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Oppsal Menighetsblad

Konfirmantleir 2019!
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Kontaktinformasjon

Daglig leder: Asbjørn Kjekshus
M: 911 30 494
E-post: ak663@kirken.no

Menighetskonsulent:
Elisabeth Damman
T: 23 62 99 60
E-post: ed943@kirken.no
 

Sokneprest: Kåre Skråmestø
M: 924 26 917
E-post: ks638@kirken.no

Kapellan: Endre Olav Osnes
M: 452 41 346
E-post: eo446@kirken.no

Kapellan: Nina Kristine Niestroj
M: 482 73 390
E-post: nn834@kirken.no

Diakon: Edel Lilleeng Solberg
T: 408 14 241 / M: 917 08 146
E-post: es765@kirken.no

Kantor: Sølvi Ådna Holmstrøm
T: M: 924 36 770
E-post: sh829@kirken.no
 

Organist i Søndre Skøyen kapell: 
Lars Fredrik Nystad / M: 958 57 019 
E-post: LN772@kirken.no

Trosopplærer: 
Vakoté Yama Dieudonné
M: 975 62 277
E-post: vd822@kirken.no
 

Menighetsarbeider: 
Ingvild Amalie Stavran
M: 988 73 381
E-post: is777@kirken.no

Kirketjener: Johnny Hagen
T: 408 14 212 / M: 938 04 007
E-post: jh879@kirken.no

Informasjonsmedarbeider: 
Mona Berge M: 900 64 014
E-post: mb227@kirken.no
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Oppsal kirke
Solbergliveien 85, 0683 Oslo
Bankkonto: 7877.06.73983
Gaver: 1506.24.57926
Menighetskontoret
Telefon: 23 62 99 60
E-post: 
post.oppsal.oslo@kirken.no 
Åpent: mandag til fredag 
             kl. 10:00 - 14:00

Oppsal menighetsråd
Leder: Marianne Næss Selle
Telefon: 907 25 426
E-post: mari-nae@online.no

Søndre Skøyen kapell
Dalbakkveien 39, 0682 Oslo 
Henvendelser rettes til 
menighetskontoret Oppsal.
Bankkonto: 1609.12.68071
Gaver: 1506.25.32243

Utleie av Oppsal kirke
Kontakt menighetskontoret
Utleie av Søndre 
Skøyen kapell 
Forretningsfører: 
Sigurd Edv. Gullerud
Telefon: 22 27 43 02
E-post: sedv.gullerud@ 
            vikenfiber.no

Naboposten utgis av 
Oppsal menighet. 
Opplaget er 8.500 
eksemplarer, har fem 
nummer i året, 

og leveres ut til 
menighetens 
husstander. 
Bladet trykkes hos 
Merkur Grafisk.

Annonser: 
Ta kontakt med 
redaktør for priser.

Fast avtale: 
10 % rabatt
Redaktør: 
Edel Lilleeng Solberg

Neste nummer: 
Utgis 14.11.2019
Innleveringsfrist:
Mandag 28.10.2019

Forsidefoto: 
Konfirmantleir 2019!
Henriette Lukerstuen
Foto side 3: 
Sommerfugl i høst-
skrud.
Nina Egedius

www.oppsalmenighet.no

@oppsalmenighet
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Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få 
merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! 
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med 
takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter 
og tanker i Kristus Jesus.
Filipperne 4, 4-7
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Hva skjer...

Kirkeringen i Oppsal kirke 
(Tirsdager kl. 12.00 -13.30)
Velkommen til et hyggelig treff. Ta 
med matpakke.
20. august, 17. september, 
22. oktober, 19. november

Fredagslunsj i Oppsal kirke (kl 12.00-
13.00): Ta med matpakke! Det ser-
veres kaffe, te og kanskje noe godt 
til kaffen. (Hver fredag, bortsett fra 
høytidsdager.)

Formiddagstreff i Oppsal kirke: 
(Tirsdager kl. 12.00-14.00)
3. september: Sang, dikt og fortelling 
ved Annelis og Terje Holmedahl. De 
har blant annet vært misjonærer i 
Bangladesh og Aserbadjan.
8. oktober: Reidar Svoren forteller 
om livet som prest, misjonsleder og 
pensjonist.
5. november: Fysioterapeut Mariana 
Myrbøe: Hverdagsgrep for å ivareta 
helsa og et godt liv!

O2- gudstjenester: Søndager kl. 18 
kafé og kl. 19 gudstjeneste: 
15. september og 10. november

Lørdagstreff for mennesker med 
utviklingshemming: 
(Lørdager kl. 12.00-13.30)
28. september: Oppsal kirke
19. oktober: Bøler kirke

Kulturaften i Søndre Skøyen kapell
med musikkinnslag. 
Inngang kr 100.-. Enkel servering. 
Søndag 20. oktober kl 18.00
Knut Vollebæk: Et liv i diplomatiets 
tjeneste - Hvorfor er Norge så etter-
traktet som internasjonal mekler?
Søndag 17. november kl 18.00
Morten Jentoft: Finland - annerledes-
landet i Norden. Om språk, historie 
og tradisjoner.

Formiddagstreff i Søndre Skøyen 
kapell (Onsdager kl 12.00-14.00) 
18. september:  ”Det urolige hjertet”. 
Hans Jacob Finstad viser bilder fra sin 
nye bok.
16. oktober:  H. C. Andersens liv og 
diktning. Ristil Skovgaard
20. november:  Martin Mæland: Dra-
bantbyen Oppsal blir til.

SKØYENÅSEN MISJONSFORENING 
(Mandager kl 19.00)
9. september hos Birkemoe, Dal-
bakkveien 104. Vakoté Yama Dieu-
donné: Mitt møte med norsk misjon 
i Kamerun.
14. oktober og 11. november Sted 
og program gjøres kjent senere.

Menighetsrådet har møte: 
26. september
31. oktober (”gammelt” og nytt råd)

Sorggruppe
Har du mistet en som sto deg nær? 
Ta gjerne kontakt med diakon Edel 
Solberg, tlf. 408 14 241, for mer infor-
masjon om kirkens tilbud til sørgende 
i vårt område. Vi regner med å starte 
sorggruppe i høst. Kanskje dette kan 
være noe for deg?
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OPPSAL LEGEKONTOR
Spesialist i allmennmedisin Yngve Rønsen- Timebestilling/Øyeblikkelig hjelp

BARN - VOKSNE- GRAVIDITETSKONTROLL

HJEMMEBESØK ETTER AVTALE

Tlf. 22 27 49 29- Telefontid: 08:00- 15:00
Haakon Tveters vei 88 (Oppsal kjøpesenter)

MANGLERUD ADVOKATKONTOR
Advokat Kari Paulsrud m.n.a.

• Testamenter/arveoppgjør   
• Samboeravtale/ektepakt
• Separasjon/skilsmisse   

• Arbeidsrett
• Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte

Manglerud Senter - Plogveien 6 - kontor i 2. etg
Timebestilling tlf.: 21 37 71 77 / 90 88 97 33

E-post: kpaulsrud@kindemco.no

Auster
Salon & Academy

Oppsal senter

Telefon

22 26 77 78

Adr:  Vetlandsvn. 99/101, 0685 Oslo. Tlf: 23 12 65 40
post@oppsalsamfunnshus.no

Renovering Opus 
Menighetens ungdomshus OPUS ble rammet av rot-
teinvasjon før sommeren. Store deler av underetasjen 
er revet. Barnehagen er midlertidig i kirkens søndags-
skolerom. Det trengs omfattende renovering av Opus. 
Dette blir en stor og uforutsett utgift for menigheten. 



6

REMA 1000 Oppsal,
Vetlandsveien 68

Veterinær
Heidi Nøstvig
• Hjemmebesøk
• Vaksinering
• ID-merking
• Kastrering
• Avliving
• Annen poliklinisk
  behandling
Hellerudsvingen 5, 0684 OSLO

Tlf: 950 71 012

Trenger du følge til lege, 
eller hjelp til et enkelt prak-

tisk oppdrag hjemme?
Vi har frivillige som kan følge 
til lege, eller hjelpe med enkle 
praktiske oppdrag hjemme. Vi 
trenger også flere frivillige til 

følgeoppdrag.
Ønsker du å delta i en 

aktivitet, eller bidra i en 
aktivitet?

Vi legger til rette for aktiv-
iteter hvor vi både inviterer 
åpent til å delta, og hvor vi 
trenger frivillige til å bidra. 
Du kan være med på senior 
datakafe, språkkafe (norsk-
læring), filosofisk verksted, 
kreativt skriveverksted og 
nabolagskafè. Vi trenger 

frivillige til å lære bort norsk 
gjennom samtale og enkle 

oppgaver, vi trenger praktiske 
tilretteleggere til filosofisk 

verksted og nabolagskafeen. 
Til alle aktivitetene du synes 
høres interessante ut, er du 
velkommen som deltaker!
Oppsal Frivilligsentral 

holder til i Oppsal Sam-
funnshus, 3. etg.

Vi har åpent hverdager mel-
lom kl. 10.00 og 15.00. Ta 

kontakt på 22 75 84 84 eller 
frivilligopp@live.no om du 

ønsker mer informasjon!
Tilknyttet Grasrotandelen!

Møte med ny daglig leder!

Velkommen til Asbjørn!
Asbjørn Kjekshus (60) er ny daglig leder 
i Oppsal menighet. Han er utdannet 
elektronikkingeniør og bedriftsøkonom, 
og har bakgrunn fra romforskning, data-
bransjen og leverandør til industri. Han 
har jobbet i mange ulike stillinger, også 
som leder i SKF (Svenska Kullagerfabri-
ken) i en rekke år. Han har hatt perso-
nalansvar og kundeoppfølging, og job-
bet i hele Norden.

Asbjørn er fra Hadeland, men bor nå i 
Oslo. Han og kona Mona har tre voksne 
barn og tre barnebarn.  

-Hvorfor et så stort skifte i yrkeslivet? 
–Jeg ble tipset om denne typen jobb. Jeg tenker det er en 
meningsfylt jobb, som er til verdi for noen. Som daglig leder 
i Oppsal vil jeg gjerne få driften til å flyte så bra som mulig. 

Jeg liker å være ute sommer som vinter, gjerne på hytta på 
Golsfjellet. Ellers har jeg vært dansemusiker i yngre år. Jeg 
har spilt i Country Gospel Team siden 1982, til teltmøter 
osv. Jeg ble forresten en kristen på et slikt møte, og er med 
i Misjonssambandet på Harestua. Jeg ønsker at kirka skal 
være aktuell for folk. Jeg føler meg svært godt mottatt i 
Oppsal, og gleder meg over å gå inn i denne jobben. 

Prostiets bønnedag: 
26. oktober kl. 10.00- 
15.00 i Søndre Skøyen 
kapell.
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Kontakt oss når du skal selge!
 Vår sterke lokalkunnskap gjør at vi oppnår god pris 
på salg av bolig. Vurderer du å selge? Ta kontakt med 

oss i dag for en uforpliktende verdivurdering.

OBOS eiendomsmeglere Oppsal 
Haakon Tveters vei 88, v/Oppsal Senter 
Telefon 23 12 65 60

Sven Yngve 

Hovland
Eiendomsmegler
fullmektig

Alexander 
Klemp
Fagansvarlig 
Eiendomsmegler

Kontakt oss når 
du skal selge!

––

Vår sterke lokalkunnskap gjør at vi oppnår god pris 

på salg av bolig. Vurderer du å selge? Ta kontakt med 

oss i dag for en uforpliktende verdivurdering.

Steinar  
Gulbrandsen
Eiendomsmegler 
MNEF

Christopher 
Sæter
Eiendomsmegler

 
Velkommen til salgsutstilling 

Ulsrud videregående skole 
Tor Jonssons vei 5, Bøler, Oslo 

 
 
 
 
  

GRATIS ADGANG 
Kunstlotteri. Bistro – med hyggelig atmosfære og salg av forfriskninger 

Kontakt:  via  e-post til LIONS BØLER: lcboler@gmail.com 
 

 Arr.: LIONS CLUB OSLO/ BØLER                            

.         
          Fredag  4. oktober  14.00 – 19.00  
          Lørdag  5. oktober  10.00 – 17.00  
          Søndag 6. oktober  10.00 – 17.00 



8

Naboposten for 40 år 
siden
Nr. 6 – 1979:
Kirkebygget på Søndre 
Skøyen påbegynnes til 
høsten
-Nå har vi fått bygge-
tillatelsen.  Det er en 
begeistret Per Terjesen 
som forteller dette til 
Naboposten. Han er 
formann i den komiteen 
som har hatt med 
kirkeplanene på Søndre 
Skøyen å gjøre.  Tegningene 
til kirkebygget er klare og 
vi regner med at arbeidet 
på kirken kan ta til tidlig på 
høsten og at en god del av 
arbeidet kan gjøres i løpet 
av høsten. – Ja, kanskje kan 
vi komme så langt at taket 
er reist innen nyttår. 

Naboposten for 20 år 
siden
Nr. 4 – 1999: 
Fra hefte til bok
-Vi i Golia Vel hadde lyst 
til å lage en bok knyttet 
til Velforeningen, men det 
ble langt mer. Vi forandret 
etter hvert målsettingen, og 
fikk inn stoff til en bok om 
lokalsamfunnet Golia, sier 
Stein Bruun til Naboposten. 
Han er redaktør av 
”Goliaboka”, som ble 
utgitt til Golia Vels 75 års 
jubileum i november i fjor.  
Hittil er 500 eksemplarer 
solgt av et opplag på i alt 
1000 bøker.

v/ Johan Hindahl

NÅDE OG BARMHJERTIGHET er tema for 
høstens bibeltimer. 
Biskop emeritus Ole Christian Kvarme har skrevet bok 
om dette temaet og vil holde den første bibeltimen 
tirsdag den 10. september. Den 17. og 24. september 
vil Nina Niestroj og Kåre Skråmestø holde hver sin 
bibeltime om samme tema. Den 8. oktober vil Endre 
Olav Osnes avslutte høstens bibeltimer. 
Bibelsamlinger er på tirsdager og begynner kl. 19, og 
avsluttes senest kl. 21.30. 
Alle hjertelig velkommen. 

Bibelsamlinger i menighetssalen 
Oppsal kirke høsten 2019

Velkommen til samlivskurs 
Gottman-kurs er utviklet av professor Johan Gottman, 
som regnes som verdens fremste forsker på parfor-
hold og faktorer som fremmer livslange ekteskap. 
Kurset gir dere innsikt i de viktigste faktorene som 
bygger sterke samliv, og gir paret anledning til å lære  
vaner som kjennetegner par som holder sammen. 

Gottman-kurs i Nordstrand menighet
Kurset går over tre samlinger: 
Lørdag 21. sept kl. 09.30-17.00
Torsdag 26. sept: 17.30-21.00
Torsdag 10. okt: 17.30-21-00
Sted: Nordstrand menighetssenter, Ekebergveien 236

Pris: 1500,- pr. par for alle samlinger inkludert 
kursmateriell og servering. 
Påmelding: Ingun Yri Øystese; 468 468 78 eller 
io348@kirken.no innen 10. sept.

Strever du etter samlivsbrudd?
I regi av Den norske kirke tilbyr vi samtalegruppe hver 
14. dag. Informasjonsmøte for høsten 2019 2. sep-
tember kl. 19. VID (ved Diakonhjemmet), Diakonveien 
16, 0370 Oslo.
Du er velkommen til samtalegruppe uavhengig av
bosted, livssyn og samlivsform. Deltakeravgift: kr 500,- 
for alle samlingene. Har du spørsmål, kontakt:
Diakon i Nordstrand/Ljan Ingun Yri Øystese,
tlf. 468 468 78 eller e-post: io348@kirken.no.
Mer info: www.samlivsbrudd.org
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             BARNAS AKTIVITETSTILBUD                                                                                       

Annenhver mandag i oddetallsuker kl. 17.00-18.30 
Kom til ferdig dekket bord og middag. Vi spiser og prater 
sammen. Deretter samles vi til bibelfortelling og aktivitets-
grupper. Oppsang er for deg som er 1-5 år og liker å synge. 
Jazzdans er for deg som er 6 år og oppover og liker å danse.  
Velkommen til både store og små.    

Kr 40/pers og maks kr 120/familie  
Oppstart: Mandag 26. august. 

H v e r  t o r s d a g  k l .  1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0   
( u n n t a k  s k o l e f e r i e r )  
 
B a by s a ng  er  e t  s os i a l t  f a mi l i et i l b u d  f or  h j e m m ev æ r e n d e  
m ø dr e,  f e dr e  og  b es t ef or e l dr e  me d  s må  ba r n  ( 0 - 1  å r ) .   
T i l b u d e t  er  å p e n t  og  u t en  på m el d i ng .   
D u  k a n  f ø l g e  m e d  på  w w w . f a c e b o o k . n o/ b a b y s a ng o p ps a l .   
K r  5 0 / g a n g m e d s e r v e r i n g .   
 D et  er  og s å  m ul i g  å  b e t a l e  4 0 0  k r  f or  1 0  g a ng er .    
Oppstart: Torsdag 22. august. 

Påmelding til dåp:  
Ta kontakt med  
Kirketorget, Ekebergveien 1,  
0192 Oslo 
Telefon: 23629009 
E-post: kirketorget.oslo@kirken.no 

Det er også mulig å melde seg på  
minkirkeside.no/oslo. 

Vi møtes annenhver onsdag  
kl. 15.00-16.30. 
Du som er glad i å synge og er  
10-15 år er velkommen.  
Ta kontakt med  dirigent 
Sølvi Ådna Holmstrøm på  
mob 92436770. 
Oppstart: Onsdag 4. september. 

V e l k o mm e n  t i l  s ø n d a g s sk o l e n  
i  O p p s a l  k i r k e .  F ø l g  me d  p å  
g u d s t j e n e s t e p l a n e n  i           
N a b o p o s t e n  e l l e r  s j ek k     
g u d s t j e n e s t e p r o g r am  p å  
w w w . o p p s a l m e ni g he t . n o .  

BABYSANG     

   T W E E N S KO R  

   Dåp Søndagsskole 

                          FAMILIEGUDSTJENESTER: UTDELING AV 2-ÅRS BILDE OG 4-ÅRS BOK 

Familiegudstjenester er gudstjenester for alle, men spesielt tilrettelagt     
for barn. Vi har planlagt gudstjenester hvor alle 2-, 4-, 6-, 8-, 11- og          
12-åringer er spesielt invitert.  

Familiegudstjenester 

22. september: Utdeling av 2-års bilde i Oppsal kirke 
13. oktober: Utdeling av 2-års bilde og 4-års bok i Søndre Skøyen  
kapell 
20. oktober: Utdeling av 4-års bok i Oppsal kirke 

Tweenskor 
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Felles gudstjeneste i Oppsal 
kirke

Lekmannsgudstjeneste 
m/nattverd (*)
Eivind Osnes 
Ofr: Eget arbeid

Kl. 13. Konfirmasjon (*)
Endre Olav Osnes 
Ofr: Eget ungdomsarbeid

Felles misjonsgudstjeneste i 
Oppsal kirke

Gudstjeneste m/nattverd
Kåre Skråmestø 
Ofr: Eget arbeid

Gudstjeneste m/nattverd
Diakoniens søndag. 
Edel Lilleeng Solberg
Ofr: Menighetens diakonale 
arbeid

Samtalegudstjeneste (*)
Konfirmanter
Endre Olav Osnes
Band
Ofr: NMS

Gudstjeneste m/nattverd
Diakoniens søndag. Edel Lilleeng 
Solberg og Nina Niestroj
Ofr: Eget arbeid
Søndagsskole

Kl. 11, 13 og 15 Konfirmasjon (*)
Endre Olav Osnes 
Ofr: Eget ungdomsarbeid

Kl. 11. Konfirmasjon (*)
Kåre Skråmestø
Ofr: Eget ungdomsarbeid

Gudstjeneste m/nattverd
Felles misjonsgudstjeneste 
Nina Niestroj
Ofr: Menighetens 
Misjonsprosjekt

Kl. 18.00 O2-gudstjeneste

Barnas gudstjeneste.
Utdeling av bilde til 2-åringer
Nina Niestroj og Vakoté Yama 
Dieudonné
Ofr: Eget arbeid

Gudstjeneste m/nattverd
Eigil Morvik og Endre Olav Osnes 
Ofr: P22

Det er mulighet for dåp hver 
søndag unntatt i guds-
tjenester merket med * 

Gudstjenestene er kl. 11.00 
hvis det ikke står noe annet. 

Nattverd Familiegudstjeneste Søndagsskole

Velkommen til
gudstjeneste!

Søndag 25. august
11. søndag i treenighetstiden 
1 Mos 21,9-13  (Prekentekst)
Rom 8,1-4.14-18 
Joh 8,31-36 

Søndag 1. september     
12. søndag i treenighetstiden 
4 Mos 13,17-27 
Rom 1,16-17 
Joh 4,27-30.39-43 

Lørdag 7. september   
13. søndag i treenighetstiden 
2 Mos 18,13-24 
Apg 6,1-7 
Joh 15,13-17

Søndag 8. september   
13. søndag i treenighetstiden 
2 Mos 18,13-24 
Apg 6,1-7 
Joh 15,13-17 

Søndag 15. september   
Vingårdssøndag / 14. søndag i 
treenighetstiden 
Jer 9,23-24 
Fil 3,7-14 
Matt 19,27-30 

Søndag 22. september 
15. søndag i treenighetstiden 
Rut 1,7-11.16-19a  
1 Kor 13,7-13 
Joh 15,9-12 

Søndag 29. september 
16. søndag i treenighetstiden 
Ordsp 9,1-5 
1 Kor 1,18-25 
Matt 11,16-19 

Napp ut midtsiden og ta vare på den! På midtsidene finner du gudstjenestelistene, og på side 9 oversikt over det som skjer for barna.

 Oppsal kirke Søndre Skøyen kapell
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Gudstjeneste m/nattverd
Endre Olav Osnes
Ofr: Eget arbeid
Søndagsskole

Gudstjeneste m/nattverd
Kåre Skråmestø
Ofr: Eget arbeid

Barnas gudstjeneste
Skaperverkets dag
Min kirkebok til 4-åringer
Nina Niestroj og Vakoté Yama 
Dieudonné
Ofr: TV-aksjonen Care Norge

Gudstjeneste m/nattverd (*)
Endre Olav Osnes
Ofr: Kirkens bymisjon

Gudstjeneste m/nattverd. 
Innsettelse av daglig leder og 
avskjed med medarbeidere 
som slutter.
Kåre Skråmestø
Ofr: Fransiskushjelpen
Søndagsskole

Kl. 18.00 Allehelgensgudstj.
Kl. 18.30 Kaffe og kringle
Kl. 19.00 Minnekonsert

Gudstjeneste m/nattverd
Søndag for de forfulgte
Vikarprest
Ofr: Stefanusalliansen

Kl. 18.00 O2-gudstjeneste

Barnas gudstjeneste 
(LYS VÅKEN) (*)
Nina Niestroj og Vakoté 
Yama Dieudonné
Ofr: Eget arbeid

Gudstjeneste m/nattverd
Nina Niestroj
Ofr: Kirkens familievern

Lekmannsgudstjeneste
Eivind og Merete Arnevåg
Ofr: Oase

Barnas gudstjeneste
Utdeling av bilde til 2-åringer 
og Min kirkebok til 4-åringer
Nina Niestroj og Vakoté Yama 
Dieudonné
Ofr: Eget arbeid

Kollektivet fra kl. 17.00

Felles gudstjeneste med 
Kollektivet. Nattverd(*)
Kåre Skråmestø
Ofr: TV-aksjonen Care Norge

Kl. 18.00. KULTURKVELD

Lekmannsgudstjeneste 
m/nattverd (*)
Eivind Osnes
Ofr: Kirkens bymisjon

Kollektivet fra kl. 17.00

Gudstjeneste m/nattverd
Nina Niestroj
Ofr: Fransiskushjelpen

Gudstjeneste m/nattverd
Terje Fonk
Ofr: Stefanusalliansen

Kollektivet fra kl. 17.00

Lekmannsgudstjeneste 
m/nattverd (*)
Eivind Osnes
Ofr: Eget arbeid

Kl. 18.00. KULTURKVELD

Gudstjeneste m/nattverd
Eigil Morvik
Ofr: Kirkens familievern

Kollektivet fra kl. 17.00

Napp ut midtsiden og ta vare på den! På midtsidene finner du gudstjenestelistene, og på side 9 oversikt over det som skjer for barna.
Søndag 6. oktober 
17. søndag i treenighetstiden 
Esek 37,1-5.10-14 
Fil 1,20-26 
Mark 5,35-43 

Søndag 13. oktober
18. søndag i treenighetstiden 
Salme 38,10-16 
1 Joh 4,11-16 
Mark 1,40-45 

Søndag 20. oktober
19. søndag i treenighetstiden 
1 Sam 3,1-11
1. Kor 9, 19-23
Luk 9,57-62

Søndag 27. oktober
Bots- og bønnedag 
Mika 7,18-19 
2 Kor 13,5-8 
Luk 15,11-32 

Søndag 3. november 
Allehelgensdag 
Jes 60,18-22 
Hebr 11,11-16.39-40 
Luk 6,20-23

Søndag 10. november 
22. søndag i treenighetstiden 
3 Mos 19,1-2.16-18.33-34 
Jak 2,1-9 
Luk 10,25-37  

Søndag 17. november 
23. søndag i treenighetstiden
Jes 51,11-16 
Tess 4, 13-18 
Matt 24, 35-44 

Søndag 24. november
Domssøndag / Kristi kongedag 
5 Mos 30,15-20 
1 Kor 15,22-28 
Joh 9,39-41 
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Valg på menighetsråd og bispedømmeråd for de neste fire år skjer 8. og 9. september, 
samme tid som kommunevalget. Forhåndsstemming: Menighetskontoret, Oppsal kirke: 
Tirs., onsd., torsd. kl. 10-14, t.o.m. 5. sept. Eller i Oslo domkirke mand. og onsd. kl. 10-14, og  
fredag kl. 16-18 fra 12. aug. t.o.m. 5. sept. Søndag 8. sept. kl. 13-18 og mandag 9. sept. kl. 
09-21 i alle vanlige valglokaler. Ta med valgkort og legitimasjon.

Her er en presentasjon av kandidatene: På grunn av plasshensyn er svarene her i bladet 
forkortet. Fullstendig versjon finnes på hjemmesidene www.oppsalmenighet.no, og også i 
papirutgave i kirkene våre.

Kandidatene fikk følgende spørsmål: 
1) Hva er din kirkelige bakgrunn, og hva har du vært mest engasjert i?  
2) Hva er din motivasjon for å stille til valg? Oppsal menighet sin visjon er «Mennesker 
møtt av Jesus Kristus». I vårt visjonsdokument har vi betegnet dette med begrepene: 
MØTE, LÆRE, LEVE. Hvilke av disse identifiserer du deg mest med? 
3) Hvilke utfordringer og muligheter ser du i den kommende fireårsperiode for Den norske 
kirken?
4) Hvilke spesielle utfordringer står Oppsal sokn overfor, og hva vil du ha ditt hovedfokus 
på?

Forkorta versjon til Naboposten: 
Rannveig Andreassen
1) Eg er oppvaksen med røtter i statskyrkja, tensing og KFUK/KFUM.
2) Eg finn det viktig at det sit lekfolk i rådet som har interesse av og glede i å 
bidra også administrativt i kyrkja sitt arbeid. Eigentleg i alle, men eg meiner det 
er særleg viktig å møte mennesket som dei er. Om det er tiggaren på utsida 
eller om det er kongen.
3) Sviktande dåpstal, fråfall i medlemmer og økonomiske utfordringar. Meir og meir av øko-
nomien må dekkast av medlemmene, ikkje staten.
4) Vi har ei god menighet å vere i, men ein del kjenner likevel at terskelen for å komme til 
kyrkja er stor. Å spreie godhet er viktig. Mitt hovudfokus er på gode møteplassar.

Johan Hindahl
1) Unge Voksne, kirkevert, redaksjonsmedlem i «Naboposten», medlem av Me-
nighetsrådet, menighetens informasjonsutvalg, diakoniutvalg og fasteaksjonsko-
miteen. Tekstleser i gudstjenestene. Jeg vil bidra til at menigheten vår møter og 
ser folk der hvor de er, og til at menigheten engasjerer seg i det som skjer rundt 
i verden. Det kan vi blant annet gjøre gjennom Fasteaksjonen og arbeidet med å 
være en miljøbevisst menighet. 
2) Jeg identifiserer meg med alle disse tre begrepene.
Jeg vil bidra at Oppsal menighet skal fortsette sitt gode og aktive arbeid, og ønsker at alle 
som kommer til menigheten skal føle seg godt mottatt og bli del av et fellesskap.
3) Kirken må nå flere av de menneskene i landet vårt som er interesserte i spørsmål om tro 
og liv. Hvordan kan vi nå dem – og la dem få et fellesskap hos oss?
Nye mennesker kan bli del av menighetens fellesskap, som kan gi lys og glede i hverdagen.
4) Vi er glade for alle de eldre som er del av menigheten vår. Skal vi klare å videreføre og 
fornye det arbeidet de har drevet for menigheten i over 50 år, må vi også få med oss flere i 
aldersgruppen 15-65 år.

Valg på nytt menighetsråd i Oppsal:  
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Karl Anders Høland
Jeg har sittet en periode i menighetsrådet. Jeg tror kontinuitet er viktig, og 
ønsker å stille for en ny periode. Jeg er opptatt av barne- og ungdomsarbeid, at 
Oppsal menighet gjennom sin visjon, møte, leve og lære skal gi barn og unge 
muligheten til å møte Jesus. Barne- og ungdomsarbeid er et viktig ledd i menig-
hetens totale evangeliseringsarbeid.
Oppsal menighets store utfordring neste 4 år er å sikre nyrekruttering av barnefamilier. Vi 
må få opp dåpstallene og få de som døpes til å bli i kirken. Hovedutfordringen for Den nor-
ske kirke vil bli hvordan man kan være relevant og utadvendt samtidig som man holder fast 
på evangeliet og dets frelsesløfter.”

Annine Slettebø
1) Som konfirmant ble kirken en viktig del av hverdagen min. Jeg var på leder-
kurs, var konfirmantleder, styremedlem i O2, og representerte Oppsal menighet 
på Ungdomstinget i Oslo Bispedømme i 2018. Det er viktig å gi ungdom kristne 
tilbud og støtte i form av et kristent fellesskap, både før, under og etter konfir-
masjonstiden.
2) Å fortsette et godt ungdomsarbeid i menigheten. Jeg håper å være et friskt 
pust i menighetsrådet, og å være med på å belyse saker med yngre øyne.
3) «Møte», fordi noe av det viktigste av menighetens arbeid ligger i å møte mennesker slik 
de er, og å se dem som verdifulle, og skape et åpent fellesskap i møte med Guds ord.
4) Et økende frafall av medlemmer. Det er viktig å ha en menighet der åpenhet og aksept er 
sterkt verdsatt. Hovedfokuset mitt er ungdom, og jeg vil være med på å skape et fellesskap 
der ungdom kan dele både tro og tvil.

Eivind Osnes
1) Jeg er vokst opp med kirke, misjon og skolelag. Jeg har hatt lederverv i skole- 
og studentlagsbevegelsen, MF og Indremisjonsselskapet, og har vært ”fritidsfor-
kynner” i Normisjon og i menigheten.
2) Det er nok ”lære” eller undervisning som ligger best for meg, men ”lære” og 
”liv” må henge i hop.
3) I forkynnelse og undervisning må kirken finne tilbake til urkirkens basis og 
iver, for vi har i dag mange av de samme utfordingene som urkirken hadde.
4) Det jeg har sagt om utfordringer for kirken ovenfor, må myntes ut i lokalmenigheten. 
Det enkelte menighetslem må gjennom forkynnelse og undervisning utrustes til helhjertet 
tjeneste for evangeliet, både i vitnesbyrd og handling (omsorg). Det skjer allerede i høy grad 
i Oppsal menighet, så det må videreføres (og selvsagt intensiveres)!
Menighetsrådet har ansvar for hele menigheten, men jeg vil nok kjenne et spesielt ansvar 
for virksomheten i og omkring Søndre Skøyen kapell, og for at den skal oppfattes som en 
integrert del av Oppsal menighet.

Simeon Ottosen
1) Jeg har gått i kirken med ujevne mellomrom fra jeg var 5- 6 år gammel. Vokst 
opp på bedehus, men det hendte jeg var på gudstjenester i kirken også. Gått 
mer i Oppsal kirke de siste tre årene da jeg er bosatt der. Har jobbet som kate-
ket det siste halvannet året, og har siden 2016 vært involvert i konfirmantarbei-
det.
2) Fordi jeg tror menighetsrådet trenger unge stemmer som er involvert i 
ungdomsarbeidet.
3) Jeg identifiserer meg med med begrepene lære og liv. Kirka er kalt til å vitne om Jesus 
med livene sine, og det håper jeg Oppsal kirke gjør og fortsatt vil gjøre.
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4) Kirka i Oslo er mangfoldig, det kan jo være utfordrende. Så tror jeg det er viktig at kirka 
ikke bare snakker om samfunnspolitiske temaer, selv om de selvfølgelig er viktige, men også 
tør å forkynne om synd og nåde, selv om det kanskje ikke er så populært i dag. Her har vi en 
utfordring, men også store muligheter til å bli bedre.
Oppsal sokn må få et ordentlig ungdomsarbeid opp og gå. Det er vi på vei til. Her vil jeg ha 
mitt hovedfokus.

Jon Skjæret
1) Ulike frikirke- og statskirkemenigheter. Jeg har vært med å arrangere 
gudstjenester, vært leder og foredragsholder på Alphakurs, samt vært med i 
korsammenheng.
2) Jeg ønsker å bidra til at Oppsal menighet får en god og stabil kjerne av med-
lemmer i menighetsrådet som er aktive i kirken og i det «uke-til-uke» arbeidet som foregår. 
Det er også viktig for meg at kirken vår fortsatt vil forkynne de sentrale deler i den kristne 
lære.
3) Det er viktig å få frem en sunn, sann og bibeltro undervisning som, når nødvendig, kan 
heve en røst mot sekulære strømninger. Derfor er jeg mest opptatt av ‘lære’-delen av visjo-
nen. Her vil de ansatte prestene ha stor betydning.
4) Å møte og være relevant for mennesker i ulike livsfaser og trosretninger. I tillegg må 
kirken søke å være en samling av Guds folk på jorden. Kirken er ikke en institusjon for reli-
giøse saker. Skoler og barnehager ønsker nå faktisk å få komme på omvisninger og juleguds-
tjenester osv. Her ligger det muligheter til å nå mennesker i vår bydel.

Sylvi Tennøe
1) Jeg har vokst opp i Oppsal menighet. Etter noen år i en nabomenighet i 
Oslo, har jeg de siste 20 årene igjen bodd i menigheten. Jeg har bl. a. vært 
engasjert i barne- og ungdomsarbeid og søndagsskole, og de siste årene mest 
i gudstjenesteliv. Jeg har nylig avsluttet ni år i styret på KG.
2) Jeg ønsker å bidra til å legge til rette for arbeidet i menigheten. Alle de tre begrepene. Jeg 
er opptatt av at de som søker Oppsal menighet og deltar i menigheten, skal lære om kristen-
dommen og om Jesus, samt hva det betyr å leve som kristen.
3) Slik jeg ser det er den største utfordringen Den norske kirke har å møte enkeltpersoner i 
deres livssituasjon. Verden er i stadig endring, og skal kirken fortsatt ha betydning i samfun-
net må vi klare å møte menneskene der de er, med de utfordringene den enkelte har.
4) Oppsal menighet ønsker at den enkelte skal møte Jesus Kristus. Menigheten klarer på 
mange måter å oppfylle denne visjonen. Likevel ser vi for eksempel at vi ved gudstjenesten 
sliter med å samle alle generasjonene. Det er særlig ungdommen og unge voksne som ikke 
engasjeres i like stor grad. Et viktig arbeid vil være å legge til rette for at alle generasjoner 
kan samles i fellesskapet i gudstjenesten.

Sivert Ose
1) Jeg har bakgrunn frå den norske kirke og frikyrkja i Ørsta, Bergen, Pors-
grunn og Oslo. Har vært aktiv i bl.a. speider, kor, barne- og ungdomsarbeid.
2) Jeg ønsker å være med å skape et levende fellesskap her på Oppsal, særlig 
mener jeg det er viktig med barne- og ungdomsarbeid. Barna og ungdom-
men er framtida for kirka. Det må vises!
3) Møte.  Kirka må møte menneska som bor her på Oppsal. Jesus var ekspert i å møte men-
neska, og de ble berørt av ham. De følte de ble sett av ham, og han lærte dem, og skapte liv. 
De tre hører sammen, men det starter med å møte.
4) Kirka blir bygd nedenfra i menighetene. Barne- og ungdomsarbeid er det viktigste ar-
beidet som kirka gjør. Vi har mange barn og unge her. Vi må prøve å nå alle i Oppsal sokn, 
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og skape ulike møteplasser for barn og ungdom, men også alle andre grupper. Vi er på god 
veg med barne og ungdomsarbeidet, men det er plass til flere. Jeg stiller til valg for å hjelpe 
dette viktige arbeidet i menighetsrådet.
 
Aase Sunde
1) Jeg har deltatt mest som vanlig kirkegjenger. Etter at jeg kom til Godlia/
Oppsal har jeg hatt stor glede av å være mer delaktig. Det er en stor berikelse 
å få være del av en så flott menighet. Jeg har deltatt i forsanger-gruppen og i 
prosjektkoret. 
2) Jeg vil gjerne gi noe tilbake; være en tjener i Oppsal menighet. « LÆRE» er det som treffer 
meg mest. Å få anledning til å lære mer, øke kunnskapen om Guds ord, slik at troen og 
gleden kan vokse - gjennom undervisning og i samtale med andre. Alpha-kurset, som årlig 
kjøres her i menigheten, er  et nyttig verktøy for å lære mer. Selv har jeg deltatt to ganger.
3) Målet er å fortsette å være en tydelig og inkluderende folkekirke, samt å øke medlems-
tallet. Styrke folkekirken, gjøre den enda mer relevant i sin samtid - uten å gå på akkord 
med kirkens verdier - og ved å holde fast på kirkens budskap.
4) Fokus må være å jobbe for å få flere med - og i fellesskap søke å snu utfordringer til mulig-
heter.

Brenda Jacinta Apili Atubo
1) Som barn ble jeg døpt i den katolske kirken i Uganda, men som tenåring ble jeg konfir-
mert i den anglikanske kirken i England. Utenom å dra på gudstjenester av og til har jeg ikke 
vært noe særlig engasjert i kirken.
2) Jeg tenker at jeg identifiserer meg mest med betegnelsen «Lære».
3) Jeg har nylig blitt medlem av Den norske kirken, så det vanskelig for meg å svare på dette. 
Jeg antar at det ligger noen utfordringer i hvordan nå nye medlemmer av de yngre genera-
sjonene, men jeg kan ikke si så mye om mulighetene som kan finnes når jeg ikke har vært 
engasjert i kirken tidligere. 
4) Jeg er usikker på hvor hovedfokuset mitt vil være da jeg er nødt til å bli bedre kjent med 
menigheten først.

Edna Helene Ramberg
1) Jeg har alltid hatt en barnetro. De siste tre - fire årene har jeg gått i en 
samtalegruppe for å lære om det som står i Bibelen. I dag er jeg aktiv i Oppsal 
menighet og trives godt med det. 
2) For kort tid siden ble jeg troende, og det har ført til en stor forandring i livet 
mitt. Jeg vil gjerne være med og gjøre en innsats for menigheten.
3) Jeg identifiserer meg mest med Lære. Å få kunnskap om Guds ord, slik at troen kan vokse.
4) Etter hvert som det blir flere nye landsmenn er det viktig å ha tilbud til dem i kirkene så 
de kan lære vår religion å kjenne. I forbindelse med store samfunnsendringer er det viktig å 
ha Bibelen Guds ord som veiledning i ord og gjerning. Trosopplæring må til.
Den største utfordringen er å få de unge med. Det er veldig viktig med ulike aktiviteter så 
som søndagsskole (hver søndag) og speideren. Det må søkes etter gode ledere. Vi må vise 
stor frimodighet overfor kirken og Guds ord. 

Arnt Ove Nesse
1) Er døpt og konfirmert i menigheten. Jeg har også vært deltagere i Alpha 2 
ganger og de siste årene vært med i leder teamet, og noen år som kirkevert. 
Jeg er engasjert i Alpha.
2) Det som motiverer meg er alle de glade og verdifulle mennesker som er i 
kirken, både besøkende, frivillige og ansatte.
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Monika Skaalerud, Martin Holskar og Simeon Ottosen har sluttet i jobbene sine i 
Oppsal menighet. Alle har gjort en super jobb blant barn og unge. 

Monika Skaalerud jobbet som kateket. Hun har hatt permisjon for å jobbe i 
Kirkerådet med rekruttering til kirkelig tjeneste. Nå har hun begynt som pro-
sjektleder for ungdomsprosjektet  13-20 i Groruddalen.

Martin Holskar har hatt en deltidsstilling som ungdomsarbeider i Oppsal. Nå 
skal han i militæret og gjøre tjeneste som feltprest.

Simeon Ottosen har (sammen med Ingvild Amalie Stavran) vært vikar i kate-
ketstillingen. Nå går Simeon tilbake til sine teologistudier på Fjellhaug. 

Tusen takk til alle tre! Menigheten er heldige som har så flotte folk!

Ingvild Amalie Stavran har sagt ja til 100 % stilling som menighetsarbeider. 
Hun vil ha omtrent samme arbeidsoppgaver som hun har hatt som vikar for 
kateketen. Vi er glad du fortsetter, Ingvild Amalie! Velkommen! 

3) Møte
4) Det er færre som besøker kirkene. For å få flere ungdommer til kirken må man kanskje f. 
eks begynne med ungdomskvelder med gospel og andakt.
Menigheten har plass til fler. Og for få flere til kirken må man satse mer på ungdommen.

Ellen Kristine Vestre
1) Jeg er døpt i Den Norske Kirke, og har tidligere deltatt i menighetskor og 
søndagsskolearbeid. I Oppsal Menighet er jeg med i diakoniutvalget og er 
kaffevert i Søndre Skøyen Kapell.
2) Jeg har blitt glad i menigheten min, og det er mange flotte mennesker som 
jeg setter stor pris på. Sammen kan vi være med å bygge Guds rike på jorden.
3) Alle tre er verdifulle.  Jeg vil trekke frem kunnskap i møte med Guds ord slik at troen og 
gleden kan vokse.  Det viktig at vi holder fast på den kristne kulturarven vår og hjelper men-
nesker på veien til Jesus Kristus.
4) Dåpsarbeid, ungdomsarbeid og diakoniarbeid. Jeg håper å kunne bidra så vi i felleskap 
kan komme frem til gode beslutninger for menigheten vår.

Noen kommer, noen går…
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Sammen for  
et varmere Oslo

Stem KrF 9. septemberfacebook.com/OsloKrF krf.no/oslo

Familien
I Oslo er det mange barn og 
unge som ikke kan delta på 
fritidsaktiviteter. Derfor vil vi sikre 
at det varslede fritidskortet blir på 
minst 5000 kroner, for å sikre at alle 
barn og unge i Oslo kan få delta på 
organiserte aktiviteter.

Kirken
Kirken i Oslo er skviset økonomisk. Vi 
vil satse på kirka blant annet ved å 
tilby støtte til å ansette en diakon i 
hver menighet. Dette vil styrke kirkens 
utadrettede arbeid lokalt, og bidra til 
målet om å gjøre Oslo til en varmere 
by.

Aktiv alderdom
Det finnes for mange ensomme 
eldre i byen vår. Derfor vil vi gi byens 
eldre en mer aktiv alderdom, blant 
annet ved å utvikle seniorsentrene, 
utvide tilbudet med ”Rosa busser” til 
alle bydeler, og skaffe flere benker i 
sentrum. 

Miljø
Oslo KrF mener Oslo skal være 
en nullutslippsby innen 2030. 
For å få til dette er det viktig at 
kollektivtrafikken blir prioritert, at 
man verner Oslos grøntområder og at 
vi sikrer karbonfangst og -lagring ved 
Klemetsrudanlegget.

Sania Khan   Espen Andreas Hasle   Karoline Grosås Nordbø  
3. kandidat   1. kandidat     2. kandidat

Annonse Annonse
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Solveig Marion Gullestad   
   Heiervang
Ludvig Bjørseth
Lill Marian Bay
Anne Karin Westad Lenes
Bjørn Peder Østreng
Kari Elisabeth Kjelbrott
Bjørn Nylund Knarvang
Karin Wermskog Lundby
Aud Anne-Lise Sørli
Olav Trønnes
Pia Lund
Liv Aslaug Rom Roggen
Anne Margit Behrens
Jon Asmundsson Grytte
Anne Marie Ihlen
Tove Hansen
Else Marit Fure
Hilde Skappel
Torild Nybakken
Ragnhild Krogsmyr
Borghild Ulshagen Grosås
Borgny Nyhuus

Elias Gartland Landsverk
Liam Henry Venås Olsen
Sigmund Fosseng Aardalsbakke
Constanse Gabrielle 
   Thorvaldsen
Viktor Sinjo Halland
Binyam Sado
André Anicic
Maja Cassiano Fjeldstad
Oscar Swedhs Hemsen
Amanda Panniè Bastiansen
Mari Hermansen
Julie Høy Bergo
Emilie Høie Salvesen
Alma Hobbelstad Storset
Elfrida Johanne Hestenes
Inger Francesca Borg Distefano
Adrian Sandvik Rognstad
Eva Faleiro Starheim
Oscar Moene Aalen
Julie Brandsnes
Othilie Malnes Olsen
Amalie Malevine Ellefsen

OFRINGER
I SØNDRE

SKØYEN KAPELL

OFRINGER
I OPPSAL KIRKE

05.5   2787,62 Mariastiftelsen
19.5   2106,50 Menighetsarbeid
26.5   4634,98 Menighetsarbeid
30.5   2339,74 Østmarkkapellet
02.6   6050,98 Menighetsarbeid
09.6   2517,05 Norges KFUK/ 
           KFUM   
16.6   6700,63 Menighetsarbeid
23.6   6686,85 Menighetsarbeid
30.6   4008,99 Menighetsarbeid
14.7   4487,36 Menighetsarbeid
28.7   5737,12 Menighetsarbeid
04.7   5269,62 Menighetsarbeid

05.5     293,25  Menighetsarbeid
19.5   1808,36  Menighetsarbeid 
26.5    4024,25 Oasebevegelsen
02.6   2838,87  Norges KFUK/ 
           KFUM
16.6   2008,75  Menighetsarbeid

Astrid Charlotte Flakk og 
Runar Gulbrandsen
Silje Olavesen Wilmar og 
Erlend Eidsaa
Ingrid Samset og 
Hans Marius Tande Haugo
Silje Sandberg og 
Patrik Mejdel Gulliksen

DØPTE DØDE

VIGDE

Gutta (og damene) på tur!
Her ser dere de 8 kjekke karene som var med 
på sommerturen til Eidsvoll! I alt var det over 
tredve som dro på tur en fin sommerdag. Vi fikk 
omvisning i grunnlovsbygningen, spiste 1814- 
suppe og så besøkte vi vakre Eidsvoll kirke. 
          Foto: Einar Hjorth

Sportsgudstjenester kl 
12.00 i Østmarkkapellet

25. aug: Pål E. Torkildsen
1. sep: Ragna Dahlen
8. sep: Torleif Austad
15. sep: Karl Olav Sandnes
22. sep: Jens Bjelland 
Grønvold
29. sep: Gunnar Kagge
6. okt: Per Anders 
Nordengen
13. okt: Fredrik 
Midttømme
20. okt: Dag 
Myhre-Nielsen
27. okt: Tore Laugen
3. nov: Finn Folke Thorp
17. nov: Anne Marie 
Midtdahl
24. nov: Åge Haavik
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Tilbakeblikket - Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Fra Oppsal Velhus til Oppsal Samfunnshus
Da brukseier Tschudi 
utparsellerte tomter i 
Oppsalskogen etter at 
han kjøpte Søndre Oppsal 
gård i 1900, var det bare 
råtomtene som var med 
i salget. Dermed tårnet 
de mange felles oppgaver 
seg opp for nybyggerne. 
Allerede i 1904 ble Oppsal 
Vel stiftet – det var mange 
oppgaver som måtte løses. 
Vei, vann og elektrisk 
lys var blant de viktige 
saker, og det krevde felles 
innsats. Infrastrukturen 
for området viste seg å bli 
en stor utfordring i mange 
år. Når møter skal holdes, 
trenger man plass, helst i 
eget hus. Tschudi var ikke 
snauere enn at han skjenket 
tomt til velhus. Det var i 
1909. Problemet var at 
vellet ikke hadde midler 
til å bygge, derfor gikk det 
rundt 20 år før man kunne 
tenke på bygging. I vellets 
beretninger fortelles det 
om sammenkomster og 
basarer, men det tilførte 
ikke tilstrekkelig med midler 
til å bygge hus for. I en 
årsberetning fortelles det at 

i 1913 skjenket en av vellets 
medlemmer en ti-krone i 
gull til byggefondet.
I 1928 ble planen om å 
reise et eget velhus tatt 
opp igjen. Arbeidet på 
tomten ble satt i gang og 
formalitetene med huset 
ble ordnet og byggekomite 
valgt. Den 28. april 1931 fant 
innvielsen av velhuset sted. 
De samlede kostnader til 
materialer og tømmerarbeid 
var ca. kr. 20 000. Alt det 
andre arbeidet var utført 

Samfunnshuset ble innviet i 1979 med Deichmanske bibliotek blant 
leietakerne. og kan i 2019 feire 40 år. Kilde: Østensjø lokalhistoriske 
bilder. Bilde-nr. B20190081.
For flere bilder, se: http://bildebaser.deichman.no/. 

på dugnad. På 1930-tallet 
var baderom i hjemmene 
ikke vanlig. Derfor arbeidet 
vellet med et folkebad som 
kunne innvies i velhuset 
5. september 1935. Under 
krigen ble vellets lokaler 
delvis stilt til disposisjon for 
skolebarn, tyskerne hadde 
okkupert Østensjø skole. 
Med økte driftskostnader, 
for lite plass i forhold til 
oppgavene og usikker 
økonomi gjorde driften 
vanskelig etter krigen. Da 
helserådet satte en stopper 
for folkebadet pga. sanitære 
forhold var velhusets dager 
egentlig talte. Påsken 1972 
brant huset ned etter 41 
år som samlingssted for 
Oppsal-beboere.
Heldigvis stoppet ikke 
historien her. Nye oppgaver 
og ny giv til å bygge noe nytt 
ble satt i gang. Ildsjelene var 
der fortsatt. Syv år senere 
stod Oppsal Samfunnshus 
ferdig. Innvielsen fant sted 
27. januar 1979. Høsten 
1996 fikk huset et tilbygg. 
I 2019 kan samfunnshuset 
feire 40 år. 

Velhuset ble innviet i 1931 og var snart et sentralt sted på Oppsal 
der folk samlet seg både ute og inne. Huset brant i 1972. Bildet er 
trolig tatt i 1935. Kilde: Østensjø lokalhistoriske bilder. Bilde-nr. 
B20190042.
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Oppsal kirke 07.09.2019 
11:00
Burum, Alexander Norum 
Ertvaag, Mads
Evenstad, Ole- Jakob Eng 
Flinterud, Niklas Aimar 
Knai, Sander Granvold 
Kragstad, Marcus 
Polhammer, Carl Schjoll 
Rosén, Elias August 
Smehaug, Martin Einvik 
Bellika, Marie
Eide, Lea Helset 
Kongerud, Erik Eeg 
Lie, Adriane Elisabeth 
Lund, Henriette
Moe-Riise, Odd Magnar 
Mulatu, Amarti Dula 
Sæther, Ingeborg Eide

Oppsal kirke 07.09.2019 
13:00
Anicic, André 
Brændvang, Nils 
Haug, Adrian Eilertsen
Henriksen, Mathias 
   Henjesand 
Martinsen, Alfred 
   Haugland 
Nilsen, Nicolai Hjelseth 
Titlestad, Amund Hodne 
Bjerke, Cornelia Wolla
Dyrø, Albertine 
Døvre, Stine Sofie 
Holm, Aurora
Johansen, Andrea Celine 
Lysfjord, Tale Skildheim 
Melgalvis, Tuva Moe 
Nerland, Astrid Fjeldstad 
Olsen, Kristoffer

Skare, Kajsa Dammann 
Skippervold, Johanna Kjus

Oppsal kirke 07.09.2019 
15:00
Astrup-Straume, Elias 
Eriksen, Jonah Emanuel 
Grønli, Jesper Jensen 
Jakobsen, Oskar Ringdal
Kvadsheim, Tobias 
   Malcolm Provan 
Veganger, Sebastian 
   Hoffsengen 
Christensen, Alice
Hjelvin Tveitt, Isrid Emilie
Krogh, Jonas
Sanne, Sebastian Lokshall 
Thoresen, Patrick Chi

Oppsal kirke 08.09.2019 
11:00
Aarset, Trym
Anthi, Einar Skirstad 
Ekberg, Jakob
Esse-Lindsay, Elias Isaiah 
Furuseth, Robin
Holmen, Noah Nafstad 
Pettersen, Stian Hegg 
Røsegg, Adrian Wold 
Sado, Binyam
Telle, Jonas Jørgensen 
Aamodt, Sofie
Dale, Nora Thommessen 
Ekberg, Elise 
   Margrethe 
Grønnerud, Cathrine     
   Grimsgaard 
Holtet, Henriette Kristin
Ones, Smilla Toaca 
Røsnes, Nora Krog 

Saxeide, Celina 
Sletten, Julie Breisnes 
Thorsen, Oda Martine 
Walberg, Ida Larsen

Søndre Skøyen kapell 
08.09.2019 
13:00
Erdal, Kristoffer Dyblie 
Lundby, Bo Sverre Nord 
Rødnes, Lars Sigurd 
   Baugstø 
Gunnarsen, Helene Hytta 
Hellevik, Linnea Bjerkreim 
Helljesen, Marie
Hoff, Christian Emblem 
Velten-Simonsen, Pernille

Konfirmanter 2019

Sommerkaféen 
innbrakte kr. 1655,- til 
menighetens misjonspro-
sjekt. Takk til initiativtager 
Elisabeth Grimstad!

Oromokirken nye leie-
takere i Oppsal kirke!
I Etiopia finnes et område 
som heter Oromo. Men-
nesker derfra har en stor 
menighet i Oslo. Nå leier 
de lokaler i Oppsal kirke 
for å ha gudstjeneste hver 
søndag ettermiddag. 
Ellers i uka har de to 
andre samlinger i kirka. 
Velkommen til 
Oromokirken!


