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Skøyen kirke 30 år – konsert • Kirkevalg
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SIDEN SIST

Sommer, sol og konfleir
Gøy på Hvaler
70 konfirmanter og ungdomsledere fra 
Skøyen reiste 7.-11. august på konfir-
mantleir til Tjellholmen leirsted. Der 
hadde de supre dager med bading, 
lek, diskusjoner, fotball, volleyball, 
makrame, gjørmebad, kortspill, dans, 
musikk, konkurranser, kveldsavslutnin-
ger, gudstjeneste, grilling og mye mer. 

Det ble gode dager med sol, litt regn og 
sommerstemning, henging på svaberget 
og stjernetitting. 

Å utforske sammen
Leir er å utforske sammen – leke 
sammen – oppleve sammen. Forme 
sine egne tanker og ord om seg selv, 

verden og livet og håp, tro og tvil. Det 
ble gode samtaler både i undervisning 
og fritid. 

Urettferdig verden
En av dagene ble handelsspillet arran-
gert, med konfirmantene delt i grupper, 
i ulike land de skulle være. Det var 
ingen tvil om at mange kjente på noe 
av urettferdigheten som mange fattige 
land i verden faktisk kjenner på. 

Noen av temaene som ble tatt opp på 
leir tok utgangspunkt i perlene i kris-
tuskransen, og perlevandringen siste 
kvelden ble et av høydepunktene hvor 
konfirmantene valgte perler til sine 
egne kristuskranser. 

Leirlivet – det beste med 
konfirmasjon
Leir er gode fellesskap, opplevelser og 
inntrykk, en blanding av store livste-
maer og ren moro; særlig gjørmebadet 
blir nok et morsomt minne for mange. 

Tusenhjerteligtakktilkonfirman-
ter og ungdomsledere som lagde 
fantastisk leirstemning!

Skolestartgudstjeneste 
– helt førsteklasses!
Søndag 18. august åpnet semesteret i Skøyen kirke med nytt ute-
område nesten ferdig og mange forventningsfulle barn og voksne 
samlet til skolestartgudstjeneste. 

Skolestarterne fortalte oss hva de gruet og gledet seg til, og så 
tente vi lys for det. Med dette ønsket vi lykke til på skolen til alle 
helt førsteklasses førsteklassinger. Godt skoleår til store og små!
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KONFIRMANT 2020

Tanker i tiden – å høre til!
Tekst: fungerende 
sokneprest  
Eva Klokkerud 

«Velkommenhjemom»sierdei
Sjømannskirken.
Vi kan kanskje si det her også, i Skøyen 
kirke. Kirken er oss, kirken er ikke 
presten sin, eller menighetsrådet sin, 
eller de som går ofte i kirken sin - den 
er alles. Så – velkommen hjemom. Her 
hører du til! Og i disse kirkevalgtider 
– si hva slags kirke du vil ha. 

Kirkenerderhelelivet.Til dåp, kon-
firmasjon, bryllup og begravelse, og 
til hverdagene. Kirken er tradisjoner, 
ritualer og tro som bærer oss.

Noen ganger er det godt å bli båret, 
andre ganger er vi med og bærer 
hverandre. 

Vi mennesker er engasjerte, slitne, 
sårede og glade. Vi lever livet som 
best vi kan. Jeg syns det er godt å 
ha noe å lene meg på – noe står fast 

i alt som er omskiftelig. Teksten fra 
1. Korinterbrev: «Så blir de stående 
disse tre: tro, håp og kjærlighet» for-
teller meg om noe som varer, noe som 
bærer. 

I kirken på Skøyen skal skøyenfolket 
kjenne at det er rom til livet, både rom 
til utleie, en plass å møtes over kaffen, 
og ritualer og tradisjoner som rommer 
hele livet, noe som bærer. 

Hjemom her kan du komme for guds-
tjeneste, for å tenne et lys, for en kaffe 
i Kaffebønnen, eller for samtale med 
en av prestene.

Eller kanskje trenger du leie lokaler 
til alt fra dåpsselskap, minnesamvær, 
bursdager eller årsmøter.

Skøyen kirke tilhører alle som sokner 
hit, den er din - den er vår felles kirke!

Velkommen konfirmant 2020! 
Innskriving og informasjonsmøte 
 onsdag 25. september 2019 kl. 18–19.

Oppstartshelg for 2020-konfirmantene 
er 25.–26. januar 2020.

Konfirmasjonsgudstjenester er helgen 
12. og 13. september 2020. 

Påmelding og spørsmål kan mailes til prest 
Eva Klokkerud på ek837@kirken.no  
eller tlf. 408 14 307 

Se også www.skoyenkirke.no 
og påmelding på  
www.minkirkeside.no/Oslo

Foto: Rune Mathisen

Foto: Rune Mathisen
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KIRKEVALG 2019
Kandidater til Skøyen menighetsråd 
Det skal velges både menighetsråd 
og bispedømmeråd ved valget 8. og 
9. september. Her er våre lokale kan-
didater til menighetsrådet. 

Vi har stilt kandidatene disse 
spørsmålene: 

1. Hva gjør at du engasjerer deg for 
Skøyen menighet?

2. Hva tenker du det er å være kirke 
i 2019? Hva bør kirken være?

3. I inneværende valgperiode har 
menigheten satset og investert 
tid, engasjement og penger på 
oppgradering av kirkebygget 
inkludert etablering av lokaler 
for kaffebar. Hva ønsker du at vi 
skal satse på i neste valgperiode?

1. Ingerid Elise 
Østbye Eknes 
Født 1974, sivilingeniør. 
Erfaring fra menighets-
råd og gudstjenesteteam. 

1. Jeg er veldig glad i Skøyen og er 
opptatt av at kirken skal gjøre Skøyen 
til et enda bedre sted! 

2. Skøyen skal være et godt sted å bo 
for alle, og da trenger vi gode fellesskap 
for moro, godt selskap, trøst, støtte og 
gode samtaler om livet. For meg er 
det viktig at Skøyen kirke er nettopp 
det og at folk på Skøyen kjenner at 
kirken er sin. 

3. Kirkebygget er blitt kjempefint og 
er nå enda bedre egnet til nettopp å 
være et sted for gode fellesskap. Nå 
gjelder det å ta i bruk de nye mulighe-
tene bygget, atriet og kirkehagen gir 
oss alle. Og jeg gleder meg veldig til 
mer fart og liv i kjelleren med ny dør 
til ungdomsrommet! 

2. Einar Riddervold
Født 1973, advo-
kat. Nestleder i 
Menighets rådet for-
rige periode, frivillig i 
Tweensklubben. 

1. Skøyen menighet gjør mye godt 
arbeid i nærmiljøet. Jeg ønsker å være 
en del av dette fellesskapet, og å utvikle 
det. Menigheten er avhengig av frivil-
lige og jeg ønsker å bidra. 

2. Skøyen kirke skal være et sted hvor 
mennesker opplever at Guds rike er 
nær – i gudstjenester, barne- og ung-
domsarbeid, diakoni og annet arbeid. 
Kirken skal løfte frem evige sannheter 
om Gud og menneskene i en urolig tid. 

3. Vi har fått et fantastisk kirkebygg 
- som vi skal fylle med enda mer og 
bedre innhold! Jeg ønsker særlig at 
vi i kommende valgperiode greier å 
etablere nye tilbud for ungdommer. 

3. Marie Bruce
Født 1994, økonomi-stu-
dent, syerske og jobber 
i barnehage. Tidligere 
aktiv i søndagsskole, nå 
Gudstjeneste-utvalget. 

1. Jeg synes at Skøyen menighet er en 
spesielt fin menighet fordi den er så 
inkluderende, åpen og full av engasje-
ment og gode refleksjoner. 

2. Jeg tenker at en kirke i 2019 bør 
være inkluderende og åpen, og ha en 
sterk kjerne av gode, kristne verdier 
og holdninger. 

3. Nå som kirkebygget og kaffebaren 
er blitt oppgradert, hadde det vært kult 
om man kunne satse enda mer på et 
trygt og livlig miljø for barn og ung-
dommer i kirken. Så kirken er et sted 
hvor unge trives og oppholder seg på 
fritiden og bygger et godt fellesskap 
og tilhørighet.

4. Stig Birkeland
Født 1957, siviløkonom. 
Satt i menighetsrådet fra 
2009 - 2011. 

1. I Skøyen har vi frivillige som planleg-
ger og gjennomfører gudstjenestene i 
samarbeid med prestene. Dette arbeidet 
deltar jeg i, blant annet som tekstleser. 
Jeg sitter også i gudstjenesteutvalget, 
som arbeider med tilpasning og inn-
føring av nye gudstjenesteordninger. 

2. Vi trenger kirken, og kirken trenger 
oss. Ved å engasjere meg i kirken der 
jeg bor, kan jeg vise at kristne er helt 
vanlige mennesker med vanlige roller i 
lokalsamfunnet, og jeg får selv sterkere 
tilhøriget til Skøyen. 

3. Jeg ønsker å utvikle og styrke 
gudstjenestene som det helt sentrale 
i menighetens liv og grunnlaget for 
all annen aktivitet. Vi skal fortsette 
med å fylle kirken med et bredt spekter 
av aktiviteter for mange grupper, men 
vi kan ikke være alt for alle. Først og 
fremst er vi kirke. Jeg ser frem til enda 
mer av den gode kirkemusikken. 

5. Celin S. 
 Sigurthorsson
Født 1981, økonom 

1. Jeg engasjerer meg for Skøyen 
menighet fordi jeg liker at menigheten 
er så åpen og inkluderende. Kirken er 
et fint møtested for hele nabolaget og 
det er arrangementer for barn, unge 
og voksne gjennom uken. Gleder meg 
til å nyte kaffen i den nye fine trappa, 
med kjente og ukjente, utover høsten. 

2. Kirken bør være en åpen plass, spesi-
elt for nærområdet. Skøyen kirke har en 
unik fordel da kirken har en fantastisk 
plassering midt mellom boliger, skole og 
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KIRKEVALG 2019
barnehager. Ikke mange kirker kan være 
stolte av dansestudio og kaffebar i kirken. 
Skøyen kirke bør være en inkluderende 
møteplass, der alle skal føle seg velkomne. 

3. Vil at kirken skal fortsette med arran-
gementer for barn, familie og eldre, 
men med et spesielt fokus på ungdom. 
Nå har vi fått et flott lokale og et flott 
uteområde, så alt ligger til rette for at 
vi kan klare å få folk til å benytte seg 
av fasilitetene og området vi har. 

6. Ruben Øverby 
Født 1978, jurist, 
medlem i sittende 
menighetsråd. 

1. Jeg ønsker å være med å bidra til 
at Skøyen kirke blir den gode møte-
plassen for alle i nærområdet. Da er 
det viktig at vi har en god blanding av 
mennesker med forskjellig bakgrunn 
som engasjerer seg. 

2. I Skøyen menighet har det lenge 
vært høyt under taket og slik tenker 
jeg at kirken i Norge også skal være. 
Det skal være rom for alle - i alle faser 
av livet. Samtidig mener jeg at kirken 
bør ha klare standpunkt i viktige saker 
som f. eks. klima. 

3. Jeg håper vi skal få til en god ramme 
rundt kaffebaren slik at den skal være 
mulig for den å drive med sunn øko-
nomi. Så håper jeg at vi skal fortsette å 
fylle kirken med så mye aktivitet som 
mulig. Spesielt ønsker jeg at vi skal 
fortsette satsingen på tweens.Med ny 
kjellerinngang tror jeg vi kan skape en 
flott møteplass for ungdom i kjelleren. 

7. Asle P. L. 
 Jacobsen 
Født 1967, Høgskole lektor 
på VID viten skape- 
lige høgskole

1. Skøyen kirke, og menigheten, har 
vist seg aktuell for meg og min familie. 
Det gjør at jeg er villig til å bidra. 

2. Mennesker trenger kirken på for-
skjellige måter til forskjellig tid. Min 
kirke er en kirke som er i menneskenes 
liv - som har et bredt og variert tilbud. 

3. Vår tids største utfordringer er globale 
og internasjonale, med lokale konse-
kvenser. Jeg ønsker at Skøyen menighet 
skal bidra til økologi, medborgerskap og 
fellesskap, lokalt og i verden. 

8. Silje Osberg 
Født 1979, lege, har sit-
tet 8 år i Skøyen kirkes 
menighetsråd

1. Jeg engasjerer meg for Skøyen 
menighet ettersom jeg synes kirken 
har en viktig rolle som knutepunkt med 
lav terskel i nærmiljøet på Skøyen. 

2. Kirken i 2019 bør være en mot-
pol til stress, mas, overfladiskhet og 
tankeløshet. 

3. Jeg håper at vi i neste valgperiode 
kan legge til rette for flere møtepunkt 
for de eldste i menigheten, at vi kan 
videreutvikle samarbeidet med orga-
nisasjonen KFUK i Sør-Sudan og at 
vårt urbane landbruk i hagen utenfor 
kirken blir bugnende og flott

9. Erlend Sundvor 
Født 1973, Sivilingeniør, 
sitter i nåværende 
menighetsråd, og i 
toropplæringuntvalget. 

1. Kirken har en viktig rolle å fylle på 
Skøyen, og da er det viktig at vi som 
ønsker oss en livskraftig menighet også 
stiller opp som frivillige. 

2. Jeg er mest opptatt av at kirken må 
være nær og tilgjengelig for alle i livets 
ulike situasjoner. I en omskiftelig tid 
må kirken evne å både tilpasse seg og 
forbli gjenkjennelig.

3.Vi har nå fått til et løft for kirkebyg-
get og åpnet bygget for omverdenen. 

Nå bør vi jobbe for å fylle bygget 
med aktivitet både fra menigheten og 
lokalmiljøet. Slik kan vi virkeliggjøre 
visjonen om Skøyen kirke som både 
kirke og grendehus. 

10. Hanne R. 
 Corneliussen
født 1969, jurist, med-
lem av MR i Skøyen 
kirke 2015-2019

1. Skøyen menighet er en viktig institu-
sjon i vårt nærmiljø. Jeg vil jobbe for at 
menigheten skal bli enda mer synlig og 
føles enda mer relevant for enda flere 
av våre beboere.  

2. Kirken må være inkluderende og 
relevant med aktiviteter som gjør det 
lett for mange å besøke kirken samtidig 
som det er viktig at vi har gudstjenester 
med tydelig liturgi og innhold. 

3. Jeg ønsker at MR i neste periode 
skal arbeide for at flere besøker kirken 
vår. DMed gode gudstjenester tilpasset 
alle, men ikke alle på en gang. MR 
må fortsette det gode arbeidet med for 
eksempel julemarkede, og barne- og 
ungdomsarbeidet. 

11. Martin Blaker
Født 1977, forretningsut-
vikler, sitter i nåværende 
menighetsråd. 

1. Jeg ønsker en åpen kirke der alle 
føles seg velkomne. Skøyen kirke har 
i siste periode gjennomgått betydelige 
oppgraderinger nettopp for å skape et 
naturlig samlingspunkt i lokalmiljøet. 
Jeg gleder meg til å bidra til å utvikle 
dette fremover. 

2. Som far til to er barne- og ungdoms-
arbeid noe jeg anser som viktig. Jeg 
opplever at det i dag gis et godt tilbud 
innenfor dette området, og jeg ønsker å 
være med på å ivareta og videreutvikle 
dette videre.
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KIRKEVALG 2019
3. Nå er det viktig å fokusere på 
at alle kan ta del i og få glede 
av bygget. vi må sikre at kir-
ken har en bredde av aktiviteter 
tilpasset alle aldersgrupper. 
Skøyen kirke må være et natur-
lig møteplass i nærmiljøet. 

12. Natalie 
Jaabæk
Født 1994, bar-
rista/student. 
Har tidligere 
vært med i 

ungdomsarbeidet og leder på 
konfirmantleir. 

1. Skøyen kirke har alltid vært 
en moderne kirke. Jeg er døpt 
og konfirmert her og har alltid 
følt meg trygg, sett og velkom-
men, noe jeg gjerne vil bringe 
videre.

2. Å være kirke i 2019 er utro-
lig viktig. Vi har så mange nye 
normer og spørsmål i vårt sam-
funn  der det er viktig at kirken 
står med åpne armer. Mange er 
usikre på hvor de står og hva 
de vil. Det er viktig at kirken 
er støttende uansett hvem du er.

3. På Kaffebønnen kommer både 
kjente og nye ansikter som kan-
skje ikke ellers hadde tatt turen 
innom. Nå hadde vært det bra å 
utbedre kjelleren og gjøre den 
bedre for alle som bruker den.

13. Tor 
Andreas 
Torhaug
Født 1957. 
B i b l i o t e k a r. 
Permisjon fra 

vervet i nåværende menighets-
råd pga utenlandsopphold. 

1. Skøyen kirke er lokalkirken 
min, der barna mine er konfir-
mert, og to av barnebarna mine 
er døpt. Jeg vil gjerne bidra litt 
mer til menighetens liv. 

Fo
to

: J
oh

n 
An

dr
es

en

2. For meg er det viktig at folkekirken for-
blir folkekirke, et sted der alle skal kunne 
føle seg hjemme i gudstjenestefelleskapet 
og menighetslivet selv om de har forskjel-
lige politiske og teologiske standpunkter. 
Kirken må være et rom for alle til å hanskes 
med det som er større enn oss selv, myste-
riet og de store spørsmålene i tilværelsen. 

3. Jeg vil at vi bruker den nye arkitekto-
niske åpenheten, og det nye møtepunktet 
i nærmiljøet som kaffebaren representerer, 
slik at kirken og menigheten kan utvikle 
sitt «image» som et sted der alle er velkom-
men, og i enda sterkere grad fungere som 
et senter i nærmiljøet. 
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Arve Juritzen, født 1960, forlegger

Hvorfor stiller du til valg til Oslo 
bispedømmeråd?
Jeg er glad i den jordnære folkekirken 
slik vi opplever den her på Skøyen, men 
selv om det nå blåser en liberal, kristen 
vind, må vi ikke ta den åpne og tilpas-
ningsdyktige kirken for gitt. Derfor vil 
jeg bidra til å bevare og videreutvikle 
kirken til stadig å ha et unikt og positivt 
tilbud for flest mulig. 

Hvorfor er kirken viktig for deg? 
Jeg er et søndagskolebarn og har med 
vekslende styrke hatt glede av min bar-
netro. I mange år trodde jeg at min tro var 
for liten, men biskop Rosemarie Köhn 
forklare meg at ingen tro er for liten. Vi 
laget en TV serie sammen der vi vandret 

i Jesu fotspor. Kirken har alltid vært 
et anker i livet mitt, noe fast når annet 
raser fort av sted. Jeg ønsket å gi dette 
til min datter og gjennom familietirsda-
gene kom jeg inn i Skøyen menighet, 
og senere i menighetsrådet. Nå er jeg 
frivillig tekstleser og medliturg. Det gir 
meg en sterk nærhet til troen å kunne 
bidra direkte i gudstjenestene.

Hvaønskerduåjobbespesieltforsom
medlem av Oslo bispedømmeråd?
Kirken skal omfavne alle og bli vik-
tigere for flere. Dette oppnår vi med 
mer fokus på det unike og positive som 
bare kirken kan tilby. Prestene må få 
mer tid til å forberede gudstjenester 
med aktuelle prekener. Kantor og prest 
må sammen skape bedre kunstnerisk 
kvalitet i gudstjenestene som gir store 
åndelige opplevelser. Administrasjonen 
av menighetene må forenkles og effek-
tiviseres slik at det blir mer penger til 
innhold i gudstjenestene og til kirke-
byggene. En mer omfattende og faglig 
trosopplæring. Kirken må overta rollen 
skolene tidligere hadde.

Samfunnet er i endring, hva opplever 
du som kirkens rolle i samfunnet? 
Kirken har alltid vært i forandring og slik 
vil det fortsette til evig tid. Ingen eier 
Guds ord selv om mange hevder det og 
misbruker det. Jeg er ikke i tvil om at 
det er det positive budskapet vi må ha 
fokus på, kirkens tid som fordømmer er 
over. Jeg ønsker meg kirkerommet som 
en trygg, stille havn når det er vanskelig, 
som er rom fylt med musikk og gode ord 
når det er fest, og som et sted å tenne lys 
på en helt vanlig onsdag.

Hviken liste står du på, og hva 
kjennetegnerdenne?
Jeg står på nominasjonskomiteens liste, 
er nominert av menighetsrådet i Skøyen 
og ikke bundet av annet en lojalitet til 
vår menighet. 

Kirkevalget foregår samtidig med kom-
munevalget, men stemme avgis i et eget 
rom. Ta de ekstra skrittene dit og stem så 
kirken fortsetter som et positivt sted der 
vi alle er velkomne og føler oss hjemme.

Lokale kandidater til bispedømmerådet

Odd Einar Dørum, født 1943, pensjonist

Hvorfor stiller du til valg til Oslo 
bispedømmeråd? Hvorfor er kir-
ken viktig for deg? 
Jeg stiller fordi jeg ønsker en kirke hvor 
vi møter Gud, bidrar til og bekrefter 
alle menneskers verd og der vi like-
behandler alle uavhengig av kjønn, 
seksuell orientering, etnisitet, alder 
og funksjonsevne. 

Hvaønskerduåjobbespesieltforsom
medlem av Oslo bispedømmeråd?
Jeg ønsker å jobbe for en diakonal kirke 
som møter og lytter til alle slik Jesus 
gjorde med nåde og tilgivelse. - å jobbe 
for flere åpne kirker der flere kan møte 
ro og stillhet i de hellige rom. 

Samfunnet er i endring, hva opplever 
du som kirkens rolle i samfunnet? 
I Oslo har kirken en spesiell mulig-
het og utfordring i å nå de mange som 
står utenfor alle tros og livssynssam-
funn. Samtidig må Kirken arbeide for 
oppslutning om dåp og konfirmasjon. 
Skøyen menighet har vært til stor inspi-
rasjon på begge disse områdene for 
meg. Det samme har mine 10 år som 
ansatt i Kirkens bymisjon vært. 

Hviken liste står du på, og hva 
kjennetegnerdenne?
Jeg stiller til valg på Åpen folkekirke 
sin liste. Åpen folkekirke har kjempet 
igjennom at alle som søker vigsel møtes 
med samme respekt. 

I 9 av 11 bispedømmer stiller bønnelista 
som vil endre kirkens vigselsvedtak på 
kirkemøtet.  

Åpen folkekirke søker støtte for den 
åpne folkekirken som inkluderer alle. 
Her teller alle stemmer, også i Oslo 
bispedømme.
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2019
September
Tirsdag 3. Formiddagstreff 

Lunsjtreff med utlodning og 
foredrag. Gratis. Ingen påmelding. 
Velkommen! Besøk av ……

12.00-
14.00

Tirsdag 3. Dugnad i kirken 
Kom og bidra til at kirken blir 
høstfin og klar for konfirmasjon

17.30-
19.30

Onsdag 4. Dugnad i kirken 17.30-
19.30

Søndag8. Gudstjeneste
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Søndag 8. Kirkevalg på Skøyen, Smestad og 
Ullern skoler

13.00-
18.00

Mandag 9. Kirkevalg på Skøyen, Smestad og 
Ullern skoler

09.00-
21.00

Tirsdag 10. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16.30 
Aldersdelte grupper

16.30-
18.00

Lørdag14. Konfirmasjonsgudstjenester 12.00
og 
14.00

Søndag15. Konfirmasjonsgudstjeneste 11.00

Torsdag 19. Åpen Ten Sing øvelse – alle vel-
kommen til å sjekke hva det er.

18.00-
20.00

Torsdag 19. Ungdomsklubb - grand opening. 20.00-
22.00

Søndag22. Gudstjeneste
Høsttakkefest. 2 og 3-åringer 
spesielt invitert. Alle store og små 
hjertelig velkommen! Kirkekaffe 
etter gudstjenesten

11.00

Mandag 23. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

Tirsdag 24. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16.30. 
Fra kl. 17 aldersdelte grupper 

16.30-
18.00

Onsdag 25. Innskrivingkonfirmant2020
Konfirmanter og foreldre 
velkommen

18.00-
19.00

Søndag29. Gudstjeneste
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Oktober
Tirsdag 1. Formiddagstreff

Lunsjtreff med utlodning. Besøk av 
Kim Osmund Ueland, prosjektleder 
v/Ullern frivillig sentral/Kirkens 
bymisjon Gratis. Ingen påmelding. 

12.00-
14.00

Søndag6. Gudstjeneste
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Tirsdag 8. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16.30 
kl. 17 aldersdelte grupper

16.30-
18.00

Lørdag12.–
Søndag13.

Tur til Haslumseter kapell 
Se omtale i bladet, og arrangement 
påfacebook.com/Skoyenkirke/

Søndag13. Gudstjeneste
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Søndag20. Gudstjeneste
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Tirsdag 22. Familietirsdag 
Middagsservering kl.16.30. 
kl. 17 aldersdelte grupper

16.30-
18.00

Tirsdag 22. Åpent idémøte om natteravn på 
Skøyen

18.00

Søndag27. Kveldsgudstjeneste
Bots- og bønnedag. En stemnings-
full gudstjeneste med lystenning, 
musikk og stillhet. 

19.00

Mandag 28. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

November
Søndag3. Gudstjeneste

Allehelgen – vi minnes de fra 
Skøyen som er stedt til hvile 
det siste året. Musikk og dikt. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11.00

Tirsdag 5. Formiddagstreff
Lunsjtreff med utlodning og 
foredrag. Gratis. Ingen påmelding. 
Velkommen!

12.00-
14.00

Tirsdag 5. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16.30 Fra kl.17 
aldersdelte grupper 

16.30-
18.00

Søndag10. Gudstjeneste
Myldregudstjeneste med utdeling av 
4-årsbok

11.00

Søndag17. Gudstjeneste
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Søndag17. Skøyenkirke30år
– stor konsert med lokale artister 
(se baksiden av bladet)

18.00

Tirsdag 19. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16.30 
Fra kl.17 aldersdelte grupper 

16.30-
18.00

Lørdag23. FørjulsmarkediSkøyenkirke 10.00-
15.00

Søndag24. Kveldsgudstjeneste
En stemningsfull gudstjeneste med 
lystenning, musikk og stillhet.

19.00
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2019
Gå inn på skoyenkirke.no for mer  
informasjon om aktiviteter i kirken.
Følg oss på facebook.com/Skoyenkirke

HØSTTAKKEFEST 
for store og små i gudstjenesten  
22. september kl.11. 

Vi takker for alt vi er glad for, for dem vi er, og for 
det høsten gir oss. Takk for nytt uteområde, og takk 
og bønn for dåpsbarna denne søndagen. 

Torsdager i Skøyen
– ungdommenes kveld! 
Torsdag19.september lanseres torsdagsKLUBB 
– for ungdom.

Torsdag19.september er det også Åpen ten sing 
øvelse kl. 18-20, 

Lederkursfor10.klasseentorsdagimåneden.
Påmelding til Sophie Panknin eller Tobias Mangersnes 
(se siste side)

Mandag 25. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

Lørdag 30. 
november –
Søndag 1. 
desember

Lys Våken 
– adventsnatt i kirken for 11-åringer

Desember
Søndag1. Gudstjeneste1.søndagiadvent

Lys-våkengudstjeneste, 11-åringene 
deltar. Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Tirsdag 3. Formiddagstreff
Lunsjtreff med utlodning og 
foredrag. Gratis. Ingen påmelding. 
Velkommen!

12.00-
14.00

Tirsdag 3. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16.30. Fra kl. 
17 aldersdelte grupper 

16.30-
18.00

Fredag 6. Barnehagegudstjenester
(påmelding)

10-14

Søndag8. Gudstjeneste2.søndagiadvent
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Torsdag12. SkolegudstjenesterSmestadskole

Søndag15. Gudstjeneste3.søndagiadvent
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11.00

Tirsdag17. SkolegudstjenesterMajorstuen
skole

Torsdag19. SkolegudstjenesterSkøyenskole
Fredag20. Julegudstjenestepå

Madserudhjemmet
Mandag23. Lillejulaften-gudstjeneste

Kvelden før kvelden
22.00

Tirsdag 24. GudstjenesterJulaften 14.00 
og 
16.00

Onsdag25. HøytidsgudstjenesteJuledag 11.00

Torsdag 26. Gudstjeneste2.juledagiUllern
kirke

11.00

Søndag29. GudstjenesteRomjulssøndag 11.00

Søndag 29. Romjulstreff
Lunsjtreff med utlodning og under-
holdning/foredrag. Gratis. Ingen 
påmelding. Velkommen!

12.30-
14.30

Følg med på kirkens nettside www.skoyenkirke.no for 
oppdateringer i programmet.

Ullern KFUK-KFUM-speidere 
Speidermøter i og ved Skøyen kirke hver tirsdag, 
annenhver uke for Vandrere (kl. 18.00–20.00) og 
annenhver uke for Oppdagere og Stifinnere (kl. 
17.30–19.00)

Babysang 
hver tirsdag kl. 11.15–12.00. Etterpå kan man sette 
seg på kafeen Kaffebønnen sammen med de andre 
babysangerne.

Klubb og Ten Sing 
Ten Sing hver torsdag kl. 18.00–20.30. Kor, band, 
teknikk, dans, drama. Ungdomsklubb annenhver torsdag 
kl. 20.00–22.00

Faste ukentlige aktiviteter:
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HASLUMSETER

Haslumseter 50 år – Skogkatedral og turhytte
Tekst og foto: Birgit Wirgenes

Haslumseter kapell, «Skogskatedralen» 
i Bærumsmarka, ligger på en setervoll, 
ca 400m over havet med adkomst til fots 
fra Skytterkollen, Fossum, Burudvann 
eller Øverland. Kapellet eies av menig-
hetene i Bærum og Oslo vest og er 
først og fremst et gudstjenestested, men 
fungerer også som overnattingssted i 
helgene for ungdomsgrupper, speidere 
og andre grupper. Svært mange tenårin-
ger har i løpet av kapellets historie fått 
et forhold til Haslumseter. Mangfoldige 
speidere har drevet aktiviteter på eller 
omkring Haslumseter. 

Dugnadsånden hos de mange frivillige 
bærer driften av kapellet. Predikanter, 
organister, styret og husmor/husfar-
teamet utfører tjenesten på frivillig 
basis. Helt fra byggeperioden har det 

frivillige arbeidet stått sentralt på 
Haslumseter. 

Litt historie: i 1947 ble festekontrakten 
med Godseier Carl Otto Løvenskiold 
og verkseier Harald Løvenskiold 
underskrevet. Grunnstensnedleggelsen 
var i 1967 og ved innvielsen 2 år senere, 
kunne man se tilbake på en energisk 
og oppofrende innsats. At det tok så 
mange år å reise dette kapellet, har 
mange årsaker. Opprinnelig tenkte 
man et mindre kapell, men ble så fas-
cinert av arkitekt Magnus Poulssons 
utkast. Selv betraktet han dette som 
et av sine beste arbeider og kapellet 
betegnes ofte som "Skogkatedralen". 
Det var mange innsamlinger og flere 
bevilgninger fra kommunen for å få 
bygget kapellet. Ca 600 møtte frem til 
vigslingen 21.september 1969. I 1971 
fikk kapellet innlagt vann, i 1987 kom 

elektrisiteten til Haslumseter. I 1994 ble 
det laget dusjer i kjelleren, telefonlinje 
kom i 1998 og i 2007 ble sanitærfor-
holdene i kjelleren betydelig bedret 
med vannklosetter. I 2019 blir det nye 
dusjer i kjelleren.

I 50-årsgave ønsker Haslumsetser seg 
flere som har lyst til å engasjere seg 
og ta i et tak for Skogskatedralen (det 
kan være som vertskap som kan steke 
vafler og holde åpent en søndag eller tre 
i halvåret, det kan være som styremed-
lem eller bli med i en dugnadsgruppe). 
Haslumseter ønsker seg også penger til 
et nytt storkjøkken-servise (ønske om å 
bytte ut engangsplast), benkeplater til 
bordene i peisestua og gardiner.

Velkommen til Haslumseter på 
søndagstur eller på Skøyens overnat-
tingstur i oktober! 
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HASLUMSETER

Tur til Haslumseter 
– velkommen på minileir! 
Lørdag 12.oktober til søndag 13. oktober går turen til 
Haslumseter kapell. Alle er velkommen til å være med! 

Vel fremme på Haslumseter satser vi på god leirstemning 
lørdag ettermiddag og kveld med leirbål, sporlek, tacomid-
dag, kanskje litt lett underholdning, kaffeprat, latter og 
skogens ro i skjønn forening, og etter hvert litt søvn. 

Søndag spiser vi lang frokost sammen, og gjør oss klare 
til gudstjeneste og kirkekaffe som vi har ansvar for. Etter 
kirkekaffen pakker vi oss ut og går vi til bilene. 

Komiteen tenker at vi møtes på parkeringsplassen ved 
Fossum kl. 12 for felles gåtur inn, men det er selvsagt greit 
å komme diltende etter, eller gå før. Vi griller pølser på bål 
ved Haslumseter ca. kl. 14. 

Her kan du lese mer om Haslumseter kapell:
www.haslumseter.no/index.php/sporsmal-og-svar
www.ut.no/hytte/10600/haslumseter-kapell

Tur for alle!
Dette er en tur med lav terskel, og fleks i programmet. Det 
er mulig å gå/sykle på både sti og grusvei fra Fossum og inn 
til Haslumseter som ligger rett ved Brunkollen. Målet er i 
grunnen bare å ha det fint på tur sammen. Har du spørsmål 
om turen kan du gjerne ta kontakt med kontoret for mer 
informasjon. 

Det er et facebookarrangement for turen som kan finnes 
på Skøye kirke sin side på facebook. Der kommer det mer 
informasjon etter hvert. 

På vegne av turkomiteen, Liv Marit, Karin, Ludvig og Eva; 
Hjertelig velkommen med på tur! 

Spørsmål og påmelding til sokneprest Eva Klokkerud på 
ek837@kirken.no innen onsdag 9. oktober. 
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HUS PÅ SKØYEN

Eureka!
På Hoffsveiens første adresse 
lå Eureka. Bygget i svingen 
opp mot Hoff er den bevarte 
delen av denne pumpefa-
brikken som startet opp ved 
Akerselva i 1889. Skøyen var 
hovedsetet fra 1908, helt til 
Kværner overtok og slo Eureka 
Skøyen-nabo Thune, og flyttet 
til Lier i 1975. 

Av Dag Andreassen, historiker 

Eureka var en av dem som profilerte 
seg på Jubileumsutstillingen på Frogner 
i 1914 med et stort fabrikkportrett. 
Eureka hadde svingt seg opp blant de 
store industribedriftene i Oslo, mye 
takket være en driftig eier: Ingeniør 
Gustav Hartmann (1857-1940).

Ved Akerselva
G. Hartmann startet maskinforretning 
i eget. Mekanisk service på maskinene 
de solgte ble utført av et lite verksted 
i Brenneriveien 3 ved Akerselva kalt 
Eureka Mekaniske & Elektriske verk-
sted. I 1889 overtok G. Hartmann det 
hele som en produksjonsavdeling for 
maskinforretingen. 

Eureka satset på små båtmotorer til 
en kystfiskeflåte som var under full 
motorisering, og på stempelpumper 
for større skip og industri. Det siste 
ble den største suksessen, og Eureka 
spesialiserte seg raskt på pumper.

Ut av byen for ny fabrikk
I 1905 ble Skøyen løsningen for 
en ekspanderende verkstedbedrift. 
Hartmann kjøpte tomt, og en stor 
fabrikk ble bygd og tatt i full bruk i 
1908. 

Eureka hadde innen 1914 over 250 an-
satte. Dyktige ingeniører ble rekruttert 
til daglig ledelse og konstruksjon av 
pumper som vant godt rykte. Arbeiderne 
på Skøyen var stolte støperi- og mas-
kinarbeidere. De organiserte seg tidlig 
i Jern og metall, og klubben arbeidet 
for bedre kår og sosiale tiltak både på 
og utenfor arbeidsplassen.

Etterkrigstiden med sterk vekst i skips-
flåten ble gode år for Eureka. I 1964 
kunne Eureka stolt annonsere at «For 
øyeblikket er over 1000 skip i fart 
på de syv hav med Eureka-utstyr om 
bord!»

Kværner overtar og skaper 
Thune-Eureka
Eurekas sterke fagmiljø på moderne 
spesialpumper gjorde bedriften attrak-
tiv. Hartmann-familien nådde tredje 
generasjons eierskap, og fant i 1968 
tiden inne til å selge til Kværner 
Industrier. Kværner eide allerede 
Thune, Eurekas nabobedrift på Skøyen. 
Også her var det et stort ingeniørmiljø 

Farvel til Skøyen
Målet med fusjonen var å forene og 
slanke de to bedriftenes administrasjon, 
ingeniørmiljøer og produksjonsavde-
linger. Det ble også bestemt å bygge en 
ny og moderne fabrikk i Lier. I 1975 sto 
anlegget ferdig og de to bedriftene flyt-
tet. Tomtene på Skøyen kunne dermed 
utvikles til annet og mer innbringende 
bruk.

Pumpeproduksjonen i Kværner-
konsernet ble solgt ut etter 
Aker-fusjonen i 2002.  Eureka eksis-
terer dermed den dag i dag under navnet 
Eureka Pumps, som holder til i gamle 
Kværner-lokaler på Sørumsand. 

Les mer på www.industrimuseum.no 
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DET SØTE LIV

Kirkekaffe med Det søte liv 

Bollekake i langpanne 
Her har du oppskriften på 
en stor og deilig, og veldig 
populær bollekake med 
vaniljekrem og kanelfyll. 
Kaken rekker til mange, 
og det du måtte ha til overs 
kan du fryse ned. Jeg tip-
per imidlertid at kaken er 
borte før du kommer så 
langt…

Ingredienser

Gjærdeig:
♥ 50 g gjær
♥ 3 dl melk
♥ 150 g smør
♥ 1 dl sukker
♥ 12 dl hvetemel

Fyll 1:
♥ 5 dl vaniljekrem 

Fyll 2:
♥ 50 g smør
♥ 3 ss sukker
♥ 1 ss kanel

Glasur:
♥ 2 dl melis
♥ 1-2 ss vann

Fremgangsmåte

Smelt smøret og bland det 
med melken. Varm smør-
blandingen til den er lunken 
(37°C). Smuldre opp gjæren 
i en bakebolle og løs den opp 
i en del av smør- og melke-
blandingen. Tilsett resten av 
væsken, sukker og mestepar-
ten av melet. Elt deigen godt 
og hev til dobbelt størrelse 
(ca 60 minutter).

Del deigen i 2 emner. Ha 
resten av melet på bakebor-
det og kjevle ut den ene 
delen til en tynn leiv. Ha 
leiven i bunnen på en stor, 
bakepapirkledd langpanne 
(ca 30x40 cm). Smør over 
vaniljekremen.

Kjevle ut resten av deigen til et 
rektangel (ca 25x40 cm). Smør 
på mykt smør og strø over 
sukker og kanel. Rull leiven 
stramt sammen fra langsiden. 
Skjær rullen i 20 skiver. Legg 
skivene med snittflaten opp på 
vaniljekremen med litt mel-
lomrom. La kaken etterheve 
i ca 40 minutter.

Stek kaken midt i ovnen ved 
200°C i 20-30 minutter, til 

den er gjennomstekt og gyl-
len. Avkjøl helt i formen. 

Rør sammen melisglasur 
og ringle glasuren over 
kaken. Del bollekaken opp 
i firkanter. 

For flere oppskrifter av 
Kristine Ilstad se 

Det søte liv
www.detsoteliv.no
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Velkommen til 
FRIVILLIGDAGEN 2019 
– Åpen hage og aktivitetsfest 14.september

Kl. 11.00–14.00 på friarealet rundt 
Ullern Frivilligsentral, Hoffsveien 25. 

Ta med egen grillmat, drikke og godt humør.

«Generasjonsmøter i fokus»

SKØYEN KIRKES FØRJULSMARKED 2019

LØRDAG 23.nov kl 10-15
Håndlaget julepynt - hjemmebakst - fine julegaver - kristtorn og juleplanter - nye, rabatterte bøker - vedsalg 
vakre strikkeplagg - honning - jule-/adventslys - syltetøy - pølsebod - tombola for barna - café - julestemning
lotteri - pølsebod - julegaveverksted. Vipps/kort. Skøyen kirkes førjulsmarked er viktig for finansieringen av 
menighetens arbeid blant barn, unge og eldre. Velkommen til et tradisjonsrikt og moderne førjulsmarked! 
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SKØYEN MENIGHET
Velkommen innom kontoret: Skøyenveien 43, 0375 Oslo. Tlf.:23 62 94 10. e-post: post.skoyen.oslo@kirken.no. 
Kontortid mandag–fredag kl.10–14. Utleie av lokaler i Skøyen kirke: Ring eller send e-post. 
Se www.skoyenkirke.no for informasjon om menigheten og følg oss på Facebook: facebook.com/Skoyenkirke.

FASTE AKTIVITETER

Trosoppl.
Asbjørn Håkonseth 
23 62 94 25
ah543@kirken.no

Konstituert sokneprest
Eva Klokkerud
408 14 307
ek837@kirken.no

Kontorhjelp
Roar Bøch
23 62 94 10

Vikarprest/kapellan
Sophie Panknin 
408 14 308 
sp779@kirken.no

NAVN I KIRKEN 

Menighetsarbeider
Bernd Klare
45 21 12 51

Ungdomsarbeider
Tobias Mangersnes
47 15 50 36
tobiasm@getmail.no

Hovedleder i Ten Sing
Haakon Jordbakke 
jordbakkehaakon97
@gmail.com 

Menighetsarbeider 
Cecilie Elde,
23 62 94 23 
ce425@kirken.no

Kantor 
Marianne Reidars-
datter Eriksen 
me926@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Ingerid Eknes
22 52 06 34

GudstjenesteriSkøyenkirke hver søndag kl. 11 eller 19

Formiddagstreff i Skøyen kirke første tirsdag i måneden. 
Kl. 12-14. Lunsj, sosialt samvær og foredrag/tema i kirke-
stuen. 

Ten Sing møtes i kirken hver torsdag kl. 18.00–20.30. Fra 
8. klasse og oppover. Ungdomsklubb er annenhver torsdag 
kl. 20.00–22.00. Kontaktpersoner er Haakon Jordbakke og 
Tobias Mangersnes. 

Speideren har møter tirsdager (se midtsidene). 
Kontaktperson: Gruppeleder Jo Remvik, 
josinepost@gmail.com

Familietirsdag i kirken annen hver tirsdag. 
Middag kl. 16.30. Barnegrupper etter alder kl. 17-18.

Babysang hver tirsdag i kirkerommet kl 11.15-12.00. 

Tweensklubb er et åpent værested for de som går i 5.–7. 
trinn. Den siste mandagen i hver måned.

For mer info konakt kirkekontoret eller en av oss som 
jobberderhvisdulurerpånoe!
Seogså«HvaskjeriSkøyenkirke»(midtsidene)
www.skoyenkirke.noogfacebook.com/Skoyenkirke.

DÅP ELLER BRYLLUP?
Ring fellesnummeret til 
KIRKETORGET I OSLO, 

telefon 23 62 90 09,
mand. - fred. kl. 08.00 - 15.30

Daglig leder
John Dahl Lohne 
916 35 333
jl533@kirken.no



Feiring av kirkejubileum og nytt uteområde

Velkommen til konsert med Skøyens egne artister

• Bertine Zetlitz
• Ravi
• Sandra Lyng og Kim Wigaard
• Marianne Pentha – med «Parkens perler»
• Skøyens egen kantor Marianne Reidarsdatter Eriksen

Programleder er Arve Juritzen
Lydprodusent er Per Ola Holden 

Billetter kr. 200,-. Familie (foreldre og barn) kr. 700,-. 

Bli med på en flott feiring av kirken og få en super konsertopplevelse. Billettinntektene er et viktig bidrag til å 
betale kirkens nye uteområde. Håper du vil støtte dette arbeidet og være med å fylle kirken denne kvelden! 

Billetter kan kjøpes på forhånd, eller i døren. 
Forhåndssalg i kirken v/Cecilie Elde på ce425@kirken.no eller Eva Klokkerud på ek837@kirken.no.

Følg med på facebook.com/Skoyenkirke og skoyenkirke.no for mer informasjon.
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SKØYEN KIRKE ER 30 ÅR!

JUBILEUMSKONSERT 
Søndag 17. november kl. 18:00 


