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Konfirmantene • Dansegudstjeneste 
Skøyen kirke 30 år • Julen • Ny kantor



BARN OG UNGE

Dansegudstjeneste
På Skøyen og Smestad er det mange 
som liker å danse! Det å danse og 
bevege seg kan være en måte å ha det 
morsomt på, gjerne sammen med andre. 
Det kan også være en måte å utrykke 
seg på, å fortelle hva man tenker på 
eller hvordan man har det – uten å 
bruke ord. Bare bevegelse.

En helg i september kom ca. 20 dansere 
på 9 og 10 år til Skøyen kirke for å lage 
dansegudstjeneste. De samarbeidet med 
danselærer Janicke Rasmussen Løke 
(se forsidebilde) og prest Ingeborg 
Sommer. Resultatet ble en gudstjeneste 
for hele menigheten, der vi fikk oppleve 
danser som fortalte om tro, håp, glede 

og bønn. Flere dansegrupper fra Step 
Studio, som holder til i danselokalene 
i  kirken, deltok også i gudstjenesten.

– Dette må vi gjøre igjen! 
Det var det mange som sa etter guds-
tjenesten. Men da vil vi gjerne ha med 
gutter også. Til neste år blir det sikkert 
både  danseverksted og et annet aktivi-
tetsverksted, slik at flere kan finne noe 
å gjøre som de liker.

–  Det var en fantastisk fin gudstjeneste! 
Dere er så dyktige i Skøyen kirke. Vi 
er så glad for at den finnes, var en av 
kommentarene fra en forelder. 

Alle får lov til å høre til i kirken. 
Kirken skal være et sted der vi kan 
føle oss hjemme. Men hjemme er jo det 
stedet vi sover om natten? Hvordan 
er det å sove i kirken? Det kan alle 
som er 11 år være med på å finne ut!

Lys Våken er overnatting i kirken hvor 
alle på 6. trinn er invitert. Det skjer 
lørdag 1. til søndag 2. desember.

Kirkeåret er litt annerledes enn kalen-
deråret og skoleåret. Det er første 
søndag i advent som er kirkeårets første 
dag. På Lys Våken skal vi derfor feire 
«nyttårsaften» kvelden før. 

Hva skjer på Lys Våken? Vi skal sove 
i kirken, vi skal leke, danse, drive 
med musikk, film og drama, vi skal 
ha nyttårsfest med god mat og under-

holdning, og vi skal lage gudstjeneste 
sammen.

Alle i menigheten som er født i 
2007, og er døpt eller tilhørende i 
Den norske kirke/Skøyen menighet, 
får invitasjonsbrev i posten. Andre 
11-åringer kan få invitasjon ved å 
skrive seg på sms-listen for 2007-ere på  
 bit.ly/skøyensms.
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KONFIRMASJON

Takk til alle 2018-konfirmantene for en flott og innholdsrik konfirmasjonstid sammen med dere!

• Oppstartshelg 26. og 27. januar
• Konfirmasjon i september

• Fullt program og datoer på skoyenkirke.no

Påmelding på minkirkeside.no/Oslo

Kontaktperson: prest Eva Klokkerud, 
e-post: ek837@kirken.no tlf. 408 14 307

Konfirmanter 2018
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NYTT FRA KIRKEN

Ny kantor
Velkommen til Skøyen menighet!

Marianne Reidarsdatter Eriksen 
er den nye kantoren i Skøyen 
kirke. Hun kommer fra Rjukan 
og er vokst opp med korps, arbei-
derkultur og høye fjell. 

Hun har sin musikkutdannelse 
fra Norge og England hvor hun 
har studert piano, orgel, sang og 
komposisjon. 

Tidligere har hun vært kantor 
i Austrheim utenfor Bergen og 
på Notodden, samt vært lærer et 
par år ved musikklinja på Thor 
Heyerdahl vgs i Larvik. De siste 
åtte årene har Marianne jobbet 
som kantor i Bakkehaugen kirke, 
ved siden av en stilling som pia-
nopedagog ved Lier kulturskole.

Marianne har drevet mye med 
barnekor i kirken, og hun har 

vært aktiv organisasjonen Ung 
kirkesang som instruktør og 
styremedlem.

I tillegg bruker Marianne en del 
tid på å komponere, særlig til 
kor. Hun har oppdrag både fra 
norske og utenlandske  ensem-
bler, og musikken hennes finnes 
innspilt  på flere album. Et av 
albumene hun er representert 
på, ble nominert til Grammy i 
kategorien «best choral perfor-
mance» i 2017. Hun er medlem 
av Norsk komponistforening, og 
hun synger fast i Uranienborg 
vokalensemble.

Hun har to barn og er bosatt på 
Avløs.

Vi gleder oss til å bli kjent med 
Marianne og til den musikken 
hun skal fylle kirkerommet vårt 
med! 

Skøyen kirke søndag 25. november kl. 17.30-19.00 om livet med 
de minste barna – med Temakveld i hvordan vi kan hjelpe barna 
til å utvikle en god selvfølelse. 

«Det er selve relasjonen 
til foreldrene og andre 
voksne som bygger 
barns selvfølelse, ikke 
teknikker for barne-opp-

dragelse.» Dette sier psykologspesialist 
Guro Øiestad, som vil innlede om 
«Selvfølelsen hos barn». Hun har også 
skrevet en bok om samme tema.

Familieterapeut Renate 
Louise Bergstrøm blir 
også med, og innleder 
om det å være et par med 
ansvar for små barn – 

om å ta vare på parforholdet og hvordan 
relasjonen mellom oss voksne er viktig 
for barnet og den gode selvfølelsen. 

Med utgangspunkt 
i temaet «Tradisjon, 
tro og tilhørighet» vil 
sokneprest Ingeborg 
Sommer dele noen tan-

ker om dåpen som relasjon og barnets 
tro. 

Til slutt blir det mulighet for spørsmål 
og samtale om noe av det aller viktigste 
i livet: De små barna.

Barnet og den gode selvfølelsen
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SKØYEN KIRKE
Skøyen kirke fyller 30 år!
Vi feirer kirkens bursdag 
både på gudstjenesten 
den 27. januar og med 
videre bursdagsfest på 
selve dagen, tirsdag 29. 
januar. Programmet blir 
endelig klart senere, men 
følg med og bli med på 
feiringen.

På bildene kan dere se 
glade pådrivere for kirke 
på Skøyen på kirketom-
ten og hvordan det så ut 
da kirken nesten stod 
verdig. 

30 år etter har vi fått et 
nytt inngangsparti og en 

flott kafé som vi er veldig 
glade for. i jubileumsåret 
satser vi alt på å få fer-
digstilt uteområdet. Vi 
trenger flere gaver for å 
få til et skikkelig flott og 
varig resultat og håper at 
enda flere vil være med 
på giverdugnaden!

Uteområdet – dette vil vi få til i 2019:

* Vi har fått et pålegg fra Bymiljøetaten om å reetablere kollen utenfor inngangspartiet, noe som utgjør en ekstra kostnad på kr. 300.000. 

Vi er langt på vei til å oppfylle visjo-
nen om at Skøyen kirke skal være et 
velfungerende kirkebygg og grende-
hus for hele lokalmiljøet på Skøyen. 
Kirkebygget er fylt av aktivitet og 
sosiale fellesskap hele uken. Det er 
folk i kafeen, 350 barn er innom på 
dans hver uke, i «ungdomsrommet» 
(tilfluktsrommet) er det tweensklubb 
og klubb for ungdommer, vi har som 

tidligere Ten Sing, familietirsdag, yoga, 
babysang, formiddagstreff, ulike akti-
vitetsgrupper og kulturarrangement,  
konfirmantarbeid, gudstjenester, grav-
ferder – og noen vielser. 

Men nødvendige tiltak gjenstår før 
oppgraderingen av kirken er ferdig. 
Øverste prioritert i 2019 er å få ferdig-
stilt uteområdet. Bymiljøetaten har nå 

kommet med sitt pålegg* og vi har fått 
utarbeidet en plan som samsvarer med 
dette. For å få til et flott og funksjonelt 
uterom med de kravene som forelig-
ger, trenger vi å samle inn ytterligere 
900.000 kr. 

I tillegg håper vi å få samlet inn 400.000 
til reparasjoner og tiltak innendørs. 

Mål for 2019:
Vi trenger 1,3 MNOK for å få fullført våre planer for kirkens utenomhusområde og til pågående 
prosjekter i kirken. Vi håper du vil være med på dette løftet.

Figur 3. Dagens situasjon etter tiltaket

Postboks 457 Skøyen

0213 Oslo

Tlf. 23 13 12 00

post@larklandskap.no
larklandskap.no LA 01 100

Reetablering av naturområde
Skøyen kirke

Utomhusplan

Skøyen sokn

1:200/A3

1:100/A1

SM

23.03.2018 YD

Forprosjekt

PROSJEKT GRENSE

NATUROMRÅDE SOM REETABLERES

INNGANSPARTI BETONG

SYKKELPARKER-

AMFI

INNGANSPARTI ASFALT

Figur 4. Oversiktsplan• GI ET ENGANGSBELØP 
Vipps #518734 
Kontonummer 1503.38.77045 

• BLI FAST GIVER 
Gå inn på skoyenkirke.no. 
Velg «Fast giver» i menyen.

• BLI SPONSOR/STØTTESPILLER 
Send e-post til 
post.skoyen.oslo@kirken.no
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JUL

Julens gudstjenester
Vi holder tradisjoner i hevd: 

Lille julaften blir det «Kvelden-
før» gudstjeneste kl. 22. Her blir det 
julestemning uten stress kvelden før 
kvelden. En god måte å starte julefei-
ringen på.

Julaften blir det gudstjenester kl. 14 
og kl. 16 – før julen ringes inn kl. 17. 
I år blir det vår nye organist Marianne 
Reidarsdatter Eriksen som trakterer 
orgelet, og med seg har hun Sunniva 
Thomassen på fiolin og Hedvig 
Haugerud synger. På gudstjenesten 
kl. 14 er i tillegg Smestad skolekorps 

med og vi satser på å få til et julespill 
også i år (se egen ramme).

1. juledag kl. 11 blir det høytidsguds-
tjeneste. Mer av julens flotte musikk 
blir sunget og spilt av våre glitrende 
musikere, og alle vi andre får være med 
å stemme i mange av julens sanger. 
Juledagen forteller oss om lyset som 
kommer til verden, det lyset som ikke 
noe mørke kan overvinne.

2. juledag er det i år Skøyen kirke 
som er stedet for fellesgudstjeneste 
med våre naboer i Ullern menighet. 
Gudstjenesten begynner kl. 11. Dagen 
har tilnavnet Martyrdagen. Det er også 
i dag mange mennesker som undertryk-
kes og forfølges for sin tro Vi som lever 
i fred og frihet må være med å kjempe 
for alle som lider i vår verden – og la 
håpets stråle nå ut til dem som trenger 
det mest.

Romjulssøndag, 30. desember, blir det 
fellesgudstjeneste for Skøyen og Ullern 
menigheter i Ullern kirke.

Sorggrupper 
Når en som står oss nær dør, kjenner vi sorgen ramme livene våre. 
Hvordan den oppleves er ulikt fra person til person. I sorggruppen 
er det rom for å dele erfaringer om sorgen med hverandre.

* Vestre Aker prosti består av 8 menigheter: Grefsen, Nordberg og Maridalen, Bakkehaugen, Majorstuen og 
Vestre Aker, Skøyen, Voksen, Ullern, Røa og Sørkedalen og Ris.

I Vestre Aker prosti* har vi to sorggrup-
per som møtes på ulike tidspunkt. Du 
kan velge den gruppen og det tidspunk-
tet som passer deg best. 

• Den ene gruppen møtes hver 2. tirs-
dag kl.13.00-14.30 i Nordberg kirke.

• Den andre gruppen møtes i Voksen 
kirke hver 3. onsdag kl. 16.30-18.00. 

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.

Noen kjenner behov for å delta i sorg-
gruppe umiddelbart etter dødsfallet; 
andre kjenner det først etter en viss tid.

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

Kontakt oss
Diakon i Ris menighet
Kari Winger Oftebro
tlf. 408 14 485 eller e-post: 
ko233@kirken.no

Sykepleier og terapeut 
Gro Kvalheim: 
grokvalh@online.no 

Diakon i Nordberg menighet
Nordberg menighetskontor
tlf. 23 62 94 90 eller e-post: 
post.nordberg.oslo@kirken.no

Vil du være Josef, 
gjeter, engel eller 
Maria? 
Bli med på julespill! På guds-
tjenesten kl. 14 på julaften 
viser vi juleevangeliet som et 
lite skuespill hvor rollene spil-
les av lokale barn fra Skøyen. 
Øving er fredag 21. desember 
kl. 14 i Skøyen kirke. Åpent 
for alle som har lyst på en stor 
eller liten rolle i julespillet. 
Kontaktperson er prest Ingeborg 
Sommer. is297@kirken.no 

Sunniva Thomassen
Foto: Kjetil A. Bjørgan

Hedvig Haugerud 
Foto: privat
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KIRKEKAFFE

Kirkekaffe med Det søte liv 

Krydderruter med kaffe og sjokoladekrem
Dette er en deilig langpannekake med 
smak av krydder, kaffe og sjokolade, 
som passer godt til kjølige høst- og 
vinterdager. Kaken er veldig rask å 
lage; du bare rører sammen deigen og 
så er den klar for steking! Surmelk 
gjør kaken ekstra myk og god. Kaken 
inneholder samme type krydder som 
man vanligvis bruker i pepperkaker: 
Malt kanel, kardemomme, ingefær og 
nellik. Glasuren smaker sjokolade og 
kaffe, og er kjempegod sammen med 
kryddersmaken på kaken.

Ingredienser

Krydderkake:
♥ 250 g smør
♥ 1 liter surmelk (kefir eller kulturmelk)
♥ 650 g sukker
♥ 4 ts kanel
♥ 1 ts ingefær
♥ 1 ts kardemomme
♥ 1 ts nellik
♥ 3 ts natron
♥ 750 g hvetemel

Kaffe- og sjokoladekrem:
♥ 200 g smør
♥ 2 ss kakao
♥ 2 ts vaniljesukker
♥ 5 ss sterk kaffe
♥ 100 g kokesjokolade
♥ 500 g melis

Pynt:
♥ 100 g kokesjokolade

Fremgangsmåte

Smelt og avkjøl smøret. Finn frem en 
stor bakebolle og ha surmelk, sukker og 
krydder i bollen. Rør rundt så krydderet 
blander seg godt med surmelken. Rør 
inn natron. Ha deretter i det smeltede 
smøret og så hvetemelet. Bland alt til 
en klumpfri deig.

Hell deigen i en stor, bakepapirkledd 
langpanne (ca. 30 x 40 cm). Stek kaken 
midt i ovnen ved 180°C i ca. 30 minut-
ter, til kaken er gjennomstekt. Avkjøl 
kaken i langpannen før den hvelves ut.

Til sjokoladekremen piskes mykt smør 
sammen med kakao og vaniljesukker. 
Varm opp sterk kaffe i en liten kjele. 
Del kokesjokoladen opp i biter og smelt 
dem i den varme kaffen. Rør sjokola-
deblandingen jevn og visp den deretter 
inn i smørkremen. Tilsett melis litt og 
litt, og pisk opp sjokoladekremen til 
den blir luftig og myk. 

Bre sjokoladekremen over kaken og 
pynt med hakket sjokolade.

For flere oppskrifter av Kristine Ilstad se 
Det søte liv- www.detsoteliv.no 
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE   2018/2019
November
Lørdag 24. Førjulsmarked i Skøyen kirke 10:00-

15:00
Søndag 25. «Det gode selvbildet» 

Temakveld for småbarnsforeldre og 
vordende foreldre: (Se side 4)  
Guro Øiestad, psykolog 
Renate Louise Bergstrøm, parterapeut 
Ingeborg Sommer, prest

17:30

Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

20:00

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

Desember
Lørdag 1. - 
søndag 2.

LysVåken-helg  
for menighetens 11-åringer. 

Søndag 2. LysVåken-gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Tirsdag 4. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl. 17-18

16:30-
18:00

Torsdag 6. Barnehagegudstjenester
Søndag 9. Gudstjeneste 11:00
Onsdag 12. Konsert – Smestad skolekorps
Lørdag 15. Konsert – med PEIK skolekorps
Søndag 16. Gudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Konsert – Skøyen skolekor 18:00
Mandag 17. Skolegudstjenester 

Smestad skole
Tirsdag 18. Skolegudstjenester 

Majorstuen skole
Onsdag 19. Skolegudstjenester 

Skøyen skole
Torsdag 20. Konsert – Skøyen voksenkor
Søndag 23. Kvelden-før-gudstjeneste 22:00

Mandag 24. Julaften 
Smestad skolekorps deltar kl. 14 
Hedvig Haugerud (sang) og  
Sunniva Thomassen (fiolin) deltar 
på begge gudstjenestene

14:00 
og 
16:00

Tirsdag 25. Juledagsgudstjeneste 
Høytidsgudstjeneste. 
Hedvig Haugerud, sang 
Sunniva Thomassen, fiolin

Tirsdag 26. 2. juledag 
Fellesgudstjeneste for Ullern og 
Skøyen menigheter i Skøyen kirke

11:00

Søndag 30. Ullern kirke: Romjulsgudstjeneste 
Fellesgudstjeneste for Ullern og 
Skøyen menigheter. 

11:00

Mandag 31. Romjulstreff  
med juletregang og julelunsj.

12:00-
14:00

Januar
Tirsdag 1. Vestre Aker kirke: 

Nyttårsdagsgudstjeneste 
Prostigudstjeneste

12:00

Søndag 6. Juletrefest 
Velkommen til god, gammel-
dags juletrefest. Grøt kl. 15.30. 
Påmelding til 48 86 59 42. Gang 
rundt juletreet og øvrig program 
starter kl. 16.30. Ingen påmelding. 
Vel møtt alle sammen! Arr. i samar-
beid med Øvre Silkestrå borettslag.

15.30

Gudstjeneste 
med innsettelse av ny prost, 
Elisabeth Yrwing Guthus, ved biskop 
Kari Veiteberg. NB: Merk klokke-
slett. Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Søndag 13. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

11:00

Tirsdag 15. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper kl.17-18.

16:30-
18:00

Lørdag 19. Tårnagentdag 
for menighetens 8-åringer (2. trinn)

Søndag 20. Tårnagentgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Lørdag 26. Oppstart for årets konfirmanter 12:00-
17:00

Søndag 27. Gudstjeneste med presentasjon av 
årets konfirmanter
Skøyen kirke 30 år markeres i 
gudstjenesten.

11:00

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

18:00-
20:00

Tirsdag 29. Formiddagstreff 
Lunsj. Utlodning. Ingen påmelding. 
Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:30-
18:00

Jubileumsfest: Skøyen kirke 30 år. 
Alle er velkommen!
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE   2018/2019
Gå inn på skoyenkirke.no for mer  
informasjon om aktiviteter i kirken.
Følg oss på facebook.com/Skoyenkirke

Februar
Fredag 1. Ungdomsklubb 

Kjelleren er åpen for alle ungdom-
mer på ungdomskolen og vgs. 
Billiard, bordtennis, air hockey, 
kiosk, div. spill, det du vil.

19:30-
22:00

Søndag 3. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Onsdag 6. Konfirmantsamling felles 18:00-
20:00

Søndag 10. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:00-
18:00

Søndag 17. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Søndag 24. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

20:00

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

18:00-
20:00

Tirsdag 26. Formiddagstreff 
Lunsj. Utlodning. Ingen påmelding. 
Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:00-
18:00

Mars
Fredag 1. Ungdomsklubb 

Kjelleren er åpen for alle ungdom-
mer på ungdomskolen og vgs. 
Billiard, bordtennis, air hockey, 
kiosk, div. spill, det du vil.

19:30-
22:00

Søndag 3. Karnevalsgudstjeneste  
For store og små – med og uten 
kostymer. Karnevalsfest med pinata 
etter gudstjenesten.

11:00

Onsdag 6. Konfirmantsamling felles 18:00-
20:00

Askeonsdagsgudstjeneste 
Gudstjeneste ved inngang til 
fastetiden

20:00

Søndag 10. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:00-
18:00

Søndag 17. Ungdomsgudstjeneste 
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)

Babysang 
hver torsdag kl. 11.15-11.45. Etterpå kan man sette 
seg på kafeen Kaffebønnen sammen med de andre 
babysangerne. Før jul blir siste babysangsamling 29. 
november. Oppstart 3. januar 2019.

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

Faste ukentlige aktiviteter:

Søndag 24. Gudstjeneste på Maria budskapsdag 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

18:00-
20:00

Tirsdag 26. Formiddagstreff  
Lunsj. Utlodning. Ingen påmelding. 
Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:00-
18:00

Fredag 29. Ungdomsklubb 
Kjelleren er åpen for alle ungdom-
mer på ungdomskolen og vgs. 
Billiard, bordtennis, air hockey, 
kiosk, div. spill, det du vil.

19:30-
22:00

Søndag 31. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Konsert – Josefinekoret  19:00

April
Onsdag 3. Konfirmantsamling felles 18:00-

20:00
Lørdag 6. Stå Opp! Vær deg selv – stå opp for 

andre! Aktiviteter for 12-åringer
Søndag 7. Gudstjeneste «Stå opp» 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Tirsdag 9. FASTEAKSJONEN 
Vi samler inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Bli med!

17:00-
19:30

Søndag 14. Palmesøndagsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Med forbehold om endringer.
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MØT EN NABO

Celine er oppvokst på Skøyen og har drevet med dans hele sitt liv. 
Moren var ballettpedagog men Celine hadde ikke selv tenkt å jobbe 
med dans. Etter videregående tok hun faktisk en bachelor-grad i 
 Hotell- og relasjonsledelse. Men tilslutt ble hun likevel tatt av dansen.

Allerede 18 år gammel begynte Celine 
som assisten på Kunstskolen – en kul-
turskole for barn som holdt hus både på 
Skøyen, Smestad og Lilleaker skoler. 
Skole ble drevet at Janicke Rasmussen 
Løke (se saken om dansegudstjeneste 
på side 2). Etterhvert fikk Celine stadig 
flere oppgaver og tilslutt sine egne 
danseklasser.

Da Janicke bestemte seg for å selge 
Kunstskolen i 2007, tok den kun 21 
år gammel Celine et modig valg: Hun 
kjøpte skolen, gav den navnet Step 
Studio, og satset videre på dansetimer 
på Skøyen skole. Planen var egent-
lig ikke å vokse – det var skummelt 
nok å drive sin egen danseskole i liten 
målestokk. Men også dette skulle bli 
annerledes enn hun hadde sett for seg. 

For det viste seg at Celine syntes det 
var morsomt å drive danseskole, og 
barna på Skøyen skole syntes det var 
morsomt å være med. Ordet om for-
nøyde barn på danseskolen spredte 
seg – de ble flere og flere – og Celine 
måtte knytte til seg flere lærere for å 
få timeplanen til å gå opp.

Til slutt var Step Studio i ferd med å 
vokse seg ut av Skøyen skole. Det var 
mange barn som ville danse, men det 
ble stadig vanskeligere å få tilgang til 
lokalene på Skøyen skole. Tilslutt var 
Celine redd for at hun måtte kutte i 
driften.

Så skjedde det noe uventet: Det kom en 
telefon fra Skøyen kirke. Barnehagen 
i kjelleren skulle avvikles og det var 
lokaler ledige for utleie. Og eventy-
ret om Step Studio kunne fortsette! 
Sammen med dansepedagog Ingvild 
Vaagsether, gikk Celine i gang med 
malerkosten, fikk lagt parkett på gul-
vet, speil og ballettbarrerpå veggen, 
og i løpet av sommeren 2017 ble bar-
nehagelokalene forvandlet til flotte 
danselokaler. 

Nå danser 350 barn her hver uke 
og de setter stor pris på et ordentlig 
danselokale.

Men den største suksessfaktoren til 
Step Studio er kanskje at skolen tross 
alt ikke er større enn den er. Celine er 
opptatt av å kjenne alle barna. Hun 

vet hvem som er søsken og har godt 
kontroll over hvem som er foreldrene 
til det enkelte barnet. For henne er godt 
kvalitet på det som tilbys, viktigere enn 
å vokse seg enda større. 

Og mens bladet er på vei til trykken er 
det et nytt eventyr i vente for Celine: 

Lille Casper skal komme til verden. 
Som andre førstegangsforeldre vet 
Celine lite om hva som venter henne 
rundt neste sving, men hun gleder seg 
veldig! 

MØT EN NABO: 
Celine Clasen

Celine Clasen
 - 33 år
 - Sammen med Carl venter 
hun sitt første barn den 4. 
november

 - Driver danseskolen Step 
Studio

PS: I februar planlegger Celine og 

Carl dåp av Casper i Skøyen kirke 

– med dansende barn og ungdom 

som en del av gudstjenesten. 
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HUS PÅ SKØYEN
Den første iskremfabrikken 
Et nytt bygg har reist seg på trekanttomten mellom Hoffsveien 
og Hovfaret i år. Fire etasjer med steinfasader og asymmetriske 
vinduer slik kontorbygg gjerne ser ut nå for tiden. HoffX er det 
litt kryptiske navnet, og det erstatter et bygg som selvsagt også 
rommer en morsom industrihistorie i vårt nabolag: Norges første 
iskremfabrikk! 

Av Dag Andreassen, historiker  

Iskrem-mannen
6. juni 1928 kunne man lese om «Iskrem-
mannen» i Aftenposten. I anonym 
fantomet-stil hadde han oppsøkt avi-
sen med en metallkoffert full av iskrem 
og begre av pergament-papp, og små 
treskjeer å spise den med. Han gikk fra 
kontor til kontor og til ulike forretninger 
for å demonstrere hvor god iskremen var 
og fortelle hvor hygienisk og appetittlig 
behandling iskremen nå fikk. 

Kan dette vært iskrem-pioneren 
Richard Vatn som gjorde det første 
salgsfremstøt for industriell iskrem i 
Oslo? Det vet vi ikke, men det er ikke 
usannsynlig. På denne tiden fikk indus-
triproduksjon av iskrem fotfeste over 
hele landet. Frogner Iskrem var en av 
de første, grunnlagt av Richard Vatn 
(1890-1970) fra Tingvold. Etter 1920 
ble denne meieristen en foregangs-
mann innen iskremfabrikasjon i Norge, 
også som mangeårig formann i Norske 
Iskremfabrikkers Landsforening. 
I 1947 hadde denne foreningen 22 
medlemsfabrikker.

Iskrem, margarin og sukkervarer
Den første adressen for Frogner-Is, og 
derav navnet, var Eckersbergs gt 24 på 
Frogner. Suksess i en stadig mer ishun-
grig og mindre pengelens hovedstad ga 
rom for satsing. I 1936 ble det bygd en 
ny fabrikk i Hoffsveien. Industriarkitekt 
Wilhelm Kielland, som også bl.a. teg-
net nybygget til Kiellands Dropsfabrikk 

og AFI på Tøyen, tegnet en toetasjes 
bygning som ble oppført i rød tegl. 

Bygget ble tilrettelagt for næringsmid-
delproduksjon med bl.a. ekstra solide 
vanninntak, og moderne planlagt for 
bil, med lasteramper på begge sider 
av bygget. 

Iskremfabrikken okkuperte hele første 
etasje, mens andre etasje var planlagt 
som margarinfabrikk. Dette var også i 
skuddet på denne tiden. Omtrent sam-
tidig ble Margarinfabrikken Snorre 
bygd bare noen hundre meter ned, i 
Hoffsveien nr. 9. Dette kan ha vært 
grunnen til at Frogner-Is’ søsterselskap, 
Hoff Fabrikker, heller satset på sukker-
varer og tilsatsvarer for bakeindustrien. 

Diplom-Is vinner
Utover på 1950-tallet ble meierienes 
Diplom-Is mer og mer dominerende. 
Fabrikker utenfor det mektige meieri-
samvirket la ned eller slo seg sammen 
med hverandre, Diplom-is eller andre 
større selskaper. For fabrikken på 
Skøyen ble Nora Fabrikker den mek-
tige partneren rundt 1950. Frogner-Is 
ble Nora-Is.

I 1965 ga imidlertid Nora opp is-kon-
kurransen, og solgte denne divisjonen 
til Fellesmeieriene. Produksjonen på 
Skøyen ble flyttet til meierianlegget 
i Schweigårdsgate, der produksjonen 
av Diplom-Is for Østlandet ble samlet.

I Hovfaret fortsatte produksjonen av 
sukkervarer i noen år, men etter hvert 
ble hele fabrikken kraftig ombygd for å 
kunne tjene som kontorlokaler. I 2017 
ble hele bygget revet for å gi plass til 
et større og mer tidsriktig næringsbygg 
– HoffX. Så kan vi bare håpe at det 
kommer et lite iskremutsalg i de nye 
butikklokalene, eller i det minste at 
de kontoransatte får servert litt kalde 
forfriskninger på den fine takterrassen?

Les mer på www.industrimuseum.no
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DÅP

«Å døpe eller ikke døpe»
Debattinnlegg av Ingeborg Sommer 
(sokneprest i Skøyen) fra Aftenposten 
22. september 2018

Mange småbarnsforeldre ønsker ikke 
å ta valg på vegne av barnet som 
kan komme til å stride mot barnets 
overbevisning senere i livet. Dåp og 
tilhørighet til kirken er noe de ønsker 
at barnet selv skal ta stilling til når 
det blir 15 år. Det er ikke lenger noen 
automatikk i at et barn døpes selv om 
foreldrene tilhører kirken.

Ingen foreldre ønsker å legge byrder 
til barnets liv. Tvert imot ønsker vi å 
ruste barnet for livet, så godt vi kan. 
Spørsmålet er om det å døpe et barn er 
å ruste det for livet gjennom å gi det 
en verdifull tilhørighet, eller om det 
tvert i mot er å legge en byrde på det, 
ved å ta valg som barnet senere vil ta 
avstand fra?

Mange gir uttrykk for at de setter pris 
på kirkens tilbud om babysang, kor, 
speider, konserter, foredrag, ungdoms-
klubb, seniortreff, samtaler, vielser, 
gravferder og gudstjenester med dåp 
og konfirmasjon, selv om de velger 
bort dåp for barna sine. Men kirkens 

brede tilbud opprettholdes ikke bare 
fordi kirken er en del av vår kultur og 
tradisjon. For kirken er ikke en offentlig 
tjenesteyter som står klar med sosiale 
arenaer og gode rammer rundt høytider 
og merkedager, uten at dette er noe vi 
aktivt velger for fremtiden.

Det snakkes ofte om kirkens dårlige 
økonomi. I Oslo er det for eksempel 
planer om å ta ni kirker ut av vanlig 
bruk, og mange vil miste sin lokale 
kirke. Særlig skjer dette i områder hvor 
utfordringene knyttet til integrering og 
mangfold er store. Viktige ting står på 
spill. Og det trengs både penger og poli-
tisk vilje hvis vi ønsker at kirkens skal 
være en viktig samfunnsaktør videre.

Samtidig kan ikke spørsmålet om kir-
kens fremtid løses med økonomiske og 
politiske virkemidler alene. Det handler 
om noe mye større. For kirken blir ikke 
til av penger og vedtak. Den blir til når 
vi døpes.

Når vi ikke døper barna våre, blir 
kirkens fellesskap fattigere. I tillegg 
kan barna bli fattigere. For tilhørighet, 
forankring og mening er helt vesent-
lig for barns utvikling, og det er vårt 

oppdrag som foreldre å gi dem det. 
Da må vi velge hvor vi vil finne denne 
forankringen. Dåpen er et slikt sted. 
Den er en mulighet til å være en del av 
en sammenheng som tolker og forstår 
livet i rammen av kristen tro og tradi-
sjon. Senere i livet vil hver enkelt ha 
mulighet til å velge kirketilhørigheten 
bort. Dåpen har ikke tatt fra dem denne 
muligheten.

Kirken er et åpent fellesskap av døpte, 
av mennesker som tror og tviler. Og 
det stilles ingen krav til foreldrenes 
tro når de kommer med barnet til dåp. 
Det er ikke hyklersk å ønske at barnet 
skal høre til i kirken, selv om en som 
forelder kjenner sterkest på tvilen. Og 
for å snakke kirkens språk: Dåpen er 
en gave. Gaven er at vi får høre til i 
en sammen¬heng som bæres av troen 
på en nådig Gud – en Gud som elsker 
ethvert menneske og som i sin store 
kjærlighet holder oss fast gjennom hele 
livet, i møte med døden og inn i en 
evighet vi ennå ikke kjenner.

Å døpe eller ikke døpe, det er spørsmå-
let. Og svaret på dette er kirkens være 
eller ikke være.

Nå må alle selv ta kontakt om dåp
Nå får ikke nybakte foreldre lenger invitasjon fra kirken til dåp for nyfødte.

1. oktober skjedde en endring i 
Folkeregisterloven som gjør at kirken 
ikke lenger får beskjed når medlemmer 
i Den norske kirke har fått barn. Derfor 
må foreldrene selv finne informasjon 
om dåp og ta kontakt med kirken.

På www.skoyenkirke.no finner du 
menypunkt DÅP med informasjonen 
om dåpen og kontaktinformasjon til 
bådeSkøyen kirke og kirketorget som 
tar imot melding til dåp. Du finner 
samme kontaktinformasjon på side 15. 

Og hver torsdag er det babysang i kirken. 
Da er det også mulig å stille spørsmål 
om dåp.

Elektronisk melding til dåp
Du kan også gå rett inn på   
minkirkeside.no/oslo for å registrere 
dåp. Her vil du etter hvert komme til en 
side med en meny som heter «Ønsket 
kirke/dato». Har du valgt Skøyen 
menighet, vil du da se alle gudstjenester 
med dåp i Skøyen kirke. 
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NYTT FRA KIRKEN

Jordan 2018 
Prestene har vært på studietur til 
Jordan sammen med sine kollegaer i 
Vestre Aker prosti: 22 prester på tur 
til hovedstaden Amman med besøk i 
en moské og hos den norske ambas-
sadøren, så til Wadi Rum, som går 
for å være verdens vakreste ørkenom-
råde. Her lærte vi mest om kameler 
og ørkenliv. Videre var vi turister i 
Petra, men her fikk vi også sunget en 
salme i en av hulene, en hule som 
er et av de eldste kirkerom vi kjenner 
i verden.

De neste to dagene ble tilbragt på 
Russian Pilgrim center ved Jordanelven, 
på «Baptism site», i det området Jesus 
ble døpt av Johannes.. Kongen av 
Jordan har gitt alle de kirkesamfunn 
som historisk har vært representert i 

landet, hvert sitt område ved dåpsstedet 
– inkludert den Lutherske kirke. Tilslutt 
bar det tilbake til Amman og retur til 
Norge. Fem svært innholdsrike dager 
i Jordan!

Olavstipend til soknepresten
Soknepresten vår, Ingeborg Sommer, 
er tildelt Olavstipend for 2019. Fra 
1. februar 2019 skal hun ut i et års 
studiepermisjon. I prosjektet hun har 
fått støtte til, ønsker hun å undersøke 
prestens rolle som ansvarlig for den 
kirkelige gravferden, i det tette sam-
arbeidet som i dag finner sted mellom 
pårørende, gravferdsbyrå og kirke. Det 
er en spenning mellom gravferden som 
en offentlig gudstjeneste og de pårøren-
des ønsker og forventninger om privat 
tilrettelegging og særegen ritualisering 
av gravferden.

Olavstipendet ble opprinnelig oppret-
tet av kirkedepartementet for å øke 
kunnskapen om kirkens rolle i samfun-
net, og for å styrke kirkens kompetanse 
for å løse dens oppgaver. Stipendet 
skal tildeles prester i tjeneste som ikke 
er innenfor et tradisjonelt etter- og 
videreutdanningsløp, som vil fordype 

seg i tema som kan bidra til utvikling 
av praktisk-teologisk kunnskap og 
kunnskap om praktisk prestetjeneste. 
I utlysningen av Olavstipendet for 
2019 ønsket Bispemøtet søknader 
innen alle praktisk-kirkelige eller 
-teologiske temaområder. Samtidig 
ville Bispemøtet særlig imøtese pro-
sjekter som tematiserer 
presterollen i en ny tid.

Om Ingeborgs prosjekt 
sier Bispemøtet at det er 
aktuelt og svært relevant 
inn i den hverdagen nær 
alle prester i menighetstje-
neste står i til enhver tid. 
Det er fortsatt et stort fler-
tall som velger gravferd i 
Den norske kirke, og det 
er her vi treffer den største 
bredden av befolkningen. 
Samtidig, og kanskje av 

den grunn, er det antagelig her man 
best merker at kirken som forvalter 
av tradisjon og tro er satt under press. 

Bispemøtet tror at dette prosjektet vil 
komme til nytte for både kirken som 
helhet og for prestene i sitt daglige 
arbeid.
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Arne Slette, Torstein Harbo, Anna-Lisa Ruug, 
Unni Lisbeth Nilsen, Anton Jakobsen, Finn Næss 
Welhaven, Jørn Stople, Reidar Knutsen, Tor Paulsen, 
Gerd Svenneby, Eva Grete Kristoffersen, Kjell Arne 
Andersen, Marit Jakobsen, Ole-Jørgen Julsrud, Inger 
Johanne Bjerved, Torkild Wilhelm Schøyen, Kirsten 
Hornslien, Florrie Anne Westby, Ingrid Svenkerud, Inger 
Johanne Heggen, Veslekari Dagmar Bugge-Asperheim, 
Britt Alise Palm Bergland, Ragnhild Gerd Brunborg, 
Øivind Helge Lyng-Jørgensen, Inger Schjøll, Petter 
Henry Ole Skjelstad, Per Platou, Nils Tore Knutsen, 
Tor Erling Staff, Sidsel Slette, Grete Caroline Schram, 
Erik Hjelle, Gudrun Elfrida Johansen, Margaret Petra 
Gulbrandsen, Randi Konstanse Johansen, Marie Louise 
Christensen, Kolbjørn Johannes Bøe.

Alma Borhaug-Sletten, Sara Kubon, Johs Hilmar Jonasson, 
Jakob Folkedal Grytten, Evan Nicholas Pound-Evans, 
Einar Aass Rud, Sebastian Albert Kjær, Flora Lind 
Colbjørnsen Lome, Fredrik Otto Borch-Nielsen, Iver 
Haakanes Seim, Amalie Granerød Olsen, Julie Bekken 
Skageng, Olav Aakre Skarbøvik, Ava Nakstad Mathiessen, 
Anton Uteng Fossum, Thea Olivia Tollefsen, Max Børnick-
Callister, Emilie Annie Wirén Dagslet, Marcus Jasper 
Omecillo, Benedicte Norvik Bogfjellmo, Georg Reinåmo 
Davidsen, Hugo Vabro Kibsgaard, Eva Sundahl, Nora 
Doornbos Skjelle, Haakon Lavrans Finsrud Nesteng, 
Elise Greve-Isdahl Flaa, Nicolai Isaksen, Stella Schou 
Johannessen Arevoll, Herman Skjelbred Torkelsen, 
Edwin Engdal Jensen, Sanna Gjersdal Raassum, Aria 
Thomasrud-Martinsen, Fillip Johansson Lillerovde, Daniel 
Schei Cuppari, Ellie Tidemand-Boyd, Tomine Bache-
Wiig Berger Mathisen, Eirik William Arp Knævelsrud, 
Philip Ferdinand Coert Falck, Johannes Rogne, Noah 
Olengha-Aaby, Maxim Scherbakov, Filip Grønvik, Helena 
Uribe Nordberg, Caroline Cornelia Nordberg, Michael 
Engebretsen Haukvik, Agnes Aass Ringnes, Elin Torgersen 
Bjørneng, Lucy Kågström-Torhaug, Mathea Groth Ask, 
Elias Hvidsten Thøgersen, Marion Signy Øiestad.

DØDE
04.03.18- 
26.10.18

18.03.18-
28.10.18

DØPTE

Mandag: 10.00–17.00
Tirsdag: 10.00–18.00
Onsdag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Lørdag: 10.00–17.00
Søndag: 13.00–17.00

Vi tilbyr STORT utvalg av kaffe, samt andre varme drikker, lunsj, baker-
varer. Ferske brød hver dag – du kan gjerne holde av eller forhåndsbestille. 
Barnevennlig kafé med god plass til alle. Vi server varmmat på onsdager 
og torsdager fra kl. 16.00. Ring oss gjerne på forhånd om dere blir mange. 
I lokalene våre får du gleden av gratis Wi-Fi, men du kan også gjerne stikke 
innom for å få noe godt med deg på veien.

Kontakt: 406 10 705, kontakt@kaffebonnen.no

SKØYEN KIRKES EGEN KAFÉ: 

Redaksjon dette nr.: 
Ingeborg Sommer
Cecilie Elde

Design: 
Texas / Anna Hotvedt

Layout: 
Wisuell Design

Trykk: 
Zoom grafisk AS, Drammen

Utgis av Skøyen menighetsråd.

GAVER KAN GIS 
VIA BANKGIRO: 
7032.05.37906

Lokalmiljøet på Skøyen 
sin egen danseskole

Vi holder til i nyoppusset dansestudio i Skøyen 
kirkes kjeller. Danseklasser for barn fra 1,5 år 

og oppover – og noen timer for voksne. 
Timeplan kan lastes ned fra www.step-studio.net

Kontakt: Celine Clasen. Tlf: 957 54 119 
Mail: celine@stepstudio.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 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

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

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

Kantor 
Marianne Reidars-
datter Eriksen 
me926@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Ingerid Eknes
22 52 06 34

Gudstjenester i Skøyen kirke hver søndag kl. 11 eller 20

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

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