
 
 

 

3    Hageglede rundt  
 kirken 
Manglerud kirkes uteområde begynner 
å bli grønne. Puri Calderon gleder seg til 
planteprosjektene som er i gang rundt 
kirken. 

    

6-7  MS: Noe å glede 
              seg til hver dag 
Corona situasjonen i Manglerud Star har 
vært krevende, men mye godt har også 
kommet ut av en tøffere periode. Wenche 
Kopperstad forteller om perioden. 
 
 
 
 
 
 

 

6-7 Bærekrafts- 
  serien: mål 12 
Artikkelen i dette nummeret tar for seg 
hvordan vi kan sikre bærekraftige for-
bruks- og produksjonsmønstre.  

 Manglerunden
  Nummer 2/2021 . Årgang 53

Enebakkveien 203, 0680 Oslo • Tlf. 22 30 28 00
manglerud@privatmegleren.no • privatmegleren.no/manglerud

DIN LOKALMEGLER

Lokalblad for Manglerud menighet

16 Manglerud menighet 
 
Ikke alle land i verden tenker på skole som en selvfølge. I mange 
land er skole drømmen, fordi det betyr håp om en framtid.

Siste nytt om koronasituasjonen: Korona-begrensningene 
som ble innført 16.januar, vil påvirke bl.a. gudstjenester og andre 
arrangementer. Se www.kirken.no/manglerud for oppdatert in-
formasjon vedrørende situasjonen.

- en del av den verdensvide kirke
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Manglerunden er gratis for deg  
som mottar det.  Samtidig koster det å lage bladet.  
Vil du støtte produksjonen, er det flott! 

Sammen lager vi et godt blad for nærområdet vårt! 

Vipps: #10432    
Kontonr: 1503 12 92139
Merk betalingen: "Gave MR 2-21"

Redaktør: 
Maria Harlan

Bidragsytere i dette nummeret:
Maria Harlan 
Kjetil Hauge
Stein Villumstad 
Else Storaas Vatne 
Bernt Sørbø
Kamilla Lunde
Helge Vatne
Maria Øygard
Helge Fauskrud
Haakon Korsgaard 
Puri Calderon 
 

Design: Maria Harlan

Distribusjon: Johnny Hagen
Opplag: 6 500 
Trykk:  Østfold trykkeri
Utgiver: Manglerud menighet
Byggveien 10, 0680 Oslo
post.manglerud.oslo@kirken.no
Sentralbord: 23 62 99 42
 
Manglerunden er for deg som bor på  
Manglerud, Høyenhall, Abildsø og  
Ryen og sogner til Manglerud kirke.  
I dette nummeret samarbeider vi 
med Manglerud Star om utgivelsen. 
Om flere lokale aktører med hjerte 
for området ønsker å samarbeide 
med oss, så ta kontakt!  

Tips oss gjerne om saker!
manglerunden@gmail.com

-----------------------------------------

Ønsker du annonse hos oss? 
Ta kontakt på e-post: 
manglerunden@gmail.com

Priser: 
Helside: 3500 kr
Halvside: 2200 kr
Kvartside: 1550 kr
Rubrikk: 500 kr

I påska rømte jeg fra alt. Jeg tok med meg ski, 
pulk og telt - og stakk til fjells. 10 dager med 
mye sol og dårlig dekning gjorde godt. Jeg kom 
tilbake til Oslo med tidenes solbrilleskille, litt 
lavere skuldre og og et håp om at nå lysner det. 

For samtidig som at kveldene blir lysere - i 
skrivende stund er klokka 20 og sola har akku-
rat forsvunnet fra balkongen min - virker det 
som det lysner litt med tanke på smittesituas-
jonen og det som forhåpentligvis snart kan bli 
en normal hverdag igjen. Pila viser synkende 
smittetall, over 1 million vaksinestikk er satt og 
del 1 av gjenåpningsplanen er iverksatt. 

I Oslo ligger vi litt bak og sitter og tripper etter å kunne invitere til Gudstje-
neste igjen. Foreløpig må vi nøye oss med Åpen kirke, men så fort Raymond 
gir klarsignal gleder jeg meg stort til å ønske dere velkommen til Manglerud 
søndager kl. 11 - og til andre aktiviteter som har stått på pause altfor lenge. 

Uavhengig av gjenåpning vil vi i tiden fra Kristi Himmelfartsdag til Sankt-
hans ha et ekstra fokus på vårt misjonsprosjekt i Bangladesh. For mine elever 
er det en selvfølge å få gå på skole. Det er det ikke for alle. I 2012 besøkte jeg 
en skole Normisjon har vært med å starte i Dhaka. Gleden ungdommen der 
viste over det vi tar som en selvfølge glemmer jeg ikke! Så jeg håper du også 
vil være med og gi flere de samme mulighetene. 

Tilslutt; det ble ikke vanlige påskegudstjenester i år. Men midt i Guds vakre 
skaperverk, syngende på Deg være ære, ble jeg nok en gang minnet om at 
selv om tiltaksnivåer og restriksjoner stadig endres rundt oss, er det noe som 
står fast - uansett. Ta med deg denne inn i dagene fremover - og så håper jeg 
virkelig vi snart kan sees i Manglerud! 

 Se, Herren lever! Salige morgenstund
 Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn
 Jubelropet runger; Frelseren er her
 Pris han, alle tunger, Kristus Herre er
 
Klem fra Kamilla 

 M anglerunden Menighetsrådsleder:

Det lysner (tror jeg...)
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                        [Manglerunden 3] 

Kontakt kirken
 
Daglig leder Bernt Sørbø (bs485@kirken.no) 
Sokneprest Kjetil H. Hauge (kh362@kirken.no) 
Kapellan Anne Marie Lofthus Hindahl (ah288@
kirken.no) 
Kapellan Birgitte Kessel (bk298@kirken.no) 
Trosopplæreringsleder Ellen Tveita (et763@
kirken.no)
Trosopplæringsmedarbeider Ingrid Fantoft:  
(If625@kirken.no) 
Kantor Sophia Blum (sb539@kirken.no), 
Ungdomsarbeider Eva Thingbø (evathingbo@
gmail.com)  
Kirketjener Johnny Hagen (jh879@kirken.no)

Tlf: 23 62 99 40
Nettside: kirken.no/manglerud

Menighetsrådet:  
Kamilla Lunde (kamillalunde@gmail.com) 
Svanhild Fauskrud (fauskrud@yahoo.no)

Hageglede 

    [Manglerud kirke]

–  Jeg gleder meg alltid til våren, og til å vise omsorg for 
humlene og resten av våre pollinerende venner. Uten 
humler, ingen grønnsaker, sier Puri Calderon. 

Av: Maria Harlan

Calderon vanner de spede spirene i 
vinduskarmen i Lillesalen i Manglerud 
kirke, og rosesaksen ligger klar for inn-
sats. Snart skal Pyntekorg, Ridderspore 
og andre godteposer for humler få pryde 
øvre del av kirkebakken. 

Hageglede/Manglerud kirke velger 
blomster fra Blomstermeny fra Botanisk 
Hage og Bymiljøetaten. Planter som er 
rike på nektar og pollen. 

- Hvis noen har stauder de vil dele med 
kirken, eller arbeidslyst og glede i hage-
stell, er det bare å ta kontakt, smiler Puri vennlig. 

Glad for hageglede i kirkebakken
Sogneprest Kjetil uttrykker takknemlighet for at Puri tar an- 
svaret for blomsterprakt i øvre del av hagen denne sesongen.  

– Både jeg og menigeten er svært glade for Puri sin interesse av 

Manglerud kirke 
har ny daglig leder. 
Her kan du bli litt 
bedre kjent med 
Bernt Sørbø.

Alder: 36år
Bosted: Ammerud
Utdanning: Adjunkt

Jeg fant ganske fort ut at jeg ikke ønsket å 
jobbe som lærer. Det siste året har jeg jobbet 
som daglig leder i Sinsen menighet, før det 
jobbet jeg en del år i Bok & Media.

I kirken ønsker jeg å bidra til en godt drevet 
menighet. Der stab og frivillige trives og folk 
i nærmiljøet kan få et godt møte med kirken.

Jeg gleder meg til en variert arbeidsdag, som 
spenner seg fra praktiske oppgaver, mø-
ter med folk og økonomisk/administrativt 
arbeid. Portrettintervju av Sørbø kommer i 
senere nummer.
 
Vi ønsker Bernt hjertelig velkommen som en 
del av staben i kirken!

Puri Calderon gleder seg til 
våren og til liv i hagen av 
pollinerende insekter.

å skape forlengelse av blomster- 
prakten på kirkebakken. Det er 
som en pryd for øyet, og glede for 
alle som bruker kirken og lokal- 
ene, sier Kjetil.

 – Så lengde det ikke blir arbeids- 
krevende, trives jeg med å treffe 
venner til hagestell. Ta gjerne kon-
takt når du ser meg på kirkebak-
ken, eller se kontaktinformasjon 
ved inngangsdøren til menighets- 
lokalene, avslutter Puri Calderon.

rundt kirken

Ny daglig leder i kirken:  
Bernt Sørbø
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[Annonse: Manglerud Star]

Coronatiden har vært en svært 
utfordrende tid for Manglerud 
Star. Det har vært mange kreative 
løsninger og mye ekstra arbeid. 

Tekst: Maria Harlan
Foto: Wenche Kopperstad

Wenche Kopperstad er styremedlem 
i Manglerud Star Ishockey Bredde og 
har vært smitteansvarlig i styret. 

Ivaretatt og iverksatt 
Til enhver tid har to smittevern- 
ansvarlige holdt seg oppdatert. Slik 
har klubben passet på at alle regler 
har blitt ivaretatt og iverksatt. Klub-
ben har ofte måttet «snu seg» rundt 
på veldig kort tid. Smittevernplaka-
tene med smittevernregler og re-
striksjoner har vært i stadige endring-
er. Det er laget setenummerering til 
bruk under arrangement. Under alle 
treninger på aldersbestemte klasser 
har foreldresmittevakter krysset inn 

Noe å glede seg til hver eneste dag

Joachim E. Hermansen og Victor E. Kopperstad på 
trening i Havredalen for store og små MS spillere.

MS fondet skal være en støtte for 
medlemmer som trenger økono-
misk hjelp til kostnader. Fondets 
viktigste oppgave er å forhindre 
frafall i idretten.

Av: Maria Harlan 

Ishockey er en dyr idrett. En kølle 
kan koste mellom 2.000,- og 3.000,- 
kroner, og mange kan være uheldig 
og knekke både 3 og 4 køller i løpet 
av en sesong. I tillegg kommer øvrig 
utstyr, medlemsavgift, treningsavgift 
og camper. 

Historisk har det vært enkelte hen-
vendelser hvert år der foreldre som 
har en trang økonomi, ber om avkort-
ning på avgifter eller hjelp til utstyr. 
Klubben har etter beste evne forsøkt å 
hjelpe så godt det lar seg gjøre.

Etter at pandemien traff Norge og 
mange ble permitterte, gikk det raskt 
kortere mellom hver henvendelse om 
hjelp til å takle utgiftene til hockey. 
Mange tok kontakt med klubben og 
var helt fortvilet. Enkelte foreldre 
skrev i søknaden at når de faste kost-
nadene som husleie, strøm osv. var 
betalt, var kontoen tom og de hadde 
ingen aning om hvordan de skulle 
kunne betale for ishockeyen.
 
Pengegave opprettet fondet
I oktober 2020 fikk Manglerud Star 
en henvendelse fra en person som 
ønsket å donere penger til en orga-
nisasjon. Kravet var at pengene ikke 
bare skulle gå «i det svarte hullet», 
men øremerkes noe. I den forbindelse 
ble ideen om MS fondet til. Giveren 
syntes ideen var god og MS mottok 
pengene.

Søk om hjelp fra fondet
Manglerud Star har nå opprettet et 
eget styre i fondet bestående av 5 
personer. Jobben fremover vil be-
stå i å knytte samarbeidsbedrifter i 
lokalmiljøet til Manglerud Star som 
ønsker å være med å sponse fondet. 
Tanken er at medlemmene som har 
økonomiske problemer, kan søke om 
hjelp fra fondet til å dekke ishockey-
relaterte kostnader to ganger pr år. 
Fondets største og viktigste oppgave 
er å forhindre frafall i idretten på 
grunn av økonomi.

I den forbindelse har fondet opprettet 
et eget vippsnummer slik at også pri-
vate personer kan være med å hjelpe. 

Nytt fond skal hindre frafall i hockey

og ut alle tilstedeværende, og 
spritet alle små og store hen-
der som har kommet inn. 
Smittevernvaktene har også 
spritet ned alle garde- 
rober og andre bruksom-
råder etter bruk.  

– Det siste året har det gått 
med mye antibac. Vi har hatt 
påbud om bruk av munn-
bind og ingen foresatte har 
hatt lov til å oppholde seg i 
hallen under trening.  Vi har 
til enhver tid orientert og 
oppdatert alle våre trenere/
lagledere om de aktuelle 
nasjonale og kommunale 
reglene både pr e-mail og på 
våre grupper på Facebook.  
Vi har økt renholdet til flere 
ganger om dagen, vi har 
måttet stenge kiosken vår 
og vi har måttet permittere 
banemannskap, sier Kopper-
stad. 

Vippsnummeret er: 

650509
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     [Manglerud Star]

1. rad: 
Avstand i 
Mangelrud-
hallen godt 
merket. 
2. rad: Til 
venstre: 
Smittevern-
vest. Midt: 
Smittevern 
dugnad med 
merking av 
seter. Til 
høyre: Smit-
tevernvak-
tene i hallen 
registrerer 
alle som 
kommer og 
går. 
3. og 4. rad: 
Til venstre: 
Hockey og 
bålpanne-
kos i hagen. 
Midt: Hoc-
keybaner 
laget i egne 
hager for 
trening og 
kamper. Til 
høyre: Kamp 
i hagen på 
Høyenhall.

De fleste treninger og kamper i Manglerud Star er nå utendørs. Her fra trening på 
Ullernbanen for U16 og U18.

Mange flinke folk 
Ishallen har blitt benyttet slik det 
til enhver tid har vært lovlig. Med 
Oslo Kommune sine smitteverntiltak 
har hallen i perioder vært stengt. I 
november 2020 ble det for eksempel 
innført tiltak for idretten som sa at 
all idrett på alle innendørsanlegg for 
barn og unge mellom 13 og 19 år ble 
stanset. Da kunne kun utøvere under 
12 år ha istreninger i hallen. Det 
betød ekstra mye istid for de unge 
lovende hockeyspillere.

– En sårbar alder og en vanskelig 
tid, men vi har så utrolig mange 
enestående trenere og hjelpetrenere 
i vår klubb som har stilt opp for gut-
tene og jentene sine. De har hatt is-
treninger blant annet på Østensjøvan-
net og i Havredalen, sier Wenche. 
 

Drivkraften bak alt 
Det har vært mye fortvilelse blant 
både unge og voksne.  Det positive 
må allikevel være at utøverne har 
holdt seg motivert. Kopperstad sier 
dette er takket være en fantastisk 
innsats av trenere og foresatte. Hun 
forklarer videre at innsatsen og 
dugnadsånden de har vist, har vært 
enestående.  Det har blitt tilrettelagt 
og lagt ned mye tid for at medlem-
mene skal ha hatt noe å glede seg til 
hver eneste dag. 

"Vi har fått et ennå sterkere sam-
hold og bevis på at i Manglerud 
Star spiller «vi» med hjerte for 
klubben."

 
– I denne pandemien har vi vært 
veldig redde for å miste medlemmer. 
At gutter og jenter ikke lenger ønsker 
å spille ishockey, men igjen takket 
være våre trenere/lagledere og andre 
støttespillere er det svært få som har 
sluttet.  Det er vi veldig takknemlig 
for og veldig glad for.  Det har vært 
et særdeles tungt år for barn og unge.  
Det kunne ha slått ille ut, men idret-
ten og dugnadsånden i landet vårt er 
fantastisk, avslutter Kopperstad.

Det har blitt sprøytet is i 
Høyenhallparken, i Mag-
nefaret og hjemme i flere 
private hager. Klubben 
har også hatt treninger 
på Frogner Stadion og 
på Ullern Idrettsanlegg. 
A-laget, som er innunder 
toppidrett, har for øvrig 
hatt egne regler. Klubbens 
isfordeler har måttet endre 
på istider i perioder fra 
dag til dag.  Det har vært 
en krevende jobb som har 
blitt utført på en utmerket 
måte. Det har blitt lagt 
ned enorm dugnadsinn-
sats i hallen.  

Barmarkstrening  
Etter påske startet klubben 
opp igjen med barmark-
streninger.  Dette er 
treningsøkter i grupper.  
For barn og unge under 
20 år er det tillatt med 
organisert idrett i grup-
per på maks 10 personer 
utendørs, så lenge alle kan 
holde én meter avstand til 
enhver tid. 
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I løpet av vinteren har mange av 
oss fått hakeslepp av avsløringene 
i NRK-programmene «Sløsesjok-
ket».  

Tekst: Stein Villumstad
Illustrasjon: Bærekraftsboka

I program etter program har vi blitt 
konfrontert med mengder av ting vi 
kaster daglig. Svært mye av disse tin-
gene er saklig sett helt brukbare, eller 
kan med noen reparasjoner eller til-
pasninger med fordel bli brukt igjen.  
Utrolige verdier går tapt gjennom 
vår såkalte «lineære økonomi», med 
et livsløp som forbruker verdifulle 
natur-råvarer som omsettes til varer 
vi forbruker og kaster. 

Tar vi ansvar? 
Bærekraftsmål 12 utfordrer oss til 
å «sikre bærekraftig forbruks- og 
produksjonsmønstre».  Som motsats 
til «lineær» kaller vi dette «sirkulær 
økonomi» hvor lengre levetid, om-
bruk, reparasjon, og avfall som på 
nytt blir råvarer, er stikkord.
I den andre skapelsesfortellingen i 
1.Moseboks andre kapittel beskrives 
mennesket i Edens hage og oppdraget 
mennesket får: Å «dyrke og passe» 
hagen.  Gud gir mennesket i opp- 
drag å være forvalter av godene i 
skaperverket.  Vi som mennesker og 
samfunn, må svare på denne tiltalen 
gjennom ansvarlig handling. 

Hvordan kan vi bidra i det daglige? 
Vårt forbruk holdes oppe med lave 
priser som er mulig, fordi varene ofte 
er produsert av mennesker som blir 
grovt underbetalt under uverdige 

forhold, noen ganger under slave-
lignende forhold. Manglerundens 
utsendte hadde i sin tid gleden av å 
være første styreleder i Etisk Handel 
Norge. Det er en organisasjon som 
har bedrifter, fagforeninger, sivil-
samfunnsorganisasjoner og offent-
lige institusjoner som medlemmer. 
Slik formulerer organisasjonen seg: 
«Etisk handel, er forretningspraksis 
som bidrar til å ivareta menneske- og 
arbeidstakerrettigheter, samfunn og 
miljø, og en forutsetning for å nå FNs 
bærekraftsmål». Dette angår oss når 
vi handler på Manglerudsenteret, 
Brynsenteret eller andre butikker som 
ligger innen vår menighet. 

Kanskje vi kan forhøre oss neste gang 
vi handler mat, klær, møbler eller 
elektronikk om butikken forplikter 
seg på minimumsstandarder ved 
f.eks. å være medlem av Etisk Handel. 
Vi kan også se etter ulike merkinger 
som er forsøk på å løfte fram va-
rer som holder visse bærekrafts 
standarder.  «Svane» merket er et 
nordisk miljømerkesystem som vil 
sikre miljøhensyn fra produksjon til 
salg. «Fairtrade» er et annet merke 
som skal fremme små-produsenters 
minimumspris, arbeidsforhold og 
rettigheter.

I mange år har loppemarkeder vært 
sted for gjenbruk.  Etter hvert har 
gjenbruk blitt oppmuntret i regi av 
organisasjoner som Frelsesarmeens 
«Fretex» og flere misjonsorgani-
sasjoners gjenbruksbutikker. Disse 
tiltakene har vist seg svært populære 
og de inviterer oss til både å bidra 
med varer og til å handle brukt. Mye 

av god kvalitet er på tilbud!
Reparasjon av tøy, sko, utstyr 
og husholdningsmaskiner har 
lenge nesten vært et fremme-
dord.  Vi opplever at noen 
tar fatt i dette og utvikler tilbud.  
Beregninger antyder at gjenbruk og 
reparasjon kan skape opp til 20 000 
nye arbeidsplasser i Norge. Derfor 
bør vi oppmuntre praktisk utdanning 
til denne type virksomhet, og til selv 
å benytte disse tilbudene.

Manglerud som «grønn menighet». 
Manglerud menighet har erklært 
seg som «grønn menighet», og har 
blant annet sluttet seg til å: «Ta vare 
på skaperverket gjennom aktiviteter 
i trosopplæringen, i diakonien, på 
temakvelder og i misjonsarbeidet. 
... Som menighet kan vi påvirke 
bærekraftig lokalsamfunn med vekt 
på livskvalitet her og nå.» 

Vår kantor Sophia Blum er menigh-
etens grønne kontakt.  Hun opplyser 
til Manglerunden at på grunn av 
Covid-19 pandemien har arbeidet 
stått noe i stampe det siste året. Vi 
har imidlertid i flere somre gledet 
oss over blomster og planter utenfor 
kontorene og store menighetssal.  I 
et innlegg side 3 i dette nummeret 
får vi en beskrivelse av sommerens 
planer for «Hageglede» rundt kirken. 
Sophia ser at det er store muligheter 
for forbedringer for å bli en grønn 
menighet. «Så langt har vi forsøkt å 
gjøre noen innkjøp mer miljøvenn-
lige, og vi bruker Finn.no både til å 
forlenge livsløpet for ting vi skal bli 
kvitt og som vi trenger, men vi må 
arbeide mer bevisst.»  Sophia nevner 
de årlige godt besøkte byttedagene 

[Manglerud Kirke og Bærekraftsmålene]

Sikre bærekraftige forbruks- 
og produksjonsmønstre

MÅL 12: Ansvarlig forbruk og produksjon



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

MANGLERUD
ADVOKATKONTOR

Advokat Kari Paulsrud m.n.a.
Advokat Gorm Are Grammeltvedt m.n.a.

Manglerud Senter – Plogveien 6 -  kontor i 2. etg
Timebestilling – tlf. 21 37 71 77
E-post: kpaulsrud@kindemco.no
gag@kindemco.no 
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menigheten har gjennomført siden 2008.  Man-
glerunden var nysgjerrig på om en årlig byttedag 
kunne utvides til at menigheten oppretter et 
«byttesenter» hvor folk kan komme og bytte når 
det måtte være behov.  «En spennende tanke 
som kan være verdt å undersøke videre» er 
hennes kommentar.  
Det får henne til å fremme tanken om «Menig- 
hetens grønne gruppe», som kan være ei inspi-
rasjons- og aktivitetsgruppe for å fremme Man-
glerud som en grønn menighet. «Ei slik gruppe 
kan utveksle ideer og være viktig pådriver for at 
menigheten bidrar til mer bærekraftig forbruk 
og tiltak for å bevare skaperverket. De som kan 
tenke seg å være med i ei slik gruppe, oppfordrer 
jeg til å melde fra til meg. La oss få gruppa i gang 
før sommeren ankommer!» (sb539@kirken.no, 
930 25 533)
Spennende planer for å gjøre selve kirkebygnin-
gen mer bærekraftig beskrives på side 10 i dette 
nummeret.  
Utfordringene og mulighetene ligger der for oss 
alle, til å bidra til bærekraftig produksjon og 
forbruk! 

Bærekraftsboka er en 
oversikt over FNs bære-

kraftsmål i lys av kristen 
tro. Bærekraftsboka 

er utgitt av Kirkens 
Nødhjelp, Norges 

Kristne Råd, 
KFUK KFUM 

og  Den nor-
ske kirke. 

UTFORDRING
 

Vi klarer ikke å løse klimakrisen 
uten at politikerne tar grep. Hvordan 
kan dere utfordre politikere på lokalt 

og nasjonalt nivå til å kutte klima- 
gassutslipp i tråd med Paris-avtalen?
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Få oppdatert informasjon og nyttige påminnelser. 
Følg med på: facebook.com/manglerudkirke

Supersøndag 6.juni kl.11 
Denne søndagen satser vi på å kunne 
samles fysisk i Tallbergskogen til en 
siste supersøndag før sommerferien!

Vi skal få se et skuespill, leke, syn-
ge, be og spise matpakkene våre 
sammen. Vi skal også gjøre noe 
morsomt for å samle inn penger 
til menighetens misjonsprosjekt i 
Bangladesh… Mer info kommer på 
nettsidene våre! 
 
Babysang 
Et gratis tilbud for deg som er 
hjemme med baby 0-1 år. Vanligvis 
møtes vi annenhver mandag kl. 11 
i kirken til en halvtimes sangstund 
etterfulgt av lunsj. Vi møtes på Zoom 
frem til vi kan samles fysisk igjen. 
Meeting ID: 934 3252 2963.  
Datoer: 26.april, 3.mai, 10.mai, 
31.mai.

 
Supertirsdag  
Kl. 16.45-18.00 annenhver tirsdag.

• Kirkemiddag kl 16.45-17.30  
Kirkemiddag er avlyst inntil 
videre. Normalt tilbyr vi middag i 
forkant av aktivitetene på Super-
tirsdag.

• Knøttesang kl.17:30-18:00 
For barn 1-3 år som liker å synge! 
(I følge med foresatte.)  

Datoer:  27.april, 11.mai, 25.mai. 
Påmelding via nettsidene våre. 
Alle påmeldte får invitasjon til 
zoom-samlinger/fysiske samlin-
ger. 

• Supersang kl 17.30-18.00  
For barn fra 4 år og til og med 
første klasse som liker å synge!   
Datoer: 27. april, 11. mai, 25. 
mai.  
Påmelding via nettsidene våre. 
Alle påmeldte får invitasjon til 
zoom-samlinger/fysiske samlin-
ger. 

Aktiviteter for barn og ungdom

[Manglerud kirke]

I Manglerud kirke er det mye som skjer for barn og unge! Grunnet smittesituasjonen i Oslo skjer flere av 
aktivitetene denne våren på en litt annerledes måte enn normalt, og planlagte aktiviteter kan måtte endres 
i siste liten. Følg med på nettsidene våre www.kirken.no/manglerud for oppdateringer.

Dine barns helse og trivsel er viktig for oss! Når vi samles fysisk, er vi nøye med smittevask og legger til 
rette for å kunne holde god avstand mellom husstander / kohorter. Vi er også opptatt av tilrettelegging, så 
ikke nøl med å ta kontakt om eventuelle tilretteleggingsbehov.

• Triangelklubben kl. 17.45-19.15 
Triangelklubben er avlyst inntil 
videre. Men vi vil gjerne invitere 
bar na i denne aldersgruppen (7-
10 år) til å bidra med å planlegge 
Supersøndag! Ta kontakt med 
Ellen Tveita for å få en oppgave: 
et763@kirken.no 
 
Høsten 2021: Følg med på 
våre nettsider for info om 
oppstart for de ulike  
gruppene!
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Få oppdatert informasjon og nyttige påminnelser. 
Følg med på: facebook.com/manglerudkirke

Hva er meningen med livet?
Finnes det en mening med livet? Finnes Gud? Hvem er 
Jesus? Hvorfor er jeg her? Hvorfor skjer det så mye ondt i 
verden? Hvor er Gud når livet er vanskelig? Hvordan blir 
fremtiden min? Hva tror jeg på? Disse og andre store og 

universelle spørsmål snakker 
vi om i konfirmasjonstiden.

Nå er det din tur!
Konfirmasjonstiden er en god 
anledning til å jobbe med 
slike spørsmål. Det er en tid 
til å bestemme seg for hvilke 
verdier du vil leve etter og om 
hva du vil tro på. 

Å være konfirmant er et an-
nerledes år. Det skal være en 

tid som gir rom for å utforske hva livet er, hvem Gud er og 
hvem du selv er.
 
Konfirmasjonstiden skal gi rom for tro og tvil, for usik-
kerhet og undring og for sterke meninger. I tillegg skal vi 
også ha mye gøy sammen, vi skal leke, synge, dra på leir 
sammen og ha sosialt fellesskap. 

Konfirmant i 2022?

Du skal få lære mer om den kristne tro og bli utfordret til 
å tenke gjennom hvem du er. 

Konfirmanttiden skal være for alle. Uansett funksjonsevne. 
Ved behov for individuell tilrettelegging – ta kontakt med 
kirken!

Påmelding skjer på kirken.no/manglerud, under fanen 
«konfirmant». Der finner du også mer informasjon om 
datoer det er lurt å sette av allerede, og om innholdet i 
konfirmasjonstiden. Kontakt kapellan Birgitte Kessel på 
mail bk298@kirken.no

Hjertelig velkommen som konfirmant i 2022!

[Manglerunden 9]

 
Bli med på 

freeDags 
En klubb for deg som går i 6.-9.klasse 
fredager kl.19-21:30. Vanligvis har vi 

kiosk, konkurranser, leker 
og spill - og arrangerer 
ulike aktiviteter som tur 
og uteaktiviteter. Vi holder 
til i ungdoms- 
lokalet i kjelleren i kir-
ken.

På grunn av koronasituasjonen 
blir det digitale klubbkvelder. 
Ta kontakt med ansvarlig: 
Randi Høgh, randi.hoegh@

sognnaes.com for å få zoom-
link!
Følg med på nettsidene våre 
for info om vårens datoer.

Ring 916 62 775 for å bestille besøk

Få frisørtjeneste i ditt hjem 
Solbjørg Steinhaug kan utføre alle typer frisørtje-
nester i private hjem, både for dame, herre og barn. 

Ikke alle er i stand til å oppsøke en frisørsalong, der-
for kan Solbjørg Steinhaug reiser hjem til kundene. 

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

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

Organisasjonsnummer: 
879 882 702

HHJJEEMMMMEEFFRRIISSØØRR  

Betal kontant/bankkort 
www.hjemmefrisering.no
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Det foreslås at Manglerud kirke skal 
få solcellepanel på de store, skrå tak-
flatene. Tanken er at med vannbåren 
varme fra dype brønner og strøm 
fra taket kan Manglerud kirke bli en 
bygning som viser vei i det grønne 
skiftet.

Utbedringer de neste årene
Forslaget kommer fra en bygg-komité 
som har sett på hvilke utbedringer 
som er nødvendige å gjøre med kirke-
bygningen de neste årene. Komiteens 
konklusjon er at store arbeider må 
gjøres. Kirken mangler handicap-
toaletter og er generelt lite egnet for 
rullestolbrukere. Ventilasjonsanlegget 
fra byggeåret 1963 er helt klart mo-
dent for utskifting, og også på andre 
måter er bygningen lite energiøko- 
nomisk. 

Komitee-medlemmer
Bygg-komiteen hadde i utgangspunk-
tet daglig leder Ole Kjetil Bøe som 
leder, men komitearbeidet falt i stor 
grad sammen med hans permisjons-
tid. I denne perioden vikarierte Helge 
Vatne som komiteens leder. I tillegg 
besto komiteen av Ole Mostad fra 
menighetsrådet, Terje Brodahl og 
Arne Sandberg. De to siste var viktige 
bidragsytere med sin kompetanse fra 
rørlegger- og tømrerfaget. 

Håp om kommunal bevilgning 
Kirkelig Fellesråd i Oslo, som for-
valter eierskapet av kirkene i Oslo, er 
i utgangspunktet positive til å bygge 
om Manglerud kirke i tråd med tenk- 
ningen om et grønt skifte. Men skal 
slike planer realiseres, er Fellesrådet 

avhengig av kommunale bevilgninger. 
Om det er realistisk å håpe på slike 
bevilgninger, vet vi foreløpig ikke. 
Men å bygge om Manglerud kirke til 
å bli et klimanøytralt forbilde er i alle 
fall i tråd med den politiske tidsån-
den i Oslo. Så litt optimistiske tør vi 
kanskje være?

Andre forbedringer  
Bygg-komiteen har i tillegg til de 
store og langsiktige «drømmene», sett 
på andre, mindre utbedringer som 
bør gjøres. På bakgrunn av komi-
teens anbefalte prioriteringsliste, som 
menighetsrådet har sluttet seg til, er 
det allerede satt i gang et arbeid med 
å forbedre lyssettingen i kirkerom-

met. Lyspærene i taklampene byttes 
ut med sterkere og dimbare LED-ly-
spærer, og korpartiet foran i kirken 
vil bli bedre opplyst med lyskastere. 

Om kort tid vil det bli gravd en grøft 
ved kontorinngangen for å legge ny 
fiberkabel inn til kontorene. Når dette 
arbeidet er gjort, vil utearealet rundt 
kirketårnet og kontorinngangen få 
bedre gangveier enn det som er tilfel-
let i dag. Kirkens to menighetssaler 
vil også få en liten oppgradering. 

Det blir montert solskjerming, og 
innvendig blir det nye gardiner og et 
malingsstrøk eller to på veggene. Om 
det blir grønne vegger og blomstrede 
gardiner, vil tiden vise!

Det foreslås at kirken skal få solcellepanel. Ønsket er å få dem plassert på de store, 
skrå takflatene. Denne siden av taket har et stort areal og solfyllt.

Grønn kirkedrøm
Manglerud kirke har vært velsignet med en vakker blomsterhage i lang tid. Nå drømmer en komité om at 
kirka skal bli grønnere innvendig også. Det handler ikke om å få glasstak over et kirkerom fullt av planter. 
Men sol på taket er likevel en viktig del av planen. 

Tekst: Helge Vatne
Bilde: Manglerud kirke

MANGLERUD SENTER
KUNDEKLUBB APP

Senteret holder stengt
torsdag 13.mai (Kristi Himmelfartsdag) 
og 24. mai (2. pinsedag)

Pinseaften lørdag 22.mai kl. 10 – 16
Vinmonopolet: kl. 10–15

LAST NED

Du finner
Manglerud Senter APP 

i App Store eller Google Play, 
eller last ned ved å sende 

MS til 2242

-20%
på all klipp

ADRASTIA

-30%
på brillespray 

og våtservietter

SPECSAVERS

395,-
for synstest

(ord. pris 645,-)

SPECSAVERS

10,-
for kaffe

BURGER KING

-10%
på alle varer
til ord. pris

DYREGO ZOO

-10%
på alle varer

MANGLERUD
 FRUKT OG GRØNT

Få eksklusive tilbud og nyheter 
rett på telefonen! 

Se utvalgte, faste tilbud til kundeklubb-medlemmer:

Med forbehold om trykkfeil.

[Manglerud kirke]

På denne siden av taket 
ønsker bygg-komiteen å 
plassere solcellepanel.
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MANGLERUD SENTER
KUNDEKLUBB APP

Senteret holder stengt
torsdag 13.mai (Kristi Himmelfartsdag) 
og 24. mai (2. pinsedag)

Pinseaften lørdag 22.mai kl. 10 – 16
Vinmonopolet: kl. 10–15

LAST NED

Du finner
Manglerud Senter APP 

i App Store eller Google Play, 
eller last ned ved å sende 

MS til 2242

-20%
på all klipp

ADRASTIA

-30%
på brillespray 

og våtservietter

SPECSAVERS

395,-
for synstest

(ord. pris 645,-)

SPECSAVERS

10,-
for kaffe

BURGER KING

-10%
på alle varer
til ord. pris

DYREGO ZOO

-10%
på alle varer

MANGLERUD
 FRUKT OG GRØNT

Få eksklusive tilbud og nyheter 
rett på telefonen! 

Se utvalgte, faste tilbud til kundeklubb-medlemmer:

Med forbehold om trykkfeil.

[Annonse: Manglerud senter]
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Av: Kjetil Hauge

Etter er vanskelig og utfordrende år, 
er det mange som lengter etter vår og 
sommer, og drømmer om et normalt 
liv. Våren gir som vanlig, kraft og tro 
om at vi går mot lysere og varmere 
tider. Personlig er jeg veldig glad i 
våren, det er fascinerende og legge 
merke til alt som spirer og vokser, at 
livet også i år våkner opp etter vin-
terdvalen. Det lille og sårbare bryter 
med den aller største selvfølgelighet 
frem og igjennom en mørk og tilsyn-
elatende livløs jordoverflate. 

Elias Blix sin kjente vårsang, No 
livnar det i lundar, beskriver vårens 
krefter og liv på en måte som ingen 
andre. Om våren er det livets krefter 
som kjemper og vinner over vinteren 
og dødens makt. Samtidig som vårens 
krefter bringer liv og håp, så er dette 
også et bilde på et enda større under, 
nemlig kjærligheten og livskreftene 
som er i spill i vår kristne tro. For på 
samme måte som livets krefter er i 
sving om våren, slik kjempet og vant 

Døde
Terje Ekseth
Solveig Synnøve Hanssen
Lorang Alfredsen
Lillian Erhle Moe
Nils Kristian Johansen
Tore Kock Arnesen
Gunvor Pleym
Liv Tone Larsen

Jesus på påskedagen, kjærligheten 
og livskreftene vant over det onde og 
døden. For oss handler dette om en 
Gud som elsker oss og som ønsker 
fellesskap med oss her og nå. I tillegg 
ligger det også i dette bildet en tro 
på himmelen, da Guds rike virkelig 
spretter ut i full blomst.

Livets seier i naturen og i vår kristne 
tro er ikke nødvendigvis en tro på 

Andakten:

Nytt liv av

Olaug Fossum
Nina Fraser
Bjørg Synnøve Grøtting
Cecilie Agathe Weng
Grete Larsen
Irmhild Helene Solem
Øivind Helgesen
Knut Willy Hornkjøl
Nancy Solfrid Dypsjø

Døpte
Matteus Øygard
Samuel Sørheim-Queseth
Mathilde Sønderland Skjønberg
Pontus Sakarias Isaksen
Romeo Lionel Biribakken Halmrast

at alt blir bra igjen nå med en gang. 
Men det kan gi oss et håp om at livets 
krefter ikke kan ødelegges. «Nytt liv 
av daude gror» kan gi oss mot til ikke 
å gi opp og tro på at kjærlighetens 
krefter gir varme og liv også i 2021. 

Med ønske om en velsignet vår og 
sommer!

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li, 

den helie skapning stundar 
no fram til sumars tid. 

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord 

og atter som eit under 
nytt liv av daude gror. 

T: Elias Blix 1875

daude gror
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30. oktober starter en 9-dagers 
tur til Israel med Ole Chr. 
Kvarme som turleder.  
Turoperatør er Gla’Tur ved 
Rolf Solås, - i samarbeid med 
Manglerud menighet! 

Endelig påmelding skjer i august. 
Den foreløpige påmeldingen viser 
at 11 personer er reiseklare. Israel 
har allerede bestemt å åpne for 
turisme igjen etter koronarestrik- 
sjoner, men krever at de reisende 
har dokumentasjon på at korona- 
vaksinen er tatt.

Turen har fokus på Israel i nåtid 
og fortid. Vi vil besøke Galilea, Je-
rusalem og selvsagt Betlehem. De 
bibelske stedene legger rammene 
for turen, men underveis blir det 
også møter med mennesker, både 
israelere og palestinere, messian-
ske jøder og palestinske kristne. 

Turen vil koste ca kr 20.000 pr 
person, med kr 6.500 i tillegg for 
enkeltrom. Hotellene vil ha god 
standard. Mer informasjon er å 
finne på menighetens nettside.

Bli med på 9-dagers tur
til Israel! 

Min Salme - Håpstango
Av: 
Helge Fauskrud

Å skulle velge en salme er en 
vanskelig oppgave. Det er så mange 
fine salmer! Jeg liker best salmer med 
gode melodier. Hvis teksten i tillegg 
gir meg noe, blir salmen en favoritt. 
Men det er mange slike, derfor har 
jeg valgt salme ut fra et dagsaktuelt 
tema i skrivende stund, medio mars 
2021. Smittesituasjonen av Covid-19 
er på sitt verste hittil i pandemien. De 
strengeste smittetiltakene noensinne 
er innført. Mange er syke, andre er 
redde og antall sykehusinnleggelser 
øker. Mange er lei av alle begrensnin-
gene i den friheten vi setter så uende-
lig pris på. Da trenger vi håp og trøst. 

Salmen som er blitt kalt «håpstan-
go», ble skrevet av den argentinske 
kirkelederen Frederico José Pagu-
ra (1923-2016) i 1979. Han var en 
utrettelig forkjemper for mennes-
kerettigheter og en aktiv motstander 
av det argentinske militærdiktat-

[Manglerud Kirke: Min tro & Min Salme]

uret (1976-1983). Han opplevde 
bombeangrep på sin egen kirke i 1975 
på bakgrunn av hans invitasjon av 
chilenske flyktninger som rømte fra 
forfølgelse under Augusto Pinochet 
diktatur etter kuppet to år tidligere. 
Det er med andre ord et annet bak-
teppe som ligger til grunn for salmen. 
Men like fullt understreker den at hå-
pet om at Gud er nær når vi lider, ent-
en det gjelder undertrykkelse fra et 
diktatur eller sykdom og manglende 
frihet under en koronapandemi.

Salmen kom til Norge gjennom 
prosjektet «Syng Håp» som Sindre 
Eide tok initiativet til for å samle 
salmer, bønner og liturgisk materiale 
fra søsterkirkene i Sør. Den ble først 
publisert i sangboken «Syng Håp» i 
2005 og ble tatt inn i Norsk Salmebok 
2013. 

Når alt blir bra igjen etter pandemien, 
har jeg et håp om at Sophia kan samle 
noen «tangomusikere» slik at vi kan 
synge håpstangoen slik den synges i 
Argentina. 

Min tro
Av: 
Maria Øygard

Troen min har alltid betydd mye for 
meg. Å snakke om Gud og be sam-
men var en naturlig del av barndom-
men min. Da jeg var tolv år, dro fam-
ilien min til Hawaii på familie-DTS 
(disippeltreningsskole) i tre måneder. 
Det har hatt stor betydning for mitt 
trosliv, for der fikk jeg erfare mye 
mer av hvilken stor og personlig Gud 
vi tror på. At jeg selv tok DTS som 
20-åring og deretter jobbet i Ungdom 
I Oppdrag et par år, har også vært 
viktige bidrag til at troen min har 
fortsatt å vokse i nærhet til Gud og 
kjennskap til hans ord i Bibelen. 

Vi inviteres til en personlig relasjon til 
Gud, ikke bare “en gammel barnetro”, 

men en levende tro i vekst. Jeg tror på 
en Gud som vi kan komme til med 
alt, en som er der for oss og kommu-
niserer med oss. Jeg er opptatt av at 
Bibelen er Guds ord, og at den spiller 
en viktig rolle i troslivet. Der kan vi 
bli bedre kjent med hvem Gud er, og 
Gud kan tale til oss gjennom det vi 
leser. I perioder kan det oppleves som 
tiltak å lese i Bibelen, men da har jeg 
god erfaring med å be om å få mer 
lyst. 
 
I gifteringen min står bibelreferansen 
1. Kor. 1,9: “Gud er trofast, han som 
har kalt dere til fellesskap med sin 
Sønn, Jesus Kristus, vår Herre”. Tenk 
at vi alle er invitert til å kjenne Jesus 
personlig. Det er jeg, bokstavelig talt, 
evig takknemlig for!

(Norsk salmebok nr.479)
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Gudstjenestelisten våren 21
Her følger normalplanen for gudstjenester i Manglerud våren og sommeren 2021. Følg med på kirkens 

nettsider for oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser smittevernberedskapen til enhver tid har for 
gjennomføring av gudstjenester. 

2. mai kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
1 Kong 17,8–16 eller Apg 2,42–47, 
Rom 12,1-3, Luk 13,18-21
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

9. mai kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Dan 9,17–19 eller Apg 4,23–31, 3 Joh 
11, Matt 7,7–12 
Forbønnsgudstjeneste med bønne-
vandring og dåp og nattverd. 

13. mai kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Dan 7,13–14 eller Apg 1,1–11, Rom 
10,6–10, Luk 24,46–53 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

16. mai kl. 11:00
Søndag før pinse
Sak 14,6–9 eller Apg 26,1–3.20–29, 
Åp 21,22–27, Joh 3,16–21 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

23. mai kl. 11:00
Pinsedag
1 Mos 1,1–5, Apg 2,1–11 eller 1 Kor 
12,12–13, Joh 14,15–21 
Høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd. 

24. mai kl. 11:00
2. pinsedag
Jes 44,3–5, Apg 11,19–26, Joh 6,44–47 
Fellesgudstjeneste i prostiet. 

30. mai kl. 11:00
Treenighetssøndag
1 Mos 18,1–8, Rom 11,33–36, Luk 
10,21–24 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

6. juni kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Salme 67,2–6, Gal 3,23–29, Joh 
3,26–30
Supersøndag/friluftsgudstjeneste i 
Tallbergskogen, misjonsgudstjeneste 
med nattverd 

13. juni kl. 11:00
3. søndag i treenighetstiden
Jes 50,4–5, Rom 8,28–30, Joh 1,35–51
Gudstjeneste med dåp og nattverd 

20. juni kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Jos 24,19–24, Ef 2,1–10, Matt 16,24–
27
Gudstjeneste med dåp og nattverd

27. juni kl. 11:00
5. søndag i treenighetstiden
Ordsp 7,1–3, 1 Kor 3,10–18, Matt 
7,21–29
Ikke gudstjeneste i Manglerud men 
gudstjenester i Bøler og Oppsal

4. juli kl. 11:00
Aposteldagen/6. søndag i treenighet-
stiden
Jer 1,4–10, Apg 20,24–32, Matt 
16,13–20
Gudstjeneste med dåp og nattverd

11. juli kl. 11:00
7. søndag i treenighetstiden
Ordsp 30,7–9, 1 Tim 6,17–19, Luk 
19,1–10 
Ikke gudstjeneste i Manglerud men 
gudstjeneste i Oppsal

18. juli kl. 11:00
8. søndag i treenighetstiden
2 Mos 36,2–7, 2 Kor 8,9–15 (prek-
entekst), Mark 12,37b–44
Gudstjeneste med dåp og nattverd

25. juli kl. 11:00
9. søndag i treenighetstiden
Salme 145,9–16, 1 Kor 4,3–5, Joh 
8,2–11 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

1. august kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
1 Mos 50,14–21, 2 Kor 13,11–13, Matt 
18,21–35 
Ikke gudstjeneste i Manglerud men 
gudstjenester i Bøler og Oppsal

8. august kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
2 Mos 20,1–17 (prekentekst), Gal 
5,1–6, Mark 2,23–28
Gudstjeneste med dåp og nattverd

15. august kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Jes 49,13–16, 2 Kor 9,1–8, Luk 8,1–3 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

22. august kl. 11:00
13. søndag i treenighetstiden
2 Krøn 1,7–12, Ef 4,11–16, Luk 
12,41–48 
Gudstjeneste med dåp og nattverd

29. august kl. 11:00
Vingårdssøndg/14. søndag i treenigh-
etstiden
5 Mos 8,7.11–18, 1 Kor 3,4–11, Luk 
17,7–10 
Bydelsgudstjeneste, friluftsgudstje-
neste på idrettsfeltet på Abildsø

Hjertelig velkommen til 
gudstjeneste!

Koronaforbehold!  
Følg med på nettsiden 

for oppdatert informa- 

sjon om arrangementene.
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Torsdagstreff
Manglerud kirke ønsker alle hjertelig velkommen til tors-
dagstreff! Annen hver torsdag, kl 11.30 – 13.30. Program-
met er variert og består av sang og musikk, dagens re-
fleksjon, kåseri/foredrag og servering av smørbrød. Gratis 
adgang. Utlodning eller kollekt annen hver gang.
Datoer:  
6. mai: Henrik Wergeland. Liv og diktning. Hilde Hannah 
Buvik.
10. juni: Sommeravslutning
26. august: Jens Baade, Frelsesarmeen. Utlodning
9. september: Program kunngjøres senere.
23.september: Program kunngjøres senere. Utlodning
7. oktober: Program kunngjøres senere.
21. oktober: Program kunngjøres senere. Utlodning
4.november: Program kunngjøres senere.

Fellesskapskvelder
Ingen Fellesskapskvelder resten av 
semesteret, verken reelle eller digitale. 
Nytt program for høsten kommer vel 
med i neste utgave av Manglerunden.

Kirke & Kultur
Starter opp i september.

Åpen kirke 
I denne vanskelige tiden åpner vi opp kirken som et stille 
rom igjen. Vi ønsker at kirken skal være et åpent rom på 
Manglerud for både de gode og de tunge periodene i livet. 
Du kan komme til kirken for lystenning, ettertanke, still-
het og bønn. Det er også mulig å få nattverd eller samtale 
med prest. 
 
Kirken er åpen hver søndag kl. 11-13.  
Hjertelig velkommen!  
 

Forbønnsgudstjenester 
Vi tror forbønn er viktig – derfor skal forbønn tilbys helt 
konkret også i gudstjenestene våre. I forbønnsguds- tje-
nestene får alle mulighet til å komme opp til alter- 
ringen, eller på første benk, og bli bedt for. Forbønn er 
en mulighet til å ta i mot kraft, styrke og velsignelse. Vi 
får invitere Gud inn i livet vårt. Midt i vanskeligheter og 
sykdom kan vi be om å få overgi oss i Guds hender. For-
bønn kan forandre deg og livet ditt. Varmt velkommen! 
For oppdatert informasjon om arrangementer, se kirkens 
nettside. 
Datoer: Starter opp igjen i september.

Ønsker du å bli bedt for?
I enkelte perioder eller situasjoner i livet 
er det godt å vite at noen ber for oss. Det 
kan være en lettelse å slippe å gå alene 
med bekymringer for mennesker vi er 
glad i eller forhold vi synes er vanske-
lig. Har du et bønneemne, kan du sende det til forbonn.
manglerud@yahoo.no. Emnene behandles konfidensielt.

 

R Y E N  
Tannhelseklinikk

  
  

 
Velkommen til tannlegene Åberg og Kristensen  

Hos oss kan du få hjelp til  
all tannbehandling. 

 
Bestill time på Internett:  
ryentannhelse.no

Tannlegene Jan L. Kristensen og Siri Beathe Åberg  
Tlf. 22 29 57 03  E-post: post@ryentannhelse.no 

Adr.:  Enebakkveien 203, 0680 Oslo. Gratis parkering.

Kr. 395,- 
Førstegangsundersøkelse  
inkl. to røntgenbilder, enkel tannrens og puss

SkøyenåsenSenter



"Lisa gikk til skolen ...."
Her i Norge tar vi skole nesten som 
en selvfølge. Ja, noen blir til og med 
lei det og dropper ut. Men andre sted- 
er lengter de etter det. I Bangladesh 
for eksempel. Fordi de har visjoner 
om en god framtid og ser at nøkkelen 
til håp og utvikling ligger nettopp i 
dette; skole og utdanning.

Tekst: Haakon Korsgaard 

Noen synes det er langt å gå til sko-
len. Da har de i det minste innrøm-
met at det går an å gå dit. Andre bor 
så avsides at en skole i nærområdet 
bare blir en del av drømmen. Helt 
nord i Bangladesh, for eksempel. Da 
blir løsningen internatskoler.
Manglerud menighet har et samar-
beid med Normisjon, knyttet til deres 
arbeid i Bangladesh. Det er mange 
fasetter i dette samarbeidet: Menig- 
hetsbygging, skole og utdanning og 
ledertrening for lokale kirkefolk. 
Utdanning til barn og unge er et 
viktig satsingsområde. Et perspek-
tiv som Manglerud menighet med 
glede støtter. Særlig det å muliggjøre 
utdanning for minoritetsgrupper i 
samarbeidskirkenes områder. 

Bangladesh
Bangladesh er et tett befolket land. 
Naturskjønt og fruktbart, men også 
sårbart for flom og sykloner. Høye 
fødsels- og dødsrater har resultert i en 

svært ung befolkning. 
Nesten halvparten kan 
ikke lese og skrive. 
Levekårene er ekstra 
dårlige for jenter/kvin-
ner samt etniske og 
religiøse minoriteter. 
Befolkningen er i 
hovedsak muslimsk. 
Omtrent 9 av 10 er 
muslimer og under 
1 % er kristne.  Åpen Hvorfor gjør vi dette?

Som bærebjelke under misjonsenga- 
sjementet ligger målet om at Guds 
kirke på jord skal bli synlig i ord og 
handling. Lokalt i Bangladesh og her 
på Manglerud. Vi er altså en støttepi-
lar i en trekant. Et samarbeid mellom 
lokale kirker i Bangladesh, Nor- 
misjons arbeid og den lille del av den 
store verdensvide kirke som kalles 
Manglerud menighet.  
 
Manglerud menighet har misjons- 
avtale fordi vi vil dele. Det hjelper oss 
å løfte blikket utover. Det er ikke rett 
å holde evangeliet for oss selv. Vi vil 
gi det videre, i ord og i handling! Og 
vi vil ha deg med på laget. Gi og be!

Fire ganger i året har vi misjonsguds- 
tjeneste hvor offeret gis til misjons-
prosjektet. 
Ønsker du å støtte våre søsterkirker i 
Bangladesh har misjonsprosjektet 
også et eget Vipps nummer: 557902

Te-hager i Bangladesh. Te har alltid vokst i de områdene i Bangladesh der det er åser og fjell. Da britene oppdaget dette, startet de 
med te-dyrking på store plantasjer. Tebuskene vokste tett i skyggen av store trær. Bilde Pix-bay/free

Glade 
barn på 
kron-
glete 
skolevei 
i Bang-
ladesh. 
Bilde 
normi-
sjon.no.

Manglerud menighet - en del av den 
verdensvide kirke!

Vippsnummer: 

Støtt misjonsprosjektet 
i Bangladesh

557902

evangelisering tolereres ikke, men 
de lokale menighetene trenger ikke å 
leve i skjul. Normisjon støtter tre lo-
kale kirkesamfunn som i all hovedsak 
tilhører marginaliserte folkegrupper. 
Målet er å bidra til at disse kirkene 
blir stadig mer utadrettet, innenfor de 
rammebetingelser de har. En viktig 
del av dette er å utvikle gode ledere. 
 

Hva gjøres?
Det drives flere internater for gutter 
og jenter, der det bor til sammen 
rundt 160 barn og ungdom. Skolepro-
grammet i nordøst-Bangladesh bidrar 
til driften av 17 skoler fra 1.- 5.klasse, 
hvor 12 av skolene ligger i kha-
si-landsbyer (Khasi-folket er en inn-
født etnisk gruppe) Fem skoler ligger 
i såkalte te-hager hvor fattigdommen 
er stor og muligheten til skolegang 
lav. En annen del av skoleprogrammet 
er en stipendordning, hvor for tiden 
ca. 520 ungdommer mottar studie- 
støtte for høyere utdanning.


