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NYÅPNING

Feiring av «nye» 
Skøyen kirke
Etter en lang periode med 
graving og drenering 
av uteområdene, samt 
oppussing av inngangs-
parti, foaje, kjøkken 
og ny kafe, kunne vi 
endelig markere full-
ført byggearbeid med 
«åpningsgudstjeneste» 

i Skøyen kirke den 17. 
september.

Flere av våre fine, frivil-
lige bidro med å gjøre 
kirkekaffen til en fest 
med et bugnende kake-
bord og god stemning.

Prost, Trond Bakkevik,  
kirkeverge Robert Wright 
og områdeansvarlig, 
Kristine Torstvedt var 
blant de som ville mar-
kere åpningen sammen 
med oss.

Åpen Dag 
14. oktober inviterte vi til Åpen Dag, 
hvor vi stolt kunne vise frem bygget 
for enda flere, og ikke minst la folk få 
et innblikk i noe av det som foregår 
i ukedager og helger i Skøyen kirke 
foruten gudstjenester. 

Vi var utrolig spendt i forkant og lurte 
på om folk ville komme.

I etterkant kan vi trygt si at det ville 
de. Store og små kom strømmende til, 
det ble en fantastisk fin dag og god 
stemning.

Arve Juritzen guidet oss trygt gjen-
nom hele programmet og selve 
åpningen ble høytidelig utført av 
Anna og Hanne på 4 år, som klippet 
silkesnoren til fanfare og fin musikk 
av Peik musikkorps.

Ellers var det korkonsert av Skøyen 
Ten Sing, byggkomiteen fortalte fra 
byggeprosjektet, innlegg av sogneprest 
Ingeborg Sommer og menighetsrådsle-
der Ingerid Eknes, nydelig postludium 
av kantor Natalia Eliseeva, babysang, 
fortellerstund, leke-krok, åpne danse-
timer hos Step Studio og aktiviteter i 
ungdomsrommet. 

Og det viktigste av alt: «skøyen-
folket» minglet og koste seg akkurat 
slik vi hadde håpet at de ville gjøre, 
i nye Skøyen kirke og grendehus, det 
lokale samlingsstedet.

Og igjen, en stor takk til frivillige, 
uten dere er store arrangementer som 
dette umulig å gjennomføre.

Snoren klippes foran nytt inngangsparti
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KAFFEBØNNEN

Kaféen er åpnet! 
Nå er det mulig å slå seg ned i foajeen 
i kirken hver dag frem til kl. 17 for en 
kopp kaffe eller te og noe å spise. 

Daglig leder for kaféen heter Elise 
Måsvær. I tillegg har hun fått med seg 
en gjeng på tre baristaer. Ved siden 
av ansvar for de ansatte, er Elise kon-
taktperson overfor leverandører, tar 
avgjørelser som omhandler driften 
av kaféen og kontakten med staben i 
kirken. 

Etter planen skal Elise stå mye i 
kaféen også selv, og hun gleder seg 
til å blir kjent med lokalmiljøet og 
folkene som bor her på Skøyen. Hun 
synes det er kjekt å treffe folk og ser 
frem til å slå av en prat med dem som 
kommer innom. 

– Det skal være hyggelig å komme 
hit, sier Elise. Hun ønsker at alle som 
kommer innom skal kunne føle seg 
hjemme – og det skal være rom for at 
folk skal kunne sitte ned. 

– Vi satser ikke først og fremst store 
lunsjer, men på god, påsmurt mat som 
ikke er alt for dyr. Det er også wifi 
i kaféen, så her kan du sitte å jobbe 
eller ta et møte.

Tidligere har Elise jobbet som barista 
i en liten kafé på Jørpeland i Ryfylke, 
hvor hun kommer fra – så hun er vant 
til å jobbe på kafé med en «preike-
stol» i umiddelbar nærhet. Men selv 
om «preikestolen» i Skøyen kirke 
ikke er Norges største turistattrak-
sjon, så gir en kafé i tilknytning til et 
kirkerom muligheter som ikke andre 
kaféer har. Så lenge kaféen er åpen, 
går an å gå inn i kirkerommet og finne 
et rom for stillhet eller tenne et lys. 

Etter at Elise ble ferdig med sin mas-
ter i musikkvitenskap med sang som 
hoved-instrument, var hun på jakt 
etter en jobb hvor kun kan skape 
gode opplevelser for folk. Plutse-
lig åpnet «Kaffebønnen» seg som en 
spennende vinkling på dette engasje-
mentet. Hvilke muligheter ligger det i 
det å drive en kafé og hvordan gjøre 
det mulig å samles på en kafé på en 
god måte?

Nå satser vi på at kaféen vil skape 
rom for nye typer arrangement og 
møtesteder i kirken, som flere kultur-
arrangement der vi kan lære noe nytt, 
høre på noe fint eller bli inspirert. 

Velkommen innom!

Hva serveres?
• kaffe og te
• bakervarer fra brødbakerne
• enkle sandwicher
• kaffe i løsvekt

Åpningstider
Hverdager kl. 7.30 – 17.00
Lørdag kl. 9.00 – 17.00
Søndag kl. 13.00 – 17.00

Åpningstidene kan bli endret. 

En leksegjeng har slått seg ned i kafeen.
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BARN OG UNGE

I år er det 11 år siden den 
aller første adventsfesti-
valen for 11-åringer ble 
arrangert i Skøyen kirke. 
Det skjedde i 2006. De 
barna som ble født det året, 
er nå invitert til å være med 
på årets Lys Våken, en 
adventsfestival med over-
natting i kirken.

Den første adventsfesti-
valen i 2006 var en del av 
forsøksfasen til trosopplæ-
ringsreformen i Den norske 
kirke. Tiltaket utviklet seg, 
både i Skøyen kirke og 
andre steder, og fikk senere 
navnet Lys Våken. Nå 
arrangeres Lys Våken for 
11-åringer – og noen steder 
også 10- eller 12-åringer 

– i menigheter og kirker 
over hele landet. På en 
konferanse for ansatte i 
Den norske kirke over hele 
landet, ble det spurt hvil-
ket tiltak for trosopplæring 
som flest ansatte var stolt 
av. Lys Våken fikk flest 
stemmer – sammen med 
babysang.

Les mer om årets ver-
sjon av den tradisjonsrike 
overnattingen på bit.ly/
LysVåkenSkøyen (snarvei 
til riktig side på skoyen-
kirke.no)

Hvis du skulle ha laget 
glassmaleriene i Skøyen 
kirke, hvilke farger ville du 
ha brukt?

Siden i sommer har det 
ligget fargeleggingsark i 
kirken, med motiver fra 
utsmykningen av kirken. 
De kan for eksempel bru-
kes under gudstjenestene, 

hvis noen trenger å gjøre 
mer enn å bare sitte og lytte 
til det som skjer. Til noen 
søndager legger vi også 
fram aktivitetsark som 
knytter seg til søndagens 
bibeltekster. Vi tar vare på 
mange av tegningene som 
ligger igjen etter gudstje-
nestene, for det er så mye 
fint som blir tegnet!

Barn født 2017: Babysanggudstjeneste 14. januar 
2018, og babysang hver torsdag.

Barn født 2013: Superheltsamling og karnevalsguds-
tjeneste 11. februar 2018.

1. trinn: Skaperverkets dag i mai/juni 2018.

2. trinn: Tårnagenthelg 10. og 11. mars 2018.

3. og 4. trinn: Danseverksted og gudstjeneste 27. mai 
2018.

6. trinn: Lys Våken 2.–3. desember 2017 (adventsfes-
tival). Stå opp 7. og 8. april 2018 (påskefestival).

9. trinn: Konfirmasjonstiden starter 27. januar. 2018

Til arrangementene nevnt 
ovenfor sender vi ut brev 
i posten til alle på det 
aktuelle alderstrinnet som 
er medlemmer og tilhø-
rende i Den norske kirke 
i Skøyen menighet.

Men det er ikke alle som 
ønsker seg invitasjon, 
som får det. Det kan 
være fordi de bor utenfor 
menighetsgrensene, er 
medlem av et annet tros-
samfunn, eller fordi de 
har forskjøvet skolestart 
og ønsker å være sammen 
med klassekameratene 
som er født et annet år.

Og dessuten er det ikke 
sikkert man husker arran-
gementene når dagen 

nærmer seg, hvis brevet 
med invitasjon kom god 
tid i forkant.

Løsningen på dette er å 
bli med på Skøyen kir-
kes SMS-lister. Da får du 
SMS med invitasjon og 
påminnelse når det skjer 
noe i kirken for barn på de 
alderstrinnene du velger.

Gå til bit.ly/skøyensms 
(snarvei til riktig side på 
skoyenkirke.no), skriv inn 
telefonnummeret ditt og 
kryss av for hvilke typer 
meldinger du vil få. Her 
kan du også få melding 
hver gang det er familie-
tirsdag (annen hver uke) 
eller tweensklubb (en 
gang i måneden). 

Lys Våken 11 år

Fargeleggingsark

Aldersbestemte  
aktiviteter framover

SMS-liste for  
barneaktiviteter
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NYTT FRA KIRKEN
Kari Veiteberg blir ny biskop i Oslo
17. desember 2017 ordineres Kari 
Veiteberg (56) til biskop i Oslo.

I dag er Kari Veiteberg bymisjonsprest 
ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. 
Tidligere har hun arbeidet som prest 
i flere deler av landet, faglærer og sti-
pendiat ved Universitetet i Oslo og 
ved Liturgisk senter i Trondheim. I 
2006 tok hun teologisk doktorgrad. 

I sin presentasjon til Oslo bispedøm-
meråd, skriver Kari Veiteberg blant 
annet om seg selv: 
- Eg vil vere med på å synleggjere kyr-
kja. Vi er i hovudstaden med sentrale 

styresmakter, presse og mediehus like 
om hjørnet. I dette bispedømmet har 
eg som biskop lyst til å vere med på å 
tolke og konkretisere kyrkjas oppdrag 
på ein måte som folk vil forstå. Eg vil 
oppmode til samtalar i bispedømmet 
om bibeltolking og tru. Kva betyr det 
å tru på Jesus i dag?

Om sine visjoner for kirken, skriver 
Veiteberg blant annet: 
- Kyrkja skal vere lys og salt i lokal-
samfunnet og i verda. Dette held eg 
fast på, samstundes som eg veit at 
kyrkja ikkje alltid har behandla folk 
godt. 

Veiteberg mener det å være våken er 
en hovedutfordring for kirken: 
- Kyrkja må stå fram og seie frå når 
forsvarslause menneske vert utsett 
for hets og negative haldningar og 
når forbrukskulturen og konsumet tek 
overhand. 

Et barn er født 
Vesle Ala (10 uker) startet livet i en flyktningleir i Nord-Irak. Hel-
digvis har hun storesøster Jyan (5). Sammen med Kirkens Nød-
hjelp gir vår menighet rent vann og psykososial støtte til familier 
som har overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i 
Kabarto, og mamma Nahla hadde 
en tøff fødsel. Men alt gikk bra, og 
nå ligger den ti uker gamle baby-
jenta og sutter fornøyd på smokken 
i trevogga si. Familien har det bra i 
leiren, men drømmer om en bedre 
fremtid. 

- Alt jeg ønsker for familien min er at 
vi skal slippe å være på flukt og leve i 
trygghet, sier Nahla. 

Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på 
lille Ala. Hun var bare to og et halvt 
år den augustdagen for tre år siden da 
IS kom og tok hjemmet hennes. Den 
dagen da familien måtte flykte opp 
på Sinjar-fjellet og ingenting ble det 
samme igjen. 

- Jeg savner sykkelen min. Hjemme 
hadde jeg lekene mine. Jeg hadde 
mange ting. Så kom IS, og vi måtte 
flykte, forteller Jyan. 

Da IS angrep jesidiene 3. august 
2014, ble rundt 100.000 mennesker 
drevet på desperat flukt i eget land. 
Jyans familie klarte å flykte opp på 
Sinjar-fjellet. Nå er de blant de 28.000 
jesidiene som har funnet trygghet i 
flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.

Her har Kirkens Nødhjelp sikret rent 
vann og gode sanitærforhold for flykt-
ningene siden 2014.

Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, 
men igjen ligger jesidienes hjembyer 
i grus. For å gi jesidiene mulighet til å 
vende tilbake og bygge en ny fremtid 
i ruinene, trengs det en stor innsats fra 
det internasjonale samfunnet. 

Det er et stort behov for vann, strøm, 
skoler og sykehus. Kirkens Nødhjelp 
er i gang med å sikre rent drikkevann 
i flere byer, og jobber også med psy-
kososial støtte til menneskene som 
har overlevd IS´ brutale herjinger. 

Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor sammen 
med familien sin i flyktningleiren Kabarto i 
Nord-Irak.

Kirkens nødhjelp er tilsted der 
mennesker trenger det mest. 

Gjennom takkoffer på gudstjenesten 
1. juledag og ved innsamling under 
fasteaksjonen 18. mars bidrar Skøyen 
menighet i dette livsviktige arbeidet.

Du kan også gi en gave direkte til  
KN på Vipps til #2426.

Bli med og skap  
fred på jorden og  
menneskeverd for alle!
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UTEOMRÅDET

Veien videre – Skøyen kirke 2018
Mye har skjedd – og mer er 
i vente: Nødvendig drene-
ring ble foretatt langs hele 
sørveggen i sommer, men 
uteområdet har ikke blitt 
satt i stand som planlagt. 
Vi har i skrivende stund 
ikke fått endelig godkjen-
ning av kommunen, men 
på illustrasjonen (til høyre / 
venstre / under / over) viser 
skissen det er søkt tillatelse 
til å bygge. 

En del detaljer i planene 
gjenstår ennå. Valg av 
materialer er et økonomisk 
spørsmål. Det er fremdeles 
mulig å være med å bidra til 
arbeidet med å løfte Skøyen 

kirke både ute og inne. Bli 
med – enten med en enkelt 
gave eller som fast giver 
hver måned. Se innstikk i 
bladet eller klikke deg rett 
inn på skoyenkirke.no og 
velg «Fast giver» i menyen.

Kafeen er blitt et flott møte-
sted i nærmiljøet, og vi 
håper også at kirketrappen 
kan bli en trapp der mange 
har lyst å slå seg ned. Enten 
med en kaffe i hånden, eller 
bare for en prat eller pust i 
bakken.

Vi satser på at arbeidene 
kommer i gang i mars / 
april. 

NY TRAPP/
SITTETRAPP ENG MED BLOMSTER

OG STAUDER

eksisterende trapp

eksisterende trapp

AVSKJERMING
SØPPEL
CONTAINER

asfalt

Bygg C+37,2

Bygg C+34,3

Thermolux
Kjølerom

G
la

ss
 fo

lie
rt

elefantrist

BROSTEIN I GRANITT

BENK

SYKKEL-
PARKERING

MENIGHETSHAGE

FRUKT OG
KRYDDER HAGE

4,3 m

3,8 m

ca 2 m

7 m

3,
5m

1m

Ny C+37,2 (eksisterende C +37.8)
BYGGELINJE

2,
5m

ARCASA

A10.5 01

A10.5 01

B

B

RAMMESØKNAD

UTOMHUS PLAN 1 ETG

Skøyen kirke

OPPRISS NY TRAPP/
SITTETRAPP

SNITT NY TRAPP/
SITTETRAPP

29
00

C+37,2

C+34,3

ARCASA

A15.2 01

A15.2 01

B

B

RAMMESØKNAD

SNITT OG OPPRISS UTOMHUS

Skøyen kirke

Illustrasjon fra en tildigere fase i prosjektet. Bildet avviker noe fra de endelige planene.
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MØT EN NABO
Ludvig Nord-Varhaug er en 
engasjert nabo. Siden han ble 
valgt inn i menighetsrådet i 
Skøyen for 2 år siden har han 
vært en stor drivkraft i bygge-
prosjektet. 

Kan du huske første gang du så at 
Skøyen kirke kunne bli noe mer 
enn en kirke? 

– Det var flere år siden. Jeg tok 
med kona ned foran kirken og prøvde 
å beskrive for henne hvordan terras-
sen kunne brukes bedre. Det var jo 
ikke noe hyggelig med sykkelstativ 
og rot. Tenk om den heller kunne fyl-
les med kafebord og folk. Da jeg sto 

der og la ut om mine tanker kom Eva 
Klokkerud ut fra kontoret. Det ble en 
morsom prat. 

Hvor er sentrum i lokalmiljøet på 
Skøyen for deg?

– Det tok litt tid før jeg skjønte at 
Oslo består av mange lokalmiljø som 
typisk bygges rundt skolene. Slik er 
det også her på Skøyen. Jeg opplever 
at sentrum på Skøyen er trekanten 
Skøyen skole, Skøyen kirke og nær-
butikken Gondal. Dette er ikke det 
naturlige sentrum for eksterne aktø-
rer, men for oss som bor her er dette 
midt i smørøyet. 

Og her så du altså tidlig et poten-
siale?

– Ja, jeg gjorde vel det, men det 
var det også mange andre som gjorde. 
Da jeg kom inn i menighetsrådet i 
2015 var det allerede lagt ned mye 
jobb i planleggingen av prosjektet og 
arkitekt Per Erik Martinussen hadde 
laget skisser. Vi er mange som har 
tenkt at en ny foaje tilpasset kafedrift 
og et nytt inngangsparti var nødven-
dig for å kunne videreutvikle kirken 
som møteplass for lokalsamfunnet. 

Du har lagt ned en del dugnadsti-
mer. Hva har motivert deg?

– Jeg har fått jobbe sammen med 
veldig bra folk i gjennomføringen av 
byggeprosjektet og det har gitt meg 
mye. Det er motiverende å jobbe mot 
at flere bruker kirken, slik at den ikke 
bare er at sted man er på julaften. Jeg 
har veldig tro på ideen om en kaffe-
bar midt i sentrum av Skøyen og jeg 
håper den vil bidra til å åpne kirken 
for lokalmiljøet. 

Det gjenstår fortsatt noe av det 
planlagte byggeprosjektet. Når det 
er i havn, har du flere ideer for 
Skøyen sentrum? 

– Da barnehagen flyttet ut av kir-
kens lokaler i sommer fikk vi tilbake 
et flott uteområde som vi må finne ut 
hva vi skal gjøre med. Det blir spen-
nende å se på ulike muligheter for 
dette området. 

MØT EN NABO: 

Ludvig  

Nord-Varhaug

Ludvig Nord-Varhaug
 - 47 år
 - Gift med Elisabeth og har 3 
barn på 9, 11 og 14 år. 

 - Bodd på Skøyen siden 2004
 - Jobber som eiendomsutvikler
 - Aktuell: leder byggeprosjektet i 
Skøyen kirke og er initiativtaker 
til kaffebaren «Kaffebønnen». 
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2017/2018
November
Lørdag 25. Førjulsmarked i Skøyen kirke 10:00-

15:00

Søndag 26. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

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

18:00-
20:00

Tirsdag 28. Formiddagstreff 
Gjest: Elisabeth Frafjord Torp. 
Tema: Fortelling om reisen til 
Ntuzuma, Ullern menighets 
vennskapsmenighet i Sør-Afrika. 
Lunsj. Utlodning. Ingen påmel-
ding. Velkommen! 

12:00-
14:00

Desember
Lørdag 2. – 
søndag 3.

LysVåken-helg  
for menighetens 11-åringer. 

Søndag 3. LysVåken-gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:30-
18:00

Onsdag 6. Barnehagegudstjenester

Søndag 10. Gudstjeneste 11:00

Konsert med Skøyen Ten Sing 
«Idé» – Musikk, dans, drama, video

18:00

Onsdag 13. Konsert med  
Smestad skolekorps

18:00

Torsdag 14. Skolegudstjenester 
Smestad skole

Lørdag 16. Konsert med Peik skolekorps 17:00

Søndag 17. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Konsert med Skøyen skolekor

Onsdag 20. Skolegudstjenester 
Skøyen skole

Lørdag 23. Kvelden før-gudstjeneste 22:00

Søndag 24. Julaften 
Smestad skolekorps deltar kl. 14. 
Milo Dordoni (trompet) og solist 
deltar på begge gudstjenestene

14:00
og
16:00

Mandag 25. Juledagsgudstjeneste 
Høytidsgudstjeneste. 
Milo Dordoni (trompet)
Solist

12:00

Tirsdag 26. Ullern kirke 2. juledag 
Fellesgudstjeneste mellom Ullern 
og Skøyen menigheter

11:00

Lørdag 30. Romjulstreff 
med juletregang og julelunsj. 
Skuespiller Haakon Strøm deltar.

12:00-
14:00

Søndag 31. Romjulssøndag 
Fellesgudstjeneste i Skøyen kirke 
for Ullern og Skøyen menigheter. 

11:00

Januar
Mandag 1. Gudstjeneste i Vestre Aker kirke 

Prostigudstjeneste
12:00

Søndag 7. Gudstjeneste 
Kristi åpenbaringsdag 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Juletrefest 
Velkommen til god, gammeldags 
juletrefest med gang rundt jule-
treet. Arr. i samarbeid med Øvre 
Silkestrå borettslag.

13:00

Søndag 14. Babysanggudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 16. Familietirsdag  
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl. 17–18.

16:30-
18:00

Søndag 21. Medarbeiderfest 
Alle frivillige medarbeidere – i 
stort og smått – inviteres til fest

17:00

Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Lørdag 27. Oppstart for årets konfirmanter

Søndag 28. Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter 2018

11:00

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

18:00-
20:00

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

12:00-
14:00

Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl. 17–18

16:30-
18:00
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2017/2018
Gå inn på skoyenkirke.no for mer  
informasjon om aktiviteter i kirken.
Følg oss på facebook.com/Skoyenkirke

Februar
Søndag 4. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Søndag 11. Karnevalsgudstjeneste 
For store og små – med og uten 
kostymer. Karnevalsfest med 
pinata etter gudstjenesten. Super-
helt-samling for 4- og 5-åringer 
før gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 13. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl. 17–18

16:30-
18:00

Søndag 18. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Søndag 25. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Mandag 26. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i 
ungdomsrommet 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 kl. 17–18

16:30-
18:00

Mars
Fredag 2. – 
søndag 4.

Vintertreff KFUK-KFUM 
Helgesamling for ungdom. Ta 
kontakt med Skøyen tensing hvis 
du vil være med.

Søndag 4. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten
Åpning av utstillingen «Jeg vil 
bli president»

11:00

Lørdag 10. Tårnagentdag 
for menighetens 8-åringer (2. trinn)

Søndag 11. Tårnagentgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 14. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl. 17–18

16:30-
18:00

Søndag 18. Gudstjeneste Mariabudskapsdag 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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:

Menighetens fasteaksjon 
Bøssebæreraksjon med innsamling 
til Kirkens Nødhjelp. Vi trenger 
bøssebærere, sjåfører, pengetellere, 
bollebakere, og andre frivillige.

16:00-
18:30 

Mandag 19. Tweensklubb 
Åpen klubbkveld nede i ungdoms- 
rommet for alle i 5.–7. klasse.

18:00-
20:00

Tirsdag 20. Formiddagstreff 
Lunsj. Utlodning.  
Ingen påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl. 17–18

16:30-
18:00

Søndag 25. Gudstjeneste Palmesøndag 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Hele mars Utstillingen «Jeg vil bli presi-
dent» blir hengt opp i Skøyen 
kirke, en av sørsudanske bar-
netegninger fra flyktningleir i 
Uganda. Den er utviklet i et sam-
arbeid mellom Sør-Sudan KFUK 
og barnekunstmuseet.

Kom innom i kaféens åpningstid 
eller i forbidnelse med arrange-
ment og aktiviteter i kirken.

Med forbehold om endringer.
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Kirkekaffe med Det søte liv 

DANSKE BRUNKAGER 
Danske Brunkager er 
kjempegode, danske pep-
perkaker med masse 
deilig julekrydder, nøtter 
og syltet appelsinskall. 

Ingredienser:
♥ 250 g smør
♥ 125 g lys sirup
♥ 250 g brunt farin
♥ 2 ts pottaske
♥ 1 ss kaldt vann
♥ 3 ts kanel
♥ 2 ts ingefær
♥ 1 ts nellik
♥ 1 ts allehånde
♥ 150 g hele,  
skåldede mandler
♥ 50 g usaltede  
pistasjnøtter
♥ 50 g syltet appelsinskall
♥ 500 g hvetemel

Fremgangsmåte:
Varm opp smør, sirup og 
brunt farin i en teflonbe-
lagt kjele. Ta kjelen av 
platen når blandingen når 
kokepunktet.

Rør ut pottaske med kaldt 
vann. Ha blandingen i 
kjelen sammen med kryd-
deret og rør godt.

Tilsett hele, skåldede 
mandler, pistasjnøtter og 
syltet appelsinskall. Bland 
til slutt inn hvetemelet.

Kle en firkantet form 
(20x20 cm) med bakepa-
pir. Ha deigen i formen 
og press den jevnt utover. 
Sett formen i kjøleskapet 
til dagen etter. 

Dagen etter løftes dei-
gen ut av formen. Bruk 
en stor, skarp kniv og del 
deigen først i lengder og 
deretter i tynne skiver. 
Legg skivene på bakepa-
pirdekkede stekeplater og 
stek kakene midt i ovnen 
ved 180°C i 8-10 minut-
ter. Avkjøl kakene på rist. 

Tips:
♥ Pottaske er et heve-
middel som fås kjøpt på 
apoteket og som egner seg 
veldig godt for å få rett 
konsistens på disse små-
kakene. 

♥ Syltet appelsinskall 
(også kalt apsikat) fås 
kjøpt i de fleste matbutik-
kene særlig ved juletider. 

♥ Kakene oppbevares i 
tettsluttet kakeboks. 

For flere oppskrifter av 
Kristine Ilstad: 
Det søte liv 
www.detsoteliv.no 
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KIRKEKAFFE OG JUL
Julen i Skøyen kirke 

Jul er tradisjonstid og i 
Skøyen kirke holder vi 
gudstjenestetradisjonen 
i hevd som tidligere: 

Kvelden-før-gudstje-
nesten lille julaften kl. 
22:00 er en stemnings-
full time i et klargjort 
kirkerom. Gjør deg fer-
dig hjemme og kom til 
kirken og la skuldrene 
senke seg i kvelden før!

Julaften fylles kirken til gudstjeneste både kl. 14 og 
16. Smestad skolekorps deltar på den første gudstjenes-
ten. På begge gudstjenester får vi høre vakker musikk. 
Sammen synger vi kjente og kjære  julesalmer og hører 
juleevangeliet. 

1. juledag blir det høytid og musikk ved gudstjenes-
ten kl 11, mens vi samler oss om budskapet om fred og 
glede for alle mennesker. Denne dagen løftes gudstje-
nesten med ekstra musikalske krefter.

2. juledag har vi gudstjenesten sammen med Ullern 
menighet i Ullern kirke kl 11. Denne dagen har også 
navnet Stefanusdagen, til minne om kirkens første mar-
tyr. Denne dagen har fokus på solidaritet med og kamp 
for mennesker som forfølges. 

Formiddagstreff i romjulen. Lørdag 30. desember kl. 
12-14 arrangeres åpent formiddagstreff i kirkestuen. 
Velkommen til god julelunsj, juletregang og hygge-
lig fellesskap. Skuespiller Haakon Strøm kommer på 
besøk med et juleprogram. 

Nyttårsaften søndag 31. desember er det fellesgudstje-
neste med Ullern menighet i Skøyen kirke kl. 11. En fin 
anledning til fellesskap på tvers av menighetsgrensene. 

Vil du være Josef, gjeter, 
engel eller Maria? 
Bli med på julespill! På gudstjeneste på julaften viser 
vi juleevangeliet som et lite skuespill hvor rollene 
spilles av lokale barn fra Skøyen. Øving er fredag 22. 
desember kl. 14 i Skøyen kirke. Åpent for alle som 
har lyst på stor eller liten rolle i julespillet. Kontakt-
person er prest Eva Klokkerud. ek837@kirken.no 
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ORDET

De hellige tre konger
I juleevangeliet møter vi fortellingen 
om vismennene som kommer for å 
tilbe Jesus-barnet.  Hvem var vismen-
nene, og hva vet vi om dem? Og hva 
tilfører de egentlig beretningen om 
Jesu fødsel?

Matteus i kapittel 2 er den eneste av 
evangelistene som omtaler vismen-
nene:

Da Jesus var født i Betlehem 
i Judea, på den tiden Herodes 
var konge, kom noen vismenn 
fra Østen til Jerusalem og 
spurte: «Hvor er jødenes konge 
som nå er født? Vi har sett 
stjernen hans gå opp, og vi er 
kommet for å hylle ham.»  (…) 
De gikk inn i huset og fikk se 
barnet hos moren, Maria, og 
de falt på kne og hyllet ham. 
Så åpnet de skrinene sine og 
bar fram gaver til barnet: gull, 
røkelse og myrra.  

Oppfatningen av vismennene som 
konger kommer av profetier i blant 
annet Jesaja 60:3-6 om at Messias 
skal tilbes av konger. Det greske 
ordet hos Matteus som på norsk er 
oversatt med vismenn, «magoi», 
trekker heller i retning av at de har 
vært persiske stjernetydere – altså 
«magikere». Noe mer enn dette for-
teller strengt tatt ikke Bibelen oss om 
vismennene. 

«Av Saba kom de konger tre,
de konger tre;
gull, røkelse, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!»

Vår oppfatning av vismennene fylles 
ut av en rik tradisjon av fortellinger 
med røtter tilbake til tidlig kristen 
tid. Vismennene får navn - i vest-
kirken heter de Kasper, Melkior og 
Baltasar. De knyttes etterhvert til 
hver av de på den tiden kjente ver-

densdelene.  Kasper kommer fra 
Asia, Melkior fra Europa og Balta-
sar fra Afrika.  I kunsten fremstilles 
derfor Baltasar ofte som mørkhudet.  
De representerer hver av menneske-
nes tre aldre. Kasper er den gamle, 
og han avbildes med hvitt skjegg og 
er den som har med gull. Melkior er 
middelaldrende og har med røkelse, 
mens Baltasar den unge som gir 
myrra til Jesus. 

Gavene de kom med – gull, røkelse 
og myrra – ble oppfattet som sym-
boler på henholdsvis kongelighet, 
guddommelighet og død. De var alle 
vanlige gaver til en konge. Myrra er 
en harpiks som blant annet ble brukt 
ved balsamering og begravelser, og 
ifølge Johs 19:39 også ved begravel-
sen av Jesus. Gavene er et tegn på 
at Jesus er en konge send av Gud, 
men også et forvarsel om hans død 
på korset.

Det er sprikende fortellinger om hva 
som senere hendte med vismennene. I 
domkirken i Køln kan man ennå i dag 
se et skrin hva som sies å være de bal-
samerte levningene av vismennene. 
Levningene ble angivelig funnet av 
den hellige Helena på henne reise til 
det Hellig land på 300-tallet.  Marco 
Polo på sin side forteller at han på 
1270-tallet så vismennenes graver i 
en by sør for Tehran i Iran.

Endel av fortellingene om vismen-
nene har nok ikke veldig solid 
grunnlag i historiske fakta. Men om 
de ikke nødvendigvis sier oss så mye 
om hvem vismennene faktisk var, er 
fortellingene tidlige vitnebyrd om 
hvordan Jesu fødsel ble forstått i den 
første kristne kirke. De setter Jesu 
fødsel inn i en historisk kontekst: 
Jesus var en konge, verdt å tilbe som 
Gud. Og han var ikke bare en konge 
for jødene, men for hele verden. 

Abraham Bloemaert: The adoration of the Magi

11



s’

KONFIRMANTENE

Tusen takk til 
2017-konfirmantene! 
Takk for …
• hver enkelt av dere
• sommerleir med bading, moro, 

nattasanger og kveldsshow
• gode samtaler om livet,  

døden og troen
• engasjement for en mer  

rettferdig verden
• filmkveld, café og ligretto
• høytidelig konfirmasjonsdag

Lederkurs og ungdomscafé
Årets konfirmanter er ferdige og i 
kirken savner vi dem litt, men hel-
digvis holder vi kontakten med 
mange av dem. Rekordstore 21 av 
årets konfirmanter har begynt på 
lederkurs, og kirken ønsker å ha et 
par åpne cafékvelder for ungdom i 
tiden framover. For å få til ungdoms-
café på mere fast basis vil vi trenge 

noen frivillige voksne som kan være 
tilstede på café. Ungdommer som har 
tanker om hva man kan gjøre på ung-
domscafé, eller voksne som har tid til 
å være tilstede på café av og til kan ta 
kontakt med prest Eva Klokkerud på 
ek837@kirken.no. 

Velkommen til et stort kull 2018-konfirmanter i januar! 
Konfirmanttallet i Skøyen har økt de 
to siste årene, det er vi kjempeglade 
for. Det er snart klart for ny runde 

med konfirmanter i ten sing, påskeleir 
og på onsdagsgruppen spor. Ta gjerne 
en titt på www.skoyenkirke.no om du 

vil lese mer om hva konfirmantene 
har i vente. 
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HUS PÅ SKØYEN

Møllhausens brødfabrikk
Møllhausen torg, hvor mange 
Skøyenboere i dag går for å 
kjøpe melk og brød, sto ferdig 
i 1964 som Norges mest mo-
derne brødfabrikk. 
Av Dag Andreassen, historiker 

Industrien forandrer Christiania
Historien om baker Møllhausen star-
tet med Christianias forvandling til 
Norges ledende industriby midt på 
1800-tallet. Hovedstaden gikk inn i 
en voldsom vekst, med titusenvis av 
innflyttere som trengte hus og utstyr, 
klær, mat og drikke og etter hvert litt 
luksus som sukkervarer. 

I alle bransjer kom det vandrende 
dyktige kjøpmenn og håndver-
kere fra kontinentet. En av dem var 
dansk-tyske bakermester Johann 
Møllhausen. Han fikk borgerbrev i 
Christiania i 1853, og startet bakeri, 
konditori og sukkervareforretning. 
Han utvidet med kafé og restauranter, 
skaffet seg en gård for hesteoppdrett 
(og vant seg ry som hovedstadens 
beste og kjekkeste rytter), startet 
teglverk og drev med eiendomsspe-
kulasjon. Kjernen i virksomheten var 
en meget velplassert forretningsgård 
midt på det som ble Karl Johan, der vi 
i dag finner Scotsman. 

Neste generasjoner Møllhausen pas-
set godt på arven, og videreutviklet 
både bakeri, konditori og restau-
ranter til ledende i Oslo. Det ble en 
selvfølge at det var Møllhausen som 
leverte alle konditorvarer, inkludert 
den prestisjetunge bryllupskaken, til 
Kronprins Olav og Kronprinsesse 
Märthas bryllup i 1929.

Industriell bakst
Industrialisering av bakeriene lå i 
tiden fra Kneippfabrikken på Tøyen 
startet i 1910, Martens i Bergen fulgte 
etter og giganten Kristiania Brød-
fabrikk åpnet i Rosenborgkvartalet 
i 1929. Møllhausen ville ikke være 
dårligere, og skaffet seg en tomt på 

Skøyen. Planene for en stor fabrikk 
var klare da andre verdenskrig brøt ut. 

Etter krigen levde drømmen om bake-
rifabrikken på Skøyen videre, men 
det gikk helt mot 1960 før den kunne 
realiseres. Resultatet ble en enda mer 
moderne og teknisk oppdatert brødfa-
brikk enn de gamle planene. 

At brødbaking gikk mer i retning av 
industri enn håndverk vises også i at 
Møllhausen hadde ansatt ingeniøren 
Trygve Hanæs som produksjonssjef. 
Hanæs sto for planlegging og drift av 
fabrikken som han bosatte seg i gang-
avstand fra. Han markerte seg også 
som leder for tekniker- og ingeniøror-
ganisasjonen NITO i årene 1964-75.

Fabrikken sto ferdig i 1964, tegnet av 
arkitektene Andreas Bjercke, Georg 
Eliassen og Einar Arnborg. Maski-
ner og utstyr ble levert fra Tyskland. 
Mel ble lagret i store tanker i kjelle-
ren og blåst opp i etasjene, der deig 
ble blandet og sluppet ned i bake-
risalen i første etasje. Denne 1200 
kvadratmeter store salen rommet 
oppslagsmaskiner og store tunnell-
ovner som stekte brød på samlebånd. 
Pakke- og ekspedisjonssal med las-
teramper for lastebiler sørget for 
effektiv distribusjon av nybaksten i 
morgentimene. 

På sitt mest effektive trillet det ut fire 
tusen brød i timen fra brødfabrik-
ken. Dette var 1000 mer i timen enn 
Kristiania Brødfabrikk produserte på 
det meste. I hovedsak var det kneipp 
og loff, men også spesialbrød som 
klassikeren Pelsjegerbrød, og kjeks 
og kavring og søtbakst. I tillegg til 
fabrikken rommet det 11000 kvadrat-
meter store bygget nye kontorer for 
Møllhausen-konsernet, og utleiekon-
torer.

Fusjoner i bakeribransjen
Retningen mot stadig større og mer 
moderne bakerier fortsatte. 1970-
årene så mange fusjoner, og Orkla 
ble en stor eier i bransjen på 1980-tal-
let. Møllhausen ble overtatt av 
EKCO-bakeriet på Kløfta som dan-
ske Hatting hadde kjøpt. Danskene 
bestemte å samle bakingen på Kløfta, 
og Møllhausen-fabrikken på Skøyen 
ble lagt ned i 1992. Familiens eien-
domsselskap beholdt bygget, som ble 
bygd om til dagens kjøpesenter og 
kontorbygg I 2004, og senere solgt til 
Fram Eiendom. 

Det tradisjonsrike Møllhausen-navnet 
er gjenoppstått som bakerinavn og 
under bakerigiganten Bakehuset (tidl. 
Bakers) som i dag er eid av Norges-
Gruppen. 

Fabrikken sett fra Hoffsveien i 1969. Foto: Wilhelm Råger / Oslo Museum
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Gunnar Nitran Reitan, Arne Petter Hareland, Bergliot 
Bjering, Kari Jørgine Syvertsen, Hauk Petersen, Erik 
Kristen-Johanssen, Astrid Randmæl, Berit Christine 
Torstensen, Bjørg Heian, Mimi Lise Amundsen, 
Gunhild Johanne Skogø, Else Marie Jordal, Randi 
Liv Davidsen, Tom Enger, Gudrun Johansen, 
Ester Jørgine Ofstad, Aase Mary Haugslien, Johan 
Widar Baarli, Velaug Josephson, Bjørn Magnar 
Svendsen, Randi Helene Steenstrup, Ann Sofie 
Frøstrup, Aud Bjørseth Wøllo, Anna Fiskerud, 
Kathrine Kristiansen-Olsen, Ruth Bostad, Berit 
Jansby, Anna-Lisa Halvorsen, Ruth Wærnes, Fredrik 
Smith-Christensen, Diderik Joachim Løvenskiold, 
Ragna Grieg Michelet, Ragnhild Evjen Andersen, 
Alfhild Larsen, Eva Bovim, Alf Kristian Skotnes, 
Kerstin Gunvor Thorn, Tove Lassen Hannevig, Pera 
Gazica, Katharina Elster Mustad, Sølvi Sogner, Tor 
Johansen, Lauri Otto Korpela, Inger-Lise Nyfløtt, 
Martha Aarseth.

Olav Janbu Høyem, Magnus Theodor Surlien Flakk, 
Thomas Sandberg Gjems-Onstad, Felix Seim, Oskar 
Kornelius Paulsen Sunde, Marius August Andvord Eikerol, 
Nikolai Kristian Gaarud, Harald Ruud Brennhovd, Gabriel 
Rasten Kiernan, Iris Stenbek Martens, Lykke Evelina 
Nysted, Nikolai Gavel-Solberg, Lavrans Helmersberg-
Wathne, Tidemann Tørum Lundkvist, William Bauer 
Gallimore, Mille Sophie Løwenborg Wroldsen, Viktor 
Omland Vikebø, Charlotte Serine Godt, Vetle Wollert 
Hvide Opsiøn, Madeleine Andersen Holmboe, Pia 
Mjørud Nordberg, Matheo Ystanes Gråberg, Johannes 
Conrad Nordberg, Mads Andenæs Jaastad, Daniel Aldana 
Waage, Petter Schaug Kaalen, Ulrik Aiden Finnøy, Maïa 
Olengha-Aaby, Jonatan Røise Kerekes, Anna Addicks, 
Helena Storhaug Nypan, Gustav Moen Wallin, Ole Tinius 
Stave Lepsøe, Sofia Gutierrez Malme, Sebastian Jonas 
Gjerde Rydland, Julian Perminow.

DØDE
21.03.17 – 
29.10.17

01.04.17 – 
01.11.17

DØPTE

Sorggruppe for voksne
Vestre Aker prosti har tilbud om sorggruppe for voksne. Når en 
som står oss nær dør, kjenner vi sorgen ramme livene våre. Hvor-
dan den oppleves er ulikt fra person til person. I sorggruppen er 
det rom for å dele erfaringer om sorgen med hverandre.

Når du har mistet en av dine nære 
Vi tror at det å dele erfaringer om sor-
gen kan være til hjelp for å arbeide 
seg gjennom en tung periode i livet. 
Noen opplever at sorgen blir enklere 
å leve med etter en tid. Sorggruppen 
kan være en god støttespiller på veien 
tilbake til en meningsfull hverdag.

Det kan gå uker, måneder eller år 
før en kjenner ønsket for å snakke 
med andre som har opplevd noe til-
svarende. Det finnes ingen fasit eller 
«normal» reaksjonsmåte i møte med 
sorg. Sorgen er individuell, men en 
kan allikevel gjenkjenne seg selv i 
andres opplevelser. Arbeid i sorg-
gruppen har vist at mange finner hjelp 
i erfaringsutveksling og refleksjon 
med andre.

Noen av temaene som tas opp i grup-
pene er bl.a. sorg, savn og minner, 
møte med døden og sorgens konse-
kvenser for kropp og følelser.

To gruppetilbud og kontinuerlig inntak
Vi har to sorggrupper i prostiet som 
møtes på to ulike tidspunkt. Du kan 
velge den gruppen og det tidspunktet 
som passer deg best. 

Vi anbefaler at det går litt tid etter 
tapet, før man deltar i sorggruppe. En 
uforpliktende individuell samtale til-
bys alle før gruppestart. Vi kan hjelpe 
deg å finne den sorggruppen eller det 
hjelpetilbudet som passer best for deg.

Vestre Aker prosti består av 8 menigheter: 
Grefsen, Nordberg og Maridalen, 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre 

Aker, Skøyen, Voksen, Ullern, Røa 
og Sørkedalen og Ris. Man må ikke 
være medlem av Den norske kirke for 
å benytte sorggruppetilbudet.

Den ene gruppen møtes hver 3. tirs-
dag  kl.13.00-14.30 i Nordberg kirke. 
Diakon Åshild Stordrange Storheim 
leder denne gruppen. 

Kontaktinfo: tlf. 408 14 227 eller 
e-post as482@kirken.no.

Den andre gruppen møtes i Voksen 
kirke hver 3. onsdag kl. 16.30-18.00. 
Gro Kvalheim og diakon Kari Winger 
Oftebro leder denne gruppen.

Kontaktinfo: e-post grokvalh@online.no 
eller ko233@kirken.no,  
tlf. 408 14 485.
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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

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). Kontakt-
person: Gruppeleder Endre Vik Nordbrønd, endre.nord@
hotmail.com.

Familietirsdag i kirken annen hver tirsdag kl. 16-18. Mid-
dag 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




