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Tårnagent-helg • NEBB • 2018-konfirmantene 
Utegudstjeneste • Kari Veiteberg • Påske



BARN OG UNGE

Konfirmantåret 2018 
er godt i gang!
I år er det 62 konfirmanter i Skøyen kirke – flere enn på 
mange år. Konfirmantene er delt på tre grupper: Som 
en del av Ten Sing hver torsdag, SPOR-konfirmanter 
som samtaler om livet og troen og påskekonfirmantene 
som er sammen på påskeleir i kirken. Konfirmasjons-
gudstjenestene 2018 blir andre helgen i september. På 
bildet ser dere «SPOR-» og «påske-konfirmanter» fra en 
fellessamling i kirken.

15 tårnagenter (og 2. klassinger) har vært samlet i Skøyen 
kirke til utforsking av mysterier og agentoppdrag. Nå vet 
vi hva som står på kirkeklokken høyt oppe i tårnet! Vi vet 
litt mer om troens mysterier, hvorfor vi har en kirke og om 
ansvaret vi har for mennesker i hele verden. 

Neste år blir det ny tårnagenthelg. Alle som går i 1. klasse i 
år kan begynne å glede seg!Vær deg selv 

– STÅ OPP for andre!
Bibelens fortellinger om hva som skjedde med Jesus i 
påsken er kjent for mange, men det er alltid mulig å bli 
kjent med dem på nye måter. På Stå opp! skal menighe-
tens 12-åringer finne nye måter å åpne opp fortellingene 
på. Vi bruke både dans, drama, graffiti og påskefestmåltid 
til å gjøre dette.

På gudstjenesten søndag 8. april får hele menigheten – 
store og små – være med å feire påsken på nytt, og få 
innblikk i 12-åringenes arbeid med påskefortellingene.
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UTSILLING I KIRKEN

«Jeg vil bli president»
Barn har rett til og krav på å bli hørt – 
og bli tatt på alvor. Utstillingen «Jeg 
vil bli president» består av tegninger og 
historier fra sør-sudanske barn på flukt. 

Historien til Sør-Sudan har vært preget 
av konflikt. Den lange krigshistorien 
medfører at svært mange unge sør-
sudanere vokser opp med mangel på 
muligheter. I tillegg lever svært mange 
barn og unge med traumer fra opple-
velser de har gått gjennom. I 2016 var 
det flere flyktninger som flyktet fra 

Sør-Sudan til Uganda enn flyktninger 
og migranter som krysset Middelhavet 
på vei til Europa. 

Gjennom prosjektet «Promoting 
peace through trauma healing of 
South Sudan refeguees in Uganda» 
jobber KFUK-KFUM Global, KFUK 
Uganda og KFUK Sør-Sudan med 
traumebehandling bl.a. for barna i 
flyktningleiren Kiryandongo i Bweyale, 
Uganda. Tegneteknikker er en del av 
behandlingen.

Utstillingen er kuratert av Barne-
kunst museet og hang der våren 2017. 
Utstillingen består av tegninger laget 
av barna i flyktningeleiren, historier 
og bilder av de unge kunstnerne. I til-
legg kommer noen veggplakater med 
informasjon om KFUK i Sør Sudan. 

Utstillingen har hengt i Skøyen kirke 
siden 4. mars, og tas ned igjen etter 
påske. Velkommen innom i forbin-
delse med en gudstjeneste eller i 
Kaffebønnens åpningstider (se s. 14).

Åpen kirke 
I forbindelse med utstillin-
gen «Jeg vil bli president» 
forsøker vi å ha åpen kirke 
gjennom hele uken. Det 
er altså anledning til å se 
utstillingen, til å sette seg i 
stillhet i kirkerommet eller 
til å tenne et lys – for eget liv, 
noen eller noe vi tenker på 
eller for vår lidende verden.

Kirkerommet er i bruk til 
ulike samlinger og akti-
viteter gjennom uken. Ut 
over dette vil kirkerommet 
være åpent fra kl. 10 til 19 i 
hverdagene. 
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Årets utegudstjeneste blir 17. juni
Nå har vi fått en lang og god tradisjon 
med utegudstjeneste i Skøien hoved-
gårds hage før sommerferien. Vi samles 
utenfor Skøyen kirke kl.11, og går alle 
i prosesjon forbi Øvre Silkestrå og 
inn i hagen til hovedgården. Her blir 
det gudstjeneste i de flotteste grønne 
omgivelser. 

I fjor var det Peik som stod for musik-
ken – et flott samarbeid med de eldste 
i korpset! Og en liten skøyengutt ble 
båret til dåp ute under den blå him-
melen (se forside bildet).

UTEGUDSTJENESTE

Strategidag 
Søndag 4. februar var menighetsråd og 
ansatte samlet til en strategisamling i 
kirken. Det siste året har vært preget 
av byggeaktivitet. Nå er vi klare til å 
fylle bygget med flere mennesker og 
på nye måter. Hva skal være viktig for 
kirkens prioriteringer videre?

Strategidagen var startskuddet for en 
prosess som ikke er avsluttet. Visjonen 
er klar og mange planer diskuteres. Men 
allerede nå annonserer vi : 

• «Åpen kirke» – en mulighet som 
samarbeidet med kaféen gjør lettere 
å realisere

• Vi flytter kveldsgudstjenestene til kl. 
20 som en prøveordning. Kvelds-
gudstjenestene skal gi rom for stillhet 
og påfyll før en ny uke.

Har DU ønsker for kirken vår eller 
lyst til å bidra? Ta kontakt med oss! Se 
kontakter på baksiden av bladet.
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Stolt av det hun ser i menighetene
Biskop Kari Veiteberg trenger næringen som gudstjeneste- 
feir ingen gir. Etter noen måneder i ny jobb merker hun også  
at hun trenger mer søvn.

– Alt er nytt det første semesteret i ny 
jobb, sier hun og rufser litt i krøllene. 
Biskop Kari Veiteberg medgir at det 
er hektisk.

– Det handler om å være ny på jobb, 
sånn skal det være. Det surrer og går 
i hodet hele tiden, men jeg sover godt 
om natta. Jeg har også begynt å sove 
middag, ler hun.

17. desember i fjor ble Kari Veiteberg 
vigslet til biskop i Oslo. Den første 
kvinne og nummer 32 i rekken av 
biskoper siden reformasjonen. Hun har 
sagt ja til å stille i nominasjonsproses-
ser tidligere, men i Oslo holdt det altså 
helt frem. Veiteberg sier hun har sa ja 
fordi hun mener hun har en kompe-
tanse som kan være nyttig for kirken. 
Hennes bakgrunn i Kirkens Bymisjon 
har vært viktig i å forme hennes diako-
nale engasjement, hennes blikk for at 
alle mennesker er ikke bare det du ser. 
Det gjelder ikke bare på gata i sentrum, 
men også i villastrøk, drabantblokker 
og i marka. I Asker, som på Holmlia. I 
domkirkeprostiet, som i Lommedalen. 

Vestlandet
Kari Veiteberg er 56 år og er oppvokst på 
Stord. Men hun er tydelig på at det ikke 
betyr at hun besitter spisskompetanse 
på fisking og båtliv. Foreldrene hennes 
var lærere, far var fra Jølster, mor fra 
Hallingdal. Veiteberg begynte først å 
studere teologi på Menighetsfakultetet, 
men endte opp med å fullføre studiene 
på Teologisk fakultet ved Universitetet 
i Oslo. Hun har vært bymisjonsprest 
i Oslo og Bergen. Hun har vært 
studielektor ved Liturgisk senter, fag-
lærer i liturgikk og hatt prestejobber i 
Gildeskål, Tempe og Oslo. 

Prostirunde
Noe av det første den nye biskopen 
gjorde, var å besøke alle prostiene. Det 
er hun glad for. Der har hun forkynt 

over Jesus og kvinnen ved brønnen. 
Hun har løftet frem Frivillighetsåret i 
Oslo bispedømme og pekt på viktig-
heten av å føle seg sett og akseptert. 

– Hvilke inntrykk sitter du med etter 
å ha besøkt prostiene?

– At folk er veldig på. «Her er vi! 
Dette er oss». Mange er stolte over og 
glade i bydelene sine. Samtidig ten-
ker de på tvers, de samarbeider om 
for eksempel konfirmantarbeidet. Det 
er spennende.

Biskopen tenker litt.
– Samtidig slår det meg at det er 

store forskjeller. Ikke nødvendigvis 
langs aksen øst – vest, men i bydeler 
som vokser frem, i bydeler der folk bor 
kun en kort periode. Jeg har også blitt 
veldig var for å si at en bydel er sånn 
eller sånn med tanke på velstand. Det 
bor rike og fattige, folk som bor alene 
og i storhusholdning på alle kanter og 
hjørner av bispedømmet

Hun ser også en kirke, et menighets-
liv som er opptatt av å jobbe for gode 
nabolag for alle som bor i området. 

– Det har slått meg hvor tett på livet 
til folk medarbeiderne i menighetene 
er. Det er mange som er ute, nær der 
livene leves. Kontorpultene slites lite. 
Det er jeg veldig stolt av.

– Oslo bispedømme består jo av mer 
enn en by. Det er også bygder. Hvilke 
tanker gjør du deg rundt det? Biskop 
for både bygd og by?

– Nå har jeg vært i alle prosti, og run-
den rundt i Asker og Bærum, med fjell 
og kyst, vakre hager og hus, blokker 
og lysfabrikk legger jeg i hjertet. Jeg er 
stolt av å være by og bygdebybiskop!

Gudstjeneste
Kari Veiteberg har en doktorgrad i 
hvordan feire gudstjeneste. Det må da 
bety at hun er svært glad i og opptatt av 
nettopp dette fellesskapet. Det er hun.

– Jeg trenger næringen som gudstje-
nesten gir. Spesielt nattverdfelleskapet. 
Det søker jeg meg hele tiden inn til, 
det blir jeg hele tiden sendt ut fra. Jeg 
trenger rytmen fra gudstjenesten i livet, 
den rytmen som gjør at jeg av og til 
går til side. Der får jeg hvile og styrke, 
sier hun.

Siden hun har forsket på gudstje-
nesten, er hun klar på at det kan være 
vel så fint å ta del i en salme, en bønn, 
lytte til orgelet eller flygelet, som å 
lytte til ordene. 

– Det har gjort at jeg alltid finner 
noe. 

– Hva er menighet for deg?
– Det er stort. Menighet er ikke et 

uskyldig ord. For noen er det de som 
sitter i gudstjenesten på søndagen. 
Andre sier det er alle som bor i soknet. 
Det er viktig å ha alle disse tankene i 
hodet samtidig. Både å skape glede hos 
de som møter opp jevnt og trutt og at 
de tenker at «nå er det oss. Her skal det 
være godt å være».

Samtidig må vi tenke at hele byde-
len skal være et godt sted å være. 
Menigheten er et vi, alle vi som bor 
der. Vi må prøve å unngå «oss og dem», 
sier Kari Veiteberg.

BISKOPEN
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PÅSKE

Påskens gudstjenester
Påsken er en høytid med stor bredde,  
hvis vi tenker på alle de ulike typene 
gudstjenester og ikke minst stemninger 
som den stille uke og påsken tar oss 
inn i. 

Kirkens gudstjenester følger fortellin-
gene fra evangeliene om Jesus og hans 
siste dager i Jerusalem, før han lider og 
dør, ligger i graven i tre dager, før ven-
nene finner graven tom, og Jesus viser 
seg for dem: Han har stått opp. Derfor 
sier vi hver gudstjeneste: Ham være 
ære for kjærligheten som er sterkere 
enn døden. 

I alle påskens gudstjenester er 
konfirmantene med som tekst-
lesere, medliturger og kirkeverter. 
Skjærtorsdag, langfredag, påskenatt og 
påskedag lages gudstjenestene sammen 
med konfirmantene som er på leir i 
kirken. 

Andre som kan tenke seg å bidra til 
påskens gudstjenester kan gjerne 
kontakte prest Eva Klokkerud på  
ek837@kirken.no

Palmesøndag  25. mars kl. 11 tar tek-
stene oss inn i den scenen hvor Jesus 
og disiplene komme inn portene til 
Jerusalem for å feire jødisk påske. Jesus 
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 kapittel 12, 
vers 1-13.

Skjærtorsdag 29. mars kl. 19 er det 
kveldsgudstjeneste med enkelt påske
måltid. I tråd med tradisjonen spiser vi 
lam (som grilles av konfirmantene 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. Viktigere for kirken 
er skjærtorsdag som den dagen Jesus 
innstifter nattverden. Vi hører også om 
Jesus som vasker føttene til disiplene 
for å vise dem at han skal tjene dem. 

Langfredag 30. mars kl. 11 er det 
gudstjeneste med lesning av Jesu 
lidelseshistorie. Langfredag er den 
mørkeste dagen, lyset og musik-
ken i kirken er dempet. Lesingen fra 
Johannesevangeliet står i sentrum. Her 
får vi høre om hvordan Jesus møter 
dommen fra Pontius Pilatus 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: 
Det er fullbrakt!

Påskeaften 31. mars kl. 23 er det 
påskenattsgudstjeneste med dåp. 
Påskeaften begynner den gryende fei-
ringen av oppstandelsen. Uten av noen 
er vitne til det, brytes dødens lenker og 
livet seirer over døden. Kirkerommet 
er langfredagsmørkt i starten, før lyset 
bæres inn, og påskegleden over lyset 
som bryter mørket sprer seg i rommet. 
”Dette er natten da Kristus brøt dødens 
lenker, og seirende stod opp fra døds-
riket.” Etter gammel kirkelig tradisjon 
feirer vi dåp denne natten. 

Påskedag 1. april kl. 11 Høy tids
guds tjeneste. Endelig er det påskedag, 
kirken er lys og påskens salmer og 
musikk setter tonen for påskefesten. 
Sentralt i gudstjenesten er det klas-
siske påskedagsbudskapet: Kristus er 
sannelig oppstanden. I fortellingen fra 
Johannesevangeliet hører vi om kvin-
nene som kommer til graven og finner 
den tom – og om engelen som hilser 
dem med ”Frykt ikke!” På vei bort fra 
graven møter de selv den oppstandne 
Jesus. Mari Øyrehagen synger i guds-
tjenesten. Milo Dordoni blir med på 
trompet.

2. påskedag 28. mars kl. 19 er det 
felles kveldsgudstjeneste med Ullern 
menighet i Skøyen kirke. Har du vært 
bortreist i påsken kan du få med deg 
hele påsken på én gudstjeneste denne 
dagen. Vel møtt!

Fra tidslinjen.no © Verbum. 
Trykket med tillatelse
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PÅSKE OG KIRKEKAFFE

Påsketanker
Av Hilde Heitmann

Jeg liker påske. 
Kanskje fordi jeg 
er glad i våren. 
Den tiden da vis-
sent gress spirer 
og blir grønt. De 
første blomstene 
titter frem, og 
nakne, grå grei-
ner eksploderer 
i farger. Solen 
lyser opp dagene 
og varmer opp det 
den skinner på. Dagene fylles med liv. Det som 
visnet om høsten og var dødt gjennom vinteren, blir 
levende om våren. Jeg liker det.

Jeg er en av dem som kjenner at troens landskap 
skifter. Noen ganger er fargene glade og lyset sterkt. 
Det er sommer. Troen gir mening. Ingen spørsmål 
blir så store og vanskelige at troen må vike. Jeg 
synes jeg lever i takt med Bibelen. Gud oppleves 
nær. Så blir det plutselig høst. Lyset avtar og fargene 
forsvinner. Er Gud der? Vil han ha noe med meg 
å gjøre? Jeg lever langt borte fra Ham og lar livet 
fylles opp av andre ting. I dette skiftende landskapet 
lever jeg med min tro. Noen ganger mestrer jeg, 
andre ganger ikke.

Påsken minner meg om at dette skiftende landskapet 
ikke representerer min tro, men mitt liv. Mitt liv 
skifter, jeg beveger meg mellom ulike årstider, mel-
lom lyst og lett, mørkt og vanskelig. Men troen står 
fast. Den baserer seg ikke på mitt liv, men på Jesu 
liv. Da Jesus døde og stod opp, ble det vår. Det vil 
ikke komme noen høst. Mørketiden er over. Kanskje 
ikke i mitt liv, men i troens liv.

Jeg kan lene meg mot at troen ikke handler om 
min opplevelse, om hvordan jeg har det, hva jeg 
får til. Tro handler ikke om hva jeg har gjort, men 
om hva Gud har gjort. En gang for alle. Påsken gir 
meg visshet om at uansett hvor jeg måtte befinne 
meg i livets landskap, er troen konstant. For Jesus 
skifter ikke. Den vissheten lyser opp og setter farge 
på livet mitt. 

Kirkekaffe med Det søte liv 

Lemon Squares
Her er en vidunderlig opp-
skrift for deg som liker kaker 
med skikkelig smak av sitron. 
«Lemon Squares» er engel-
ske sitronkaker, som består 
av mørdeigsbunn som dek-
kes med et fantastisk nydelig, 
kremete sitronfyll. Kaken 
balanserer søtt og syrlig på en 
herlig måte! Dette er definitivt 
blant mine største personlige 
favoritter på kakefronten. 
Jeg håper du får lyst til å lage 
kaken du også – den er perfekt 
å kose seg med til påske! 

Ingredienser:
Mørdeigsbunn
♥ 185 g hvetemel
♥ 60 g melis
♥ 180 g smør

Sitronkrem
♥ 6 egg
♥ 450 g sukker
♥ 2,5 dl presset sitronsaft
♥ 2 ts revet sitronskall
♥ 60 g hvetemel

Pynt
♥ melisdryss

Fremgangsmåte:
Bland sammen ingredien-
sene til mørdeigen. Press 
mørdeigen ut i bunnen på en 

bakepapirkledd, liten lang-
panne (ca. 20 x30 cm). Stek 
mørdeigsbunnen midt i ovnen 
ved 160°C i 25 minutter.

Til sitronkremen piskes egg 
og sukker til luftig eggedosis. 
Bland inn sitronsaft, sitron-
skall og hvetemelet. Hell 
blandingen over mørdeigsbun-
nen i formen. 

Stek kaken videre midt i ovnen 
ved 160°C i ca. 45 minutter 
til. Sitronkremen skal da være 
stivnet på toppen, men fort-
satt bløt og litt «skjelvende» i 
konsistensen. Slå av ovnen og 
la kaken stå i ettervarmen til 
ovnen er helt kald. Ta kaken ut 
av ovnen og sett formen i kjø-
leskapet over natten. Kaken 
vil da bli fastere. 

Dagen etter er kaken fast nok 
til at den kan løftes ut av for-
men ved å ta tak i bakepapiret. 
Skjær kaken opp i passe store 
firkanter. Sikt melis over kake-
stykkene før servering.

For flere oppskrifter av 
Kristine Ilstad se 
Det søte liv
www.detsoteliv.no 
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE   2018
Mars
Søndag 25. Palmesøndagsgudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Torsdag 29. Skjærtorsdagsgudstjeneste 
Måltidsgudstjeneste

19:00

Fredag 30. Langfredagsgudstjeneste 11:00

Lørdag 31. Påskenattsgudstjeneste 23:00

April
Søndag 1. 1. påskedagsgudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Mandag 2. 2. påskedagsgudstjeneste 
Felles kveldsgudstjeneste for Ullern og 
Skøyen menigheter i Skøyen kirke. Få 
med deg hele påsken i en gudstjeneste!

19:00

Lørdag 7. Stå Opp! 
Vær deg selv – stå opp for andre! 
Påskesamling for 12-åringer

16:00-
20:00

Søndag 8. Gudstjeneste «Stå opp» 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:30-
18:00

Fredag 13. Konsert – Via Vitae 
Korkonsert i kirkerommet

20:30

Søndag 15. Gudstjeneste
Menighetens årsmøte 
etter gudstjenesten

11:00
13:00

Søndag 22. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Tirsdag 24. Formiddagstreff 
Foredrag. Lunsj. Utlodning. Ingen 
påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:30-
18:00

Søndag 29. Speidergudstjeneste 
Kirkekaffe ute etter gudstjenesten

11:00

Mandag 30. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld i ungdomsrommet 
for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

Mai
Søndag 6. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

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

16:30-
18:00

Torsdag 10. Kristi himmelfartsdag 
Fellesgudstjeneste med Ullern 
menighet i Ullern kirke kl. 11.00. 

Søndag 13. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

19:00

Søndag 20. Pinsedag – høytidsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Mandag 21. Prostigudstjeneste 2. pinsedag 
i Maridalen kirkeruiner kl. 11:15

Tirsdag 22. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:30-
18:00

Søndag 27. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Mandag 28. Tweensklubb
Åpen klubbkveld i ungdomsrommet 
for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

Tirsdag 29. Tur med formiddagstreff til Asker 
museeum. Vi drar sammen fra 
Skøyen kirke. Oppmøte ca. kl. 11. 
Tilb. ca. kl. 15. Nærmere info kom-
mer. Påmelding til Jorunn Strøm: 
97161375

Juni
Søndag 3. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Tirsdag 5. Familietirsdag  
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:30-
18:00

Lørdag 10. Konsert med Skøyen Ten Sing 
og Peik – Majorstuen og Skøyen 
skolekorps «The Beatles»

18:00

Søndag 10. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Søndag 17. Utegudstjeneste på Skøien 
hovedgård.
Oppmøte kl. 11 utenfor kirken. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Søndag 24. Kveldsgudstjeneste 
Vi synger sommersalmer. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Juli
Fellesgudstjenester med Ullern menighet i Ullern kirke 
kl. 11.00 de fire første søndagene i juli: 1. juli, 8. juli, 
15. juli og 22. juli
Søndag 29. Gudstjeneste i Skøyen kirke 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE   2018
Gå inn på skoyenkirke.no for mer  
informasjon om aktiviteter i kirken.
Følg oss på facebook.com/Skoyenkirke

August
Søndag 5. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Søndag 12. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Sønd. 12.-
torsd. 16.

Konfirmantleir på Tjellholmen

Søndag 19. Skolestartsgudstjeneste 
Alle som starter på skolen for første 
gang er spesielt inviterte. Kirkekaffe 
etter gudstjenesten

11:00

Søndag 26. Samtalegudstjeneste med årets 
konfirmanter 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Mandag 27. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

Tirsdag 28. Formiddagstreff  
Foredrag. Lunsj. Utlodning. Ingen 
påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:30-
18:00

September
Søndag 2. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten.
11:00

Lørdag 8. Konfirmasjonsgudstjenester 11:30
13:00
14:30

Søndag 9. Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00
Tirsdag 11. Familietirsdag 

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

16:30-
18:00

Søndag 16. Kveldsgudstjeneste 
Åpen kirke fra kl. 19. Kaffe / te.

20:00

Lørdag 22. Danseverksted. Alle som går på 4. 
og 5. trinn inviteres spesielt.

Søndag 23. Gudstjeneste med dans 
Dansere fra lørdagens danse-
verksted deltar. Kirkekaffe etter 
gudstjenesten.

11:00

Mandag 24. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18:00-
20:00

Tirsdag 25. Formiddagstreff 
Lunsj. Utlodning. Ingen påmelding. 
Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:30-
18:00

Ullern KFUK-KFUM-speidere 
Speidermøter i og ved Skøyen kirke hver tirsdag, 
annenhver uke for Vandrere (kl. 18-20) og annenhver uke 
for Oppdagere og Stifinnere (kl. 17.30-19)

Josefinekoret 
Blandet kor som øver i kirkerommet hver tirsdag, 
kl. 18.15 – 20.45. Nye sangere velkommen. 
Ta kontakt med Kjersti: kj-enge@online.no

Babysang 
Hver torsdag kl. 11.15-11.45. Siste gang før jul er 7. 
desember, første gang etter nyttår er 4. januar.

Tensing 
Hver torsdag 18-20.30. Kor, band, teknikk, dans, drama.

Faste ukentlige aktiviteter:

Onsdag 26. Innskriving av 2019 konfirmanter 
Informasjon om konfirmantåret.
Påmelding. Konfirmasjon 2019 er for 
alle ungdommer født i 2004 eller som 
går i 9. klasse. Konfirmasjonsdager 
blir 14. og 15. september 2019

Søndag 30. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Oktober
Søndag 7. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Tirsdag 9. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:30-
18:00

Søndag 14. Høsttakkefest 
Menighetens 2- og 3-åringer 
inviteres spesielt. Kirkesuppe etter 
gudstjenesten.

11:00

Søndag 21. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 23. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:30-
18:00

Søndag 28. Kveldsgudstjeneste på Bots og 
bønnedagen 
Åpen kirke fra kl. 19. Kaffe / te.

20:00

Mandag 29. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms-
rommet for alle i 5.-7. klasse.

18.00-
20.00

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

12:00-
14:00

Med forbehold om endringer.
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MØT EN NABO

Birgitte er glad i å ta sjanser. Da en venninne gjorde henne opp-
merksom på utlysningen av stilling som daglig leder på Kaffebøn-
nen – kaféen i kirken – sendte hun inn en søknad. Og hun fikk 
tilbud om jobben og takket ja! Men hun er langt fra noen fersking 
bak disken.

Etter videregående hjemme i Bærum tok 
Birgitte en annen sjanse ved å bryte opp 
og flytte til Tønsberg – et sted hun ikke 
hadde noen tilknytning til. Men hun ville 
gjerne studere på et nytt sted og begynte 
på sykepleien her. Og ikke lenge etter 
møtte hun mannen sin Alex, som hun 
nå har vært sammen med i 13 år. 

Etter endt utdanning begynte Birgitte 
ganske snart på videreutdanning innen 
psykiatri. Og parallelt med dette star-
tet hun et kakebakeri sammen med en 
venninne. Sammen bakte de og solgte 
kaker til kafeer i Tønsberg. Det var både 
morsomt og givende, men etter hun var 
ferdig utdannet psykiatrisk sykepleier, 
fokuserte hun videre på å arbeide i 
barne- og ungdomspsykiatrien og med 
veiledning og coaching.

Etter ni år i Tønsberg bestemte Birgitte 
og Alex seg for å flytte til Oslo – og de 
bosatte seg på Skøyen. Birgitte begynte 

nå å jobbe i bemanningsbransjen og har 
blant annet vært ansvarlig for rekrut-
tering og oppfølging av ansatte her.

Birgitte var egentlig ikke jobbsøkende 
nå, men med erfaring fra kafébransjen 
og sin interesse for god og sunn mat, 
kjente hun at det nå passet perfekt med 
en jobb i Kaffebønnen i sitt eget nær-
miljø. I stedet for å tenke karriere, er 
det viktig for Birgitte å tenke nytt. Og 
nå ser hun frem til å bruke mindre tid 
på reise til og fra jobb, og samtidig ha 
nærhet til barna også når hun er på jobb. 
En jobb i kafeen er en investering i en 
god hverdag. 

Birgitte stortrives med mennesker og 
gleder seg til å ta fatt på arbeidet. 

– Å se mennesker og skape en god 
atmosfære rundt meg, er viktig for 
meg. Jeg ønsker å bygge opp en kafe 
her på Skøyen der alle kan føle seg vel-
kommen. Kaffebønnen er noe Skøyen 
virkelig trenger. Og det vet jeg, for jeg 
bor jo bare 100 meter unna og har selv 
ønsket meg en kafe i nærheten i mange 
år. 

Nå får hun mulighet til å forme kafé-
drømmen sin selv, sammen med Daniel, 
Thea og Julia som også står bar bak 
disken i kafeen. 

– Jeg kjenner jo mange her på Skøyen 
fra før, men det blir spennende og helt 
sikkert kjempeartig, å bli kjent med 
nærmiljøet i en ny rolle. Og de skal få 
bli kjent med meg i en ny rolle – med 
forkle og det hele!

MØT EN NABO: 

Birgitte Enge

Birgitte Enge
 - Alder: 33 år
 - Samboer med Alex
 - To barn, 7 år og 1 ½ år
 - Bodd på Skøyen i 4 ½ år  
 - Aktuell: Tilsatt som ny daglig 
leder og barista på Kaffe-
bønnen. Begynner 1. juni.
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HUS PÅ SKØYEN

NEBB 
– elektrofabrikken ved Frognerkilen 

Dagens handlegate Karenslyst Allé er går gjennom det som var 
industriområdet til NEBB, og messehallene til Norges varemesse 
lengst i vest. NEBB var en av landets ledende produsenter av 
elektrisk utstyr, fra små motorer og apparater til gigantiske in-
stallasjoner for kraftverk og trikker og tog. 

Av Dag Andreassen, historiker  

I 1869, samme år som Drammensbanen 
ble vedtatt bygd, kom industrien til 
Skøyen med Skabos vognfabrikk. I 
1873 etablerte Frognerkilens Fabrik 
seg på nabotomten med jernstøperi og 
mekanisk verksted for produksjon av 
plogjern og landbruksmaskiner.  

Ti år senere kunne Frognerkilens Fabrik 
smykke seg som "Eneste norske fabrik 
for Lysmaskiner." Bakgrunnen var et 
besøk av svenske Jonas Wenström som 
hadde patent på en dynamo. Etter å ha 
vært med på å starte ASEA kom han 
til Frognerkilen, og ga fabrikken norsk 
enerett i samarbeid med ASEA. Det 
neste tiåret tok det av for både dyna-
moer, lysanlegg og elektriske motorer. 

Fra Sverige til Sveits
Rundt unionsoppløsningen i 1905 gikk 
det dårligere for salget og samarbei-
det over grensen. Svenske ASEA ble 
dumpet til fordel for sveitsiske Brown 

& Bovery. I 1908 ble skrittet tatt fullt 
ut med fusjon under navnet Norsk 
Elektrisk og Brown Bovery – NEBB. 
Fabrikken ble utvidet, og ordrene rant 
inn på elektriske anlegg og utstyr av 
alle slag til kraftverk og industri, kon-
torer, butikker og private hjem. 

Jernbanemateriell i samarbeid 
med gode naboer 
To verdenskriger og en turbulent mel-
lomkrigstid til tross fortsatte NEBB 
å vokse. NEBB fikk stadig større 
bestillinger fra kraftverk og industri. I 
tillegg ble NEBB engasjert i å produsere 
trikker og elektriske lokomotiver. Her 
samarbeidet de med sine Skøyen-naboer 
Skabo og Thune. Skabos vognfabrikk 
ble innlemmet i NEBB i 1960.  

Storkonsern 
Frem til 1970 ble hvert år et nytt 
rekordår.  Inkludert avdelinger i bl.a. 
Fredrikstad og Skien, produserte NEBB 

stadig større og flere kraftverkinstal-
lasjoner og elektromotorer. Trikk, bane 
og tog ble supplert med utstyr til skip 
og store offshore-installasjoner for den 
nye oljenæringen. 

På Skøyen var 1200 arbeidere og funk-
sjonærer i sving på det meste. Mange 
av disse var bosatt i Skøyen-området, 
blant annet i NEBBs egen leiegård 
Amalienborg, og de 80 nye boligene 
i Guldberglia. 

Svensk-sveitsisk fusjon og 
norsk samling 
1980-tallet kom med store endringer. 
Rivalene ASEA og Brown Bovery 
avgjorde igjen Skøyen-fabrikkens 
videre skjebne da de slo seg sammen 
og ble til ABB. En følge var at tre kon-
kurrerende fabrikker med ganske like 
produkter, Per Kure på Hasle, National 
i Drammen og NEBB på Skøyen ble 
deler av samme selskap. En opplagt 
rasjonering var å samle alt. Drammen 
ble valgt, og de to Oslo-fabrikkene ble 
lagt ned, særlig på grunn av gjenbruks-
verdien av industriområdene.  

Karenslyst Allé 
NEBB-tomta ble raskt omgjort til 
kontor- og handelssentrum etter ned-
leggelsen i 1987. I 2002 fulgte også 
Varemessen vest i området med. Bare 
noen få bygninger ble bevart, deriblant 
en av de eldste verkstedhallene, kon-
torbygg fra 1920-tallet og 1960-tallet, 
og noen eldre lave verkstedsbygninger 
i klassisk rød tegl. Den nye handlega-
ten gjennom det tidligere industri- og 
messeområdet fikk navnet Karenslyst 
Allé etter løkken og lyststedet som lå 
der tidligere. 

Les mer på  
www.industrimuseum.no 
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Informajon fra Bydel Ullern

Her kommer språklærer Gunnar Skjetne inn i bildet. 
Gunnar mener kunnskap om språk ved å oppleve 
ting i dagliglivet, sitter mye bedre enn om du «bare» 
får den på skolebenken. 
2 av 3 i jobb eller utdanning
Rundt 90 personer deltar i NAV Ullerns introduks-
jonsprogram hvert år. Av de som var ferdig med det 
toårige programmet i 2016, var få i jobb eller utdan-
ning. Det har endret seg drastisk. I år er målet at to 
av tre flyktninger skal være i jobb eller utdanning. 
Terje Rolén som jobber med arbeid og inkludering 
hos NAV Ullern, opplever at flere arbeidsgivere 
ønsker å ta samfunnsansvar. En av dem er driftsleder 
Knut Børing på Smestad gjenbruksstasjon. Knut sier 
det er viktig å bidra til at de som kommer til Norge 
får arbeidstrening og kommer inn i samfunnet. 
- Det har vi alle et ansvar for, og vi i Oslo kommune 
må gå foran med godt eksempel. De vi tar inn får er-
faring fra arbeidslivet og mye praktisk språktrening, 
både med kunder og kolleger. 
*Introduksjonsprogram: Bosatte flyktninger lærer 
norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.

Jamal Eldin Ettgani Ali fra Sudan og Simon Gebream-
lak fra Eritrea, har vært på arbeidstrening på Smes-
tad gjenbruksstasjonen siden september og oktober 
i fjor. De er med i et samarbeidsprosjekt mellom de 
fire vestlige bydelene (NAV Ullern, Frogner, 
Vestre Aker og Nordre Aker) samt Renovasjonsetat-
en (REN), som kombinerer arbeid med yrkesrettet 
språktrening. 
- Jeg trives veldig godt. Det er hyggelige kolleger her, 
sier Jamal. 
Lære gjennom praksis
Han kom til Norge i 2015. Simon to år tidligere. 
Begge har deltatt i introduksjonsprogram* for flykt-
ninger i Ullern. De snakker godt norsk og den raske 
progresjonen mener de skyldes at de daglig er i et 
norskspråklig arbeidsmiljø. 
150.000 biler var innom Smestad gjenbruksstasjon i 
2017. Jamal og Simon tar imot folk og veileder hvor 
avfallet skal kastes. Det skilles mellom 40 ulike typer 
avfall, og det gjelder å holde styr på hvilket avfall 
som skal hvor og ikke minst fagterminologien.

   Blir en del av samfunnet ved å delta
Jobb er viktig for tilhørighet i samfunnet. NAV Ullern har mål å få to av tre flyktninger i jobb 
eller utdanning dette året. 

Psykisk helse tilbyr nettbasert selvhjelp. 
Har dere innspill eller spørsmål om digi-
tal utvikling, ta gjerne kontakt. Vi utvikler 
ikke nye løsninger uten at de det gjelder 
er involvert. 
Medvirkning er et stikkord i andre sam-
menhenger også. Vi vil arrangere flere 
informasjonsmøter, spesielt i saker som 
gjelder byutvikling. Alle våre møter i 
politiske råd og utvalg er åpne for publi-
kum. Følg med på Facebook-siden til Bydel 
Ullern (@BydelUllern), på 
www.oslo.kommune.no/bydelullern 
og sist, men ikke minst meld dere gjerne 
på vårt digitale nyhetsbrev. Det første 
kommer etter vinterferien. Følg med! 

Hittil har det vært elektroniske medisindispensere, GPS og dig-
italt tilsyn. Det neste som er på trappene er muligheten for å 
kommunisere med hjemmetjenesten via nettsiden til 
helsenorge.no.  

Marie Anbjørg Joten, 
bydelsdirektør

Byutviklingen i Oslo har satt Ullern under betydelig press.
Skøyen, Smestad, Montebello, Vækerø og Sollerud/Lilleaker er områder som byrådet i 
Oslo ønsker å fortette. 
Vi forstår at også Ullern må ta sin del av befolkningsveksten, men i følge oppdaterte 
prognoser er ikke behovet for fortetting så stort lenger. 
Kanskje er det da lurt å ta en fot i bakken? Byutvikling må sees i et langsiktig perspek-
tiv. Det vi gjør i dag får konsekvenser hundre år frem i tid.
Derfor må byutvikling gjennomføres med kvalitet og god kunnskap om lokale forhold. 
Vi skylder fremtidige generasjoner det.

For å påvirke utviklingen har bydelens lokalpolitikere, som er høringsinstans i byutviklingssaker, vært 
svært aktive med å lage alternative planer som er lagt frem for plan- og bygningsetaten, byråd og bysty-
ret. Et godt eksempel er mulighetsstudie for Skøyen. 
Vi som lever våre liv her i Ullern må få en hånd på rattet. Det er vi som sitter med lokalekspertisen. Her 
står politikere fra alle partier skulder ved skulder med innbyggerne, og vi forventer å bli hørt.

Ullern i utvikling

Carl Oscar Pedersen (H), 
leder av 

bydelsutvalget i Ullern

På nett for å utvikle tjenester

Møt politikerne i Ullern
Politikerne i bydelen møtes åtte
ganger i 2018. 
Her diskuteres viktige saker som 
angår innbyggerne og bydelen. 
Sakene som skal opp finnes på nett-
sidene til Oslo kommune. Søk etter 
politikk Bydel Ullern. I år er møtene 
8.2, 12.4, 15.5, 21.6, 13.9, 18.10, 
15.11 og 20.12. 
Alle møtene starter med åpen halv-
time hvor du kan legge frem saken 
du brenner for.
Velkommen til Hoffsveien 48! 

Søk på kultur- 
og idrettsaktiviteter
Frist for å søke kultur- og 
idrettsmidler er 30. april. 
Mer om søkekriterier og 
søknad på nettsidene til 
Oslo kommune. Søk etter 
kultur- og idrettsaktiviteter. 
Kontaktperson: tore.gled-
itsch@bun.oslo.kommune.
no

Hva skal vi ha utenfor Stoppestedet?
Stoppestedet kultursenter ved 
trikkestoppet på Lilleaker bygges ut. 
Brakkene som står der i dag skal bort. 
Det frigjør plass. Sammen med Mus-
tad eiendom ønsker vi å gjøre plassen 
attraktiv for eksempel for barn og 
unge. Har du forslag til hva plassen 
bør fylles med? Se video på facebook.
com/BydelUllern og send forslag til 
lilleakerbyen@mustadeiendom.no

Vårprogram for seniorer 
Vi har sendt ut program for Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter de kommende 
månedene. Du finner også programmet på nettsidene til Oslo kommune: 
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/ullern-kultursenter/

Her vil bruker og pårørende få mulighet til å sende og motta 
meldinger, avtale besøk og få varsler om utført hjemmebesøk. 
Det skjer spennende ting i andre avdelinger også. Helsestas-
jonen utvikler chatbot- hvor mødre og fedre få svar på det de 
lurer på via helsestasjonens nettside. 

2018 er godt i gang, og vi står overfor 
mange spennende oppgaver. 
En av dem er å gjøre tjenester og tilbud 
bedre og lettere tilgjengelig for 
innbyggerne i Ullern , 
Vi er kommet et godt stykke på vei i 
hjemmetjenesten. Der skal vi fortsette 
å satse på velferdsteknologi i hjemmet.
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Terje Rolén som jobber med arbeid og inkludering 
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språktrening. 
- Jeg trives veldig godt. Det er hyggelige kolleger her, 
sier Jamal. 
Lære gjennom praksis
Han kom til Norge i 2015. Simon to år tidligere. 
Begge har deltatt i introduksjonsprogram* for flykt-
ninger i Ullern. De snakker godt norsk og den raske 
progresjonen mener de skyldes at de daglig er i et 
norskspråklig arbeidsmiljø. 
150.000 biler var innom Smestad gjenbruksstasjon i 
2017. Jamal og Simon tar imot folk og veileder hvor 
avfallet skal kastes. Det skilles mellom 40 ulike typer 
avfall, og det gjelder å holde styr på hvilket avfall 
som skal hvor og ikke minst fagterminologien.

   Blir en del av samfunnet ved å delta
Jobb er viktig for tilhørighet i samfunnet. NAV Ullern har mål å få to av tre flyktninger i jobb 
eller utdanning dette året. 

Psykisk helse tilbyr nettbasert selvhjelp. 
Har dere innspill eller spørsmål om digi-
tal utvikling, ta gjerne kontakt. Vi utvikler 
ikke nye løsninger uten at de det gjelder 
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Medvirkning er et stikkord i andre sam-
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og sist, men ikke minst meld dere gjerne 
på vårt digitale nyhetsbrev. Det første 
kommer etter vinterferien. Følg med! 

Hittil har det vært elektroniske medisindispensere, GPS og dig-
italt tilsyn. Det neste som er på trappene er muligheten for å 
kommunisere med hjemmetjenesten via nettsiden til 
helsenorge.no.  

Marie Anbjørg Joten, 
bydelsdirektør

Byutviklingen i Oslo har satt Ullern under betydelig press.
Skøyen, Smestad, Montebello, Vækerø og Sollerud/Lilleaker er områder som byrådet i 
Oslo ønsker å fortette. 
Vi forstår at også Ullern må ta sin del av befolkningsveksten, men i følge oppdaterte 
prognoser er ikke behovet for fortetting så stort lenger. 
Kanskje er det da lurt å ta en fot i bakken? Byutvikling må sees i et langsiktig perspek-
tiv. Det vi gjør i dag får konsekvenser hundre år frem i tid.
Derfor må byutvikling gjennomføres med kvalitet og god kunnskap om lokale forhold. 
Vi skylder fremtidige generasjoner det.

For å påvirke utviklingen har bydelens lokalpolitikere, som er høringsinstans i byutviklingssaker, vært 
svært aktive med å lage alternative planer som er lagt frem for plan- og bygningsetaten, byråd og bysty-
ret. Et godt eksempel er mulighetsstudie for Skøyen. 
Vi som lever våre liv her i Ullern må få en hånd på rattet. Det er vi som sitter med lokalekspertisen. Her 
står politikere fra alle partier skulder ved skulder med innbyggerne, og vi forventer å bli hørt.

Ullern i utvikling

Carl Oscar Pedersen (H), 
leder av 

bydelsutvalget i Ullern

På nett for å utvikle tjenester

Møt politikerne i Ullern
Politikerne i bydelen møtes åtte
ganger i 2018. 
Her diskuteres viktige saker som 
angår innbyggerne og bydelen. 
Sakene som skal opp finnes på nett-
sidene til Oslo kommune. Søk etter 
politikk Bydel Ullern. I år er møtene 
8.2, 12.4, 15.5, 21.6, 13.9, 18.10, 
15.11 og 20.12. 
Alle møtene starter med åpen halv-
time hvor du kan legge frem saken 
du brenner for.
Velkommen til Hoffsveien 48! 

Søk på kultur- 
og idrettsaktiviteter
Frist for å søke kultur- og 
idrettsmidler er 30. april. 
Mer om søkekriterier og 
søknad på nettsidene til 
Oslo kommune. Søk etter 
kultur- og idrettsaktiviteter. 
Kontaktperson: tore.gled-
itsch@bun.oslo.kommune.
no

Hva skal vi ha utenfor Stoppestedet?
Stoppestedet kultursenter ved 
trikkestoppet på Lilleaker bygges ut. 
Brakkene som står der i dag skal bort. 
Det frigjør plass. Sammen med Mus-
tad eiendom ønsker vi å gjøre plassen 
attraktiv for eksempel for barn og 
unge. Har du forslag til hva plassen 
bør fylles med? Se video på facebook.
com/BydelUllern og send forslag til 
lilleakerbyen@mustadeiendom.no

Vårprogram for seniorer 
Vi har sendt ut program for Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter de kommende 
månedene. Du finner også programmet på nettsidene til Oslo kommune: 
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/ullern-kultursenter/

Her vil bruker og pårørende få mulighet til å sende og motta 
meldinger, avtale besøk og få varsler om utført hjemmebesøk. 
Det skjer spennende ting i andre avdelinger også. Helsestas-
jonen utvikler chatbot- hvor mødre og fedre få svar på det de 
lurer på via helsestasjonens nettside. 

2018 er godt i gang, og vi står overfor 
mange spennende oppgaver. 
En av dem er å gjøre tjenester og tilbud 
bedre og lettere tilgjengelig for 
innbyggerne i Ullern , 
Vi er kommet et godt stykke på vei i 
hjemmetjenesten. Der skal vi fortsette 
å satse på velferdsteknologi i hjemmet.
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Vivece Irene Garmann, Ragnvald Dahl, Kristine Marie 
Eilertsen, Nina Spørck, Chul Ho Lee, Trine Stenhagen, 
Ruth Helene Herland, Åsta Nymo, Inger Viig, Liljan 
Regina Hansson, Peter Fredric du Monceau de 
Bergendal, Liv Jorund Oppegaard, Egil Johansen Berg, 
Siri Jannike Grønneberg, Torbjørg Aase, Tor Leganger 
Tollefsen, Liv Ulleberg, Åse-Turid Skjevestad, Ann 
Mari Dagrun Kvam, Solveig Kjos, Eva Margrete 
Stermer, Kåre Skadberg, Arild Lehmann Larsen, Oscar 
Sigvald Strugstad, Astri Elinor Kristiansen

Sienna Jonna Hansen, Madeleine Thorendahl-Gulliksen, 
Amalie Theodora Vig Alshus, Fredrik Hansen Robbestad, 
Ole Leonard Prescott Jovita Lindseth, Olivia Norseth Lange, 
Henrik Sørland Hofstad, Isak Vattø Brandt, Franz Gustaf 
Aspelin, Emil Saltnes Gurrik, Amanda Dilling Nyborg, 
Edvard Andreas Elton Axelsen, Martin Pedersen Melgård, 
Elise Reksten Endresen, Sebastian Kluge Dalaker, Anna 
Sætre Amdal, Johanne Vartdal Graver, Marius Vigen 
Brunborg, Hedda Sonvoll Kvalnes, Marie Kaasa Digerud, 
Philip Riis Borhaug, Iver Aarbergsbotten Moe, Jonathan 
Stange Bekken

DØDE
23.10.17- 
28.02.18

05.11.17-
11.03.18

DØPTE

Martha-Pils kunstneriske konfirmasjon
Av Michael Angstreich 

Martha-Pil Evertsen Neumer (15) har 
fiolin-meritter på rekke og rad. I sep-
tember 2017 vant hun pris for solospill 
i Midgard-konkurransen i Horten, den 
årlige og ærefulle nasjonale konkur-
ransen for unge utøvere innen klassisk 
musikk. Tidligere i fjor – sammen med 
venninnen Hedda Aadland på cello – 
vant den unge duoen førsteplass over 
22.000 andre deltakere i en interna-
sjonal klassisk musikkkonkurranse i 
Tyskland. 

På sin konfirmasjonskveld, 26. 
november i Skøyen kirke, fremførte 
Martha-Pil Bachs allegro solosonate 
nr.2. Hun spilte med all den presisjon 
og livlighet en allegro fortjener. På en 

kald og mørk novemberkveld fikk en 
stolt familie og andre i kirken en gli-
trende fiolinkonsert av høyeste kvalitet. 

Takk, Martha-Pil, og lykke til videre!

KAFÉEN I KIRKEN
Kaffebønnens åpningstider:

man.–fre. kl. 10–19, lørdag kl. 9–17, søndag kl. 13–17
I påsken holder kaféen stengt 28. mars – 2. april.
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Faste 
De siste ukene før påske er det fastetid i kirken. Faste ble en tradisjon for de 
kristne tidlig i kirkens historie. Tradisjonelt har markering av fasten i stor 
grad handlet om å avstå fra mat og drikke – for å fokusere på det åndelige 
livet. Men kjernen i fasten er noe mye viktigere enn å avstå fra noe. Det 
handler først og fremst om det som skal spire frem av livet vårt:

«Dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.»

Fra Jesaja 58

s’

La oss 
be for
– alle konfirmantene våre

– alle med lederansvar i 
menigheten

– menighetsrådet

– Sør-Sudan KFUK

Min salme
I mange år var jeg speider, og 
noe av det jeg husker best var 
leirbålene som alltid ble avslut-
tet med speiderbønnen og Tapto. 
En av de fineste sangene som ble 
sunget rundt leirbålet syntes jeg 
var salmen «I den mørke kveld», 
skrevet av Anne Margarethe 
Brodal, også kalt Pus. Pus Brodal 
var selv speider og har skrevet 
mange speidersanger og salmer. 
Hun var også sekretær for og 
medlem av Salmebokkomiteen. 

Mange år etter at jeg ikke var 
speider lenger giftet jeg meg med 
grandnevøen til Pus Brodal, og i 
gave hadde tante Pus diktet en 
sang til oss. Men det er altså en 
annen historie.

– Hanne Corneliussen
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I den mørke kveld
I den mørke kveld 
lyser bålets glør 

på en gammel veg 
vi har vandret før. 

På en gammel veg 
med så mange spor 
mot det fjerne land 

hvor vår lengsel bor. 

Mot den fjerne kyst 
der det tause savn 
i mitt eget bryst 

finner fredens havn. 

Ved et gammelt kors 
der all synd og skam 

i et fattig liv 
slettes ut av Ham. 

I den mørke kveld 
lyser bålets glør 

på en gammel veg 
vi har vandret før.



 

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 Håkonseth 
23 62 94 25
ah543@kirken.no

Kapellan
Eva Klokkerud
23 62 94 14
ek837@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: Kamilla 
Rød Slettene
kamilla.slettene@
hotmail.com

Ungdomsarbeider 
Cecilie Rikter-
Svendsen 
46 44 84 05

Menighetsarbeider 
Cecilie Elde,
23 62 94 23 
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

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

Skøyen Ten Sing møtes i kirken hver torsdag kl. 18.00– 
20.30. For ungdommer fra 13 år.

Speideren har møter tirsdager (se midtsidene). 
Kontaktperson: Gruppeleder Endre Vik Nordbrønd, 
endre.nord@hotmail.com.

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

Babysang hver torsdag i kirkerommet kl 11.15-11.45. 

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 
jobber der hvis du lurer på noe! 
Se også «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

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


