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14.06.2020 | kl 11:00 Sprell levende gudstjeneste med (medbrakt) piknik  
som kirkekaffe. Sokneprest Fredrik Ulseth. Offer: Stefanusalliansen

21.06.2020 | kl 11:00 Gudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Morten 
Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet

28.06.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Kjerstin Jensen (sokneprest 
i Hauketo-Prinsdal). Offer: Diakonalt arbeid

12.07.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Kåre Skråmestø (sokneprest i 
Oppsal). Offer: Ungdomsarbeidet

26.07.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Eigil Morvik (prost i Søndre Aker).
Offer: Diakonalt arbeid

09.08.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Kapellan Morten Huuse Fjøren. 
Offer: Ungdomsarbeidet

16.08.2020 | kl 11:00 Høymesse. Sokneprest Fredrik Ulseth og tidligere  
sokneprest Simon Høimyr. Offer: Diakonalt arbeid

Gudstjenester i Lambertseter kirke Fra redaksjonen
På grunn av ulike omstendigheter har 
de ansatte i Lambertseter kirke og 
Lambertseter menighetsblads redak-
sjon i fellesskap kommet frem til at det 
ikke vil være forsvarlig, ei heller mulig, 
å utgi et fullverdig menighetsblad som 
planlagt nå i juni. 

Som en erstatning kommer vi derfor her 
med et nyhetsbrev. Det samme vil bli 
gjort i august. 

Vi tar sikte på at neste ordinære menig-
hetsblad utgis i løpet av andre halvdel 
av september.

Nyhetsbrevet vil bli lagt ut på vår 
hjemmeside og Facebook, og ved 
forespørsel vil det også være mulig å få 
det på papir.

Hilsen oss i redaksjonen for Lambert-
seter Menighetsblad; Hege, Christian, 
Robert August, Morten og Borgny
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Gi en gave til Lambertseter menighet ♥

I løpet av denne vårens Covid-19 pandemi, ved pålagt nedstengning 
og senere pålagte og nødvendige tiltak ved sakte gjenåpning, har 
Lambertseter menighets økonomiske situasjonen endret seg i negativ 
retning. Vi har langt færre inntekter, og samtidig økte kostnader til 
smitteverntiltak. Dette gir røde tall!

Vi som menighet har som de fleste andre økonomiske forpliktelser. 
Noe av dette er at vi selv betaler deler av lønnen til to av våre med- 
arbeidere: Ungdomsarbeider og Diakonal medarbeider.

For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg forutsigbarhet for disse  
stillingene spesielt, og for menighetens økonomi generelt, ber vi  
nå om en ekstraordinær gave.

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

Den nye kirkehverdagen

  Morten Huuse Fjøren      Robert August Pedersen

Da vi i mars opplevde en nedstenging av samfunnet grunnet 
koronaepidemien, måtte kirken finne nye måter å nå ut til 
menigheten på. Dette har vært en tid hvor kirken har fått 
mulighet til å utforske og utvikle erfaring og kompetanse på å 
være på nett. Selv om det å samle menigheten foran skjermene 
i hjemmet aldri kan erstatte fellesskapet vi har i møte med 
hverandre, så har vi tilegnet oss noen erfaringer vi kan ta  
med videre i arbeidet som kirke i tiden fremover.

Korte nettvennlige guds-
tjenester til Sprell Levende, 
påskehøytiden og ordinære 
gudstjenester. Her har ikke  
nettformatet stoppet musikk- 
formidlingen heller, om det  
er rockeband eller vakker  
klassisk salmesang. 

Robert holder superandakt 
til superklubbgjengen fra sin 
supre hybelstue.

17. mai-hilsen fra Lambertseter 

menighet og Lambertseter- 
skolenes kor. 

Snapchat-konto for ungdom-
men kom også på plass i 
denne perioden. Påsken 
ble godt dokumentert.  
@LambertKirkeUng (Hvis du 
ikke vet hva Snapchat er, er 
du ikke i målgruppen). 

Marianne streamer babysang. 
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Sommerens salme
NOS 845 «Så grønn en drakt, så rik en duft» 
har blitt en av våre aller kjæreste sommer-
salmer, og for meg som organist er det 
en fryd å plukke den fram igjen hvert år. 
Melodien er lys og dansende, og teksten er 
sanselig og frodig, akkurat som sommeren 
selv. Salmen er opprinnelig svensk, med 
tekst fra 1889 av den svenske poeten  
Carl David af Wirsen, og melodi fra 1933 av  
Waldemar Åhlen. I Sverige er den svært 
populær; selveste kronprinsesse Victoria 
brukte den i sitt bryllup, og den hører alltid 
med når svenskene feirer midtsommer. 

I år har vi vært igjennom en krevende tid, så 
da er det ekstra deilig når sommeren ende-
lig er her, med sine varme og lyse dager. Jeg 
ønsker alle en riktig god sommer, og oppfor-
drer dere til å gjøre som det står i salmens 
siste strofe:  

«Så syng det ut: Snart skaper Gud 
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!”

  Hannah Carding
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Fredrik Ulseth
Sogneprest
Lambertseter kirke

De lyste mot oss fra TV-ruta, fra 
barnehager, balkonger og vinduer – 
barnas hilsen til en nedstengt verden 
rammet av Covid-19. «Alt blir bra!» 
Optimisme midt i en dyster situa-
sjon. Ganske sikkert visste ikke de 
ivrige barna med sine fargeblyanter 
at regnbuen var det tegnet Gud satte 
i skyen, som et løfte om at han aldri 
ville utslette alt liv igjen slik som i 
flommen Noah overlevde. Regnbuen 
- tegnet på at Gud drar omsorg for sin 
skapning også i krisen.

Det ble mer enn bra! Det var fantastisk 
da vi søndag før pinse åpnet kirkedø-
rene i Lambertseter og de fleste andre 
kirker. Og om mulig enda heftigere 
første pinsedag. Det var sterkt å få høre 
orgelet spille, bære barn til dåpen, 
kunne høre stemmer synge sammen, 
se spente og forventningsfulle ansikter 

vende seg mot alter og prekestol. En 
prest får av og til virkelig ha sine «mo-
ments»! 

Samtidig har vi litt etter litt fått åpne 
hele kirkebygget. Unge musikere får 
øve her, igjen får vi være samlingspunkt 
for eldre, Nordstrand bydel holder kurs 
her. Vi kjenner igjen vårt gamle «jeg» 
som menighet: Et positivt og viktig mø-
tested for mennesker i hverdag og til 
gudstjeneste. Alt blir bra, selv om ikke 
alt enda er som før.

At hele vårt samfunn og vi selv har 
møtt på store utfordringer som ennå 
krever mye av oss, det vet vi. Da henter 
jeg frem ord til en ung leder som også 
kjente på tøffe utfordringer. Paulus 
skrev til den unge Timoteus: «Gud ga 
oss ikke en ånd som gjøre motløs; vi 
fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og 

visdom.» Linjen fra Regnbuen Noah 
fikk se, til oss, er tydelig: Gud gir oss av 
seg selv; Gud gir oss styrke til å fornye 
liv og samfunn. Mye kjærlighet og 
klokskap skal til, også for å føre me-
nighetens arbeid videre. Et annet sted 
i denne utgivelsen går det tydelig fram 
at den økonomiske situasjonen vår er 
i knestående. Vi kjenner på ansvaret 
for å videreføre både omsorgsarbeidet 
vårt og ungdomsarbeidet. Av og til må 
kjærligheten være så konkret at den 
vises i rede penger. Men vi er altså ikke 
motløse, vi arbeider med full styrke og 
klokskap slik at kjærligheten blir prak-
tisert. Og av og til ser vi fortsatt regnbu-
en i himmelranden – Alt blir bra!

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.

Renning i veven
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«Alt blir bra!»

Trenger du noen å snakke med? ♥

Av og til kan det være godt å få snakket ut om det man 
bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et sted hvor 
man blir møtt i alle livsfaser og prosesser.

Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg 
og samtaler om store eller små ting.

I denne tiden hvor koronautbruddet har krevd at vi isolerer 
oss mer, kan nettopp isolasjonen føre til et ekstra behov 
for å ha noen å snakke med. 

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

Sokneprest Fredrik Ulseth
fu468@kirken.no
Tlf: 92 24 17 07

Kapellan Morten Huuse Fjøren
mf292@kirken.no
Tlf: 97 98 04 53 Fo
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Når samfunnet «stengte ned» i midten av mars måtte Lambertseter 
Frivillighetsentrals frivillige også ta pause fra frivillighetsoppdrag 
som krever nærkontakt, men ett unntak ble gjort!

Utgave 10 • Oktober 2019 Side 13

Tlf. 91130143/22291900 - epost: frivillig.lambertseter@gmail.com

Vi får høre reklames-
lagere som opprinnelig
ble sunget av Einar Rose,
Jens Book Jensen m.fl., en
underlig del av norsk
kulturhistorie Enkel og
uskyldig reklame, kan en
si,selv om også alkohol og
tobakksreklame var tillatt!

Etterpå blir det servert
 lapskaus og kaffe/kake for 
kr. 50,- ( kun kaffe/kake
for kr. 20,-)

Påmelding innen 
20. oktober til 
tlf. 22 29 19 00 
09-17(lør til 15)

Lambertseter Eldreforum inviterer til
menighetssalen i Lambertseter kirke
Torsdag 24. oktober kl. 12:

”Lytt til mine toner, kjære frue” – reklame i lyd og bilder fra
 mellomkrigstiden presentert og fremført av Per Vollestad.

… Takk for at
dere er med oss
på turene!

Frivillighetssentralen har all-
tid glede av å ha med bare
hyggelige og takknemlige
deltakere, hva vi enn aran -
gerer. I år har det blitt tre
bussturer, 9. juli, 12. august,
som vi omtalte i forrige num -
mer, og så ble det en til som
gikk 12. septem ber til Bog-
stad gård. På alle turene var
det med over 50 deltakere og
vi legger alle turer opp slik at
de ikke skal være krevende
for de med bevegelsesproble -
mer. Det illustreres her av
den ”armadaen” av rullatorer
som var med. Småturer rundt
i byen med opptil 8 av de
frivilliges biler til eldre -
sentere, til Grefsenkollen og
kafêer hadde vi også.

For de vi har
besøksven ner til
og noen flere … 

Vi synes også at det er på sin
plass å få med på turer og
arrangementer de som vi har
frivillige som er tur-og be søks-
og pasientvenner til, de av
dem som greier å bli med ut
ifra at ikke sykdom forhindrer
det. Et besøk på flotte
Østmarksetra i august var
toppen i år for denne gruppen!

Senere var de samme og våre
fastbesøkende gjester med en
lørdag og fikk høre Rune Ger -
hardsen fortelle om sin barn -
dom og spesielt om forholdet til
faren sin. Karbona der og kaker
ble servert denne lør dagen tid-
lig i september. Flere slike ”Lør-
dagstreff” er på gang utover i
høst og vinter i Kirkestua.

En lørdag i november kom -
mer Rune igjen, samme dag
som vi igjen får besøk med
sang og spill av Odd Øyvind
og Hanne. Det blir også lettere
servering den lør dagen.
Utover de nevnte spesielt
utvalgte er det dagsenter-
brukere og de som sjelden
eller aldri kommer ut sammen
med andre som vi spesielt vil
at skal ha med og disse tilbys
skyss hjemme fra og tilbake til
våre arrange menter, som
neste gang blir 23. novem ber.

Du kan ringe oss på tlf.
91130143 (9-17) om det kan
bli plass til også deg som ikke
er i målgruppen som vi har
besøksvenner til, men som er
spesielt interessert. Er du ufør
så kan du dessuten be om
skyss.

Din skomaker på Lambertseter:

• Flink • Reparerer dine støvler, sko
• Rask og skifter glidelåser med mer
• Filer nøkler • Graverer skilt til dør og postkasser

Kom innom for en hyggelig prat
Langbølgen 1–3 • Tlf.: 22 29 28 30

Lambertseter skoreparasjon
ås- og nøkkelservice

Abildsø - Kalbakken - Holtet
Grefsen - Kirkeveien - Smestad

22 79 77 00 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Møt vår lokalhistoriker Even
Saugstad i Lambertseter kirkes
menighetssal torsdag 14. novem -
ber kl. 12 med foredrag, film og
bilde visning om Sarabråten.

Ole Bull
var flere ganger gjest på Sarabråten.
Vi blir fortalt litt om hans liv og det
blir også fremført noe av den
fiolinmuskken han spilte. Etterpå bys
det på wienerpølse for m/lompe for
kr. 10,-, gratis kaker og kaffe.
Kom uten påmelding denne gang.

En trist, men også god opplevelse i en tung tid

  Kai Adelsøn

tur-retur T-banen for å hente noe personlig 
til pasienten, og ble sittende på Ullevål en 
god stund til. 

Morgenen etter fikk Helga en telefon-
beskjed om personen hun var besøksvenn 
for hadde utviklet Covid-19. Helga måtte 
holde seg i karantene, men spurte på tross 
av dette om å få besøke vedkommende. Be-
søket ble innfridd med spesialbil og profe-
sjonelt smittevernutstyr. Hun fikk småprate 
med den hun hadde vært besøksvenn for i 
vel en time. Det ble det siste «besøksopp-
draget» i den sammenheng, utført av et 
medmenneske som frivillighetssentralen er 
veldig stolt av! Helga ville gjøre det sånn, vel 
vitende om at det ikke fantes andre nære 
pårørende for 90-åringen. 

Den koronasyke døde noen få dager etter-
på. Helga satt i karantene hjemme hos seg 
selv på Lambertseter i 14 dager, med god 
oppfølgning fra bydel Nordstrands smitte-
vernteam. Vi i frivillighetssentralen fulgte 
spent med henne. Vi ringte ofte og vi kom 
på «besøk» med lørdagsgodt! 

Denne historien fortelles mest for å 
belyse hvor fine og gode menneske-
lige forhold som kan utvikles av at en 
frivillig tar på seg et besøksoppdrag. Ta 
historien med deg du som har vurdert 
å bli besøksvenn. Den kan oppstå gode 
medmenneskelige forhold av slikt og du 
kan oppleve å få mye igjen for å være 
noe for andre - de som ikke har andre å 
forholde seg nært til.

Tre fra Lambertseter Frivilligsentral, Meinolf Müller 
(til v), Kai Adelsøn og Kjell Bergan, sørget for nøtte- 
snacks til Helga, overrakt på skistaver gjennom 
soveromsvinduet.   

Besøksvennen Helga Storvik tok bare 
ett følgeoppdrag til, å følge en svært 
syk 90-åring som hun ellers var be-
søksvenn for. Først til fastlegen, som 
sendte dem videre til Ullevål. 

På Ullevål ble det raskt konstatert at 
pasienten hadde alvorlig pustebesvær 
- hvor ille «sto det fatt»? Helga dro 

Sommer hos Frivillighetssentralen:
Vi har Åpent hverdager og lørdager fra 11.00 til 15.00.  
Du finner oss i partyteltet utenfor kirka - eller i Kirkestuen 
dersom været skulle være dårlig.

Ta kontakt hvis du trenger noe. Våre frivillige hjelper til 
med praktisk bistand og handling av f.eks. matvarer og  
apotekvarer. Ring 918 24 668 eller 911 30 143 mellom  
kl 10.00 og 15.00 mandag til lørdag.

Grønt Hjørne

Våren og sommeren er livets 
og håpets årstid. Dagene er 
lengre og solen og varmen 

 
 

har for lengst jaget vinteren 
bort. Vi opplever at det 
vokser og gror i naturen som 
omkranser kirken vår, og 
våre kjære epletrær ser ut 
til å ha overlevd sin første 
overvintring med oss på 
Lambertseter. 

Trærne ble plantet i forbin-
delse med dugnaden i fjor 
høst. Selv om vi nok ikke kan 
forvente noe særlig innhøst-
ning dette året, så er det en 
stor glede å vite at man vil 
nyte godt av disse frukttrærne 
i fremtiden. 

  |   Morten Huuse Fjøren


