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Ansatte
Sokneprest
Barbro Schmedling
Tlf. 93 68 24 53
bs559@kirken.no

Vikarierende daglig leder
Lars Kristian Gjone
Tlf. 98 62 24 39
lg357@kirken.no

Menighetsrådsleder
Gjertrud Gulestøl Reinertsen
gjegul@hotmail.com

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende
arbeid. Din gave vil bety mye. Skjema for avtalegiro ligger på nettsiden;
lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig
i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone.

Gi en gave til menigheten

Vi som menighet har som de fleste andre
økonomiske forpliktelser. Noe av dette
er at vi selv betaler deler av lønnen til to
av våre medarbeidere: Renholder og
Diakonal medarbeider.
For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg
forutsigbarhet for disse stillingene spesielt,
og for menighetens økonomi generelt,
ber vi nå om en ekstraordinær gave.

Gaven kan gis på flere måter:
• Ved innbetaling til menighetens
bankkonto: 1506.24.57829
• Ved å tegne seg som fast giver
(se også lenke nederst på
menighetens nettside)
• Via Vipps
# 19454 – Umerkede gaver går til
søndagens offerformål.
For å gi til andre formål, angi
merking, enten Ungdomsarbeidet,
Misjonsprosjektet, Diakoni.
# 500262 – Diakonalt arbeid
# 136726 – KIKK (Ungdomsklubben)
# 1368727 – Supertirsdag
# 136725 – Babysang

Klokker m/tilleggsfunksjoner
Jørgen Meier
Tlf. 40 81 42 01
jm878@kirken.no

Kapellan
Morten Huuse Fjøren
Tlf: 97 98 04 53
mf292@kirken.no

Kantor
Ieva Berzina
ib295@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider:
Telefonen er betjent mellom
kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager.
Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

Utgis av Lambertseter menighetsråd

E-post:
post.lambertseter.oslo@kirken.no

Redaksjon:
Morten Huuse Fjøren
Robert August Pedersen
Hege Finnset Eidseter
Christian Danielsen

Adresse:
Besøksadresse: Langbølgen 33
Postadresse: Postboks 97
Lambertseter, 1101 Oslo
Telefon:
23 62 99 02
Organisasjonsnummer:
976 987 500

Trosopplæringsmedarbeider
og ungdomsarbeider
Robert August Pedersen
Tlf. 40 81 42 03
rp484@kirken.no

Layout:
Helen Fjeld Langrind
Trykk: 07 Media AS

DNB: 1506.24.57829

Ring ellers Kirketorget for evt registrering
og spørsmål om kirkelige handlinger som
dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/sentralbord for kirkene i Oslo:
Telefon: 23 62 90 09
E-post: kirketorget@oslo.kirken.no
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Neste nummer:
Frist: 11. oktober 2021

Konto menigheten:

Kirketorget
Babysangleder
Marianne Jørgensen
babysang@lambertseter.no

E-post:
redaksjonen@lambertseterkirke.no

Vil du dele ut
menighetsbladet?
Lyst på en gåtur? Frisk luft?
Vi trenger deg til å dele ut
menighetsbladet i ditt nærområde
- i en rode eller bare i blokka di.
Vil du hjelpe til, ta kontakt med
redaksjonen.
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Barbro Schmedling
Sogneprest
Lambertseter kirke

Mot lysere tider
Det kan kanskje virke rart å kalle høstens første
tanker i tiden for «Mot lysere tider», men på tross
av at høstmørket har begynt å senke seg i skrivende stund, er det akkurat slik det føles nå da
samfunnet sakte men sikkert ser ut til å normaliseres. Gjennom sommeren har vi kunnet feire
gudstjenester på sedvanlig vis og i høstsemesteret
ser vi frem mot å igjen kunne åpne kirken for
både faste og nye aktiviteter. Hvilken befriet glede!
Det har vært en krevende tid for mange det siste
halvannet året. I Lambertseter kirke (som i vår Far
hus) er det imidlertid mange rom. Vi har derfor
vært så heldige at staben i stor grad har kunnet
være på kontorene og folk har hatt mulighet til
å stikke innom. I staben har vi rukket å bli godt
kjent med hverandre. Vi har brukt tid til å snakke
sammen om viktige ting og delt våre tanker og
ønsker for kirke- og menighetsdrift. Dette har
vært gode og viktige samtaler som vi i tiden som
kommer håper å ta videre i menighetens råd,
utvalg og aktivitetsområder, slik at vi sammen kan
komme frem til hva som skal være våre viktigste
satsningsområder og aktiviteter i tiden som kommer. Nå har vi muligheten til å se på ting med nye
øyne! Hva ønsker vi å fortsette med, hva har utspilt sin rolle, og hvilke nye ønsker har vi for kirka
og menigheten vår? Alle er velkomne til å komme
med ønsker og innspill i denne diskusjonen, så får
det som er bærekraftig vokse frem av alle de gode
forslag som kommer på bordet.

H Ø ST K V E L D
Det ånder så tongt gjennom sloknende dag
av kveldsvind som egges til storm.
Og skyene skjuler i drivende jag
hver stjernes befriende form.
Se, lauvet, det sist, så falmet – forlatt
til høstjordas gravmarker tyr,
før grågåsa klager sitt farvel inatt
etsteds innpå måsagrå myr.
Der haster en vandrer så ilsomt mot sør,
det var sommar’n, den glade gesell,
og skogen, hans brur, med det
lauvgrønne slør,
skal skjendes av stormhand ikveld.
Men kimen er sådd. Djupt i grojordas skjød
der blunder en sommarens sønn,
som engang bak nettenes snødrev og nød
skal nevnes for Vår i vår bønn.
Hans Børli

Om få dager går jeg i ferie, men kjenner at jeg
allerede gleder meg til høsten!
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Foto: Her er et lite utvalg av alle bladene Borgny har vært redaktør for.

Stiften som sørget for

AT B L A D E T B L E
Etter omtrent åtte år som redaktør for Lambertseter menighetsblad
takker nå Borgny Vestli for seg. Både menighetsrådet og redaksjonen
snakker varmt om hvordan Borgny har ledet og fornyet arbeidet med
bladet vårt.


Robert August Pedersen

For oss i redaksjonen så er det som Borgny alltid
har sittet der. Hun har vært ryggraden i bladet,
stiften som sørget for at bladet ble! Borgny har
alltid hatt god kontroll på innhold og frister med
et ønske om å inkludere alle - både med aktuelle
saker for menigheten men også aktuelle saker for
Lambertseter.
Vi kunne ikke ha vært foruten hennes gode plan
og den smittende latteren hennes. Med stor
lidenskap for menighetsbladet har hun vært en
viktig pådriver for å utvikle innhold og ikke minst
utseende!

NR. 3 2021

04

Menighetsbladet har vært viktig
Menighetsrådet sender også en stor takk til Borgny
for det arbeidet hun har utført som redaktør i
Lambertseter menighetsblad. Bladet har gått
gjennom en forvandling som er lagt merke til i
menigheten og bydelen. Mange av oss har opplevd samtaler om menighetsbladet der vi minst
ventet det. Tiden og innsatsen du har brukt har gitt
resultater, Borgny. Det er synlig at informasjon og
menighetsbladet har vært viktig for deg.
Takk for innsatsen og tiden du har lagt ned i bladet.
Takk til din familie som har latt deg bruke tiden din på
oss, vi ønsker deg Guds velsignelse på veien videre.
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Et retropopete uttrykk
«All By His Handsome
Self» heter det nye albumet til den flerkontinentale artisten Robert
Vendetta. Det kommer
ut 30. september og er en
konseptplate om en mann
som møter en colombiansk dame i Cancun.


Martin Holstad



Svein Magne H. Jevne

Mannen faller pladask og to holder
kontakten gående en lang stund, men
plutselig har damen giftet seg med
noen andre! Dette er med andre ord en
konseptplate om funnet og tapt kjærlighet. Robert Vendetta er en artist som
har blitt spilt på radioer på 4 forskjellige
kontinenter. Bak artistnavnet skjuler
Robert August Pedersen seg, trosopplæringsmedarbeideren i Lambertseter
menighet.
Til oss forteller Vendetta at plata er
tungt inspirert av både gammel og ny
pop, alt fra Asbjørn Ribe til Abba, Selena
Gomez, Bowie og Elton John. Han kaller
stilen sin Retropop. Tittellåten «All By
My Handsome Self» er inspirert av Soulchildren, altså Norsk gospel!
Takknemlig
Den siste låten på platen heter «Without
You.» Vi spør Robert om tanken bak
sangen:
- «Without You» er skrevet av Anders
Møller-Stray og den handler om å være
der for venner i vanskelige tiden. Originalen til Anders er kjempefin. Når jeg
covret den ville jeg pumpe opp tempoet
og farge den i Bowie- og Tom Odell-stil
for å få et mer desperat «retropopete»
uttrykk.

Hvilken av sangene i albumet liker du
best?
- Jeg har en forkjærlighet for «All By My
Handsome Self.» Jeg må innrømme det.
Men jeg er stolt av alle låtene og at jeg
har klart å bygge en sammenhengende
historie. Jeg er evig takknemlig for alle
som bidro, uten dem hadde aldri platen
aldri blitt så bra. Lydmessig går den til
elleve!

Dommen
«All By His Handsome Self» er et album
med et kjempekult kult budskap og en
groove som gir deg lyst til å danse! Dette
et kjempekult konsept, og min favorittlåter på albumet er enten «Colombian
Spice» eller «All By My Handsome Self,.»
Begge to har kjempekul rytme og melodi.
Jeg anbefaler alle å sjekke ut platen når
den kommer ut 30. september!
Terningkast 5!
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KONFIRMANTÅRET
E R FO R B I
Konfirmantåret 2021 er nå forbi og det
er flere høydepunkter som var med
å definere konfirmasjonsåret i Lambertseter kirke. Både konfirmanter og
ledere har i år også måtte leve med
koronarestriksjonenes svingninger og
hensyn, og det har ikke alltid vært så
lett å planlegge langt frem i tid. Men
både konfirmanter og ledere har vært
fleksible og tilpasningsdyktige slik at vi
har fått mest mulig ut av dette spesielle
konfirmantåret. Da presentasjonsgudstjenesten utgikk leverte Morten (prest),
Robert (trosopplæringsarbeider) og
Hanne (konfirmantleder) både bibel,
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bønnekrans og annet materiell i et konf.
kit på døren til alle konfirmantene.
Samlingene våre har bestått av en-til-en
samtaler, hjemmeundervisning over
skjerm, smågruppesamlinger utenfor
kirka, samlinger inne i kirka og tur til
Skraperudtjern. Det har med andre ord
vært et variert opplegg for årets konfirmanter. Heldig vis gjorde lettelsene det
mulig for oss å reise på leir til Solåsen
i sommer, noe som ble et etterlengtet
høydepunkt i konfirmasjonsåret. Her
kom vi litt tettere på hverandre og fikk
dele et herlig fellesskap med undervisning, lek, konkurranser, kveldsavslut-

ninger, underholdning, sang og moro.
Året ble kronet med forbønnshandling
i tre flotte gudstjenester i Lambertseter
kirke 4. og 5. september.
Jeg vil takke hver enkelt av dere konfirmanter for et fantastisk flott år! Det har
virkelig vært en sann glede å følge dere
og bli kjent gjennom dette året! Kirken
er et hjem og et fellesskap som er til for
dere og jeg håper dere kjenner på, og
tar med dere denne tilhørigheten videre
i ungdom- og etter hvert voksenlivet!
Takk for i år og Gud velsigne dere!
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Faste aktiviteter

♥

Sentrerende bønn

Tro og lys

Tirsdager | Kl. 19:50 – 20:45

Lørdager | Kl 14:00 – 17:00

En meditasjonsform innen kristen tradisjon. Samlingen
med sentrerende bønn består av 15-20 minutter undervisning, 5 minutter fall-til-ro-øvelse og 20 minutter
sentrerende bønn (meditasjon). Meditasjonsgruppen
for sentrerende bønn er åpen. Det betyr at alle som vil
kan komme og prøve ut om dette er noe for dem.
Datoer 2021:
28. september, 12. oktober, 26. oktober, 9. november,
23. nove,ber, 7. desember.
23. november blir det en utvidet meditasjonskveld
med undervisning av Ola Westad, metodistpastor i
Centralkirken i Oslo, og leder av kontemplative
retreater på Lia går gjennom mange år.
Inntil videre er samlingene digitale. Delta på:
www.facebook.com/groups/223450285436946
eller søk etter Sentrerende bønn - Lambertseter på
facebook.
Kontaktperson: Asle Røhne Rossavik, mobil: 480 93 396
Ønsker du info om Sentrerende bønn? Send e-post til
ar387@kirke.no

Strikkekvelder
Torsd ag er | K l . 1 8: 00 – 2 0: 30
Glade strikkere og skravlere samles til strikkekvelder i
Kirkestuen i Lambertseter Kirke. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!
Vi har en del restegarn og strikkepinner, men hvis du
etter en opprydning har noe du har lyst til å gi oss tar
vi det gjerne i mot.
Datoer 2021:
21. september, 7. oktober, 21. oktober, 4. november,
18. november.

Torsdagstreff
Torsdager | Kl. 12:00 – 14:00
Samlingene har variert program, med opplesing,
kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og
sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.
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Tro og Lys består av funksjonshemmede og deres
venner og familie. Vi møtes en gang i måneden for
å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste,
spise sammen og ha fest.
Datoer 2021
Lørdag 19. juni – Sommeravslutning i Mariahuset.
Katolsk messe.
Lørdag 21. august kl 14.00 - 17.00
Lørdag 18. september kl 14.00 - 17.00
Søndag 3. oktober kl 11.00 – Tro og Lys gudstjeneste,
Lambertseter kirke.
Fredag 15.oktober - Tro og Lys jubileumsmusikal,
Vinger kirke, Kongsvinger.
Lørdag 16. oktober kl 14.00 - 17.00
Lørdag 20. november kl 14.00 - 17.00
Lørdag 18. desember kl 14.00 - 17.00 – julemøte m/grøt
Styringsgruppe:
Monica Landmark, leder
Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo
Mobil +47 481 07 058
E-post: monica.landmark1@gmail.com
Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen
Liv Guntvedt og Børge Baustad, kasserer.
Kontaktperson: Toril Slettner, mobil: 402 38 216
Gave: Kontonr: 4241.08.76188 eller Vipps: 130258
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KIKK - ungdomsklubb

Menighetsrådet 2019-2023

Torsdager | 18:00 – 20:30
Vi har biljard, playstation 4, airhockey, ping-pong,
kaffebar med matservering mm. Vi avslutter med
Time-Out i kapellet for de som vil bli med på de. Du
finner oss i første etasje i Lambertseter kirke, innerst
i bomberommet.
Ungdomsklubben har Âpent torsdager i oddetallsuker fra kl. 18.00-20.30, utenom 16. september fordi
KIKK drar på tur 18. til 19. september! Følg KIKK på
facebook for kommende arrangementer.

Østmarkskapellet
Søn d ag er | K l . 1 2 : 0 0
26. september 		
3. oktober 		
10. oktober 		
17. oktober 		
24. oktober 		
31. oktober 		
7. november		
14. november (nattverd)
21. november 		
28. november 		
5. desember		
12. desember 		

Odd Kjetil Sæbø
Jens Bjelland
Anne-Marie Hinda
Bradley Long
Trond Skard Dokka
Daniel Brændeland
Gunnar Kagge
Birgitte Kessel
Karl-Olav Sandnes
Helga Byfuglien
Lars Kristian Gjone
Morten Holmqvist

(adventgudstjeneste kl 16.00, fakkeltog fra Grønmo kl 15.00)

Medlemmer
Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder)
Lise Ingebrethsen Larsen (nestleder)
Borgny Vestli
Øyvind Mæland
Hege Konstanse Finnset Eidsæter
Christian Danielsen
Varamedlemmer:
Fredrik Brekke Møller
Bodil Aga Aandstad
Anna Aristova
Lisbeth Adamsson

Nytt fra menighetsrådet
• Menighetsrådets møter for høsten er planlagt
til følgende tirsdager: 7.9., 9.11, og 7.12. Møtene
starter kl 18:00. Det er også planlagt fellessamling mellom stab og menighetsråd lørdag 16.10.
• Menighetsrådet ønsker å opprette gudstjenesteutvalg igjen. Det er sokneprest Barbro
Schmedling som vil være ansvarlig for utvalget.
• Menighetsrådet ønsker alle velkommen tilbake
til Lambertseter menighet nå når det starter
opp igjen. Vi gleder oss til å se dere igjen.

Kafèteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Tre n ge r d u n o e n å sn ak ke m e d ? ♥
Av og til kan det være godt å få snakket ut om det
man bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et
sted hvor man blir møtt i alle livsfaser og prosesser.
Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg og samtaler om store eller små ting.

Kapellan
Morten Huuse Fjøren
Tlf: 97 98 04 53
mf292@kirken.no

Sokneprest
Barbro Schmedling
Tlf. 93 68 24 53
bs559@kirken.no

Prestene har taushetsplikt og er klare for å snakke med
deg. Kontakt oss på telefon eller mail slik at vi kan
gjøre en avtale. Ikke nøl med å ta kontakt!

Som følge av smittesituasjonen i Oslo holdes mange av kirkens aktiviteter stengt i skrivende stund. Når muligheten byr
seg startes faste aktiviteter opp igjen. Følg med på facebooksiden og hjemmesiden for oppdateringer.
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MANGLERUD
ADVOKATKONTOR
Advokat Kari Paulsrud m.n.a.
Advokat Gorm Are Grammeltvedt m.n.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremtidsfullmakter
Testamenter/arveoppgjør
Samboeravtaler/ektepakter
Barnevern
Separasjon/skilsmisse/barnefordeling
Arbeidsrett
Trygdesaker
Rett til helsehjelp
Pasientskader/erstatningsrett
Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte

Manglerud Senter – Plogveien 6 - kontor i 2. etg
Timebestilling – tlf. 21 37 71 77
E-post: kpaulsrud@kindemco.no
gag@kindemco.no

HJEMMEFRISØR

Få frisørtjeneste i ditt hjem
Solbjørg Steinhaug kan utføre alle typer frisørtjenester i private hjem, både for dame, herre og barn.
Ikke alle er i stand til å oppsøke en frisørsalong,
derfor reiser Solbjørg Steinhaug hjem til kundene.

“Mange har vansker med
å komme seg til frisøren,
men løsningen er å bestille
et besøk hjem til seg”

Solbjørg tilbyr:
- Vask av hår
- Klipp
- Permanent
- Legg
- Føhn
- Farging
- Striping m.m.
- Farging av vipper og bryn
- Klipp av hår
- Klipp av skjegg
- Barbering
- Stell av negler på hender

Ring 916 62 775 for å bestille besøk
Betal kontant/bankkort
www.hjemmefrisering.no

NR. 3 2021
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Organisasjonsnummer:
879 882 702

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND
Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA
familie – arv– skifte
ektepakt – testament – samboeravtale
fast eiendom – bygg- og entrepriserett
– mangler ved boligkjøp –
regnskaps/forretningsførsel
almenn praksis

T +47 23 38 64 00
www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon
Nordstrandveien 5, 1170 Oslo
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En meget kompetent kantor
Vår nye kantor Ieva Berzina, har studert musikk siden hun var 5 år
gammel! Hun kommer fra Riga i Latvia men musikken førte henne til
Norge. Her har hun bodd i mer enn 20 år.
 |

Robert August Pedersen

Ieva er svært dyktig! Hvis du er innom kirken en
onsdag formiddag og hører noen spille vakker klassisk musikk på flygelet vårt så er det en stor sjanse
for at Ieva er bak tangentene. Musikktalentet har
hun arvet fra foreldrene. Begge to er leger, men faren har hatt cellospill og sang som hobby gjennom
hele livet. Det var han som fikk Ieva til å studere
musikk som 5 åring! Hun gikk først på skole for talentfulle barn i Riga, deretter på musikkhøgskolen i
Petersburg og i Riga.
Hva ledet henne til Norge?
- Det var hovedfagstudier på Norges musikkhøgskole som førte meg til Norge. Kirkemusikkutdanningen kom etter hovedfaget, og det var Harald
Herrestahl, professor ved Norges musikkhøgskole
i Oslo som inspirerte meg til det.
Under kirkemusikkstudier lærte Ieva å spille cembalo, i tillegg til klaver og orgel. Hun ble veldig glad
i barokkmusikk. Takket være musikken har Ieva
hatt mange spennende opplevelser gjennom årene
og spilt konserter med en rekke musikere, som

sangsolisten Njål Sparbo, en rekke operasangere,
klarnetisten professoren Hans Christian Bræien for å nevne noen.
- Sammen med en kollega fra Russland ble vi prisvinnere av internasjonale konkurranse, forteller
Ieva stolt.
Varm velkomst
Ved siden av jobben som musiker har Ieva tolkeutdanning og tolker fra norsk til latvisk. Før hun kom
til Lambertseter jobbet hun i Østre Aker og Haugerud
menighet. Hun snakker varmt om sin velkomst i
Lambertseter:
- Jeg har blitt veldig godt mottatt i Lambertseter av
flotte, hyggelige, snille og hjelpsomme kollegaer.
Jeg gleder meg til å møte flere i menigheten!
Ieva har jobbet som kantor i Dnk i 19 år, og håper
erfaringen hennes kan komme til nytte her i
Lambertseter. Også håper Ieva at kirken kan få
et nytt orgel etter hvert.
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SIDE
de kastet ut garnet der
Finn fem feil! Da
Jesus sa, fikk de så mye fisk at

Finn navn på 10 dyr!

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?
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Slottsøya?
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Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00.

Prikk til prikk
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sondagsskolen

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?
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Fireårsbok og høstakkefest!
Torsdag 21. oktober kl. 16:30 er alle fireåringer (født
2017) spesielt invitert til en samling i Lambertseter kirke. Vi spiser middag sammen med Supertorsdag-gjengen, og etterpå skal fireåringene være med å utforske
kirka med morsomme oppgaver og leker. I tillegg skal
vi synge noen sanger, lære om hva vi gjør i en gudstjeneste og se litt på den fantastiske fireårsboka!
Søndag 24.oktober klokken 11.00 feirer vi høsttakkefestgudstjeneste hvor fireåringene får utdelt hver sin
fireårsbok og blir tent et lys for. Gudstjenesten er lagt
ekstra godt til rette for store og små så her kan hele
familien bli med!
Meld på til samlingen via våre nettsider, kirken,no/
lambertseter, eller til Morten prest, mf292@kirken.no.
Vi sees

Kom og se!
Musikalen «Stormen»
Vi setter opp vår egenproduserte mini-musikal «Stormen» (Du er god nok) som en del av Sprell Levende
Gudstjeneste 26. September! Lokale 3. og 4. klassinger
deltar i sammen med Lambertseterskolenes kor.
Musikalen er skrevet av Robert August Pedersen og
handler om å føle seg sett og vite at man er god nok,
selv om man står i en storm hvor alle vil bestemme
hvem du er. Vi møter Anna, Johann og Storm som lever
vidt forskjellige liv, men har mye å lære av hverandre.

NYHET!
Trygg Landing
«Trygg Landing» springer ut fra KIKK sin kveldsavslutning Time Out. Ungdom og unge voksne samles rundt
temaet «savn» med vakker, rolig musikk og meningsfylte tekster en torsdag i oktober, mer info kommer på
vår hjemmeside!

Babysang

Annenhver torsdag | Kl. 12:00 / 11:00
jellige slags
Babysang foregår oppe i kirken. med forsk
kaffe og
vi
rer
serve
på
Etter
er.
ment
instru
og
sanger
samlingen
før
er
kvart
kanskje litt mer. Dørene åpner et
starter.

sang
Kr 50,- per gang, med VIPPS til #136725 (Baby
n.
mme
velko
er
er
baby
Lambertseter kirke). Alle

Supertirsdag
Torsdager | Kl. 16:30 – 18:00
Annenhver torsdag ønsker vi velkommen til middag
både for små og store, gamle og nye. Barna har egen
superklubb med sang, kor og aktiviteter. Vi serverer
middag kl. 16.30, superklubben starter kl. 17.00.

tallsuker. Fra
Vi har babysang kl. 12.00 torsdager i odde
l plasser.
antal
t
ense
Begr
14. oktober starter vi kl 11.00.
ertseter
Følg oss i facebookgruppa «babysang i lamb
ide
kirke», og meld deg på kirkens netts
lambertseterkirke.no.

Torsdager i partallsuker.
Følg oss på facebookgruppa «supertorsdag lambertseter kirke.» Påmelding i gruppa eller på våre hjemmeside innen kl. 12.00 samme dag som middagen blir
servert.

Som følge av smittesituasjonen i Oslo holdes mange av
kirkens aktiviteter stengt i skrivende stund. Når muligheten
byr seg startes faste aktiviteter opp igjen. Følg med på
facebooksiden og hjemmesiden for oppdateringer.

MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Vi feirer og minnes

♥

Er kanskje ikke i morgen
stemmen til en engel
som hvisker om i går
Dine tradisjoner, din kultur, dine
behov. Vår kunnskap, vår erfaring,
vårt mangfold.
Planlegging, tilrettelegging og
gjennomføring av gravferd.

Døpte

Døde

Lilly Vår Quist Wille
Philine Noelle Schie Lindaas
Linus Greve Nymoen
Noah Zuna Calmeyer
Aslak Kristoffersen Valderhaug
Cedric Johan Lonnevig Hansen
Nora Emilie Engeset Løken
Lavrans Aulund-Andreassen
Hallvard Rom Stensrud
Carsten Undheim Hellstrøm
Oskar Aven Høstaker
Olivia Haugen Aarthun
Sara Fagerås Isnæs
Daniel Appelgren
Benjamin Tiller Bjørnstad
Julie Gyldenstierne Thorsen
Naomi Dawit Woldesenbet
Nicole Dalitso Mutoloki
Isabelle Svendsen-Ingvaldsen
Astrid Emelie Steinsvik Wylega

Berit Olsen
Eva Disberg
Rolf Oddvar Pedersen
Jan Ivar Klemetsrud
Stephen John Railey
Lilly Marie Nordby
Liv Østbø
Wenche Prøven
Mary Klovholt
Gunvor Thorstensen
Else Helene Værnes
Knut Magne Solset
Kjell Erik Eriksen
Kari Ellen Grimseid
Åge Walther Jensen
Zhong Hua Sheng

Døgnåpen telefon

23 16 83 30
Blomster og kranser - Gravsteiner

NORDSTRAND
Ekebergveien 230
1166 Oslo

GRÜNERLØKKA
Toftes gate 43 A
0556 Oslo

MAJORSTUEN
Jacob Aalls gt. 42
0364 Oslo

KOLBOTN
Kapellveien 4 B
1410 Kolbotn

HASLE
Økernveien 81 B
0575 Oslo

STABEKK
Gml. Drammensv. 44B
1369 Stabekk

www.annelinebegravelsesbyraa.no
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Med forbehold om endringer.
Se lambertseterkirke.no

Gudstjenester i Lambertseter kirke
26.09.2021 | kl 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Morten Fjøren.
Offer: Menighetens ungdomsarbeid.
Matt 8,5-13

31.10.2021 | kl 11:00
Bots- og bønnedag
Gudstjeneste. Barbro Schmedling.
Offer: Menighetens diakonale arbeid.
Joh 1,16-17

28.11.2021 | kl 11:00
1. søndag i adventstiden
Familiegudstjeneste. Morten Fjøren.
Offer: Stefanusalliansen.
Matt 21,10-17

03.10.2021 | kl 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Barbro Schmedling.
Offer: Tro og Lys.
5 Mos 30,11-15

07.11.2021 | kl 11:00
Allehelgensdag
Gudstjeneste. Barbro Schmedling.
Offer: Menighetens diakonale arbeid.
Matt 5,13-16

05.12.2021 | kl 11:00
2. søndag i adventstiden
Gudstjeneste. Barbro Schmedling.
Offer: Menighetens diakonale arbeid.
Joh 16,21-24

10.10.2021 | kl 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Morten Fjøren.
Offer: Menighetens diakonale
arbeid.
Mark 10,2-9

07.11.2021 | kl 18:00
Allehelgensdag
Konsert, musikkarr.
Barbro Schmedling. Morten Fjøren.
Matt 5,13-16

16.10.2021 | kl 13:00
Tro og lys
Vikar.
Matt 7,21-29

14.11.2021 | kl 11:00
25. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Morten Fjøren.
Offer: Menighetens ungdomsarbeid
Matt 14,22-34

17.10.2021 | kl 11:00
21. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Vikar.
Offer: Menighetens diakonale arbeid.
Luk 16,19-31
23.10.2021 | kl 11:00
Dåpsgudstjeneste
Morten Fjøren.
24.10.2021 | kl 11:00
22. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Morten Fjøren.
Offer: Tv-aksjonen 2021: Plan
Joh 12,35–36

20.11.2021 | kl 11:00
Dåpsgudstjeneste
Barbro Schmedling.

T I L M I N DAT TER
Måtte Gud ikke gi deg
slike sorger som hun ga meg.
Mens hvis hun likevel gjør det,
måtte da sorgen grave
en hellig hule i deg
der sjelen din kan bo.
Berit Hoff

20.11.2021 | kl 13:00
Tro og lys
Barbro Schmedling.
21.11.2021 | kl 11:00
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste. Barbro Schmedling.
Offer: Menighetens trosopplæring
Luk 13,18-21.
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