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Bli med og bygg 
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Vi vil få til
• en nødvendig oppgradering av ungdomsrommet 
• tilrettelegging av ungdomskafé for 13-18-åringer 
• nytt kjøkken
• en moderne kaffebar med god kaffe og ferske bakevarer («Kaffebønnen»?)
• en moderne lesestue / møteplass for mennesker i alle aldre
• et kirkebygg som er mer brukervennlig og hyggelig som samlingslokale
• et inngangsparti som skaper en mer verdig ramme rundt livshendelser som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser
• drenering langs kirken 
• oppgradering av uteområdet.

På denne måten kan kirke og lokalsamfunn stå sammen om å skape en god og etterlengtet møteplass for alle som bor på 
Skøyen.

INNSAMLING
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Slik kan du bidra 
Vi må samle inn rundt 5 millioner kroner eller få til en fast givertjeneste som gir en inntekt på 50.000 kroner i 
måneden – eller aller helst en kombinasjon av disse løsningene. Noen har mulighet til å gi en større gave. For 
andre er det mulig å gi 100 eller 200 kroner i måneden. Bli med!

Relasjonen mellom kirke og stat er 
i endring. Selv om kirkens finansie-
ringsmodell etter planen skal videre-
føres, vil en tydeliggjøring av skille 
mellom stat og kirke sannsynligvis 
føre til en mer krevende økonomisk 
situasjon for kirken lokalt. Allerede i 
dag sliter vårt relativt moderne kirke-
bygg med manglende bevilgninger til 
vedlikehold, og foran oss i køen står 
mange eldre kirker i en kritisk dårlig 
forfatning. 

Som kirkevergen i Oslo har uttalt ved 
flere anledninger: Utsiktene til økte of-
fentlige tilskudd er svært dårlige. Bud-
sjettet for 2017 i Oslo kommune viser 
at dette er en realitet. (Se intervju s. 8)

Derfor er vi avhengig av å samle inn 
midler i nærmiljøet hvis våre visjoner 
skal realiseres. Dette er en ambisiøs, 
men slett ikke urealistisk plan. Skøy-
en er et område der befolkningen rela-
tivt sett har god råd, og vi har allerede 
kommet i kontakt med enkelte givere 

som vil støtte prosjektet og Arcasa ar-
kitekter gav oss en ”flying start”.

Men vi trenger også din hjelp. 

Det skal gjøres store investeringer og 
vi må også sikre midler til drift. Her 
kan du eller din virksomhet bidra. Det 
kan sponses med et engangsbeløp el-
ler månedlig støtte. 

Vi gleder oss til å få deg på lag – for 
fellesskapets og nærmiljøets beste!
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Alle er velkommen
Dere som er unge trenger et godt 
sted å være: En kjeller med biljard, 
bordtennis og airhockey, musikkin-
strumenter og disco. En kafé hvor du 
kan treffe andre og være sammen med 
venner. Skøyen kirke og grendehus er 
stedet for dette. 

Barseltreff, yoga, babysang eller 
kor? Skøyen kirke og grendehus har 
plass til dere alle! Her sitter du og 
drikker kaffe i den nye trappen som 

skal åpne kirken ut mot gangveien. 
Skolebarn og naboer går forbi. Noen 
stopper og slår av en prat.

Er du blant seniorene som bor på 
Skøyen? I lesestuen vil vi invitere 
foredragsholdere til spennende og ak-
tuelle temadiskusjoner. I kaféen kan 
du møte venner, naboer og andre du 
kan bli kjent med. Kafeen byr på fer-
ske aviser og annet godt lesestoff.

Planlegger du barnedåp eller konfir-
masjon? Eller kanskje bare en hyg-
gelig fest? Med et topp moderne stor-
kjøkken er Skøyen kirke et glimrende 
valg.

Skøyen kirke og grendehus er ste-
det man går innom for en god dobbel 
latte, setter seg ned med en bok, ser 
på de siste nettavisene, eller spiller 
Scrabble eller høy musikk i ungdoms-
klubben.

INNSAMLING

KIRKE OG GRENDEHUS 
Skøyenområdet er i sterk vekst, og 
menneskene som skal bo her trenger 
gode arenaer for trygghet og samhold. 
Når Skøyen blir bomiljø for flere, tren-
ger vi også å utvikle våre møtesteder.

Skøyen kirke er et av få bygg på 
Skøyen som tilbyr åpne møteplasser 
for mennesker i alle aldre, samt mu-
lighet for utleie til både private og an-
dre aktører i nærmiljøet. 

Allerede i dag er det aktivitet i kirken 
hele uken i gjennom. I tillegg til kir-
kens egne arrangement og fellesskap, 
møtes barn til danseskole, voksne 
til korøvelse og yoga, kirken brukes 

til selskap, general-
forsamlinger og som 
konsertlokale, både av 
grupper i nærmiljøet 
og av andre, mm.

Kirkebygget byr imid-
lertid på mange be-
grensninger, og det er 
flere utfordringer som 
må løses hvis kirken 
skal være en møteplass 
for flere og på nye må-
ter fremover. Menig-
hetsrådet har derfor 
satt seg et nytt mål:

Vi skal møte fremti-
den gjennom å skape 
en ekte folkekirke 
– en kirke som også 
blir et grendehus for 
hele lokalmiljøet. 

Les videre og bli med 
og skap fremtiden her 
på Skøyen!Slik blir den nye foajeen – møteplass og kafé
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Status i dag
BEHOV FOR VEDLIKEHOLD
Skøyen kirke er en relativt ny og moderne kirke. Den er opp-
ført i 1989, men tidens tann merkes allerede på kirkebygget. 

Dreneringen er defekt, og det renner  vann inn i kjelleren 
ved regnvær. Dette har gått hardt ut over både speiderrom-
mene og kontordelen. Et sårt tiltrengt kontor er stengt av 
på grunn av fuktighet og muggsopp.  

Det er Oslo kirkelige fellesråd som drifter alle kirkene i 
Oslo, gjennom bevilgninger fra Oslo kommune. Dessverre 
er budsjettet for vedlikehold av kirkene langt mindre enn 
behovet. Selv om behovet for drenering er umiddelbart, 
kan vi ikke forvente at noe blir gjort med det første. 

Som et midlertidig tiltak er rørene til takrennene lagt om, 
slik at vannet ledes bort fra kirken. Det gjør at det kanskje 
kommer noe mindre vann ned i kjelleren når det regner, 
men i stedet  renner det masse vann over parkeringen og 
ned i gårdsplassene til et par av våre gode naboer! Slik kan 
vi ikke ha det! 

NYTT INNGANGSPARTI
Kirken vår har et svært anonymt inngangsparti. Vi har 
mang en gang møtt besøkende på snuplassen nederst i 
Skøyenveien som lurer på hvor kirken er, og besøkende 
kan stå på gangveien utenfor når de ringer til kontoret for 
å spørre etter veien! 

Nå vil vi bygge om inngangspartiet slik at det blir mer ty-
delig og kirken vår verdig. Det nye inngangspartiet vil bli 
bygget i glass og gjøres både høyere og bredere. På tilsva-
rende måte vil døråpningen mellom foajeen og kirkerom-
met åpnes opp og få en glassdør.  Dette vil skape åpenhet 
og masse lys inn i kirken.

NYTT KJØKKEN
Kjøkkenet har også et stort behov for oppgradering til 
dagens standard. Her er det bare så vidt skuffer og skap 
holder sammen, og en del av utstyret er enten defekt eller 
utdatert.  Vi trenger et kjøkken til langt mer enn kirke-
kaffen! Her lages det middag på tirsdager, stekes pizza til 
Tweensklubb, matforberedelser til konfirmantsamlinger, 
dåpsselskap, minnestunder og andre selskap og selvfølge-
lig til kaffe, te og ´kaffemat´ til alle anledninger. 

KAFÉ
Etter at det ble bestemt at kjøkkenet skulle oppgraderes 
har vi utvidet kjøkken-prosjektet til også å inkludere en 
kaffebar. Luken i veggen mellom kjøkkenet og foajeen 
vil bli åpnet opp.  Med en ny disk og serveringsbenk kan 
vi gjøre det mulig å komme innom for å kjøpe seg både 
bakervarer, varme og kalde drikker. Vi planlegger også å 
etablere en egen inngangsdør til kaffebaren, helt til venstre 
for hovedinngangen. Den flotte, solrike terrassen utenfor 
vil bli møblert med utemøbler, og her vil det bli mulighet 
for å sitte ned når været tillater det. 

FELLESAREALER-GULV
SKØYEN KIRKE              ILLUSTRASJON UTEAREALER            Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no

arkitekter asARCASA

Dagens inngangsparti – lukket og anonymt.

Morgendagens inngangsparti – åpent, med møteplasser både ute og inne.

Byggeplassen for nesten 30 år siden.
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INNSAMLING

Fremdriftsplan
2012-2015
Planene om å oppgradere kirken startet allerede i 2012. I 
tillegg til et stort behov for å fornye kjøkkenet, var tanken 
som dette: 

• Skøyen kirke er en åpen og inkluderende kirke.
• Bygningen synliggjør ikke disse grunnleggende verdi-

ene godt nok.

2016 
Etter å ha bearbeidet planene fra Arcasa arkitekter i flere 
omganger, besluttet menighetsrådet at det nå er på tide å 
realisere planene. 
Januar–juni: Avklarende møter med arkitekt.
Juni: Søknad om rammegodkjenning nabovarsles og sen-
des til Plan- og bygningsetaten. 

Oktober–desember: Det innhentes pris fra 3 ulike entre-
prenører. 
November: Rammegodkjenning forventes gitt. 

2017
Mars: Søknad om igangsettelsestillatelse. 
April–juli: Ombyggingen gjennomføres forutsatt at det er 
økonomisk forsvarlig. 
 
Byggesaken kan følges på 
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
saksnummer 201610858.
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INNSAMLING

Arkitekt og skøyenboer Per Erik Martinussen opplever 
Skøyen kirke som åpen og inkluderende. Men med sitt 
arkitektblikk ser han et bygg som ikke reflekterte denne 
opplevelsen: Et anonymt ytre, og et trangt og lukket inn-
gangsparti.

Da menighetsrådet begynte å legge planer for oppgrade-
ring av kjøkkenet, ble Per Erik bedt om råd – og da ballet 
det ganske fort på seg. Med hjelp fra eget arkitektkontor, 
Arcasa, ønsket han å bidra, og fikk laget en større og hel-
hetlig plan for nytt kjøkken og inngangsparti til kirken vår.

- Det finnes situasjoner i livet som fortjener et hus som in-
viterer til høytid, og med et nytt inngangsparti vil Skøyen 
kirke på en bedre måte romme både det alminnelige livet 
og de spesielle dagene. 

Som arkitekt syntes han det var spennende å se hvordan 
det alminnelige og sakrale kunne kombineres. 
- Innvendig er kirken fin, men eksteriøret er lukket. Med 
et mer åpent inngangsparti, tilrettelegging for en kafé i 
foajeen og en bred og stor trapp utenfor, vil kirkebygget 
gjenspeile det kirken på Skøyen faktisk er: åpen og inklu-
derende, med rom for både det alminnelige livet og det 
sakrale. 

Når Per Erik blir takket for sitt bidrag til å gi kirkebygget 
et skikkelig løft etter vel 25 års slitasje og bruk, understre-
ker han at frivillighet er viktig i et lokalsamfunn. Det vet 
jeg bl.a. fra mange år som far og aktiv idrettsleder i Oslo 
Skøiteklub. Og det er veldig hyggelig å kunne bidra med 
noe jeg kan noe om og brenner for til beste for lokalmiljøet 
på Skøyen.

Sturla Espolin Johnson
Hvorfor er du fast giver 
til Skøyen menighet?
Kirken i Norge er under 
press og den kan ikke 
lenger regne med statens 
støtte til alle behov. Der-

for må vi som er kirkens medlemmer, 
være villige til å yte mer. Dette er i 
beste tradisjon når en ser på kristen-
dommen historisk. Paulus reiste rundt 
og samlet penger til menigheten i Jeru-
salem. Å være fast giver i menigheten 
knytter meg sterkere til Skøyen kirke. 

Hvor lenge har du vært det?
Jeg har vært fast giver i minst 15 år.

Er du fast giver til andre organisa-
sjoner eller formål?
Ja, jeg støtter 5 andre gode formål.

Hva kunne du tenke deg at ditt bi-
drag gikk til?
Når det gjelder hva pengene brukes 
til så har jeg tillit til at menighetsråd 
og kirkens ledere forvalter midlene 
klokt.

Kjenner du til noen av Skøyen kirkes 
prosjekter og hvorfor kirken trenger 
bidrag fra private givere?
Jeg kjenner det gode arbeidet som 
gjøres for barn og ungdom i Skøyen 
og mener det er viktig. Jeg er også 
glad i kirkemusikk og vet at det koster 
å hyre musikere. Med en fortid i Afri-
ka er jeg positiv til at Skøyen støtter 
en kirke i Sør-Sudan. Når det gjelder 
selve kirkebygget og omgivelsene så 
ønsker jeg et penere inngangsparti og 
at noen trær fjernes. 

Arkitekten

Derfor gir vi til Skøyen kirke

Per Erik Martinussen vil åpne opp dørene inn til kirken med et nytt 
inngangsparti.
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Kristine Hasle Øverby
Hvorfor er du fast giver 
til Skøyen menighet?
Skøyen menighet har 
mange aktiviteter som 
koster penger å drive. 
Min familie har selv 

vært med på familietirsdag annenhver 
uke. Det er et kjempekoselig tilbud 
for både barn og voksne. Jeg synes 
det er fint å vite at mitt lille bidrag 
hver måned er med å gjøre det litt 
bedre å bo i vårt nærområde.

Hvor lenge har du vært det?
Jeg har vært fast giver i ca. tre år.

Er du fast giver til andre organisa-
sjoner eller formål?
Ja, jeg har et fadderbarn og støtter et 
par andre organisasjoner.

Hva kunne du tenke deg at ditt bi-
drag gikk til?
Jeg vil gjerne at mitt bidrag går til ar-
beid for barn og unge i menigheten. 
Gjerne til ungdomsklubb eller lignende. 
I tillegg hadde det vært morsomt om det 

nye inngangspartiet hadde blitt realisert.

Kjenner du til noen av Skøyen kirkes 
prosjekter og hvorfor kirken trenger 
bidrag fra private givere?
Jeg kjenner til deler av det arbeidet som 
gjøres. Kanskje spesielt mot familier og 
barn. Av kommunebudsjettene ser jeg 
jo at det blir stadig mindre penger til 
vedlikehold. I fremtiden tror jeg vi alle 
sammen blir nødt til å bidra mer. Litt 
som i USA. Jeg tror ikke det er negativt 
– kanskje det vil gi et større eierskap til 
kirken og det gode arbeidet som gjøres.

INNSAMLING

2 på gaten: Kaffedrikkere i vårt nærmiljø
Hei! Vi planlegger å bygge om kirken med nytt inngangsparti, en liten kafe, og nye, flotte utearealer foran kirken. Vi 
ønsker at kirken skal bli et samlingssted og møteplass for lokalmiljøet. 

Navn: Jens Rolfsen 
Hvor bor du: Silkestrå
Hvor lenge har du bodd i 
området: 19 år
Hva tenker du om disse pla-
nene: Kirken er en viktig del 
av lokalmiljøet vårt, og den 
brukes til mye mer enn guds-
tjeneste. En kafé vil være med 
på å gjøre kirken enda mer til-
gjengelig, og være et godt til-
bud til oss som bor her. 

Navn: Stine Jarslett 
Hvor bor du: Guldbergsvei
Hvor lenge har du bodd i 
området: 11 år
Hva tenker du om disse pla-
nene: En kafe her ville vært 
helt topp, jeg er en kaffeelsker! 
Jeg må innrømme at jeg ikke er 
en aktiv kirkegjenger, men et 
slikt sted ville jeg satt pris på. 
Det ville vært hyggelig å kunne 
ha et slik møtested i nabolaget. 

Den nye kaféen
Nordmenn er jo et av verdens mest 
kaffedrikkende folkeferd! Visste du 
at Oslo er utpekt til en av verdens 10 
beste kaffebyer både i New York Ti-
mes og USA Today? Skøyen menig-
het har ambisjoner om å lage en kaf-
febar som er helt på høyde med det 
du er vant til å få hos andre velren-
nomerte kaffebarer i byen. 
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INNSAMLING
Kirkevergen: – Innsamlingsprosjektet i 
Skøyen kan skape stort engasjement.
– Robert Wright, du er kirkeverge i 
Oslo. Hva slags stilling er det?
 
Kirkevergen er en administrativ leder 
for Kirkelig Fellesråd i Oslo. Jeg har 
ansvaret for kirkebyggene og alle de 
ansatte som ikke er prester. Men det 
er soknene i Oslo som i fellesskap eier 
kirkene, og en representant fra hvert av 
menighetsrådene danner Fellesrådet.
 
– Innviklet, altså. Vil det si at du 
bestemmer hvilke kirker som skal få 
penger til vedlikehold og ombygging?
 
Nei, det er det de folkevalgte, altså fel-
lesrådet, som bestemmer. Men jeg kan 
foreslå for fellesrådet hvordan vi skal 
bruke pengene vi får fra kommunen. 
Noen ganger spleiser vi med menighe-
tene for å gjennomføre investeringer. 
Det skjedde blant annet da Frogner me-
nighet hadde samlet inn flere millioner 
til nytt orgel på frivillig basis. Da gikk 
fellesrådet inn med en sum til slutt.
 
– Det er jo bystyret som bevilger 
midler til kirkene over kommunebud-
sjettet. Og den siste tiden har vi hørt 
at pengene sitter lenger inne enn på 
lenge. Hva er bakgrunnen for dette?
 
Vi har sagt i en ti års tid at vi trenger 
60 millioner i året for å holde tritt med 
forfallet, men fikk bare 30 milioner av 
det gamle byrådet, samt midler til store 
enkelttiltak som rehabilitering av Pau-

lus og tilbygg på Nordstrand. Det nye 
byrådet vil gi oss 20 millioner i året, en 
sum vi i Fellesrådet jobber for å få jus-
tert opp. Du må huske at det totale ved-
likeholdsetterslepet for kirkene i Oslo 
er på én milliard kroner.

– Én milliard? Stemmer det virkelig? 
Du overdriver ikke? 

Nei, det er faktisk en nøktern vurdering. 
Det er riktignok ikke alt som er priset 
ennå, men ta Domkirken for eksempel; 
rehabiliteringen var budsjettert til 50-
60 millioner, men da vi var ferdige var 
prisen på 160 millioner. Hele tårnet var 
så råttent at det teoretisk kunne falt ned.

– Hva synes kirkevergen om at vi for-
søker å samle inn penger til å bygge 
om og åpne opp kirken?

Det er veldig positivt. Det finnes 64 kir-
kebygg i Oslo, der halvparten er byg-
get de siste 60 årene. Man skal huske 

at mange av disse kirkene i stor grad er 
bygget på innsamlede midler. Kommu-
nen betalte kanskje selve kirkerommet 
og en konfirmantsal, mens underetasje-
ne og resten er betalt av menighetene 
selv. Dette skapte stort engasjement i 
nærmiljøene, og jeg tror prosjektet dere 
er i gang med kan gjøre det samme.

– Men hvor sannsynlig er det at fel-
lesrådet vil hjelpe oss med penger?

Bare det å ta unna det absolutt nødven-
digste, slik at kirkene ikke skal være 
farlige for noen, krever dessverre så 
store summer, at det Skøyen menig-
het forsøker å få til dessverre havner et 
stykke ned på listen. 

Samtidig har dere jo et fuktproblem i 
kjelleren i Skøyen, som vi også synes 
er veldig problematisk. Så hvis menig-
heten setter i gang, vil det nok være her 
fellesrådet vil være mest interessert i å 
bidra økonomisk.

– Hvor vanlig er det at menighetene selv 
tar initiativ til slike oppgraderinger da?

Forholdsvis hyppig, men hvor mye de 
betaler selv, varierer veldig.

– Så hvis vi samler inn en sum, så 
kan vi søke fellesrådet om resten?

Det er alltids lov å spørre, selv om bud-
sjettet er stramt.

Fuktskader i vegg
Vedlikehold av kirkene er fellesrådets ansvar. Men Skøy-
ens råteskader «rykker stadig bakover i køen»: Stadig duk-
ker det opp større og mer akutte problemer blant de mange 
gamle kirkene i Oslo. Derfor har trosopplæringsleder As-
bjørn måttet flytte ut av kontoret sitt. 
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Klipp ut og send eller lever svarkupongen i undertegnet tilstand og i lukket konvolutt til 
Skøyen kirke, Skøyenveien 43, 0375 OSLO.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med daglig leder Siri Kolberg Torgersen på tel 23 62 94 12 eller epost:  
sk852@kirken.no. Det er også mulig å registrere AvtaleGiro via våre nettsider www.skoyenkirke.no.

Ønsker du å hører mer om prosjektet og muligheter for å bidra, ta gjerne kontakt med daglig leder  
Siri Kolberg Torgersen (se over), finansieringskomitéen ved Ruben Øverby, e-post ruben.overby@gmail.com 

eller byggkomitéen ved Ludvig Nord-Varhaug, e-post: ludvig@ny-bolig.com, mobil: 957 20 337

JA! Jeg vil være med å bygge kirke og grendehus!

Sendes til: Skøyen kirke, Skøyenveien 43, 0375 Oslo

Skøyen kirke
Skøyenveien 43
0375 Oslo

FAST GIVER
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Byggekomiteen
Menighetsrådet har oppnevnt en byg-
gekomite som har fått mandat til å 
planlegge: 

• Nytt kjøkken som i tillegg til å 
dekke kirkens ordinære aktivite-
ter, som for eksempel kirkekaffe, 
familietirsdag og klubb, samt ut-
leie til ulike selskap (dåpsselskap, 
minnestunder osv.), også er utfor-
met slik at det kan benyttes for ka-
fédrift. 

• Oppgradering av området uten-
for hovedinngangen slik at kirken 

fremstår som mye mer åpen, inkl. 
nødvendige dreneringsarbeider. 

• Oppgradering av inngangspartiet, 
foaje og toaletter.

Byggekomiteen består av disse fire 
personene som alle bor i Skøyen-om-
rådet (fra høyre på bilde):

• Karin Hagen, sivilarkitekt MNAL 
i Ratio arkitekter, som er lokalisert 
på Skøyen. Arkitektkontoret har 
fokus på forholdet mellom men-
nesker, hus og omgivelser.

• Ludvig Nord-Varhaug, eiendoms-
utvikler, selvstendig næringsdri-
vende med kontor på Skøyen. 

• Atle Sundby, prosjektdirektør i 
Høegh eiendom, et norsk, fami-
lieeid konsern med røtter til rede-
riet Leif Høegh & co

• Ingeborg Sommer, sokneprest i 
Skøyen menighet.

Arkitekter /planleggere er Arcasa ar-
kitekter / DI – Design og Interiør. 

Kirken har en sentral beliggenhet i lokalområdet på Skøyen. Med denne beliggenheten følger et 
ansvar for å gi mest mulig tilbake til nærmiljøet. Utover skole, idrettshallen, en nærbutikk og kirken, 
er det ikke mye aktivitet i området, og det ønsker vi å gjøre noe med.

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDET
Gjør døren høy, gjør porten vid!
Hvorfor er egentlig kirkebygget så 
viktig? Er det ikke alt det som skjer 
inni, som betyr mest?  Jo, så klart det 
er det! Gjennom over 25 år har nå kir-
kebygget vårt gitt rom til store og små 
øyeblikk i skøyenfolkets liv, og huset 
både hverdag og fest, sorg og glede.  

Men høy aktivitet gir også høy slita-
sje, særlig på kjøkkenet, og vi trenger 
en oppgradering for at bygget skal 
være klart for nye barnedåper og kon-
firmasjoner, familietirsdager, formid-
dagstreff, gudstjenester, konserter, 
juletrefester, generalforsamlinger og 
gravferder.   Da ønsker vi samtidig å 

gjøre bygget enda bedre:  Ved å åpne 
inngangspartiet og uteområdet mot 
gangveien utenfor kirken, tilretteleg-
ger vi for gode møteplasser og felles-
skap i nærmiljøet vårt.  Og samtidig 
viser bygget tydelig at på Skøyen er 
døren er høy og porten vid også inn 
i kirken.
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INNSAMLING

Det regner lett i Majorstukrysset, og brillene 
til Olav Erik Storm har vannperler på glass-
ene. Den gule refleksvesten kleber seg lett 
mot jakka. Hovedkoordinatoren for Natte-
ravnene i Oslo vest beveger seg raskt.
 
– Der borte, sier han og peker mot noe som 
ligner et mørkt smug på den andre siden av 
krysset.

Han stanser.

– Der blir det omsatt narkotika i helgene. Det 
tar som regel bare noen sekunder når penger 
og stoff bytter hender, men vi forsøker å for-
styrre miljøet så mye som mulig.

Saken fortsetter på neste side >

– Vi trenger flere tilbud 
for barn og unge
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INNSAMLING

«Ungdom», «rus» og «Oslo vest» er 
tre ord som ofte kobles sammen i de-
batten om festkulturen blant dagens 
ungdom. Olav Storm har førstehånd-
skjennskap til problemene. Etter at 
han dro på seg den gule vesten for 
første gang for 15 år siden, har han 
sett det meste. Framveksten av de 
såkalte sprit-taxiene for eksempel; 
ifølge Storm er det hovedsakelig øst-
europeere som tilbyr alkohol og andre 
rusmidler til ungdom gjennom bestil-
ling på mobil.
 
– Forebyggende enhet på Majorstua 
politistasjon regner med at det er mel-
lom 20 og 30 biler ute i helgene. De er 
veldig på tilbudssiden; leverer direkte 
hjem til «hyggelige» priser. Alkoho-
len de selger kommer ofte på brusflas-
ker med skrukorker, så ungdommen 
aner jo ikke hva de får. Vi prøver å 
notere bilnumre og formidle informa-
sjon til politiet for å stoppe dem. 
 
– Hvis man har barn i ungdomsskole-
alder, hvor sannsynlig er det at de vet 
hvordan man skal få tak i alkohol?
 
– Sannsynligheten er stor, for sånne 

ting sprer seg raskt. Men om de be-
nytter seg av det, er ikke sikkert. 
 
Engasjementet som Olav Storm har 
for ungdom startet da han ble valgt 
til FAU-leder på Marienlyst skole, 
et verv han hadde i ti år. Siden var 
han Driftstyreleder i åtte år og aktiv 
i Kommunalt foreldreutvalg i Oslo 
(KFU) i fire år. På den tiden mottok 
han både Marienlyst vels ærespris 
og Kultur- og miljøprisen i bydel St. 
Hanshaugen, for sitt frivillige arbeid 
blant ungdom i bydelen.
 
Vi svinger inn på den uopplyste par-
keringsplassen bak T-banestasjonen. 
En vinterkveld for noen år siden fant 
Natteravnene ei ung tynnkledd jente 
her, bak bilene, sier Storm. Hun had-
de blitt forlatt av vennene sine som 
hadde tatt siste T-banen, og satt på 
den kalde snøen med høy promille. 
Alkoholen hadde hun tatt fra barska-
pet hjemme hos sine besteforeldre.

– Det er ikke alltid vi ser sånne ting, 
men de gangene vi gjør det, gjør alle 
de andre turene verdt det. Natterav-
nene får jo av og til høre at vi har red-

det livet til folk, så man må engasjere 
seg, for små bidrag kan gjøre en stor 
forskjell.

– Nå skal vi samle inn penger til en 
stor ombygging av Skøyen kirke, 
blant annet for å styrke det rusfrie 
ungdomstilbudet. Men hvor stor rolle 
kan egentlig vårt tilbud spille i kam-
pen mot ungdomsrusen i Oslo vest?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror nok 
«alene hjemme»-fester er vanskelig å 
erstatte med et samlingssted for ung-
dom. Men det er veldig viktig at det 
finnes alternativer. Eksempelvis kan 
det være hundre ungdommer på Havna 
eller Café Condio (ungdomsklubber 
på Majorstua, red. anm.) en fredags-
kveld, og som da ikke trekker mot an-
dre steder fordi det finnes et tilbud.

– Så man skal ikke bli mismodig og 
tenke at det man forsøker å få til i 
Skøyen, er fånyttes?

– Absolutt ikke. Vi trenger flere til-
bud. Det gjør det også lettere for ung-
dom å si nei til fester der de vet at det 
blir rus.

< Saken starter på forrige side.

Ønsker du å bli natteravn? 
Gå inn på www.natteravnene.no/bli-en-natteravn
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INNSAMLING

Ullern bydel på lag 
– Kultur og lokal forankring er svært 
viktige for å skape gode bomiljø for 
mennesker.

Leder i bydelsutvalget i Ullern bydel, 
Carl Oscar Pedersen, er opptatt av at 
bydelen ikke bare skal bygges i høy-
den og bredden, men først og fremst 
som et samfunn der det skal være 
godt for mennesker å leve

Og Ullern bydel er i vekst. Minst 
6 000 boliger er planlagt oppført i 
Skøyenområdet. I tillegg kommer en 
mulig fortetning på Smestad. Peder-
sen er derfor glad for de planene som 
Skøyen kirke nå har:

– En undersøkelse Aftenposten gjorde 
blant folk i Ullern bydel, viste at folk 
trives godt, men savner møteplasser. 
Dette synliggjør behovet for å jobbe 
godt med tiltak som skaper nye are-
naer hvor mennesker kan møtes. 

For å få til dette er bydelen opptatt av 
å spille på lag med andre. 
– Noe av det bydelen strever med, er å 
komme i kontakt med ungdom. Vi vet 
at ungdom opplever et stort press på 
mange ulike fronter, og det er betyde-
lige utfordringer knyttet til rus blant 
ungdom i vår bydel. Derfor er samar-
beidet med idrett og kirke viktig for 
bydelen, to aktører som har stor kon-
taktflate med de unge. 

Andre samarbeidsområder mellom 
bydel og kirke kan være miljøska-
pende tiltak for flyktninger som kom-
mer til bydelen og kontakten med de 
eldre. 

– Jeg synes menighetsrådet har man-
ge gode og kreative tanker om veien 
videre for Skøyen kirke, og bydelen 
er glad for at kirken er opptatt av å 
være synlig og tilstede i nærmiljøet, 
der folk ferdes i sine daglige liv. 

Videre utfordrer Pedersen oss til å 
hjelpe bydelen med å «se mennes-
ket»: Enkeltindivider, skjebner, store 
og små saker som betyr noe for dem 
det gjelder. 
– Om Skøyen kirke kan bidra med 

å være «øyne og ører» for bydelen, 
en brobygger mellom enkeltmennes-
ker og bydelen, så vil vi samlet være 
bedre rustet til å møte store og små 
utfordringer. 

Leder i bydelsutvalget i Ullern bydel Carl Oscar Pedersen
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2016-17
November
Lørdag 19. Førjulsmarked i Skøyen kirke 10:00-

15:00
Søndag 20. Kveldsgudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
19:00

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

16:00-
18:00

Lørdag 26.- 
søndag 27.

LysVåken-helg 
for menighetens 11-åringer. 

Søndag 27. LysVåken-gudstjeneste 
Kirkekaffe etter 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 
Gjest: Astrid Håland Wee. 
Tema: Nadheim: Kirkens bymisjons 
arbeid for kvinner og menn med pro-
stitusjonserfaring. Lunsj. Utlodning. 
Ingen påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

Desember
Søndag 4. Gudstjeneste «Lys i mørke» 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
11:00

Tirsdag 6. Familietirsdag 
Middagsservering kl. 16:30. 
Aldersdelte grupper fra 17-18

16:00-
18:00

Onsdag 7. Barnehagegudstjenester
Søndag 11. Konsert Skøyen Ten Sing 

Freds- og menneskerettighetsdag for 
ungdom etter konserten, se s. …

15:00

Kveldsgudstjeneste 
Freds- og menneskerettighets-gudstje-
neste. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

19:00

Onsdag 14. Konsert med Smestad skoles  
musikkorps

18:00

Fredag 16. Skolegudstjenester Smestad skole
Lørdag 17. Konsert med PEIK skolekorps 18:00
Søndag 18. Gudstjeneste 

Grefsen korforening deltar 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Konsert med Skøyen skolekor
Tirsdag 20. Skolegudstjenester Skøyen skole
Fredag 23. Kvelden før-gudstjeneste 22:00
Lørdag 24. Julaften 

Kl. 14: Smestad skolekorps deltar 
Mari Øyrehagen, sopran, deltar på 
begge gudstjenestene

14:00 
og 
16:00

Søndag 25. Juledagsgudstjeneste 
Høytidsgudstjeneste.  
Mari Øyrehagen, sang

12:00

Mandag 26. Gudstjeneste 2. juledag 
Fellesgudstjeneste for Ullern og 
Skøyen menigheter

11:00

Tirsdag 27. Romjulstreff
med juletregang og julelunsj

12:00-
14:00

Januar
Søndag 1. Gudstjeneste i Vestre Aker kirke 12:00
Tirsdag 3. Juletrefest 

Menighetens tradisjonelle juletrefest. 
Oppslag kommer.

Søndag 8. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00

Søndag 15. Babysanggudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:00-
18:00

Lørdag 21- 
søndag 22.

Oppstartshelg for årets konfirman-
ter

Søndag 22. Gudstjeneste med presentasjon av 
årets konfirmanter

11:00

Lørdag 28. Konsert: «Himmeldraumen» 
med koret Via Vitae. 
Diktlesning ved Haakon Strøm

19:00

Søndag 29. Gudstjeneste 
Koret Via Vitae deltar. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

18:00-
20:00

Tirsdag 31. Formiddagstreff  
Gjest: Anne Fikkan fra Riksrevisjo-
nen. Tema: Ungdom utenfor opp-
læring og arbeid.  Lunsj. Utlodning. 
Ingen påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:00-
18:00

Februar
Fredag 3. Ungdomskafé 

for alle mellom 13 og 18 år
19:30-
22:00

Søndag 5. Kveldsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

19:00
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HVA SKJER I SKØYEN KIRKE 2016-17
Gå inn på skoyenkirke.no for mer  
informasjon om aktiviteter i kirken.
Følg oss på facebook.com/Skoyenkirke

Lørdag 11. Tårnagentdag 
for menighetens 8-åringer (2. trinn)

Søndag 12. Tårnagentgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:00-
18:00

Søndag 19. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Søndag 26. Karnevalsgudstjeneste 
Gudstjeneste for små og store – med 
og uten kostymer. 
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  
Gjest: Helge Simonnes Tema: En 
Gud for de mange Lunsj. Utlodning. 
Ingen påmelding. Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:00-
18:00

Mars
Onsdag 1. Askeonsdagsgudstjeneste 19:00
Fredag 3. Ungdomskafé 

for alle mellom 13 og 18 år
19:30-
22:00

Søndag 5. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Søndag 12. Gudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

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

16:00-
18:00

Søndag 19. Gudstjeneste  
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Søndag 26. Gudstjeneste  
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 
Lunsj. Utlodning. Ingen påmelding. 
Velkommen! 

12:00-
14:00

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

16:00-
18:00

Fredag 31. Ungdomskafé 
for alle mellom 13 og 18 år

19:30-
22:00

April
Søndag 2. Kveldsgudstjeneste 

Kirkekaffe etter gudstjenesten
19:00

Tirsdag 4. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
Bli med som bøssebærer! Møt opp i 
kirken kl 17.30

17.30-
19.30

Søndag 9. Palmesøndagsgudstjeneste 
Kirkekaffe etter gudstjenesten

11:00

Ullern KFUK-KFUM-speidere 
Speidermøter i og ved Skøyen kirke hver 
tirsdag, annenhver tirsdag 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. Mulighet for 
samling i foajeen etterpå. Te / kaffe serveres.
Før jul blir siste babysangsamling 8. desember. 
Oppstart 5. januar 2017

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

Faste ukentlige 
ativiteter:
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HVA SKJER I KIRKEN?

Tweensklubb
Klubben startet opp i januar 2015, og er 
et populært værested for aldersgruppen 

10–13. En mandag i måneden åpnes 
ungdomsrommet i kjelleren for at alle 
som vil skal få være med på lek, spill 
og annen moro. Menigheten jobber 

med planer for å utvide tilbudet 
for 5.–7. trinn, og å gjøre 

tweensklubben enda kulere!

Utleie til 
bursdags-
fester og 

dåpsselskap

Barnedans
Step Studio har barne-

dansgrupper som har sine 
øvelser i Skøyen kirke.

Josefine-
koret

Familietirsdag
Hvorfor kommer dere på familietirsdag? 

Det spørsmålet stilte vi barnefamiliene som 
kommer til kirken annen hver tirsdag for 
å spise middag sammen og delta på ulike 

aktiviteter her. – Det er sosialt, hyggelig og 
praktisk, svarte de. – Barna lærer mye, og 
får vært sammen med andre jevnaldrende 

enn de som går i samme barnehage 
eller klasse. Og så er det vennlige og 

imøtekommende mennesker der!

Ten Sing
Selv om det heter Ten Sing, driver 

denne ungdomsgruppa med mye annet 
enn å synge. Hvert semester er målet 
deres å sette opp en konsert. Da kan 

man også være med i et band, man kan 
danse og drive med drama, og man 

trenger en gjeng som har lært å styre 
lyd- og lysteknikk. Alt dette, og mer 

til, kan 13–19-åringer lære i Ten Sing. 
De fyller kirken med aktivitetene 

sine hver torsdag kveld.
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HVA SKJER I KIRKEN?

Speiderne
Speiderne holder til i 
kirken. Men de liker 

best å være ute!

Band-
øvelser

Konfirmant 2017
Informasjon og påmelding om konfirma-

sjonstiden 2017 har vært klar en god stund, 
og mange har skrevet seg inn som konfir-
manter. De fikk et møte med de ansatte i 

kirken på informasjonsmøtet i slutten av sep-
tember. Der fikk de blant annet høre at det å 
lære som konfirmant er noe helt annerledes 

enn det å lære på skolen og i KRLE. 
– Her handler det om å delta, utforske og 

finne ut hva tro betyr for deg. 
Hva er din plass i dette 

fellesskapet?

Ryktet har allerede begynt å gå 
blant 6.-klassingene på Skøyen og 
Smestad skoler. «Skal du på den 
overnattingen i kirken?» «Ja, det 
høres gøy ut!» Overnattingen de 
snakker om er Lys Våken, natt til 
første søndag i advent. Det er lør-
dag 26. til søndag 27. november.

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 
skal vi finne ut!

Kirkeåret er litt annerledes enn 
kalenderåret og skoleåret. Det er 

første søndag i advent som er kir-
keårets 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 underholdning, og vi skal lage 
gudstjeneste sammen.

Alle i menigheten som er født i 
2005, og er døpt eller tilhørende i 
Den norske kirke, får invitasjons-
brev i posten. Andre 11-åringer 
kan få invitasjon ved å henvende 
seg til kirkekontoret.

17



HVA SKJER I KIRKEN?
A
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:

Vi vet alt om ditt nabolag og dette gjør det enklere for oss å selge boligen din til
en meget god pris! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat:

Eie eiendomsmegling Skøyen | Tel. 22 06 30 00 | skoyen@eie.no

Fra venstre: Jannicke Sebelien, Anita Paulsen, Marius Berger, Linda B. Hagen,Thomas Hole, Jonas Grimsøen og Josefine Simonsen.

Freds- og menneskerettighetsdag 
11. desember
Hva er en kropp verdt? 
Har kroppen en verdi i penger? Tid? Intimitet? Alder? 
Kjønn?
Hvor går grensene mine? 
Hvorfor blir barn giftet bort ved tvang?
Hva betyr sex som maktmiddel og våpen i krig? 
Og hva kan jeg gjøre med det? 
Hva er seksuelle rettigheter? Hva er mine? 

HVA? Menneskerettighetsdag for ungdommer
HVOR? Skøyen kirke
NÅR? 11. desember
HVEM? Alle ungdommer er velkomne, men målgrup-
pen er de fra 16 til 18. Arrangører er Skøyen menighet og 
KFUK-KFUM Global.

HVA MER?
Du vil få muligheten til å delta på seminarer og 
workshops om grensesetting og globale spørsmål, spe-

sielt i det krigsherjede landet Sør-Sudan. I tillegg kom-
mer Emilie Beck fra Aftenposten TVs serie «STUCK» 
og snakker om sine erfaringer i møte med barnebruder i 
Kambodsja, Vietnam og Bangladesh! 

Ellers kan vi friste med:
At Skøyen Ten Sing sparker dagen i gang med show!
Pizza til alle!
At dagen avrundes med en gudstjeneste med samme 
tematikk.

Arrangementet er gratis.

Mer info kommer!

KFUK-KFUM Global er en solidaritets- og bistands-
organisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og 
KFUK-KFUM speiderne i Norge. Sammen er vi med i de 
verdensomspennende forbundene YWCA og YMCA.

Den lokale prikken over i'en
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JULEN

Julens gudstjenester
Julens tradisjoner er viktige for mange 
– og i Skøyen kirke holder vi mange 
av dem ved like: Musikken, sangene, 
fortellingene, tente lys, gode møter 
med hverandre.

BARNEHAGENE inviteres  til jule-
gudstjenester allerede 7. desember.

SKOLENE våre inviteres til jule-
gudstjenester 16. desember (Smestad 
skole) og 20. desember (Skøyen sko-
le).

«KVELDEN-FØR»-GUDSTJENE-
STEN kl. 22 er blitt en tradisjon i 
Skøyen kirke. Mange vil ha med seg 
grevinnen og hovmesteren denne 
kvelden. Etterhvert er det også mange 
som også setter pris på å la stresse 
legge seg og gå inn i julehøytiden 
med en dempet og vakker gudstje-
neste denne kvelden. 

JULAFTEN kl. 14 og 16 fylles 
kirken til gudstjenester: Vi synger 
julens sanger, hører fortellingen 
om fred på jord og glede blant oss 
mennesker. Og tradisjon tro deltar 
Smestad skolekorps på den første 
gudstjenesten, og Mari Øyrehagen 
løfter taket med både O helga natt og 
annen vakker julemusikk på begge 
gudstjenestene.

1. JULEDAG ER DET HØYTIDS-
GUDSTJENESTE kl. 12. Merk 
tidspunktet! Mange synes det er tid-
lig å møtes kl. 11 på 1. Juledag, så i år 
våger vi oss på å prøve et nytt. Ellers 
blir det en gudstjenesten i god tradi-
sjon. Også denne dagen synger Mari 
Øyrehagen for oss, og julens budskap 
fortelles i poetiske ord med fokus på 
lyset som skinner i verdens mørke – 
det lys som ikke noe mørke kan over-
vinne. 

2. JULEDAG kl. 11 er det felles-
gudstjeneste for Ullern og Skøyen 
menigheter i Skøyen kirke. 2. juledag 
har fått navnet Stefanusdagen. Det er 
en dag til minne om kirkens martyrer 
– dessverre et høyaktuelt tema i 2016. 
Julens budskap om fred på jorden blir 
både vanskelig og sterkt i møte med 
fortellingen om alle de kristne som 
trues av krig og forfølgelse mange 
steder i verden, bl.a. i Syria. 

Julemarked
Velkommen til årets førjulsmarked 
som bugner av hjemmelaget jule-
pynt, nye bøker, strikkeplagg, fine 
julegaver, hjemmebakst, juleplanter, 
vedsalg og lys. Det blir juleverksted 
for barna, kafé, åresalg, lotteri, mu-
sikk og garantert julestemning. Vi tar 
Vipps, kort og kontant. Ta med ven-
ner og naboer til Skøyen kirkes tradi-
sjonsrike og og moderne førjulsmar-
ked 19. november kl. 10-15
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HJEMMETJENESTEN ER 
KOMMET ett skritt 
lenger i denne 
tankegangen. Fra 
november skal 
prosjektet tillits-
modellen teste ut 
en ny modell for 

tettere samarbeid mellom bydel 
og dere som mottar tjenester og 
tilbud. Vi har satt oss som mål å gi 
dere en tryggere og mer forutsigbar 
hverdag, og gi dere bistanden dere 
har behov for av mennesker dere 
kjenner. 
 Det vil bli sendt ut mer informa-

sjon om prosjektet tillitsmodellen 
for dem det gjelder. Dere kan alle 
følge prosjektet på Facebook-siden 
@tillitsmodellen. 

FOR Å GI bedre og mer 
samordnede tjenes-
ter har bydelen vært 
gjennom en ny organi-
sering. De som samar-
beider mest i dag sitter 
også i samme avdeling. 
Det skal stimulere til bedret samar-
beid mellom de ulike faggruppene. 
På sikt håper jeg dere alle vil merke 
at tjenestene bydelen leverer er mer 

samordnet og dermed også bedre 
for den enkelte. Vi vil gjerne ha 
tilbakemelding fra dere som mottar 
tjenester og deres pårørende om 
dere har synspunkter på hva vi kan 
bli bedre på: 
marie.joten@bun.oslo.kommune.no 

ETTER FRIVILLIGMØTET i 
regi av Frivilligsentra-
len i Ullern og bydelen 
tidligere i høst, meldte 
mange at de ønsker å 
jobbe frivillig i bydelen 
generelt, men spesielt i 
arbeidet for å integrere 

flyktninger. Jeg er full av respekt og 
takknemlighet for dere som stiller 
opp for andre. Tusen takk skal dere 
alle ha! 

Oslo kommune
Bydel Ullern

Bydel Ullern
– med tradisjon for utvikling

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

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

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

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

Informasjon fra 
Bydel Ullern

Sammen skaper vi morgendagens 
omsorgstjenester
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MANGE I BYDEL ULLERN har behov for 
et medmenneske i hverdagen. 

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

BLI BESØKSVENN!

SKØYEN AKTIVITETSSENTER 
Skøyen Terrasse 1, tlf: 911 79 421

www.oslo.kommune.no/
skoyen-aktivitetssenter

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

Åpningstider mandag 
til fredag 09.00-15.30. 

Middag serveres mellom 
klokken 14.00 og 15.00. 

ULLERN KULTURSENTER
Sponhoggveien 2, tlf: 905 56 623

www.oslo.kommune.no/
ullern-kultursenter

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

Åpningstider kl.09.00-15.00

Middag serveres mellom 
klokken 13.00 og 14.30. 

TRANSPORTTJENESTE
Seniorsentrene har bil som kjører innen 

bydelen. Bestill dagen før på telefon: 
905 93 532

ÅPNINGSTIDER 
SENIORSENTRENE

15. desember, kl. 18.00. 

Bydelsutvalgsmøtet er åpent 
for alle. Møtet starter kl. 18.00 i 
Hoffsveien 48, 1. etasje BU-sal. 
Fra 18.00 til 18.30 er det åpen 
halvtime. I møtet skal budsjett 
for 2017 behandles.

Årets siste møte i 
bydelsutvalget

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

En viktig forutsetning for å lykkes er god dialog med dere som 
mottar tjenester eller tilbud fra bydelen. Hva som er viktig for dere 
er også viktig for oss! 

Nå kan du kjenne igjen hjemmetjenesten når de kommer på besøk. 

Marie Anbjørg Joten.

– Vi er stolte av den jobben vi gjør og over å bruke uniformen, sier Ida Steinsland og  
Mark Thiraviam i Hjemmetjenesten.

Nå bruker vi uniform

Du som har lettere former for psykiske plager kan nå få hjelp innen kort tid.  

IKKE ALLE MED psykiske helseplager 
trenger omfattende hjelpetilbud. 
 – Rask psykisk helsehjelp er et 
tilbud til personer som ønsker å 
forebygge eventuelle psykiske van-
sker. Målet er å gi lavintensiv hjelp 
til flere personer uten lang ventetid, 
slik at problemene ikke utvikler 
seg, sier Anne Usterud-Svendsen 
Hirsch, som er ansvarlig for tilbu-
det i bydelen. 

UNGE HELT NED i 16- årsalderen med 
lettere former for angst eller de-
presjon og som kanskje sliter med 

Trenger du psykisk helsehjelp? 

I HØST INNFØRTE hjemmetjenesten 
i Bydel Ullern uniformer. Det er 
hygienisk. Dessuten skaper det 
stolthet og gjenkjennelse. 
 – Det er veldig positivt at vi 
har fått uniformer. En ting er at 
det det er praktisk og hygienisk.
Jeg tror også det gir en trygghet 
for brukerne, sier Ida Steinsland, 
som er sykepleier. 

 – Etter å ha brukt alle mulige 
slitte, private klær er det godt å 
kunne ta på seg rene, nystrøkne 
uniformer hver dag, sier hjelpe-
pleier Mark Thiraviam.
 
– JEG ER STOLT over yrket og den job-
ben vi gjør. Derfor er jeg stolt over 
å bruke uniformen, sier hjelpe- 
pleieren.

Hva som er 
viktig for dere 
er også viktig 

for oss!

søvnproblemer, er en del av mål-
gruppen for satsingen.

RASK PSYKISK HELSEHJELP tilbyr veile-
det selvhjelp, kurs og individuelle 
samtaler. Tilbudet skal være lett 
tilgjengelig og gratis. Folk kan selv 
ta kontakt, men vi oppfordrer til et 
tett samarbeid med fastlege.

Tlf. 952 98 322
E-post: raskpsykiskhelse-
hjelp@bun.oslo.kommune.no

RASK PSYKISK HELSEHJELP
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Ny kantor: Velkommen til Natalia

Natalia på orgelkrakken

Forbønn for tre nye medarbeidere under fremstillingen for menigheten 30. november. Medvirkende er område-
leder Kristine Thorstvedt (Vestre Aker prosti), MR-leder Ingerid Eknes og MR-nestleder Einar Riddervold. Ved 
alteret står Ingeborg Sommer. 

NYTT FRA KIRKEN

30. november ble vår 
nye kantor fremstilt for 
menigheten sammen 
med våre to øvrige nye 
medarbeidere, Cecilie 
Elde og Siri Kolberg 
Torgersen.

Natalia Eliseeva har 
de siste 12 årene job-
bet som kantor i Gro-
rud og Østre Aker kir-
ker. Nå er hun kommet 
til oss på Skøyen. Hun 
er utdannet pianist 
fra musikkonservato-
riet i Moskva, og har 
mastergrader i både 
kirkemusikk og kor-
direksjon fra Norges 
musikkhøgskole. 

Fremover blir det oss 
på Skøyen som får 
glede av å ha Natalia 
på orgel- og piano-
krakken på gudstje-
nester og ved kirke-
lige handlinger i vårt 
kirkerom. Og når dere 
møter henne, vil dere 
merke at hun er varm, 
åpen og imøtekom-
mende. Lett å komme 
i prat med og interes-
sert i å bli kjent med 
oss og lokalmiljøet på 
Skøyen. Ta godt i mot 
henne!

Utgis av Skøyen menighetsråd.
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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

Trosopplæringsleder
Asbjørn G. Håkonseth
23 62 94 25
ah543@kirken.no

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

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

Kontorhjelp
Roar Bøch
23 62 94 10

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

NAVN I KIRKEN 

Menighetsarbeider
Bernd Klare
45 21 12 51

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

Ungdomsarbeider 
Cecilie Rikter-
Svendsen 
46 44 84 05

Menighetsarbeider 
Cecilie Elde,
ce425@kirken.no

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

Menighetsrådsleder 
Ingerid Eknes
22 52 06 34

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

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

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

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

Familietirsdag i kirken annen hver tirsdag.
Middag kl. 16:30. Aldersdelte grupper kl. 17–18.
1–3 åringer: Knøttesang sammen med foreldre.
4–6-åringer: Fortelling, undring, lek.
7–10-åringer: Fortelling, aktivitet.
Kontakt trosopplæringsleder Asbjørn, ah543@kirken.no

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

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

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

DÅP ELLER BRYLLUP?
Ring fellesnummeret til 
KIRKETORGET I OSLO, 

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




