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Nye medarbeidere • Tensing • Kateket  • 
Bydelssider • Hus på Skøyen • Kirkekaffen



BARN OG UNGE

Babysang
Babysang er en sangstund for barna og de 
voksne som følger dem. Mange er mødre 
i permisjon, men fedre, besteforeldre, fad-
dere, tanter og onkler er også velkommen 
til å bli med. I sangstunden synger vi kjente 
og kjære barnesanger, med blikk og berø-
ring, ro og bevegelse.

I Skøyen kirke er det babysang hver tors-
dag. Som regel ledes den av trosopplæ-
ringsleder Asbjørn Gutubø Håkonseth. 
Etter sangstunden slår mange seg ned i 
foajeen for en kopp kaffe eller te. Ta gjerne 

med matpakke og barnemat, du kan få låne 
mikrobølgeovnen.

Tilbudet er gratis tilbud. Du trenger ikke å 
tilhøre Skøyen kirke for å komme.

På nettsiden vår kan du sende inn ønsker 
og forslag til sanger å synge: www.skoy-
enkirke.no

Høsten 2016 er det babysang fra 18. august 
til 8. desember. Dørene åpnes klokken 11, 
og så synger vi fra 11:15 til 11:45.

Skolestartgudstjeneste
For 11. år på rad har vi markert skole-
start med en gudstjeneste der vi spe-
sielt hadde invitert 6-åringer som skal 
på skolevei for første gang. 

Blant mye annet fikk vi i gudstjenes-
ten høre litt fra boken «Tre i et tre» 
som alle skolestarterne fikk i gave og 
vi lærte om dåpen som gir oss tilhø-
righet til både kirken, hverandre og 
Gud – også når vi er på skolen.

På kirkekaffen feiret vi skolestarten 
med boller og saft til alle!
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BARN OG UNGE

Tensingkonsert
Skøyen Ten Sing hadde sin vårkon-
sert 11. juni i Skøyen kirke. Kon-
serten hadde tittelen ”Generasjon 
perfekt” og omhandlet presset som 
dagens ungdom føler om å være per-
fekt på alle måter. Ten Singerne had-
de selv valgt sanger og øvd på dem, 

rigget opp til konserten, skrevet dra-
mastykkene, laget stepdance og video 
til konserten. I pausen ble det solgt 
kaffe og kaker i kafeen til inntekt til 
arbeidet i Skøyen Ten Sing. Tusen 
takk til alle som kom å så på!

I en uke har konfirmanter og 
ledere lekt, badet og lært på 
konfirmantleir på Hvaler. I 
sol og varme har formidda-
gene vært preget av under-
visning om perlene på kris-
tuskransen, hverandre og om 
verden vi bor i. Vi har snak-
ket om tro og tvil, store og 
små spørsmål. 

Ettermiddagene har vært fylt 
av blant annet volleyball-

turnering, kampkveld, per-
levandring, bading i litt for 
kaldt vann, konkurranse med 
masse engasjement og ma-
krame på varme svaberg. 

Vi håper og tror konfirmante-
ne har hatt det fint med oss og 
med hverandre, i mange ulike 
settinger og i temposkifter. 
De utfordrer oss og seg selv, 
og vi har det gøy på ferden 
med dem. 

Konfleir
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NYTT FRA KIRKEN

Det ble en folksom og god dag på 
kontoret mandag 15. august: Etter 
en vår med vakanser og sykefra-
vær fikk vi tre nye medarbeidere på 
plass:

Natalie Eliseeva er vår nye kantor 
i 50 % stilling. Nærmere presenta-
sjon av henne kommer i neste blad. 
Men hun er å høre på orgelkrakken 
alt fra 28. august.

Ceceilie Elde er ansatt i en 50 % 
stilling som menighetsarbeider – en 
nysatsning av menighetsrådet.

Siri Kolberg Torgersen er vikar 
for daglig leder i 100 % stilling.

Vi ønsker dere alle tre hjertelig vel-
kommen til stab og menighet og 
gleder oss til bli kjent med dere og 
til samarbeid om små og store begi-
venheter her på Skøyen – i kirke og 
lokalsamfunn.

Tre nye i Skøyen kirke!

Førjulsmarked
Lenge til jul, sier du? Nei, sier vi som 
gleder oss til førjulsmarked i Skøyen 
kirke! Lørdag 19. november braker 
det løs igjen for årets store happening 
i lokalmiljøet. Barna får tyvstarte 
advent med juleverksted, de voksne 
kan kjøpe hjemmebakte julekaker, 
juleblomster og adventslys til hus og 
hjem og håndarbeidsprodukter kan 
hamstres inn til julegaver. Men ikke 
minst er det en mulighet for å slå av 
en prat med kjente eller ukjente fra 
nabolaget. 

Vi tar i mot all hjelp med førjulsmar-
ked vi kan få - allerede nå! Har du for 
eksempel epletrær i hagen kunne du 

kanskje laget noen ekstra glass med 
kortreist syltetøy som vi kan selge? 
Vi elsker dessuten alt av håndarbeid, 
strikk og bakevarer som kan selges. 
Alle bidrag mottas med stor takk, 
også gevinster til vårt store lotteri. 

Vi er avhengige av frivillige som kan 
hjelpe til i salgsboder og kafé på selve 
markedet 19.november. Meld deg 
gjerne om du har noen timer å gi bort!

Ta gjerne en telefon om du har spørs-
mål til Anne Kristin Hagesæther:  
98 64 90 29, eller Silje Osberg:  
90 09 95 95.

Nye ansatte. F.v.: Siri Kolberg Torgersen og Cecilie Elde. Natalie Eliseeva var ikke tilgjengelig 
da bildet ble tatt.
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NYTT FRA KIRKEN

Asbjørn og Solveig vigslet til kateketer
Søndag 19. juni 2016 ble 
Asbjørn Gutubø Håkon-
seth fra vår menighet og 
Solveig Frafjord fra Lom-
medalen menighet, vigslet 
til tjeneste som kateketer i 
Den norske kirke. Vigslin-
ger skjer vanligvis i Dom-
kirken, men var etter ønske 
fra Asbjørn denne gangen 
lagt til Skøyen kirke. 

Kateketer leder menighe-
tenes undervisningstjenes-

te. Prost Trond Bakkevig 
minnet i sine åpningsord 
om at vår kristne tro skal 
være bygget på kunnskap 
og ikke på flyktige følelser. 
Kateketene spiller mer enn 
noen gang tidligere en av-
gjørende rolle i vår kirkes 
trosopplæring.

Biskop Ole Christian Kvar-
me trakk i sin tale frem 
fortellingen fra 1. Samu-
elsbok kapittel 3 om da 

Herren kalte Samuel. Slik 
Gud kalte Samuel, er Sol-
veig og Asbjørn kalt til å 
være lærere i Kirken. Der-
etter ble de vigslet ved en 
høytidelig handling hvor 
biskopen ledet menigheten 
i forbønn for kateketene, 
ba om Guds velsignelse 
for deres tjeneste og at Den 
hellige ånd skal utruste 
dem. De fikk lagt stolaen 
over skulderen som et tegn 
på at de er vigslet.

Etter gudstjenesten var det 
stor kirkekaffe med hils-
ningstaler fra menighets-
råd, familie, venner og kol-
leger.

Vi ser frem til at Asbjørns 
arbeid som leder for tros-
opplæringen i Skøyen vil 
være til fortsatt velsignelse 
for menigheten.
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ORDET
Treenighet og Hellig ånd
Hele høsten har i kirken betegnelsen 
«treenighetstiden». Kirkens tro er tro-
en på Gud som Skaper, i Jesus og som 
Ånd. Gud er én, men Gud kan likevel 
fremtre for oss på ulike måter.

Gud som skaper er kanskje den må-
ten å tenke om Gud på som er mest 
vanlig og som skaper størst tilslut-
ning i vår moderne tid. Kirken har for 
lengst kommet til rette med evolusjo-
nen og ser ikke skapelsen som noe 
motsetning til naturvitenskapens lære 
om verdens tilblivelse. Det går fint an 
å tro på Gud som skaper, uten å for-
nekte naturvitenskapens funn.

At Jesus lar seg føde som et men-
neske er derimot mer kontroversielt. I 
andre trosuttrykk er dette ren og skjær 
blasfemi, og for mange moderne 
mennesker er troen på Jesus som sann 
Gud og sant menneske for langt unna 
naturvitenskapen til at en tør tro det.

Men det er Gud som ånd det har vært 
minst plass for i vårt kulturuttrykk og 
vår trostradisjon: Hva tenker vi om 
det åndelige?

Ånden er der, som en del av kristen 
tro og tradisjon, allerede fra Bibelens 
første side. Guds ånd var med i ska-
pelsen. Det hebraiske ordet for ånd, 
Ruah, kan like godt oversettes med 

pust, luft, eller vind. Og plutselig blir 
ånden mer konkret. Ånden er noe som 
fyller oss og som fyller hele verden. 
Pusten gir oss livet i hvert eneste ån-
dedrett. Luften er viktig for alt liv og 
vinden blåser overalt på vår klode. 
Gud er som ånd nær hos hver enkelt 
av oss og likevel overalt på en gang.

Gud skapte i begynnelsen, og ved å 
fylle verden med sin ånd, oppstod 
livet. På denne måten er det mulig å 

tenke om alt liv som noe som er gitt av 
Gud. Ånden henger altså tett sammen 
med troen på Gud som skaper. Å være 
et åndelig menneske kan derfor være 
så enkelt som å se livet som en gave 
fra Gud og oss selv som skapt av en 
Gud vi kan ha en relasjon til. 

Denne relasjonen kan oppleves ulikt. 
Noen kjenner et gudsnærvær i hverda-
gen. For andre er det kanskje viktigere 
å leve i tillit til Guds nærvær, enten vi 
kjenner det på en spesiell måte eller 
ikke. Et nærvær av en Gud som holder 
oss fast i møte med både gode dager 
og i tunge stunder, og en Guds som 
holder oss fast også i møte med døden.

Visste du at ...
Herrens velsignelse
Gudstjenestene i vår kirke avslut-
tes med at presten lyser den aronit-
tiske velsignelsen over menigheten. 
Velsignelsen blir også kalt ”Herrens 
velsignelse”, og er hentet fra 4. Mo-
sebok 6,24–26:

 24 Herren velsigne deg
   og bevare deg!
 
 25 Herren la sitt ansikt lyse over deg
  og være deg nådig!
 
 26 Herren løfte sitt ansikt mot deg
  og gi deg fred!

Velsignelsen ble gitt av Gud til Mo-
ses. Den sammenfatter Guds løfter i 
pakten med Moses. Israelsfolkets før-
ste yppersteprest, Aron, ble pålagt å 
bruke den. Noen teologer tenker at de 
tre leddene i velsignelsen peker frem 
mot tre-enigheten i den nye pakten.

To sølvmedaljonger med velsig-
nelsen ble i 1979 funnet ved Ketef 
Hinnom utenfor Jersualem. De er 
datert til ca 650-700 f.Kr. Teksten 
på medaljongene ligger svært nær 
opp til teksten i den hebraiske bi-
blen. Dette er den eldste kjente Bi-
belteksten som er bevart.

Detalj fra sidevinduet i Skøyen kirke 
– Ånden som en due.

Pinsekunst fra kirken

Av José de Ribera
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GUDSTJENESTER

Myldregudstjeneste 
– 4 åringer
16. oktober blir det «Myld-
regudstjeneste» i kirke. 
Til denne gudstjenesten 
får alle 4-åringer en særlig 
invitasjon. De får også en 
bok i gave i gudstjenesten 
– men alle er like velkom-
men til å fylle kirken med 
et myldrende liv. 

Høsttakkefest 
– 2 og 3 åringer
I år er det 2 og 3-åringene 
som blir ønsket velkom-
men til høsttakkefest med 
en spesiell invitasjon. Men 
som alltid er alle like vel-
komne, store og små.

Når de yngste barna 
ønskes særlig velkommen 
til denne gudstjenesten, er 
det for å løfte frem troen 
på Gud som skaper og oss 
mennesker som forvaltere 
av skaperverket: Gud gir – 
og vi deler. 

Etter gudstjenesten den-
ne dagen, 18. september kl. 
11, bytter vi ut kirkekaffen 
med varm grønnsakssuppe!

Kirkekaffe med Det søte liv 

Dronning Maud kake 
Dronning Maud fromasj er en nydelig dessert, 
som kanskje er aller mest kjent på Vestlandet. 
Fromasjen serveres gjerne sammen med kran-
sekake. Her har jeg komponert en kake med 
de samme ingrediensene. Bunnen består av en 
myk kransekakebunn, og den luftige fromasjen 
legges lagvis med revet sjokolade. 

Ingredienser: 
Kakebunn:
♥ 300 g kransekakemasse 
♥ 3 egg

Fromasj:
♥ 6 egg
♥ 6 ss sukker
♥ 9 plater gelatin
♥ 6 dl kremfløte
♥ 100 g kokesjokolade

Fremgangsmåte: 
Del kransekakemassen opp i biter og ha den i 
en food processor sammen med eggene. Kjør 
på full hastighet til du får en luftig og jevn man-
deldeig. 

Ha deigen i en rund kakeform (24-26 cm i dia-
meter) med bakepapir i bunnen. Stek kaken på 
nederste rille i ovnen ved 180°C i 30 minutter. 
Avkjøl kaken i formen til den er helt kald. 

Riv kokesjokoladen (bruk gjerne mandelkvern) 
og sett til side.

Pisk eggene og sukker til eggedosis. Bløtlegg 
gelatinen i kaldt vann i 10 min. Klem ut vannet 
og smelt gelatinen i en liten kjele på svak varme 

eller i mikroen. Hell den flytende geleen i en 
tynn stråle i eggedosisen mens du pisker videre. 
Pisk kremfløten til luftig krem. Vend kremen 
inn i eggedosisen. Rør med en ballongvisp slik 
at blandingen blir luftig og uten klumper.

Hell halvparten av fromasjblandingen over 
mandelbunnen i kakeformen. Dryss over 2/3 
av den revne sjokoladen. Ha over resten av fro-
masjblandingen og dryss resten av sjokoladen 
på toppen. Sett kaken i fryseren til kaken har 
stivnet.

Sett den frosne kaken på et passende kakefat. 
La kaken stå i romtemperatur (eller over natten 
i kjøleskapet) til fromasjen har tint.

Tips: 
Grunnen til at kaken bør ha en tur innom fryse-
ren er at den er mye lettere å få ut av kakefor-
men og over på et kakefat når den er frossen. 
Hvis du imidlertid bruker en kakeform som er 
kombinert med et kakefat (BakeitEasy), kan du 
sette fromasjen rett i kjøleskapet til fromasjen 
har stivnet og droppe frysingen.

Du kan også unngå frysingen hvis du setter 
den stekte kakebunnen direkte på et kakefat og 
fester en kakering rundt før du heller i fromasj-
blandingen. Pass da nøye på at kakeringen er 
helt tett rundt kakebunnen (bruk gjerne en ka-
kering med litt mindre størrelse), ellers vil fro-
masjblandingen renne ut av formen.

For flere oppskrifter av Kristine Ilstad: 
Det søte liv 
www.detsoteliv.no 
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2016
September 
Søndag 4. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten.
11:00

Tirsdag 6. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

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

11:15-
12:00

Skøyen tensing 18:00-
20:30

Lørdag 10. Konfirmasjonsgudstjenester 12:00 
og 
14:00

Søndag 11. Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00
Tirsdag 13. Familietirsdag 

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

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 15. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen  
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 18:00-
20:30

Søndag 18. Høsttakkefest 
Menighetens 2- og 3-åringer invi-
teres spesielt.
Kirkesuppe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 20. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 22. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen  
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 18:00-
20:30

Søndag 25. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Mandag 26. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18:00-
20:00

Tirsdag 27. Formiddagstreff 
Lunsj. Utlodning. 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

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Onsdag 28. Innskriving konfirmanter 2017 
Informasjon om konfirmantåret. 
Påmelding. Konfirmasjon 2017 er 
for alle ungdommer født i 2002 eller 
som går i 9. klasse.

17:00-
18:00

Torsdag 29. Babysang 
Mulighet for samling i foajeen  
etterpå. Te / kaffe serveres

11:15-
12:00

Skøyen tensing 18:00-
20:30

Oktober
Søndag 2. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

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

11:15-
12:00

Søndag 9. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 11. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 13. 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 16. Myldregudstjeneste med utdeling 
av 4-årsbok 
Dansegruppe fra Step Studio deltar. 
Kirkekaffen etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 18. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00
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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

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 20. 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 23. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 25. Formiddagstreff 
Gjest: Haakon Strøm. 
Tema: Astrid Lindgren 
Lunsj. Utlodning. 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

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 27. 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 30. Kveldsgudstjeneste på Bots- og 
bønnedagen 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

19:00

Mandag 31. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18:00-
20:00

November
Tirsdag 1. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 

Oppdager/Stifinner
17.30-
19:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 3. 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 6. Gudstjeneste på Allehelgensdag 
Vi minnes særlig alle fra vår menig-
het som det er holdt gravferd for siste 
året. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 8. Familietirsdag  
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Vandrere

18.00-
20:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

Torsdag 10. 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 13. Dansegudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 15. Speidermøte Ullern KFUK-KFUM 
Oppdager/Stifinner

17.30-
19:00

Josefinekoret 
Blandet kor. Nye sangere velkommen. 
Se egen boks.

18.15-
20.45

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 19. Førjulsmarked i Skøyen kirke 10:00-
15:00

Søndag 20. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Josefinekoret øver i Skøyen kirke 
hver tirsdag kl. 18.15-20.45. 

Ønsker du å være med? 

Ta kontakt med dirigent Kirsten Grønn 
Tlf: 92 64 99 47 
E-post: kirsgro@hotmail.com 

eller 

styreleder Kjersti K. Engebrigtsen 
Tlf: 92 01 67 34 
E-post: ki-enge@online.no
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DET MERKES PÅ de 
planer som bysty-
ret vedtar. Erfa-
ringene så langt i 
år er at utbygger 
har større gjen-
nomslagskra�  enn 
både kommunale 
etater og bydels-

utvalget samlet. Det er en bekym-
ringsfull utvikling, det er uheldig 
og det er svært overraskende.
 En ny planstrategi for Oslo 2016-
2019 som byrådet sendte ut i ferie-
måneden juli, bekre� er at det fra 
sentralt politisk hold vil iverksettes 
et boligforseringsprogram. 
 Ingen er uenig i at det må bygges 
� ere boliger, men det må gjøres 
innenfor en helhetlig og fremtids-

rettet plan. Dersom virkemiddelet 
er kvantitet på utbyggers premis-
ser, vil vi etterlate oss en arvesynd 
fremtidige generasjoner vil kriti-
sere oss for. Husk, det er levende 
mennesker som skal bo der. Det er 
enkelt å ødelegge gode boområder.
 Avgjørende forutsetninger må 
være en bærekra� ig utvikling på 
beboernes premisser. Lytt til faglige 
instanser og lokaldemokratiet. De 
vet best. Kommunen må imidlertid 
bidra aktivt med langt større saks-
behandlingskapasitet og forutsig-
barhet i rammevilkårene. Det vil 
kanskje gi noe færre boliger, men et 
bomiljø med kvalitet. Det er en arv 
vi vil kunne være stolt av.

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

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

Kunsten å skynde seg langsomt

Carl Oscar 
Pedersen (H).

Ill
.: 

Ar
nt

 O
ve

 F
os

s

15. september
20. oktober
17. november
15. desember  
Bydelsutvalgsmøtene er åpne 
for alle. BU-møtene starter kl. 
18.00 i Ho� sveien 48, 1. etasje 
BU-sal. Fra 18.00 til 18.30 er det 
åpen halvtime.

Møter i 
bydelsutvalget 
høst 2016

Kontakt politisk sekretær, Tore Gleditsch, 
e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.
kommune.no, Tlf. 952 98 337

Oslo mangler boliger og presset på raske utbygginger er stort. 



Bydel Ullern
– med tradisjon for utvikling

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

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

MANGE I BYDEL ULLERN har behov for 
et medmenneske i hverdagen. 

Kontaktinfo: 
Ullern Frivilligsentral, tlf. 22 52 30 05 
eller ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

BLI BESØKSVENN!

SKØYEN AKTIVITETSSENTER 
Skøyen Terrasse 1, tlf: 911 79 421

www.oslo.kommune.no/
skoyen-aktivitetssenter

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

Åpningstider mandag 
til fredag 09.00-15.30. 

Middag serveres mellom 
klokken 14.00 og 15.00. 

ULLERN KULTURSENTER
Sponhoggveien 2, tlf: 905 56 623

www.oslo.kommune.no/
ullern-kultursenter

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

Åpningstider kl.09.00-15.00

Middag serveres mellom 
klokken 13.00 og 14.30. 

Transporttjeneste
Seniorsentrene har bil som kjører innen 

bydelen. Bestill dagen før på telefon: 
90593532

ÅPNINGSTIDER I 
SENIORSENTRENE

BARN SOM PÅRØRENDE 
(SMIL-KURS)
NÅR MOR ELLER far har en helseutfordring, er 
SMIL et møtested som gir barn, unge og deres 
familier informasjon og nødvendig oppfølging. 
Foreldre ønsker det beste for sine barn, men 
det kan være krevende å få til i en vanskelig 
livssituasjon. Derfor er det viktig at barn og 
unge får kunnskap og informasjon, slik at de 
forstår hva som skjer og kan bekymre seg min-
dre. Tilbudet er utviklet for barn i alderen 8- 12 
år og 13- 16 år og ledes av fagpersoner. Første 
gruppemøte er 14.9 klokken 18.00-20.00 på 
Familiens hus i Hoff Terrasse 20. Kontakt 
Anne Lehne anne.lehne@bun.oslo.kommune.
no for mer informasjon og påmelding. 

FORELDREVEILEDNING
VIL DU UTFORSKE det positive samspillet 
med barna dine sammen med andre foreldre 
i samme situasjon? Da kan kanskje ICDP 
(International Child Development Programme) 
være noe for deg. ICDP er et program for forel-
dreveiledning for foreldre med barn i barneha-
gealder 2-6 år over 8-10 uker.
Følgende tema tas opp: 

 Vis at du er glad i barnet ditt
 Se og følg barnets initiativ

Åpen dag 
i Familiens 
Hus!

TIDSPUNKT:
Lørdag 10. september kl 12.00 – 15.00
Hvor: Familiens hus, Hoff Terrasse 20, 
Skøyen (følg skilting)
Eller ring oss på: 23 46 33 30
Ingen værforbehold – vi har telt og 
innendørslokaler

GRATIS BARNETEATER
EGAL TEATER FREMFØRER

PETER PAN

Kurs høsten 2016
Denne høsten tilbyr bydelen kurs for barn som pårørende, foreldreveiled-
ning og kurs for pårørende til personer med demens. 

Flere barn enn 
tidligere har fått 
lovfestet rett til 
barnehageplass. 
Det skjedde etter at 
reglene ble endret 
før hovedopptaket 
1. mars i år.

VI MOTTOK I underkant av 600 søknader 
fra foreldre som har store og små barn med 
lovfestet rett til barnehageplass. Rundt 50 
av disse er barn født i september eller okto-
ber i fjor. Alle har nå fått tilbud om plass i 
en av bydelens barnehager. I barnehagene 
rapporteres det om at innkjøringen av nye 
barn er godt i gang. Kapasiteten er langt fra 
sprengt. Så heldig stilt er vi at dersom du er 
en av dem som ikke søkte innen fristen, så 
har vi ledige plasser til både små og store 
barn. Ta en titt innom søknadsportalen på 
www.oslo kommune.no for en oversikt eller 
kontakt marianne.lohre.martinsen@bun.
oslo.kommune.no.

 Etabler en følelsesmessig samtale
 Gi ros, anerkjennelse og bekreftelse
 Felles oppmerksomhet (som er nødvendig 

 for all læring og konsentrasjon)
 Sette ord på ting og hendelser og vise 

 hvordan de fungerer
 Utvide og fortelle historier om hva barnet 

 opplever sammen med den voksne
 Regulering av handling og selvkontroll. 

Tilbudet er gratis og første kurskveld er i slutten 
av september på Familiens hus (Hoff Terrasse 
20). Kontakt Kirsten Eeg-Larsen for mer informa-
sjon og påmelding: kirsten@eeg-larsen.no, Tel. 
95307322
Mer informasjon om kurset: www.icdp.no

KURS FOR PÅRØRENDE TIL DEMENTE
Kurs for pårørende til personer med demens 
i regi av Oslo Demensforening, Skøyen aktivi-
tetssenter og hukommelsesteamet i bydelen. 
Kurset inneholder følgende temakvelder: 
Sykdomslære, kommunikasjon, vanskelig 
adferd og hjelpeapparatet.
Første kursdag er 31.8 klokken 18.00-21.00 
på Skøyen aktivitetssenter, Skøyen Terrasse 
1. Kursansvarlig er Kristin Borg, 900 87 367. 
Informasjon og påmelding: hukommelse@bun.
oslo.kommune.no

Flere med rett til plass Jeg vil også anbefale dere som er interes-
sert i barnehageområdet om å følge oss på 
www.facebook.com/barnehageriullern. 

Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør 

Marie Anbjørg Joten.

SENIORSENTRENE

Oslo kommune
Bydel Ullern

PROGRAM

SKØYEN AKTIVITETSSENTER
ULLERN KULTURSENTER

HØST 2016

Aktivitets- og kultursentrefor deg over 60

PROGRAM Høstprogram-
met til senior-
sentrene ble 
sendt i posten 
til alle over 65 
i bydelen. Om 
du ikke har fått 
programmet, ta 
kontakt med et 
av sentrene. 

Høsten kommer 
med flere nye 
tilbud om kurs og 
gruppeaktivitetr 
både på Skøyen 
aktivitetssenter og på 
Ullern kultursenter.  



s’

MØT EN NABO
Sidsel Bleken, som har bodd 
rett rundt hjørnet fra Skøyen 
kirke, i Casinetto borettslag, 
siden 1994, skal begynne som 
Norges ambassadør til Bangla-
desh i slutten av september. 

Hvilken karrierevei har du fulgt 
før du nå blir ambassadør?
– En litt uvanlig karrierevei, kanskje. 
Jeg har alltid vært opptatt av utvi-
klingsspørsmål og bistand. Jeg er ut-
dannet bibliotekar, og jobbet flere år 
i biblioteket i Norad. Etterhvert fikk 
jeg lyst til å prøve noe nytt, og fikk 
begynne å jobbe med bistandsforvalt-
ning, først i Norad, men etterhvert i 
Utenriksdepartementet. 

Hvor har du hatt utejobber før?
– Jeg var i Islamabad i Pakistan fra 
1999 til 2002, og jobbet med bistand 
for Norad. Fra 2006 til 2011 jobbet 
jeg i Warszawa, med de norske EØS-
midlene. Selv om det var veldig fint 
å bo i Polen, er nok Sør-Asia den 
delen av verden som står mitt hjerte 
nærmest. Derfor gleder jeg meg til å 
komme til Bangladesh og tilbake til 
den regionen.

Vi som er gamle nok husker TV-
bildene av storflommen i 1970 og 
uavhengighetskrigen i 1971 da 
Bangladesh - som den gang het Øst-
Pakistan – løsrev seg fra Vest-Pa-
kistan. Vi har et bilde av et land der 
folk sulter, og der naturkatastrofer 
herjer. Kan du si noe om utviklin-
gen siden den gangen?
– Det har gått forbausende bra for 
Bangladesh. De siste 20 årene har 
den økonomiske veksten vært gjen-
nomsnittlig 6% i året. I 1971 levde 
over halvparten av befolkningen i 
fattigdom, nå er andelen mindre enn 
en tredjedel. Landet har nådd FNs tu-
senårsmål for barne- og mødrehelse. 
Nesten alle barn – også jenter – får gå 
på skole. De har også blitt flinkere til 
å håndtere naturkatastrofer. Tropiske 
stormer som tidligere kanskje ville ha 
krevd tusenvis av menneskeliv blir 
nå håndtert med relativt små skader. 
Det handler litt om bedre varslings-

systemer – delvis bygget opp i sam-
arbeid med det norske Meteorologisk 
institutt – og også at man med enkle 
midler bygger tilfluktsplattformer og 
bygger hus som kan demonteres og 
midlertidig flyttes til et sikrere sted. 

Verdensbanken regner nå Bangla-
desh som et mellominntektsland. 
Mye av den økonomiske utviklin-
gen har vært knyttet til tekstilin-
dustrien. For tre års tid siden var 
det en tekstilfabrikk, Rana Plaza, 
som raste sammen, og mer enn 
1000 syersker ble drept. 
– En ulykke som det sier mye om li-
kegyldighet overfor sikkerhet og ar-
beidsmiljø. Men etterpå har det skjedd 
en god del. Både lokale myndigheter, 
den internasjonale arbeidsorganisa-
sjonen ILO, fabrikkeiere, tekstilinn-
kjøperne – under press fra forbrukerne 
i rike land - har krevd bedre sikkerhet 
og arbeidsforhold. Det gjenstår mye, 
ikke bare på sikkerhet, men kanskje 
særlig på lønn og faglige rettigheter. 
Samtidig er det positivt at det finnes 
jobber til unge kvinner. Det gir dem 
økonomisk uavhengighet, og – for å 
si det litt kynisk: de får en verdi for 

familien sin og unngår å bli giftet bort 
i ung alder. 

Bangladesh er også kjent for mi-
krokreditt gjennom Grameen Bank, 
som fikk Nobels fredspris i 2006. 
Grameeen organiserer smålån, sær-
lig til kvinner, slik at de kan investere 
i utstyr for å skaffe seg et utkomme. 
En populær forretningside har vært å 
kjøpe mobiltelefon og leie ut i lands-
byen. Grameen har derfor også enga-
sjert seg som teleoperatør i samarbeid 
med norske Telenor, som eier 60% 
av Grameen Phone. Selskapet har 50 
millioner kunder og er en av de stør-
ste bedriftene i Bangladesh, og der-
med en av de største skattebetalerne 
i landet. 

Scatec Solar, som lager solcelle-
kraftverk - og som har hovedkvarter 
på Skøyen, er også i ferd med å eta-
blere seg i Bangladesh. 

Hva går egentlig jobben som am-
bassadør ut på?
– Jeg skal representere Norge i Ban-
gladesh, og rapportere hjem til Uten-
riksdepartementet om økonomiske og 
politiske forhold. Jeg skal kunne bistå 
norske borgere som trenger det. Det 
er også en viktig del av jobben å bi-
stå norske bedrifter i kontakten med 
bangladeshiske myndigheter, og å 
formidle kontakt med lokale aktører. 

Jeg håper jeg også kan bidra til 
kontakten mellom Norge og Ban-
gladesh på andre måter. Bangladesh 
er et land med nesten 170 millioner 
innbyggere, en rik kultur og lange 
kulturtradisjoner. Før kolonitiden var 
for eksempel Dhaka et sentrum for 
musselin-produksjon, der de vevde 
det som ble regnet som de fineste 
bomullsstoffene i verden. Og det er 
et vakkert land, stor elver, grønne ris-
marker, tradisjonelle elvebåter. Jeg 
gleder meg til å bli bedre kjent med 
land og kultur og folk.

MØT EN NABO: 
Sidsel Bleken
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HUS PÅ SKØYEN
Mystiske Monier
Ved Thune-rundkjøringen har et gam-
melt Skøyen-landemerke gjenoppstått 
i store bokstaver på et nybygg: Mo-
nier. Bak det litt mystiske franske nav-
net skjuler det seg et gammelt patent 
på støpt betong.

Joseph Monier var en fransk gartner 
som var lei av at plantekrukkene hans 
knuste. Han fant opp en ny metode med 
jernforsterket sement. Produksjon av 
rør, kummer, bygningsdeler og broele-
menter tok av etter at Monier lanserte 
patentet på Paris-utstillingen i 1867. 

Metoden fant også veien til Norge. 
Oslo Monier- & Cementvarefabrik 
A/S ble startet i 1895 av sementfabrik-
ken Christiania Portland og en dansk 
monier-fabrikk, og blant en rekke 
småaksjonærer var det mange arkitek-
ter med tro på jernbetongens plass i 
fremtidens byggindustri. 

Etter noen forsiktige førsteår i små 
lokaler i Frognerveien, fikk selskapet 
en 17 måls stor tomt på Skøyen, stra-
tegisk plassert ved jernbanelinjen. Her 
ble det bygd fabrikk og kontorer, og 
det var stor utendørs lagerplass. 

Med store leveranser til landets største 
utbyggingsprosjekter etter 1900, som 
Hydro-utbyggingene i Telemark og 
kraftutbyggingene i Tyssedal og flere 
andre steder, ble Monier en gullgruve 
på Skøyen.

Villa Bjørnebo  
– Direktørvilla på Smestad
Mannen bak denne suksessen var Al-
brecht Schumacher (f.1868) fra Ros-
kilde. Han hadde kommet til Oslo i 
1892 for å lede betongarbeidene under 
byggingen av Nationaltheatret. Han 
overtok Monier i 1896, og beskrives 
som en fremragende fagmann og «et 
charmerende menneske».

Albrecht var gift med Fritze som var 
av adelsslekten Gersdorff. Den lille fa-
milien talte også datteren Jeanne, som 

var åtte år da hennes far ble disponent. 
I 1904 flyttet familien inn i drømme-
huset: Rett sør for Smestaddammen, i 
gangavstand til fabrikken, bygde de en 
stor villa og anla en imponerende hage 
i engelsk parkstil. Det var Fritze som 
sto som eier. 

I 1915 døde Albrecht brått, bare 47 år 
gammel. Alene i den store villaen og 
hagen på Smestad lengtet hun tilbake 
til sitt hjemland og adelsslekten der. 
«Fru Schumachers herskabelige villa» 
ble annonsert til salgs i 1916.

Etter skiftende eierskap ble villaen et-
ter 2. verdenskrig overtatt av skipsre-
der Øivind Lorentzen. Han bygde ut 
villaen med en stor kontorfløy, og i den 

store hagen ble det bygd flere kontor-
bygg. Store norske selskaper som Dyno 
og Elkem hadde hovedkontorer der. 

Moniers videre historie
Etter Schumachers død ble ingeniør 
Sverre Gelert-Nielsen (f.1884) fra 
Ljan i Oslo ansatt som ny disponent 
for Monier. Han ble værende til han 
var godt over 80 år. Etter 1919 fikk 
han en god kompanjong i ingeniør 
Sven Oftedal fra Stavanger Cementva-
refabrikk. De to ledet en stadig økende 
produksjon av sementrør på Skøyen 
og etter hvert flere andre steder.

1950-og 60-tallet med stor aktivitet 
både i boligbygging og vann- og av-
løp førte både til gullår i sementrør-
bransjen, men også til overetablering 
i industrien. Mange begynte å falle 
fra utover på 1970-tallet. Fabrikken 
på Skøyen ble lagt ned i 1981, og den 
verdifulle tomten ble utbygd av Høegh 
Eiendom med nye kontorer for bl.a. 
Telenor, Hafslund (Oslo Lysverker) 
og sist skipsreder Høegh selv i 2004.

De første kontorbyggene fra 1980-tal-
let ble revet i 2014 og den nye eieren 
Norwegian Property erstattet dem med 
”Oslos grønneste bygg”. Da ble også 
Monier-navnet gjeninført på eiendom-
men.

Moiner – sementvarefabrikken på Skøyen. Foto: Oslo byarkiv

Den praktfulle villaen ved Smestaddam-
men: Det ble opparbeidet en storslått park 
rundt villaen. Interiørene var tidsriktig over-
dådige, og er godt dokumentert av Wilse.
 Foto: Wilse / Oslo Museum

13



VIL DU BLI SPEIDER? 

Vil du bli speider? Ullern KFUK-KFUM-spei-
derne har speiderarbeid i Skøyen kirke. 

Det er tre aldersgrupper, 1.-2. klasse (oppdager), 
3.-4. klasse (stifinner) og 5. klasse og oppover (van-
drer). Det er møter annenhver tirsdag og minst én tur 
i halvåret. 

Ta kontakt med gruppeleder, 
Endre Tveit Nordbrønd, 
for mer informasjon. 

Mobil: 48 19 78 41
E-post: endre.nord@hotmail.com

Carl Konow Rieber-Mohn, Randi Beate Bjørhovde, 
John Roald Michaloff Pettersen, John Hugo Larsen, 
Eeva Elina Räisänen, Arnfrid Marie Lund Olsen, 
Dorothy Nielsen, Ole Mauritz Mustad, Per Anton 
Tollefsen, Sigrid Lund, Randi Hestenes, Randi 
Helene Skistad, Mary Johanne Rygh, Ingrid Endrea 
Jacobsen, Kirsten Rollsten, Kristin Renèe Lesoil, 
Johanne Olivia Vogt, Bjørg Lexow, Rita Charlotte 
Huun Boege, Fanny Lundevall, Otto Fredrik Devold 
Smestad, Ella Marie Arnesen, Reidun Heier, Petter 
Henrik Olesen, Unni Meinich, Svein-Hågen Nesset, 
Knut Bjarkum, Berit Marie Falsen, Nikolay Luckman, 
Hanna Kristine Van Veem

Cecilie Almeland Knudtzon, Tobias Dahl Slapgard, 
Erik Jonatan Engesæter, Henry Dynna, Berger Gjelsvik, 
Karoline Alexandra Svindseth, Sunniva Gutubø 
Håkonseth, Ida Dees Krekling, Audun Sandvik Coucheron, 
Mathias Synnestvedt-Karlsen, Wilma Christina Hjelseth, 
Guro Stensgård Wik, Sondre Engebakken Wist, Caroline 
Dalstø, Ella Grimstad Kjerstad, Emicke Slåttbakken, 
Johan Schrøen Haugen, William Karlsen, Marte Roll, Mie 
Nakstad Mathiessen, Mia Isabel Eriksen Lilleeng, Even 
Andreassen Bjerregård, Matilda Charlotte Islay Kherian, 
Magnus Kjæraas Fensholt, Iver Helgaker, Edvard 
Myran Egelandm Alexander Bekken Skageng, Elisabeth 
Steinbakk Lyngra, Hedda Bjørnødegård Bakken

DØDE
03.0316 – 
31.08.16

01.04.16 – 
31.08.16

DØPTE

Naturens katedral, sommer 2016
Så grønn en drakt, så rik en duft

har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft

de fagre urtesenger.

Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer,
omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise!

I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.

Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede

fra blomstereng og rede!

Takk til C.D. af Wisén, T.A. Voldberg og Skøyen kirke

Innsendt av Michael Angstreich, nabo
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HILSEN FRA MENIGHETSRÅDET
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Denne høsten er det store fornyel-
ser i staben og vi i menighetsrådet 
gleder oss til å bli bedre kjent med 
de nye medarbeiderne. 15. august 
kunne vi ønske vår nye menighets-
arbeider Cecilie Elde velkommen. 
Samtidig startet Siri Kolberg Tor-
gersen som vikar for daglig leder 
Birgit som nå er i foreldrepermisjon 
og Natalia Eliseeva i stillingen som 
kantor.

Menighetsrådet ønsker at Skøyen 
kirke skal være en samlingsplass i 
nærmiljøet. Vi jobber sammen med 
staben for å lage et bredt og godt 
tilbud slik at alle skal føle seg vel-
kommen i kirken. I Skøyen kirke 
er det gudstjeneste hver søndag, og 
i ukedagene er det et bredt tilbud 
som passer for naboer i alle aldre og 

med ulike interesser. Bruk kalende-
ren midt i bladet, klikk dere inn på 
nettsidene til Skøyen kirke, lik vår 
facebookside og følg med på opp-
slag ved kirken for 
å holde deg opp-
datert om alt som 
skjer i kirken.

Menighetsrådet har i lengre tid plan-
lagt rehabilitering av kjøkkenet og 
toalettene i kirken. Vi har også sett 
på mulighetene for et nytt inngangs-
parti slik at kirken kan åpne dørene 
fritt mot gangveien og nærmiljøet. 
Arbeidet vil bli intensivert denne 
høsten. Menigheten trenger penger 
for å kunne gjennomføre prosjek-
tene og vi setter stor pris på små og 
store gaver. Se innstikket i bladet.

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

Trosoppl.
Asbjørn Haakonseth
23 62 94 24
ah543@kirken.no

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

Fung. daglig leder
Siri Kolberg Torgersen
23 62 94 12
sk852@kirken.no

Kontorhjelp
Roar Bøch
23 62 94 10

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

NAVN I KIRKEN 

Menighetsarbeider
Bernd Klare
45 21 12 51

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

Ungdomsarbeider 
Cecilie Rikter-
Svendsen 
46 44 84 05

Menighetsarbeider 
Cecilie Elde,
ce425@kirken.no

Kantor 
Natalia Eliseeva
47 47 49 75 
ne769@kirken.no

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


