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Silketråder i selve bildet har klart
seg, men en dårlig preparert ulleller bomullsrenning har morknet.
Da blir det bokstavelig talt svært
mange løse tråder; bildet faller fra
hverandre.

Tro og Lys

Sommersamling for Tro og Lys 2015,
Sørlandets folkehøgskole, Birkeland.
Tekst: Toril Slettner

Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen, det er fire år
siden forrige gang vi var med.
I år er det 25 år siden Tro og
Lys startet opp i Norge, nå er
det 10 grupper i hele Norge, fra
Hammerfest til Lillesand.
Ingrid og jeg har forberedt oss
grundig, det må til, for Ingrid
liker best at alt er tilrettelagt,
slik at hun vet hva hun går til.
Nå gleder hun seg, og jeg er
trygg på at vi får fire fine dager
sammen. Torsdag morgen hentet jeg henne i bilen jeg har lånt
av Elisabeth, søsteren til Ingrid.
Ingrid gleder seg til bilturen,
jeg er ikke sikker på hva jeg
føler, det er lenge siden jeg har
kjørt så langt.
Etter flere timers kjøring, vi er
to biler som kjører sammen,
ankommer vi Folkehøgskolen
Sørlandet i Birkeland og får
utdelt navnelapper og nøkler til
rommene våre. Det var akkurat
tid nok til å gjøre oss klare til
aftensmaten. Gode og sultne
satte vi oss til bords sammen
med omlag 100 andre Tro og
Lys venner.
Etter kveldsmaten skulle vi
ha første kveldssamling. Det
var flott gjort i stand i gym.
salen. Motto for samlingen
var ”I samme båt”, og stolene
var plassert slik at vi satt som
om vi satt i en båt. Før samlingen begynte, hadde Birgitt,
en av lederne i T&L Norge og
medlem av arrangementskomiteen, spurt om Ingrid kunne
avslutte samlingen med å synge
for oss, og det ville hun gjerne.
Med klokkeklar stemme sang
Ingrid ”O bli hos meg” og
”Alltid freidig når du går”. Det
var dørgende stille mens hun
sang, og noen måtte tørke bort
en tåre i øyekroken. Det ble
stormende applaus og Ingrid
tok imot med et stort smil, og
klappet med!!

jeg redd Stålsett-utvalgets utspill
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Priviligert

M
var en stor opplevelse for de
som var med på den, stille hav,
blå himmel og strålende sommersol. Da de andre kom tilbake var det lunsjtid og maten
gikk ned på høykant. Den store
”overraskelsen” kom etter lunsj,
da kom kjøkkenpersonalet ut
med deilig frukt, alt hva hjertet
måtte begjære, samtidig som
det var jazzkonsert i parken.
Godt var det at middagen ikke
var før klokken 18.30. I spisesalen var det dekket festbord,
med hvite duker, og hatter til
alle. Gjett om det så flott ut da
alle satt med fargerike hatter
på hodet. Vi ble servert av
kjøkkenpersonalet, er det festmiddag så er det festmiddag!
Desserten var nydelig bløtkake,
alle forsynte seg godt, det var så
vidt det rakk rundt til alle.

Hver dag starter med morgenbønn, og vi var stille frokost, så
vi spiser uten å prate sammen,
det var fint. Etter frokost fredag
var det bibeltime og deretter
ble det deletid, med samtale i
smågrupper. Vi var 20 deltagere fra Tro og Lys Lambertseter,
så vi ble delt i to grupper, der
samtalen dreide seg om tema
i bibeltimen. Etter bibeltimen
var vi veldig klare for lunsj. Det
er deilig å kunne sette seg til
dekket bord, spise god mat, og
slippe oppvasken etter på.
Alle sommersamlingene våre
har ulike verksteder, Ingrid og
jeg valgte musikkgruppen. Der
skulle det lages orkester med
ulike rytmeinstrumenter og
sang, som skulle fremføres på
kveldsamlingen. Ingrid ville
helst høre på, så vi ble tilhørere
i stedet for deltagere. Det lød
riktig så fint på kveldsamlingen, som ble en konsert med
rytmeorkester, og mye sang,
veldig fint ledet av Tore Thomassen. Konserten var åpen for
folk også utenom Tro og Lys,
så det var ganske mange fra
distriktet som var med, og fikk
en god innsikt i Tro og Lys

Kveldsamlingen ble kalt
Gledesfest, og det var det. Her
var noe for enhver smak, og
vi fikk en grundig innføring
i hvordan Tro og Lys startet
opp i Norge. Det var en trang
fødsel, men gleden desto større
da vi, etter 25 år, kunne glede
oss over 10 grupper, Norge
er størst i Nordlysprovinsen.
Aslaug Espe, som startet opp
Tro og Lys i Norge, fikk varm
applaus og gave. Uten hennes
engasjement tror jeg knapt at
det hadde vært noen grupper i
landet vårt.
. Alle gruppene ble behørig
presentert, og hadde hver sine
innslag. Nok en gang fikk
Ingrid anledning til å synge

Lørdagen kom med dagens
høydepunkt, båttur i skjærgården rundt Lillesand.
Ingrid var fast bestemt på at
båttur ville hun ikke være med
på, så vi tuslet rundt i området
rundt skolen, og hadde det
riktig så bra. Men båtturen i
Blindleia, med flott guiding,
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for oss, og nok en gang var det
dørgende stille, og stor applaus
da hun var ferdig. Det var også
andre fra Lambertsetergruppa
som deltok i underholdningen,
Synøve med eget dikt og deltagelse i søndagens tablå, der
Anne- Kari også var med, og
Ingunn med opplesing av egne
dikt. Knut Erik deltok med
trompetinnslag, både sammen
med ”orkesteret” og med vekking hver morgen.
Søndag morgen ble vi hentet av
to busser, og kjørt til Birkenes
kirke. Der var det festgudstjeneste, og Tro og Lys deltok
aktivt, både med tekstlesing og
med tablå omkring Jesus som
fisker. ”Tro og Lys biskopen”
vår, Stein Reinertsen, hadde
gudstjenesten. Ingrid og jeg
var heldige og fikk en lang prat
med ham. Da han bodde på
Nordstrand, var han nærmeste
nabo til Ingrids familie, og jeg
kjente ham godt fra ungdomsarbeidet på Nordstrand.
Vel tilbake på Folkehøgskolen
var det tid for å pakke og spise
lunsj. Etter utsendelsen satte vi
kursen hjemover. Ingrid og jeg
tok oss en pause i Tjølling, der
ventet Ingrids familie på oss. Vi
fikk grillmat, og Simon, nevøen
til Ingrid, overtok bilkjøringen og fraktet oss begge trygt
hjem. Slitne, men meget godt
fornøyd, var både Ingrid og jeg.
En fin og vellykket Sommersamling var over.

Kirkemøtet. Og likevel,
høstens kirkevalg har langt
større perspektiver ved seg!
Og nettopp derfor er det
ekstra viktig at alle kirkemedlemmer avgir stemme.

Naturlig nok fulgte
spørsmålsstilleren opp med
et nytt spørsmål: «Hva
er det som er så viktig
nå da?» Og da måtte jeg
prøve å forklare hvordan
både de nye menighetsrådene, Bispedømmeråd og
Kirkemøtet skal fatte historisk viktige beslutninger
i sin valgperiode. Hele organisasjonsstrukturen i Den
norske kirke skal fastsettes,
blant annet fordi Kirken
selv skal være arbeidsgiver
for alle ansatte fra 2017. Vi
prester er følgelig da ikke
statsansatte lenger slik som
nå. Lokalt handler det da
om gode ordninger som
sikrer menigheten selvstendighet og gode arbeidsvilkår
innen et fornyet rammev-

Det samme privilegiet
gjelder når vi avgir våre
stemmer ved høstens kommunevalg. Sommeren vi
har bak oss har virkelig gitt
perspektiv til hva det vil
si å forvalte vårt samfunns
verdier. I det inngår å ta
ansvar ved valgurnene. Jeg
tenker på den situasjonen
som utspiller seg i Middelhavet. Tusenvis av liv går
tapt; enda flere tusen søker
et annet liv i Europa.

Vi takker for...
- alle i bydelen som gjør en frivillig innsats for andre
- alle som ser sin nabo og bryr seg
- alle som holder det rent og pent rundt oss

Vi ber for...
- valget, at det må bli til det beste for folk og land
- skolene våre og for skolestart. La barna og lærerne
oppleve trygghet og respekt.
- Lambertseter kirke og menigheten vår. La den være
et sted hvor mennesker finner fellesskap med Gud og
hverandre, i hverdag, glede og sorg.

I Syria, Irak og flere afrikanske land skaper redselsfull
krig og politisk utøvelse vi
tar sterk avstand fra, denne
flyktningebølgen.
Demokratiets vugge, Hellas,
har denne sommeren vært et
utstillingsvindu for hva som
skjer når samfunnsøkonomien går av skaftet.

Hørt i ørkenen

Det ble sagt om Abba Johannes Perseren at da det kom en
gjeng pøbler til ham, tok han
et kar og vasket føttene deres.
Pøblene ble helt forvirret og
vendte deretter om til Gud.

De tusenvis av ødelagte
menneskeliv som til sammen danner denne mørke
3

Aktuelt

Trosbetraktning

Punch record
Lambertseter er en arbeidskirke med mange rom
og muligheter. I ett av de
innerste rommene så finner
du et musikkstudio.

er alltid på jakt etter en ny,
bedre mikk eller en annerledes
effekt som kan gjøre lyden
på innspillingene enda bedre,
forklarer Robert.

Tekst: Robert August
Pedersen og Borgny Vestli

Det har blitt veldig tydelig
etter at Dan Kristoffersen gav
seg med studiosamarbeidet og
Ole Tobias Antonsen tok over:
- Ole Tobias er en ordentlig
utstyrsnerd! Det er veldig bra.
Han har bidratt med mye flott
utstyr, blant annet noen gamle,
varme mikrofoner, forteller
Robert med glød.

Høsten 2010 begynte Robert
August Pedersen og Dan Kristoffersen på ett stort prosjekt
– de ville bygge seg et studio.
Guttene fikk låne ungdomsklubbens KIKK sitt gamle
datarom i Lambertseter Kirke
og dermed oppstod studioet
«Bomberommet Lydproduksjon». Rommet hadde da
allerede gått over fra nettsurfingsarena til bandrom – ett
rom som ble flittig brukt av
menighetens unge, aspirerende
musikere. Noen av dem spiller
i dag for band som Tuba Tuba
og Pymlico.

Ett rom i rommet
Med hjelp fra frivillige som
Leif-André Sander, Joakim
Bording, menighetsforvalter
Bjørnar Nome, menighetsrådets ”velsignelse” og ett
minimalt budsjett ble det
bygd et nytt rom i det gamle
datarommet.
Studiosjef Robert August
forklarer:
- Ved å bygge et nytt rom i
rommet hvor veggene ikke har
kontakt med hverandre så ville
rommet både bli godt lydisolert og låte bra ved innspilling.
Da ville vi kunne spille inn
uten å forstyrre andre i kirken.
Etter hvert har også studio blitt
fylt med utstyr, en jobb som
aldri blir ferdig:
- Vi brukte ganske lang tid på
å få studio til å fungere. Når en
først har kommet ditt så kan
man alltid gjøre ting bedre.
Man blir aldri ferdig med å
investere i ett studio. Man

Jesus og storsamfunnet
Av: Christian Danielsen

I
Musikerne Teddy Bello og Alejandro Gispert jobber med grooven i studio.

Et studio for ungdommen
Med den nye kollegaen kom
også et nytt navn på studioet;
Punch Record. De fortsetter
med visjonen til Bomberommet lydproduksjon:
- Vi ønsker å være ett studio
som ungdommer har råd til å
bruke, om det er til demoer,
preproduksjoner (en skisse av
en plate) eller plateinnspillinger. Lydmessig har vi alltid
ønsker å gi en vintage, varm og
robust lyd med masse punch.
Ironisk nok har det blitt
moderne igjen. Og det har ført
til mange morsomme prosjekter. Vi har for eksempel hatt
trubadurer her, hardrockband
som spilte så høyt at alle vegger
ristet, gospelkor på 15 stykk
og klassiske sangere, utdyper
Robert.

Ole Tobias Antonsen legger ned en fet groov til en av Roberts låter

Record. I tillegg har Dan Kristoffersen og Robert Vendetta
(aka Robert August Pedersen)
spilt inn sine soloplater her.
Den sistnevnte kommer ut til
neste år.

Takknemlig leieboere
De to produsentene som driver
studioet er veldig glad for at de
får lov til å være i Lambertseter
kirke:
- Vi er kjempeheldige, ikke
bare fordi vi har et lokale som
vi kan benytte oss av, men også

Olle Holmgren, Grorudalen
Soulchildren og Jon-Dahl
Johansen er noen av artistene
som har spilt inn i Punch

Slik så Robert ut da studio endelig fungerte.
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fordi det er så god stemning
i resten av bygget. I tillegg så
er det mange flotte musikere
innom kirken, forteller Robert.
Ole Tobias og Robert drømmer om en dag å kunne leve
kun av studiodriften;
- Det blir en fin dag. Da skal
jeg gjøre som jeg gjorde første
gang vi fikk alt i studio til å
fungere – løpe en seiersrunde
rundt kirka, avslutter Robert.

sommer har jeg lest en bok om
Filipperbrevet. Boken er skrevet
av en amerikansk historiker og prest,
Joseph Hellerman. Hellerman forteller hvordan statusforhold, penger og
karrierejag utgjorde hovedelementer
i den romerske kulturen. I motsetning til denne tankegangen forteller
Paulus i Filipperbrevet om Jesus, en
hersker som villig gjorde seg selv til
slave for sitt folk fordi han elsker
dem. Helt uhørt! Kristendom og
romersk kultur var to motpoler i
antikkens åndsliv.
Det er iøynefallende at vi på nesten
alle punkter kan vi finne store likheter mellom det romerske samfunnet
og dagens storsamfunn. Den mest
fundamentale statusforskjell går også
i dagens samfunn mellom statsborger og ikke-statsborger. Dersom man
er statsborger i et vest-europeisk
land har man en rekke fordeler og
privilegier de fleste i verden misunner oss. Tilgang på fred, frihet og
velstand er i like stor grad knyttet til
juridisk status i dag som for 2000 år
siden.
Dessuten vil de samme romerske
prinsipper gjelde når det skal fordeles sitteplasser på fotballstadion,
på teateret eller på en tenniskamp.
Den som betaler mest, sitter best.
Er man kjendis får man som regel
spesialbehandling. I den kjente
tennisturneringen i Wimbledon
finnes det for eksempel en «Royal
Box», en tilskuerboks der de viktige
menneskene sitter, adskilt fra resten
av publikum. Til tross for navnet
er det stort sett ikke kongelige som
sitter der, men kjendiser, filmstjerner og idrettstjerner. Å være en VIP
(Very Important Person) er noe som
alltid bærer en del goder med seg.
Hvis man kan bruke VIP-inngangen
ligger det i kortene at man slipper
kø og man får gjerne en del andre

fordeler med på veien. Man er med
i det gode selskap, man regnes blant
de priviligerte.
Ska vi være tro mot budskapet i
Filipperbrevet burde vi kristne bruke
en annen forkortelse som forklarer
det stikk motsatte. Nemlig at vi selv
ikke er noe spesielt viktige og at vi
etterstreber å se på andre som viktigere enn oss selv: VUP (Very Unimportant Person).Vi burde lære oss å
gå gjennom VUP-inngangen.
En slik holdning møter ikke mye
forståelse i dagens storsamfunn. I
dag ser vi en kultur hvor småbarn
allerede i 4-5-års alderen blir fortalt,
gjennom TV og andre medier, at det
er viktig å bli «en stjerne». Spesielt
handlingen i Disney-programmene
kretser rundt dette temaet. Dansing,
musikk og annen flott kreativ aktivitet brukes ikke til å skape fellesskap
eller til å ære Gud. Nei, her skal det
presteres på en «audition» for å bli
«en stjerne». Stakkars deg om du
ikke klarer det...
Vi kristne har nok en vag følelse av
at alt dette er galt, men vi har vanskelig for å omsette fromme prinsip-

Hva er ett studio uten ett ordentlig piano.
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per til virkelig handling. Da må vi i
så fall være klare til å skille oss ut og
si nei til det statusjaget som storsamfunnet bejubler. Det innebærer
å gi avkall på goder, ære og bekvemmelighet. Vi burde tørre å sette oss
selv lavt og å sette andre høyere enn
oss selv. Det kan bare gjøres ved at
vi forstår at vi er tilgitt av Gud og at
alle virkelige krav allerede er oppfylt
av Jesus. Kravene er oppfylt gjennom troen på Ham. Nå kan vi puste
ut. Vi kan fritt velge å tjene andre
mennesker, ikke fordi vi må, men
fordi vi vil. Vi har allerede all den
anerkjennelse og trygghet som vi
trenger. Slik skal vi alltid være glade
og la alle mennesker få merke at vi
er vennlige.
Luther uttrykker det slik: «Et kristenmenneske er en fri herre over alle
ting, og ingen undergitt. Et kristenmenneske er en villig tjener i alle
ting, og alle undergitt.»
Bare fri kjærlighet er virkelig kjærlighet og kjærligheten er tjenende.
Kristen frihet er det vakreste i verden. La oss bruke den friheten til å
elske og tjene hverandre.

Dåp

Annonser

Dåp i kirken
Det er ikke lenger selvsagt
at et nyfødt barn i Norge
blir døpt. Dåp er verken sosialt eller kulturelt
nødvendig. Dåp er et valg,
men det er mange grunner
til å velge dåp i kirken. En
grunn er tradisjonen. For
mange er ikke det nok. De
trenger flere gode grunner.
Tekst: Gunnar Grøndahl

Det store fellesskapet

Når et barn eller en voksen
døpes, blir vi minnet om
at ingen kan bære seg selv.
Vi er ikke alene. Vi trenger
hverandre. Både som barn
og voksne er vi sårbare og
trenger omsorg og kjærlighet
fra andre mennesker. Gjennom dåpen blir vi en del av
et fellesskap som strekker
seg over hele verden – og
gjennom alle tider. Det er en
markering der den døpte har
sine viktigste støttespillere
rundt seg, og der Gud lover å
følge sitt barn alle dager. Fra
generasjon til generasjon har
vi båret barna til dåpen. Den
kristne troen som foreldrene vokste opp med og som
betydde noe for dem, føres videre til egne barn. Å døpe sitt
barn er å stille seg i rekken av
mennesker som har opplevd
det verdifulle ved en kristen
tradisjon og tro som en basis
i livet.

Dåpsliturgien

Barnedåp finner vanligvis
sted i hovedgudstjenesten,
eller i en egen gudstjeneste.
Før gudstjenesten begynner,
tar barnets følge plass i kirken
- bortsett fra den som skal
bære barnet, og eventuelt en
ledsager. Dåpsfølget vil som
regel være en del av inngangsprosesjonen. Den blir gjerne
ledet av en korsbærer og
to lysbærere. Sammen med
dåpsfølget kan også dåpskannen med vannet bæres inn
og settes i døpe¬fonten.
Det er vanlig at faddere og/

er døpt i et annet kirkesamfunn, blir du heller ikke døpt
på nytt.

eller andre representanter
for dåpsfølget deltar med
skriftlesninger, takkebønnen
for barnet og andre mindre
liturgiske oppgaver. Har
dåpsbarnet eldre søsken, kan
de mange steder også ha små
oppgaver, som for eksempel å tørke av barnets hode.
Dette blir avtalt med presten i
forkant. Ved dåpshandlingen
nevnes bare barnets fornavn
(uten mellomnavn eller
slektsnavn), men det fulle
navn tas med i kunngjøringene i gudstjenesten. Ved dåp
av ungdommer og voksne, skjer det omtrent som beskrevet
over. Ordningen blir ellers
tilpasset lokal skikk og behov
i det enkelte tilfelle.

Å være fadder

barn? Var ikke barnet Guds
barn også før det ble døpt?
Går et barn fortapt, hvis det
ikke døpes? Det er intet som
tilsier at udøpte barn går fortapt eller at de ikke er Guds
barn. “La de små barn komme
til meg… Guds rike tilhører
slike som dem”, sa Jesus - uten
forbehold. Kirkens utgangspunkt er at vi hele tiden er
elsket av Gud, og ikke på noe
tidspunkt er utenfor Guds
nåde. I dåpen sies det ettertrykkelig at den døpte tilhører
Gud.
Det betyr ikke at Gud ikke er
sammen med oss før dåpen,
men at vi kan hvile i den
konkrete handlingen. Det
å bli døpt er samtidig å bli
innlemmet i et fellesskap med
Gud og mennesker hvor det
er vanlig å bruke et litt annet
språk enn vanlig. Vi sier for
eksempel at alle i kirken er
”søsken i troen”. Og vi er
”Guds barn.” I det kirkelige
fellesskapet og den kirkelige
konteksten, er det et eget
språk, om du vil.

Hvorfor døper kirken?

Jesus ble døpt, og han ga sine
etterfølgere i oppdrag å døpe
mennesker og ”lære dem å
holde alt det jeg har befalt
dere.” (Matteus 28:19-20).
Kirken døper fordi Jesus ba
om det. Ytre sett er dåpen en
symbolsk handling. Vi gir
uttrykk for vår glede og takknemlighet. Vi takker og ber
til Gud om at han må holde
sin vernende hånd over den
som er døpt, og gi kjærlighet
og visdom til alle som har del
i ansvaret og omsorgen for
den døpte. Men det er også
noe mer. Noe som ikke er like
synlig. Vi kaller det et mysterium. Rett etter selve dåpen
sier presten:
Den allmektige Gud har nå
gitt deg sin hellige Ånd, gjort
deg til sitt barn og tatt deg inn
i sin troende menighet. Gud
styrke deg med sin nåde til det
evige liv. Fred være med deg.
Dåpen er et sakrament, et
synlig tegn på Guds usynlige
nåde. I dåpen blir vi medlem
av kirken, innlemmet i den
kristne menighet. Og vi blir
Guds barn.

Ønsker du dåp?

I Den norske kirke blir de
fleste døpt som spedbarn,
men det er ingen aldersgrense
for dåp. Konfirmasjonstiden
fører hvert år til at mange
unge ønsker dåp. Ønsker du
dåp, ta kontakt med menigheten der du bor. Hvis du vil
vite mer om dåp, kan du be
om en samtale med presten eller en annen ansatt i
kirken. Voksne som ønsker
dåp, inviteres til samtale og
eventuelt undervisning om
den kristne troen. Hvis du er
døpt, utmeldt av kirken og vil
melde deg inn igjen, blir du
ikke døpt på nytt. Dersom du

Fornuften protesterer

Så kan fornuften komme
løpende: Hva med de som
ikke er døpt – er ikke de Guds
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En fadder er primært et vitne
til at barnet er døpt til den
kristne tro. Minst to av fadderne må være til stede ved
dåpshandlingen. Hvert barn
som blir døpt, skal ha minst
to faddere. Fadderne må ha
fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke
eller et annet kirkesamfunn
som ikke forkaster barnedåp.
Foreldrene kan ikke være
faddere. Det innebærer ingen
sivilrettslig forpliktelse å være
fadder, som for eksempel å
skulle overta omsorgsansvar
for barnet hvis foreldrene dør.
Fadderansvaret dreier seg om
å vise omsorg for barnet og
bidra i barnets trosopplæring.

Trosopplæring

Ved dåpen sier presten blant
annet dette til foreldre og
faddere:
Sammen med vår menighet og
hele kirken har dere fått del i
et hellig ansvar: å vise omsorg
for henne/ham/dem, be for
henne/ham/dem, lære henne/
ham/dem selv å be og hjelpe
henne/ham/dem til å bruke
Guds ord og delta i den hellige
nattverd, så hun/han/de kan
leve og vokse i den kristne tro.
Det er altså ikke bare foreldre
og faddere som får et ansvar
for barnet. Også kirken deler
dette ansvaret gjennom sin
trosopplæring. Målet er å
gjøre de som deltar bedre
kjent med hva kristen tro er
og hvordan den praktiseres.

Slekters gang
Døpte
Emma Rebecca Storvik, Victoria Dale,
Synne Von Der Fehr Eriksen, Natalie
Cathrine Lloyd, Sara Skinlo Brodtkorb,
Ingeborg Marie Godøen-Høye, Ada
Løvaas Hesby, Martine Mordal Dahl, Amelia Vellene,
Ella Kalenius-Gjerde, Jenny Istad Paulsberg, Christine
Istad Paulsberg, Victoria Rue Eliassen, Martine Søiland
Retterstøl. Sebastian Hesselberg, Jens Røed Due, Tobias
Eide, Theo Aune Sparre, Aksel Naustdal Tømmervåg,
Idar Seim-Navarsete, Felix Avner Brandvold, Oscar Elijah
Leirbekk Husøy, Lars Krogstad Engnæs, Isak Teinum
Gilje, Elias Jensen, Tobias Raad Erstad, Tideman Bismo
Johansen, Hektor Kvenshagen Sandnes.

Døde
Eva Isaksen, Gunvor Elsa Olsen, Lillian
Doris Evensen, Soll Mørtel Samuelsen,
Eldrid Oddrun Lervik Larsen. Odd Harry
Halvorsen, Rolf Sørlie, Rolf Asbjørn
Vieth, Harald Haursett, Per Tore Aanonsen, Bjørn Willy
Rudå, Odd Johan Norrvall, Bjørn Egil Jensen, Arild
Færestrand, Aage Thorvald Nilsen.

GRAVFERD SIDEN 1877
GRAVFERD
1877
Kontakt
oss forSIDEN
rådgivning,
tilrettelegging og

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding

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

Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård

ring vår vakttelefon 23 16 83 30.
Wang Begravelsesbyrå
Wang Olav Werner
Nordstrand
Grünerløkka
Wang Begravelsesbyrå
Wang Olav Werner
Ekebergveien
230
Toftes
gate 25
Nordstrand
Grünerløkka
1112
Oslo
0556
Oslo
Ekebergveien 230
Toftes gate 25
Telefon
23 16 83 30
Telefon
22 35 40 10
1112 Oslo
0556 Oslo

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

Telefon 23 16 83 30
Wang Begravelsesbyrå
Hasle
Wang Begravelsesbyrå
Økernveien
81 B
Hasle
0585
Oslo
Økernveien 81 B
Telefon
23 16 83 25
0585 Oslo

En bekreftelse

Foreldre og faddere står altså
ikke alene og lover noe de
ikke kan holde. Menigheten
lover å be og lære sammen
med dem. Derfor inviterer vi
til babysang, deler ut 4-årsbøker, samler tårnagenter,
lager LysVåken-helg i kirken
og - ikke minst - samler konfirmanter. Dåpen er Guds “ja”
til menneskene, en bekreftelse
som foreldrene og kirken slutter seg til.

Telefon 23 16 83 25
Wang Begravelsesbyrå
Majorstuen
Wang Begravelsesbyrå
Jacob
Aallsgt 42
Majorstuen
0340
Oslo
Jacob Aallsgt 42
Telefon
23 19 61 50
0340 Oslo
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Telefon 22 35 40 10
Wang Olav Werner
Stabekk
Wang Olav Werner
Gamle
Drammens vei 44 B
Stabekk
1369
Stabekk
Gamle Drammens vei 44 B
Telefon
67 12 19 89
1369 Stabekk
Telefon 67 12 19 89

Telefon 23 19 61 50
www.wangbegravelse.no

post@wbeg.no

www.wangbegravelse.no

post@wbeg.no

Hva skjer i menigheten?

Aktuelt til Kirkevalget 2015

Visitas
Tekst: Fredrik Ulseth

Biskop Ole Christian Mælen Kvarme kommer på visitas i Lambertseter menighet
13. – til 18. oktober 2015.
Bispevisitas er en ganske
sjelden foreteelse; sist gang
menigheten opplevde dette
var i 2000. Da var det biskop Gunnar Stålsett som
besøkte oss.
En visitas skal gi biskopen
innblikk i hvordan menigheten lever og fungerer. Under visitasen skal biskopen
derfor få møte menighetens
forskjellige arbeidsgrener,
stab og menighetsråd. Men
han skal også møte skolene
våre, bydelsadministra-

sjonen, næringsliv, sykehjem og det frivillighetsarbeidet vi som menighet
samarbeider med.
Biskopen er utrolig flink til
å møte mennesker og inspirere. En visitas er derfor
en vitamininnsprøytning
for menigheten! Detaljert
program vil foreligge senere,
men alle bør merke seg et
møte med biskopen i Lambertseter kirke onsdag 14.
oktober kl. 19.00. Søndag
18. oktober kl. 11.00 feirer
biskopen «Sprell levende
visitasgudstjeneste» med
oss. Etter gudstjenesten er
det stor kirkekaffe, der han
også holder det tradisjonelle «visitasforedraget», som

Se https://kirken.no/valg/ for ytterligere detaljer.
Her vil du også finne nærmere presentasjon av alle
kandidatene, både for menighetsrådsvalget og for
bispedømmerådsvalget.
Forhåndsstemming 10.september: Lambertseter
menighetskontor, kl. 10:00-12:00
inneholder hans inntrykk av
menigheten og inspirerende
innspill til veien videre.

157 bønner
Tekst og foto: Linnea Riedel

157 bønner, er en bønnebok for ungdom utgitt av
Normisjons undomsorganisasjon, Acta, i samarbeid
med Luther Forlag. Redaktøren, Johne Stødle, ønsket
å skape en bønnebok for
ungdom som kunne brukes
som en verktøykasse - som
hjelp til å be. Ideen er basert på personlig erfaring.
Han har selv opplevd det
som frigjørende å kunne
hvile i ord og setninger som
allerede finnes da det tidvis
kan oppleves som vanskelig
å be. Stødle har sammen
med sogneprest Nils Terje
Andersen og prest i stor
salen Maria Bjørdal jobbet
i to år med å samle inn
bønner, nye og gamle for
å skape boken som ble gitt
ut i vår. De har engasjert
tekstforfattere og musikkere, formulert egne bønner,

Nominasjonskomiteens liste - Bispedømmerådsvalget
1. Harald Hegstad, f. 1959
2. Ingunn Brita Moser, f. 1965
3. Jofrid Brænnseter, f. 1992
4. Trond Skard Dokka, f. 1946
5. Inger Johanne Aas, f. 1965
6. Einar Østerhagen, f. 1992
7. Aud Kvalbein f. 1948
8. Torunn Sneltvedt f. 1954
9. Hans Morten Bruun, f. 1961
10. Håvard Sporastøyl, f. 1956
11. Randi Marie Selmer, f. 1953
12. Ingvild Hurlimann-Lindseth, f. 1979
13. Cathrine Elisabeth Nordlie, f. 1956
14. Anne-Kristin Bjerga Bjåen, f. 1964
15. Fredrik Midttømme, f. 1992

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer/bystyret søndag 13.september og mandag 14.september 2015. Det består av to
valg: Valg til Lambertseter Menighetsråd og valg til
Oslo Bispedømmeråd.

jobbet med ungdom og
samlet bønner fra bibelen
og kirkefedrene for å komme frem til de 157 utvalgte.
Boken gir en kort introduksjon til hva bønn er og
hvordan man kan bruke
boken, men hovedfokuset
ligger på bønnene selv som
er presentert enkelt og oversiktelig i et rent og stilfullt
design, noe som gir boken
en helhetlig opplevelse.

disse ordene som dører som
åpner for forskjellige bønner. På samme måte som
gudstjenesten rommer hele
livet på en time berører de
157 bønnene i boken også
hele livet. Det er bønner om
tvil og tro, selvskading og
forelskelse, død og skilsmisse. Noen av ordene er kjente, bønner som har vist sin
slitestyrke gjennom mange
århundre; bønner av David,
Augustin og Frans av Assisi.
Andre er nyskrevne til
boken. Bidragsyterne fikk
beskjed om å skrive korte
bønner, som berører seg selv
uten å bruke ungdommelig

Bokens første bønn er Vår
Far, etterfulgt av en anonym bønn skrevet av en
ungdom. Den er upretensiøs, åpen og frigjørende:
“Kjære Gud. Du vet hva jeg
mener.”
Oppbyggingen til boken
speiler gangen i gudtjenestens gang. Målet er å
gjøre disse leddene i gudstjenesten tilgjengelige.
Forordet i boken beskriver
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Vi gleder oss til biskopens
besøk og ønsker ham hjertelig velkommen!
eller kult språk. Resultatet er bønner som skjærer
gjennom overflaten av de
ordene vi så ofte går oss vil
i da vi prøver å formulere
tanker om til bønner.
De korte, utilslørte bønnene treffer en nerve som gjør
dem aktuelle ikke bare for
ungdom men for mennesker
i alle livets faser. Det oppleves som om man får hvile
i andres ord, som om noen
andre har gitt stemme til de
tankene som ligger et sted i
oss men som vi ikke helt får
fatt i.
Her er to bønner fra boken:
57
Gud
La meg verken tenke for stort
eller for smått
om meg selv.
70
Kjære Gud
det du vet
er at før hjerte mitt ble hardt
så var det mykt

Valglokaler og stemmetider 13.og 14.september:
Lambertseter skole, Langbølgen 22
13.9.2015 kl. 13:00-18:00
14.9.2015 kl. 09:00-21:00

Åpen Folkekirkes liste - Bispedømmerådsvalget
1. Kristin Gunleiksrud Raaum f. 1961
2. Gard Realf Haugerud Sandaker-Nielsen f. 1978
3. Odd Einar Dørum f. 1943
4. Kristin Skjøtskift f. 1989
5. Jørgen Foss, f. 1989
6. Brith Dybing f. 1961
7. Knut Lundby f. 1948
8. Anne Veiteberg f. 1966
9. Bjørn Erik Schjerverud f. 1959
10. Kristin Bødtker Walstad f. 1974
11. Trygve Eiliv Wyller f. 1950
12. Berge-Andreas Steinsvåg f. 1964
13. Noel André Botterli Trætnes f. 1984
14. Piriyanthty S. Skarbø f. 1987
15. Olav Persson Ranes f. 1989
16. Anne Dean f. 1964
17. Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby
f. 1989
18. Inger Molvik f. 1973

Lambertseter videregående skole,
Cecilie Thoresens vei 6
13.9.2015 kl. 13:00-18:00
14.9.2015 kl. 09:00-21:00
Husk legitimasjon!
Nominasjonskomiteens liste - Lambertseter
menighetsråd (se også side 10 og 11)
1. Borgny Vestli, 48 år
2. Steinar Andersen, 68 år
3. Gjertrud Gulestøl Reinertsen, 36 år
4. Christian Danielsen, 29 år
5. Lise Ingebrethsen Larsen, 46 år
6. Fredrik Røste Haugen, 24 år
7. Marit Leonie Fuglerud Simensen, 30 år
8. Svein Jarle Yndestad Eide, 42 år
9. Ranveig Bredesen, 32 år
10. Harald Kruger Larsen, 58 år
11. Ragna Øyno Jensen, 83 år
12. Arvid Juland, 74 år
13. Per Roar Ritter Johansen, 41 år
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Aktuelt til Kirkevalget 2015

Presentasjon av kandidatene til me nighetsrådsvalget på Lambertseter
Kandidatene har blitt
stilt 2 spørsmål:
1. Hvorfor stiller du
til valg for menighetsrådet?
2. Hva synes du er
viktig for kirka i neste
2. Steinar Andersen
4 års periode?
Her kan du lese svarene Spm 1: Jeg ønsker å være
med å bidra med arbeid i
fra hver enkelt.
menigheten.
Spm 2: Å bli en levende
folkekirke. Spre Jesus
kjærlighetsbudskap.

1. Borgny Vestli
Spm 1: Jeg ønsker å fortsette å være med på arbeidet
med en levende og inkluderende kirke på Lambertseter, og at vi som bor her
skal kjenne at Lambertseter
kirke er et sted man kan
komme med sin tro og tvil,
uansett livsfase, bakgrunn
og forutsetninger.
Spm 2: Økt engasjement og
demokrati. Satsing på trosopplæring, diakonalt arbeid
og frivillighet. Økt samarbeid på tvers av menigheter,
bedre ressursutnyttelse,
mere ressurser til å bygge
og være menighet for alle,
mindre til administrasjon.

3. Gjertrud Gulestøl
Reinertsen
Spm 1: Jeg er ny i Oslo og
i Lambertseter kirke, første
gangen jeg besøkte kirken
blei jeg positivt overrasket
over mangfoldet som preger
menigheten. Du møter
mennesker der som representerer alle generasjoner og
samfunnslag. Det er rørende
å se at menigheten hjelper
hverandre opp til nattverd.
En annen positiv overraskelse for meg var sentergudstjenesten i adventstiden. Jeg stiller til valg fordi
jeg vil være med å bidra
til videre positivt arbeid
for menigheten og det den
betyr for Lambertseter.
Spm 2: Jeg tror kirka må
vise at det er plass for mangfold. Jesus gikk blant alle
mennesker og gjorde ikke
forskjell.

4. Christian
Danielsen
Spm 1: Jeg stiller til valg fordi
jeg ønsker å tjene Gud og
menigheten vår på en god
måte. Det kan bare gjøres
ved at jeg bekjenner troen
på Jesus og lever et liv som
preges av budskapet i Bibelen. Min bønn er at jeg kan
bidra positivt til ledelsen av
menigheten.
Spm 2: Jeg synes det viktigste
for kirken de neste 4 årene er
å forkynne evangeliet, lage disipler, døpe dem til Faderens
og Sønnens og Den hellige
ånds navn og lære dem å holde alt det Jesus har befalt. Det
er viktig at vi i menigheten
elsker hverandre inderlig som
søsken og legger vekt på å
sammen glede oss over frelsen
i Jesus Kristus.

5. Lise Ingebrethsen
Larsen
Spm 1: Jeg synes det er hyggelig og viktig å engasjere seg
i den lokale menigheten.
Spm 2: Jeg har 2 barn på
7 og 10 år, så arbeidet med
barn og unge er noe jeg
brenner for og håper jeg kan
være med på å utvikle i årene
fremover.
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6. Fredrik Røste
Haugen
Spm 1: Jeg stiller til valg
i menighetsrådet fordi jeg
har lyst til å være med og
skape samt å få lov til å
være med å prege kirken vi
hører til.
Spm 2: For vår lokale
kirke synes jeg det er viktig
å investere i å se de som
kommer til kirken og å se
hverandre. Å ta vare på
hverandre ved å legge til
for gode og trygge møter
mellom mennesker. Møtet
mellom mennesker tror jeg
også er viktig sammen med
møte med Gud.
For kirken ønsker jeg at
den både skal ha et preg
som man kan kjenne seg
igjen i også andre steder,
samtidig som jeg synes det
er viktig med et lokalt preg
som gir oss en opplevelse
av at det er vår menighet.
Bevissthet om dette tror
jeg er viktig for kirken vår
de neste årene.

7. Marit Leonie
Fuglerud Simensen
Spm 1: Jeg ble spurt om jeg
ønsker å stille, og jeg synes
det hørtes ut som et interessant og morsomt verv. Det er
gøy å være med å å bestemme
kursen for kirken og Lambertseter menighet.
Spm 2: Jeg synes det er viktig
å skape en utvikling og lage
et rom der det er plass til
alle. Slik at vi kan få inn nye
medlemmer som føler seg
velkomne, samtidig som man
tar vare på tradisjoner og de
menneskene som har vært
med hele veien. Samfunnet
og lokalmiljøet endres kontinuerlig, og det tror jeg det
er viktig at kirken også gjør.

8. Svein Jarle
Yndestad Eide
Spm 1: Jeg vil stille til valg til
menighetsrådet fordi jeg har
lyst og kan bidra i Lambertseter menighets styrende organ.
Jeg synes det er viktig at noen
som vil noe med barne- og
familiearbeidet i menigheten
sitter i menighetsrådet.
Spm 2: Kirka må vise at den
er viktig for lokalsamfunnet
Lambertseter. Der er og viktig å jobbe videre med gode
opplegg for barn og ungdom.

9. Ranveig Bredesen

11. Ragna Øyno
Jensen

Spm 1: Menighetsrådet er
sentralt i driften av Lambertseter menighet. En
menighet består av enkeltmennesker som møter
hverandre. Jeg er opptatt
av mennesker og ønsker
gjennom menighetsrådet
å bidra til at Lambertseter
kirke fortsatt skal være et
møtested hvor mennesker
opplever fellesskap med
hverandre og med Gud.
Spm 2: I kommende fireårsperiode skjer det mye i
forholdet kirke vs. stat.
Det er viktig at vi fremdeles fokuserer på det lokale arbeidet hvor vi møtes
som menighetsfelleskap i
vårt lokalsamfunn.

Spm 1: Jeg liker å engasjere meg for mennesker og
å være sosial. Jeg har alltid
vært samfunnsengasjert. Jeg
vil bidra med det jeg kan, å
være positiv og inkluderende. Jeg vil gjerne representeres de eldre sin stemme inn
i kirken.
Spm 2: Jeg vil jobbe for
at det blir lavere terskelen
i kirken og høyere under
taket. Jeg vet at mange vegrer
seg for å gå i kirken. Kirken
har plass til alle og vil ha alle
med. Det å få kommunisere
dette ut til alle aldersgrupper,
er det viktigste kirken kan
jobbe med. Jeg er for at alle
parforhold skal kunne få
kirkens velsignelse, hvis noen
lurte på det.

10. Harald Krüger
Larsen

12. Arvid Juland

Spm 1: Jeg har vært med i
menighetsrådet i en årrekke
og liker å engasjere meg i
menigheten.
Spm 2: Det er viktig for
kirken at flere engasjerer seg
i menighetsarbeidet og at
kirken selv jobber for å nå
ut til hele lokalsamfunnet
og bidrar positivt. Jeg tenker
særlig på ungdoms-arbeidet.

Spm 1: Jeg har vært menighetsrådets representant i
diakoni- og frivilligarbeid de
siste årene og det har gitt,
gir, og vil gi meg mye.
Spm 2: Det er viktig for
neste 4 års periode at kirken
beholder nærheten til folk
flest, slik at flest mulig deltar
i det frivillige arbeidet der.
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13. Per Roar
Ritter-Johansen
Spm 1: Lambertseter kirke
skal være et sted der du
blir sett. Som medlem
i menighetsrådet er det
spesielt viktig for meg
at det gode tilbudet til
barnefamilier og eldre må
fortsette og videreutvikles.
Men også det å inkludere
og gi gode tilbud til andre
grupper som eks unge voksne og single vil være viktig for meg som et medlem
i menighetsrådet.
Spm 2. Menigheten og
kirken har en utfordring i
tiden fremover etter at stat
og kirke har skilt lag. Det
er viktig at menigheten
fortsatt er en integrert del
av lokalmiljøet. Kirken
står ovenfor press fra
mange hold om å tilpasse
seg strømninger i samfunnet. Men denne tilpasningen må ikke gå på tvers
av bibelen. Vårt samfunn
blir kaldere og lider under
at mange selvopptatte
mennesker setter sine egne
behov først. Vi kristne fikk
et bud fra Jesus i Johannesevangeliet 13:34-35 og
det må bli synlig i kirken
vår.

Østmarkskapellet
Hva skjer i menigheten?

06.09.2015

20.09.2015

Onsdager kl 12.00
Kontakt: sykehjemsprest
Tor Torbjørnsen.

Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager
kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under
Gudstjenester Lambertseter kirke
gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til påØstmarkskapellet
høyden rett opp for Rundvann
i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en
overnattingsfløy med plass til 25 personer.
15. søndag i treenighetstiden
18.10.2015
21. søndag i treenighetstiden

Sportsgudstjenester
og overnattinger

Sprell levende visitasgudstjeneste
kl 11
Sportsgudstjeneste
søndager kl. 12.00:
med biskop Ole Christian M. Kvarme og
november
Trond Skar Dokka
menighetens prester. Dåp.16.
Offer
til Tv-aker et skogskapell med sportsgudstjeneste
sjonen og regnskogsfondet. Musikk og
Organist: Østmarkskapellet
Jan Ørnulf Melbostad
søndager
kl.
12.00
(Se program). Kafé med enkel servering fra
forsangere under ledelse av23.
Håkon
Møller.
november
Bjørn Mathiesen
kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert
Stor kirkekaffe hvor biskopen også holder
Organist Jan
Melbostad
til påØrnulf
høyden rett
opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av
sitt visitasforedrag.
30. november Torleiv Austad
furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy
Fortellingstekst: 1 Kong 17,1-16.
til 25 personer.
Det ligger en halvtimes gange på sti
Organist: med
Janplass
Ørnulf
Melbostad

Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11 ved Asle
Røhne Rossavik. Offer til trosopplæringen. Kirkekaffe.
2 Mos 19,1-6; Fil 4,10-14; Luk 10,38-42.
13.09.2015

Sykehjemsandakt
Hva skjer i menigheten?

Sportsgudstjenester og overnatting

16. søndag i treenighetstiden
Høymesse kl 11 med mulighet for dåp
ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetens
arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Menighetsrådsvalget avholdes på Lambertseter skole og Lambertseter Videregående skole i samme tidsrom som kommunevalget denne søndagen.
Salme 13,2-6; 1 Pet 4,12-19;
Matt 5,10-12.

25.10.2015

07. desember

Bots- og bønnedag
Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth med
14. desember
skriftemål og nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.
Kirkekaffe. Jes 59,1-4; 1 Joh 1,8-2,2;
Luk 18,9-14.

18. januar

17. søndag i treenighetstiden
Sprell levende høsttakkefest kl 11 for
små og store, ved Lars Kristian Gjone.
Mulighet for dåp. Utdeling av 4 – års
bok. Band og forsangere under ledelse av
Håkon Møller. Offer til menighetsbladet.
Kirkekaffe. Fortellingstekst: Joh 11,1-44.

01.11.2015

18. søndag i treenighetstiden
Høymesse kl 11 ved Asle Røhne Rossavik.
Tro og Lys deltar. Offer til Tro og Lys.
Kirkekaffe. 1 Kong 8,41-43; Rom 15,2533; Matt 8,5-13.(ingen søndagsskole i
skolens høstferie)
					
04.10.2015
19. søndag i treenighetstiden
Høymesse kl 11 med mulighet for dåp
ved Fredrik Ulseth. Offer til Menighetsfakultetet. 5 Mos 10,11-15, Rom 2,13-16;
Joh 7,14-17.(ingen søndagsskole i skolens
høstferie)
				
11.10.2015
20. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved sykehjemsprest Tor
Torbjørnsen. Beboerkor og deltakere fra
Lambertseter sykehjem. Offer til menighetens utadrettede og diakonale arbeid.
Søndagsskole. Kirkekaffe. 1 Mos 2,18-25;
Ef 5,31-33; Mark 10,2-9.
27.09.2015

08.11.2015

15.11.2015

22.11.2015

Allehelgensdag
*Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth.
Mulighet for dåp. Offer til menighetens
diakonale arbeid.
Salme 84,2-8; Hebr 12,1-3;
Matt 5,13-16.
*Minnegudstjeneste kl 18 med menighetens prester. Enkel bevertning etter
gudstjenesten.

Lørdag 19.september
14 – 17
Lørdag 20kldesember,
da er det
Søndag 27.september
kl 11.00
tradisjonen
tro(Høymesse)
grøtfest.
Lørdag 17.oktober kl 14 – 17
Lørdag
21.november
kl 14 – 17
Tro
og Lys 2015
Lørdag
19.desember
kl 14 –kl
1714
(Grøtfest)
Lørdag
24.januar
– 17

ved Per Anders Nordengen. Organist: Jan Ørnulf Melbostad

www.ostmarkskapellet.no

Søndag 20.september Sportsgudstjeneste kl 12
ved Dag Auli. Organist: Jan Ørnulf Melbostad
Familiedag med grilling og leker etterpå. Ta med grillmat!
Søndag 27.september Sportsgudstjeneste kl 12
ved Tore Kopperud. Organist: Trond Dahlen

Torsdagstreff

fortsetter med møter
hver torsdag kl 12-14.
Søndag 4.oktober Sportsgudstjeneste kl 12

27. november
24. søndag i treenighetstiden
Sprell levende LysVåken gudstjeneste
kl
04. desember
11. Mulighet for dåp. Band
og
forsangere.
11..desember
Offer til menighetens trosopplæring.
08. januarKir2015
kekaffe. Fortellingstekst: Mark 4,35-41.

ved Liv Hegle. Organist: Jan Ørnulf Melbostad

Kunstner Liv B Nielsen kommer på besøk
Søndag 11.oktober
Sportsgudstjeneste
Seniorreiser forteller
om neste
års programkl 12
ved Holmlia menighet. Organist: Jan Ørnulf Melbostad
Adventsamling
Juletrefest, andakt
Øystein
Endal
Søndagved
18.oktober
Sportsgudstjeneste
kl 12

(Med forbehold om

25. søndag i treenighetstiden
Høymesse kl 11 ved Asle Røhne Rossavik.
Følg med
Band og forsangere. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe. Salme
107,23-32; 2 Kor 1,8-11; Matt 14,22-34.

LørdagKontaktperson:
21.februar kl
14Slettner,
– 17
Toril
Søndag 1.mars
11.00
Tlf 40kl23
82 16(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

ved kl 12, ved Pål Erling Torkildsen Organist: Jan Ørnulf
Melbostad
endringer i programmet)

på plakater fremover
og velkommen
innom
til
kved Tore Laugerud.
Organist: Jan Ørnulf
Melbostad
en koselig prat med vaffel og kaffe!
Søndag 25.oktober Sportsgudstjeneste kl 12

Søndag 1.november Sportsgudstjeneste kl 12
ved Bjørn Mathiesen. Organist: Jan Ørnulf Melbostad

Søndag 8.november
Forts. gudstjenester Lambertseter
kirkeSportsgudstjeneste kl 12
Domssøndag/Kristi Kongedag
ved
Espen
Feilberg
Jakobsen. Organist: Jan Ørnulf
Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth. Offer
Melbostad
til menighetsarbeidet. Søndagsskole.
kl 11:00 Fastelavnssøndag.
15.02.2015Kirkekaffe. Job 28,20-28; Kol 1,9-14;
Høymesse ved
Fredrik
Ulseth.Sportsgudstjeneste kl 12
Søndag
15.november
Matt 25,1-13.
ved Trond
Skard Dokka. Organist: Jan Ørnulf Melbostad
Mulighet for dåp.
Kirkekaffe.

Den
tradisjonelle
juletrefesten
Jes 53,1-5; 1 Kor 1, 18-23;
Søndag 22.november Sportsgudstjeneste kl 12
Joh 12, 20-33.ved Asle Rossavik. Organist Jan Ørnulf Melbostad

18.02.2015

12

TroTro
og og
LysLys
2015

eller vei inn i marka. Se også www.ostmarkskapellet.no
Tore Laugerud
Organist: Jan Lørdag
Ørnulf5.september
Melbostad
kl 16 (NB), Christine
Bovim
Dugnad
Fakkeltog fra Grønmo
Søndag 6.september Sportsgudstjeneste kl 12
kl 15. Adventsgrøt.
ved Ragna Dahlen. Organist: Trond Dahlen.
Organist: Jan Ørnulf Melbostad
Sportsgudstjeneste
Søndag 13.september Sportsgudstjeneste kl 12

kl 19:00 Askeonsdag.
Flere opplysninger; følg med på
Askeonsdagsgudstjeneste
www.ostmarkskapellet.no
ved Fredrik Ulseth.
Jona 3,3-10; 2 Pet 1,5-11; Matt 12,38-42

holdes torsdag 8.januar 2015.
Den har fått ny tid og
starter denne gang kl 12.00.
13
Øystein
Endal holder andakt.

Hva skjer i menigheten?

Hva skjer i menigheten?

T

orsdager
imeout

20:0
20:3 00

18:0
20:0 00

KIKK
Se Facebook
gruppen
vår på:
www.facebook.com/pages/
KIKK/293981613989321

Utdeling av 4-års bok

Er du mellom 15-20 år?
Nysgjerrig på kristen tro?
Bli med på eksperimenter!

Tekst: Lars Kristian Gjone

Jesusdojo

I løpet av august sendes
det ut invitasjon til alle
menighetens 4-åringer.
Utdelingen skjer på Høsttakkefest, søndag 20.
september.

Samlinger der vi øver oss i å gjøre
det Han sa og gjorde

Boken som deles ut er
den nyeste 4-årsboka fra
IKO-forlaget. Kjenner du
en 4-åring som ikke har
mottatt invitasjon? Menighetskontoret vil gjerne
få vite om det. Det spiller
ingen rolle om barna er
døpt i Lambertseter eller
andre steder. I tillegg til å
få en bra bok får barna del
i en lang og god tradisjon.
I 2014 ble det delt ut flere
bøker enn på lenge!

Eksperimenter · Samtaler
Øvelser · Fellesskap · Undervisning
Fordypning · Refleksjon
Tid: Lambertseter kirke
Sted: Torsdager kl 1645-1930: 10., 17., 24. september
Middag sammen med Supertorsdag 1645-1730
Påmelding innen 9. september til 986 22 439.

På forhånd er det en «se og
bli sett» -samling i kirken.
Der hilser vi på hverandre,
ser oss om i kirken, synger
noen sanger fra boka, og
deltar i forberedelsene til
Høsttakkefest. Dette skjer

I samarbeid med:

trosopplæring i den norske kirke

14

15

onsdagen før, 16. september
kl 1630-1730. Med tanke
på forberedelsene er det
bra om alle melder seg på
via hjemmesiden, telefon
eller epost noen dager på
forhånd.
Barn som ikke kan møte
onsdagen, eller ikke er
påmeldt, bes komme til
kirken kl 1030 på søndagen
og henvende seg til kirkeverten. NB! Også ellers i
året er vi behjelpelig med å
dele ut bøker til 4-åringer
som mangler bok, men det
er ekstra stas å være med
denne søndagen.

Lambertseter gård

Hva skjer i menigheten?

Må Lambertseter gård, distriktets
”perle” avvikle sin drift?
Tekst: Kai Adelsøn,
styreleder i Foreningen for
Lambertseter gård

Mange kjenner historien
til Lambertseter gård.
Bygningen, slik du kan se
den i dag, er reist i 1825,
verandaen ”satt på” 100 år
senere. Bygningen er registrert
hos Byantikvaren som bevaringsverdig. Den eies av Oslo
kommune. Foreningen for
Lambertseter gård, som står
for driften, har nylig fått en
ny husleiekontrakt å ta stilling
til, men kjemper videre mot å
måtte akseptere markedspris.
Byrådet betrakter nemlig gården som næringsareale, med
priser deretter.

Litt av historien

Frem til 1955 sto den der som
et våningshus på det vi enkelt
kaller en bondegård. Rundt
den var det en låve, stabbur
og andre driftsbygninger.
Oslo kommune hadde kjøpt
den fra siste private eier
Mathias Jørgensen på slutten
av 1920-tallet. Private familier
leide seg etter hvert inn og
det ble reist en forpakterbolig.
Der bodde de som tok seg
av gårdsdriften videre. De
hadde melkekuer og brakte
selv melka ned til byen med
hest og kjerre. De hadde skog
sydover på Lambertseter og
innmark der det ble dyrket
grønnsaker nordpå mot
Karlsrud og hovedsakelig gras
på området der idrettsanleggene er nå.

Videre til femtiåra

Vi hopper raskt videre til
nesten ”vår tid” På begynnelsen av 50-tallet begynte den
store drabantbyutbyggingen
på Lambertseter og da folk

hadde flyttet inn i mange av
borettslagene i 1955 kom
beslutningen i Bystyret om at
den nye drabantbyens beboere
måtte få et samfunnshus.
De første beboerne hadde
kommet til fine, nye leiligheter, men ellers ingen såkalt
infrastruktur. De hadde vasset
i leire, dårlig var det med
kollektive transportmidler og
butikker. Å få samfunnshus
for foreningslivets bruk var
ypperlig ! Vedtaket ble raskt
satt ut i livet og huset ble
ombygd innvendig for å gi
foreningslivet høvelige, som
det het den gangen, lokaler
for sin virksomhet. Det medførte blant annet at mange
skillevegger måtte rives og
fremdeles ligger alle dørbladene fra skilleveggene nede i
kjelleren og vitner om det.

krone som møysommelig er
spart inn er borte – vel og
merke HVIS en ny kontrakt
må skrives under og det må
bare sies : I mellomtiden er
det et kommunevalg !

Hva handler det om?

Ordfører Rolf Stranger (H) heiser flagget ved Lambertseter gård for første gang
4. juni 1958 og erklærer samfunnshuset for åpnet.

vedtektsfestet av Foreningen
for Lambertseter gård at de
skal ha priser som det frivillige
foreningsliv og kulturelle
aktiviteter kan betjene.
Foreningen for Lambertseter
gård er en sammenslutning
av 26 foreninger som driver
på ukommersielt, frivillig
grunnlag. De representerer et
rikt mangfold : En sjakklubb
med avdelinger for både
seniorer og barn/ungdom har
svært stor aktivitet. To bridgeklubber, et historielag, en husflidsforening, en maleklubb,
to humanitære og tre politiske
foreninger, to pensjonistforeninger, skolekorps-og kor m.
fl. er medlemmer I tillegg er
to kunstskoler og en musikkskole meget aktive brukere
flere ganger ukentlig. En del
av foreningene har foruten
medlemsaktiviteter også
åpne lokalhistoriske foredrag,
huskonserter, husflids- /bokmesser og sjakkturneringer,
ofte i helgene. Det er ofte
minnesamvær i lokalene
men ellers av leie til private
sammenhenger blir det leid ut
i helgene til konfirmasjons-og
dåpsselskaper, jubileums-og
navnefester med mer.
Lambertseter frivilligsentral

Foreningslivet rykket inn og
tok det i bruk i 1958 etter en
meget høytidelig seremoni
bak huset der ordfører Rolf
Stranger heiste flagget for
første gang, noe de fleste store
aviser og lokalpressen skrev
om. Lambertseter hadde fått
sitt samfunnshus, som skulle
administreres av Foreningen
for Lambertseter gård, som
igjen fikk 24 foreninger som
medlemmer. De fikk det til
gratis husleie mot å stå for
utleien og et visst vedlikehold
etter et enstemmig bystyrevedtak om at det er som
samfunnshus at våningshuset
på gården skulle leve videre.

Til vår tid

Det er i dag 26 foreninger
som er medlemmer. Den
utleievirksomheten de står
for utgjør nå mer enn 2/3,
dvs. 75 %, av den totale
utleiekapasiteten og det er
16

er både betydelige brukere
med arrangementer og deltar
også meget sterkt i driften og
vedlikeholdet for å holde et
lavest mulig utgiftsnivå.

Byrådet kaller samfunnshuset for et næringsareale
Eiendoms-og byfornyelsesetaten (EBY) overtok
forvaltningsansvaret for
Lambertseter gård da
Kultur-og kontorbygg KF
(KBY)ble avviklet i 2006.
Foreningen for Lambertseter
gård mener det var en stor
feil, at det er i kontraktsrelasjon med Kulturetaten gården
tilhører. Men Byrådet holder
hardt på at gården skal betraktes som næringsareale, og
Foreningen for Lambertseter
skal betale den leie som er
den høyeste leiepris som
næringslivet vil by. Dette har
Foreningen for Lambertseter
gård prøvd intenst å få endret
på men byråd for byutvikling,
Bård Folke Fredriksen, står
fullt og helt fast på den
politikk han mener er riktig.
Vi kaller den 100% kommersiell og den rammer hele
foreningslivet og innebærer
at foreningen må ”legge inn
årene” etter hvert når siste

I juli 2009 kom vedtaket om
å betrakte gården som et markedsobjekt som enten kunne
leies bort videre eller selges til
markedspris og leie ble innført
med kr. 80.000,- i året. Nå
står foreningen overfor en
en økning til kr. 260.000,- ,
mer enn en tredobling fra
2009-nivået, dvs. av de
utgiftene som Foreningen for
Lambertseter gård må betale
til Oslo kommune. Det består
av en økning på kr. 100.000
av husleien, å betale selv for
brøyting og strøing og en
innføring av å betjene kommunale avgifter.

Nytt innbyggerinitiativ –
nytt håp - gi din stemme!
Vi hadde et såkalt innbyggerinitiativ i 2013 og fikk en
deputasjon for rådshuspolitikerne, men det ble nytteløst
fordi det handler om utøvelsen av et vedtak Byrådet fikk
flertall for i 2005. Men den
politikken kan endres!

Vil du gi din stemme for å
bevare Lambertseter gård ?
Slik at frivillige foreninger
og kulturlivets bruk og til
vanlige folks minnesamvær og
selskapsliv, slik det er brukt
siden 1958. kan fortsette.
Du kan gjøre det på nettet
ved å gå inn på www.lambertsetergaard.no eller gå innom
frivillighetssentralen, som i
sommer har holdt til på gården, men som er tilbake i sine
leide lokaler i Lambertseter
kirke når dette leses i menighetsbladet. Lister vil også bli
lagt ut på gården for . . .
VI KJEMPER VIDERE !

Konfirmant 2016?!
Tekst: Asle Røhne Rossavik

Det er søndag. Klokken er
nesten 11 og kirkeklokkene ringer. På gangen, eller
våpenhuset som det heter,
står det to rekker festkledde ungdommer, med hvite
kapper på. Litt nervøse står
de og gjør seg klar til å gå
inn i prosesjon. Noen tøyser,
andre hysjer. Det er en god
spenning i luften. – Så går
døren opp og orgelet starter.
De retter seg opp og går inn
på to pene rekker, slik de har
øvd på.- Kirken er fylt av
familiemedlemmer. Alle reiser seg i det konfirmantene
kommer inn. De går frem og
setter seg på første rad. – Litt
senere skal en og en fram til
alteret for å bli bedt for av
presten. Det er et høytidelig
alvor. – Etter gudstjenesten
venter festen og gavene.
Slik slutter et konfirmasjonsår. Før festen har konfirmantene vært gjennom 9 måneder med læring, opplevelser
og felleskap. Utenom selve
dagen, festen og gavene, er
høydepunktet konfirmantleiren. I 2016 drar vi på leir
sammen med konfirmantene
fra Manglerud. Det gjorde
vi også i 2015, og det var en
suksess. Mange gode opplevelser og nye vennskap ble
til.
Nå er det snart tid for et nytt
kull konfirmanter. Alle som
starter i 9. trinn i høst er
velkomne til å melde seg til
konfirmasjon. I år kommer
påmeldingen til å skje via internett. Mer informasjon om
det kommer på våre websider og på facebook straks det
er klart. Skolene vil også få
besøk med informasjon om
konfirmasjon i midten av
september.

Det er mange grunner til å
velge å konfirmere seg. Det er
ingen hemmelighet at mange
velger det først og fremst på
grunn av gavene, enten det
er kristen konfirmasjon eller
humanistisk seremoni. Men
hva er grunnen til å velge
kristen konfirmasjon?
– «Det er tradisjon,» vil
mange si. Og det er det. Det
er lange tradisjoner for å
velge kristen konfirmasjon i
Norge, og er du døpt så kan
det også være naturlig å bli
konfirmert.
- Flere sier også at de vil lære
mer om Gud og tro. I konfirmasjonstiden får du både
lære og erfare noe om hva
kristen tro og kristent liv er.
- Hva om jeg ikke er døpt? –
Hvert år er det noen av konfirmantene som blir døpt i
17

løpet av konfirmasjonstiden.
For dem er konfirmasjonstiden samtidig en forberedelsestid til dåp, der man kan
finne ut om man vil la seg
døpe eller ikke.
Oppstart på konfirmasjonstiden skjer ved lysmessen
søndag 6. desember kl.18. På
våren deltar man på syv gudstjenester. Det er gudstjenester
ved presentasjon, superhelg,
fasteaksjon, ministranttjeneste, sommerleir, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste (4.9.2016).
Undervisningssamlingene er
ca annenhver torsdag fra 1720-30. Konfirmasjonstiden
koster et sted mellom 20003000 kroner.
Velkommen til et spennende
år som konfirmant i Lambertseter!

Aktuelt

Ansatte

Nordstrand og Bekkelaget
Quiltelag fyller 25 år i 2015
Helgen 7.-8.november skal
vi ha jubileumsutstilling i
Brannfjell skoles aula. Her
blir det salg av håndarbeider,
loddsalg med flotte premier,
medlemskonkurranse, utstilling av medlemmenes arbeider
, besøk av 2 butikker og kafe.
Gratis adgang.
NBQL holder sine lagsmøter
i Lambertseter kirke, 1.etg.
kl. 19.00 andre onsdag i
måneden. Møtene er åpne for
alle som er interessert i eller
nysgjerrig på hva quilting/lap-

peteknikk er, og hva vi driver
med.
Til møtene inviterer vi foredragsholdere som forteller
om sine arbeider, teknikker
de bruker, reiser, prosjekter,
bokutgivelser og ellers sin
lidenskap for quilting. Også
butikker er spennende å få
besøk av, som har med seg nyheter og ting vi quiltere «bare
må ha».
Mange har med seg eget sytøy
på møtene, og det serve-

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

res kaffe/te og noe å bite i.
Inngangspenger er kr. 25,- for
medlemmer og kr. 50,- for
gjester. Vi selger også lodd, og
på slutten av kvelden trekker vi
noen hyggelige quiltepremier.
Helt avslutningsvis på møtene
har vi «vis og fortell», hvor
medlemmene kan vise frem
egne arbeider og fortelle litt
om det.

ellers aktuelle saker. Se www.
nbql.no.

NBQL har egen hjemmeside som blir oppdatert med
informasjon om programmet
for lagsmøtene, litt bilder og

Har du lyst til å komme på
neste møte, er det bare å møte
opp i Lambertseter kirke. Du er
hjertelig velkommen!

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

Referat fra sommerturer og litt om høstens torsdagstreff

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

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

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

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

Babysangleder
Marianne Jørgensen
babysang@lambertseter.no

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

Tekst: Jørgen Meier
Foto: Synøve Gigernes

Vi har hatt to flotte sommerturer i samarbeid med frivilligsentralen i sommer!
Første tur, den 14.juli, gikk til
Eidsvoll med 48 glade deltakere. Turen gikk først til Fetsund
med kaffestopp på Fetsund stasjon og servering på perrongen!
Dernest ble det sight-seeingtur på gamleveien til Eidsvoll.
Vi passerte Sørumsand med
Tertitten museumsjernbane
og Blaker skanse. Neste stopp
var Eidsvoll kirke der vi fikk
en orientering om kirken og
en miniorgelkonsert ved Colin
Smith, som også deltok på turen – flott. Turen ble avsluttet
på Nebbenes kro med flott
lunsj før vi reiste tilbake til ho-

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

Kaffeservering på perrongen på Fetsund stasjon, Kai og
Jørgen ordner kaffe og blåbærmuffins til alle.

vedstaden. Det var vekslende
vær men humøret var på topp!
Neste tur var 11.august. Turen
begynte i kirkestuen med
spennende orientering om
Lambertseter under krigen ved
lokalhistoriker Ivar Sekne. Vi
fikk se bilder fra Lambertseter
og fikk med oss nye inntrykk
om hvordan situasjonen var
under andre verdenskrig. Etter
foredraget ventet busstur til
Gimle, til Holocaustmuseet,

Turdeltakerne samles til middag på Lambertseter gård etter
tur til Holocaustmuseet.

med grundig orientering om
museets arbeid. Dagen ble
avsluttet med middag på Lambertseter gård med kjøttkaker
og hjemmelaget kålstuing,
mm.

Takk for to flotte turopplevelser og takk til frivilligsentralen
for godt samarbeid.

Torsdagstreff
Det blir mange spennende torsdagstreff kommende høsten. Treffene er i gang fra allerede 20.august med oppsummering av sommeren og avslutning på gården.
Torsdag 15.oktober blir høstens viktigste treff, det også på Lambertseter gård. Den uken har Lambertseter bispevisitas og vi får
besøk av lokalhistoriker Ivar Sekne som forteller om livet på Lambertseter gård i tidligere tider.
Det er planlagt treff med mange spennende gjester denne høsten.
Barnehagen og sangtreff med Robert August Kostøl Pedersen er
faste gjester. Treffene begynner kl 12 og det serveres kaffe og
vafler.

Menighetskontoret

Kirketorget

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

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

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

Velkommen innom!
Hilsen torsdagstreffkomite:
Toril Slettner, Marta Halvorsrud, Anne Grete Guttormsen, Svein
Magne Hagen Jevne og Jørgen Meier
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Inkluder en gave til
menigheten i ditt testament
Ta kontakt med leder av menighetsrådet (se ovenfor), hvis du har
spørsmål om hvordan du kan gi
menigheten en testamentarisk gave.
Din gave vil bety noe for
mennesker på Lambertseter.

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.

Fra bomberommet

Epleslang
Sommeren er på hell. Mange har slanget seg på stranda, i senga,
og på graset i parker og hager. Nå er det tid for epleslang. Straks
eplene faller ned av seg selv er det for sent. Nedfallsfrukt er ikke det
samme. De lekreste eplene henger jo der oppe og frister. «Forbuden
frukt» har alltid fristet mest.
Vi vet ikke om det var epler som Adam og Eva ble fristet til å spise av. Men det var
en slange der, og da passer det fint å se for seg - epleslang. Moralen får være:
spis frukt, nyt den, og takk Gud som har sørget for at den havner foran oss, enten
den plukkes fra disken på butikken, eller fra helt andre steder.
Slik som sommeren gjorde frukten moden og fristende, kan vi, enten
vi er av den ene eller andre sorten, få tro at nåde er en sommer
som gjorde - og fortsatt skal gjøre - underverker med oss.
Fortellingen om Adam og Eva og deres epleslang
har en fortsettelse. Det fortsetter å springe
frem i slike som deg og meg. God høst!

Trosopplæringsleder og prest
Lars Kristian Gjone
Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Oppslagstavle
Trosbetraktning
side 5

Visitas
side 8

Kirkevalget
2015
side 9 - 11

Lambertseter
gård
side 16

Konfirmant 2016?!
side 17

