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Tensing • Fastelavn • Påske • Bydelssider • 
Hus på Skøyen • Kirkekaffen • Ledig stilling
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Fastelavn og karneval hører sammen
Før fastetiden er det duket for feiring 
og fest i flere dager til ende. Vi fei-
rer livet, alt som gir glede, det som er 
gøy, spiser boller med krem og takker 
Gud for alt som er godt og 
for fellesskapet med hver-
andre. 

I andre land varer karnevals-
tiden i flere uker og avslut-
tes de tre siste dagene før 
fasten, med fastelavnssøn-
dag, blåmandag og feitetirs-
dag. Skøyen kirke var full 
av barn og voksne som fei-
ret fastelavn med karneval, 

pinata, fastelavnsris og fastelavnsbol-
ler. Midt i alt dette ble Olai døpt. Og 
han tok det hele ganske med ro!

Vi er tårnagenter! 
Kom igjen, gutter og jenter!
– Jeg skulle gjerne vært på Tårnagent-
helg hver helg!
– Det var kjempegøy å være tårna-
gent. Absolutt alt var gøy!

Lørdag 13. februar var en spennende 
dag i kirken. 18 barn fra 2. trinn fikk 
utdelt forstørrelsesglass og agentbe-
vis og fikk registrere seg med finger-
avtrykkene sine. Så fikk de være med 
på å løse hemmelige agentoppdrag i 
kirken. Hvis du er nysgjerrig på hvil-

ke hemmelige oppdrag det var, blir du 
nødt til å melde deg som tårnagent til 
neste år, for mer sier vi ikke!

Mange av dem som var med syntes 
det var veldig gøy. Noe av det mor-
somste var å være med å gjennomføre 
gudstjenesten søndag 14. februar. Der 
var det noen oppdrag som ikke var 
hemmelige, for det fikk hele menig-
heten lov til å se og høre.

STÅ OPP – Påske for 12-åringer
Når? 
Lørdag 2. april kl. 16.00-20.00 og 
søndag 3. april kl. 09.30-12.30. Lør-
dag er det aktiviteter i kirken, søndag 
samles vi og forbereder oss til guds-
tjeneste kl. 11. Etter gudstjenesten er 
det påskeboller og kirkekaffe til alle.  

Hva?
Bibelens fortellinger om hva som 
skjedde med Jesus i påsken er kjent 

for mange, men likevel inneholder 
fortellingene mange gåter som vi 
nødvendigvis forstår. Sammen skal 
vi utforske dem gjennom spennende 
aktiviteter og overraskelser. Kanskje 
kan påsken kan lære oss å være oss 
selv og stå opp for andre? 

Trosopplæring 
Hvis du lurer på om dette blir bra, kan 
du lese artikkelen om Tårnagent, eller 

spørre noen som har vært med på Lys 
Våken. Trosopplæring er fine og mor-
somme samlinger der du også lærer 
mer om kristen tro og kultur.

Foto: Gjertrud Saltnes
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NYTT FRA KIRKEN

Ungdomsledere
Bernd, Cecilie, Johanne, 
André, Kamilla og Tonje 
er studenter som er med på 
å gjøre tensing til et supert 
sted for Skøyens ungdom-
mer på torsdagskvelden – og 
blant dem 10 av årets  konfir-
manter som er med i tensing 
som sin konfirmasjonstid. 

Konfirmantene får tilbud 
om å synge i koret, være i 
teknikergruppen eller spille 
i band. Flere har lyst til å 
spille i bandet, men ingen 
har spilt noe instrument før, 
så det gjenstår en del hardt 
arbeid før konserten i juni. 

Og for at alle skal høre 
både band og kor i god ba-
lanse, må teknikkgjengen 
også ligge i hardtrening. 
Koret, derimot, låter allere-
de forbløffende bra, under 
Kamillas kyndige ledelse!

Konserten blir 11. juni kl. 
18. Hold av kvelden alt nå!

Cecilie Rikter-Svendsen er 
ungdomsarbeider i Skøyen. Hun 
har også sitt eget band som nylig 
har sluppet fem låter: Søk opp 
”Cecilie Rikter” på din musikkde-
lingstjeneste.

Bernd rydder i bandutstyret etter 
øving.

Johanne Norum Hansen er ansvar-
lig voksenleder i tensing. Noen 
ganger betyr det å ta ansvar det 
samme som å ta oppvasken ... 

Kamilla er tensings dirigent. Hun 
er utrolig musikalsk og inspire-
rende og tar koret til nye høyder. 
Vi gleder oss til konserten i juni!

Thea og Tonje er begge studenter 
på UKT-fag (ungdom, kultur og tro) 
på Menighetsfakultetet. Thea har 
akkurat begynt i praksis hos oss. 
Tonje er ferdig med sin praksis, men 
er fremdeles med som voksenleder i 
tensing. (Tommel opp for Tonje!) 

Konfirmant Conrad lærer å spille bass av Tonje.

Viktor, Karsten og Johanne er i teknikergruppen som 
sin konfirmasjonstid.

Konfirmantene Christoffer og Kip prøver seg 
ved slagverket.

Det er pause for tensingkonfirmantene Julie og Anna 
som synger i koret.

Kip og Oda lærer å spille perkusjon av Max.

Tensingkonfirmanter

André Førsund lærer Oda å spille piano.
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FOLK I KIRKEN

Harald Brendeford – engasjert nabo
Hele sitt liv har Harald 
Brendeford bodd i huset i 
Guldbergsvei. I dag har han 
Skøyen kirke som nærmeste 
nabo. Den kristne tro har all-
tid vært viktig for Harald, 
men det er Kirken som tra-
disjonsbærer som engasjerer 
ham mest.

– Mer enn noen gang er det 
viktig av vi tar vare på vår 
kristne kulturarv. Hvis ikke 
vil kulturen vår utvannes. 
Det enkelte menneskes fri-
het er viktig, fortsetter han. 
– Men vi trenger også en fel-
les basis i samfunnet. Her i 
Norge er noe av det som er 

felles, en 1000-årig kristen 
tradisjon. Dette må vi snakke 
mer om i det offentlige rom!

Tidligere var Harald enga-
sjert i både menighetsråd og 
som primus motor for før-
julsmarkedet. Nå ønsker han 
seg en litt mer tilbaketrukket 
rolle, men han vil gjerne bi-

dra til å ta vare på den kristne 
kulturarven lokalt her hos 
oss. Fremover ønsker Ha-
rald at Skøyen kirke skal bli 
bedre på orden og renhold 
ute, slik at den fremstår mer 
innbydende for besøkende. 
Videre utfordrer han flere se-
niorer, kanskje særlig menn, 
til å engasjere seg for å skape 
gode møtesteder for kultur 
og debatt for voksne i kirken. 

Og Harald inviterer gjerne 
til debatt: Han mener bl.a. 
at deler av ledelse og preste-
skap i Den norske kirke le-
ker politikk uten å bidra med 
konstruktive løsninger i asyl-

politikken. Samtidig holder 
han frem fortellingen om den 
barmhjertige samaritan som 
en viktig rettesnor for oss i 
møte med mennesker som 
virkelig trenger hjelp, og han 
understreker at det ikke er  
innvandrernes ansvar at den 
kristne kulturen utvannes. 
Det ansvaret må vi ta selv. 
Men han synes å se tegn til 
at vi er i ferd med å sage av 
den grenen vi sitter på. 

– Vi må bruke kirken og tra-
disjonene, synge de gamle 
salmene – og de nye – og 
bevare respekten for kirke-
rommet!

Asbjørn vil bli kateket
Kateket er en vigslet tjenes-
te i kirken. Biskopen avgjør 
om vigsling kan finne sted 
og leder vigslingen på veg-
ne av kirken. En kateket har 
ansvaret for den kirkelige 
undervisning i menigheten 
og må være utdannet innen 
kristendom og pedagogikk. 

Og det er Asbjørn. Han be-

gynte i et vikariat som tros-
opplæringsleder i Skøyen 
kirke i fjor. Nå har han 
fått fast stilling og ønsker 
å vigsles som kateket i vår 
menighet. Dette blir i så fall 
første gangen vi har en kate-
ket hos oss!

Selv om jobben er den sam-
me før og etter vigslingen, 

bekrefter den likevel tjenes-
ten på en høytidelig måte. 
Den markerer at Den Helli-
ge Ånd utruster sine tjenere 
og minner på om hva som er 
grunnlaget for tjenesten – at 
Kristus selv er vår tjener.

Vi håper Asbjørn får sin 
vigsling i Domkirken 19. 
juni. Følg med på nettsiden 
vår: www.skoyenkirke.no 
og kom du også!

Takk til Anne Marie!

Anne Marie Bakke har job-
bet i Skøyen kirke i tre år som 
prosjektleder. Tenk at vi har 

vært så heldige! På tross av 
sitt norskklingende navn og 
bosted i nabolaget, har hun 
vært et eksotisk, amerikansk 
innslag i kirken. Det kan vir-
ke som om amerikanere flest 
er involvert i ”charity work”. 
I alle fall har Anne Marie 
hatt en sjarmerende og kan-
skje litt unorsk frimodighet 
når hun har spurt om bidrag 
til kirkens arbeid. Dette har 

resultert i en drøss av nye 
frivillige. ”Yes we can” sa 
en annen kjent amerikaner 
og det er nok Anne Maries 
motto også. 

Noe av det Anne Marie har 
tatt kraftig tak i, er kirkens 
vedlikeholdsbehov. Hun har 
kalt inn til flere dugnader 
med stor oppslutning, noe 
som har hevet kirkens stan-
dard betraktelig. Hennes 
enorme lokale nettverk har 

også vært en stor bonus som 
har gitt mange gode bidrag 
til kirkens arbeid. 

Anne Maries bakgrunn fra 
konsulentbransjen har tilført 
smarte arbeidsverktøy for 
oss frivillige. Godt er det når 
vi nå blir nødt til å klare oss 
uten henne framover. Heldig-
vis blir hun å finne i nabola-
get videre og forsvinner ikke 
helt ut av livene våre. Takk 
for fantastisk god innsats! 

*Det blir ingen gudstjeneste i Skøyen 
kirke 19. juni, men fellesgudstjeneste 
i Ullern kirke.

Anne Marie (t.h.) sammen med 
en frivillig på førjulsmarkedet. 
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FASTE OG PÅSKE
Fastelavn –  
faste – påske 
Livet er både hverdag, fest og tunge da-
ger. De ulike dagene og troens ulike sider, 
speiles gjennom kirkeåret. Sjelden kom-
mer det bedre til uttrykk enn gjennom de 
sju ukene som går fra fastelavnssøndag til 
påskedag:

Fastelavn er egentlig de tre siste dagene 
før fastetiden: fastelavnssøndag, blåman-
dag og feitetirsdag. I en del katolske land 
er dette dager for avslutning av flere uker 
med det tradisjonelle karnevalet. Faste-
lavn er dager for takknemlighet og glede: 
Vi feirer livet med dans, sang og lek og 
takker for alt det gode livet byr på – der i 
også god mat og drikke. 

Onsdag etter fastelavn har fått navnet 
Askeonsdag. Denne dagen starter en 40 
dagers fastetid før påske. Asken minner 
oss om livets forgjengelighet og fasteti-
den er en tid for å flytte fokuset fra våre 
egne umiddelbare behov, og se oss selv 
som en del av noe større: Både som en del 
av en verden der medmennesker lider nød 
og med evigheten som tolkningsramme 
for livet her og nå. Kanskje fastetiden kan 
hjelpe oss til å dele mer av våre jordiske 
verdier med dem som trenger det vi har i 
overflod?

Fastetiden avsluttes med skjærtorsdag og 
langfredag. Her blir fortellingene om både 
fellesskap og ensomhet, sårbarhet og død 
helt tydelige. Langfredag er den mørkeste 
dagen. Da er ingen levende lys tent i kir-
ken og alteret er drapert i svart. Det kan se 
ut som om håpet om fellesskap med Gud 
og hverandre i både tid og evighet er ute. 

Men på påskeaften, dagen etter lang-
fredag, ringer landets kirkeklokker for 
å varsle høytid. Det er påske. Påskenatt 
brytes dødens lenker. Liv og kjærlighet 
har seiret over død og ondskap. Påsken 
er igjen en gledens fest. Vi spiser velfylte 
påskeegg og saftig påskelam og gleder oss 
igjen over livet og at vi er en del av et fel-
lesskap med Gud og hverandre. Et felles-
skap som aldri går i stykker.

Kirkekaffe med Det søte liv 

Sitronkladdkake 
Dette er en nydelig kake som er 
veldig lettvint å røre sammen. 
Konsistensen på denne kaken 
skal være kladdete som en kon-
fektkake, og smaken både nyde-
lig frisk og søt på samme tid. 

Ingredienser: 
♥ 3 egg 
♥ 4,5 dl sukker 
♥ 200 g smør 
♥ 1,5 dl sitronsaft 
♥ revet skall av 2 sitroner 
♥ 2 ts vaniljesukker 
♥ 3 dl hvetemel 

Pynt: 
♥ melisdryss 
 
Fremgangsmåte: 
Pisk egg og sukker sammen med 
en stålvisp (du trenger ikke å pis-
ke eggedosis). 

Smelt og avkjøl smøret. Bland 
smøret inn i deigen sammen med 
de øvrige ingrediensene og rør 
deigen jevn og klumpfri. 

Ha deigen i en rund form (24 cm 
i diameter) med bakepapir i bun-
nen. Stek kaken midt i ovnen ved 
180°C i ca. 35-40 min (avhen-
gig av hvor bløt du liker kaken). 
Kaken skal være gjennomstekt 
i kantene, men fortsatt bløt og 
ustekt i midten. Avkjøl kaken i 
formen (gjerne i kjøleskapet over 

natten) før du tar den ut og fjerner 
bakepapiret. 

Sett kaken på et kakefat og sikt 
over litt melis. 

Tips: 
♥ 1,5 dl sitronsaft tilsvarer presset 
saft fra to mellomstore sitroner. 
Siden sitronene varierer i stør-
relse, kan det være greit å måle 
nøyaktig mengde. 
♥ Det er viktig at kaken får stå 
kaldt før du skjærer i den. Kaken 
kan gjerne stå i kjøleskapet over 
natten før du tar den ut av formen. 
Kaken stivner i konsistensen når 
den er kald. 
♥ Server kaken romtemperert 
hvis du liker at den har en bløt og 
klissete kjerne. 
♥ Vaniljeis eller pisket krem er 
nydelig ved siden av. 

For flere oppskrifter av Kristine 
Ilstad: Det søte liv 
www.detsoteliv.no 
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BARNAS SIDE

Ordjakt 
Kan du finne igjen ordene?

Name:  Date:  

Påske

ESEL PALMEGREN JESUS JERUSALEM KONGE

ROMERNE HÅP DISIPLENE JUDAS SØLVPENGER

FOTVASK SVIK BRØD VIN SISTEMÅLTID

KJÆRLIGHET GETHSEMANE SOLDATER PETER PILATUS

DØDSDØMT KORS NAGLER TYVER BØNN

TORNEKRONE KORSFESTET GRAV HULE STEIN

ENGEL MARIA OPPSTÅTT LEVENDE TRO

J E S U S R E G N E P V L Ø S V
S O L D A T E R K S A V T O F I
N S U T A L I P E H L T R J W N
D Ø D S D Ø M T G Z N Y O U H B
O P P S T Å T T N K A V R D J A
E J V O K O R S O I G E O A E C
L E V E N D E K K V L R M S R D
D I S I P L E N E S E C E P U Ø
P E T E R Y P H V A R G R Å S R
V Q B N E R G E M L A P N H A B
K J Æ R L I G H E T E A E U L H
B T O R N E K R O N E R E L E F
Ø K O R S F E S T E T O X E M L
N S T E I N G E T H S E M A N E
N E N G E L M A R I A W O C F S
F Z D I T L Å M E T S I S K H E

Påske
På Golgata stod det et kors,
Jesus døde på korset.
I hagen var det en grav,
Jesus lå i den graven.
Men korset er tomt,
og graven er tom,
Jesus stod opp og han lever!

Kan du denne sangen? Den forteller, 
veldig kort, hele fortellingen om da 
Jesus døde og stod opp.

I Bibelen kan vi lese mer om hva som 
skjedde. Der kan vi lese om kvinnene 
som kom til graven og så at den var 
tom. De visste ikke hva de skulle tro. 
Hvor var det blitt av den døde krop-
pen til Jesus? De hadde jo sett at han 
døde på korset, og at kroppen hans ble 
lagt i graven. Nå så de noe annet – de 
så en engel som fortalte dem hvorfor 
graven var tom.

Jesus stod opp og han lever!

Kvinnene fortalte videre det de hadde 

sett. I  dag kan også vi fortelle det vi-
dere ved å synge sangen «På Golgata 
stod det et kors».
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Tenk litt på julen i juli!
Årets førjulsmarked i 
Skøyen kirke er lørdag 19. 
november.

Markedets delikatesseav-
deling ber om å bli husket 
på under matauken din i 
sommer og utover høsten. 
Alt av syltetøy, syltede 
gresskar, plommer og hon-
ning blir alltid utsolgt på et 
blunk. Vi ønsker oss glass 
med f.eks bringebær-, jord-

bær-, solbær-, stikkelsbær-, 
rabarbra-, eple- og plom-
mesyltetøy. Dette smaker 
deilig til vinteren og vil 
glede mange. 

Kan du avse noen glass når 
du likevel sylter til somme-
ren/høsten?

All inntjening fra førjuls-
markedet går til menighe-
tens arbeid.

ESEL     PALMEGREN     JESUS     JERUSALEM     

KONGE     ROMERNE     HÅP     DISIPLENE     

JUDAS     SØLVPENGER     FOTVASK     SVIK      

BRØD     VIN     SISTEMÅLTID     KJÆRLIGHET     

GETHSEMANE     SOLDATER     PETER     

PILATUS     DØDSDØMT     KORS     NAGLER     

TYVER     BØNN     TORNEKRONE     GRAV     

KORSFESTET     HULE     STEIN     ENGEL     

MARIA     OPPSTÅTT     LEVENDE     TRO
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GUDSTJENESTER

Påskens gudstjenester
Påsken er en høytid med stor bredde når vi tenker på alle de ulike typene gudstjenester, og ikke minst de stemninger, som den 
stille uke og påsken tar oss inn i. Kirkens gudstjenester følger fortellingene fra evangeliene om Jesus og hans siste dager i 
Jerusalem, før han lider og dør, blir lagt i graven, til vennene finner graven tom og Jesus viser seg for dem. Derfor kan vi i hver 
søndag samles til gudstjeneste og si: Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. I alle påskens gudstjenester 
er det konfirmantene på påskeleir som er tekstlesere, medliturger og kirkeverter. Andre som kan tenke seg å bidra til påskens 
gudstjenester kan gjerne kontakte prest Eva Klokkerud på ek837@kirken.no. 

Palmesøndag  20. mars kl. 11 tar tekstene oss inn i den scenen hvor Jesus 
og disiplene kommer inn portene til Jerusalem for å feire jødisk påske. Je-
sus mottas som en konge i Jerusalem, men at han sitter på et esel gir oss et 
hint om at han er en annerledes konge. Vi vifter med palmegrener og synger 
Hosianna som de gjorde den gangen. Evangelietekst: Johannes kap. 12, v. 
1–13.

Skjærtorsdag 24. mars kl. 19 er det kveldsgudstjeneste med enkelt på-
skemåltid. I tråd med tradisjonen spiser vi lam (som har blitt grillet av kon-
firmantene som er på påskeleir) og smaker på noe av det som inngår i det 
jødiske påskemåltidet. Tekstene handler om disiplene og Jesus på deres siste 
kveld sammen. Siden de var jøder spiste de jødisk påskemåltid til minne 
om da Moses og folket ble frelst ut fra Egypt, og de har den første nattverd. 
Jesus vasker også føttene til disiplene for å vise dem at han skal tjene dem. 
Det hinter til den tjenesten han skal gjøre for alle mennesker i dagene som 
følger. Evangelietekst: Johannes kapittel 13, vers 1–7.

Langfredag 25. mars kl. 11. Langfredag er den mørkeste dagen, lyset i 
kirken er dempet og orgelet tier, bare sangen lyder mellom lesnigene av 
langfredags evangelium. Langfredag møter Jesus dommen fra Pontius Pi-
latus og folket. Han piskes, får på seg tornekrone og bærer korset gjennom 
Jerusalem til Golgata, den ruten som i dag heter Via Dolorosa. På Golgata 
blir Jesus hengt på korset og dør etter at han har ropt: Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg? Evangelietekst: Markus kap. 14, v. 26 – kap. 
15, v. 37.

Påskeaften 26. mars kl. 23 er det påskenattsmesse. Påskeaften begynner 
den gryende feiringen av oppstandelsen, selve påskefesten er påskedag. 
Kirkerommet er langfredagsmørkt i starten, før lyset bæres inn, og påske-
gleden over lyset som bryter mørket sprer seg i rommet. Dette er natten da 
Kristus brøt dødens lenker, og seirende stod opp fra dødsriket. Evangelie-
tekst: Markus kap. 16, v. 1–8.

Påskedag 27. mars kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Endelig er det påskedag, 
kirken er lys og påskens salmer og musikk setter tonen for påskefesten. 
Sentralt i gudstjenesten er det klassiske påskedagsbudskapet: Kristus er 
sannelig oppstanden. I teksten hører vi at Jesus viser seg for kvinnene når 
de er på vei bort fra den tomme graven, og de blir jublende glade! Evange-
lietekst: Johannes kap. 20. v. 1–10.

2.påskedag 28. mars kl. 11 er det fellesgudstjeneste med Ullern i Skøy-
en kirke kl 11. Påsken fortsetter, Jesus viser seg for disiplene etter oppstan-
delsen. Evangelietekst: Johannes kap. 20, v. 11–18.
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2016
Mars 
Søndag 20. Gudstjeneste Palmesøndag 

Kirkekaffe etter gudstjenesten.
11:00

Torsdag 24. Gudstjeneste Skjærtorsdag 
Påskemåltid i gudstjenesten.

19:00

Fredag 25. Gudstjeneste Langfredag 11:00

Lørdag 26. Gudstjeneste Påskenatt 23:00
Søndag 27. Høytidsgudstjeneste Påskedag 11:00
Mandag 28. Gudstjeneste 2. påskedag 

Fellesgudstjeneste i Skøyen kirke 
med Ullern menighet

11:00

Tirsdag 29. Formiddagstreff  Gjest: 
Idehistoriker og prest Karl Gervin om 
klosteret på Hovedøya. Lunsj. Utlod-
ning. Ingen påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

Torsdag 31. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

April
Lørdag 2. STÅ OPP! 

Påske for 12-åringer
16:00-
20:00

Søndag 3. Gudstjeneste – påskefest med  
menighetens 12-åringer 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 5. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Torsdag 8. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Lørdag 9. Konfirmantfestival 
Idrettshøyskolen

Søndag 10. Ungdomsgudstjeneste 
Velkommen uansett alder! 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Tirsdag 12. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30.  
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Torsdag 14. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Søndag 17. Gudstjeneste 
Menighetens årsmøte på kirkekaffen 
etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 19. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Onsdag 20. Dugnad i og utenfor kirken 17:00-
21:00

Torsdag 21. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Søndag 24. Speidergudstjeneste 
Kirkekaffe utenfor kirken etter  
gudstjenesten.

11:00

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

18:00-
20:00

Tirsdag 26. Formiddagstreff 
Gjest: Edle Catharina Norman om 
”Spiselige planter”. Lunsj. Utlod-
ning. Ingen påmelding. Velkommen!

12:00-
14:00

Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30.  
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Torsdag 28. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Mai
Søndag 1. Kveldsgudstjeneste på 1. mai 

Kirkekaffe etter gudstjenesten. 
19:00

Tirsdag 3. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Torsdag 5. Kristi himmelfartsdag  
Gudstjeneste i Ullern kirke

11:00

Søndag 8. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 10. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Torsdag 12. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2016
Gå inn på skoyenkirke.no for mer  
informasjon om aktiviteter i kirken.
Følg oss på facebook.com/Skoyenkirke

Søndag 15. Høytidsgudstjeneste Pinsedag  
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Mandag 16. Prostigudstjeneste 2. pinsedag  
ute i Maridalsruinene. Gudstjeneste-
tiden korresponderer med bussen inn 
i Maridalen.

11:15

Torsdag 19. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Lørdag 21. Danseverksted for ... 
Forberedelser av gudstjenesten

Søndag 22. Dansegudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 24. Familietirsdag  
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Torsdag 26. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Søndag 29. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Mandag 30. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i  5.-7. klasse.

18:00-
20:00

Tirsdag 31. Sommertur med formiddagstreff 
til Lunden kloster. 
Ta kontakt med kirkekontoret for 
mer info og påmelding.
Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Juni
Torsdag 2. Babysang 

Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Søndag 5. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 7. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. Alders-
delte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Alle grupper

17.30-
19:00

Torsdag 9. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Lørdag 11. Tensingkonsert i kirken 18:00
Søndag 12. Utegudstjeneste på Skøien hovedgård 

Vi går samlet fra Skøyen kirke kl. 11. 
Sommerfest ute etter gudstjenesten.

11:00

Torsdag 16. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 
Kor, band, teknikk, dans, drama

18:00-
20:30

Søndag 19. Fellesgudstjeneste i Ullern kirke / 
Vigslingsgudstjeneste i Domkirken 

11:00

Søndag 26. Gudstjeneste i Ullern kirke 
for Ullern og Skøyen menigheter

11:00

Juli
Søndag 3. Gudstjeneste i Ullern kirke 

for Ullern og Skøyen menigheter
11:00

Søndag 10. Gudstjeneste i Ullern kirke 
for Ullern og Skøyen menigheter

11:00

Søndag 17. Gudstjeneste i Ullern kirke 
for Ullern og Skøyen menigheter

11:00

Søndag 24. Gudstjeneste i Skøyen kirke
for Ullern og Skøyen menigheter

11:00

Lørdag 30. Avreise til årets konfirmantleir 
Leiren varer til 3. august.

Søndag 31. Gudstjeneste i Skøyen kirke
for Ullern og Skøyen menigheter

11:00

August
Søndag 7. Gudstjeneste i Skøyen kirke

for Ullern og Skøyen menigheter
11:00

Søndag 14. Gudstjeneste i Skøyen kirke
for Ullern og Skøyen menigheter

11:00

Søndag 21. Skolestartgudstjeneste 
Alle som starter på skolen for første 
gang er invitert spesielt til gudstjenes-
ten. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Torsdag 25. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen 
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Søndag 28. Samtalegudstjeneste med årets 
konfirmanter 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 30. Formiddagstreff 
Lunsj. Utlodning. Ingen påmelding. 
Velkommen!

12:00-
14:00

Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. Alders-
delte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
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MØT EN NABO
Det søte liv på Skøyen! 
Grunderen bak www.detsoteliv.no,  
Kristine Ilstad, bor på Skøyen. 
Fra og med dette nummeret av 
NÆR DEG deler hun baketips og 
oppskrifter med oss i en egen 
spalte.

Kan du fortelle oss litt om deg selv? 
Er du utdannet baker?
Jeg er på ingen måte utdannet baker. 
Jeg er utdannet siviløkonom og jurist 
og jobber til daglig med internasjonal 
skatterett i DNB. Baking og blogging 
på Det søte liv er en lidenskapelig 
hobby som jeg holder på med på fri-
tiden.

Du og familien bor jo på Skøyen. 
Hva liker du best med å bo på 
Skøyen?
Ja, vi har bodd på Skøyen terrasse i 
snart 15 år. Jeg er vokst opp ved St. 
Hans-haugen, så jeg liker meg godt i 
Oslo sentrum. Skøyen har det unike 
ved seg at det er veldig nærme by-
kjernen, og likevel grønt, rolig og 
nærmest bilfritt her vi bor.  

Hva ville du anbefale av aktiviteter 
i nærområdet til noen som nettopp 
har flyttet til Skøyen?
Jeg elsker å gå i Frognerparken, så en 
tur dit må være den første aktiviteten 

jeg ville anbefalt. Det er luksus å bo 
så nærme et av verdens flotteste park-
anlegg. 

Hvordan fikk du interesse for ba-
king, hvordan ledet interessen deg 
til å starte bloggen, Det søte liv, og 
når startet du bloggen?
Jeg har bakt så lenge jeg kan huske. 
Da jeg var liten, bakte jeg sammen 
med moren min. Etter hvert tok jeg 
over all kakebaking i familien og jeg 
bakte 30 kaker til min egen konfirma-
sjon! Det søte liv startet jeg da jeg var 
hjemme i mammapermisjon i 2004. 
På den tiden fantes det ikke blogger, 
så det hele startet med en nettside. 

Du har så mange flotte bilder på 
bloggen din. Tar du bildene selv? 
Baker du hjemme og er bildene tatt 
hjemme?
Ja, jeg tar alle bildene selv. Dette gjel-
der alle bilder på bloggen også de jeg 
har brukt i jubileumsboken som jeg 
ga ut i 2014. Jeg baker hjemme og tar 
bildene ved kjøkkenbordet mitt.

Hva er de siste baketrendene?
Jeg pleier ikke å følge noen spesielle 
baketrender, og er like glad i å bake 
alle slags kaker enten det er norsk tra-
disjonsbakst, utenlandske klassikere 
eller moderne kaker som finnes i alle 
hippe cafeer. Hvis jeg først skal si noe 
om hva jeg oppfatter som baketrender 
for tiden, så er det å eksperimentere 
med franske makroner og å bruke salt 
karamell som smak. 

Hvordan får du tid med jobb og fa-
milie til å teste ut alle oppskriftene? 
Det er jo litt travelt noen dager, men 
på den annen side er jeg nokså effek-
tiv når jeg baker. Dessuten ser jeg lite 
på TV.

Hva er din beste hemmelighet for 
luftig deigbakst? Bollene hos noen 
av oss blir sjeldent luftige.
Prøv oppskriften jeg har kalt Verdens 
beste boller på Det søte liv. De er fan-

tastisk luftige og gode og hører til de 
mest besøkte oppskriftene jeg har på 
bloggen.

Hva er barnefavoritter for barne-
bursdager? Din anbefaling?
Barnas beste sjokoladekake på Det 
søte liv er alltid populær. Ellers har 
det vært stor suksess hjemme å ar-
rangere cupcakepynting i barneburs-
dager. Da har jeg bakt klart en kjem-
peporsjon vaniljemuffins og laget 
kremer i ulike farger og smaker. I 
tillegg kjøper jeg inn masse forskjel-
lige typer kakestrøssel og annen ka-
kepynt. Både datteren min og jentene 
som vi har hatt på besøk har kost seg 
og jeg er imponert over kreativiteten 
jeg har vært vitne til!

Noen anbefalinger for festlige lag 
med en venninneklubb?
Ikke annet enn at man må passe på at 
det er nok kake. Og gjerne kombinere 
serveringen med en kake som man vet 
alle venninne liker fordi den har slått 
an før, og en helt ny kake som ven-
ninnene synes er spennende og som 
kan bli en snakkis i løpet av kvelden.

Noen anbefalinger for festlige lag 
med den eldre generasjon?
Det fine med den eldre generasjonen 
er at de ofte er vant med kaffe og 
kake i hverdagen. Til festlige lag bør 
det være et rikholdig kakebord. Alle 
slags kaker egner seg vel da! 

Har du en ny vri på en gammel 
norsk klassiker? 
Prøv å fylle Verdens beste med jord-
bær i tillegg til vaniljekremen. Friskt 
og utrolig nydelig! Utenom jordbær-
sesongen, kan man bruke avrente, 
hermetiske mandariner, kiwi eller an-
nen vinterfrukt. 

Hva er din favorittkake og hvorfor?
Jeg er glad i alle slags kaker!
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MØT EN NABO: 
Kristine Ilstad
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ET HUS PÅ SKØYEN

Lokomotivfabrikken på Skøyen
Av: Dag Andreassen

Trikkestoppet Thune har navnet sitt fra 
den store fabrikken som vi fortsatt kan 
se fasadene og skorsteinene til mellom 
Drammensveien og jernbanen: Thunes 
Mekaniske Verksted. I fasadene kan vi 
se våpenskjold med tre hammere. Det 
er en hammer for hver generasjon av 
smedfamilien Thune. 

Smedmester Anders Paulsen Thune 
i Drammen startet familiebedriften. 
Sønnen Halvor flyttet til Christiania 
og startet Thunes Mekaniske Verk-
sted i 1852.  Tredje generasjon, An-
ders L. Thune (1848-1920) overtok 
i 1870 og tok familiebedriften fra 
håndverksbasert metallvareproduk-
sjon til storindustri. 

Sist på 1890-tallet hadde bedriften 
vokst ut av sine lokaler i Vika, hvor 
det ble produsert dampkjeler, damp-
maskiner og utstyr til industrien. 
Skøyen hadde etter Drammensbanens 
åpning i 1872 blitt et attraktivt sted 
også for industrietablering. Thune 
fant en tomt tvers over jernbanelinjen 
fra Frognerkilens Fabrik, og i 1902 
sto det nye anlegget ferdig. Det var 
Anders Thunes bror, arkitekt Jens 
Kristian Thune, som fikk i oppdrag å 
tegne de karakteristiske fasadene og 
skorsteinene vi kan se i dag.

Thunes vokste på Skøyen, med stadig 
mer avanserte teknologiske løsninger 

for jernbane, kraftut-
bygging og industri. 
Papirmaskiner, trefor-
edlingsutstyr, turbiner 
og rørgater var stan-
dard leveranser for 
Oslo-industrien som 
Kværner og Myrens, 
og Thune kastet seg 
inn i konkurransen 
med stort hell.

Det første lokomoti-
vet ble bestilt av NSB 
før flyttingen, og siden ble det levert 
et stort antall damplokomotiver, in-
kludert det legendariske Dovregub-
ben, og lange serier med elektriske 
lokomotiver på 1950-og 60-tallet i 
samarbeid med naboen NEBB. Til 
sammen produserte Thune over 300 
lokomotiver.

Thune på Skøyen ekspanderte vold-
somt frem mot første verdenskrig. 
Under og etter første verdenskrig 
opplevde industrien stor turbulens, og 
statlig armod satte stopp for lokomo-
tivinnkjøp. I 1943 ble Thunes kjøpt 
av Myrens Verksted, eid av Kværner. 

Etterkrigstiden ble preget av ny vekst 
og modernisert produksjon i et godt 
konsernsamarbeid. Byggeboom og 
industri- og transportvekst ga god 
omsetning på alt fra lokomotiver til 
damp. Og oljekjeler, vaskerimaskiner 
og industriutstyr. 

Arbeidsstokken på Skøyen kom fort 
tilbake til gamle høyder med 500–600 
mann, og det måtte startes egen be-
driftsskole for å skaffe nok faglært 
arbeidskraft. Det måtte også satses 
på boligbygging for å kunne tiltrekke 
seg og holde på arbeidskraft.

I 1969 fusjonerte de to Skøyen-na-
boene Thunes og Eureka. Eureka i 
Hoffsveien 1 hadde på dette tidspunkt 
allerede bestemt seg for å forlate sine 
tilårskomne lokaler til fordel for et 
nytt anlegg på Tranby i Lier. Etter fu-
sjonen lå det i kotene at også Thunes 
skulle bli med på flyttelasset til Lier. 
Flyttingen startet sommeren 1974, 
og i løpet av 1975 var all produksjon 
samlet i Lier. 

Bygningene på Skøyen er i dag godt 
bevarte og i bruk som bl.a. bilforret-
ninger og møbel- og interiørbutikker i 
tillegg til kontorer.

Teatermaler Jens Wangs fremstilling av Thunes til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 (Norsk Teknisk Museum)

Lokomotiv bygget i 1921 ved Thune.  Foto: Norsk Teknisk Museum
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Oslo kommune
Bydel Ullern

Henvend deg til Bydel Ullern om du trenger
Barnehageplass, hjemmetjenester, bo- og dagtilbud, barnevernstjenester, sosiale tjenester, tilbud fra helsestasjon, 

forebyggende og rehabiliterende tjenester. Bydelen er også opptatt av nærmiljøutvikling i Ullern.

Informasjon fra Bydel Ullern

Lyst på livet
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Gjenbrukstasjonen 
åpnet

Vil du bli 
meddommer?

OSLO KOMMUNE SKAL rekruttere fl ere 
tusen nye meddommere for peri-
oden 2017-2020. Meddommere 
er vanlige innbyggere som er med 
på å ta avgjørelser i rettssaker. Les 
mer: www.oslo.kommune.no/
meddommer

SMESTAD GJENBRUKSSTASJON BLE 
offi sielt åpnet mandag 11. januar. 
 Der kan kan du levere alt som 
er for stort til å kaste i søppelbøtta 
hjemme og mindre mengder hage-
avfall. Adressen er: Ullernchaus-
seen 26. Finn mer informasjon på: 
www.oslo.kommune.no 

BYDEL ULLERN DRIVER et tilbud for 
hjemmeboende personer med demens, 
eller begynnende hukommelsesvansker, 
mellom 60 og 90 år. Vi ønsker å komme 
i kontakt med foreldre i barselpermisjon, 

som vil dele gleden ved å være sammen 
med et lite barn, omtrent to timer annen-
hver tirsdag. Det blir felles trilleturer, 
lek, sang og andre hyggelige aktiviteter. 
Lederen for Skøyen kirkes babysanggrup-
pe kan også formidle informasjon om 
prosjektet. 
Kontakt, e-post: ashild.midtbo@bun.oslo.
kommune.no, tlf. 941 52 809

Er du i barselpermisjon og 
interessert i å engasjere deg i 
noe meningsfullt? 

Trilletur og bonusbestemor

Bydelutvalgets neste møte
� nner sted og 19.5. Bydels-
utvalgsmøtene er åpne for alle.

Møte i bydelsut-
valget våren 2016

Ny bydelsdirektør i 
Bydel Ullern

I LYST PÅ LIVET jobber pensjonister 
med å fremme egen helse og livs-
kvalitet gjennom å påvirke vaner og 
mønster i hverdagen. Man møtes i 

en fast gruppe en gang i måneden. 
Gruppene begynner i mai på Skøyen 
aktivitetssenter. 
 Påmelding til koordinator Lene 
Træet: lene.traet@bun.oslo.kommune.no 
Pris kr 200 for arbeidshe� e og 
servering på alle møtene

BU-MØTENE STARTER klokken 18.00 i 
Hoffsveien 48, 1. etasje BU-sal. 
Fra 18.00 til 18.30 er det åpen halvtime. 
Kontakt politisk sekretær, Tore Gleditsch, 
e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommu-
ne.no, Tlf. 952 98 337

BYRÅDET I OSLO kommune har vedtatt å 
ansette Marie Anbjørg Joten som bydelsdi-
rektør i Bydel Ullern. 
– Jeg er opptatt av at Bydel Ullern skal være 
en trygg og god bydel, for både innbyggere 
og ansatte. Dette skal vi få til gjennom godt 
samarbeid med politikerne, og god dialog 
med innbyggere, sier Marie Anbjørg Joten.
Hun har fungert i stillingen som bydelsdi-
rektør siden desember 2014. Stillingen er 
besatt for et åremål på seks år.
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ULLERN LIGGER I 
toppskiktet hva 
levealder angår. Det 
er gledelig.

HØY LEVEALDER GIR 
noen utfordringer 
også. Vi ønsker at 

levealderen går hånd 
i hånd med god livskvalitet. Skal vi 
klare det, må vi satse på forebyggende 
innsats, først og fremst fra den enkelte, 
men også i kombinasjon med de til-
bud bydelen kan stille opp med. 

HER ER DET mye å gå på, og det er nok 
slik at vi alle begynner å tenke på dette 
for sent. Det blir mest reparasjoner 
når ting begynner å skrante.
 Fra politikerne og bydelens side bør 

vi være langt mer o� ensive; beredt 
på å sette inn ressurser når det ikke 
trengs, for å sette det på spissen.
 Konkret satser vi nå mer på kultur- 
og aktivitetssentra, frisklivssentral 
og hverdagsrehabilitering. Dessuten 
tilrettelegges det for bygging av såkalte 
Plussboliger, slik at det blir mulig å 
kjøpe tilpassede boliger for et langt 
livsløp, på det ordinære markedet. 
 Som bydel blir vi o� e målt på hvor 
mange sykehjemsplasser vi kan tilby. 
Det blir feil innfallsvinkel. Sykehjem-
splasser er nødvendig for de som må 
ha det, men er ingen god løsning for 
de som er i stand til å ta fullt ansvar 
for sitt daglige liv.
 Slik er det på � ere områder. Vi må 
alle ta sjansen på å begynne tidlig, 
bruke ressurser, selv når det oppleves 

som unødvendig tidlig. Det er dilem-
maet. God forebygging, det er å tenke 
smart tidlig nok.

Carl Oscar Pedersen (H)
Leder av bydelsutvalget i 
Bydel Ullern

Bydel Ullern
– med tradisjon for utvikling

www.bun.oslo.kommune.no
Sentralbord: 02 180

Følg Bydel Ullern på Facebook
www.facebook-com/bydelullern

Lenge leve i Ullern

Carl Oscar 
Pedersen (H).

Søk tilskudd til 
kultur og idrett
Bydel Ullerns tilskudd til kul-
tur- og idrettstiltak lyses ut med 
søknadsfrist 01.04.201. 
Bydelsutvalget har i 2016 avsatt 
kr 600 000 til ordningen. 

DET ER UTARBEIDET søknadsskjema 
og retningslinjer for tildeling av 
midler, søknadsskjema må benyt-
tes. Søknadsskjema og retnings-
linjer får de ved å henvende deg til 
Bydel Ullern v/Tore Gleditsch: 
tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

VI GJØR OPPMERKSOM på at det ikke 
er nødvendig for søkere som søkte 
restmidler for 2015 med søknads-
frist i desember 2015 å søke på 
nytt. Søknadene vil bli behandlet 
samlet og planlegges behandlet i 
Ullern bydelsutvalg 19.05.2016.

– VED Å JOBBE på 
tvers kan vi utløse 
hverandres ressurser 
på en bedre måte, sa 
Esther Marie Lier, leder 
for Ullern frivilligsen-
tral på folkemøtet om 
frivillighet 2. februar. 

Frivilligheten i bydelen vil blant annet 
samarbeide om en frivilligdag den 18. 
juni på CC Vest, og om hverdagsintegre-
ring av flyktninger.

OM DU ØNSKER å delta i prosjekter på 
tvers av frivilligheten, kan du melde din 
interesse til Ullern Frivilligsentral, tl.f. 22 
52 30 05/ 97 18 62 65 eller til ullernfrivil-

ligsentral@bymisjon.
no. En ny nettside 
samler informasjon 
om de ulike frivillige 
lagene og foreningene 
i Bydel Ullern.
www.frivilligullern.no

FRIVILLIGHET PÅ TVERS
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Esther Marie Lier, 
leder i Ullern Frivil-
ligsentral.

Åpningstider i 
bydelens 

seniorsentre
SKØYEN 

AKTIVITETSSENTER 
Skøyen Terrasse 1

Tlf: 911 79 421
www.oslo.kommune.no/
skoyen-aktivitetssenter

E-post: aktivitetssenter@bun.
oslo.kommune.no

Åpningstider: 09:00 – 16:00

ULLERN 
KULTURSENTER

Sponhoggveien 2
Tlf: 905 56 623

www.oslo.kommune.no/
ullern-kultursenter

E-post: kultursenter@bun.oslo.
kommune.no

Åpningstider: 09:00 – 15:00

DET ER MANGE i Bydel Ullern som kunne 
ha behov for et medmenneske i hverda-
gen. Kontakt Frivillgsentralen (se under).

BLI BESØKSVENN!

 (se under).

TRENGER DU HJELP 
til småarbeider i huset? 
«Teknisk etat» på 
Ullern Frivillig-
sentral kan kanskje 
hjelpe deg. Arbeidet er gratis. Kontakt 
Ullern Frivilligsentral, tlf. 22 52 30 05 
eller ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

TEKNISK ETAT

til småarbeider i huset? 

hjelpe deg. Arbeidet er gratis. Kontakt 



TANKER I TIDEN

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tekst: Anne Marie Bakke

Tiden min som ansatt i Skøyen kirke 
er nå over, men engasjementet mitt for 
det man arbeider med i menigheten, det 
fortsetter!

Jeg har jobbet med frivillighet i Skøyen 
menighet i tre år.  Heldig er jeg som har 
blitt kjent med mange frivillige som er 
så engasjerte gjennom alle typer akti-
viteter; gudstjenester, tweensklubb, 
dugnader, formiddagstreff, førjulsmar-
kedet, fasteaksjonen, utegudstjeneste 
m.m.

Det har gjort stort inntrykk på meg å 
oppleve hvordan frivillige, staben og 
menighetsrådet er bevisste og enga-

sjerte i hva de ønsker for Skøyen me-
nighet. De jobber målrettet for å oppnå 
det.  Jeg opplever Skøyen kirke som en 
åpen, inkluderende og moderne menig-
het som ønsker å være aktuell for dem 
som bor i soknet og bidra til et godt 
nærmiljø.  Vi på Skøyen kan føle oss 
velkommen i alle faser av livet.  Det er 
jeg glad for.

Det er et godt driv hos de frivillige, an-
satte og i menighetsrådet. Fremover blir 
det ombygging av inngangen for å åpne 
opp kirkens hovedinngang. Mer lys og 
mer åpent.  Kjøkkenet blir også pusset 
opp innen et par år. Da blir det enda let-
tere å ha tweensklubb eller pizzakveld 
med samtale, eller kanskje filmkveld 
med refleksjon, foredragsserier og an-

dre kulturarrangementer. Noen ganger 
er det godt å bare kunne henge og små-
prate.  Med flere fornyede og nyoppret-
tede utvalg er det nok av muligheter for 
å kunne engasjere seg og skape noen av 
arenaene man selv ønsker på Skøyen. 

Dansegudstjeneste
Søndag 22. mai inviterer vi 13- og 
14-åringer (7. og 8. trinn) til å bli 
med på et danseverksted som skal 
resultere i en dansegudstjeneste. Mer 
informasjon kommer i posten og på 
nettsidene våre.

Filmklubb?
Vil du være med på å starte en film-
klubb for 13–14-åringer i kirken? Vi vil 
gjerne ha med oss noen ungdommer til 
å være med å bestemme hvilke filmer 
som skal være på programmet, og hvor-
dan vi kan snakke om filmene på en in-
teressant og lærerik måte. Hva formid-
ler vanlige filmer om etikk og verdier?

Utegudstjeneste
Det er en årlig tradisjon i Skøyen me-
nighet å holde sommergudstjeneste i 
hagen på Skøien hovedgård. Det skal vi 
gjøre også i år, søndag 12. juni. Da skal 
vi feire «Skaperverkets søndag», og vi 
vil invitere 9- og 10-åringer til å lære 
om – og være med på – kirkens kamp 
for å ta vare på Guds skaperverk.

Wenche Eide, Erling Bugge, Rolf Nicolai 
Brynildsen, Nils Axel Kjærgaard Nissen, Inger 
Langerud, Adele Elisabeth Pihl Lerche, Marie 
Elisabeth Johansen, Willy Edvardsen, Georg 
Smefjell, Astrid Ruud, Svein Harald Nygren, 
Julius Ferdinand Ytteborg, Arnt Magne Rindal, 
Eva Dorthea Hollatz Larsen, Ingrid Østby, Knut 
Gaarder, Birgit Hagen, Per Henrik Bache, Esther 
Sophie Almskog, Sjur Thomas Borgen

Emma Ruud Sæthern, Vincent Skårvin, Hector Wøien Melteig 
Christensen, Emil Ødegård Haukom, Noelia Gilhuus-Moe, 
Oliver Perminow, Jonas Engh Gøhtesen, Aksel Doornbos 
Skjelle, Ludvig Kjær Austad, Mathias Ryland Danielsen, Filip 
Omland Vikebø, Alma Stenbek Martens, Leo Grønningsæter 
Stabell, Christian Lorentz Øien Pedersen, Ebba Elisabeth 
Torgersen, Filip Aleksander Mo Skreiberg, Ella Kjøsnes 
Valved, Tarald Lone Nenov, Herman Woldøen, Johannes 
Haabet Haugland, Theodor August Lahn Watson, Axel 
Christian Solem Munthe, Olai Saltnes Gurrik, Carla Charlotte 
Borch-Nielsen, Judith Senneset, Alma Lauritzsen Bunney, 
Emily Elisabeth Staubo-Tveiten, Sara Olivia Kluge Dalaker

DØDE
26.10.15 - 
02.03.16

26.10.15 - 
01.03.16

DØPTE
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HILSEN FRA MENIGHETSRÅDET
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To ledige stillinger 
– en «spesialist» og en «allrounder»!
Er du en allsidig person som kan 
tenke deg å jobbe i kirken noen da-
ger i uken? Menighetsrådet ønsker 
en ekstra medarbeider på kontoret i 
kirken som vil være med på laget i et 
veldig fint arbeidsmiljø. I tilllegg er 
stillingen som kantor hos oss ledig. 

I vår lyser vi altså ut både en stilling 
som kantor i 50 % OG en 50 % stil-
ling som medarbeider på kontoret / 
i kirken. 

Hva den siste stillingen skal kalles er 
ennå ikke bestemt – og ikke så viktig. 
For hvis DU kan tenke deg å være 
kollega med resten av staben på kon-
toret og bidra med kontoroppgaver, 
ulike praktiske oppgaver rundt om i 
kirken og samarbeid med frivillige 
i gjennomføringen av ulike oppga-
ver (som førjulsmarkedet, dugnader 
osv.), så er det ikke så nøye hva vi 
kaller stillingen: Kanskje du fore-

trekker kontormedarbeider, husmor, 
husfar, alt-mulig-dame, alt-mulig-
mann, ... eller noe annet.

Vi ønsker oss aller helst en med-
arbeider fra nærmiljøet, som har et 
engasjement for Skøyen, mennesker 
og miljø. Kanskje kan kirken være et 
fint sted å avslutte et langt yrkesliv 
på en hyggelig måte?

Følg med på utlysningen via NAV 
og vår egen nettside eller ta kontakt 
med kirkekontoret hvis du vil høre 
mer om stillingen.

Kantorstillingen lyses ut og tilsettes 
av Oslo kirkelig fellesråd i tråd med 
gjeldende retningslinjer. Men me-
nigheten har mulighet til å påvirke 
profil og innhold i stillingen. Følg 
med på utlysninger hvis du er kva-
lifisert for og kan tenke deg å jobbe 
med kirkemusikk her i Skøyen! 

La oss 
be!
La oss som menighet be 
for alle dem i vårt felles-
skap som

- lever med sorg og  
 savn
- sliter med sykdom
- er ensomme 

La oss som menighet be 
for vår verden og alle 
som

- er rammet av krigens  
 redsler
- mangler mat og vann
- er på flukt og  
 mangler et hjem

Haslumseter kapell

Kapellet drives av menigheter i Bærum og Oslo vest,  
der i blant Skøyen menighet. Gudstjenester avholdes 
stort sett hver søndag kl. 12.00. Salg av kaffe, vafler,  

brus og sjokolade. For oppdatert informasjon og  
gudstjenesteliste: www.haslumseter.no.
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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. Onsdager stengt. 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

Leder trosoppl.
Asbjørn Haakonseth
23 62 94 24
ah543@kirken.no

Kapellan
Eva Klokkerud
23 62 94 14
ek837@kirken.no

Daglig leder
Birgit J.Wirgenes
23 62 94 12
bw698@kirken.no

Kontorhjelp
Roar Bøch
23 62 94 10

Sokneprest
Ingeborg Sommer 
23 62 94 13
is297@kirken.no

NAVN I KIRKEN 

Kirketjener
André Førsund

Kirketjener
Ingrid Mo

Kirketjener
Guro Utne Salvesen 

Menighetsarbeider
Bernd Klare

Ans. voksenleder i 
TenSing: Johanne 
Norum Hansen
95 94 04 36

Ungdomsarbeider 
Cecilie Rikter-
Svendsen 

Menighetsrådsleder 
Ingerid Eknes
22 52 06 34

Gudstjenester i Skøyen kirke hver søndag kl. 11 eller 19 
(kveldsgudstjeneste en søndag i mnd.). Etter gudstjenesten 
er det kirkekaffe. Kan du tenke deg å være med som guds-
tjenestemedarbeider i et av teamene - under gudstjenesten 
eller på kirkekaffen? Ta kontakt med sokneprest Ingeborg, 
is297@kirken.no (mob: 90 10 38 49)

Formiddagstreff i Skøyen kirke siste tirsdag i måneden 
kl. 12–14. Lunsj og foredrag/tema i kirkestuen.  
Ingen påmelding. 

Skøyen Ten Sing møtes i kirken hver torsdag kl. 18.00– 
20.30. For ungdommer fra konfirmantalder og oppover. 
Ten Sing driver med kor, dans, drama, band og teknikk 
og har et fokus på det sosiale. Hver gang er det kvelds- 
avslutning i kapellet. Alle fra 13 år er velkommen!

Speideren har møter tirsdager (se midtsidene), annen hver 
gang oppdagere (2. og 3. klasse) og stifinnere (4. og 5. 
klasse) kl 17.30–19.00 og annen hver gang vandrere  
(6. klasse og oppover) kl. 18–20. Møtested: Speiderloka-
lene i kirkens underetasje. Kontaktperson: Gruppeleder 
Endre Vik Nordbrønd, endre.nord@hotmail.com.

Familietirsdag i kirken annen hver tirsdag kl. 16-18. Åpen 
kirke fra kl.16.  Middag kl. 16:30. Barnegrupper etter alder 
kl. 17-18. Knøttesang for de minste sammen med foreldre. 
Skøyerne 4-7 år: Sang, fortelling, forming og gudstjeneste-
arbeid. Skaperne fra 8 år: klubb og bibelundervisning.  
Kontakt trosopplæringsleder Asbjørn, ah543@kirken.no

Babysang hver torsdag i kirkerommet kl 11.15-11.45. 
Babysang er et tilbud for de aller minste sammen med en 
voksen. Sangstund i kirkerommet hvor vi synger barne-
sanger og tradisjonssanger. Ta gjerne med matpakke. 
Kaffe og te serveres etterpå. Ingen påmelding.

Tweensklubb er et åpent værested for de som går i 5.–7. 
trinn. Den siste mandagen i hver måned er ungdomsrom-
met i kjelleren åpent mellom klokken 18 og 20, med air 
hockey, biljard, fotballspill, brettspill, kortspill, musikk og 
kiosk.

For mer info se ”Hva skjer i Skøyen kirke” (midtsidene) 
www.skoyenkirke.no og facebook.com/Skoyenkirke.

DÅP ELLER BRYLLUP?
Ring fellesnummeret til 
KIRKETORGET I OSLO, 

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


