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Intervju

En inkluderende menighet

TeksT: ChrisTian Danielsen

Hvor lenge har du vært 
kristen?
Jeg er så heldig at jeg har 
vært en kristen siden jeg ble 
båret til dåpen.

Hvordan holdes troen leven-
de?
Det sies så klart og fint i 
dåpsritualet “Vi forenes med 
Jesus Kristus til et nytt liv, 
og innlemmes i den kristne 
kirke.”  Nyhetssendingene på 
TV viser ettertrykkelig hvor 
avgjørende maten er for å 
opprettholde livet. Slik er det 
jo også med troslivet. Derfor 
er det viktig for meg å delta 
på gudstjenester og andre 

samlinger. Gjennom opp-
lesning fra Bibelen, under-
visning og salmer  opplever 
jeg at troslivet med Jesus får 
“mat” slik at det kan opprett-
holdes og styrkes.

Er du aktiv i kristent ar-
beid utenfor menigheten?
Ordet aktiv assosieres vel 
helst til et engasjement som 
synes. For mitt vedkom-
mende er ordet deltager et 
godt ord nå. Jeg er deltager 
i ei misjonsforening og to 
biblel- samtalegrupper. I ei 
gruppe på 4-8 deltagere, kan 
vi samtale, drøfte, spørre om 
ting vi lurer på og lufte van-
skeligheter.  Jeg har stor tro 
på slike små fellesskap. Tenk 

om mange Lambertseter-be-
boere, uavhengig av tro, ville 
bli med i et slikt fellesskap. 
Det kunne bli til hjelp og 
berikelse for enkeltmennesker 
og for menigheten.

Hva slags menighetsarbeid 
har du vært involvert i?
Det har jo i hovedsak vært 
lay-out på menighetsbladet.  
De første årene, før helsa var 
så redusert, hjalp jeg litt til 
på menighetskontoret og var 
med å arrangerte samlinger 
med undervisning og sam-
tale.

Hva er det beste og verste i 
hverdagen din?
Det beste er opplevelser som 
løfter meg ut av tankene på 
sykdom og problemstillinger. 
Dette kan være: gode samta-
ler som gir rom for drøftelser 
av ulike synspunkt, besøk 
av venner og familie -  ikke 
minst tante- og grandtante-
barn, en god vits som lokker 
fram humoren og en rungen-
de latter, en biltur osv. Det 
verste er vel de periodene når 
psykiske og fyskiske krefter 
er så redusert at jeg fratas den 
glede og oppmuntring disse 
opplevelsene kan gi.  

Hva har livet lært deg 
hittil?
Oj, det var et stort spørsmål. 
Men jeg tror det viktigste er 
at jeg har lært noe om verdi-
er, altså et forandret syn på 
hva som er store og hva som 
er små verdier.  Dette skjedde 
mest – utrolig nok – i den 
perioden sorgen var størst 
over det jeg hadde mistet: 
god helse. 

Som helt frisk hadde jeg et 
høyt aktivitetsnivå, også i 
menighets- og kristent orga-
nisasjonsarbeid. Dette var en 

stor og meningsfull verdi. Nå 
ble det en enda større verdi at 
det å være en kristen er å hvi-
le hos Gud, - med eller uten 
synlige aktiviteter. Og dette 
at alle mennesker er like ver-
difulle for Gud, uavhengig av 
alle ytre og indre forhold.  

I en alder av ca. 43 år kom 
jeg etterhvert mer og mer 
over på “mottakersida”. Dette 
kunne være tøffe prosesser 
men de førte til at verdier 
ble oppdaget eller betydelig 
forstørret. Da tenker jeg, ikke 
minst, på alle godene vi har i 
Norge. 

Jeg tenker også på at familie, 
venner og gode naboer stiller 
opp når jeg ber om hjelp. 
Når jeg sier  “takk” er ofte 
svaret: “det var så lite”. Da vil 
jeg få understreke at dette har 
blitt en stor og uunnværlig 
verdi for meg. Ikke bare fordi 
jeg får hjelp med det som 
er umulig å klare selv, men 
hjelpen vitner om omsorg, 
forståelse og varme.

Fra 1994 til og med 2014 hadde As-
bjørg Øxseth lay-out på Lambertseter 
menighetsblad. 

Ryktet om at det på Lambertseter var en inkluderende menighet med et godt fellesskap, var 
faktisk en av grunnene til at Asbjørg Øxseth flyttet hit. Men nå, til tross for 25 gode år 
på Lambertseter, har hun planer om å flytte. Grunnen er at MS-sykdommmen har skapt 
behov for en leilighet som er godt tilrettelagt for en rullestolbruker. 

Tusen takk Asbjørg for 
at du er den du er og  for 
alt du har bidratt med! 
Vi er veldig glade i deg!

Gode far! Takk for at Anastasia får være et sted hvor unge 

mennesker fra forskjellige samfunnslag møtes. Vi takker 

for alle de ulike tilbudene som finnes her. Vi ber om at 

visjonen for Anastasia, om å løfte mennesker opp, må bli 

tydelig i livene til dem som deltar på kursene. 

 bønn for Egypt

www.stefanus.no
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Soknepresten har ordet

Jeg tok T-banen fra 
byen forleden. Det var 
vel liten tvil om yrket 

mitt – rundsnippen var tegn 
nok. Men det tenkte ikke 
jeg på. Men en kar dumpet 
ned ved siden av meg på 
setet og spurte ganske så 
direkte, men på en vennlig 
måte:

Hvem tror dere kristne at 
dere er?
Hvordan da, svarte jeg. Er 
det noe spesielt du tenker 
på? 

Ja, hva er dere virkelig 
opptatt av? Følger jo 
med og ser alt det der 
om ekteskap mellom to 
av samme kjønn, at dere 
ikke er statskirke lenger og 
sånt. Sikkert viktig, men 
er det alt liksom?
Jeg ble virkelig positivt ut-
fordret av et så engasjerende 
spørsmål og måtte tenke 
meg om en liten stund før 
jeg svarte: Nå ga du meg 
noe å tenke på, men jo, det 
er noe langt mer. Og det 
handler om å fortelle så 
mange som mulig at Gud 
er glad i dem, i hvert eneste 
menneske.

Men det der er jo nærmest 
fromt prat. Du må jo ha 
noe mer håndfast!
Jo da, det har jeg. For Gud 
viser oss denne kjærlighet 
på en veldig håndfast måte; 
det er der Jesus kommer 
inn i bildet. I alt han sa og 
gjorde, mest av alt da han 
døde på et kors, men stod 

opp igjen fra graven, viste 
han at Gud både er glad i 
oss og forlanger et oppgjør 
når vi svikter. Det er prisen 
for det oppgjøret Jesus tar 
på seg i stedet for oss – av 
ren kjærlighet. 

Men så følger det noe etter-
på, for Jesus sa: Slik jeg har 
elsket dere, skal dere elske 
hverandre. Vi utfordres til 
å gjøre en forskjell for folk. 
Spre den kjærligheten vi 
selv får fra Gud, videre til 
andre. 

Det er mer i fokus for meg 
enn enkeltstående etiske 
spørsmål, organisering av 
kirka eller sånt. Det er så 
mange som aldri har våget 
å stole på at Gud er glad i 
dem. Kanskje det jeg prøver 
på, kan hjelpe dem til å se 
det. Så når du spør hvem vi 
er, er kanskje svaret: Veivis-
ere. Til Jesus. Og dermed til 
en Gud som er glad i oss.

Takk, presten, her må jeg 
av; kanskje vi kan fortsette 
en annen gang. Ha på 
snippen så jeg kjenner deg 
igjen da!

Så forsvant han.

Jeg ble sittende og fundere; 
kom på noe Jesus sa: ”Der 
skatten din er, der er hjertet 
ditt.” Samt en ”historie” en 
engelsk biskop brukte i en 
preken jeg hørte nylig: En 
”nyrik” forretningsmann i 
London var sykelig opptatt 
av å vise hvor rik han var. 

En dag parkerte han sin 
splitter nye Rolls Royce 
utenfor kontorbygningen så 
alle kunne se den. Da han 
åpnet døren, kom en stor 
lastebil i rasende fart alt for 
nært og rev av døren. 

Mannen hylte og skrek 
om den totalskadde bilen, 
helt vill. En politimann var 
tilfeldigvis der og så alt, fikk 
notert nummeret på last-
ebilen, gikk bort til man-
nen og ville roe ham ned. 
Uten hell, for han skrek 
like høyt. ”Hvorfor er dere 
forretningsfolk så opptatte 
av alt dere eier?” spurte 
politimannen. ”Merker du 
ikke en gang at den venstre 
armen din ble revet tvers av 
da lastebilen traff?” Mannen 
utbrøt: ”Å, du gode min, 
Rolex-klokken min!” 

Du blir hva du er opptatt av 
– Jesu ord sagt på en annen 
måte. 

Jeg håper vi som menighet 
framstår som noe mer enn 
materialismens reklame-
agenter. Og at vi i stedet får 
utgjøre en forskjell ved at 
vi uredd forteller i ord og 
handling at Gud elsker oss. 
”Vi elsker fordi Han elsket 
oss først” skriver Johannes. 
Derfor ønsker vi å være en 
utstrakt hånd til mennesker 
rundt oss.

Å ta T-banen kan være 
tankevekkende.

Hvem tror du
at du er?

Renning i veven
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Soknepresten har ordet

Det fins utrolig mange flotte 
og verdifulle billedtepper 
i verden. Historiske kunst-

stykker innen vår europeiske kul-
turarv; banebrytende bilder i norsk 
kulturell sammenheng. 

En av de store utøvere innen 
kunstarten her i Norge døde 
for kort tid siden, Else Marie 
Jakobsen. Hennes vakre og 
symbolsterke vevnader vil prege 
mange norske kirker i svært 
mange år framover. Og de som 
kjente henne, vet hvordan alle 
bildene bærer hennes tydelige 
signatur.

Jeg har sett noen svært gamle 
vev-stykker der renningen mer 
eller mindre har gått i oppløsning. 
Silketråder i selve bildet har klart 
seg, men en dårlig preparert ull- 
eller bomullsrenning har morknet. 
Da blir det bokstavelig talt svært 
mange løse tråder; bildet faller fra 
hverandre.

Det såkalte «Stålsett-utvalget» har 
levert en utredning om religionens 
plass i det norske samfunnet. Det 
er nok mange gode intensjoner 
bak arbeidet, men flere av de 
konklusjoner og prinsipper som 
fremmes, vil jeg hevde bommer 
på målet. 

Det er lagt så stor vekt på 
individets eller gruppers 
rettigheter at det som skal og 
bør virke samlende på nasjonen, 
forvitrer. Eller for å gripe til mitt 
innledende bilde: Renningen i 
veven ødelegges. 

I et innlegg i dagspressen 21. 
januar siterer biskop Nordhaug 
i Bjørgvin idehistorikeren Otto 
Krogseth: «Sentrale sosiologer og 
kulturantropologer er enige om 
følgende: Noe må være felles for 
en nasjon, ut over individers og 
gruppers rettigheter. Samfunnet 
trenger, som sosialt lim eller 
sammenbindende sement, å 
samles om noe substansielt og 
kulturelt og nasjonalt særpreget.» 

Det er ingen tvil om at dette 
limet, denne renningen i veven 
i århundrer har vært vår kristne 
tros- og kulturarv. Basisverdier i 
samfunnet, som fra renessansens- 
og opplysningstidens epoker også 
ble vevd inn i den humanistiske 
tenkning, har gitt oss byggeklosser 
til vårt samfunn, gitt oss vår 
kollektive verdi. 

I en tid der fragmentering av det 
kollektive åpenbart også skaper 
identitetskriser på mange plan, er 
jeg redd Stålsett-utvalgets utspill 
vil øke forvitringen hvis ideene 
blir satt ut i livet. 

Ta f.eks. vigselsretten. Hva godt 
vil det tjene å frata Den norske 
kirke (og dermed andre registrerte 
trossamfunn) vigselsretten? 
Hvilket tradisjonsbrudd i vårt 
nasjonale liv er ikke det, og hva 
tjener det til? Eller man stiller 
spørsmålstegn ved Kirken og 
kirkene som samlingssteder og 
kollektiv overbygning ved de 
store kriser eller glade høytider. 

Var det ikke en kollektiv 
bevegelse ut fra behov som 
gjorde at utallige søkte til 
Oslo Domkirke etter 22. juli 
2011? Og hva er problematisk 
med at Sjømannskirken er 
samarbeidspartner for UD? 

Spør ledelsen i Statoil om de 
har følt det problematisk med 
den prestelige støtte de har fått i 
håndteringen av Algerie-krisen.  

Skal vi kanskje måtte flytte 
gravferd ut av kirkene også for 
ikke å virke støtende – er det neste 
trekk? For ikke å snakke om den 
årlige problematiseringen knyttet 
til julens skolegudstjenester – 
noe Hanne Skartveit i VG før jul 

saklig avviste som problem: Julen 
er en kristen høytid – den hører 
med til vår kulturarv.

I alt dette og uendelig mye mer 
ser vi hvordan veven ennå er 
intakt i vårt samfunn, og vi skal 
være varsomme med å ødelegge 
renningen i denne veven. 

Som kirke er vi oss bevisst at vi 
er både nasjonale og lokale kultur- 
og symbolbærere. På Lambertseter 
ønsker vi å være tydelig til 
stede i alle disse sammenhenger. 
Kirkebygget står som et symbol 
– og bruksbygg. Det forteller sin 
historie, men er også dagens og 
morgendagens kirkebygg her. 

Alt arbeid knyttet til dette huset 
forteller en historie fra 1950-tallet 
av, men retter seg mot mennesker 
av i dag! Gudstjenestefeiring, 
dåp, konfirmasjon, vigsel og 
gravferd, er for menigheten og 
lokalsamfunnet av i dag. Vår 
utfordring til lokalmiljøet må 
være, når man problematiserer 
Den norske kirkes plass i 
samfunnet, å slutte opp om 
arbeidet, hverdag som søndag. 

For det er bare det kollektive 
samfunn som i lengden kan ta 
vare på vårt felles liv. Vi som er 
knyttet til Lambertseter kirke som 
vår arbeidsplass, samt alle våre 
fantastiske og trofaste frivillige, 
vi holder dørene åpne og sier: 
Bruk oss! Vi er fortsatt viktige 
for at samfunnsveven skal holdes 
sammen og ikke ende opp som 
løse tråder. Ingen ønsker seg et 
samfunn som er en eneste stor 
floke.

Vi takker og ber for:
- Vi takker for alle som har sagt seg villig til å gå 

inn i menighetsråd, og vi ber om oppslutning ved 
høstens menighetsrådsvalg.

- Vi takker for barne- og familiearbeidet og alle 
som deltar på babysang og supertirsdag. 

- Vi ber for høstens sprell levende gudstjenester.

- Vi takker for arbeidet på sykehjemmet, og ber for 
oppstarten av sykehjemmets venner.

- Vi ber for høstens bispevisitas og forberedelsene 
til kirkens jubileum neste år.
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Aktuelt

En hilsen fra kantoren i Røyken
Det er gått ett år og åtte 

måneder siden jeg slut-
tet som kantor i Lambertse-
ter kirke, for å begynne som 
kantor i full stilling i kirken 
i Røyken. Nå bor sønnen 
min Halldor og jeg i et hus 
på Spikkestad og han går i 
barnehage her og er en aktiv 
og uredd 4-åring. Her ligger 
det godt til rette for å kunne 
leve bra, men noen ting er 
det jo som mangler. 

Da tenker jeg på frivillig-
sentralen i kirkestua, de 
regelmessige lunsjene med 
stab og frivillige, kirkekaffen 
hver søndag, gudstjeneste-
ne i kirken og andaktene i 
kapellet, samt bare det å være 
i kirken hele tiden. Les: å ha 
kontoret i kirkebygget/kort 
vei til orgelet.

Det er godt å være i Røyken 
også, og jeg får ikke tid til 
å kjede meg. Her har vi fire 
kirker og et kapell, og til 
sommeren begynner et nytt 
kirke- og kultursenter på 
Spikkestad å ta form. Staben 
er i alt 20 personer (bare 
to kantorer), og vi spiser 
sammen, men må ta med 
mat selv..

Røyken kirke er en hvit mid-
delalderkirke i stein datert 
fra år 1229, men den kan 
være eldre. Den betyr mye 
for veldig mange. De fleste 
av de familiene jeg møter her 
har sine livsritualer i denne 
kirken. Det er flott å tenke 
på. Der er også et flott orgel 
på 15 stemmer bygget av 
Eystein Gangfløt i 1982. Det 
trenger en rens, og jeg savner 

den litt strykende klangen, 
men makan til lyd i en så 
liten kirke! Fremme står et 
stort nytt C.Bechstein kon-
zert 8 piano, som ble levert 
like før påske. Flygel var det 
ikke plass til. Det er «Røy-
ken kirkes venner» har æren 
og takken for at det kunne 
skje. Det meste ligger til rette 
for å lage gode musikalske 
opplevelser, og «Musikk i 
Slemmestad» samarbeider tett 
med kirken om en rekke kon-
serter i løpet av et år. Samme 
forening fikk kommunens 
kulturpris i år. 

I det nye kirke- og kultursen-
teret er det skrevet kontrakt 
med en svensk orgelbygger 
for et moderne pipeorgel 
på 27 stemmer. Her mente 
kommunen at å bygge kirke 

uten orgel, er som å kjøpe 
bil uten motor. Ja, det er vel 
forskjell på by og land, men 
det er uansett spennende og 
gøy å være med og arbeide i 
en ekspansiv kirke i en kom-
mune som vokser og hvor 
man får være med på noe fra 
starten av.

Nylig var jeg på Lambertse-
terreunion. Det var Jørgen 
Meier som inviterte medar-
beidere gjennom tidene til en 
festsammenkomst. Virkelig 
hyggelig å komme tilbake på 
besøk og treffe gamle venner 
og kolleger. Tiden på Lam-
bertseter har betydd så mye, 
og kirken der vil alltid ha en 
viktig plass i hjertet.

Med vennligste hilsen 
Johan Wallace

KABB har gratis lydbibliotektjeneste: 

til trosopplæring - menighetsliv - personlig trosliv

TeksT: anna BeriT Føyen, 
kaBB

Kvalitet – aktualitet – 
bredde 
I dag inneholder lydbiblioteket 
nærmere 2.000 titler i ulike sjan-
gre: Barnebøker, ungdomsbøker, 
skjønnlitterære bøker, biografier, 
historiske romaner, misjonslit-
teratur, lyrikk, teologi, lydbibler 
for barn og unge og oppbyggeli-
ge bøker. 

Hvem kan låne bøker?
Alle som av en eller annen 
grunn ikke kan lese en ordinær 
bok, kan låne bøker hos KABB. 

- Send en e-post, ta en telefon 
eller skriv et brev til oss, så ord-
ner vi resten. Men du trenger en 
Daisy-spiller eller noe lignende, 

slik at du kan lytte til bøke-
ne, forteller bibliotekar Heidi 
Vestbye. 
- Utlånstjenesten er gratis. Alle 
får lydbøkene sendt hjem med 
posten.

Daisy-spiller eller 
mp3-spiller
Alle KABBS lydbøker er produ-
sert som en Daisy-lydbok. (Da-
isy er en internasjonal standard 
for produksjon av lydbøker.) 
For å få en god leseopplevelse av 
lydbøkene, er det best å benytte 
en Daisy-spiller som avspiller. 
Det er mange som har krav på å 
få en slik spiller, fra hjelpemid-
delsentralen. 

Det går også an å laste ned 
software (til en Daisy-spiller) fra 
internettet. På den måten kan 

man lytte til bøkene via en data-
maskin. Eller man kan benytte 
en mp3-spiller. 

Det er også mulig å kjøpe en 
Daisy-spiller direkte fra en 
forhandler.

Kontakt oss gjerne – vi 
vil gjerne hjelpe deg
- Vi håper at du har lyst til 
å begynne å låne bøker hos 
KABB. Ta kontakt med oss, 

for vi vil gjerne hjelpe deg. Og 
husk: boklån i biblioteket vårt 
er helt gratis, sier Heidi Vestbye 
avslutningsvis.

KABB, PB 333, 1802 Askim - 
kabb@kabb.no - 69816981

Blant KABBs (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) mange gode tilbud, finnes lyd-
bibliotektjenesten. Lydbiblioteket ble opprettet allerede på 1960-tallet. Slik har KABB lest 
inn store deler av den kristne litteraturen i Norge, og det skal vi fortsette med – i mange år 
fremover. Og det beste av alt, den er helt gratis.
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Trosbetraktning

Verdens viktigste budskap
TeksT: ChrisTian Danielsen

Ordet evangelium kan brukes om de 4 
tekstene i Bibelen som er skrevet av 

evangelistene Matteus, Markus, Lukas og 
Johannes. Disse forfatterne blir også gjerne 
kalt for «evangelistene». Dette er vel og bra. 
Men evangelium kan også forstås innholds-
messig, altså som et spesifikt budskap. For å 
forklare denne siden av ordet «evangelium» 
vil jeg her benytte meg av Martin Luthers 
ord. Han skrev denne teksten i tidsperio-
den 1521-1522 da satt i husarrest i borgen 
Wartburg i Tyskland. Ironisk nok heter 
teksten «En liten undervisning». Teksten 
forteller verdens viktigste budskap:

«Evangeliets hovedstykke og dypeste innhold er 
dette, at før du griper Kristus som et eksempel, 
må du først ta imot ham og erkjenne ham som 
en gave[.]  [Han] blir gitt deg av Gud og er 
din egen, så at når du ser på ham eller hører 
at han gjør eller lider noe, så tviler du ikke på 
at han selv, Kristus, med denne handling og 
lidelse er din [.] [D]u kan forlate deg på ham, 
likeså sikkert som om du selv hadde gjort det, 
ja som om du selv var den samme Kristus.»

Luther peker her på at Guds gjerninger 
via Jesus Kristus blir gitt til oss. Dette må 
forstås og tas imot før man kan leve etter 
Hans eksempel. Jesus levde et liv uten synd, 
han oppfylte dermed Guds Lov og levde 
det perfekte livet (Hebr. 4,14). Dersom vi 
tror på Jesus hviler vi ikke lenger i våre egne 
prestasjoner men får Jesus sine prestasjoner 
og hans oppofrelse godskrevet oss selv. Vi 
får slik fred med Gud og med hverandre, 
på tross av at vi som mennesker er dypt 
mangelfulle. Vi baserer kort og godt vår 
identitet på Jesus sitt liv, som var uten feil, 
og ikke på vårt eget, som er fullt av feil. 
Dette er evangeliet i et nøtteskall. Det leder 
folk til tro over hele verden og har gjort det 
gjennom generasjoner. Luther fortsetter:

 «Se, dette er å erkjenne evangeliet rett, det er 
å erkjenne rett Guds overvettes godhet, som 
ingen profet, apostel eller engel har kunnet 
uttømme i sin tale, og som intet hjerte tilstrek-
kelig kan undre seg over og begripe. Dette er 
guds kjærlighets store ild til oss. Ved den blir 
hjertet og samvittigheten glad, rolig og tilfreds. 
Dette er å forkynne den kristne tro. Derav 
har denne forkynnelse navnet: «Evangelium». 
Det vil på vårt mål si det samme som et 
glad, godt, trøstefullt budskap. Og etter dette 

budskap kalles apostlene de tolv budbærere. 
Om dette sier Jesaja i kap 9, 6:»Et barn er 
oss født, en sønn er oss gitt» Er han oss gitt, så 
må han være vår; så må vi også ta imot ham 
som vår. Og det heter i Rom. 8, 32: Hvordan 
skal han kunne annet enn gi oss alle ting med 
ham?» Se, når du tar imot Kristus som en 
gave, gitt deg til eie, og ikke tviler på dette, 
da er du en kristen. Troen frelser deg fra synd, 
død og helvete, og gjør at du overvinner alle 
ting. Akk, ingen kan tale nok om dette. Men 
nå lyder det klagemål, at skjønt evangeliet alle 
dager blir priset, så er likevel denne preken 
forstummet i verden.»

Det kommer ut en rekke kristne bøker 
hvert år. Det skrives mye bra. Men en 
betydelig del av utgivelsene er dessverre en 
cocktail av psykologi, organisasjonsteori 
og generelle ord om Gud, mikset sammen, 
servert med en liten paraply og en god por-
sjon sukker. De omhandler slike ting som 
6 steg for å oppdra flinke barn, 5 tips for et 
bedre samliv, nøkkelen til et godt lederskap 
eller en historie om en gutt som har vært 
i himmelen og har kommet tilbake. Spen-
nende historier og velmenende råd. Men 
kristen tro består, som vi vet,  ikke først og 
fremst av dette. Før man går over på slik 
spennings- og mestringslitteratur kan det 
derfor være nyttig å repetere hovedbudska-
pet i Bibelen, nemlig evangeliet om Jesus 
Kristus. I tillegg kan man kanskje lese hva 
kirkefedrene og reformatorene har skrevet 
om hvem Gud er og hva han har gjort for 
oss. Min favorittforfatter på dette området 
er altså Martin Luther. Når han forteller 
om verdens viktigste budskap er det verdt å 
høre nøye etter.

Kirkefedrene og reformatorene bestreber 
seg på å tolke budskapet i Bibelen. Det de 
sier kan derfor verifiseres eller forkastes på 
bakgrunn av deres tolking av en kilde som 
er felles for hele den verdensvide kirke. 
Bibelen er inspirert, innpustet av Gud, 
og dermed nyttig for oss (2. Tim. 3,16). 
Dersom man kan gi en forstandig tolkning 
av Bibelen kan vi være trygge på at det som 
sies er sant og at det er gagnlig for oss krist-
ne. Åndelig litteratur som ikke bygger på 
Bibelen kan ikke måles opp mot noe annet 
enn sin egen påstand om å være til nytte.

Via troen på Jesus og vårt felles ankerfeste i 
Bibelens budskap får vi både en storfamilie 
her på Lambertseter, men også en stor slekt 

bakover i tid. Når Martin Luther snakker 
om Gud forstår jeg ham veldig godt, på 
tross av århundrene som ligger mellom oss. 
Han er en bror som har sitt å streve med, 
noe han aldri legger skjul på. Samtidig er 
han en menneskekjenner av rang og en ly-
sende teolog som samvittighetsfullt utlegger 
Bibelen for meg. Han sier ting rett ut og 
kaller en spade for en spade. Han kan også 
være veldig myk og følsom. Ordet «fortvi-
lelse» dukker stadig opp i hans tekster og 
er nok noe Luther hadde personlig erfaring 
med. Det er et ord som beskriver den til-
stand en kristen kommer i dersom vedkom-
mende ønsker å leve opp til Guds bud ved 
egne krefter, og som derfor aldri kan gjøre 
nok for Gud. Man blir drevet til sammen-
brudd ved aldri å tenke en gal tanke, aldri 
si dårlige ord, aldri gjøre noe galt og selv stå 
for soningen ved å pine seg selv. Loven er 
nemlig umulig å oppfylle ved menneskelig 
innsats. Dens oppgave er først og fremst å 
være et speil som forteller oss hvor mangel-
fulle vi er (Rom. 3,19-20). Dersom man 
setter sin lit til å oppfylle Loven på egen 
hånd er man dømt til å dø en langsom 
åndelig død. Vi skal være hellige slik som 
Gud er hellig og budene er et uttrykk for 
Hans perfekte vesen (3. Mos 19,2 1. Peter 
1, 16). Men hvilket menneske kan oppfylle 
Loven? Hvilket menneske kan være like 
fullkomment som Gud  og ved dette få 
det godkjent-stempelet som vi alle lengter 
etter i livene våre? Det finnes ett og bare ett 
riktig svar: Jesus Kristus, vår redningsmann 
og frelser. Gjennom Ham har vi fått alt, 
nåde over nåde (Joh.1,16).

Etter hans egen livshistorie å dømme var 
Martin Luther villig til å ofre livet sitt for 
dette ene budskapet. Og dette budskapet 
må ikke forstumme. Det er nå vår tur til å 
bekjenne, formidle og lære det evige mys-
terium om Gud som ble menneske i Jesus 
Kristus. Det finnes ikke noe viktigere vi kan 
gi vår familie, våre venner, vårt nabolag og 
hverandre i menigheten. Vi må rope det ut, 
oppsøke Jesus og dermed få hvile, glede og 
trøst hos Ham. Jeg prøver å minne meg selv 
om dette hver dag. Jeg ønsker å formidle 
det videre til andre i ord og gjerning: Jesus 
er gitt for meg, han døde for mine synder 
og sto opp igjen så jeg kan bli forsonet med 
Gud. Vi som tror dette skal stå opp til evig 
liv. God sommer og måtte Guds fred, som 
overgår all forstand, være med oss alle!
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Aktuelt

Ungdomsleder i Lambertseter menighet
TeksT av: MariT leonie 
FugleruD og FreDrik røsTe 
haugen 

Hvem er du? 
Jeg er en gutt på 23 år fra 
Toten som har bodd i Oslo i 
snart 8 år, noe som gjør at jeg 
opplever meg selv som både 
en bygdegutt og en bygutt. 
Mulig jeg har fått med meg 
det beste fra to verdener. Jeg 
studerer nå ved Menighetsfa-
kultetet i Oslo, og sikter meg 
inn på en master i kirkelig 
undervisning/å bli kateket. 

Teater har vært en stor del av 
livet mitt og jeg har også stu-
dert teater ved Teaterhøysko-
len i Nord-Trøndelag i ett år 
før jeg hoppet av og gikk over 
til menighetsutdannelsen. På 
fritiden min liker jeg å komme 
meg ut i marka like mye som 
jeg liker å gå på teater, opera 
og ballett. 

Hva betyr ungdomsarbeid 
for deg? 
Ungdomsarbeid har vært min 
viktigste fritidssyssel etter 
teater siden jeg var 14 år. Jeg 
har hele tiden vært aktiv i flere 
ungdomsarbeid i både den 
norske kirke og i frikirker. I 
Norge og Sverige er det nok 
etter hvert ganske mange tusen 
konfirmanter og ungdomslede-
re som etter konfirmanttiden 
sin kan huske meg fra div. 
sceneopptredener og under-
visninger på konfirmantleirer 
og festivaler. Jeg har nemlig 
reist mye, undervist og hatt 
show for konfirmanter, aller 
mest her på østlandet. Etter 
videregående brukte jeg et år 

på å reise rundt i menigheter 
i Hedmark og Oppland med 
tilbud om å lage arrangement 
for konfirmanter og ungdom-
mer i menighetene. Så jeg kan 
si at ungdomsarbeid har vært 
veldig viktig for meg og at det 
fortsatt er det. 

Hva gjør du i Lambertseter? 
Jeg har de ti siste årene hatt 
lederkurs med en gruppe fjor-
årskonfirmanter noe jeg synes 
er veldig morsomt og som 
jeg trives veldig veldig godt 
med. Jeg prøver også å være på 
ungdomsklubben “KIKK” så 
ofte jeg kan, i tillegg til å være 
med på noen leirer med tros-
opplæringen og i ungdomsar-
beidet. Jeg trives veldig godt i 
Lambertseter menighet og jeg 
skulle veldig gjerne gjort enda 
mer i menigheten, men tiden 
strekker dessverre ikke til.

Hva gjør du annet enn å 
være aktiv i Lambertseter 
menighet?  
Som sagt, studerer jeg på Me-
nighetsfakultetet, og fritiden 
min brukes mye til å jobbe i 
en ungdomsorganisasjon som 
jeg har vært med å starte. Den 
heter HEKTA og har siden 
vi startet den i 2012 fått over 
tre tusen medlemmer. Det er 
veldig stort og veldig morsomt 
å få ta del i å bygge noe som 
har vokst så fort og blitt så 
populært. Ellers har jeg også 
en kjæreste som jeg trener 
mye med, går i marka med, på 
teater og i Operaen. 

Hva skal du gjøre i sommer?
I sommer skal jeg først på en 
ukes sykkeltur i Jotunheimen 
sammen med kjæresten min 
hvor vi skal sykle en løype 
fra Valdres, gjennom Jotun-
heimen, til Hemsedal og så 
tilbake til Valdres. Det gleder 
jeg meg veldig til og det er nok 
det jeg tror blir høydepunktet 
i sommer. Etter sykkelturen 
har jeg sommerjobb i byen 
hele sommeren frem til jeg er 
to uker på konfirmantleir i 
Kragerø i august. 

Kommer vi til å fortsette å se 
deg i Lambertseter menighet?
Det håper jeg virkelig fordi jeg 
trives veldig godt på Lambert-
seter, men jeg må også se hva 
den nærmeste fremtiden brin-
ger og hva jeg skal starte med 
over sommeren og hvor jeg 
skal bo. For akkurat nå er det 
litt usikkert, men jeg satser på 
å kunne stille som kandidat til 
valg i menighetsrådet så jeg har 
jo planer om å bli og å fortsette 
å være aktiv i ungdomsarbeidet 
i menigheten. 

Hvor er du/hva gjør du om 
5 år?
Om fem år har jeg forhåpent-
ligvis vært ferdig utdannet 
kateteret i noen år og så håper 
jeg kanskje på å kunne ha en 
fast stilling i en menighet, men 
ikke en full stilling så jeg kan 
ha mulighet til å jobbe fre-
elance ved siden av å ha en fast 
jobb også. Jeg trives nemlig så 
godt med å gjøre litt forskjellig 
og tror at den gleden kommer 
til å vare i en del år til. Jeg 
håper også at jeg om fem år har 
etablert meg et sted og er gift 
om jeg skulle være så heldig å 
få muligheten til det. 

Har du noen du ser opp til/
forbilder?
Haha, ja jeg har mange forbil-
der og folk jeg ser opp til fordi 
jeg er veldig opptatt av det og 
av å lære av forbildene mine, 
men kanskje jeg her i menig-
hetsbladet kan nevne Jesus som 
er forbilde. Det er kanskje litt 
klisje, men han er jo faktisk 

det. Den Jesus vi leser om i bi-
belen som etter å ha reist rundt 
i fem-seks år og undervise har 
klart å dele verdenshistorien 
i to, (før og etter hans fødsel) 
han har jeg jo mye å lære av. 
Jeg tror både jeg har lært mye 
av å lese om han og hvordan 
han var mot menneskene rundt 
seg og hvordan han levde livet 
sitt, samtidig som jeg fortsatt 
har mye å lære av han. 

Jeg er veldig opptatt av 
hvordan han levde livet sitt 
sammen med de rundt seg og 
hvordan han underviste ved 
måten han levde på. Det inspi-
rer meg også å lese om at han 
levde sammen med disiplene 
som et helt menneske og med 
hele seg. Han både gråt, var 
sint, trengte tid for selg selv, 
var redd sammen med dem, 
samtidig som han var lederen 
som underviste de andre. Det 
er også noe jeg har lyst til å 
gjøre med mitt liv, komme i 
kirken med hele meg som jeg 
er og leve et ærlig liv sammen 
med andre mennesker i kirken 
og utenfor kriken. 

Det er jo troen min som driver 
meg og motiverer meg til å til 
å holde på med alle de frivil-
lige tingene jeg er engasjert i 
også. Hadde det ikke vært for 
at jeg tror på Jesus og ønsker 
å formidle ordet om han 
videre hadde jeg ikke hatt noen 
motivasjon til å gjøre det jeg 
holder på med uten Jesus som 
forbilde. 
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Døpte
Mie Løvenborg Larendz-Hassel, Helma 
Johansen Bjerke, Ida Marie Nordbø 
Solberg, Elvira Engebretsen, Oda 
Elisabeth Kveum Saga, Hennie Viktoria 

Eika-Hellestråt, Emily Frida Drengsrud, Marie Granaas 
Helmers, Maria Clara Rotnes, Emma Dalby Hage, Emma 
Alicia Bjerke, Henrik Vierli, Oliver Salomonsen-Løkås, Elias 
Blomquist, Johan Nicolay Giil Rydningenm Olav Karlsen, 
August Michael Ankney Røe, Maximiliam Frank Hagen, 
Leonard Magnus Hagen.

Døde
Anne-Gro Thoralvsson, Åse Margareta 
Ingeborg Skuthe, Ingerlise Schau, Tora 

Skjelseth, Åse Irene Johannesen, Gerd Annie Johnsen, 
Mai Haukedal, Ruth Olsen, Alma Granlund, Tove Astrid 
Kristiansen, Astrid Kjærstad, Randi Ugland, Gunvor 
Marie Grønvoll, Reidun Veisten, Edel Jørgensen, Gudveig 
Vålvannet, Bergljot Irene Holtlund, Ida-Constanse Ruud 
Johansen, Lill Berit Hansen, Kjellaug Sørensen, Ingeborg 
Marie Holteng, Haakon Sundar, Daniel Aarnes, Lars-Erik 
Jangås, Bjørn Øystein Tharaldsen, Geir Bilden, Svein Øiseth 
Fergen, Arne Pedersen, Bjørn Herman Larsen.

Annonser

Slekters gang

Wang Begravelsesbyrå
Nordstrand
Ekebergveien 230
1112 Oslo
Telefon 23 16 83 30

Wang Begravelsesbyrå
Hasle
Økernveien 81 B
0585 Oslo
Telefon 23 16 83 25

Wang Begravelsesbyrå
Majorstuen
Jacob Aallsgt 42
0340 Oslo
Telefon 23 19 61 50

Wang Olav Werner 
Grünerløkka
Toftes gate 25
0556 Oslo
Telefon 22 35 40 10

Wang Olav Werner
Stabekk
Gamle Drammens vei  44 B
1369 Stabekk
Telefon 67 12 19 89

www.wangbegravelse.no     post@wbeg.no

GRAVFERD SIDEN 1877
Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og 
gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, 
ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 

www.gravstein.com
Wang Begravelsesbyrå
Nordstrand
Ekebergveien 230
1112 Oslo
Telefon 23 16 83 30

Wang Begravelsesbyrå
Hasle
Økernveien 81 B
0585 Oslo
Telefon 23 16 83 25

Wang Begravelsesbyrå
Majorstuen
Jacob Aallsgt 42
0340 Oslo
Telefon 23 19 61 50

Wang Olav Werner 
Grünerløkka
Toftes gate 25
0556 Oslo
Telefon 22 35 40 10

Wang Olav Werner
Stabekk
Gamle Drammens vei  44 B
1369 Stabekk
Telefon 67 12 19 89

www.wangbegravelse.no     post@wbeg.no

GRAVFERD SIDEN 1877
Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og 
gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, 
ring vår vakttelefon 23 16 83 30.
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Hva skjer i menigheten?

Gudstjenester Lambertseter kirke

21.06.2015 4.søndag i treenighetstiden. Høymesse med 
dåp kl 11 ved Asle Røhne Rossavik og Kjetil 
Grevle Teien.  Offer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. Jos 24, 19-24; Ef 2,1-10; Matt 16, 
24-27.

28.06.2015 5.søndag i treenighetstiden. Sommerguds-
tjeneste kl 18 (merk tiden) ved Fredrik Ulseth 
og Kjetil Grevle Teien. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe. Ordsp 7,1-3; 1 kor 3,10-
18; Matt 7, 21-29.

05.07.2015 Aposteldagen. Ingen gudstjeneste i Lambertse-
ter. Se Nordstrand. 

12.07.2015 7.søndag i treenighetstiden. Sommerguds-
tjeneste kl 18 ved Fredrik Ulseth og Øyvind 
Kristiansen. Offer til menighetsarbeidet. Kir-
kekaffe. Ordsp 30,7-9; 1 Tim 6,17-19; Luk 
19,1-10.

19.07.2015  8.søndag i treenighetstiden. Ingen guds-
tjeneste i Lambertseter. Se Nordstrand.

26.07.2015 9. søndag i treenighetstiden. Sommerguds-
tjeneste kl 18 ved Asle Røhne Rossavik og Liv 
Marie Hofseth. Offer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. Salme 145,9-16, 1 Kor 4,3-5; Joh 
8,2-11.

02.08.2015 10.søndag i treenighetstiden. Ingen guds-
tjeneste i Lambertseter. Se Nordstrand.

09.08.2015 11.søndag i treenighetstiden. Sommerguds-
tjeneste kl 18 ved Sverre Bang og Øyvind 
Kristiansen. Offer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. 2 Mos 20,1-17; Gal 5,1-6; Mark 
2,23-28.      

16.08.2015  12.søndag i treenighetstiden.  Gudstjeneste 
med mulighet for dåp kl 11. Markering av 
skolestart ved Fredrik Ulseth og Lars Kristian 
Gjone. Musikk ved Kjetil Teien og lokale san-
gere. Offer til menighetens diakonale arbeid. 
Kirkekaffe.  Jes 49,13-16; 2 kor 9,1-8; Luk 
8,1-3.      

23.08.2015 13.søndag i treenighetstiden. Samtaleguds-
tjeneste kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. 
Offer til trosopplæringsarbeidet for ungdom. 
Kirkekaffe. 2 Krøn 1,7-12; Ef 4,11-16; Luk 
12,41-48.

30.08.2015 Vingårdssøndagen. Høymesse med mulighet 
for dåp ved Fredrik Ulseth. Offer til KABB; 
Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. 
Kirkekaffe. 5 Mos 7,7.11-18; Luk 17,7-10; 1 
Kor 3,4-11.

06.09.2015 15.søndag i treenighetstiden. Konfirmasjons-
gudstjeneste kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. 
Offer til trosopplæringsarbeidet. Kirkekaffe.   
2 Mos 19,1-6; Fil 4,10-14; Luk 10,38-42.       

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med fylkes- og kommunevalg  
søndag 13.september og mandag 14.september 2015. Det består 
av to valg: Valg til Lambertseter Menighetsråd og valg til Oslo 
Bispedømmeråd.  

Kandidatliste for valg til menighetsrådet finner du i dette bladet. 
Nærmere presentasjon av kandidatene kommer i neste utgave av 
menighetsbladet. Der vil du også få oversikt over kandidatene til 
bispedømmerådet. 

Ved valg til bispedømmerådet er det for Oslo to lister å velge 
mellom; Nominasjonskomiteens liste og Åpen Folkekirkes liste. 
Se kandidatlister her: http://www.bd.kirken.no/oslo/index.
cfm?id=424767 Det betyr at det blir et forholdstallsvalg på samme 
måte som ved politiske valg. Ved forholdstallsvalg kan velgeren 
tilføye navn fra andre valglister på sin stemmeseddel. 

I august vil alle stemmeberettigede motta kirkens valgkort i post-
kassa. Valgkortet informerer om velgernes rettigheter og om tid og 
sted for stemmegivning. Du som er medlem av Den Norske Kirke, 
og som minimum fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett. 
Husk legitimasjon når du skal stemme.

Sted og tid for forhåndsstemming:
Lambertseter menighetskontor    
Torsdager f.o.m. 13.8.2015 kl. 10:00-12:00

Valglokaler og stemmetider:
Lambertseter skole, Langbølgen 22
13.9.2015 kl. 13:00-18:00
14.9.2015 kl. 09:00-21:00

Lambertseter videregående skole, Cecilie Thoresens vei 6
13.9.2015 kl. 13:00-18:00
14.9.2015 kl. 09:00-21:00

Kandidater til valg for Lambertseter Menighetsråd 2015
1 Borgny Vestli, 48 år, Langbølgen, bankfunksjonær
2 Steinar Andersen, 68 år, Bernt Knudsens vei, pensjonist
3 Gjertrud Gulstøl-Reinertsen, 36 år, Radarveien, kontroller
4 Christian Danielsen, 29 år, Bergkrystallen, student
5 Lise Ingebrethsen Larsen, 46 år, Antenneveien, sykepleier
6 Fredrik Røste Haugen, 24 år, Mellombølgen, student
7 Marit Leonie Fuglerud Simensen, 30 år, Skiferveien,  

skoleassistent/student
8 Svein Jarle Yndestad Eide, 42 år, Mellombølgen,  

undervisningsinspektør
9 Ranveig Bredesen, 32 år, Feltspatveien, arbeidssøkende  

diakon
10 Harald Kruger Larsen, 58 år, Granittveien, trikkefører
11 Ragna Øyno Jensen, 82 år, Mikrobølgen, pensjonist
12 Arvid Juland, 74 år, Lambertseterveien, pensjonist
13 Per-Roar Ritter Johansen, 41 år, Grusveien, teknisk konsulent

Se også www.kirkevalget.no for ytterligere detaljer.
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Hva skjer i menigheten?

Østmarkskapellet
             Østmarkskapellet –

Sportsgudstjenester 
og overnattinger

Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste 
søndager kl. 12.00 (Se program). Kafé med enkel servering fra 
kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert 
til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av 
furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy 
med plass til 25 personer.

Søndag 21.juni Sportsgudstjeneste kl 12 
ved Jan Gossner. Organist: Jan Ørnulf Melbostad

Søndag 23.august Sportsgudstjeneste kl 12
ved Karl Olav Sandnes. Organist: Jan Ørnulf Melbostad

Søndag 30.August Sportsgudstjeneste kl 12
Organist: Jan Ørnulf Melbostad

Lørdag 5.September Dugnad
Ansvarlig: Ragnar Bovim
Søndag 6.September Sportsgudstjeneste kl 12 
ved Ragna Dahlen. Organist: Trond Dahlen

Tro og Lys 2015 
Lørdag 20.juni (Sommeravslutning/grillfest, Mariahuset)

Lørdag 18.august kl 14 – 17

Lørdag 19.september kl 14 – 17

Søndag 27.september kl 11.00 (Høymesse)

Lørdag 17.oktober kl 14 – 17

Lørdag 21.november kl 14 – 17

Lørdag 19.desember kl 14 – 17 (Grøtfest)

Kontaktperson: Toril Slettner, 
Tlf 40  23 82 16

 11

kl 11:00 Fastelavnssøndag. 
Høymesse ved Fredrik Ulseth. 
Mulighet for dåp. Kirkekaffe. 
Jes 53,1-5; 1 Kor 1, 18-23; 
Joh 12, 20-33.

kl 19:00 Askeonsdag. 
Askeonsdagsgudstjeneste 
ved Fredrik Ulseth. 
Jona 3,3-10; 2 Pet 1,5-11; Matt 12,38-42 

kl 11:00 1. søndag i fastetiden.
Skriftemålsgudstjeneste ved Asle Røhne 
Rossavik. Kirkekaffe. 
1 Mos 4,1-7;1Kor 10,10-13; Matt 16,21-23. 

15.02.2015 

18.02.2015 

22.02.2015 

Gudstjenester Lambertseter kirke                

                 Hva skjer i menigheten?

Sportsgudstjenester og overnatting
Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager 
kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under 
gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann 
i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng.  Kapellet har en 
overnattingsfløy med plass til 25 personer. 

    

www.ostmarkskapellet.no 

Sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00:

Tro og Lys 
Lørdag 20 desember, da er det 

tradisjonen tro grøtfest. 

Tro og Lys 2015
Lørdag 24.januar kl 14 – 17
Lørdag 21.februar kl 14 – 17
Søndag 1.mars kl 11.00 (Høymesse)
Lørdag 21.mars kl 14 – 17
Lørdag 18.april kl 14 – 17
Lørdag 20.juni (Sommeravslutning/
grillfest, Mariahuset)
Lørdag 18.august kl 14 – 17
Lørdag 19.september kl 14 – 17
Søndag 27.september kl 11.00 
(Høymesse)
Lørdag 17.oktober kl 14 – 17
Lørdag 21.november kl 14 – 17
Lørdag 19.desember kl 14 – 17 
(Grøtfest)

Alle møter fra kl 14.00 - 17.00
Kontaktperson: Toril Slettner, 

Tlf 40  23 82 16

Østmarkskapellet
Sykehjemsandakt

 Onsdager  kl 12.00 
Kontakt: sykehjemsprest 

Tor Torbjørnsen.

Torsdagstreff
fortsetter med møter hver torsdag kl 12-14. 

27. november  Kunstner Liv B Nielsen kommer på besøk
04. desember  Seniorreiser forteller om neste års program
11..desember  Adventsamling
08. januar 2015 Juletrefest, andakt ved Øystein Endal

(Med forbehold om endringer i programmet)

Følg med på plakater fremover og velkommen innom til 
en koselig prat med vaffel og kaffe!

Forts. gudstjenester Lambertseter kirke  
 Den 

tradisjonelle  
juletrefesten 

holdes torsdag 8.januar 2015. 
Den har fått ny tid og 

starter denne gang kl 12.00. 

Øystein Endal holder andakt. 
Det blir bevertning og gang rundt juletreet. 

Ingen påmelding. 

Velkommen!

16. november  Trond Skar Dokka
  Organist: Jan Ørnulf Melbostad
23. november  Bjørn Mathiesen
  Organist Jan Ørnulf Melbostad
30. november  Torleiv Austad
  Organist: Jan Ørnulf Melbostad
07. desember Tore Laugerud 
  Organist: Jan Ørnulf Melbostad
14. desember  kl 16 (NB),  Christine Bovim 
  Fakkeltog fra Grønmo 
  kl 15. Adventsgrøt. 
  Organist: Jan Ørnulf Melbostad
18. januar   Sportsgudstjeneste

KIKK 

Se Facebook

gruppen vår på:

www.facebook.com/pages/
KIKK/293981613989321

Torsdagstreff 
Torsdagstreff er et treffsted med enkel bevertning og 

med ulike tema, andakt, sang og utlodning. 
Hver torsdag kl 12 – 14 i Kirkestuen

Siste treff i kirkestuen før sommeren er torsdag 18.juni, 
besøk av Olle Holmgren – sommeravslutning.

I hele sommer åpent hus på Lambertseter gård fra kl 10-12.
Første treff etter sommeren er torsdag 20.august

Takk for gaven
Via giro i forrige blad 
ble det gitt tilsammen  
kr 9 900 til menighets-
bladet. Tusen takk for 
alle små og store bidrag. 
Denne gangen går 
gaven til det diakonale 
arbeidet i menigheten, 
se giro i bladet. 

Takk for din gave!
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SIDE

Finn 
5 

feil
De to bildene er 
nesten like. Finner 
du de fem feilene 
på bildet til høyre?

Tegninger: Asbjørn Tønnesen

Fargelegg Prikk til prikk

nr.3

Jesus blir d
øpt 

og fristet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

nr.7

Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

nr.9

David og Goliat

31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Gruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Jesus er verdens lys.  Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Nytt fra trosopplæringen

Fra Supertirsdag til Supertorsdag
TeksT: lars krisTian gjone  

Etter sommeren vil det være 
torsdag som blir den faste 
dagen for felles familiemid-
dag og barneaktiviteter. 
Kort sagt blir Supertirsdag 
til Supertorsdag. Endringen 
kommer på bakgrunn av 
et ønske om at opplegget 
kan utvides. For rytmen 
på huset passer det best på 
torsdag. 

Det skal bli flere til mid-
dag, ikke nødvendigvis bare 
småbarnsfamilier, men alle 
generasjoner som ønsker 
et middagsfelleskap der vi 
kan «spise, se og bli sett», 
enten vi er 1 eller 101 år. 

Så lenge barna ikke skyves 
i bakgrunn, og kommer i 
mindretall, så er alle barne-
vennlige mennesker vel-
kommen til Supertorsdag. 

Utover middagen er det opp 
til deltakerne å være med å 
legge opp til de aktivitetene 
som foregår. Hittil har det 
vært mye sang, men også 
mer aktive opplegg med 
hinderløype i kirken, an-
dakt, film og konkurranser. 

Fremover blir det nok mer 
lek med modelltoget, en te-
atergruppe for større barn, 
og noen utvidede temakvel-
der for de over 15 år. Det 
blir spennende å se hvordan 

en mer sammensatt gruppe 
vil komme sammen.

Middagene er barnevennli-
ge og lages fortrinnsvis på 
huset, og med tilpasning til 
individuelle behov, så sant 
kreativiteten og tiden stre-
ker til. Det eneste kravet til 
deltakerne er å melde seg på 
til rett tid. Så er det selvsagt 
behov for noe praktisk inn-
sats i blant, og der kan alle 
som vil melde seg til tje-
neste. Visjonen er at kirken 
faktisk kan oppleves som et 
felles hjem. Å få være med 
og skape hyggelige måltider 
i kirken er meningsfullt for 
både unge og voksne. Og å 
legge til rette for sang, lek 

og aktiviteter slik at barna 
får oppleve mestring, er 
noe av det morsomste som 
skjer i kirken. Det er for 
tiden Lars Kristian som 
organiserer opplegget og er 
kontaktperson for de som 
vil melde seg til tjeneste for 
Supertorsdag. Se egen info 
om påmelding på plakater 
og på nettsiden.

I stedet for fast betaling er 
det innsamling ved kollekt 
(med kort/kontant/SMS). 
PS! Overskuddet fra Su-
pertorsdag gis videre til 
misjonsprosjektet som 
menigheten har gjennom 
Stefanusalliansen. 

Oppstart for 
skolestartere 16. august 

Å begynne på skolen er en 
viktig begivenhet og overgang. 
Søndagen før skolen starter 
opp, altså 16. august, inviteres 
alle årets 6-åringer til guds-
tjeneste. De nye skolebarna vil 
få utdelt en startpakke med 
bl.a. en spennende bok.  

De som ønsker kan også få 
medvirke med lystenning 
og andre oppgaver i guds-
tjenesten. Påmelding skjer 
fortløpende til Lars.Kristian.
Gjone@oslo.kirken.no, med 
info om hvilken skole som 
barnet skal til. Det vil være 
et bord i våpenhuset fra kl 
10:30 søndag formiddag med 
mottakelse av alle som har 
anledning til å være med på 
denne spesielle markeringen. 

Hva skjer i menigheten?

Hørt i ørkenen
Abba Johannes sa: «Vi 
har lagt av oss en lett byrde, 
selvbebreidelsen, og lagt på 
oss en tyngre byrde,  selv-
rettferdigheten.»
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Hva skjer i menigheten?

Manglerud + Lambertseter = sant!

av asle røhne rossavik

I pinsa var 40 konfirmanter 
og ledere fra Lambertse-
ter og 50 fra Manglerud 
sammen på leir. På forhånd 
var mange spente på hvor-
dan dette ville bli. Det er 
jo alltid litt skummelt med 
nye folk. I tillegg dro vi til 
et helt nytt leirsted, Guls-
rud ved Tyrifjorden. 
Resultat: Det ble kanonbra! 
Både ledere og konfirman-
ter fikk nye venner på tvers 
av menighetene.

Dette lover veldig bra for 
fortsettelsen. Våre ung-
domsledere og konfirmanter 

spør stadig om når vi skal 
gjøre noe sammen igjen 
og når vi skal på tur igjen. 
Kanskje blir det felles 
sommerfest rett før ferien. 
Vi ser også på om vi kan ha 
felles samtalegudstjeneste 
med Manglerud. 

Det blir uansett felles 
REUNION i september/
oktober, med mimring og 
bilder fra leiren. Vi satser på 
at Martin og Jørgen gjentar 
danseshowet sitt fra under-
holdningen på Gulsrud. 
PS: Søk på #svanesjøen på 
Youtube. 

På leiren var det under-

visning om pinsen og 
Den hellige Ånd, bønn og 
seksualitet og samliv. Vi 
hadde inspirerende morgen-
samlinger, samtalegrupper, 
morsomme fritidsaktivite-
ter, knallgod mat, latterlig 

underholdning og stem-
ningsfylte kveldssamlinger. 
Vi tror at de fleste kom 
slitne, men glade og fornøy-
de hjem.
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Frivillighetssentralen

Informasjon fra bydel Nordstrands Frivillighetssentraler 

Vi reiser av sted kl. 10 fra 
parkeringsplassen foran 
kiken og første stopp er på 
Fetsund lenser. Der tar vi 
først en liten kafferast og 
får en omvisning. Så kjører 
vi videre på en ”sightseeing” 
på Eidsvoldtraktene. Selve 
Eidsvoldsbygningen har vi 
vært og sett flere ganger før, 
men visste du at Norges 

første jernbanestrekning 
var fra Oslo til Eidsvold ? 
Det skal vi stifte nærmere 
bekjentskap med. Ettervert 
skal vi også spise lunsj før 
vi setter ”snuta” hjemover 
igjen. 

Pris kr. 200,- . 
Påmelding innen 1. juli til 
tlf. 22 29 19 00.  

Frivillighetssentralen og menigheten inviterer på nytt til 

Sommerturer med turbuss til Fetsund/
Eidsvold og på ”krigsrundtur” i Oslo

Denne turen går også fra kir-
kens parkeringsplass, men vi 
starter opp kl. 11 ( mrk. tiden 
) Med folk fra Søndre Aker 
historielag skal vi på rundtur i 
Oslo og få fyldig informasjon, 
også ved noen stopp, der det 
kan ses og fortelles om spor 
fra krigens dager. Temaet er 
jo høyst aktuelt nå da det er 
70 år siden 2. verdenskrig tok 
slutt i Norge.

Også på denne turen skal vi ta 
en kafferast, men vi skal ende 

opp hjemme , på Lambertseter 
gård der det innledningsvis 
også fortalt noe om krigens 
dager, da på Lambertseter. 
Og så serveres middag på går-
den : Kjøttkaker med kålstu-
ing eller ertestuing og poteter, 
samt kaffe og is til dessert ! 

Hele  denne ”turpakka” , 
inkl. middag koster kr. 250,- . 
Påmelding innen 1. august til 
tlf. 22 29 19 00. 

Tur nr. 1 Tirsdag 14. juli - kl. 10 – ca. 16

Tur nr. 2 Tirsdag 11. august – kl. 10 til 17

Sorg – et tap,
av noen du brydde deg om
Sorg – en lengsel,
etter den som har gått bort
Sorg – et savn,
som lenge vil tyne din kropp
Sorg – fortvilelse,
over alt du ikke fikk sagt eller gjort
Sorg – en lettelse,
over at din venns smerter har tatt slutt.

Sorg – kan være gode minner,
som fyller din verkende kropp
Sorg – er noe man har for seg selv, 
til man er klar for å dele den med andre
Sorg – er når andre ikke forstår,
hvor vondt du har det og kan gi deg trøst
Sorg – er som en orkan,
herjer din kropp og sjel og er vanskelig å stoppe.

Sorg
av Marit Irene jensen (fra diktsamlingen «Ved enden av regnbuen» Alpha forlag 2011)
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Fra nærmiljøet

Karlsrud skoles musikkorps

Karlsrud skoles musik-
korps har eksistert i over 
50 år. Den opprinnel-
ige skolen ble åpnet på 
Karlsrud i 1963 og året 
etter ble korpset etablert. 
Etter flere års nedgang av 
barn i skoledyktig alder i 
lokalområdet ble skolen 
nedlagt i 1991.

 Syv år senere åpnet den 
på nytt da mange nye 
familier med små barn 
flyttet til området. Korpset 
gjenoppstod også i 1997 
og har siden da vært fast 

inventar på skolen.
Det pleide å være to 
barnekorps på Lambert-
seter, et på Lambertseter 
skole og et på Karlsrud. 
Da Lambertseter-korpset 
la ned for noen år siden 
valgte flere av musikantene 
å fortsette i Karlsrud skoles 
musikkorps. Karlsrud har 
dermed per dags dato 63 
medlemmer som består av 
elever fra begge skoler.

Å være med i korps er en 
sunn og morsom fritidsak-
tivitet. Korpset er delt inn 

i tre klasser, de yngste er 
aspiranter som så avan-
serer til junior før de blir 
tatt opp i hovedkorpset. 
Undervisningen er delt i 
to med egen instruktør for 
de to yngste klassene og 
en instruktør for hoved-
korpset.

Alle musikantene har 
fellesøving hver uke der 
det øves på variert musikk. 
Korpset kan spille alt fra 
filmmusikk fra Harry 
Potter til julesalmer og 
klassisk marsjmusikk. I 
tillegg får hver musikant 
individuell undervisning i 
sitt instrument en gang i 
uka.

Når det nærmer seg 17. 
mai flytter korpset seg ut 
av øvingsrommet og til 
gatene i nærmiljøet. Da er 
det marsjtrening frem til 
den store dagen 17. mai.

I tillegg til musikken er 
det sosiale viktig når man 
går i korps. Korpset reiser 
hver sommer på korpstur. 
I år går turen til Dan-
mark for stevne og moro. 
Aldersblandingen - her er 
alt fra andreklassinger til 
videregående elever med 
- gjør korpset til en unik 
opplevelse for barna. Barn 
og unge er flinke til å passe 
på hverandre og inkludere 
hverandre i korpsmiljøet.

Med to loppemarked-
er i året, 17.mai-tog i 
nærmiljøet, barnehagetog, 
julekonserter og spilling 
på ulike arrangementer 
er Karlsrud skoles musik-
korps et viktig innslag i 
nærmiljøet på Karlsrud og 
Lambertseter. 
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Ansatte

Sokneprest Fredrik Ulseth
Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo
Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07
fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik
Langbølgen 35, 1150 Oslo
Tlf. 23 62 99 04
asle.rossavik@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen
Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo.
Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80
Kontor: Lambertseter sykehjem
Tlf. 23 49 55 00 
Tor.Torbjornsen@gmail.com

Trosopplæringsleder og prest 
Lars Kristian Gjone
Høgdefaret 10, 1178 Oslo
Tlf. 23 62 99 09
Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Klokker med tilleggsfunksjoner
Jørgen Meier
Østvollvn. 5A, 1165 Oslo.
Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89
jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker
Tlf. 23 62 99 02
ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Organist Kjetil Grevle Teien
Tlf 23 62 99 07 
kjetil.teien@oslo.kirken.no
Tilstede onsdager

Menighetsrådsleder 
Steinar Andersen 
Tlf. 22 29 07 03 / 908 41 030

Babysangleder 
Marianne Jørgensen
babysang@lambertseter.no

Sokneprest Fredrik Ulseth
Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo
Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07
fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik
Langbølgen 35, 1150 Oslo
Tlf. 23 62 99 04
asle.rossavik@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen
Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo.
Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80
Kontor: Lambertseter sykehjem
Tlf. 23 49 55 00 
Tor.Torbjornsen@gmail.com

Trosopplæringsleder og prest 
Lars Kristian Gjone
Høgdefaret 10, 1178 Oslo
Tlf. 23 62 99 09

Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker

Tlf. 23 62 99 02
 ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Organist Kjetil Grevle Teien
Tlf 23 62 99 07 
kjetil.teien@oslo.kirken.no
tilstede  onsdager 

Klokker med tilleggsfunksjoner
Jørgen Meier
Østvollvn. 5A, 1165 Oslo.
Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89
jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder 
Steinar Andersen 

Tlf. 22 29 07 03 / 908 41 030

Babysangleder 
Marianne Jørgensen

babysang@lambertseter.no

Menighetskontoret
Åpningstider: 
Resepsjonen og telefon i kirken er 
betjent mellom kl 10-14 stort sett alle 
hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00

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

Adresse:
Besøksadresse: Langbølgen 33
Postadresse:  Postboks 97 
Lambertseter, 1101 Oslo

Telefon / Telefaks:
23 62 99 00 / 23 62 99 01
Organisasjonsnummer:
976 987 500

Konto menigheten:
DnB NOR: 1644 20 73019

Kirketorget
Ring ellers Kirketorget for evt 
registrering og spørsmål om kirkelige 
handlinger som dåp, vielser m.m. 
Telefonnummer til kirketorget/ 
sentralbord for kirkene i Oslo: 
23 62 90 00
Epost: kirketorget@oslo.kirken.no

Menighetsbladet
Utgis av Lambertseter menighetsråd
E-post: 
redaksjonen@lambertseterkirke.no
Layout: Asbjørg Øxseth 
Redaksjon: 
Borgny Vestli - ansvarlig redaktør
Christian Danielsen
Marit Leonie Fuglerud Simensen
Neste nummer:  
Frist: 30. januar 2015

Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, AskimDesign: Mediekunstnerne.com

Ansatte

2

Støttemedlemskap  med 
mening – Bli fast giver

Har du lyst til å gi fast hver 
måned til kirken? Store og små 
gaver gjør det mulig å drive et 
aktivt og inkluderende arbeid. 

Skjema for avtalegiro ligger 
på  hjemmesiden vår  www.
lambertseterkirke.no under 
«kirke og menighet» og er også  
tilgjengelig i kirken.  Skjemaet 
leveres daglig leder Ingeborg 
Hjertaker.

Velkommen innom nettsiden: www.lambertseterkirke.no

Inkluder en gave til 
menigheten i ditt testament

 
Ta kontakt med leder av menighets-

rådet (se ovenfor), hvis du har 
spørsmål om hvordan du kan  gi 

menigheten en testamentarisk gave. 
Din gave vil  bety noe for 

mennesker på Lambertseter.

Menighetskontoret
Åpningstider: 
Resepsjonen og telefon i kirken er 
betjent mellom kl 10-14 stort sett alle 
hverdager. 
Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post:
post.lambertseter@oslo.kirken.no
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Besøksadresse: Langbølgen 33
Postadresse:  Postboks 97 
Lambertseter, 1101 Oslo

Telefon / Telefaks:
23 62 99 00 / 23 62 99 01

Organisasjonsnummer:
976 987 500

Konto menigheten:
DnB NOR: 1644 20 73019

Kirketorget
Ring ellers Kirketorget for evt 
registrering og spørsmål om kirkelige 
handlinger som dåp, vielser m.m. 
Telefonnummer til kirketorget/ 
sentralbord for kirkene i Oslo: 
23 62 90 00
Epost: kirketorget@oslo.kirken.no
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Støttemedlemskap med 
mening – bli fast giver

Har du lyst til å gi fast hver måned 
til kirken? Store og små gaver gjør 

det mulig å drive et aktivt og 
inkluderende arbeid. 

Skjema for avtalegiro ligger 
på  hjemmesiden vår  

www.lambertseterkirke.no under 
«kirke og menighet» og er også  til-
gjengelig i kirken.  Skjemaet leveres 

daglig leder Ingeborg Hjertaker.

Inkluder en gave til 
menigheten i ditt testament
Ta kontakt med leder av menighets-

rådet (se ovenfor), hvis du har 
spørsmål om hvordan du kan  gi 

menigheten en testamentarisk gave. 
Din gave vil  bety noe for 

mennesker på Lambertseter.
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På veggen i «bomberommet» har Helen F. Langrind malt KIKK, Se og bli sett, Du 
er verdifull, Glede, minner, kjærlighet, vennskap, Carpe Diem. 

Se og bli sett er visjonen til Lambertseter kirke. KIKK er forkortelsen for Klubben i 
KirkeKjellern. 

Du er verdifull. Glede, minner, kjærlighet, vennskap og Carpe Diem (grip dagen) 
er ord og utsagn som uttrykker verdier som vi vil at ungdomsfellesskapet i kirka 
skal være preget av. 

Du er verdifull! I bibelen står det at vi er skapt i Guds bilde. Og i Jes 43,4 står 
det «du er dyrebar i mine øyne, høyt aktet og jeg elsker deg.» I Lambertseter 

kirke og i KIKK skal du få høre gang på gang at du er elsket fordi du er du. Gud har skapt deg, 
elsker deg og har bruk for deg. Du er verdifull i kraft av den du er, ikke i kraft av hva du gjør. Det 
høres selvsagt ut, men det er ikke det i praksis. Fordi de fleste av oss måler og veier oss selv. 
Og det er jo det vi opplever at samfunnet gjør også. På skolen skal vår kunnskap og oppførsel 
måles og rapporteres. I arbeidslivet skal vi vise hva vi duger til, hvor mye vi får gjort, og kanskje 
også hvor mye vi penger vi kan tjene inn til bedriften. Ukebladene og avisene viser oss hvordan vi 
burde sett ut, hva vi bør spise og ikke spise, hva vi skal ha på oss for å se bra ut, og slik kunne 
jeg fortsatt og fortsatt. 

Kirka og KIKK, ungdomsfellesskapet i kirka, er en motstemme mot dette måle- og vurdere-synet på 
mennesket. Du blir ikke verdifull i kraft av hva du gjør. Du er verdifull!

Hvordan kan du kjenne og oppleve det i livet ditt? Jeg tror det handler 
om å holde øynene festa på Han som har skapt deg og som elsket 
deg først. Derfor er å se og bli sett så viktig. For når du speiler deg 
i Guds blikk og ikke i ditt eget, så kan du virkelig se at du er 
verdifull.
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