfasade utenfor skiferveggen danner 
et smalt galleri rundt kirkerommet

Slik beskriver arkitekten det selv: 
«Flere av furutrærne er bevart i atrier 

i bygningskroppen, og noe av fjellet 
stikker opp som øyer i betonggulvet i 
kirken. På denne måten skjer de viktig-
ste rominndelingene i kirken ved hjelp 
av elementer som i utgangspunktet var 
på tomta. Dette var mulig å gjøre fordi 
det var store toleranser i dimensjone-
ringen av rommene. Ingen moduler ble 
brukt for å bestemme eksakt plassering 
av hagene i bygningsinnhegningen. I 
stedet ble materialer og konstruksjoner 
valgt for å oppnå en trinnløs tilpasning 
til tomta.» (Mur+betong nr 1-2002).

Ulf Grønvold skriver i Norsk Aritekturmu-
seums årbok i 2002: 

«Mortensrud kirke er et stykke grunn-
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Utmerkelser
Mortensrud kirke har fått en rekke 
arkitekturpriser, bl.a. European Steel 
Design Award 2003, Norsk Stålkon-
struksjonspris for 2003 og arkitektene 
ble tildelt Grosch-medaljen for 2003. 
Kirken ble i 2007 av Morgenbladets 
fagjury utpekt til et av etterkrigstidens 
viktigste bygg i Norge. Videre fikk arki-
tektene Houens fonds diplom i 2008, 
en av Norges fremste arkitekturpriser.

Nyskapende praktbygg  
for hverdag og høytid
«Sakralt mesterverk». «En full-

kommen kirke». «Uendelig  

vakkert». «Magisk og virkelig». 

«Miraklet på Mortensrud». Bare 

noen få av mange begeistrede 

beskrivelser etter at Mortensrud 

kirke ble vigslet i april 2002. 

20 ÅR SIDEN MORTENSRUD 
KIRKE BLE VIGSLET

leggende arkitektur. Her utforskes 
ulike konstruksjonssystemer. Vi møter 
gleden ved å utprøve nye materi-
alvirkninger og opplever en 
genuin landskapsforståelse. 
Mortensrud kirke er 
frodig, mangetydig og 
opplevelsesrik.»

Under overskriften «Stem-
ningsrommet» beskrives den slik 
i bind 6 av «Kirker i Norge» (2008), 
red. Einar Dahle og Jiri Havran: 

«Dette arkitekturverket er samling av 
vanlige materialer som det er blåst liv i 
på en til da ukjent måte ved en uvanlig, 
original sammenstilling i rommet. Det 
gjør Mortensrud kirke til norsk arkitek-
turs viktigste bidrag siden stavkirkene.»

Som om ikke det var nok: 
«Den rører ved dypere strenger i et 
menneske. Kirkerommet er uendelig 
vakkert. Kirken er svaret på en hel 
generasjons lengsel etter det sakrale, 
ørkenvandringen er over, man har 
funnet målet. Dette lyder som om 
paradis er funnet, men det er det ikke. 
Kirken har partier som er overjordiske, 

men den er langt fra fullkommen. Som 
menneskene har den en rekke lyter, men 

den er direkte, sann og ærlig. Den er 
enkel, men samtidig kompleks.» 

Og ikke nok med det: 
«Mortensrud kirke er et 
lysende eksempel på hva 
arkitekturen kan tilføre 

samfunnet og den enkelte 
når man er åpen for muligheter 

som ikke kan forutses, i hvert fall 
ikke med lover, regler, bestemmelser og 
konvensjoner og konformiteter.»

AV TERJE WEHUS

«Vi møter gleden ved å utprøve nye materialvirkninger og opplever en genuin 
landskapsforståelse», skrev Ulf Grønvold i Norsk Arkitekturårbok i 2002.

Grunnstensnedleggelsen ved Gunnar 
Stålset i 17. juni 2002
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Nyskapende praktbygg  
for hverdag og høytid

20 ÅR SIDEN MORTENSRUD 
KIRKE BLE VIGSLET

B
ygningen var resultatet av år med 
målrettet, menighetsbyggende 
arbeid, en visjon om en kirke som 
et kraftsenter i et framvoksende 

lokalsamfunn og unge arkitekter som 
tenkte utenfor etablerte bokser.

Bydelsutvikling i Oslo Sør
Midt på 80-tallet begynte omformingen av 
det som til da hadde vært et landlig område 
sør i Oslo. Folk kjøpte bolig eller tomt og 
bygde selv på Mortensrud, Dal, Brenna, 
Lofsrud, Bjørndal. I Søndre Nordstrand 
økte befolkningen med 80 prosent i 
7-årsperioden 1986 til 1993 og gjorde 
området til Oslos «yngste» bydel. Fra 1933 
hadde området hatt Klemetsrud kirke som 
sin kirke, med Nordstrand som sokn og 
prestegjeld. 
 Men nå begynte et kirkelig grasrotarbeid 
å røre på seg på flere steder. Etter forespør-
sel fra prost Østenstad i Nordstrand ble 
Jens Fredrik Brenne ansatt av Indremisjons-
selskapet i 1986 for å lede utviklingen 
av menighetsarbeid på Bjørndal. Det ble 
startet en rekke aktiviteter blant barn og 
unge, og gudstjenester ble avholdt dels på 
Bjørndal skole, dels i Klemetsrud kirke. Her 
var det også et ønske om å få en egen kirke, 

prosjekter kom og gikk før menighetsrådet 
og sokneprest Trond Løberg i 2015 lyktes 
med å få flyttet Bykapellet som hadde stått 
ved Domkirken mens den ble renovert, til 
Bjørndal.

Selvbyggerne på Mortensrud,  
Dal og Brenna
I området som i dag går under betegnelsen 
Mortensrud, ble historien en annen. 
Blant dem som satte i gang med å bygge 
seg bolig på Mortensrud, Dal og Brenna 
vokste det også fram et ønske om å bygge 
en menighet med rotfeste i lokalmiljøet. En 
selvoppnevnt menighetskomité, «menig-
hetskretsen», ble dannet høsten 1986 
etter initiativ fra NRK-journalist Tomm 
Kristiansen, med ham som leder og Lisbeth 
J. Fossum som nestleder.
 Tor Holtan-Hartwig var en uvurderlig 
medhjelper fra Nordstrand menighet. 
Kirkens Bymisjon hadde i september tilsatt 
Dag Høyem som drabantbyprest. 

Det første barnearbeidet i området, en 
KFUM-speidergruppe, ble startet allerede 
i 1984. Så ble det søndagsskole, en KFUK-
speidergruppe, barnekor, husfellesskap, 
ungdomskor, konfirmantarbeid, «Ungdoms-

bølgen» og menighetsblad. Gudstjenester 
ble holdt annenhver søndag i Klemetsrud 
kirke, men fra 1988 og helt fram til 2002 
ble Lofsrud skole «kirke». «Lofsruddomen» 
skulle vise seg å tjene stedet og menigheten 
godt. 
 Fra 1994 startet en ny fase. Klemetsrud, 
med Bjørndal, og Mortensrud ble skilt ut 
som egne sokn (menigheter). Med det fulgte 
rett til sokneprest og kirke. Det første lot seg 
raskere ordne enn det siste, med Svein-Erik 
Skibrek som sokneprest begge steder fra 
1995. Han fikk i oppdrag av prosten å ta 
seg spesielt av Mortensrud menighet, og ble 
slik helt sentral i kirkebyggingsprosessen 
som varte de neste åtte årene. Det nye 
menighetsrådet, med Stig Fossum som leder, 
etablerte komiteer og grupper for å ivareta 
både praktiske og mer overordnede ønsker.

Idédugnad for egen kirke
Den 8. mai 1996 ble det holdt en egen 
idédugnad i menigheten, oppsummert 
etterpå i et notat ved Tomm Kristiansen. 
Tema: Hvilke behov og funksjoner skulle 
den nye kirken dekke og hvordan skulle den 
se ut? Forslagene var mange: Kirken skulle 
være opphøyd og identifiserbar uten å være 
fremmedgjørende. Man ønsket en folkekirke 
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«Flere av furutrærne er bevart i atrier i bygningskroppen (…). På denne 
måten skjer de viktigste rominndelingene i kirken ved hjelp av elementer 
som i utgangspunktet var på tomta.» skrev arkitekt Jan Olav Jensen.
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som var åpen og innbydende. Den skulle gi 
plass til alle, være en sosial møteplass, et 
aktivitetssenter for unge og eldre, gi rom 
for møtevirksomhet, hobbyaktiviteter, 
undervisning, musikk og sang. Man åpnet 
for «sambruk» med myndigheter og andre i 
bydelen. 
 Her er det mye som minner om arbeids-
kirkens funksjon. Og det er et paradoks, 
påpeker Ragnhild Lavik i sin masteroppgave 
fra 2007 om byggingen av kirken, «fordi 
motstanden mot arbeidskirke løper som en 
«rød tråd» gjennom historien om Mortens-
rud kirke i uttalelser som: «Kirken er ikke en 
arbeidskirke. Vi ville ikke ha en arbeidskirke i 
likhet med mange av de nyere kirkene i Oslo-
området». «Menigheten på Mortensrud ville 
ikke ha en arbeidskirke, eller en ’kaffedral’...». 
«Fra menighetens side var det ett grunnleg-
gende ønske – vi ønsket oss en katedral i 
bydelen»». Det er vel nærliggende å si at man 
ønsket seg arbeidskirkens funksjon, men 
ikke form. Og slik ble jo også resultatet til 
slutt, med et menighetshus som er åpent for 
bruk av alle og et hellig kirkerom, dedikert 
til gudstjenestelig bruk. «Hit skal man, fra 
alle aktivitetsrom, kunne søke mot stillhe-
ten. (...) I dette levende miljø skal kirkerom-
met ligge som et hverdagsmysterium, noe 

som trekker oss mot «det undrende», heter 
det i notatet etter møtet.
 Fra idédagen lå det også flere føringer for 
utforming og utsmykning: 

«Vi vil at kirken på Mortensrud skal 
møte mennesker med flere sanser en 
de talte setninger. Derfor vil vi legge 
vekt på utsmykning og arkitektur. Hele 
bygget skal forkynne til alle våre sanser 
om den Gud vi tror på. Gjennom flere 
sanser skal de som besøker kirken få nye 
visjoner om Guds vilje med oss.»

 
Pilegrimsmotivet ble også fremhevet. Kirken 
ville bli liggende i et område som i sin tid var 
eid av klosteret på Hovedøya, med ferdsels-
veier til de gamle kirkesenteret i Vika, altså 
en uoffisiell pilegrimsvei. Skal hele huset 
ha et budskap til dem som er på vandring? 
undret man. Tanken kom til å prege 
virksomheten i den nye kirken gjennom de 
månedlige «Vandringskveldene» som kom 
i gang straks kirken sto ferdig i 2002. Over 
100 kjentfolk ble i løpet av 12 år invitert 
til en samtale om liv og tro, først med Stig 
Fossum, deretter Ragnar Sjølie som vert.

Menigheten som byggherre
Mortensrud kirke fikk to ansvarlige 

byggherrer: Kirkelig fellesråd med juridisk 
ansvar og Kirkevergen med administrativt 
ansvar. Men i realiteten var det menigheten 
som fungerte som byggherre, framholder 
Ragnhild Lavik. Vanlig prosedyre ville 
ha vært å invitere tre arkitekter til en 
konkurranse. I stedet allierte fellesrådet 
seg med Kirkelig Kulturverksted, med Berit 
Hunnestad som koordinator, som intervjuet 
ulike arkitektkontorer. Menigheten ønsket 
en arkitekt som var ung, visjonær – og 
uten erfaring med kirkebygg! Valget falt 
på Jensen&Skodvin, med arkitektene 
Jan Olav Jensen og Børre Skodvin. Også 
kunstnerne ble involvert fra starten: Terje 
Hope, interiørarkitekt og møbeldesigner 
som sto for design av kirkebenker, prekestol 
og altermøbler og Gunnar Torvund som 
utformet altertavlen.

Ikke bare idyll…
En unik, intens og fruktbar prosess var 
startet. Ulike tomtealternativer forelå, blant 
annet der moskeen ligger i dag. Men valget 
falt på naturtomta på knausen sør for Senter 
Syd. Idéer, planer og tegninger ble drøftet i 
et eget «kirkeverksted», et bindeledd mellom 
menigheten, arkitektene og kunstnerne. 
Mange la ned en stor innsats, og det er fort 

«Dette arkitektur-
verket er samling 
av vanlige mate-
rialer som det er 
blåst liv i på en til 
da ukjent måte 
ved en uvanlig, 
original sammen-
stilling i rommet», 
skrev Einar Dahle 
og Jiri Havran i 
bind 6 av «Kirker  
i Norge» (2008).
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gjort å glemme noen, men blant de lokale 
engasjerte i planfasen var Tomm Kristi-
ansen, Stig Fossum, Svein-Erik Skibrek og 
Wenche Ones.
 De lokale pådriverne tok med seg 
føringene fra idédagen når de uttrykte sine 
ønsker: Kirken skulle «se ut som en kirke». 
Da Jan Olav Jensen presenterte de første 
skissene i januar 1998, ble det bråk. Han 
hadde tegnet inn flatt tak! Og fikk klar 
beskjed om å komme tilbake med saltak 
(spisset tak)! Nye forslag kom, og flere 
ønsker om endringer ble fremmet – om 
endringer i fasade, tårn, muren rundt 
kirken. Samarbeidet med arkitekten gikk 
seg godt til, og de siste tegningene ble 
godtatt av menigheten og Kirkelig Fellesråd 
i mai 1999. Verre var det med Kirkedeparte-
mentets rådgiver som ga planer og tegninger 
strykkarakter. Innvendingene gikk på 
kirkens orientering sør-nord og ikke vest-
øst, at gulvet skrånet, motlysproblem fra 
fondveggen og mangel på liturgisk tilpas-
ning. Men kun noen mindre justeringer ble 
gjort, og tegningene ble godkjent av biskop 
Gunnar Stålsett og Kirkedepartementet.

Gaver og dugnad
Foruten den sterke involveringen i 
utformingen av bygget var det også et 
stort engasjement for å skaffe bidrag til 
menighetens «egeninnsats» i prosjektet, 
både i form av pengeinnsamling og praktisk 

arbeid. I tillegg bevilget Norsk Kulturråd og 
Kulturprosjekt Norge penger til utsmykning 
og inventar. En gruppe i menigheten bidro 
med et lån slik at menighetshuset også fikk 
en kjeller som kunne brukes. Knut Brudeli 
(menighetsrådsleder fra 2001) godt hjulpet 
av Arne Lunde ledet an i dugnadsarbeid for 
bl.a. å rydde kirketomta og mye praktisk 
arbeid og oppfølging da kirken sto ferdig.

Vokst nedenfra
Grunnsteinen ble lagt ned av biskop Gunnar 
Stålsett 17. juni 2000, innledet med en 
pilegrimsvandring langs de gamle stiene, 
med siste del ledet av biskopen, fra Senter 
Syd til byggeplassen. Samarbeidet med 
utøvende entrepenør viste seg å by på en 
rekke problemer, men etter noen utsettelser 
ble kirken vigslet 28. april 2002, også den 
foretatt av biskop Stålsett som i sin tale 
påpekte: 

«Dette kirkebygget er båret av visjonen 
av å være en kirke for alt folket. Den er 
vokst nedenfra. Arbeidet startet ved at 
mennesker i lokalmiljøet ble spurt om 
hvordan kirken skulle være ... Og kirke 
har vi fått ... En postmoderne kirke som 
bryter med tradisjon samtidig som den 
uttrykker katedralens evige idé ... Vårt 
språk føres videre til nye slekter.»

TEKST OG FOTO: TERJE WEHUS

I forbindelse med 
jubileet har Lisbeth 
J. Fossum skrevet 
sin versjon av disse 
spennende årene i 
områdets historie. 
Boka «Mortensrud kirke 20 år – Involvering 
og fellesskap i et nytt lokalsamfunn» er 
under produksjon og gis ut i løpet våren. 
 – Det er gjennom involvering og felles-
skap at vi får til ting. Det er hovedpoenget i 
boka. Det er viktig for oss alle å være stolte 
av våre røtter. Vi må ha en solid grunnvoll 
å stå på; akkurat som med at kirken er 
plassert på fjell, understreker hun.

Boken kan forhåndsbestilles på 
lisbethjfossum@gmail.com

Jubileums-
bok

Utkast til 
omslaget.
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Trond Løberg,  
sokneprest:
– Mortensrud kirke 
er en fantastisk kirke 
å feire gudstjeneste og 

drive menighetsarbeid 
i. Folk som kommer hit for 

første gang sier ofte «wow, så flott kirke». 
Også de som er i kirken ofte gir uttrykk 
for at kirkerommet betyr veldig mye for 
dem. Mange sider ved kirken taler til oss. 
Skifersteinene på veggene minner oss om 
at vi som kristne er et tempel av levende 
steiner som hører sammen, selv om vi kan 
ha våre skarpe kanter. Og mellom disse 
skinner Guds lys inn. Altertavlen har et 
sterkt budskap om forsoning i seg. Det 
naturlige fjellet som stikker fram både foran 
og bak forteller om Jesus som klippen vi får 
bygge livet på. Og hver gang jeg går opp på 
fjellet til talerstolen holder jeg bergpreken.

Ingvild Kronstad Aatlo,  
trosopplæringsleder:
– Mortensrud kirke er 
et fantastisk sted å 
ha med barn! Kir-
kerommet inviterer 
til aktivitet, lek og 
utforskning. Klatre-
fjellet bakerst i kirken 
er en favoritt, og altertavlen 
inspirer og engasjerer barn (og voksne) i alle 
aldre. Kirkekaféen er uvurderlig! Å kunne 
invitere til kirkekaffe og familiemiddager 
her skaper fellesskap og gjør at barnefami-
lier føler seg hjemme i kirken vår. 

Maarten Lindtjørn,  
ungdomskapellan:
–Mortensrud kirke gir rom for det hellige 
og det alminnelige, noe vi ser spesielt godt 

i ungdomsarbeidet. Ungdomsarbeidet er 
veldig sterkt tilknyttet Mortensrud kirke, 
deres kirke. I ungdomsarbei-
det Hvilepuls lever vi 
godt i møtepunktet 
mellom kafeen og 
kirkerommet – der vi 
kan spise i fellesskap, 
samles i sofaene til 
undervisning, og bruke 
kirkerommet til gudstje-
neste på ungdommenes premisser. Det en 
sterk opplevelse å se ungdom som setter seg 
oppå berget ved lyskassen etter å ha tent 
lys under bønnevandringen og blir sittende 
sammen i stillhet. Eller når søndagsskolen 
kommer inn igjen til gudstjenesten og jeg 
fra alteret kan se flere barn som klatrer opp 
på berget og henger fra stålbjelkene. Det er 
en kirke som tåler at barn og unge bruker 
den slik de vil; på den måten gir den en 
opplevelse av å romme livet på ekte, uten 
filter eller begrensninger. Kirkebygget er 
ujålete, men hellig, og det i seg selv er med 
å ønske mennesker velkommen inn i ekte 
fellesskap med hverandre og Gud.

Wenche Braathen, menighets-
sekretær, engasjert i menighetens 
arbeid siden 1980-tallet:
–Det er veldig gledelig å høre at folk synes 
det er et vakkert og spennende kirkerom. 
Arkitekter fra fjern og nær kommer frem-
deles på besøk. Jeg er stolt av kirken vår og 
enda mer glad for at folk i alle aldere trives 
så godt i kirkerommet.
 – Gledelig å se 
at kafeen ble det 
samlingsstedet 
vi ønsket for kafe 
«Fem brød og to 
fisk»

5 om kirken
Hvordan opplever du kirkebygget på Mortensrud som et 
sted å møtes, feire gudstjeneste og drive menighetsarbeid?

 – Hvilepulsgudstjenestene på tordags-
kvelden er blitt vårt varemerke når det 
gjelder ungdomsarbeid. Gledelig også for 
meg at barna stortrives i kirken. Først 
middag i kafeen på tirsdager, så løping i 
midtgangen og klatring på fjellknauser.
 –Mye vanndrypp fra oven har vært en 
utfordring.Det er bedre nå etter reparasjo-

ner, og med jevnlig vedlikehold og feiing på 
takene.
 – I menighetssenteret har vi gode 
kontorer, selv sitter jeg i felleskontor med 
flott utsikt til hester og Lofsrud gård. 
Menighetssalen er populær å leie, og folk 
er veldig fornøyd. Nå er det store rommet 
i kjelleren snart klart etter lang tid med 
oppussing. Gleder meg til å være med å 
ønske barn og ungdom velkommen til et 
nytt, stort aktivitetsrom!

Ragnar Sjølie, kirkegjenger og tidli-
gere leder av Vandringskveldene
– Mortensrud Kirke er et godt rom for 
kontemplasjon og andakt. Den spesielle 
arkitekturen og den fengende altertavlen 
gjør at det er godt bare å 
sette seg ned og la rom-
met tale og formidle 
Guds nærvær. Det var 
alltid en fest å invitere 
samtalegjester til Van-
dringskveldene i kirken. 
Kirkerommet er representa-
tivt og funksjonelt, og det skapte en god og 
trygg ramme rundt samtalesituasjonen. Jeg 
har følelsen av at forholdene lå godt til rette 
for gode og åpenhjertige samtaler om Livet, 
Tiden og Troen.

TEKST: TERJE WEHUS

Foto: Terje W
ehus
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Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris   
Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 

Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

www.gravstein24.no

- vi vet hvor mye det betyr for deg

MER OM SDFKSFK  S.3-5 KJADSFHKSDG 
S.3-5

RUDSTIKKAL O K A L B L A D  F O R  M O R T E N S R U D  M E N I G H E T

Søndagsbarna

N R  1

2 0 0 4

Rudstikka 1/04  19.03.04  18:01  Side 1

Takk for tilliten!
Ravnbø design har formgitt Rudstikka siden 2004, altså i 18 år! 
Som takk sponser vi deler av arbeidskostnaden for dette nummeret.

Nr 1 2004:

fasteaksjonen 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa 
rent vann og en fremtid

For 250 kr 
gir du et menneske 

varig tilgang til rent vann

fasteaksjonen 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa 
rent vann og en fremtid

For 250 kr 
gir du et menneske 

varig tilgang til rent vann

Bli med som 
bøssebærer!
Tirsdag 5.april kl.16.30 -20.00
 
Kirkens Nødhjelp markerer 75-års jubileum i 
2022, med håp som overordnet tematikk. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon er en viktig del av marke-
ringen, og har fått tittelen «Håp i en dråpe vann». 

Klemetsrud og Mortensrud menighet støtter  
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! Bli med og bety 
en forskjell for mennesker som trenger rent vann. 
Møt opp i Mortensrud kirke, her serveres pølser 
for dem som ønsker energi på turen. Det er bare 
å stille opp, men meld deg gjerne på som bøsse-
bærer til diakon Berit Rem: br967@kirken.no

Takk for den innsatsen du bidrar med!
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KONFIRMASJONS-
DAGER
Lør 27.08 kl 11: Konfirmasjon  
ved Morten A. Lindtjørn  
og Vladimir Puhalac

Lør 27.08 kl 13: Konfirmasjon  
ved Morten A. Lindtjørn  
og Vladimir Puhalac

Søn 28.08 kl 11: Konfirmasjon  
ved Morten A. Lindtjørn  
og Vladimir Puhalac

P
Å

S
K

EN

Tor 26.05 kl 12: Kristi Himmelfartsdag. 
Gudstjeneste i Østmarkskapellet

Søn 29.05 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
Lindtjørn. Søndagsskole, dåp og nattverd.

JUNI
Tirsdag 02.06: Sommerkonsert.  
Se egen annonse.

Søn 05.06 kl 11: Pinsedag: Felleskirkelig 
gudstjeneste ved Dag Eikeri, Trond 
Løberg, Jan Gossner og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole og nattverd.

Søn 12.06 kl 11: Sommergudstjeneste ved 
Maarten A. Lindtjørn, Ingvild Aatlo, Berit 
Oftedal Rem og Valdimir Puhalac. Soul 
Children. Dåp og nattverd.

Søn 19.06 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
A. Lindtjørn og Vladimir Puhalac. Dåp og 
nattverd. 

Søn 26.06 kl 11: Gudstjeneste ved prost 
Sigmund Akselsen. Dåp og nattverd.

JULI
Søn 03.07 kl 11: Gudstjeneste. Dåp og 
nattverd. 

Søn 10.07 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg. Dåp og nattverd. 

Søn 17.07 kl 11: Gudstjeneste. Dåp og 
nattverd. 

Søn 24.07 kl 11: Ingen gudstjeneste. 

Søn 31.07 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg. Dåp og nattverd

AUGUST
Søn 07.08 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg. Dåp og nattverd.  

Søn 14.08 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg. Dåp og nattverd.

Søn 21.08 kl 18: Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene ved Morten A. Lindtjørn

MARS 
Søn 20.03 kl 11: Gudstjeneste ved Maarten 
A. Lindtjørn, Berit Oftedal Rem og Vladimir 
Puhalac. Kirkekoret synger. Søndagsskole, 
dåp og nattverd.

Søn 27.03 kl 11: Familiegudstjeneste ved 
Trond Løberg, Ingvild Aatlo og Vladimir 
Puhalac. Soul Children synger. Dåp og 
nattverd.

APRIL
Søn 03.04 kl 11: Felleskirkelig guds- 
tjeneste i Frikirken ved Jan Gossner, 
Maarten A. Lindtjørn og Team fra 
Staffeldtsgate. Søndagsskole og nattverd. 

Søn 10.04 kl 11: Palmesøndag  
Familiegudstjeneste ved Maarten A. 
Lindtjørn, Ingvild Aatlo og Vladimir Puhalac. 
Dåp og nattverd.

Tor 14.04 kl 18: Skjærtorsdagsgudstjeneste 
med kveldsmåltid og nattverd. Ved 
Maarten A. Lindtjørn, Berit Oftedal Rem og 
Vladimir Puhalac.

Fre 15.04 kl 11: Langfredag Gudstjeneste 
Maarten A. Lindtjørn og Vladimir Puhalac.

Søn 17.04 kl 11: 1. påskedag 
Høytidsgudstjeneneste ved Trond Løberg 
og Vladimir Puhalac. Søndagsskole, dåp 
og nattverd

Søn 24.04 kl 11: Jubileumsgudstjeneste 
ved Trond Løberg og Maarten Lindtjørn. 
Alexander Colstrup taler. Barnegruppe, 
kirkekoret og Vladimir Puhalac m.fl. 
Festsøndagsskole og nattverd. 

MAI
Søn 01.05 kl 11: Gudstjeneste ved 
Svein-Erik Skibrek og Vladimir Puhalac. 
Søndagsskole, dåp og nattverd.

Søn 08.05 kl 11: Gudstjeneste ved Trond 
Løberg og Vladimir Puhalac. Søndagsskole, 
dåp og nattverd.

Søn 15.05 kl 12: (NB! Merk tiden). Frilufts-
gudstjeneste Grønliåsen ved Trond Løberg 
og Berit Oftedal Rem. Skaperverkets dag. 

Søn 22.05 kl 11: Familiegudstjeneste 
Maarten A. Lindtjørn, Ingvild Aatlo og 
Vladimir Puhalac. Soul Kids og Tårnagenter. 
Dåp og nattverd. 

DØPTE
Amanda Sirevåg Sadowska
Alva Lander Haugan
Kornelia Ewa Lokvist
Bjørn Eriksen Hassel
Dion Michael Tesfai
Erik Bråten Schnell

DØDE
Alf Reinert Andreassen 
Marit Asbjørg Gjersrud 
Anne Kristine Hammer 
Reidar Tøger Hansen 
Anne Hveding  
Odd Solberg  
Liv Franang 
Håkon Larsen  
Caroline Hansen  
Randi Elsi Eisold  
Laila Lund  
Kirsti Ingebjørg Skaug  
Gunvor Johanne Williamsen  
Gunvor Aashild Yeared  
Reidun Tollhaug Kristiansen  
Henny Bratlie  
Odd Endre Paulsen  
Rolf Magnar Grønland  
Liv Hansen  
Mette Schau  
Gerd Johanne Dyvart  
Johan Atle Hellebust  

LIVETS GANG 
23. oktober 2021 – 23. februar 2022

BJØRNDAL KIRKE
HVERDAGSGUDSTJENESTER

Tors 24.03. kl 20: Hverdagsgudstjeneste.
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
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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). 

VÅR 2022:

Hver tirsdag, med unntak av 12. april 
(påskeferie). Siste babysang før sommeren 
er 31.mai

Planlagt oppstart høsten 2022: 23. august

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

VÅR 2022: 

BJØRNDAL KIRKE: Annenhver uke  
frem til og med 31. mai. 

MORTENSRUD KIRKE: Annenhver uke  
frem til og med 24. mai.

Planlagt oppstart høsten 2022: tirsdag 23. 
august på B jørndal og tirsdag 30. august 
på Mortensrud.

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 tirs-
dag 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.

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 trosopplæringsleder Ingvild Aatlo.

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. 

Tweensklubb
Fredag 1. april starter vi opp tweensklubb 
i kirkekjelleren på Mortensrud. Her blir det 
lek og moro, gamle og nye venner, kiosk, 
spill og samlingsstund. Alle barn fra 5. – 
7. klasse er hjertelig velkommen. Klubben 
varer fra kl 18.00-20.30.

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
Første torsdag i måneden på Mortensrud 
menighetshus, kl 11-13. Mat, musikk, fore-
drag/innslag, utlodning og hyggelig 
samvær. Alle er hjertelig velkommen!

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 RESTEN AV VÅREN 2022: 

7. april: Hans Jacob Finstad viser naturbilder 

5. mai: Konsert med Morten Ruds orkester, 
2. juni: Dagstur med Seniortreffet

Alle er hjertelig velkommen!

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 
sykehjem. Beboere og andre interesserte er 
hjertelig velkommen! Prestene og diakone-
ne fra Holmlia menighet og Klemetsrud og 
Mortensrud menighet deltar. 

Har du spørsmål eller vil være med som  
frivillig, ta kontakt med diakon Berit Rem!

Datoer for gudstjenestene:  
21. april, 12. mai og 9. juni

Datoer for Kirkens Hyggestund:  
24. mars, 28. april og 23. juni

BLI MED I BØNN! 
Tidebønn
Onsdager kl 15.00-15.45, 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 bønnekrukka 
i kirken. Vi ber også for menigheten, byde-
len, våre misjonspartnere og aktuelle behov i 
samfunnet og verden.

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.

Hverdagsretreat i fastetiden

Nattverden av Emil Nolde 1909 (Utsnitt).

Det er tider med mye mediastøy og uro i verden. Samtidig synes 
pandemien å roe seg og vi er på vei mot påsken. Da kan det være 
godt, alene og sammen med andre, å ta tid til å møte Jesus i stillhet 
og ettertanke gjennom bilder og tekster. 

Derfor er du velkommen til tid for stillhet og ettertanke over 
Guds ord og bilder onsdagene 16.; 23.; 30. mars og 6. april 2022 
kl 19–21 i Mortensrud kirke. Kveldene avsluttes med nattverd.

Frokostsamling  
for 3- og 4-åringer 
med familie 
Lørdag 26. mars inviteres alle barn 
født i 2018 og 2019 og familiene  
deres til deilig frokost og samling  
i Mortensrud kirke. 

Påskeverksted  
for 5- og 6-åringer 
Onsdag 30. mars 
fra kl 16.30 – 18.00 
inviteres alle barn 
født i 2016 og 2017 
til middag og 
påskeverksted i 
Mortensrud kirke.

Påskevandring  
for alle 
5. april, tirsdag før 
påske, inviteres 
alle til påskevand-
ring i Mortensrud 
kirke. Det serveres 
gratis pølsemid-
dag i menighets-
salen fra kl 16.30.

ARRANGEMENT FOR BARN:
«Fra påske til pinse»  
for 10- og 11-åringer 
Har du noen gang tenkt 
på at det finnes mange 
kule eksperiment som kan 
illustrere kirkens påske- og 
pinsefortellinger? 
Tre mandagset-
termiddager i mai 
inviteres 4. og 5.- 
klassinger til sam-
ling i kirken der vi 
skal gjøre morsomme 
eksperiment og lære bibelfortellinger 
fra denne tiden. 

Datoer: 16. mai, 23. mai og 30. mai. 

Tårnagent  
for 8- og 
9-åringer 
For alle barn i 2. og 
3. klasse som liker opp-
drag og mysterier! Lørdag 21. mai 
blir det tårnagent-oppdrag og søndag 
22. mai tårnagentgudstjeneste. 
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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 (vikar)
Linda Ekerhovd
le663@kirken.no

Telefon: 90 63 26 49

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

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

Det mest miljøvennlige er vel å ta seg rundt til fots, men avstand, transport-
behov, personlig helse og tidsbegrensninger setter fort en stopper for det. 
Men sykling eller offentlig transport kan være et godt alternativ i mange tilfel-
ler. Her får du noen tips for å velge miljøvennlige når du skal reise:

•  Ha sykkelen lett tilgjengelig, slik at det ikke er et hinder at du først må ta 
den ut fra kjelleren før du kan bruke den. 

•  Vær et godt eksempel for barna dine og vis at man ikke alltid må ta 
bilen. Etabler gode vaner. Gå eller bruk sykkel til barnehagen, skolen og 
venner. La det bli unntaket å ta bilen for korte avstander. 

•  Hvis du jobber i sentrum, kjøp månedskort slik at det blir mer økonomisk 
å reise kollektivt hver gang du bruker t-banen eller bussen. Eller gjør  
jobbreisen til en treningsøkt ved å sykle til og fra jobben – da har du 
unnagjort treningen når du har kommet hjem.

•  Sjekk om det er muligheter for bildeling der du bor. Det vil gjøre det 
enklere å bruke bilen bare når man virkelig trenger det. 

•  Når du skal på ferie, vurder om du virkelig må ta fly. Det frister kanskje 
ikke med en lang togtur til Italia, men visste du at det finns f.eks. nattog til 
Trondheim og Bergen? 
 

Mer inspirasjon til miljøvennligere transport 
finner du bl.a. her:

www.framtiden.no/gronne-tips/
reise-og-transport/

www.klimaoslo.no/ 
kategori/smart-reise/

GRØNT HJØRNE

VELG MILJØVENNLIG TRANSPORT! 

FRILUFTSGUDSTJENESTE:

15. MAI PÅ 
GRØNLIÅSEN
Søndag 15.mai feirer vi Skaperverkets dag 
med Friluftsgudstjeneste på Grønliåsen. 
Oppmøte ved idrettsplassen på Bjørndal  
kl 11.00. Vi går derfra til utsiktspunktet langs 
Kongeveien, hvor vi feirer gudstjeneste  
kl 12.00. Ta med matpakke!

Det blir poster underveis for barna og aktivi-
teter etter gudstjenesten. 

Medvirkende: Trond Løberg, Berit Rem,  
Grønn gruppe og Søndagsskolen.

VIL DU BIDRA?
I Klemetsrud og Mortensrud 
menighet er det mange fri-
villige oppgaver og aktivite-
ter hvor man kan bidra på 
ulike måter. Du velger selv 
hvor mye og hvor ofte du 
ønsker å bidra med noe! 

Ta kontakt med diakon 
Berit Rem (tlf: 40 81 43 95 
/ br967@kirken.no) om du 
har spørsmål. Ta gjerne en 
titt på Frivillighetstreet med 
oversikt over frivillige oppga-
ver i kirkekafeen!

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

Petr Šm
erkl, W

ikip
ed

ia
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D a studenten Christopher dro på 
utveksling til Zürich i Sveits møtte 
han spanske Eva, ute i samme 

ærend, på det forberedende tyskkurset. 
 – Eva skulle studere økonomi på 
universitetet mens jeg skulle studere 
teknologifag på den tekniske høyskolen, 
forteller Christopher. Lærestedene ligger 
rett ved siden av hverandre i samme gate.
 Erasmus-programmet, som de begge 
var del av, er et samarbeid mellom en rekke 
europeiske land for utveksling av studenter 
på mastergradsnivå. 
 De to hadde knapt rukket å bli kjærester 
før de måtte tilbake til sine respektive 
hjemland for å fullføre utdannelsene sine. 

Flyttet til Norge
– Hjulpet av at arbeidsmarkedet fortsatt var 
litt tregt i Spania etter finanskrisen og at jeg 
hadde fått tilbud om en stipendiat-stilling i 
Norge, fikk jeg overtalt Eva til å flytte fra sol 
og varme til Norge, sier Christopher, før han 
får smilende korreks av kona: 
 – Det var ikke de eneste grunnene! Jeg 

likte Norge godt, spesielt var jeg tiltrukket 
av ideen om lite hierarkiske strukturer, 
relative små økonomiske forskjeller mellom 
folk, og større muligheter å kombinere fami-
lieliv med fulltidsjobb. På mange måter var 
og er Norge det landet som ligger nærmest 
mitt ideal om et godt samfunn, sier Eva. 
 Da de to skulle bli til tre, ønsket de seg 
større plass enn studenthybelen i Lillestrøm 
kunne tilby. 
 – Vi fant en leilighet på Mortensrud 
som passet vår beskjedne studentøkonomi, 
og som samtidig ivaretok vårt ønske om 
kollektivtilbud og nærhet til Oslo, forteller 
Christopher. 
 De trivdes så godt i området at de noen 
år senere flyttet over i enebolig i nærheten.

Ulik kirkebakgrunn
Som mange andre spanjoler er Eva oppvokst 
i den katolske kirke. Det var i utgangspunk-
tet fjernt for Christopher. 
 – Jeg hadde gått mest i pinsemenigheter 
hvor fokuset gjerne ligger mer på lovsang 
med band og engasjerende forkynnelse enn 

liturgi og sakramenter, forteller han. Han 
er medlem av Den norske kirke og er i dag 
varamedlem i bispedømmerådet i Oslo. 
 – I møte med den katolske kirke fikk jeg 
øynene opp for rikdommen i historiene om 
kristne som har levd i etterfølgelse av Jesus 
i århundrene mellom oldkirken og tiden vi 
lever i. En stund var jeg på nippet til å ville 
bli katolikk selv, men pendelen svingte litt 
tilbake igjen. Jeg tror Eva og jeg fant ut at en 
katolikk og en luthersk kristen egentlig har 
det viktigste i troen til felles.
 Eva forteller at hun i begynnelsen gikk 
til luthersk gudstjeneste for Christophers 
skyld.
 – Det var «hans» kirke, smiler hun. 
Men etter hvert, og selv om jeg fortsatt er 
katolikk, så føles det som «mitt» sted også, 
og jeg trives godt. 
 Hun forteller at hun alltid har følt seg 
velkommen i menigheten på Mortensrud, 
og gleder seg over at barna kan møtes der på 
søndagsskole nesten hver søndag. 
 – Jeg setter også pris på fellesskapet jeg 
har i en husgruppe for kvinner som møtes 

Økumenisk   
   ekteskap 

Eva Morello og Christopher Dirdal bor sammen med barna Tomas (7) og Vera (3) 

i Maikollen på Mortensrud. Det var ikke selvsagt at de skulle ende opp der. 
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to ganger i måneden for å lese en bibeltekst 
og be for hverandre.

Felles forståelse 
De to opplever at de ofte står hverandre 
nærmere i troen enn de gjør med medlem-
mene fra egne menigheter. 
 – Da jeg først traff Eva tenkte jeg vel at 
jeg skulle overtale henne til å bli protestant. 
Hun hadde vel også forhåpninger om at 
jeg skulle bli en katolikk en dag også, sier 
Christopher. 
 Eva bekrefter det, men sier, som 
Christopher, at det ikke er noe hun ønsker 
seg lenger. De lever godt med hvert sitt 
kirkemedlemskap. 
 Fordi de kommer fra ulik kirkebakgrunn, 
opplevde de at det ble desto viktigere å vite 
hvorfor de trodde som de gjorde, og være 
åpne for å endre mening. Derfor har de 
begge lest mye kirkehistorie og om sin egen 
og den andres trostradisjon.
 – Etter hvert fant vi vel ut at mange av 
de samme motsetningene vi hadde var i 
grunnen ulike måter å forklare noe av det 
samme på, sier Christopher.

Lever økumenisk
– Vi har opplevd at vi deler en felles forstå-
else av den kristne tro, og derfor har ikke 
for eksempel barneoppdragelse vært spesielt 
vanskelig, forteller Christopher. 
 Eva istemmer: 
 – Fra begynnelsen var vi enige om at det 
personlige forholdet til Jesus var og er det 
viktigste. Å ha fokus på det viktigste tok 
oss på en måte «back to basics», og det er jeg 
glad for. 
 – Det har vært en reise for begge to, hvor 
vi har lært å se det vakreste i begge tradi-
sjoner og anerkjenne svakheter i vår egen, 
fortsetter Eva. Vi også oppdaget at det er 
mange misoppfattelser og karikaturer ute og 
går. Når man leser ut fra andres tolkninger 
vil det alltid være farget av tradisjonen som 
«tolken» står i. Ordbruken i de to tradisjo-
nene kan være ulik, men ofte er innholdet så 

godt som likt, sier hun. Det kreves at man er 
villig til å se ting med andres øyne.
 – Vi forsøker å leve økumenisk, og gi 
barna det beste av katolsk og luthersk tros-
liv. Noen vansker er det jo i forbindelse med 
at kirkene ikke deler felles nattverdbord, 
men vi føler vi at vi begge blir tatt godt imot 
i både den katolske og i den norske kirke, 
sier Christopher. 
 – Jeg vet ikke om barna forstår at vi 
tilhører forskjellige kirker, sier Eva. Vår 
sønn er døpt i Den norske kirke, og vår 
datter i den katolske. Hvis det blir en tredje 
kan det hende vi slår mynt og kron, ler hun.  
 – Kanskje vi skulle introdusere en tredje 
tradisjon, ville det ikke vært morsomt med 
en ortodoks? 

TEKST: SIGRID REGE GÅRDSVOLL  

FOTO: TERJE WEHUS

TRO OG L IV

Det personlige forholdet 
til Jesus var og er det 
viktigste.

Eva og Christopher bor i  
Maikollen på Mortensrud.

JUBILEUMSGAVE
Mortensrud kirke er 20 år i april. Katedralen i Oslo Sør er en av Oslos flotteste kirker.  
Kirken er samlingspunktet for Klemetsrud og Mortensrud menighet og har åpne dører  
uken til endes. Nå spør menigheten deg; vil du gi en jubileumsgave til det brede  

barne- og ungdomsarbeidet? Tusen takk.

VIPPS TIL NUMMER 49022 eller giro til nummer 7874 05 00960
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D et er blitt jobbet med områdeplan for Mortensrud i 
flere år, og det har blitt snakket om enda lenger. Nå ser 
det imidlertid ut for at visjonene for området snart vil 

begynne å ta form i virkeligheten. 

Reguleringsplanen for området har vært på høring, og planfor-
slaget er nå under utarbeidelse. Når planforslaget er klart, skal 
det behandles politisk i Oslo bystyre. Selv om ingen vil love noe 
om tidshorisonten, er det klart at det er bevegelse og fremdrift i 
planene for Mortensrud. 
 Prosjektet har fokus på barn og unge, fortelles det. Det skal 
tilrettelegges for ulike aktiviteter som favner alle på tvers av 
alder. Dette skal bidra til attraktive møteplasser for alle grup-
per i befolkingen. 
 Hovedgangstrøket med idretts- og aktivitetspark skal 
være en sosial arena og bidra til å skape flere møter mellom 
alders- og interessegrupper i området. Et mangfold av brukere 
gir attraktive områder med høy aktivitetsfaktor, som igjen kan 
bidra til å øke trygghet ved stor grad av tilstedeværelse. Hele 
området skal ha god belysning. Parker, skog og uteområder skal 
ryddes og bli oversiktlige, hyggelige og lyse. 

Tre felter
Arbeidet er konsentrert om tre felter sør for sentrene på 
Mortensrud: 

•  Felt 10, nærmest Mortensrud senter, der det er planlagt 
sykehjem, Omsorg+-leiligheter, bibliotek, frivillighetssen-
tral og fritidsklubb. I de offentlige lokalene på dette feltet 
planlegges også bydelskafe og ulike servicefunksjoner som 
legekontor og frisør. 

•  Felt 11, langs Lofsrudveien mot KIL-anlegget. Her planleg-
ges nye Mortensrud skole med flerbrukshall og plass til 
klubbhus, kulturskole og kultursal. 

•  Felt 12, langs Lofsrud gård helt sør til Klemetsrudveien, 
skal være det store aktivitetsområdet med permanente 
idrettsanlegg. 

Generasjonstunet
Felt 10 ligger tett på kollektive knutepunkter og butikker og 
apotek på kjøpesentrene, slik at man lett kan komme seg til 
og fra. Dette feltet er kanskje det som har vært gjenstand for 
mest diskusjon, da plassering av sykehjem, og mulig såkalt 
«demenslandsby» på den mest sentrale delen av Mortensrud 
var omstridt for flere. 

Mortensrud skal bli nytt. Innen 2030 vil området se helt annerledes ut 

– men det er mange hensyn å ta. 

NYE  
MORTENSRUD  
TAR FORM Illustrasjon av 

nye Mortensrud 
sett fra sør.



 Det er lagt opp til et «generasjonstun» midt i feltet, som 
er tenkt som en møteplass for de ulike gruppene som bruker 
funksjonene på feltet. Her vil også «tråkket» opp fra senteret til 
Lofsrudveien videreføres.
 
Skole og kulturskole
Nye Mortensrud skole får plass til 840 elever (fire paralleller 
fra 1. – 7. klasse), og Kulturskolen får kapasitet for inntil 1.800 
elever. Det planlegges gode og funksjonelle læringsarenaer, som 
både skolen og bydelen kan bruke. Det vil bli høy aktivitet både 
på dagtid og kveldstid i skoleanlegget. Skolen starter med tre 
paralleller, og de ekstra klasserommene vil gi rom til kultursko-
len og frivilligheten også på dagtid.
 I tillegg kommer skolegården og skoleparken. Her blir det 
flere lekeapparater, et amfi med plass til 250 personer, og 
også et uteklasserom med plass til 30 elever. Det skal i tillegg 
etableres en bypark.

Idrettsanlegg
Felt 12 er det største feltet i prosjektet, og det langt mest 
omfattende. Det planlegges to fotballbaner med undervarme, 
en 7-er og en 11-er. Det skal etableres en landhockeybane 
med to driftsbygg, som det er bevilget penger til, og denne får 
kunstis om vinteren. Det planlegges også en cricketbane med 
kunstgress, klubbhus, aktivitetssone for uorganisert aktivitet 
som skating og «løkkefotball». 
Frem til alle permanente bygg og anlegg i Mortensrudprosjek-
tet er ferdige, etableres det midlertidige anlegg. Kunstgress-
banen flyttes lenger sørover. Klemetsrud IL får midlertidige 
klubbhus med garderober. Det blir også satt opp en midlertidig 
fritidsklubb som skal erstatte dagens. Fritidsklubben og 
klubbhuset settes begge opp lenger sør på feltet, i umiddelbar 

nærhet til den midlertidige kunstgressbanen. Parkeringsplas-
sen blir også flyttet lenger sørover.

Felles infrastruktur
Det pågår allerede omfattende graving hele Lofsrudveien for 
å legge om vann- og avløp og høyspentledninger, det blir også 
lagt nye fjernvarmerør i bakken. Dette arbeidet vil pågå frem 
mot sommeren 2022.
 Lofsrudveien blir deretter opparbeidet med bredere vei med 
gang- og sykkelfelt på den ene siden og fortau på den andre 
siden. Dette arbeidet vil pågå fra 2022 til 2024.
Felles infrastruktur-prosjektet skal også sørge for felles 
atkomstareal ved skole og sykehjem fra Lofsrudveien, sørge 
for intern overføring av strøm mellom feltene, og det har også 
ansvaret for systemet for overvannshåndtering.

SIGRID REGE GÅRDSVOLL

Dette skal bidra til attraktive møteplasser 
for alle grupper i befolkningen.

Generasjonstun  
mellom sykehjem og 
skole/idrettsanlegg.

Nye Mortensrud skole.

Mortensrud kirke
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Klemetsrud og Mortensrud menighet har fått nytt misjons-

prosjekt. Det er i regi av Stefanusalliansen og ligger i Egypt. 

Det handler om barn og unge – og klimaendringer.

I utkanten av Egypts hovedstad Kairo 
ligger Manshiyat Nasser, en bydel som 
også er kjent som «søppelbyen», for her 

bor Kairos søppelinnsamlere.
 De som bor i Manshiyat Nasser er i all 
hovedsak koptiske kristne. Dermed er de en 
kristen minoritet i en muslimsk storby. De 
skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere 
de rikes søppel.

Bedre liv
Det er her den norske organisasjonen 
Stefanusalliansen driver et arbeid sammen 
med den lokale partneren, organisasjonen 
Stephen's Children, som ledes av Mama 
Maggie. Sammen hjelper man særlig barn 
til et liv i verdighet. Stefanusbarna er det 
norske navnet på Stephen's Children.
 Stefanusbarna får komme i barnehager, 
hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det 

drives også et omfattende besøksprogram: 
Hver uke får barnas familier besøk av en 
diakonal medarbeider som følger opp hele 
familien – med mat, praktisk hjelp, en 
kort andaktsstund og annen oppfølging de 
trenger hjelp til.

Skole og mat
Stefanusbarnas arbeid omfatter også 
utbredt leirvirksomhet for barn og unge,  
flere grunnskoler og yrkesskoler, helse-
oppfølging av barna og deres familier og 
utdeling av mat og klær. Kjernen i det 
mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det 
enkelte barnet. 
 Hver dag får barna høre at de er verdi-
fulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: 
«I can – jeg kan».
 Mange av Mama Maggies medarbeidere 
har selv fått hjelp gjennom Stefanusbarna.

Stefanusalliansen har samarbeidet med 
Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. 

Kirkesenter
Misjonsprosjektet til menigheten har en 
del til i tillegg til Stefanusbarna. I ørkenen 
mellom den egyptiske hovedstaden Kairo og 
den store kystbyen Alexandria har biskop 
Thomas bygget opp senteret Anafora; et 
kraftsentrum for den koptiske minoriteten 
og den koptiske kirken.
 Biskop Thomas er koptisk-ortodoks 
biskop med sete i det fattige bispedømmet 
El-Qussia i øvre Egypt – det vil si i den 
sørlige delen av landet.

Får utdanning
På samme område som Anafora, har bisko-
pen startet Anastasia, et undervisnings- 
senter der ubemidlet, koptisk ungdom fra 
øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunn-
leggende hjelp til å klare seg i samfunnet. 
Mange av kursene er rettet mot kvinner. 
 De siste årene har kursstedet vokst kraftig 
og har inngått samarbeid med flere ulike 
universiteter som gir høyskolekompetanse.

Menighetens  
nye misjonsprosjekt

Barn i Kairos utkant, i bydelen Manshiyat Nasser, får blant 
annet skolegang via organisasjonen Stefanusbarna.

De som bor i Manshiyat Nasser er i all hovedsak 
koptiske kristne, og lever av å sortere søppel.

18



med på å støtte nå.

Bedre søppelhåndtering
For Stefanusbarna er det en kobling til miljø 
og klima gjennom det resirkuleringsarbeidet 
som mange av familiene som bor i søp-
pelbyene faktisk gjennomfører på en svært 
effektiv måte, om enn med store menneske-
lige og helsemessige kostnader. 
Håpet er at gjennom utdannelse og bevisst-
gjøring kan fremtidens zabaleen – som 
betyr søppelhåndterere – utføre arbeidet på 
en mer lønnsom, verdig og anerkjent måte. 
 En framtidig, bærekraftig søppelhåndte-
ring i Egypt er avhengig av dem.

Gikk fra to til ett
Fram til årsskiftet hadde Klemetsrud og 

Stefanusalliansen har samarbeidet med 
biskop Thomas siden 2005. Samme år ble 
han den første til å motta Stefanusprisen. 
Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke 
ganger.

Bærekraftig landbruk
Stefanusalliansen arbeider også med å løfte 
frem at klimaendringene kan være en trus-
sel mot den verdensvide kirkes overlevelse 
og tilstedeværelse. I land der trosfriheten 
begrenses, er trosminoriteter ofte svært 
utsatt når klimaendringer forringer allerede 
begrensede ressurser. Slik som i Egypt.
 Derfor er Anafora også et «laboratorium» 
for å finne nye og mer bærekraftige løsnin-
ger for småskala, økologisk landbruk. Dette 
er Klemetsrud og Mortensrud menighet 

Mortensrud menighet to misjonsprosjekt, 
kirkesamfunnet Faith Familiy Church i 
Filippinenes hovedstad Manila og radiosta-
sjonen Radio Dumka i distriktet Dumka i 
India.
 Menighetsrådet avgjorde i fjor høst at 
man ønsket å fase ut de to og samle seg om 
ett nytt. Etter en grundig runde i rådet og 
etter innspill fra flere utvalg i menigheten, 
valgte menighetsrådet Stefanusbarna og 
Anafora-Anastasia.
 Gjennom året skal menigheten samle 
inn penger til prosjektet, i form av offer på 
gudstjenester, og informasjon om Stefanus-
barna og Anafora-Anastasia skal spres via 
menighetens informasjonskanaler.

TEKST: BJØRGULV K. BJÅEN

Barnebok om Mama Maggie 
– av Eivind Skeie og Morten Ravnbø

Nå i februar gav Stefanusalliansen ut en barnebok om Mama Maggie og hennes arbeide 
med barna i søppelbyen, med tekst av Eivind Skeie – og illustrasjoner av Rudstikkas 
designer gjennom mange år, Morten Ravnbø. 
 Boka beskrives som en «varm dokumentar i fabelform» og beskriver hvordan jenta  
Hannah møter Mama Maggie som liten. Illustrasjonene er basert på autentiske bilder, 
satt sammen til fargerike malte fotomontasjer som inviterer inn i fortellingen.  
Boka er utgitt på Eide forlag, og kan kjøpes hos kristne bokhandlere og via  
fagbokforlaget.no (søk på "Mama Maggie"). 

Biskop Thomas driver blant annet et undervisningssenter 
der unge får opplæring.Alle foto: Stefanusalliansen
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I  MORTENSRUD KIRKE

Tirsdag 7. juni kl 18.00
 Knøttesang, Soul kids, Soul children, 
Kirkekor og Elevation med band.

Her blir det et variert program og mye 
sangglede.

Billetter kr 50,- Barn under 5 år gratis 

Velkommen!

SOMMER-
KONSERT

Lørdag 23. april kl 12.00-15.00:  
Nabolagsfestival
Musikk, dans, leker, ponniriding, globalløp, foodtrucks,  
sukkerspinn og popcorn, kaker og kaffe m.m.

Medvirkende: Mortensrud, Klemetsrud og Bjørndal skole- 
korps, Maya musikk- og kulturskole, Point dansestudio,  
Bjørndal barne- og ungdomsteater, Soul Kids, Soul Children, 
Søndre Nordstrand Rideklubb m.fl.

Søndag 24. april kl 11.00:  
Jubileumsgudstjeneste
Ledes av Trond Løberg og Maarten A. Lindtjørn. Alexander 
Colstrup taler. Vladimir Puhalac, forsangergruppe med barn og 
Kirkekoret leder deltar. Festsøndagsskole, nattverd og kirkekaffe.

Mandag 25. april kl 19.00:  
Et unikt og spennende kirkebygg
Foredrag om Mortensrud kirke ved arkitekten bak bygget  
Jan Olav Jensen og prosjektleder Berit Hunnestad.  
Harald Hegstad leder. Vafler og kaffe.

Onsdag 27. april kl 20.00:  
Vandringskveld
Gjest: Biskop Kari Veiteberg. Stig Fossum leder samtalen.  
Morten Ruds orkester med Bente Sætre står for de  
musikalske innslag. Kaffe og vafler.

Torsdag 28. april kl 18.00:  
Bankett
Konferansier: Lars-Erik Nyborg. Middag, festtale, musikalske  
innslag, «Vi minnes med glede» og kahoot. Kl. 20.30 deltar vi  
på Hvilepuls i kirken med påfølgende kaffe og jubileumskake. 

Påmelding til post.km.oslo@kirken.no eller til telefon: 41 26 16 99. 
Pris: kr. 250,-.

Lørdag 30. april kl 11.00-14.00:  
Godhetsdag
Menigheten stiller med stand på Mortensrud torg med  
gratis kaffe og kjærlighet på pinne, lykkehjul, Godhetsbingo  
og aktiviteter for barna.

MORTENSRUD KIRKE 20 ÅRPROGRAM  
for jubileumsfeiringen  
23.– 30. april

Vipps din  
jubileums- 

gave til 
49022


