
4:  Gospelbølge løftet kirketaket
17:  Møt en i menighetsrådet
18:  Vil bygge et sted for alle

24: Superonsdag i Ullern

Nytt fra Ullern MeniGhet  Nr 1 - 2017



2  KirKeNytt

Lyse
Jeg har sans for ord med flere betydninger, 

gjerne tre, som bønner, bønder og bønner.  

Et slikt ord med flere betydninger er ordet ”lyse”

”Lyse” – et egennavn, et området i Nordmarka innerst 

i Sørkedalen

”Lyse” – flertallsform for fargesammensetning som gir et lyst preg, 

noe som lyser mot en, gir skinn, motsetning til mørke

”Lyse” i betydningen skinne, et flomlys lyser

”Lyse” fred over minnet til en person og lyse velsignelsen. Kunngjøre og nedbe noe over 

noen. Gudstjenestene og kirkelige samlinger avsluttes med at velsignelsen lyses. Slik blir 

vi minnet på Guds nærvær også når vi ikke er samlet som kristen kirke. Den aronittiske 

velsignelsen lyder:  Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og 

være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ordet "lyse" gir del i og påmin-

ning om Guds nærvær midt i det alminnelige.

   John Egil Rø,
   Sokneprest

KirkeNytt gis ut av Ullern 

menighet og kommer ut 

4 ganger i året. Ullern kirke 

er en menighet i Den norske 

kirke. 

redaKsjonen

Thorbjørn Brook Steen

Rannveig Wahll

Inger Johanne S. Prizzi

Hilde Flaten

 

annonser  

og henvendelser 

Ullern menighetskontor

post.ullern@kirken.no 

TryKKeri

Nr1 Trykk Grefslie 

Finansiering

Bladet finansieres av gaver, 

frivillige kontingenter og 

 annonser. Bruk gjerne  

kontonr. 1600 47 84719.  

Merk gaven/kontingenten 

"KirkeNytt".
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Mange har et blandet forhold til 

 forandringer. Nytt kan både sees på 

som noe usikkert eller spennende ut 

fra det ståstedet en har. Kirken bev-

eger seg i nye retninger, og vi er nødt 

til å tilpasse oss. Vi er ikke lenger en 

statskirke, skilsmissen fra staten er nå 

i 2017 et faktum.  Vi opplever også at 

lokalkirken ikke lenger er det naturlige 

samlings punkt i samme grad som i 

tidligere tider.  Vi må tenke nytt, det 

er den spennende utfordringen vi står 

overfor.

Å bygge en menighet er å både 

tenke nytt og samtidig bygge på de 

verdiene og det arbeidet som allerede 

er lagt ned.  Det jobber vi med i Ullern, 

og det håper jeg at dere vil legge merke 

til. I fjor dro menighetsrådet og de fast 

ansatte på et seminar, nettopp for å 

finne ut hvordan vi best kunne jobbe 

sammen for å få dette til. 

Vi vil være mer synlige i sosiale 

medier og på nett. Vi ønsker å utvikle 

menighetshuset og kapellet for å gjøre 

det mer tilgjengelig og åpent for alle. 

Det er store konkrete planer som tegnes 

og prosjekteres. I de tegningene ligger 

det også en kafé som vi ønsker skal bli 

en ny møteplass og et felles samlings

punkt i Ullern menighet for barn og 

unge, barselgrupper, familier og eldre. 

Tenk om noen av våre pensjonister 

kunne hjelpe skolebarna med lekser, 

og presten kunne slå av en prat med 

noen andre over en cappuccino! Våre 

ansatte ønsker familiemiddager for å 

få småbarnsfamilier til menigheten. 

Det blir noe nytt, som vil virke sam-

lende, og det må vi få til. Menigheten 

består av alle i Ullern sogn. Det betyr 

mangfoldighet. Vi ønsker at dette 

mangfoldet skal prege Ullern menighet.

Du sitter også med noe nytt i 

hendene, et menighetsblad som er 

annerledes. Navnet er det samme, 

men innholdet og utseendet er nytt. 

Menighetsbladet lager vi for å fortelle 

hva du kan få igjen av å være et medlem 

av vår kirke og hva du kan være med 

på, slik at vi sammen får en levende 

menighet.

I dette bladet kan du lese om 

 Gospel Explosion, som rett over nyttår 

fylte hele  kirken og løftet taket. Her 

var det medlemmer av vår menighet 

som bød på seg selv med sang og 

lovprisning. Det er for meg et bevis 

på at vi har et stort potensiale i denne 

fantastiske menigheten vår, når vi står 

sammen og tenker nytt.

Velkommen til noe nytt,   
velkommen til Ullern menighet!

Thorbjørn Brook Steen
Leder av menighetsrådet

Noe  (KirKe)Nytt 
leder
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GrasrotGospel

Synging i dusjen var den eneste 

erfaring en mange av de oppmøtte 

kunne skilte med da de kom på den 

første øvelsen på menighetshuset i 

november. Noen hadde vokst opp med 

Ten Sing og ungdomskor og savnet et 

sangtilbud. ”Gospel Explosion er åpent 

for alle. Man trenger verken å avlegge 

sangprøve eller trosbekjennelse for 

å synge i prosjektkoret” forteller den 

entusiastiske dirigenten Leif Ingvald 

Skaug, som slår fast at det å synge gjør 

deg friskere i i både kropp og sjel. 

40åringen fra Mysen har en helt 

spesiell evne til å engasjere kor med 

sang og formidling.  Det musikalske 

multitalentet har dirigert kor i over 25 

år, og har samarbeidet med blant annet 

gospellegenden Andraé Crouch som 

døde i januar 2015. Skaug forteller at 

det var da ideen til Gospel Explosion ble 

født. 

Korkonseptet er skreddersydd 

for travle mennesker som ikke føler 

de kan ta seg tid til å sette av en fast 

kveld i uken året rundt for å synge i 

kor. Dette er et såkalt prosjektkor som 

går over 10 øvelser og avsluttes med en 

 konsert med fullt band og gjestesolister. 

I Ullern kirke gjestet Kine Ludvigsen 

Fossheim og Ole Børud konserten med 

sine  fantastiske stemmer. Begge er 

 anerkjente artister, kjent fra blant annet 

Oslo Gospel Choir.

Initiativtakeren har kjørt dette 

 konseptet i Askim, Hønefoss, Drammen 

og Bergen i tillegg til Oslo og Ullern. 

tekst: rannveig Wahll 

foto: frida helgerud

Det er imponerende hva koret 
som startet i november 

 har fått til på bare 10 øvelser. 
Førti sangglade mennesker, 

 hovedsakelig fra bydelen vår,  
ga en fullsatt Ullern kirke  

en smak av Himmel & Harlem  
på sin avsluttende konsert. 

Endeleg fekk eg synge gospel med 
proffane! Rett og slett ein fors-
mak på himmelen trur eg – Heilt 
fantastisk! Eg har møtt masse 
herlege folk som likar å gjere det 
same som eg. Eg har ikkje hatt 
det så gøy på lenge, og blir gar-
antert med neste gong.

Intitivtakeren og mannen bak Gospel 

Explosion-konseptet, Leif Ingvald Skaug, 

slår fast at Ullernprosjektet har vært en 

suksess. 

Dette sier De som var meD:

Endeleg fekk eg synge gospel 
med proffane! Rett og slett ein 
forsmak på himmelen trur eg 
– Heilt fantastisk! Eg har møtt 
masse herlege folk som likar å 
gjere det same som eg. Eg har 
ikkje hatt det så gøy på lenge, 
og blir garantert med neste 
gong.
Ågot Bell Espeseth, 

 avdelingssykepleier, bor på Ullern

GospelbølGe på UllerN
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”At det var så 

mange fra mange 

fra nabolaget som 

kom, både til koret 

og til konserten, var 

utrolig moro. Engasje

mentet og humøret på 

øvelsene var helt fantas-

tisk i  Ullern, og når det da i 

tillegg låter så bra er det veldig stas 

å være dirigent!” smiler en fornøyd 

Leif Ingvald Skaug som slår fast at 

Ullernprosjektet har vært en suksess. 

Gospelildsjelen forteller videre at det 

å være i Ullern kirke var første gangen 

Gospel Explosion har blitt gjennomført 

i Den norske kirke. ”At menighetsrådet 

tenkte på dette som et godt prosjekt 

for Ullern kirke er fantastisk. Mitt håp 

er at menigheter og kirker kan bruke 

Gospel Explosion som et verktøy til å 

skape flere gode møte plasser for menne-

sker i nærmiljøet – og det benyttet Ullern 

menighet seg av.”

Endelig var det min tur til å 
få oppleve det herlige miljøet i 
Ullern menighet slik konfirman-
tene våre opplever det: Raust, 
inkluderende, morsomt og giv-
ende på alle måter! Hver tirsdag 
i 10 uker har jeg gledet meg til 
morsomme øvelser med gos-
pelsang, masse flotte folk og en 
vanvittig inspirerende dirigent!
Mette rønneberg, helsesøster,  

bor på Ullern

Jeg har hørt at sang forlenger livet. Jeg blir med og holder trøkket 
oppe i tenorrekka i oktober også - for jeg har bestemt meg for å bli 
 gammel!
terje Børresen, marketing konsulent, bor på Ullern

Jeg ble kjent med mange flotte 
mennesker i koret, og det var en 
fantastisk opplevelse å synge for 
en fullsatt kirke! Gøy å se at det 
skjer nye ting i Ullern Menighet. 
Å synge er bra for sjelen – jeg 
gleder meg allerede til neste 
runde.
Stefanie Steinhäuser, tannlege,  

bor på Ullern

Stor takk til Gospel  Explosion 
og Leif Ingvald som har tatt 
med seg sin musikkglede, 
strålende humør og positive 
energi til bydelen vår. Jeg har 
vært med på mye moro i mitt 
liv, men dette slår alt! Jeg har 
allerede meldt meg på høstens 
nye gospeleventyr – Gleder 
meg vilt!
Katrine Kristiansen,  

interiørarkitekt og menighetsråds

representant, bor på Ullern

GospelbølGe på UllerN
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Ullern møter Harlem  

– iGjen!

Dersom du har vært i New York, har du 

kanskje fått med deg at menighetene i 

bydelen Harlem er kjent for sine  

gospelgudstjenester. Kanskje Ullern 

blir den nye ”gospelbydelen” i Oslo? I 

hvert fall hvis vi skal høre på  responsen 

og tilbakemeldingene som har 

 kommet etter første runde med Gospel 

 Explosion i menigheten vår. Gospel

bølgen rir Ullern, og mange vil ha en ny 

runde med prosjektkoret. Det er derfor 

med stor entusiasme vi kan røpe at det 

blir oppstart av nytt gospelkor senere i år.

Det et vel og bra med  tradisjo nell 

kirkemusikk og salmer, slik det 

ofte praktiseres i mer tradisjonelle 

menighetskor. Selv om det er over 200 

kor her i landet, er det få tilbud når 

det gjelder gospel og relaterte stiler 

som soul og pop. Det vakumet skal nå 

igjen fylles når ny runde med Gospel 

 Explosion starter opp igjen i menighet-

en til høsten.

Drømmer du om å stå på scenen 

og synge låter av for eksempel Andrae 

Crouch, med ”groove and feeling”, 

byr muligheten seg igjen i oktober. Da 

 kommer dirigent Leif Ingvald Skaug 

tilbake til Ullern. Gospel Explosion er 

prosjektkoret for deg som vil synge med 

både den stemmen du har, hjerte og 

sjel.

Følg med på facebook.com/ 

ullernmenighet for mer informasjon 

om oppstart og påmelding til gospel

satsingen.

Datteren min og jeg  digget og danset oss gjennom 
konserten på første rad! Det er sånn det skal være i 
menigheten vår - lav terskel og stor takhøyde!
thorbjørn brook steen, overlege fødeavd. Uio og leder av 

menighetsrådet i Ullern menighet 

Dette sier pUblikUm:

Kjempebra konsert! Fullt hus, god stemning, 
masse trøkk og fin musikk. Mer av dette!
jorund andersen, prest i Ullern menighet

Dette var moro! Jeg synes 
det var imponerende hva ko-
ret hadde fått til på relativt 
kort tid - og sammen med et 
bra band, gode solister og 
et stort og entusiastisk pub-
likum skapte de en konsert 
med kjempestemning!”
tom eirik bru-olsen, kantor/ 

organist i Ullern menighet



– Vannet smaker mye bedre, og klærne 

er mye renere enn før, sier Richard 

 Wilson, før han tar en ny slurk av 

 vannet fra landsbyens nye brønn. Livet 

er enklere, friskere og morsommere nå.

Før kunne Wilson bruke mange 

timer på å hente vann til familien. 

Køen ved brønnen kunne være lang, og 

for hvert minutt med venting, ble det 

ett minutt mindre med fotballspilling 

 sammen med vennene. For en 13 år 

gammel gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson 

ha, og å skaffe vann er hans ansvar. Og 

det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. 

Fire kanner med vann skal fraktes fra 

brønnen og hjem, og når kannene er 

fulle er vekten på 80 kilo. Det er god 

trim for en 13åring, kanskje litt for mye 

av det gode, tenker mange. Men vann 

må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det 

nylig har skjedd endringer i lands-

byen Ikonda, der Wilson bor. Flere 

brønnbyggere fått opplæring, og en ny 

brønn er på plass. Køen ved brønnen er 

blittkortere og vannet renere. Sykdom-

mer som diaré og  urinveisinfeksjon er 

det også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, 

og jeg hadde mye vondt i magen. Men 

nå er det mye bedre. I framtiden håper 

jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, 

og at folk sin helse også blir bedre, 

sier Wilson, som nå også har bedre tid 

og helse til å spille fotball – slik 13 år 

 gamle gutter skal gjøre.

Håper å feire 50 år meD 

 rekorDinnsamlinG

Det er i år 50. gang Kirkens  Nødhjelp 

gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har 

altså menigheter over hele landet bidratt 

til at millioner av mennesker har fått den 

hjelpen de har rett på. Rent vann kan 

redde liv, og urent vann kan ta liv. Alle 

land i verden, også Norge, har sagt at 

alle skal ha tilgang til rent vann innen 

2030. Den 2. til 4. april skal Ullern gi 

sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens 

Nødhjelp feirer 50 år.

Du kan bidra til at Fasteaksjonen 

blir en suksess i Ullern menighet, enten 

ved å stille som bøssebærer, eller ved å 

gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en 

brønnbygger.

kirkens nøDHjelps 

fasteaksjon 2017

Konfirmanter  
og andre  

fra menigheten 
 kommer til din dør   
tirsdag 4. april. 

 
Ta godt imot dem!

ja, vi elsker Dette vannet 
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petter Dass - oppDraGeren

Petter Dass er mer enn noen den som 

har skrevet om og fra NordNorge, 

 allerede for 300 år siden. PerEriks 

mormor (som bodde på Tjøtta – like 

syd for Alstadhaug) fortalte at da hun 

vokste opp, hadde fiskerne fortsatt 

en sort lapp i seilet på sine båter – til 

minne om ‘Herr Petter’ – som døde 

200 år tidligere – i 1707. Petter Dass 

‘oppdro’ menigheten sin i Alstadhaug 

gjennom å skrive ‘viser’ som vi bruker 

som salmer – for å lære sine sogne-

barn grunntrekk i kristendom, bibelen, 

 Luthers katekisme og om saker som var 

spesielt aktuelle da. Han var sin tids 

nybrottsmann. 

olaf HillestaD

Olaf Hillestad ble for oss begge en nær 

venn, og vi begge fikk følge med i hva 

som skjedde med ham og rundt ham 

– helt til han døde i januar 1974. Hans 

 direkte salmetekster skjulte intet. Han 

var rett på sak – som i ‘Reis opp Guds 

unge folk’ (Hvorfor i alle dager ble ikke 

denne med i dagens salmebok?) Han 

ble en som fornyet norsk salmedikt

ning og ble da også med i liturgi

kommisjonen midt på 60 tallet. To av 

hans flotteste salmer er likevel ‘Gud du 

er rik’ – og ‘Vårt sinn er fylt med glede’.  

beskrivelse av et liv

Så blir det likevel en salme fra Herr 

Petters hånd vi setter som ‘min salme’ 

i denne omgang ‘Om alle mine lemmer 

var fylt av bare sang’... En utrolig og 

flott åpning av en salme. 

Vår salme har – som mange av 

Herr Petters sanger og salmer en 

 spesiell bakgrunn. Dette var Petters 

egen beskrivelse av sitt liv – og også 

‘testamentet’ fra seg til sin menighet 

på Alstahaug. I ‘vår’ versjon er det kun 

5 vers – mens originalen hadde 36! De 

siste versene av originalen er Petters 

bønn for Helgeland til Gud. 

Det er nok en aldri så liten av-

stand i teksten originalt – frem til 

Svein  Ellingsens versjon fra 1980. Så 

innrømmer vi at vi først ble fenget 

av de to første versene. Men salmen 

 rommer jo så mye mer! Nå når vi går 

Dette er en utfordrende og glad 
oppgave. Gjennom en  årrekke 

med glad og frydefull sang også 
i Ullern, har vi rukket å bli svært 

glade i salmene våre. 

Oppgaven er utfordrende nettopp 
fordi det er så mange salmer – 

og salmediktere – som står våre 
hjerter nær. 

Likevel er det to som skiller seg 
ut. To som representerer totalt 

ulike epoker og stiler,  
men som likevel også  

har noe dypt til felles.

Grete oG Per erik SchønberG hanSen:

MiN salMe

salMer til oppdraGelse
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noS

371

inn i feiringen av 500 års jubileet for 

Martin Luthers teser, er det spennende 

å se at Herr Petter også var opptatt 

av ‘det alminnelige prestedømmet’. 

Lenge før norsk misjon ble organisert 

 inkluderer han verden og alle folkeslag 

til å finne inn i Jesu faderfavn. Herr 

Petter ‘proklamerer’ en evig lovsang 

til Gud (som alt formår) og som følger 

oss over alt vi ferdes. Etter oss kommer 

nye røster som skal fortsette lovsangen, 

Sions sang.

Denne fortellerstilen er helt typisk 

for mye av Herr Petters diktning. Vi 

 fryder oss over den og leser med stor 

glede også originaltekstene som gir 

et uvanlig levende tidsbilde fra den 

nordnorske kyst og levesettet der. For 

de som er interessert kan man finne 

original teksten på www.dokpro.uio.no 

og leser mer der.

manGfolDiG DiktninG

Det er ikke for intet at Herr Petters 

mest kjente salme, ‘Herre Gud ditt 

dyre navn og ære’, har fått en sær-

skilt  plassering som salme 1 i vår siste 

salmebok! Herr Petter er en betyde-

lig barokkdikter. Han er en mester i 

å bruke bilder. Det ligger mange og 

 spennende dobbeltheter i hans original

Om alle mine lemmer 
var fylt av bare sang,
om de så høyt istemmer 
at det i skyen klang,
og sang jeg dag og natt, 
jeg kunne ei gjengjelde
med takk Guds rikes skatt.

Jeg vil min pris frembære, 
o store Gud, til deg!
Deg være lov og ære 
fordi du kalte meg,
og talte meg blant dem 
som ved din store nåde
hos deg har fått sitt hjem.

Du har blant oss din kirke
grunnfestet, Herre kjær.
Alt godt du ville virke 
i menigheten her.
La her oss i ditt hus 
i troskap mot deg vandre
og følge Ordets lys!

La livets kilde flyte, 
så ingen stanser den!
La folkeslag seg fryde 
mens tider farer hen!
La lykkes Jesu navn, 
så vi vår vei kan finne
inn i din faderfavn.

Vår sang skal deg opphøye, 
o Gud, som alt formår,
du ser oss med ditt øye 
hvor vi i verden går.
Når vi har endt vår gang, 
skal nye røster heves
og synge Sions sang!

tekst: petter Dass 1704 

svein ellingsen 1980

tekster. Gjenspeiler dette dagligtale 

for 300 år siden? Et eksempel har vi 

i  ‘Fiskevise’ som mange kjenner.  Fra 

Petters hånd var dette et ‘Brollopsdikt’! 

16 vers om hvordan brudgommen 

 (Petters nevø Rasmus Angell) ‘fisker’ 

etter en fin ‘fisk’. Les eller syng visen, og 

fryd deg over disse dobbelthetene!  

Glad lovsang til dere alle! 

Bildet forrige side: De syv søstre: Under: Alstadhaug – sett fra leia. Kirken har en 

vakker løk-kuppel. Til venstre for kirken står en minnesten over Hr. Petter. De røde 

bygningene er prestegården – slik den også var på Hr Petters tid. Herfra sees 

tydelig hvordan kirken og prestegården ligger helt i syd for De syv søstre.

Petter Dass

Varme hilsener 
Grete og Per-Erik 
Schønberg-Hansen
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Aktivum står for aktiv i Ullern menighet 

og er Ullerns helt egne ungdoms klubb. 

Her møtes ungdom i alderen 15 til 

omtrent 20 år hver torsdag fra 18:30 – 

21:00. Vi starter alltid med kveldsmesse 

i kirken, før vi går ned til ungdoms

kjelleren i menighetshuset. Her møter 

alt mellom 15 og 50 ungdommer opp 

hver torsdag, og vi er stolte over å ha et 

gjennomsnitt på godt over 20 deltakere 

hver gang. 

Aktivitetene er mange og varierte, 

men det viktigste er å møtes og ha det 

gøy sammen i et fellesskap som betyr 

noe. På Aktivum er det baking, leking, 

kortspill, brettspill, quiz, filmkvelder, 

konkurranser, bowling og masse mer. 

Et eget Aktivumstyre bestående av 

ungdommer legger semesterplaner 

og bestemmer hva som skal foregå 

 frem over. 

I de neste numrene av Kirkenytt 
skal dere få lese mer om Aktivum 

og hva vi driver med. 

I årets første nummer vil jeg  
derfor fortelle hva Aktivum er, 

hva vi står for  
og hva vi driver med.

tekst og foto: 

kristoffer hedemark

Møt:

aktivUM  
– UnGDoMsklUbben  
i Ullern
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Hver kveld avsluttes med en  andakt 

i kapellet. Denne blir enten holdt av 

 ungdomsarbeideren eller av de ung-

dommene som har noe de vil dele. Ofte 

blir det tatt opp relevante temaer slik 

som fellesskap, tro og tvil, stress og 

 andre fine eller vanskelige emner man 

kan møte på i hverdagen. Det er også 

bønn, lystenning og sang eller musikk. 

Aktivum er akkurat som alle andre 

ungdomsklubber, med unntak av at vi 

møtes i kristne rammer. Det at kvelden 

starter med kveldsmesse og avsluttes 

med andakt, er med på å sette en fin 

ramme på det hele. Vi er opptatt av at 

du skal kunne komme akkurat som den 

du er! Aktivum skal være et sted hvor 

du kan senke skuldrene, legge bort 

skolemas, stress og andre problemer og 

bare ha det hyggelig med andre med-

mennesker. 

Vi er stolte av ungdomsklubben vår 

og gleder oss til å dele hva vi driver med 

og noen flotte bilder. Bli med, da vel!

Det har vært etterlyst en informasjon om hva vi driver med i menighetsrådet. 
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deg.

Thorbjørn Brook Steen

Leder av menighetsådet
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NETTBRETT, medis-
indispensere og 
GPS er allerede 
innført. Fremover 
vil vi ta i bruk 
teknologi der dette 
gir mer selvstendige 
brukere. 

Målet med velferdsteknologi er å gi 
eldre, mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne og barn og unge assistan-
se som gir økt trygghet, sikkerhet 
og sosial deltakelse. I tillegg til at 

teknologien fungerer som støtte for 
pårørende.  
 Bydelen har gitt nettbrett til be-
boerne i Skøyen Terrasse 1, medis-
indispensere og GPS til mennesker 
med demenssykdom. 
 Lauritz Dahl (bildet) er en av dem 
som har tatt i bruk GPS-sporing. 
Han liker å gå tur, og inntil nylig 
måtte han alltid ha med kona Inger 
Marie Dahl, venner eller familie. 
Takket være GPS-en behøver ikke 
Lauritz å ha med følge på turene 

sine, og ekteparet har fått tilbake fri-
heten til å være fra hverandre korte 
perioder om gangen.

Oslo kommune
Bydel Ullern

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

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

Informasjon fra 
Bydel Ullern

Velferdsteknologi som 
trygger og støtter
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Bydel Ullern satser på velferdsteknologi som skaper trygghet 
og mestring.

Marie Anbjørg Joten.

Lauritz og Inger Marie Dahl studerer GPS-en.
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Bydel Ullern
– med tradisjon for utvikling

www.bun.oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

Følg Bydel Ullern på Facebook
www.facebook.com/bydelullern
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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 man – fre 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 by-

delen. Bestill dagen før på 905 93 532.

ÅPNINGSTIDER 
SENIORSENTRENE

Temakveld om demens

Bydelen har 50 flyktninger på introduksjonsordningen. 

Hukommelsesteamet inviterer pårørende og frivillige til temakveld. 

MENN OG KVINNER med og uten 
lengre utdannelse deltar. De lærer 
norsk, og mange klarer etter hvert å 
gjøre seg godt forstått. For å utvikle 
norskferdighetene trenger � yktnin-
gene praksisplass. Kan din bedri�  

LAGERET AV gi-bort-ting er ikke tomt. 
Dersom du trenger utstyr til vinter- 
og våraktiviteter, leker, bøker eller 
klær, ta turen innom Familiens hus.
– Vi vil også arrangere byttedag i løpet 
av våren: Følg med på Bydel Ullerns 

Trenger praksisplasser til flyktninger

Tid: Onsdag 29. mars, kl. 17.00-20.00 
i kafeen på Skøyen aktivitetssenter, 
Skøyen Terrasse 1. Obs! Få parke-
ringsplasser. Temakvelden er gratis. 
Påmelding innen 27. mars  til hukom-
melse@bun.oslo.kommune.no eller 
ring 900 87 362. 

eller organisasjon ta imot én eller 
� ere av våre 50 praktikantene som 
trenger språk- og arbeidserfaring? 
For mer informasjon om hva dette 
innebærer samt støtteordninger, ta 
kontakt med terje.rolen@nav.no.

Gir bort!

Facebook-side for dato, sier Lehne.
 Familiens hus tar gjerne imot pent 
brukte leker og utstyr til barn og unge.

Anne Lehne, koordina-
tor ved Familiens hus, 
utenfor hytta med klær, 
leker og utstyr til barn 
og unge. 
– Kom og ta en titt! 

Bydelsutvalget gir tilskudd til
 oppstart av nye lag og foreninger 

 i bydelen
 kurs og studiebidrag til barne- og 

 ungdomsaktiviteter 
 støtte til konserter og andre 

 arrangementer og prosjekttilskudd

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor 
søker kan synliggjøre ordninger for å in-
kludere barn og unge fra familier med lav 
inntekt. Frist for å søke er 30.3.2017. 
 Spørsmål og søknadsskjema samt ret-
ningslinjer får du ved å hevende deg til 
tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

600.000 TIL KULTUR- OG 
IDRETTSAKTIVITETER 

For pårørende til personer med 
demens i Skøyen Terrasse 1.
Kontakt Kristin Borg:  991 55 684 
Hukommelsesteamet:  900 87 362

Kontakt anne.lehne@bun.oslo.
kommune.no / 909 96 357

SAMTALEGRUPPE
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Barnehageplass, hjemmetjenester, bo- og dagtilbud, barnevernstjenester, sosiale tjenester, tilbud fra helsestasjon, 

forebyggende og rehabiliterende tjenester. Bydelen er også opptatt av nærmiljøutvikling i Ullern.
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og mestring.
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Lauritz og Inger Marie Dahl studerer GPS-en.
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Hebreerbrevet står i Det nye Testamen-

tet (NT) etter alle Paulusbrevene og før 

brevene fra Jakob, Peter og Johannes.  

Det er et av de lengste og kanskje mest 

krevende brevene å lese i Det nye 

 Testamentet. Men det er også noen 

paradokser i forhold til dette skriftet: 

Ikke bare det at det ikke skrevet av 

Paulus. Men det er heller ikke et brev. 

Og kanskje er det heller ikke skrevet til 

hebreerne.

Kirkefedrene har tidlig akseptert 

at forfatterne forble navnløs. “Hvem 

 forfatteren er, vet Gud alene,” sa kirke-

fader Origenes (ca 185254) som var en 

av oldtidens største teologer.  Martin 

Luther fremsatte en antagelse om at 

forfatteren er Apollos som virket i 

paulinske menigheter: “Paulus sådde, 

Apollos vannet, men Gud ga vekst”, 

skriver paulus i 1. Kor 3.5. Men det man 

regner seg fram til er at brevet må være 

skrevet før år 96 fordi det er sitert i et 

av brevene til de apostoliske fedre, 1. 

Klemens brev, som ble skrevet dette 

året. Fordi det ikke omtaler tempe-

lets ødeleggelse i år 70, så kan brevets 

 opphav dateres til før dette.

ikke et typisk brev

Sjangeren er ikke typisk for brevet. Det 

likner mer en tale, en lang preken eller i 

vår forstand en "bibeltime". En som tar 

mål av seg å  skulle lese grundig alle de 

13 kapitlene vil nok bruke mer enn én 

time. Prekenen har nok sirkulert som 

muntlig tradisjon lenge. Etter hvert ble 

den skrevet ned og på den måten er den 

blitt tilgjengelig for oss. 

Hebreerbrevet mangler den van-

lige brevformen, med innledninger 

og hilsener, avsender og mottaker 

som man ser i de andre brevene i Det 

nye testamentet. Men det innehold-

er  imidlertid formaninger og opp

muntringer. Skriftet er derfor en preken 

sendt i form av et brev. 

navn på brevet

Det var først  i 2. århundre etter Kristus 

at dette brevet fikk navnet Hebreer-

brevet, altså brevet til gruppen kristne 

som hadde en sterk jødisk (hebreerne) 

bakgrunn og tankegang, eller noen som 

var sterkt påvirket av jødiske tanker og 

forestillinger. 

I kap 13. 24, i avslutningen av 

skriftet, heter det imidlertid at brødre 

fra Italia sender dere en hilsen. Kanskje 

adressaten var den kristne menigheten 

i Roma, slik at vi står overfor enda et 

Romerbrev?

Likevel er brevet blitt hetende 

 “Hebreerbrevet”, fordi det trolig var 

skrevet til kristne med jødisk bakgrunn. 

bibelkUnnskap
hebreerbrevet 
ved john egil rø

Troen er et pant 
på det vi håper, 

et bevis 
for det vi ikke ser.

Heb 11,1

forfatter nn

Hebreerbrevet er et anonymt skrift. 

Forfatterspørsmålet er uvisst. Men det 

må ha vært en dyktig teolog med stor 

innsikt i Det gamle Testamentet. Og 

det er en forfatter, med et format som 

Paulus og evangelisten Johannes. For-

fatteren bruker et litterært gresk med et 

variert ordforråd. Det har gjort språket i 

brevet til en plage for mange teologiske 

studenter. 

Men nå, 
i disse siste dager, 
har han talt til oss 
gjennom Sønnen

Heb 1, 1
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Helter oG trosforbilDer

Brevet er spekkfult av jødisk tankegods 

og referansene til bibelske helter og 

skikkelser er mange. Både Kain og Abel, 

Enok, Noah, Abraham og Sara, Moses 

og Josva, alle disse blir sett på som 

sterke trosforbilder. Troen beskrives 

som sikkerhet for det som håpes, 

 viss het om ting en ikke ser, 11.1. 

Den Gamle oG Den nye pakt

Det store temaet i dette skriftet er 

 forholdet mellom den nye og gamle 

pakt, mellom loven og frelsen  gjennom 

troen på Jesus Kristus. Men alle de 

tros heltene vi leser om levde i den 

 gamle pakt. Derfor heter det i innled-

ningen i kapitel 1: “Mange ganger og på 

mange måter har Gud i tidligere tider 

talt til fedrene gjennom profetene. Men 

nå, i disse siste dager, har han talt til 

oss gjennom Sønnen.”

et oppGjør meD Det Gamle

Skriftet er i utgangspunktet skrevet 

som et oppgjør med den gamle jødiske 

tro, et oppgjør med jødedommen. De 

kristne måtte ikke gå tilbake eller falle 

tilbake til den jødiske troen med alle 

sine lovkrav og påbud om soningsoffer. 

 Troen på Jesus Kristus, som erstatter 

for den gamle pakt, understrekes sterkt. 

Det er også mulig at de mange refer-

ansene til Det gamle Testamentet, i den 

greske oversettelsen, Septuaginta, er et 

bevisst retorisk valg. Dette kunne være 

for å hindre at kristne som i sitt ønske 

om større fordypning har lest GT og 

har kommet i tvil om sentrale sider ved 

den tro de engang tok imot. Slik kan 

f  ormaningsavsnittene forstås. 

et omDreininGspUnkt

En svensk Hebreerbrevkommentar 

av Tommy Wasserman (2010) har den 

talende tittel «Med blikken fäst på 

 Jesus.» Her setter forfatteren fokus på 

omdreiningspunkt i Hebr 12,12:

«Derfor, når vi har så stor en sky av 

vitner omkring oss, så la oss legge av 

alt som tynger, og synden som så lett 

fanger oss inn, og med utholdenhet 

fullføre det løpet som ligger foran oss, 

med blikket festet på ham som er troens 

opphavsmann og fullender, Jesus.»

HolD fast!

Leserne oppfordres til å holde fast 

ved den tro og frimodighet de had-

de fra “begynnelsen av”. Kanskje var 

menigheten preget av åndelig usikker-

het og tretthet? Ved å klargjøre betyd-

ningen av Jesu død og oppstandelse i 

forhold til det gammeltestamentlige 

pakts forordninger om offer og synds

tilgivelse og sette fokuset på Jesus,  

skulle det bidra til å revitalisere troen. 

Les dette innholdsrike skriftet 

nesten bakerst i Bibelen. Da vil du se 

at Jesus settes i den helt store frelses

historiske sammehengen.

God lesing!

... med blikket festet 
på ham som er 

troens 
 opphavsmann og 

fullender, 
Jesus.

Heb 12, 2
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enkeltes barn ønske om mye eller lite 

replikker, solo eller fellessang. Og det 

hele kulminerer i to forestillinger for 

full kirke. Det er trosopplæring, glede 

og mestring – alt på en gang! 

 

«Julen er hjertets høytid. Gud 
kom til verden i Jesusbarnet, 
for å vise oss kjærlighetens vei. 
Fra Guds hjerte til menneskets 
hjerte, og fra menneskers hjerte 
til  menneskers hjerte.»

Nettopp dette var betraktningen og 

rammen rundt de to første guds

tjenestene på Julaften i Ullern Kirke. 

Prest  Jorund Andersen ønsket å vekke 

 undringen og oppfordret menigheten 

til å løfte blikket, opp fra sitt eget og det 

man normalt holder på med, til å stoppe 

opp og ta inn over seg julens budskap 

med historien om det lille barnet som 

ledelse av Åshild Watne og regissør Ynge 

Berven. 

Barna leste og dramatiserte  utdrag 

fra juleevangeliet samt leste en gripende 

historie om soldaters markering av julen 

i skyttergravene under første verdens

JUleN er hJertets høytid  
– årets julespill i Ullern Kirke

redaksjon, menighetsråd og stab 

vil gjerne få gi en varm takk til 

øyvind nilsen for det arbeidet han 

har lagt ned for kirkenytt gjennom 

mange år. i flere tiår har han villig 

bistått med å få bladet i trykken 

ved å lage oppsett og trykkeklare 

filer. fra dette nummeret blir bladet 

laget internt fordi vi nå også har 

fått den kompetansen på  kontoret. 

Men vi vet at uten øyvind  nilsens 

mangeårige arbeid ville ikke 

 kirkenytt vært der det er i dag. 

han har gjort det mulig for oss på 

 kontoret å konsentrere oss om å 

skrive og samle inn stoff. så har 

øyvind sørget for at det ble et blad 

av det.

Hjertelig takk   

for mange års viktig innsats!

Det gøyeste var å fremføre foran 
så mange mennesker.

sara prizzi, 9 år

krig der soldatene la ned våpnene et lite 

øyeblikk og det ble jul – og det var fred. 

Dette ble årets julespill, i en litt annen 

drakt enn tidligere år, men endog med 

samme form og farge; en annerledes for-

midling av juleevangeliet og julens bud-

skap av barn for barn, som et alternativ til 

den tradisjonelle julegudstjenesten. 

Ideen om et julespill oppstod i 

2014 da menigheten for første gang ble 

tildelt trosopplæringsmidler. Åshild 

Watne og Jorund Andersen ønsket å vise 

menigheten noe nytt og nyskapende og 

ville benytte julaften som anledning med 

fire stappfulle gudstjenester og et kirke

rom som myldret av barn og  familier. 

Julespillet er lavterskel, relasjons-

byggende og et attraktivt tilbud for barn 

i menigheten. Det er åpent for alle barn 

opp til 18 år i menigheten uavhengig av 

livssyn. Det er intense ukentlige øvelser 

både i menighetshuset og i kirken mot 

jul, men det er gøy! Alt blir tilpasset det 

Jeg lærte noe på morsomme måter 
– det var gøy å lære å  synge.

robyn helle Gourian, 10 år

Det morsomste med julespillet 
var å skape noe sammen med 
vennene mine som så mange 

kunne komme og se på.
iris breunig, 10 år

av inger johanne s. prizzi

kommer med glede, kjærlighet, håp og 

fred. «Det er som om alt blir litt sterk-

ere og litt nærere inn mot jul. Lengsler. 

Ønsker. Uro. Håp. Savn og glede. Det 

er fint, men også litt skjørt. Så kan vi 

kanskje løfte blikket  mot himmelen og 

mot naboen. La oss følge kjærligheten  

barnet er vår ledestjerne.»

Ni barn var medansvarlige for 

 gjennomføringen av disse to gudstje-

nestene i form av høytlesing, skuespill, 

musikk og sang. De ble  akkompagnert av 

fire ung dommer  under kyndig musikalsk 
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Rannveig vokste opp som pastordatter 

i en aktiv pinsemenighet på Mysen, og 

var gjennom flere år ansvarlig for en 

dans/drama gruppe i ungdommen. 

– Jeg har alltid brent for å kommu-

nisere bibelens budskap på en måte 

som treffer vår generasjon, forteller 

39åring en, som ønsker å være med å 

bidra til å skape en levende kirke der 

miljøet og tilbudene tiltrekker folk i alle 

aldre. 

– Hvorfor har du valgt å "hoppe over" 
fra pinsemenighet til statskirken og 
 Ullern?
Som innflytter til bydelen ønsket jeg å 

engasjere meg lokalt, og med den flotte 

kirken vår som nærmeste nabo, var 

Ullern Menighet et naturlig valg.

Rannveig har 2 døtre på 10 og 13 år. 

Hun driver selvstendig innen salg/

rekruttering/markedsføring og kommu-

nikasjon/events. Hun utdyper videre:

– Jeg ønsket å ta med meg mine 

 styrker fra arbeidslivet inn i arbeidet 

med å bygge menigheten vår, forteller 

 tobarnsmoren.

Samtalen viser tydelig at Rannveig 

er  er opptatt av formidling, både i sin 

 forretning og i kristenlivet. 

– Og nå er du i tillegg også nestleder i 
menighetsrådet i Ullern?
– Jeg hadde begrepet rekruttering 

som fokus da jeg gikk til valg for plass i 

menighetsrådet. For meg handler ikke 

medlemsrekruttering om antall dåps-

barn som skrives inn i menigheten, som 

også er en måte å se statistikken på. 

God rekruttering handler for meg om 

å skape engasjerende arrangementer, 

kule lavterskelprosjekter, samligs

punkter rundt aktuelle temaer og et 

godt miljø som folk på Ullern ønsker å 

være en del av. Ikke for å rekruttere til 

aktiviteten i seg selv, men for å skape 

møteplasser der vi på en forståelig måte 

kan formidle budskapet om Jesus. Også 

for de som kanskje ikke er så vant til å 

gå i kirken.

På spørsmål om hvordan overgangen 

til Den Norske Kirke har vært. svarer 

 nestlederen at det selvsagt er anner-

ledes, spesielt i uttrykksform. 

– Men Jesus er løsningen, og det er 

det alt koker ned til  enten du er 

pinse venn eller lutheraner! 

Nå ønsker Rannveig å gjøre en 

innsats for at Ullern Menighet 

skal bli bydelens nye storstue. 

– Det er så høyt under taket 

rent fysisk i kirken vår, og det 

er en sånn menighet jeg vil 

være med å bygge, sier hun 
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Møt en i MeniGhetSrådet:

raNNveiG Wahll

vil skape møteplasser
og drømmer om et sted alle på Ullern 

vil bruke. Et sted man får påfyll, ikke 

bare et sted man besøker i forbindelse 

med dåp, konfirmasjon, bryllup og 

 begravelse.

Rannveig er initiativ takeren til å få 

Gospel Explosion til menigheten. Hun 

har vært ansvarlig for fasiliteringen 

av øvelser/konsert – og gleder seg til 

ny runde i høst. Hun er også aktuell 

med KirkeNytt, der hun sitter i redak

sjonen for et fornyet menighetsblad. I 

tillegg er hun med i teamet som driver 

menighetens facebookside. 

– Jo mer synlig vi kan være, jo flere 

mennesker kan vi nå, avslutter hun.

Jesus er løsningen, 
og det er det alt 

 koker ned til

 KirKeNytt   17
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ny barneHaGe

Mange var lei seg og protesterte da 

Knerten Barnehage ble nedlagt  etter 

nesten 40 års drift i 2015. Nå har 

menighetsrådet lagt planer for en ny 

toavdelings barnehage på sydsiden av 

kapellet. Det blir et nytt bygg med plass 

til dobbelt så mange barn. 

et steD for alle

Samtidig er det sett på mulighetene 

for en betydelig oppgradering av 

menighets huset og en sammen knytning 

mellom menighetshus og kapell. 

Ønsket er å gjøre anlegget 

 tids messig, funksjonelt og tilrettelagt 

for funksjonshemmede. 

Menighetsrådet ønsker å legge til 

rette for økt aktivitet, ikke minst når 

det gjelder  barne og ungdomsarbeidet. 

Det er også en visjon om at dette kan 

bli den nye ”storstuen” og et samlings

punkt i bydelen, et sted for alle som 

trenger et møterom.

visJoNer
for Ullern menighet

Ullern Menighetsråd har 
 arbeidet med muligheten for en 

 omfattende oppgradering av 
menighetshus og kapell og vil 
gjerne bygge ny to-avdelings 

barnehage.  

Skisser og muligheter 
vil bli presentert på et møte i 

menighetshuset torsdag 23.mars 
etter kveldsmessen i kirken 

kl.18:30. 

En gruppe arkitekter har nå 

 laget en mulighetsstudie som vil bli 

 presentert på en samling i menighets

huset  torsdag 23 mars kl. 19:15  

(rett etter kveldsmessen i kirken som 

begynner kl. 18:30). 

Dette kan bli et stort løft for 
menigheten! Velkommen!  

av stig asplin
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26. februar kl 11 Høymesse.  
1. Kor 13,17. Ulrike Lunde

27. februar kl 12 i menighetshuset  
Bibeltime. John Egil Rø

2. mars kl 18.30 Kveldsmesse med 
skriftemål. Ulrike Lunde

5. mars kl 11 Høymesse  
Matt 4,111 John Egil Rø

5. mars kl 13 Dåpsgudsjeneste.  
John Egil Rø 

9. mars kl 12: Hyggetreff

9. mars kl 18.30  
Kveldsmesse John Egil Rø

12. mars kl 11 Familiemesse  
Matt 15,2128  
Ulrike Lunde/Hanne Louise Salvesen

13. mars kl 12 i menighetshuset 
 Bibeltime. Jorund Andersen

16. mars kl 18.30 Kveldsmesse  
Ulrike Lunde

18.19. mars Konfirmanthelg Jorund 
Andersen/Ole Jørgen Andersen 

19. mars kl 11 Ung messe  
Luk 11,1428 Jorund Andersen/    
OleJørgen Andersen  

23. mars kl 18.30  
Kveldsmesse. Jorund Andersen

23. mars kl 1930 
Temakveld om mulighet for bygging av 
barnehage og kafé

26. mars kl 11 Høymesse  
Luk 1,2638 Ulrike Lunde

26. mars kl 13 Dåpsgudstjeneste  
Ulrike Lunde  

27. mars kl 12 i menighetshuset 
 Bibeltime. Elisabeth Frafjord Torp

29. mars kl 19  
Ullern kirke Kvinner og tro

2. april kl 11 Høymesse  
Joh 11,4553 Knud Jørgensen

Tirsdag 4. april  
Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. 
Konfirmanter samler inn

Fredag 7.  onsdag 12. april  
Påskeleir Fagerli 

9. april kl 11 Palmesøndagsgudstjeneste  
Joh 12,1224  Ulrike Lunde 

13. april kl 19. Skjærtorsdagsgudstjeneste  
Matt 26,1730 John Egil Rø 

14. april kl 11 Pasjonsgudstjeneste  
Luk 22,3923,46 John Egil Rø,  
Ullern vokal

16. april kl 11 Høytidsgudstjeneste  
Luk 24,19 John Egil Rø/Tormod 
 Åsgård trompet, Tom Eirik BruOlsen

17. april kl 11 Fellesgudstjeneste med 
Skøyen i Ullern kirke  
Luk 24,1335. John Egil Rø 

23. april kl 11 Høymesse  
Joh 21,114 John Egil Rø.  
Menighetens årsmøte  
etter  gud stjenesten.

24. april kl 12 i menighetshuset  
Bibeltime. Ulrike Lunde

30. april kl 11 Høymesse  
Joh 10,1118 Ulrike Lunde

30. april kl 13 Dåpsgudstjeneste  
Ulrike Lunde  

7. mai kl 11  
Høymesse med dåp av konfirmanter 
Joh 16,1622  
Jorund Andersen/Ole Jørgen Andersen

10. mai kl 19  
Ullern kirke – Kvinner og tro

11. mai Busstur 
Arrangør: Hyggetreff 

14. mai kl 11 Familiemesse  
Joh 15,18.  
John Egil Rø /Elisabeth Frafjord Torp

14. mai kl 13 Dåpsgudstjeneste  
John Egil Rø   

21. mai kl 11 Høymesse  
Luk 18,18 Ulrike Lunde

21. mai kl 13 Dåpsgudstjeneste  
Ulrike Lunde 

Torsdag 25. mai Kristi himmelfarts-
dagsgudstjeneste felles med Skøyen 
menighet. Mark 16,1920. Ulrike Lunde 

28. mai kl 11 Høymesse  
Joh 15,2627 Ulrike Lunde

4. juni kl 11 Høytidsgudstjeneste  
Joh 20,1923 John Egil Rø/Tormod 
åsgård trompet/Tom Eirik Bru Olsen

5. juni  kl 11.15 Prostigudstjeneste i 
Maridalen

11. juni kl 11 Familiemesse  
Matt 28,1620 Jorund  Andersen 
Menighetens sommerfest etter 
 gudstjenesten

høymessene feires med dåp og 

 nattverd. 

Vi tar forbehold om endringer i 

 programmet.

se www.bibelen.no for å lese søndag-

ens tekst. tekstene i 2017 er fra første 

rekke.

Ut på tur? Dra til haslumseter kapell i 

bærumsmarka. Gudstjenester søndager 

kl. 12.00. www.haslumseterkapell.no

menighetskalender



20  KirKeNytt

 

ilDsjel  

meD stor arbeiDskraft

Hvis du har vært innom på guds

tjeneste i Ullern har du helt sikkert 

sett den alltid så blide Johan Fredrik 

Ziesler. Han er en aktiv kirkegjenger 

og et kjent ansikt i menigheten. Den 

spreke 84åringen som bor på Mon-

tebello har stått i menigheten i over 

30 år. 

Pensjonisten utgjør sammen 

med sin kone Toril et radarpar. De 

er  inkluderende og bidrar alltid til 

at man føler seg velkommen i Ullern 

menighet. Johan Fredrik er heller 

ikke redd for å ta i et tak og blir ofte 

sett hjelpende med opprigging i for-

kant av et arrangement, på dugnad 

eller på kjøkkenet i forbindelse med 

bevertning. 

Den tidligere formannen i 

Menighetshusets Venner har stor 

 arbeidslyst og har jobbet mye med 

vedlikehold/drift av selve bygget. Han 

er fortsatt svært engasjert i planleg-

gingen og gjennomføringen av det 

populære julemarkedet hvert år.

ProFil: johan FredriK Ziesler

kjenner på   gleden ved å bidra
lys våken
første søndag i advent var det igjen 

tid for Lys Våken og overnatting i 

 kirken for 11åringer. Denne gang ble 

det rekordmange deltakere og et yrende 

liv i kirken. Vi gleder oss allerede til 

neste gang 11åringer skal samles i kirka!

Ungdommenes 
overnatting i 
kirka
fjerde søndag i advent tok ungdom-

mene over kirken og overnattet fra 

 lørdag til søndag. Det ble lek og moro, 

men også undervisning, lystenning 

og bønn. Søndagen startet med guds

tjeneste og ble avsluttet på menighets

huset rundt langbord med hvit duk og 

lys. Det ble servering av grøt, besøk 

av nissen og julefilm for over hundre 

 ungdomsledere. Veldig koselig! 
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ProFil: johan FredriK Ziesler

kjenner på   gleden ved å bidra
blikk oG omsorG for 

 kirkens paramenter

Herr og fru Ziesler har også tatt på 

seg oppgaven med alt av kirkens 

 paramenter. De som løser kryssord vet 

at svaret der kan være kapper, embets-

drakt eller pontifikalier. For ekteparet 

Ziesler er det alle kirkens tekstiler, for 

eksempel alterduker etc. I mange år 

har de tatt ansvar for at dette er rent, 

strøket, og korrekt satt frem i forhold til 

kirkeåret. 

I Ullern har vi mange tekstiler som 

er svært gamle som må behandles med 

omsorg og kunnskap, forteller de. Her 

kan man ikke bare putte alt i vaske-

maskinen. Men det har vært en glede å 

arbeide med dette. De presiserer også 

at dette er kunnskap de gjerne vil dele 

med andre. Om noen vil være med på 

hele eller deler av dette arbeidet med 

og gjøre kirken fin og bevare de flotte 

klenodiene vi har, så vil de gjerne også 

ha litt avlastning.  Vi har gjort dette 

med stor glede i mange år. Men vi ville 

også glede oss over å vite at flere hadde 

kunnskap om dette. Så om du vil avlaste 

med en liten del av arbeidet eller høre 

mer om hvordan de steller tekstilene, er 

det bare å ta kontakt.

trives i fellesskapet

”Jeg trives så godt i Ullern menighet på 

grunn av fellesskapet, og det er nettopp 

den rollen menigheten skal ha i bydel-

en – nemlig å være et samlende sted. Vi 

har et etablert fellesskap, og det utvider 

vi gjerne,” forteller Ziesler som også 

forklarer hvilken velsignelse det er i det 

å få være en positiv bidragsyter.

”Drømmen min for Ullern menighet 

er at vi skal vokse og bli flere. At mange 

Vi har et  
etablert  fellesskap  
og det  utvider vi 

gjerne

skal få kjenne på gleden ved å bidra. At 

flere er villige til å yte  ikke bare nyte. 

Det blir ikke fellesskap uten ildsjeler og 

frivillighet.”

rekrUtterinG

Videre mener Johan Fredrik at vi som 

menighet alltid må jobbe med å bli 

bedre på rekruttering samtidig som vi 

må bli flinkere til å ta imot og inkludere 

nye mennesker. Han oppfordrer alle i 

bydelen til vise interesse for kirken vår 

og til å komme for å oppleve det sterke 

fellesskapet.

rannveig Wahll
Toril og  Johan Fredik Ziesler

Ullern kirke er heldig og har mange fine 

tekstiler. Vi trenger noen til å ta vare på 

skattene.(Foto: PESH)

foto: jan t. espedal, aftenposten
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Tekst: Marianne O. Alpers
Foto: Christian Willoch

Bjørn Willoch vokste opp
og bodde store deler av sitt
voksne liv rett over gata
for kirken, i Nordeng-
veien. Det var i Røa kirke
han opplevde misjonskal-
let, og her ble han innviet
til tjeneste som misjonær.

Allerede som seksåring,
på søndagsskolen, kjente
Bjørn Willoch på et kall til å
bli misjonær. Og slik endte
det faktisk. Som voksen
utdannet han seg til prest,
og har senere vært misjo-
nær i Ecuador og Brasil. 

Han har også vært lærer
ved Indremisjonens bibel-
skole i Oslo og ved Dia-
konihøyskolen.

De siste fire årene har
han arbeidet som sokne-
prest i Lierne i Nord-
Trøndelag, hvor familien
belaget seg på at han nå
skulle bli pensjonist.
Pensjonist er han for så
vidt også, for han mottar
ingen lønn lenger.

Han fikk en forespørsel
om å undervise på et pres-
teseminar i Curitiba i
Brasil. Bjørn (70) tok
utfordringen, så nå er
både han og kona, Ruth,
lærere for 120 prestestu-
denter i Brasil. 

Ekteparet Willoch er
travle i sitt nye engasje-
ment, og de takker Gud for
fornyet helse og mye ener-
gi! Akkurat nå hilser Bjørn
og Ruth til gamle venner
på Røa!

Tekst: Jorun Fougner

– Det går rykter om at det
gamle orgelet skal rives på
dugnad?

– Orgelbyggeriet stiller
med to mann som skal
lede dugnaden, og det er
de som bestemmer hvor
mange – og hva slags folk
– som trengs i dugnads-
gjengen. Men dette er et
ganske stort arbeid, og vi
sparer selvsagt mye peng-
er på å bruke egne krefter
i forhold til de profesjonel-
le, der det er mulig.

– Hva skjer med det
gamle orgelet? Er det noen
som vil kjøpe det? Skal vi
alle gå på galleriet og ta
ned hver vår pipe i slutten
av januar?

– Ingen vil ha nytte av et
orgel som er så dårlig.
Men vi tenker å ta vare på
pipene og holde auksjon
over enkeltpiper. Håpet er
at noen har lyst til å ha en
pipe som et minne fra det
gamle orgelet. Orgelpiper
er dekorative og kan heng-
es på veggen. De kan være
presangen til den som "har
alt", eller kanskje noen
ønsker å bruke dem til fug-
lekasser? Selv om selve
orgelet er finansiert,
trenger vi penger til drift
av musikklivet i menighe-
ten – ikke minst til kon-
serter i forbindelse med
innvielsen og presentasjo-
nen av orgelet. 

– Når er det nye orgelet
på plass?

– Vi regner med at orge-
let blir ferdig i slutten av
april, og at selve orgelinn-
vielsen vil skje i oktober
2005.

– Men selve orgelutskif-
tingen skjer uten stor blest
og oppmerksomhet?

– Langt i fra! I samar-
beid med alle 7. klassene
på Huseby, Lysejordet og
Voksen planlegges et stort
orgelprosjekt støttet av
skole/kultursatsingen –
Den kulturelle skolesek-
ken. Alle elevene skal i tur
og orden få komme opp på
orgelgalleriet og se på det
gamle orgelet. Så skal de
ha en ekskursjon til orgel-
byggeriet i Fredrikstad for
å se på det nye orgelet
under produksjonen. Og så
skal elevene komme tilba-
ke til kirken under instal-
lasjonen, og selvfølgelig
når det nye orgelet er
installert. Da får de høre
den flotte klangen i det
nye instrumentet.

– Er det nå bare å
komme med det nye orge-
let og sette det på plass?

– Det en del arbeid som
må utføres på orgelgalleri-
et før det nye orgelet kan
installeres. Det skal legges
nytt gulv der, og veggen
bak orgelet skal isoleres.
Det nye orgelet har ca 20
000 deler, og når orgelet
kommer inn i kirken, må
alle tilpasninger på galle-
riet være ferdige. Frem-
driftsplanen er nå klar, og
jeg gleder meg til installa-
sjonen begynner – i febru-
ar!

Etterspurt 70-åring:

Fra Røa til Brasil 

Siste indre for
nytt orgel på Røa

Nytt orgel i Røa kirke er like rundt
hjørnet, etter åtte år med stor aktivi-
tet og mye oppfinnsomhet for å
finansiere prosjektet. I følge rute-
skjema for orgelinstallasjonen, er
det planlagt innvielse av det nye
orgelet neste høst. Organist
GunnarPetersen-Øverleir er den som
vet hva som skal skje – og når. 
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og bodde store deler av sitt
voksne liv rett over gata
for kirken, i Nordeng-
veien. Det var i Røa kirke
han opplevde misjonskal-
let, og her ble han innviet
til tjeneste som misjonær.

Allerede som seksåring,
på søndagsskolen, kjente
Bjørn Willoch på et kall til å
bli misjonær. Og slik endte
det faktisk. Som voksen
utdannet han seg til prest,
og har senere vært misjo-
nær i Ecuador og Brasil. 

Han har også vært lærer
ved Indremisjonens bibel-
skole i Oslo og ved Dia-
konihøyskolen.

De siste fire årene har
han arbeidet som sokne-
prest i Lierne i Nord-
Trøndelag, hvor familien
belaget seg på at han nå
skulle bli pensjonist.
Pensjonist er han for så
vidt også, for han mottar
ingen lønn lenger.

Han fikk en forespørsel
om å undervise på et pres-
teseminar i Curitiba i
Brasil. Bjørn (70) tok
utfordringen, så nå er
både han og kona, Ruth,
lærere for 120 prestestu-
denter i Brasil. 

Ekteparet Willoch er
travle i sitt nye engasje-
ment, og de takker Gud for
fornyet helse og mye ener-
gi! Akkurat nå hilser Bjørn
og Ruth til gamle venner
på Røa!

Tekst: Jorun Fougner

– Det går rykter om at det
gamle orgelet skal rives på
dugnad?

– Orgelbyggeriet stiller
med to mann som skal
lede dugnaden, og det er
de som bestemmer hvor
mange – og hva slags folk
– som trengs i dugnads-
gjengen. Men dette er et
ganske stort arbeid, og vi
sparer selvsagt mye peng-
er på å bruke egne krefter
i forhold til de profesjonel-
le, der det er mulig.

– Hva skjer med det
gamle orgelet? Er det noen
som vil kjøpe det? Skal vi
alle gå på galleriet og ta
ned hver vår pipe i slutten
av januar?

– Ingen vil ha nytte av et
orgel som er så dårlig.
Men vi tenker å ta vare på
pipene og holde auksjon
over enkeltpiper. Håpet er
at noen har lyst til å ha en
pipe som et minne fra det
gamle orgelet. Orgelpiper
er dekorative og kan heng-
es på veggen. De kan være
presangen til den som "har
alt", eller kanskje noen
ønsker å bruke dem til fug-
lekasser? Selv om selve
orgelet er finansiert,
trenger vi penger til drift
av musikklivet i menighe-
ten – ikke minst til kon-
serter i forbindelse med
innvielsen og presentasjo-
nen av orgelet. 

– Når er det nye orgelet
på plass?

– Vi regner med at orge-
let blir ferdig i slutten av
april, og at selve orgelinn-
vielsen vil skje i oktober
2005.

– Men selve orgelutskif-
tingen skjer uten stor blest
og oppmerksomhet?

– Langt i fra! I samar-
beid med alle 7. klassene
på Huseby, Lysejordet og
Voksen planlegges et stort
orgelprosjekt støttet av
skole/kultursatsingen –
Den kulturelle skolesek-
ken. Alle elevene skal i tur
og orden få komme opp på
orgelgalleriet og se på det
gamle orgelet. Så skal de
ha en ekskursjon til orgel-
byggeriet i Fredrikstad for
å se på det nye orgelet
under produksjonen. Og så
skal elevene komme tilba-
ke til kirken under instal-
lasjonen, og selvfølgelig
når det nye orgelet er
installert. Da får de høre
den flotte klangen i det
nye instrumentet.

– Er det nå bare å
komme med det nye orge-
let og sette det på plass?

– Det en del arbeid som
må utføres på orgelgalleri-
et før det nye orgelet kan
installeres. Det skal legges
nytt gulv der, og veggen
bak orgelet skal isoleres.
Det nye orgelet har ca 20
000 deler, og når orgelet
kommer inn i kirken, må
alle tilpasninger på galle-
riet være ferdige. Frem-
driftsplanen er nå klar, og
jeg gleder meg til installa-
sjonen begynner – i febru-
ar!

Etterspurt 70-åring:

Fra Røa til Brasil 

Siste indre for
nytt orgel på Røa

Nytt orgel i Røa kirke er like rundt
hjørnet, etter åtte år med stor aktivi-
tet og mye oppfinnsomhet for å
finansiere prosjektet. I følge rute-
skjema for orgelinstallasjonen, er
det planlagt innvielse av det nye
orgelet neste høst. Organist
GunnarPetersen-Øverleir er den som
vet hva som skal skje – og når. 

Røa Optikk

Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo
Telefon: 22 50 05 15, telefaks: 22 73 45 12
Epost: post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Røa Optikk AS
Vækerøveien 197, 0751 Oslo

Tlf.: 22 50 05 15 – Fax: 22 73 45 12
E-post: post@roaoptikk.no 

www.coptikk.no
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Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00 / www.jolstad.no 

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

takk til våre annonsører!
vi vil oppfordre alle våre lesere til å bruke våre annonsører.

vær synlig!  

Med en  annonseplass 

her, når du alle Ullerns 

 husstander på  enkel 

måte. samtidig støtter du 

menighetens varierte arbeid 

for alle generasjoner.  

ta kontakt på  

post.ullern@kirken.no  

for priser og informasjon.

«Det personlige renseri»

Ullern Allé 41, 0381 Oslo 3
Tlf. 22 52 58 58

ETABLERT 1983

MNTF

Tannlege Berthe Maren Hoel 

TANNLEGEN I NÆRMILJØET PÅ ULLERN.
Vi holder til i moderne, lyse og trivelige lokaler i Åsjordet 
senter ved siden av Åsjordet T- banestasjon. Gratis parkering 
i parkeringshus Ullern Alle. Inngang fra bakkeplan.

• Allmennpraksis • Estetisk tannbehandling
• Forebyggende tannbehandling

Ullern Alle 41
Tlf 22 52 49 11 

0381 Oslo 
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Døpte

Philip Johansen Åtland

Victoria Fusdahl Keen

Siena Isabel Antonova Strandlie

Charlotte Næss Tellemann

Magnus Theis Johannessen

Nora Grensemo Bjerke

Maren Amelie HaraldstadSindum

Nicolai Berntsen Jordbakke Hansen

Dahl

Frida Bjørstad

Trygve Stensli Haugen

Emilie Wehus Mood

Caroline Isabelle GrytHaarr

Aksel Gran

Henrik Devescovi Jenssen

Erik Alexander BergeHofstad

Gilbert Stenberg

Maia Birgitte Stedjan

Emma Victoria Krefting Frøisli

Iben Blandhol Jarmund

Markus HansenDahl

Fredrik Haanæs

Thor Morgan Arp Knævelsrud

Hennie Brekke Austenå

Capp William Schaulund Wildhagen

Alexandra Landgraff Leganger

Jens RønningArnesen Moen

Tobias Bredal Guderud

Conrad Thorstensen

Nora Askedal Claussen

Isabell SkeieFaafeng

Anton Johannessen Flod

Helena Ræder Tylden

Mathias Zetterstrøm Øiseth

Gustav Elmholt Tønnessen

Eric Eliah Walkoff Nygaard

Louise Skarsgård

Lucas Mabro Carlsson

Josefine Utgården Brinchmann

Hennie Sophie NæssFladset

Céleste Langseth Brinch

Mats ØyeTveito

Tord Berge Snare

Emilia Maria Johansson

Sophie SkramstadKolderup

Emilie SkramstadKolderup

Rasmus Holthe Trender

Louise Marie Wohrm Solheim

Jenny StorakerHaga

Celine Aaslie Aanes

Leah Navarro Lyngstad

Olav Kvalheim Klingenberg

Matheo Alexander Tønder Thorsson

Sophia Salazar

Linnéa RyghNilssen

Frida Seiertun Goldstein

Ingeborg Rusdal Poulsen

Emily Marie Lowzow

Sonja Marie Qvale Vege

Aurora Madelen Pedersen Auråker

Thea Lilleby Bjering

Marie SørheimQueseth

Jørgen Bjørnæs Søndreli

Oscar Nordskog Nes

viGDe

Camilla Heien Berg  

og Marius Haug Pedersen

Ida Maria Gran Solaas 

 og Lloyd George Williams

Ulricke Alexandra Wilhelmsen  

og Christoffer Jordbakke HansenDahl

Hege Myrvang Strand  

og Morten Egil Imset

Caroline Strand Etholm  

og Eivind Ryen Hermansen

Erle Strøm og Henrik Braavold 

Johansen

DøDe

Martha AngellBaustad

Einar Wold

Borghild Vilhelmine Ødegaard

Kjell Hartvig Ovtun

Reidun Kristine Sæther

Svein Gjennestad

Harald Skuggedal

Svein Rolf Nordberg

Edle Wally Maria Andreassen

Hjørdis Kristine Ørjevik

Ingerid DietlevSimonsen

Erling Frode Hofset

Ellen Riis

Randi Løkkeberg Pedersen

Kjell Viggo Solberg

Axel Otto Christian Hagemann

Anne Christine Messel

Gunnar Berg

Hjalmar Grøntvedt Sørli

Harald Nicolai Sønju

Kari Steen

Scott Arne Mathiesen

Kristen Odd Østerøy Johnsen

Bodil Røstad

Marie Helene Holmboe

Lilly Margrethe Hagen

Kari Dorthea Riis

Mats Jannik Uldal

Einar Søndreli

Pål Olav Løyning

Else Beate Grindem

Anne Elisabeth Borg

Wenche Lystvedt

Roy Skovlund

Solveig Sigurdsen

Bjørn Heck

Kjell Lorang Hansen

Ruth Heimdal

Helga Kristianna Widing

Randi Sørensen

Othilie Jevne

Beate Alena Næss

Ragnhild Linge

Grethe Sylvia Heiberg

Odd Paulsen

Signe Askim

Erik Grøndalen

Frode Holm Haagensen

Grace Bjerke

Bodil Fjeldstad

Finn Jørgen Egeland

livets gang
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HistorielaGet 

 inviterer

Christian Braunmann 
Tullin vår glemte dikter?
Kl 1900 i menighetshuset

Det blir kåseri ved Rolf 

Rasch Engh, historiker om 

Christian Braunmann Tullin 

som var forretningsmann, 

 embetsmann, dikter i tillegg 

til teolog, rådmann, tolldirek-

tør og verks eier. Han gjorde 

furore med  bryllupsdiktet 

"Maidagen".

Enkel bevertning. Velkommen!

kvinner oG tro

Vi ønsker å samle kvinner 

til undervisning, inspirasjon 

og samtale om kristen tro i 
kirken kl 19-21. Det blir 

musikk, tid til ettertanke og 

bønn. Ta gjerne med Bibel. 

Det blir lett servering. 

Vi møtes i  kirken: 29/3 og 

10/5

Vel møtt!

bibeltimer

Vi samles  kl 12 i peise-
stuen i menighets huset 
og spiser formiddagsmat 

sammen. Ta med matpakke. 

Deretter har vi en gjennom-

gang av kommende søndags 

evangelietekst.

Datoer framover: 

27. februar   John Egil Rø

13. mars  Jorund Andersen

27. mars  Elisabeth Frafjord 

Torp

24. april  Ulrike Lunde

knøttene er en lekegruppe for barn 

mellom 35 år der vi samles til lek, 

bevegelse, sang og bibelfortelling.

Ullern barnekor er for barn som 

går i 1.4. trinn, og øvelsene består av 

sang, lek og en bibelfortelling. 

sport og spill: Biljard, brettspill, 

aktiviteter og leker.

samtalegrUppe for voksne er en 

åpen gruppe der alle kan komme 

 i nnom og snakke om tro og tvil eller 

andre ting en er opptatt av. 

Menighetsfellesskapet skal imidlertid 

bestå av alle aldre, og Super Onsdager 

er åpent for alle, også voksne uten 

barn og eldre. Vi tilbyr rimelig 

 kvalitetsmat. Etter middagen kan 

du ta en kopp kaffe, delta i samtale-

gruppe, gå hjem eller søke stillhet i 

kapellet.

Ullern kirke vil prøve ut et nytt 
konsept våren 2017,  

og  introduserer Super-Onsdag. 

sUper-onsDaG på Ullern

HolD av følGenDe Datoer 

for sUper-onsDaG

8. mars, 22. mars, 

5. april og 19. april. 

Se Facebooksiden  

til Ullern menighet for  

løpende informasjon. 

I en ellers så hektisk hverdag vil 

vi skape et tydeligere fellesskap og 

møtepunkt rundt menighetshuset 

på Ullern. Vi ønsker at både familier 

og alle andre skal delta. Hovedidéen 

bak  konseptet er å  legge til rette for at 

 familier skal slippe å dele seg ved å møte 

opp på menighets huset til  forskjellige 

tidspunkt til faste  aktiviteter. 

På en SuperOnsdag vil det bli 

middag fra 1717.45, med påfølgende 

aktiviteter og fellesskap frem til 18.45. 

Det blir kvalitetsmat hver gang. En av 

dagene vil vi også få besøk av noen som 

lager eksotisk mat fra forskjellige land. 

De som ikke rekker middag kl. 17 kan 

komme når det passer frem til kl.17:30. 

Pris: kr. 50, per person/maks 

200, per familie. 

vi beGynner meD  

følGenDe aktiviteter

småbarns sang: Den erfarne sang

pedagogen Marianne Jørgensen har 

en halv times samling for barn mellom 

03 år med foreldre og/eller beste

foreldre. Vi synger, danser, leker, spiller 

på instrumenter og har det GØY! 

sønDaGsskole

Små og store er velkommen 

på søndagsskole. Her får 

 barna utfolde seg  i sang, 

dramatisering, lek, hobby

aktivitet og Bibelkino.

 

Små og store er velkommen 

til Ullern menighetshus kl 

1100.

5. mars, 26. mars, 

23. april og 21. mai. 

Vi møtes kl. 11.00 på 

menighetshuset.
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kirkekaffe på 

 meniGHetsHUset

Søndag 7. mai inviterer vi 

til  kirkekaffe på menighets

huset i etterkant av guds

tjenesten.

meniGHetens årsmøte

Søndag 23. april avholdes menighetens årsmøte etter 

 gudstjenesten. Papirer og mer informasjon kommer på 

 nettside, Facebook og i kirka når datoen nærmer seg.

velkommen til fest 
på CC-vest
Bli kjent med Ullern menighet og frivillighet i bydel Ullern 

på frivillighetsdagen på dagtid 20. mai.

Lørdag 20. mai inntar frivilligheten CCvest. I regi av FBU 

– Frivillige i Bydel Ullern – vil vi i bydelen sette frivillighet 

på agendaen. Som kirke er vi en sentral aktør i bydelens 

frivillige arbeid. Sammen med andre enheter vil Ullern 

menighet være til stede på CCvest denne lørdagen, for å 

vise den store bredden av frivillighet i bydelen vår. 

Det blir stands, sceneprogram, og ulike aktiviteter for store 

og små rundt omkring på CCvest.

Behov for advokat?

Frogner advokatkontor
Maries gate 5, Majorstuen, 0368 Oslo • Telefon (+47) 92 61 44 15

E-post: post@frogneradvokat.no • www.frogneradvokat.no
Velkommen!

frivilliGhetSdaGen 20. Mai 

frivillighetsfest

er dU 8 år eller går i 3. klasse?

Vi trenger deg til å løse oppdrag og 

 mysterier i kirka og inviterer til

tårnagentsamling
lørdag 11. og søndag 12. mars.

La oss fortelle og vise litt av alt Ullern 

menighet kan tilby barn, unge og voksne.

Velkommen innom!

Agentmøtet starter lørdag kl 15.00 og varer til 19.00. Alle 

agenter får utdelt agentbevis. Søndag fortsetter vi med 

 Tårnagentgudstjeneste. Det er utlovet dusør til agenter 

som løser alle mysteriene. Foreldre, søsken og andre er 

 velkommen på gudstjenesten søndag kl 11.00. 

Påmelding innen 1. mars til oa228@kirken.no

P.S. Hemmlig agentnummer utdeles i kirka

påskeleir til fagerli
Årets påskeleir går igjen til dette vinteridylliske leirstedet 

ved Geilo. Det blir seks dager sammen for å feire påske og 

høre påskens budskap, selvsagt også ispedd mye lek, show 

og «eventyrlige leker», litt solfaktor og temasamlinger, lange 

dager i bakken (evt varmestuen) eller langrennssporet. Gå 

ikke glipp av en flott tur og godt fellesskap! Følg med på nett-

side og Facebook for mer info om påmelding m.m. 

inviterer til frivillighetsfest mandag 6. mars.  

Vi begynner med minikonsert i  

kirken kl. 1830. Og fortsetter 

med kveldsmat og videre program 

på menighetshuset fra kl. 19.00.  

Arrangementet er gratis og åpent 

for alle enten du er eller har vært fri

villig, ønsker å bli det eller rett og slett 

vil sette pris på dem som bruker av tid 

og krefter i menighetsarbeidet.  Påmelding 

innen 1. mars til et692@kirken.no eller 

tlf: 98452082. Velkommen!

Ullern menighet vil feire det frivillige arbeidet og 

HyGGetreff
9. mars kl 12.00-14.00:  
Hver andre torsdag i måned-
en samles vi på på menighets

huset. Velkommen til en 

 hyggelig formiddagsstund 

med god mat, program, 

loddsalg og god tid til å slå av 

en prat rundt bordene!

11. mai: Busstur
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Årets konfirmanter og ungdomslederne utgjorde nesten 200 ungdom-

mer som fylte kirken og menighetshuset med liv og aktivitet. Målet var 

å bli litt bedre kjent med hverandre, lederne og Bibelen som alle fikk i 

gave av menigheten. Vi tror at det ble en god start på konfirmasjons-

tiden for de fleste og at hver enkelt konfirmant ble ”sett” selv om de er 

mange. Dette fordi de er delt i grupper og blir fulgt opp av mange nok 

ledere. På søndagen kom foreldre og de andre fra menigheten og fikk 

høre  ”konfirmantkoret” fremføre en gospellåt før foreldrene fikk all 

 informasjon de trenger på foreldremøtet. 

Ullern menighet driver et omfattende 

ledertreningsprogram i årene etter 

konfirmasjon. Første og andre året  etter 

konfirmasjon tilbys ungdommene led-

erkurs 1 og 2. Lederkurs 2, som går mer 

i dybden,  arrangerer vi sammen med 

Røa og Ris.  Lederkurs 1 har vi i år valgt 

å ha lokalt. 

Torsdag 24. november kom Fabian 

Stang for å motivere de unge leder-

kursdeltagerne på Lederkurs 1. Han 

var tydelig populær og sa mye som 

 appellerte til de unge. Kateket OleJør-

gen Andersen hadde en times intervju i 

2 avdelinger. Fabian var åpen og ærlig 

om de kampene han hadde kjempet. 

Budskapet var svært tydelig; hverk-

en rikdom eller berømmelse gir varig 

glede. Det som teller er medmenneske-

lighet. Han oppmuntret de unge til å 

lederkurS Med 

besøk av fabian stang

ikke å bli lammet av alle valgmulighet

ene, men velge en vei og gå den fullt 

ut. Og til å finne mening ved å bety 

noe for andre. Og hvem er vel et bedre 

lederforbilde enn Jesus selv? Rundt 80 

ungdommer fulgte svært godt med, og 

følte seg trolig verdsatt i sitt forsøk på å 

finne sin vei. 

lør. 28.- Søn. 29. januar:

Med PreSentaSjonSGudStjeneSte
bli- kjent-helg

Til venstre: Fra gudstjenesten søndag. 

 Konfirmantkoret synger

I midten: Måltid er viktig når konfirmantene skal bli 

kjent med hverandre og ungdomslederne 

Til høyre: Etter lang dag med mye  aktivitet, lek og 

undervisning er det fint å roe ned med lystenning og 

bønn lørdag kveld.
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hilde flaten, 

Daglig leder 

hf594@kirken.no 

23 62 93 92

john egil rø,  

sokneprest 

jr885@kirken.no 

23 62 93 95

tom eirik 

bru-olsen kantor 

tb548@kirken.no 

23 62 93 93

anne-britt Myhre 

kontormedarbeider 

am963@ kirken.no 

23 62 94 00 

hanne louise 

salvesen,

trosopplæringsleder 

hs449@kirken.no 

23 62 93 96

ole-jørgen  andersen 

kateket  

oa228@kirken.no 

23 62 93 97

elisabeth frafjord 

torp, 

Menighetspedagog 

ef692@.kirken.no

helene  

rian heggtveit,

kirketjener

elise birgitte 

 haugsten 

 thomassen, 

kirketjener 

kristoffer 

hedemark 

 Ungdomsarbeider 

/vaktmester 

jorund andersen, 

kapellan

ja593@kirken.no 

23 62 93 98

Ulrike lunde 

 kapellan, (vikar)  

ul686@kirken.no  

23 62 93 94

storm Vinterhavn,  

Vaktmester 

Lik siden vår  

 og bli opptadert på hva som 

skjer i menigheten

facebook.com/ullernmenighet

følg oss på faCebook

Ullern meniGHet 
holgerslystveien 22, 0280 oslo

Hovednr: 23 62 93 90 • post.ullern@kirken.no  

www.kirken.no/ullern • facebook.com/ullernmenighet

For bestilling av dåp og vigsler:  

Kirketorget: kirketorget@oslo.kirken.no • Tlf: 23 62 90 09



Jeg er spesialist på alle typer boligsalg 
med hovedfokus på Bestum/Lilleaker/Vækerø/
Skøyen/Hoff/Ullern m.fl. de siste 10 år.
Jeg har bl.a. solgt bolig i følgende gater: 
Sørvangen, Vækerø Terrasse, Vækerøåsen, Bestumveien, Skogbrynet, 
Sollerudveien, Haråsveien, Kirkehaugsveien, Lilleakerveien, 
Ørakerstien, Ørakerveien, Ullernschausseen, Nedre Skogvei, 
Øvre Skogvei, Sigurd Iversensvei, Tingstuveien, Abbediengen Terrasse, 
Vennersborgveien, Ullernfaret, Ullernveien , Ålmoveien , Veslekroken, 
Bekkefaret, Hartmannsvei, Ullen Gårdsvei, Skogfaret, Vesteråsveien, 
Gregers Gramsvei, Ullernkammen, Ullern Alle, Øvre Ullern terrasse, 
Nedre Ullern Terrasse, Åsstubben, Bestumåsen, Aslakveien, 
Furulundsveien, Furulundstoppen, Tyribakken, Holgerslystveien, 
Blokkaveien, Bestum Skolevei, Bakkeveien, Myrhaugen, Tingstuveien, 
Hoffsveien, Karenslyst Alle, Ostadalsveien. 

Alle typer boliger med verdi fra ca. 2,5 mill til ca. 16 mill.

Jeg er spesialist på alle typer transaksjoner herunder arv, skilsmisse, 
dødsbo, rettoppnevnelse, vergemål og ordinære salg. 

Jeg er født, oppvokst og bor fremdeles på Bestum  
– ingen kjenner området bedre.

Ellen Maxine Onsum
Partner/Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Mobil: 970 75 006
emo@nordvikpartners.no

informasjon distribuert via posten


