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Skriften på veggen

8  blå, blå tiMe

Kong Salomo og Jørgen Hattemaker
Det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker sier vi ofte for å beskrive forskjellen 

mellom rike og fattige. Men hvor stammer det uttrykket fra? Mange  mener Jørgen Hatte

maker kommer fra Holberg, andre tenker på Prøysen: "Ja fyst så vil je nevne min stilling 
og min stand. Je står og svarve hatter i Salomo sitt land, Sjøl bær je navnet  Jørgen, så 
skilnaden er stor. Men både je og Salomo kom nakne til vår jord. Når  dronningen av Saba 
gjør Salomo visitt. Je ser a Lea Lettvint og hu har tenkt seg hit. Om leiet blir  forskjellig frå 
silkeseng til strå, Vi søker samma paradis og hører harper slå."

Jørgen Hattemaker er den ubetydelige og fattige mannen. Hos Prøysen er han et bilde 

på en vanlig arbeidsmann, kanskje en gårdskar eller skogsarbeider på Hedemarken. Før 

i tiden var en hattemaker ikke bare fattig, men og ofte sinnssjuk. I England har de et ord

språk som lyder: «Mad as a hatter». Gal (eller sint) som en hattemaker. Det var nemlig sånn 

at hattemakera brukte ei kvikksølvblanding som påvirket hjernen når det ble pustet inn, og 

etter en tid begynte dom å prate utydelig, fikk synsforstyrrelser og ofte hallusinasjoner. 

Den rike kong Salomo er hattemakerens rake 

motsetning. Han var israelsfolkets  tredje konge og 

sønn av David og Batseba. Navnet Salomo  betyr 

fred, og er det er det samme som det hebraiske 

 shalom. Kongen var kjent for at han var så klok, alltid 

 rettferdig og ubeskrivelig rik. Han bygde det stor

slagne tempelet i Jerusalem. I tillegg er Kong  Salomo 

kjent for å ha fått besøk av ei riktig så vakker og 

 mektig dame, dronningen i det som nå er Etiopia og 

som da kaltes Saba; altså Dronningen av Saba.

les litt mer: • 2. sam. 5,14 • 1. Kong 3,5-15

BiBelord i dagligtale

7  soMMerfest 11. jUni
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I en familiegudstjeneste i starten av 

 februar tente min 10 år gamle  datter 

Rannveig og jeg 5 lys fargelagt med 

regn buefarger i lysgloben. Dette 

avsluttet en dialog vi to hadde  sammen 

som var den søndagens preken. 

 Bakgrunnen for denne dialogen og 

lystenningen var en forespørsel fra 

vår kapellan Jorund om jeg kunne 

være med på å markere Kirkemøtets 

 avgjørelse om at likekjønnede par nå 

kan gifte seg i kirken. Det å ha en slik 

markering i Ullern kirke var til og 

med oppe til vurdering og godkjent i 

menighetsrådet.

Avgjørelsen rundt homofil vigsel 

har satt fart på mange følelser blant 

kirkens medlemmer og ledere. Noen 

har meldt seg ut av kirken, mens andre 

jubler. Jeg legger ikke skjul på at jeg 

tilhører den jublende gruppen. Min 

datter og jeg hadde denne søndagen en 

enkel dialog om hvordan vi ser på Jesus 

RegNbueR i kiRkeN 
leder

som et ikke dømmende og inkluderende 

forbilde og som alltid møtte de som var 

annerledes med åpent sinn. Kirken har 

også tidligere hatt delt syn på de som i 

sin tid ble sett på som annerledes som 

kvinnelige prester og vigsel av skilte 

som nå heldigvis er helt inne i varmen. 

I en folkekirke på en familieguds

tjeneste med mange andre barn til stede 

mener jeg at det er viktig at alle er med 

og skjønner det som blir sagt. Derfor 

var det fint å ha med meg Rannveig, 

hun fikk sagt det enkelt og forståelig. 

Det var også viktig å ha 10 åringen min 

der da hun symboliserer en ny gener

asjon hvor de ikke ser på så mye som 

annerledes mer. Homofile foreldre, 

barn født i feil kropp og venner med 

annen kulturell bakgrunn. Frykt for det 

fremmede er i ferd med å bli borte også 

i kirken. Det var dette vi tente lysene 

for. Regnbuer som strekker seg ut for å 

åpne for at alle skal føle seg inkludert i 

vår nye folkekirke.

Thorbjørn Brook Steen
Leder av menighetsrådet
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Alle geNeRAsjoNeR sAmmeN
”Vi drømmer om en levende 
menighet, der det kryr av 
 mennesker. Trygge barn, positive 
ungdommer, lykkelige foreldre 
og engasjerte eldre. Alle genera
sjoner sammen. Det er så mye 
snakk om "mindfulness" om 
dagen. En sånn menighet må vi 
være. Skape et miljø med mening 
der folk finner fred, blomstrer og 
løfter hverandre opp. Et sted for 
hele familien” forteller Bente (72).

profil:

beNte killiNgstAd FøyN og lARs FøyN

MenighetShuSetS venner

”Hvordan jeg endte opp som leder? 

Ja, det er et godt spørsmål,” ler Lars, 

som forteller at han helt uvitende ble 

lurt inn i det. ”Min kone var allerede 

involvert i menighetshusets venner, og 

kom hjem etter et møte en dag og fortalte 

meg at nå har du blitt valgt som leder!” 

Lars var i sin tid russeformann på Ullern 

samt leder i Bestum idrettsforening. Han 

har alltid ment det har vært viktig å bidra 

til fellesskapet og nærområdet, så sitt nye 

lederverv tok han på strak arm. 

I motsetning til andre menighets

hus, der ansvaret og driften ofte er 

plassert i kirken sentralt, eier Ullern 

menighet huset selv. Dette gjør at 

vi er avhengige av å ha en gruppe 

 mennesker som stiller opp med stå

påvilje, ressurser og dugnadsånd slik 

som menighetshusets venner gjør.

”Jeg er ingen vaktmester, for det 

arbeidet gjøres av folk som har nettopp 

den jobben. Mandatet til vår forening 

er derimot å sørge for at menighets

huset er i brukbar stand, samt opp

rettholde god standard når det gjelder 

inventar og bygningsmasse” sier alt

muligmannen som innrømmer at sik

kert hadde hjulpet om han hadde vært 

litt mer "handy". UMV har de siste 

årene blant annet skiftet ut kjøkken

et, byttet vinduene, reparert taket og 

fornyet møblementet i peise stuen.

Vårt arbeid med menighetshuset 

koster penger, noe som finansieres gjen

nom gaver, medlemskap i UMV samt det 

populære julemarkedet som avholdes 

hvert år den første helgen i advent.

Bente er gift med Lars (78), og  sammen 

er ekteparet to av menighetens mange 

ivrige ildsjeler. Pensjonistene har 

deltatt aktivt i forskjellige deler av 

menighetsarbeidet gjennom mange 

år, men nå er Bentes hovedengasje

ment hyggetreffene og Lars er leder i 

menighetshusets venner (UMV).
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Alle geNeRAsjoNeR sAmmeN

Lars jobbet som havforsker i sitt 

aktive yrkesliv. Nå syns han det å bruke 

fritiden sin på foreningen, som teller 

ca 200 medlemmer, er givende. ”Alle 

bidrag er velkommen – enten det er 

med et medlemskap pålydende 250 

kr i året, eller engasjement rundt jule

markedet i år.”

trivSel og gode Minner

”Jeg er født og oppvokst på Bestum. 

Faktisk ble jeg døpt i menighetshuset, 

fordi kirken var under oppussing,” 

 forteller Lars som sammen med sin 

kone nå har overtatt barndoms

hjemmet. ”Som guttunge opplevde 

jeg krigen i dette nabolaget, men 

det er en annen historie. Mange av 

mine gode minner fra barndommen 

er knyttet til kirken vår. Jeg husker 

godt skolegudstjenest ene før sommer

ferien der organist  Geburg Aasland 

 briljerte på tangentene. Blind, men for 

et musikalsk vidunder! Han laget en 

miks av salmer og Pål sine høner som 

fengslet oss som elever fullstendig. 

Enten det var det lokale 17. mai toget 

som alltid endte opp i kirken, eller det 

var idrettsforeningen som arrangerte 

Chaplinfilmaften i menighetshuset, så 

var kirken og menigheten en naturlig og 

stor del av livet i bydelen. Min trivsel i 

menigheten idag kommer blant  annet 

av den tilknytningen jeg fikk ved å 

 vokse opp her.

Bente trives i menigheten på grunn 

av gudstjenestene, tilhørigheten og 

trosfellesskapet. ”Det å få være med å 

bidra er også en viktig trivselsfaktor for 

meg. Enten det er som nattverdsmed

hjelper eller medliturg,” sier damen 

hvis stødige stemme du helt sikkert har 

hørt lese gudstjenesteteksten.

”Mine beste minner herfra er da 

vi døpte barna våre. I nyere tid har det 

vært veldig sterkt å ha med barnebarn 

frem til nattverd.”

hyggetreff

Bente opplever det som meningsfylt å 

bidra med tiden sin i menigheten og 

har hatt mange oppgaver oppigjennom. 

Hun har blant annet sittet i Ntzuma

utvalget, diakoniutvalget og menighets

rådet. Nå brenner hun for hyggetreff.

Den tidligere flyvertinnen og 

purseren i SAS er en del av et team 

bestående av 5 kvinner og 3 par som 

arrangerer dette. Fra høsten skal de 

møtes hver første mandag i måneden. 

”Jeg brenner for å invitere til et 

aktivt fellesskap med mening. Det kan 

jeg med hyggetreffene. For meg har det 

stor verdi å skape en setting der folk 

kan kose seg, være sosiale og ha gode 

Hyggetreff. Et av "hjertebarna" til Bente

Mange av mine  
gode minner  

fra barndommen er 
knyttet  

til kirken vår.

samtaler. Folk i dag er så overstimu

lerte med underholdningstilbud overalt. 

På hyggetreffene handler det først og 

fremst om å prate sammen, hvilket er 

et tilbud mange trenger. I tillegg server

er vi selvsagt deilige snitter og kaker” 

 forteller Bente. 

Foruten det sosiale består hygge

treffene av en kort andakt samt loddsalg 

med utlodning av fine premier. Det 

pleier å komme cirka 30 mennesker på 

disse treffene – og det er plass til fler.

Jeg brenner for  
å invitere til  

aktivt fellesskap 
med mening.
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”Alle er velkommen – uansett 

 alder,” sier ildsjelen bak disse arrange

mentene. ”Vi har en årlig busstur også, 

og i år skal vi være turister i egen by. Vi 

har en guide som tar oss med på rund

tur i Oslo for å se på utviklingen i byen 

vår.”

Bente vet hvor mye tid det legges 

ned av frivillige i menigheten. Noen er 

veldig synlige, andre ikke. ”I Norge er vi 

dessverre ikke så flinke til å anerkjenne 

hverandre. Jeg har stor tro på verdien 

av å se den enkelte og gi anerkjennelse 

for det de bidrar med. Det betyr så mye”

Hvis du ser Bente med strikketøyet 

på fanget, kan du være sikker på at pro

duksjonen til julemarkedet er i gang.

MenighetenS rolle på 

 ullern

Foruten Bentes ønske om å være mer 

synlige i folks hverdag når det kommer 

til spørsmålet om hva menighetens 

rolle bør være for bydelen vår, har 

Lars en kjepphest han brenner for: 

”Kirken vår brukes til å oppretthol

de viktige tradisjoner i livsløpet som 

dåp, jul aften, bryllup, konfirmasjon, 

begravelse etc. Slik har det alltid vært, 

og slik vil folk flest på Ullern – også 

”passive” kirkemedlemmer  ha det. 

Etter ”skils missen” mellom kirke og 

stat er det ikke lenger en selvfølge at 

dette tilbudet består på sikt. Nå som vi 

ikke er en statskirke lenger, kan vi ikke 

tidens menighet,” sier Bente som ser 

styrken og synergieffekten i at eldre og 

yngre jobber sammen. Lars legger til 

at han fortsatt har masse å by på, og 

at han ikke er fremmed for å stille seg 

til  disposisjon ved neste menighets

rådsvalg.

ta det for gitt at dagens statlige øko

nomiske støtte for å kunne tilby disse 

tjenestene vil fortsette i det evinnelige. 

Kanskje vi om noen år står på lik  linje 

med en  hvilken som helst forening og 

lag? Kanskje vi som lokalsamfunn og 

nabo lag må bidra mer med dugnads

ånd, engasjement, fri villighet og 

økonomiske gaver for å kunne beholde 

dagens ordning?  Nettopp for å kunne 

opprettholde bruken av kirken som 

en tradisjonsbærer når det kommer 

til å representere kirkelig kulturarv og 

 viktige  begivenheter i livet. For meg er 

det viktig at tilbudet består, men også at 

folk skjønner at vi må løfte sammen for 

at det skal opprettholdes – både aktive 

og såkalte passive medlemmer. Vi må 

ikke havne i en sånn situasjon at vi står 

i fare for å miste dette,” sier en ivrig 

Lars. Drømmen til Lars er å skape et 

brennende engasjement et i menigheten. 

Et sted for hele familien – gjennom hele 

livsløpet.

ung og gaMMel SaMMen

”Det er ingen hemmelighet at vi står 

overfor et generasjonsskifte i menighet

en vår. Det trengs, da mange av oss 

i den ”harde kjerne” begynner å bli 

godt voksne. Vi ønsker ”nye koster” 

hjertelig velkommen! Spør oss, bruk 

oss, snakk med oss. Vi sitter på masse 

kompetanse, historie og erfaring – og 

vi vil gjerne bidra til å bygge fram

Kirken vår 
brukes til å 

opprettholde 
viktige tradisjoner 

i livsløpet. 

Vi må løfte sammen 
for at tilbudet skal 

opprettholdes. 

Ser styrken og 
synergieffekteni
at eldre og yngre 
 jobber sammen.

av rannveig Wahll

Stolthet

”Vi er stolte av det vi som menighet har 

fått til gjennom mange år, at det ofte er 

fullt i benkeradene på søndagene, at vi 

har så mange positive ungdommer og 

store konfirmantkull – for ikke å snakke 

om den vakre kirken vår” sier ektepa

ret Føyn som tror folk flest i bydelen, 

også de mer ”kirkefremmede” har en 

 generell stolthet for kirken vår og hva 

den representerer.

”Jeg oppfordrer alle til å komme 

til kirken – for påfyll og nytt mot. Jeg 

ønsker at folk skal få oppleve at kirken 

er mer enn det man kanskje vokste 

opp med i en tid da det fra prekestolen 

var mye snakk om synd. Velkommen 

til en god og oppløftende opplevelse!” 

 avslutter Bente.



Når gudstjenesten er ferdig, går 

 startskuddet for den kule sommerfesten 

vår!

pølser
pølser

kaker

familiegudstjeneste

Hoppeslott

ansiktsmaling

barnekor

saft

lek

søndag 11. juni

knøttene

kaffe

Søndag 11.juni er det familie gudstjeneste kl 11 med Jorund 
 Andersen. Her får vi høre både Knøttene og Barnekoret opptre 
med sangene de har øvd på.

ta med deg mamma og pappa og kom på

sommeRFest!

Vi håper på sol og varme så vi kan leke 

og kose oss masse utendørs. Det blir 

servert pølser og saft  (foreldrene dine 

får kaffe). Som du kan se på bildene  

fra festen i fjor, blir det mye moro!

Vi skal ha ansiktsmaling,  

kaste på blikkbokser,  

hoppe slengtau og gå på stylter

…i tillegg blir det hoppeslott!! 

Håper du kommer!
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Jeg var først og fremst usikker for

di jeg ikke er spesielt bevandret i de 

 forskjellige salmene, men også fordi jeg 

ikke var sikker på hvordan jeg skulle 

formidle hvordan og hvorfor denne ene 

salmen traff meg.  «Min salme» i denne 

utgaven av Kirkenytt er dermed ikke 

en dyp tolkning, men mer en personlig 

betraktning om en salme som havnet på 

Spotify spillelisten min. 

Jeg ble bergtatt da jeg hørte 

 Elisabeth Frafjord Torp sang «Blå 

Salme» av Erik Bye under Bispevisitas 

i Ullern Kirke november 2015. Det skal 

ikke mye til for å bli målløs av Elisabeth 

sin vakre sangstemme akkompagnert 

av Tom Eirik BruOlsen på piano, men 

det var mer. Innholdet, teksten og ikke 

minst språket i salmen traff meg. Den 

var skrevet med et språk og på en måte 

som jeg kjente meg igjen i, og kunne 

identifisere meg med. Den var ulik 

salmer jeg hadde hørt tidligere.  

«Blå Salme» er en salme til etter

tanke og en kilde til «mindfulness» på 

godt norsk. Den har ikke fokus på å 

gjøre eller oppnå, men på å være. Den 

handler om hverdagslivet og er enkel i 

formidlingen og får meg til å stoppe opp 

hver eneste gang jeg hører den. Den 

gjør meg ydmyk og gir meg et fugle

perspektiv på livet samtidig som den får 

meg til å løfte blikket utover.  

Det første verset handler om 

overgangen fra dag til natt. Jeg får en 

påminnelse om at livet består nettopp 

av innholdet i alle disse dagene som 

uten unntak går over i kveld. Det er 

mange slike overganger, og for hver 

overgang blir det en mindre. Teksten 

«Da søker jeg min hvile ved treets 

 trygge rot» gir meg assosiasjoner til 

forankring. Røttenes oppgave er jo 

nettopp å forankre treet til jorda, samt 

gi det næring. Det er dermed en super 

metafor på hvor viktig det er å stoppe 

opp, og finne ut av egne «røtter» for 

å kunne hvile og tenke seg om i over

gangen dag/ kveld. Dette gir meg ro. 

Ved kirkebesøk har jeg alltid 
sunget salmer av full hals. Jeg 

har imidlertid aldri fått med meg 
hva jeg har sunget om! Versene 

har vært vanskelig å forstå, 
og jeg har opplevd en distanse 

til budskapet i de forskjellige 
 salmene. Nettopp derfor var jeg 
veldig usikker på om jeg skulle 

skrive innlegget om «min salme» 
til dette nummeret av KirkeNytt. 

inger Johanne schJerven prizzi:

miN sAlme

dit Alle dAgeR RoR  
NåR det bliR kveld

Gud gir styrke  
i livets 

forskjellige faser.

av  

inger johanne  

schjerven prizzi
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nos

832

Når det i neste vers synges om «å 

takke for all grøde som ble min», med 

fokus på både kjærtegn og barneskritt, 

men også på våkenetter og dunkelt lys, 

blir jeg minnet på at det er de små øye

blikkene som er limet i livet og at med

gang og motgang er naturlige ingredi

enser. Det enkle er ofte det  viktigste, 

og i en tid der man er så opptatt av å 

ha og å prestere, så er det fint med en 

på minnelse om at kilden til den ekte 

gleden som oftest ligger i det nære. Det 

gjør meg takknemlig. 

Det siste verset er et takkevers til 

Gud. Salmen avrunder med at Gud gir 

styrke i livets forskjellige faser, og man 

bes om å «…rette ryggen stå opp og gå 

i strid. med løftet hode skal hver sjel gå 

inn i Herrens tid». Dette tar meg til en 

annen favoritt sang på spillelisten min, 

nemlig Warrior av danske Outlandish. 

Jeg avrunder med sitat fra den sangen, 

for den oppsummerer hva «Blå Salme» 

betyr for meg: 
«God never promised you 
days without pain, 
laughter without sorrow, 
sun without rain, 
but he did promise strength for 
you every day» 
(Warrior – outlandish). 

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel
og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.
Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot
mens sankthansormer gløder grønt 
i gresset ved min fot.
Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men òg for våkenetter
som aldri unte ro
men gav min dag et dunkelt drag
jeg aldri helt forsto.
Nå synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
til deg, du Hånd som sanker og som sår
og senker deg med signing over jorden
med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen
stå opp og gå i strid.
med løftet hode skal hver sjel
gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

tekst: erik bye 

Melodi: Henning sommerro 

Erik Bye
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ULLERN MENIGHET | ET STED FOR ALLE
- SKISSEPROSJEKT MARS 2017 -

Da har vi kommet dit at realiseringen av 

Ullerns nye Storstue virkelig skyter fart. 

Allerede under det nye menighetsrådets 

inspirasjonsdag på Granavolden i 2015, 

samlet et enstemmig råd seg om visjon

en om å realisere en kafé i menighets

huset. Nå skjer det!

Etter at arkitektfirmaene Driv og 

Skaara presenterte sitt  skisseprosjekt 

for "Ullerns nye Storstue" i mars, 

besluttet menighetsrådet å gjennomføre 

forslaget om at den delen av menighets

huset som vender mot Bestum skole 

skal bygges om til kafé. Det blir en full 

rehabilitering av lokalet, og den gamle 

inngangen til Knerten Barnehage som 

opprinnelig var hovedinngangen til 

menighetshuset, skal igjen få blomstre 

og bli inngangen til kaféen. Utearealet 

blir oppgradert slik at det gir en rulle

stolvennlig tilgang til kaféen, samt at 

det gir muligheter for uteservering. 

Det blir satt inn glassdører ut mot 

uteserveringen som sikrer lys inn i 

 lokalet. Kostnadsrammen for den første 

delen av kaféprosjektet ligger på en 

million kroner og vil tas av menighetens 

investeringsmidler. Prosjekteringen, 

søknadsprosessen og byggingen av 

kaféen er skilt ut fra de resterende 

 byggeplanene i skisseprosjektet. 

Nabovarsel er sendt ut som planlagt og 

hvis videre fremdrift går etter planen, 

skal kaféen stå ferdig i august.

Nå  bliR  det kAFé 
i menigHetsHuset!

 - Så hvorfor en kafé, og hva er planen 
med drift?
 Vi ønsket en kafé for å skape et mang

foldig samlingspunkt for  mennesker i 

alle aldre. Vi ønsker å  bygge videre på 

alt det gode arbeidet som allerede gjøres 

i menigheten og tiltrekke oss enda flere 

mennesker slik at vi sammen kan skape 

og bidra til en levende menighet. Det 

er heller ikke noen  ulempe for pros

jektet at det er langt til nærmeste kafé 

fra  Ullern Kirke og  Bestum Skole, så 

kaféen forventes å være et populært 

tilskudd til nærområd et. En oppgrade

ring av lokal et bidrar også til et enda 

mer attraktivt utleie objekt. Kaféen 

kan leies alene eller i kombinasjon 

med menighetssalen. Det vil uten tvil 
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være attraktivt å ha en dåpsfest eller 

en konfirmasjon med muligheten for 

å være ute hvis sola skinner. I forhold 

til drift, har menighetsrådet diskutert 

forskjellige former. I første omgang 

ser vi for oss at kaféen kommer til å 

bli driftet på frivillig basis. De som 

er interesserte i å bidra på forskjellig 

måter, inviteres til å ta kontakt og det er 

mange måter å bidra på. I løpet av juni 

ønsker vi også å samle inn midler slik 

at vi raskt får et profesjonelt  kjøkken 

på plass samt det utstyret vi ønsker 

å kunne tilby våre gjester: Vi ønsker 

en skikkelig kaffemaskin, en smekker 

iskremdisk, gode og varige utemøbler, 

avslappende lene stoler og terrasse

varmere til kvelder og høst, samt alle 

de andre tingene du  ønsker å finne i vår 

kafé. Spre  budskap et, gled deg til vi er 

av inger johanne s. prizzi

ferdig, bidra gjerne og gi oss gjerne tips 

om hvor vi bør se etter gode  produkter. 

Våre leverandører loves masse positivt 

omtale for bidrag til et positivt lokalt 

tiltak. Vi venter på plan og byggs god

kjenning av utvendige grep. Hvis alt går 

etter planen, blir det åpningsfest i uke 

33 når folk flest er tilbake i byen.

 Husk å følge utviklingen i pros

jektet på FaceBook: https://www.face

book.com/ullernstorstue/
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Vi synger ”jula varer helt til 
påske”. Dette er ikke et forsøk på 

å få påsken til å vare helt til jul. 
De gule kubbelysene og påske

kyllingene som barna har laget, 
er for lengst pakket ned.  Likevel 

er det som skjedde langfredag 
for nesten totusen år siden like 

aktuelt enten du er på påske
ferie, åpner julepresanger i de
sember, går knask eller knep i 

oktober eller står ved et St. Hans
bål og griller pølser i juni. 

 Konsekvensen for deg og meg 
 etter det Jesus gjorde på Golgata, 

er tidløs.

Superhelt for folk fleSt

Korset er for folk flest pynt. For 

 eksempel et smykke i halsgropen eller 

et symbol på kirkeveggen. Hvis vi flytter 

oss et par tusen år tilbake i historien, 

var korset langt ifra å være et pent 

 symbol til pynt. Det var et romersk 

tortur og henrettelseredskap. En 

 dødsmaskin.

I en tid der vi eksponeres for 

”super helter” og forbilder anno 2017, 

det være seg artister, finanstopper, 

kjendiser, hverdagshelter eller topp

idrettsutøvere, vil jeg gjerne fortelle 

om min superhelt og forbilde. For meg 

er historien om Jesus og korset selve 

essensen i bibelens budskap og hele 

fundamentet for vår kristne tro.

Litt forenklet, men likevel helt basic 

kristendomsundervisning følger: 

Moses mottar de 10 bud på Sinaifjellet 

i Egypt. Dette kan du lese om i Gamle 

Testamente, altså den delen av bibelen 

som er skrevet FØR Jesu tid. For å gjøre 

en lang historie kort og ned til selve 

kjernen: Menneskeheten klarer ikke 

å leve opp til den standarden Gud har 

satt. Ordet "synd" betyr å bomme på 

målet. Vi bommer, feiler og mislykkes. 

Vår synd skaper avstand mellom Gud 

og menneske.

Konsekvensen av å bryte lover og 

regler, er straff. Dette kjenner vi godt til 

i forhold til hvordan samfunnet vårt er 

organisert. Kjører du for fort, er straffen 

bot og/eller soning.

avStanden oppheveS

Gud vil oppheve avstanden som har 

oppstått mellom menneskene og Ham. 

Han elsker oss så høyt at han gir han 

oss sitt mest dyrebare; sin eneste sønn, 

Jesus for å gjenopprette  relasjonen.

Det Jesus gjorde ved å dø på korset. 

var å ta straffen for oss. Betale boten, 

sone dommen. Jesus ble på langfredag 

på korset din og min stedfortredende 

syndebukk. Vi slapp unna straffen. Vi 

gikk fri. Dette gjorde han for å oppheve 

avstanden mellom Gud og menneske 

en gang for alle, slik at alle som sier ”Ja 

takk” til Jesus, ikke skal bli straffet  

men reddet.

I Det gamle testamente, skrevet 

lenge før Jesu tid på jorden, kan 

vi lese om Gud som fortalte Moses 

om hvordan det skulle se ut på et 

tilbedelses sted. Det skulle være et solid 

forheng inn til det aller helligste. Et 

 forheng som markerte skille mellom 

Gud og menneske. Inn dit fikk ingen 

andre enn ypperstepresten gå. Kun en 

gang i året, medbrakt offerblod for å 

gjøre soning for seg selv og sitt folks 

synd. Et annet sted i bibelen (Hebr) 

kan vi lese at ”Jesus vil komme som 

det eR FoRtsAtt FullbRAkt
selv om det ikke er påske lenger

skrevet av rannveig Wahll



 KirKeNytt   13

en yppersteprest, og gå gjennom dette 

forhenget som skilte mennesket fra Gud 

en gang for alle. Ikke med offerblod fra 

bukker eller kalver, men med sitt eget 

blod.”

Skillet revnet

Og her er vi altså tilbake til korset og 

langfredag igjen. Ved å la seg korsfeste 

ofret Jesus seg selv en gang for alle  for 

oss. ”Det er fullbrakt” var Jesu siste ord 

før han døde. Idet Jesus roper dette 

og dør, står det i Matteusevangeliet at 

forhenget i tempelet, som fungerte som 

en skillevegg inn til det aller helligste, 

revnet i to. Symbolikken i dette er at 

takket være det Jesus gjorde på korset, 

ble avstanden mellom menneske og 

Gud opphevet – en gang for alle.  Boten 

vår ble betalt, gjeldsbrevet slettet, og 

vi slapp soning. Jesus tok på seg all 

verdens synd, slik at du og jeg, på grunn 

av hans blod, kan gå inn i det aller 

helligste, nemlig å være sammen med 

Gud.

Hvis du er en av de ivrige kryss ord

løserne, kan du se i synonymordboken 

at andre ord for ”fullbrakt” er avsluttet, 

fullbyrdet, ferdigstilt, fullendt, fullført, 

avgjort, endelig og i boks.

Det som skjedde denne lange 

fredagen markerer et veldig tydelig 

skille mellom det vi leser i det Nye 

Testamente vs det gamle. I det Gamle 

Testamente handlet det om hva vi som 

mennesker måtte gjøre for å oppnå 

gunst hos Gud, men det Jesus gjorde 

på korset endret på alt og kalles ”den 

nye pakt”. Nå handler det ikke lenger 

om hva vi må gjøre for Gud, men hva 

han har gjort for oss. Kjernebudskapet 

ble flyttet fra Sinaifjellet til korset på 

 Golgata. Derfor er ikke korset kun et 

’søtt symbol’, det er historiens sentrum.

Selv om dette skjedde for lenge 

 siden, og assosieres med noe man hører 

om i påsken, er dette et tidløst budskap 

som er like aktuelt i dag. Det eneste vi 

trenger å gjøre er å si ja takk og ta imot 

det Jesus gjorde for oss.

Snakk om benådning i stor 

 skala. Ordet ”nåde” er ”gratia” på latin, 

som er opphavet til vårt språks ’gratis’. 

I dette tilfellet beskriver det at denne 

benådningen, redningen, frelsen er noe 

vi får ”ufortjent”. Noen har allerede 

’tatt regningen’ som vi skulle ha betalt. 

Men gratis betyr ikke ”billig”. Det kostet 

Jesus livet. Jesu død er en kjærlighets

fortelling, men Jesu oppstandelse gjør 

det også til en frelsesfortelling. 

Å si ‹ja takk› til Jesus handler 

ikke om å bli ’en religiøs person’. Det 

handler om å gjenopprette relasjonen 

til Gud, om å få fred i hjertet med Gud. 

Jesus er den eneste veien til Gud. Så 

enkelt, at det for noen nesten blir litt 

vanskelig. Alle religioner sier ”gjør”. 

Bare Jesus sier ”gjort”.

Ingen av oss er feilfri. Uansett 

hvor mye vi prøver, så klarer vi ikke 

det,  fordi vi er mennesker. Kun Jesus 

var feilfri. Ved å ta imot Jesus som din 

frelser, ser Gud på deg som ren, synd 

og feilfri – fordi han ser deg gjennom 

Jesus, nesten som et filter, billedlig 

forklart.

Ordet evangelium betyr gode 

nyheter. Og det er nettopp denne 

kjærlighetserklæringen – disse gode 

nyhetene  som er evangeliet. Dette 

kjernebudskapet sammenfattes i 

 Johannes 3:16. Et bibelvers som kalles 

”den lille bibelen” fordi det oppsum

merer hva det handler om. For så høyt 
har Gud elsket verden at han ga sin 

sønn den en-
bårne, for at hver den 
som tror på ham ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.

Korset skaper reaksjoner. For noen 

symboliserer det frelse, for andre er 

det en provokasjon. Noen mener det 

er så støtende at folk må beskyttes fra 

å se det. UDI krevde for en stund til

bake at bedehus og leirsteder fjernet 

sine kors før de kunne brukes som 

asylmottak. Vi husker også NRK som 

nektet  programledere å bære kors 

rundt halsen. Politikere vil ta kristen

dom som fag mer og mer ut av skolene, 

 organisasjoner og medier fjerner korset 

i det norske flagget, og flere barnehager 

bruker uttrykket ”gul ferie” istedenfor 

påske.

Når Jesusnavnet blir nevnt i ulike 

sammenhenger, kjenner jeg at det 

er mye kraft og følelser i det navnet. 

 Kontroversielt kanskje? Noen blir 

provosert, noen rørt. Noen tror, andre 

ikke. Har du tatt stilling? Hva betyr 

Jesus for deg? For meg er Jesus min 

tidløse superhelt. Like aktuell i dag som 

på Golgata for snart 2000 år siden.

God sommer - Husk at det er fullbrakt 
– fortsatt!
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Mange sliter med forventning
spress, depresjon, angst, sorg, 

skam, dårlig samvittighet, 
 vanskelige tanker rundt tvil 

og tro, utfordringer i relasjon
er, store endringer i livet eller 

en usikker fremtid. Noen øn
sker å snakke om det som kan 

være  vanskelig i livet med en 
 tredjepart som ikke  nødvendigvis 

er nære venner eller familie. 
Kirken har nettopp et slikt tilbud 

– og det kalles sjelesorg.

NoeN å 
sNAkke med?

På engelsk kalles det "pastoral care" 

og på svensk "själavård". Det norske 

 begrepet sjelesorg er hentet fra tysk og 

er sammensatt av sjel (indre, psykolo

gisk liv) og sorg som i omsorg.

”Det betyr enkelt og greit omsorg 

for sjelen,” sier Jorund Andersen (43) 

som har vært prest i Ullern menighet 

siden 2012. Hun forklarer videre at 

det dreier seg om en samtale mellom 

to mennesker som er rammet inn av 

taushetsplikt. Det er den som  kommer 

som selv bestemmer hva man ønsk

er å snakke om. Prester har særlig 

kompetanse knyttet til eksistensielle 

spørsmål, sorg og tro.

Noen forbinder dette med ”kirkelig 
psykologtjeneste”, stemmer det? 
”Det er ikke helt riktig. Prester driver 

ikke med terapi, men sjelesorg kan ha 

en terapeutisk effekt. Når vi setter ord 

på følelser, erfaringer og tanker, vil det 

kunne bidra til å bearbeide eller belyse 

det vi har opplevd,” svarer  Jorund, som 

for tiden er mye på Modum Bad,  Institutt 

for sjelesorg, som et ledd i hennes master 

i klinisk sjelesorg.  «Sjelesorg er en del av 
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den grunn leggende presteutdannelsen. 

Jeg har i tillegg valgt å spesialisere meg 

innen dette fagfeltet, med etterutdann

ing på Lovisenberg sykehus, og nå ved 

Modum Bad.»

Jorund Andersen har vært 

prest i 7 år, og er for mange på 

 Ullern mest kjent for det fantastiske 

konfirmasjons arbeidet i  menigheten. 

Hun ønsker nå å belyse tilbudet om 

sjelesorg, fordi dette er et tilbud 

mange ikke er klar over.

ikke ventetid eller  

krav til henviSning

Noen har kanskje kjent på et behov 

for å snakke med en ”utenforstående 

 nøytral tredjepart” eller fagperson, 

men har blitt litt matt av lang vente

tid eller krav til henvisning. Til dette 

sier  Jorund: «Ullern menighet har 

et samtaletilbud, der du kan lufte og 

drøfte de tankene og utfordringene 

du måtte ha. Du kan ringe eller sende 

en epost til en av prestene, så kan vi 

avtale en samtale i nær fremtid. Alle er 

hjertelig velkommen!». 

Kristen sjelesorg er forankret 

i et kristent livs og menneskesyn. 

 Gjennom samtale, veiledning og 

refleksjon ønsker vi å bidra til at 

 mennesker får et godt forhold til seg 

selv, sine medmennesker og til Gud. 

«Jeg ønsker i min tjeneste som prest, 

å være tilstede for mennesker som 

et ærlig og troende medmenneske, 

med den kompetansen jeg har.» sier 

 J orund, som legger vekt på å møte 

mennesker med åpenhet og respekt, 

enten man møtes 12 ganger, eller man 

ønsker oppfølgning over tid.

”Noen ganger i livet trenger man 

hjelp med det som føles vanskelig – og 

da er dette en åpen inviasjon.”

Ullern menighet har 
et samtaletilbud, 

der du kan lufte og 
drøfte de tankene 

og utfordringene du 
måtte ha.

av rannveig Wahll

konfirManthelg i MarS

Rundt 150 konfirmanter og ungdoms

ledere var samlet til en helg med 

undervisning, sosialt og volleyball

turnering i mars. I tillegg til samlinger i 

kirken var det undervisning om budene 

på menighetssenteret og volleyball

turnering i Bestumhallen. Lørdagskveld 

var det pizza og underholdning og på 

søndag gudstjeneste. (OJA)

tårnagenthelg

En fin gjeng med 8 åringer 

var på tårnagenthelg i mars. 

Agentene utforsket kirken,  Bibelen, 

tårnet, klokkene og løste  oppdrag og 

mysterier. På søndagen fikk alle som 

kom til kirken vite hva agentene hadde 

funnet ut. (OJA)
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og unge kan se seg selv og tolke sin 

verden som skapt, elsket og holdt oppe 

ved Guds kjærlighet! Dette ønsker vi 

å gjøre gjennom spennende arrange

menter som gir gode opplevelser, lek og 

læring.

Ullern menighets verdier er nær – 

livsglad inkluderende. Dette håper vi 

at alle  som kommer skal få oppleve. Vi 

ønsker å gi et trygt rom for å utforske 

livet og troen: Et trygt rom der vi kan 

dele glede, lek og latter, så vel som å 

utforske de eksistensielle elementer ved 

livet, og til å undres sammen over de 

store tingene. 

for alle

Trosopplæringen skal være lagt til 

rette slik at alle kan delta, uavhengig 

det StørSte av alt

I Ullern menighet skjer det mye 
 spennende for barn og ungdom 
– og mer skal det bli! Snart alle 
barn, fra 0 til 18 år årlig bli invit
ert på ulike spennende arrange
menter i kirken! 

I disse dager leverer Ullern menighet 

inn sin trosopplæringsplan til godkjen

ning hos biskopen i Oslo, og ser frem til 

videreføring av eksisterende tiltak – og 

ikke minst til å rulle i gang enda flere 

flotte arrangementer og møtepunkter! 

Trosopplæring er et av Den  norske 

kirkes hovedsatningsområder. Det 

utvikles derfor en systematisk tros

opplæring for alle døpte mellom 018 

år. Målet er å gi opplæring slik at barn 

Vi vil skape

spennende  opplevelser  for alle
minst en gang i året for alle årstrinn 0-18 år

av funksjonsnivå og livssituasjon. Alle 

er velkomne, om man er døpt eller ei; 

om man tror eller ei; uavhengig av funk

sjonsnivå og livssituasjon. Gjennom 

opplevelser, aktiviteter og erfaringer 

 inviterer vi til ulike sammenkomster som 

ønsker å legge til rette for gode møter 

mellom mennesker; mellom mennesker 

og kirken; og mellom  mennesker og Gud.

populære tiltak fortSetter

Til høsten fortsetter vi med våre 

 populære tiltak: Babysang; skattejakt 

og utdeling av 4årsbok; skolestarts

markering for 6 åringer; overnatting 

i kirken for 11 åringer (Lys våken), 

lederkurs, m.m, i tillegg til kor, 

 familiemiddag, søndagsskole og  speider.

flere nye tiltak Starter

Utover høsten og våren vil vi også sakte 

men sikkert starte nye tiltak. Målet er at 

alle aldersgrupper skal få invitasjon til en 

god opplevelse minst en gang hvert år.

Mer informasjon om dette, og 
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Etter endt skoledag fredag 7. 

april var det 43 slitne og spente 

ungdommer som hadde ett mål 

for øyet: De ville kjappe seg til 

Ullern kirke, komme seg på 

bussen der  for nå sto endelig 

påskeferie og påskeleir på pro

grammet! Solbrillene, skiene 

og god stemning var med, og 

det var bare fornøyde fjes å se da man 

endelig kom frem til  Fagerli leirsted i 

Skurdalen kommune. 

Påskeleir med menigheten er en 

flott tradisjon, og flere hundre ungdom

mer har gjennom årene vært med på 

dette. Også i år innfridde leiren til fulle 

med flotte dager på ski, god ferie modus, 

ulike show, og mye Gabong!

Leiren handlet om hva som skjedde 

i påsken for nesten 2000 år siden, med 

ulike tematimer, bønnevandring og 

gudstjeneste i Skurdal kirke. Påskens 

budskap gir håp, og å kunne være med 

å feire den på Påskeleir på denne måten 

er virkelig noe å  anbefale! (HLS)

Takk til den herlige gjengen ungdom-
mer som var med oss i år på ”påskeleir 
for å chille”...! Sees til neste år!?

Påskeleir med

sHow, ski og "cHill"

Vi vil skape

spennende  opplevelser  for alle
minst en gang i året for alle årstrinn 0-18 år

nye spennende tiltak, kommer i neste 

 nummer av Kirkenytt! Følg med – her 

blir det noe for alle! 

Vi tror vi har noe viktig å tilby, og 

 ønsker å være en relevant aktør for barn 

og ungdom i Ullern! For å klare dette 

trenger vi din hjelp: Ta gjerne kon

takt med trosopplæringsleder Hanne 

 Louise dersom du har tilbakemeldinger, 

spørsmål, eller om du ønsker å bidra. 

Hvis ditt barn savner å få invitasjoner 

til våre arrangement, ta også kontakt.

av 

Hanne louise salvesen
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FiNe lokAleR til utleie

Vi har 3 ulike lokaler til leie: 

• Storsal  for opp til ca 80 personer 

• Peisestue  for opp til ca 45 personer

• Kjellerstue  for mindre grupper

Her finner du nok av bord og stoler. 

På kjøkkenet  finner du det du trenger 

for å sørge for enkel servering; stort 

kjølehjørne, rikelig med kopper, 

 asjetter, serveringsfat og bestikk. Det 

er også store kaffetraktere, vann kokere, 

termokanner, vaser og stekeovn.  

 Industrioppvaskmaskinen gjør at det 

går raskt og enkelt å vaske opp. 

I storsalen finner du også lydanlegg 

med mikrofoner, stor skjerm og enkel 

PCoppkobling. Lydanlegget kan også 

kobles opp mot peisestue. Vask av gulv 

er inkludert i prisen.

Menighetshuset leies ut til minnesamvær, dåpsfeiring,  
konfirmasjon, barneselskap, kurs, sameiemøter m.m.

priSekSeMpler

Storsalen og kjøkken kr. 2 950.

Peisestuen og kjøkken  kr. 2 950.

Leie av peisestue, storsal  

og kjøkken samlet: kr 4 900,

Kjellerstuen  kr. 750.

Kjøkken kr. 850,.

Det sendes faktura på all utleie. 

For mer info  ta kontakt med menighets

kontoret på tlf. 23 62 93 90

Døgnvakt: 22 22 00 88 – Grefsenveien 5, 0482 Oslo

Spesialtilbud
Er du selv forhindret fra å besøke kirke-
gården på merkedager, ring oss så tenner 
vi lys, leverer gravkrans eller blomster på 
graven for deg. Leveringen er gratis.

Skal du bestille gravmonument, får du 
20 % avslag på monumenter fra Kjøl 
Stenindustri hvis du henviser til denne 
annonsen. Se hele sortimentet på 
www.ullevålbyrå.no

Byråtjenester
• Døgnvakt
• Stor P-plass vis a vis
• Egen blomsteravdeling
• Dyktige solister og musikere
• Erfarne medarbeidere
• Prisgunstige løsninger
• Ordner alt
• Personlig oppfølging

– Mer enn BegravelsesByrå –
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Smartsekk - Avfallspatruljen

Tlf. 22 90 67 60
epost: post@tomwil.no
www.tomwil.no

Utkjøring på dagen!

Containerutleie
Smartsekk - Avfallspatruljen

Tlf. 22 90 67 60
epost: post@tomwil.no
www.tomwil.no

Utkjøring på dagen!

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

vil du og din bedrift være synlig i kirkenytt? vi har plass til flere annonsører. 

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.
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21. mai kl 11 Høymesse  

Luk 18,1-8 Ulrike Lunde

Torsdag 25. mai Kristi himmelfarts

dagsgudstjeneste felles med Skøyen 

menighet. Mark 16,19-20. Ulrike Lunde 

28. mai kl 11 Høymesse  

Joh 15,26-27 Ulrike Lunde

1. juni kl 18.30 Kveldsmesse  

Ulrike Lunde

4. juni kl 11 Pinsehøytidsguds tjeneste 

Joh 20,19-23 John Egil Rø/Tormod 

Åsgård trompet/ 

Tom Eirik Bru Olsen orgel

5. juni kl 11.15 Prostigudstjeneste i 

Maridalen

8. juni kl 18.30 Kveldsmesse  Ulrike 

Lunde

11. juni kl 11 Familiemesse  

Matt 28,16-20 Jorund Andersen/

Elisabeth Frafjord Torp/Hanne Louise 

Salvesen

Menighetens sommerfest etter 
 gudstjenesten

18. juni kl 11 Høymesse  

Matt 3,11-12 Ulrike Lunde

25. juni kl 11 Høymesse  

Luk 14,15-24 John Egil Rø

25. juni kl 13 Dåpsgudstjeneste John 

Egil Rø

Konfirmantleirer fredag 23.2. juli på 

Fagerli

2. juli kl 11 Høymesse i Ullern kirke  

Mark 10,17-27 John Egil Rø 

9. juli kl 11 Høymesse i Ullern kirke  

Jeremias 23,16-24 John Egil Rø

16. juli kl 11 Høymesse i Ullern kirke 

Luk 5,1-11 John Egil Rø

23. juli kl 11 Høymesse i Ullern kirke 

Luk 15,1-10 John Egil Rø

30. juli kl 11 Høymesse i Skøyen kirke 

Matt 6,19-24 John Egil Rø

6. august kl 11 Høymesse i Skøyen kirke 

Matt 11,28-30 Ingeborg Sommer

13. august kl 11 Høymesse i Skøyen 

kirke Luk 5,27-32  Ingeborg Sommer

Mandag 14. august – 18. august 

Konfirmantleir på Fagerli

menigHetskalender
20. august kl 11 Høymesse i  Ullern kirke 

Matt 23,37-39 Ulrike Lunde

27. august kl 11 Samtaleguds tjeneste 

med konfirmanter Jorund Andersen/

OleJørgen Andersen

3. september kl 11 Høymesse  

Matt 25,14-30 Ulrike Lunde

3. september kl 13 Dåpsguds tjeneste 

Ulrike Lunde

4. september  kl 12: Hyggetreff
på menighetshuset. NB! Mandag!

7. september kl 18.30  Kveldsmesse 

John Egil Rø

Helgen 9.10. september 

 Konfirmasjonsgudstjenester. 

11. september kl 12. Bibeltime på 

menighetshuset

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



GRAVSTENER
•Alle prisklasser
• Størst utvalg
• Alt innen faget
• Ring for katalog

SETTEM
STENINDUSTRIAS

Åpent: 8-16 • Torsd. 8-18
Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135 - Lommedalen
www.settem.no

Sørkedalsveien 305
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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. 

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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«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 

Matspecialen AS - tlf 23 03 95 00 // matspecialen.no

DEILIGE RETTER  
TIL RETT TID 

Vi leverer catering til alle anledninger og  
holder åpent 365 dager i året! Vi har eget  

konditori som leverer ferske kaker og bakevarer.
Ullernchausséen 119, 0284 Oslo

Tlf: 22 50 67 24 - Mob.: 90 85 53 36 
E-post: jabernts@online.no

www.jabe-rammeras.no

God parkering merket Jabe:  
Kjør inn på nedsiden av bygget  

og rundt. 

Rensing av malerier
og konservering av rammer

Utføres av teknisk konservator.

4 P-plasser
2 P-plasser

Tannlege
BENTHE LØVAAS
TLF. 22 73 06 02 – ÅPENT 08.30 – 16.00 (18.00)
• Allmennpraksis
• Legger vekt på forebyggende tannpleie
• Forsøker å hjelpe pasienter med tannlegeskrekk

Lilleakervn. 16, 0283 OSLO

NORGES ELDSTE 
BEGRAVELSESBYRÅ 

I NY DRAKT
AVD MAJORSTUEN:   TLF 23 19 61 50 
AVD NORDSTRAND:  TLF 23 16 83 30

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

norges eldste 
 BegravelsesBYrÅ 

i nY draKt

avd maJorstuen: tlf 23 19 61 50
avd staBeKK: tlf 67 12 19 89
www.wangBegravelse.no

Åpent 10-20 (9-21) • Lørdag 9-19

For mer info om  åpningstider 
og butikkene, se
www.ccvest.no

  

Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00  / www.jolstad.no

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?
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døpte

Sonja Victoria Solaas

Atle Elias Tønsaker     

      KibsgaardSkjulestad

Hanna Skiaker Moen

Olav Christoffer Raknes

Nicolas Printz Moe

Lukas Nilsen Skårerverket

Jonas Nilsen Skårerverket

Victoria Vegas Spets

Julie Marie Skarstein

Jesper Jarbø

Marie Wood Hofgaard

Cornelius Wedel Jarlsberg Herheim

Benjamin Carlson Tillerås

Herman Baardsen

Jacob Wilhelm Moe

Nora Oline Marceliussen Smits

Oline Kolderup Korvald

William Sannæss Aarnes

Esther Sofie Monnest Lund

Markus Mainnemard Øijordsbakken

William Wabakken

Henrik Schrøder Wiig

Hennie Marie Ringstad Jalland

Cooper Rory Cameron Christie Østberg

Aryan Viking KumarKümmel

Ludvig Løvstad Lødemel

Sofie Bjerkelund Kverneland

Knut Andreas Vennesland Karset

Anna Botten Rasting

Liv Synne FlinderUnnersaker

Albert Nyberg Skilnand

Herman Roer Almeland

Nicolai Lindbo Walle

Olav Forberg Laukholm

Harald Høyland Robøle

Sebastian Helleseth Rosén

Thea Kristine Foss

Aksel Hegge Johnsen

vigde

Ingunn Lie Storstad og Harald Nicolai Knudtzon

Ida Bakke Eriksen og Dave René Olsen

Yvonne Lerum Røskeland

Stein Erik Austad

Knut Lycke

Evy Gerd Reiestad Tønnessen

Gunnar Smith

Sverre Magnus Bryde

Kjellmar Vikene

Tor Nesheim

Gunvor Jansen

Rolf Oddgeir Taugbøl

Monica Heiberg

Ruth Kristine Lundberg

Margareth Sparling

Svea Lillian Kristensen

Leif Arne Sama

Gerd Hagen

Rigmor Marie Andersen

LarsTorbjørn Svanqvist

Guri Egelund

Kari Herland Olsen

Tove Bakke

livets gang

døde

Wanda Maria Heger

Else Inger ThorudLarsen

Hans Jørgen Bjelke

Liv Gebhardt

Jon Schøning

Aase Gjertsen

Jørgen Bredo Traagstad

Kjell Heen

Colette Hélène Mary Fougner

Gro Therese Herbern

Ruth May Wiborg

Torry Taraldsen

Anne Kristin Sydnes

Ivar Jonny  Hansen

Gerd Barlie

Edith Julie Wennberg

Berit Bentzen

IngerSophie Hølmebakk

Bente Ruby Løwendahl

Rigmor Johanne Sletta

Astrid Elisabeth Gillrøy Sogn

Jacob Ivanovitsj Hochlin

Knut Rolf Jacobsen

Arnfinn Helge Lund

Halvor Fossum
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Har du vært på gudstjeneste en 
søndag etter nyttår, så har du 
 kanskje lagt merke til noe nytt?
Menigheten ønsker å legge til rette 

for fellesskap i forbindelse med guds

tjenestefeiringen. Dette engasjementet 

har resultert i kirkekaffe nesten hver 

eneste søndag! Vi serverer en kaffe

kopp og noe enkelt å bite i, så ofte som 

vi har mulighet, i forbindelse med 

 guds tjenestene. 

enkelt og trivelig 

Vi har en super gjeng med frivillige som 

setter på en kaffekanne eller tar med 

en kake når de har anledning. Og det er 

plass til flere! Arnhild Dordi Gjønnes 

er en av de engasjerte «kaffekokerne» i 

menigheten, og hun oppfordrer flere til 

å bli med på kirkekaffe i Ullern: «Det er 

hyggelig å slå av en prat med kjente og 

ukjente. Du blir helt sikkert kjent med 

nye personer. Så bli med da vel!» 

Oddrun Botnen Eie har også et 

stort engasjement for kaffekoppen etter 

gudstjenesten! «Kirkekaffe er viktig for 

det sosiale i en menighet. Man kommer 

ut fra gudstjenesten der man har vært 

en deltaker, men ikke nødvendigvis 

snakket med noen, til kirkekaffe og 

sosialt fellesskap. Kirkekaffe senker 

terskelen for en hyggelig prat,» sier 

Oddrun, i det hun oppfordrer flere til å 

bli med. «Det er godt å kjenne at man 

er til nytte, da får man faktisk mye igjen 

selv. Når vi er flere som hjelper til med 

kirkekaffen, blir det veldig lite krevende, 

man kan si ifra når man har mulighet til 

å bidra, og når man ikke har mulighet.»

Velkommen til 

eN kopp kiRkekAFFe og 
 hyggelig FellesskAp

«kaffebønner i ullern kirke»

Kunne du tenke deg å være med å koke opp en kanne innimellom? Bli medlem av 

facebookgruppen «Kaffebønner i Ullern kirke» eller ta kontakt med menighets

pedagog Elisabeth Frafjord Torp (et692@kirken.no/98452082)

kroken

smÅpluKK for de Yngre Jo, vi feirer pinse til minne om da Gud 

sendte Den Hellige Ånd til disiplene 

og til oss. Vennene til Jesus fikk Den 

hellige ånd, og det så ut som ild over 

hodene deres.

Dette skjedde mens disiplene var 

samlet og sikkert snakket om hva som 

hadde skjedd med Jesus i påsken og da 

han ble tatt opp til himmelen etterpå. 

Jesus hadde jo sagt han skulle være 

med dem likevel. Nå lurte de sikkert på 

hvordan det skulle gå til?

Så plutselig skjer det noe: Det så ut 

som om de fikk ild over hodene og det 

kom en kraftig vind.  Kan du tenke deg 

Har du hørt om pinse? i år er 
det søndag 4 juni  vi feirer pinse. 
mandag 5 juni har du fri fra 
 skolen for å feire 2. pinsedag. 
Men vet du hva vi feirer?

hvor overrasket de ble? Plutselig ble 

det snakket mange forskjellige språk. 

Det var Gud som sendte sin Hellige 

ånd. Peter sa til menneskene som var 

 samlet at Jesus ba dem om å gå ut til 

alle  folkeslag og fortelle om denne 

 fantastiske Jesus. Litt av en nyhet! 

Sjekk om vennene dine vet dette.
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Super-onSdag på ullern

Ullern menighet har denne våren prøvd 

ut et nytt konsept kalt Superonsdag. 

I en ellers så hektisk hverdag vil 

vi skape et tydeligere fellesskap og 

møtepunkt rundt menighetshuset 

på Ullern. Vi ønsker at både famili

er og andre kunne delta. Vi legger 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 har det blitt 

servert god middag med kvalitetsmat 

vannrett:
2. dyr

5. tråkkar  

 sjåføren på

8. på toppen

9. guttenavn

loddrett:

1. aksjeselskap

2. årstidpå  

 nynorsk

3. red jesus på

4. erte

Detektiv jobb

10. Hovedstad

12. ofre

13.  på sporet

15. lorentz  

 drønen

5. stirre

6. Ytret

7. nekte

11. kryss…

14. i rio 2016

Hvor i kirken er dette?
Se deg godt rundt når du er i kirken 

eller gå litt rundt mens de voksne 

 drikker kirkekaffe.

kryssord

lever gjerne inn svaret ditt. vi trekker en vinner 
blant svarene! levér svaret ditt til en som jobber i 
 Ullern kirke, legg det i postkassa eller send det på 
mail til post.ullern@kirken.no 

KicK OFF 
med 

SuperOnSdag
30. auguSt

Er du mellom 0 og 100 år?

Da er 30 august en dag du må holde av, for da starter vi 
 høstens aktiviteter med en  superettermiddag!

hver gang og med påfølgende  aktiviteter 

og fellesskap. En av dagene fikk vi 

besøk av noen som lagde eksotisk mat 

fra Thailand. 

Etterpå delte vi i grupper etter alder  

med aktiviteter som småbarns sang for 

de minste og klubb for skolebarn, mens 

en del voksne tok en kopp kaffe og en 

prat eller ble med på gruppene. Både 

maten og det sosiale så ut til å falle i 

smak hos de som deltok. Nå starter vi 

opp igjen og alle er hjertelig velkommen 

til å tilbringe en hyggelig ettermddag på 

menighetshuset. (OJA)

Dørene åpner kl 1630, så kom gjerne rett fra SFO eller 

 annet. Vi legger fram aktiviteter om det blir ventetid. 

Kl 1700: Vi serverer middag og har hyggelig  

tid sammen voksne og barn.

Kl 1745:  Aktivitetene starter.

Det blir lek, moro, sang, spill, samtale i 

ulike grupper for alle aldre 

p
å

  
o

p
p

d
agelsesferd  i  k

ir
k

e
n

(HF)

Kl 1830:  Takk for i dag
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hjørne
sogneprestens

etter vinter koMMer vår

Årstidene har i seg selv en rytme, gir 

oss opplevelsen av at livet ikke bare 

går  fremover, men også er syklisk. 

 Etter vinter kommer vår, så sommer og 

 deretter høst. Vi erfarer det hvert år, og 

år legges til vår livslengde. 

Årstidene kan også sees på som et 

bilde, en metafor, for andre eksisten

sielle, religiøse fenomener og innsikter. 

Dette ser vi særlig i fedrelandssalmene 

til dikterne Anders Hovden, i ”Fagert 

er landet,” og Elias Blix i ”Gud signe 

vårt dyre fedreland” og  vårsalmen ”No 

livnar det i lundar.” I disse er det mange 

konkrete referanser til årstidene, også 

til disse som uttrykk for menneskelivet 

og dets Gudsrelasjon. 

Særlig er våren en slik metafor. 

Våren, med lysere dager, ”lengting, 

liv og song,” blomster og blader som 

springer ut, ”nytt liv av daude gror.” På 

den nordlige halvkule faller våren også 

sammen med feiring av påsken, håpet, 

oppstandelsen og gleden over at Guds

kreftene er sterkere enn dødskreftene, 

tross alt. Fortellingen om såkornet som 

dør i jorden og likevel vokser frem til 

nye aks, til nye genera sjoner.

et hiMMelSk håp 

i forventningen oM våren

Etter en lang vinter med kulde og is, 

mørketid og varme klær, så ser vi frem 

til at solen kommer frem, dagene blir 

lengre, ettermiddagen og kveldene 

blir lysere, helt frem til høysommer 

og  etter hvert solsnu. For noen kan 

gleden over vår og sommer også ha i 

seg en dyp sårhet over at tingene i livet 

er ikke helt optimalt. Andres glede og 

yrhet over våren, kan være vanskelig 

når en selv ikke er i livets medgangs og 

 flytsone. Men likevel i forventningen 

av john egil rø, 

sogneprest

om våren, om lyset og håpet, sommer

en med varme, godhet og godt liv, så 

kan det også ligge et evighetens håp, 

et himmelsk håp, teologisk uttrykt; 

vår og sommer har en eskjatologisk 

 dimensjon, det vil si at det dreier seg 

om de siste tider og den nye tid som 

skal komme. Våren og sommerens 

 stadige tilbakekomst kan sees på som et 

bilde på at Gud står fast på sitt løfte om 

et evig, himmelsk rike. På den måten 

dette gjentar seg år etter år, så ligger det 

i dette en profeti om at ”Gud oss lagar, 

en betre vår ein gong.” Syng og les 

gjerne ”No livnar det i lundar” i Norsk 

Salmebok nr 844.

Fortsatt god vår og sommer!



 KirKeNytt   25

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!

konfirMantunderviSning i ullern

Hver torsdag i vår har kateket OleJørgen Andersen hatt 

 konfirmantundervisning for «klasser» på rundt 30 ungdom

mer om gangen. 

Han forteller at nyere kirkeforskning viser at mange 

konfirmanter tidligere har opplevd konfirmasjonstiden som 

positiv, men sier samtidig at det var avstand mellom deres liv 

og det konfirmasjonstiden ga. Dette ønsker vi å gjøre noe med 

i Ullern ved å legge til rette for at ungdommene kan knytte 

bibeltekster, ritualer og kirkerom til sin hverdag.  

Vi starter derfor ikke med å gi svar, men nærmer oss 

heller aktuelle tema med utgangspunkt i deres erfaring, 

 utfordrer litt og legger til rette for: “her er det noe» følelsen 

og «dette får jeg lyst til å prøve ut” i møtet mellom redskaper 

for kristen tro og ungdommenes liv. Derfor går vi ofte til 

 nattverd, tenner lys, prøver å be og blir kjent med noen av 

bibelfortellingene.

Tanken er at kunnskap ungdommene selv har funnet 

frem til, vil de ta med seg videre ut i livet. 

Svært viktige medhjelper i undervisningen er eldre 

 ungdomsledere som har gått 

både en og to lederkurs. Deres 

viktigste bidrag er å lede 

små samtalegrupper, der 

hver enkelt konfirmant får 

anledning til å delta og 

bli hørt av noen som kan 

«språket». Takk til alle 
lederne som har bidratt 
i dette viktige arbeidet!    
(OJA)

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 
95 teser mot avlats handelen. Hendelsen utløste den 
 rekken av begivenheter som vi kaller reforma sjonen.  

Luther har som mange har fått med seg, vært nevnt flere 

ganger i  gudstjenester og andre sammenhenger allerede. 

Men 3 torsdagskvelder til høsten vil 3 foredragsholdere 

sette fokus på sangarven i den lutherske tradisjon. 

Hold av datoene allerede nå.

Eyvind Skeie 21. september
«vi løfter opp den nye Sang»

- Inspirasjonen fra Martin Luthers salmeprogram og 
salmediktning
Eyvind Skeie er en av vår tids aller mest sentrale salme

diktere. Han er også teolog og forfatter. I dette foredraget 

vil han fortelle om hvorfor Martin Luther skrev salmer og 

hvordan reformatoren fornyet den evangeliske sangen. 

Skeie vil også presentere noen av Luthers viktigste salmer. 

I foredraget vil han utfordre oss på vår egen gudstjeneste

forståelse, salmebruk og salmediktning. Hva kan vi lære av 

Luther og hvordan kan Luther inspirere oss i dag? 

Jan Terje Christoffersen 19. okober
«en ny rolle for Menigheten»  

- oM luther og SalMeSang på MorSMålet

Christoffersen er selv oversetter og forfatter av salmer. 

Gjennom «Sanger fra Vest» og «Sanger på reisen» har 

Christoffersen bidratt til at sanger fra Iona  Community 

er kommet inn i den nye norske salmekanon. Ulike 

 messer og kirkespill er også en del av Christoffersens egen 

 kunstneriske produksjon. Foredraget drar forbindelsen 

mellom gudstjenestelig reformarbeid og framveksten 

av den lutherske menighetssalmen. Hva er sammen

hengen mellom reformasjonsprosjektet og de fornyelses

bestrebelsene vi ser konturene av i vår egen tid?

Åge Haavik 16. november
«luther i norSke SalMebøker» eller

«ogSå ved Sang» - lutherS nye idé

Åge Haavik er en av nestorene innenfor hymnologifeltet 

i Norge og har arbeidet med salmer, liturgi og guds

tjenestearbeid gjennom ulike stillinger.   

Vi kommer tilbake med tittel på foredaget.

1517 - 2017



  

på tiggeRFeRd

nYtt fra

meNighetsRådet

Mange gode tilbud 

På årsmøtet 23. april fikk de  f remmøtte 

presentert en årsmelding som  reflekterte 

en aktiv og levende menighet. Vi er 

heldige med så mange tilbud for folk i 

alle aldre, og flere skal det bli. Ferdig

stillingen av  trosopplæringsprogrammet 

for barn og ungdom i Ullern, gir enda 

større mulighet til å lære våre barn 

mer om den kristne tro. Dette  bejubles, 

men koster dessverre penger. Trosopp

læringsmidler til å dekke en stor del av 

opplegget, har vi fått av det offentlige. 

Men det dekker ikke alt slik vi  ønsker 

at tilbudet skal være hos oss. For å 

 opp rettholde en levende menighet 

for alle, trengs det både frivillige og 

en stabil økonomi. De fremmøtte på 

årsmøtet ble vist at bunn linjen til  Ullern 

menighet dessverre viser store røde tall. 

Dette må vi gjøre noe med!

bygge når vi trenger Mer 

penger?

Det kan være vanskelig å skjønne hvordan 

vi kan bruke mye penger på opp gradering 

av menighets hus, kapell og ny barnehage, 

noe som er et hovedsatsnings område for 

menighets rådet, når vi  samtidig sier at vi 

trenger økte gaveinntekter eller må spare. 

Taler vi med to tunger eller er det sånn 

at menighetsrådet ikke  s kjønner sin egen 

økonomi? 

Vi tror at menighetsrådet tenker 

langsiktig og riktig. Byggingen av den 

nye to avdelingsbarnehagen finansieres 

av offentlige midler, og vil ikke påvirke 

den økonomiske driften negativt.  Sam

tidig forventes den nye barnehagen å 

bidra positivt til menighetens rekrut

tering og aktiviteter, og indirekte til 

menighetens økonomi. Barnehagens 

lokalisering er et stort pluss der den 

 ligger høyt og fritt som nærmeste 

nabo til Bestum skole, kirkebakken og 

Blokka jordets friarealer. Plasseringen 

er også et pluss sett fra et miljø og 

bydelsperspektiv. Vi har derfor stor 

tro på at den nye barnehagen blir et 

populært tilskudd både til bydelen og 

menigheten.

Til byggingen av kafé og oppgrade

ring Menighetshus og kapell bruker vi 

penger vi har stående i våre invester

ingsfond. Dette er penger som vi bare 

kan bruke til investeringsaktiviteter for 

menigheten, fordi pengene stammer fra 

salg av eiendommer. Vi tar derfor ikke 

kroner fra daglig drift, men investerer 

langsiktig i en kafé og oppgradering av 

lokaler som vil ha en direkte og langsik

tig positiv innvirkning på menighetens 

driftsinntekter. I tillegg vil tiltakene 

bidra positivt til menighetens rekrutter

ing, ungdomsarbeid og øvrige aktiviteter. 

Når menigheten arbeider med å få øke 

gaveinntektene, så er det er altså drift og 

menighetsarbeid vi trenger penger til: 

Hjelp til å  opprettholde det fantastiske 

tilbudet som alle barn, ungdommer, 

familier, enslige og eldre har i Ullern i 

dag og kanskje til å nå enda litt lenger. 

Samtidig ser vi at betalingsviljen 

faller, og det er klar negativ trend med 

inntekter fra kollekt og givertjeneste. 

Kollekten har fått en VIPPSmulighet, 

og vi burde kanskje være flinkere til å 

informere om det på guds tjenestene 

våre. Vi forsøker så ofte vi kan å minne 

om at det er mulighet til å bli faste 

 givere med skattefordel. Dette vil 

 samtidig gi oss forutsigbarhet og er 

enklere for både giver og mottaker. 

Kirken har nå skilt lag med staten. Vi 

er en kirke som står på egne ben og det 

må vi ta inn over oss. Det  kommer statlige 

midler, men hvis vi skal  opprettholde alt 

det arbeidet vi ønsker å gjøre, må vi både 

bygge for fremtiden, tenke kreativt på 

hvordan vi kan få inn penger, men også 

med denne artikkelen hvor vi da altså står 

med lua i hånden og går på tiggerferd.

Hva går pengene til fra kollekten 

med ordlyden «menighetens arbeid»? 

Hva skjer når du benytter deg av å bli 

fast giver? Jo, du gir støtte til lønnen til 

 ungdomsarbeideren, sørger for at vi har et 

levende barnekor og Knøttene, holder liv i 

vårt diakonale arbeid og famliesamlinger, 

at vi kan starte bandgrupper og mye mer. 

Kort sagt: Du kan utgjøre en forskjell. Du 

er med å skape en levende kirke som når 

ut med gode og varierte tilbud.  Takk! 
Thorbjørn Brook Steen, Leder av 

menighetsådet
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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 

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

Lik siden vår  

 og bli opptadert på hva som 

skjer i menigheten

facebook.com/ullernmenighet

følg oss på facebook

Menighetrådet i ullern

Du er velkommen til å ta kontakt med leder,  

nestleder eller andre i rådet. 

Folkelisten (FL):
• Thorbjørn Brook Steen (leder) 

Epost: thorbjoern@steen.as • Tlf: 410 27 818

• Rannveig Wahll (nestleder) 

Epost: rannveig.wahll@gmail.com • Tlf: 92445560

• Inger Johanne Schjerven Prizzi

• Frank Erikstad Bjordal

• Edvard Cock

• Martin Guddal Halvorsen

Varamedlemmer (FL):
• Katrine Kristiansen

• Kristian Kragøe Andresen

• Berit van der Hagen

• Jørgen Haukland StrømAndresen

Nominasjonskomiteens liste (NL):
• Stig Asplin

• Åshild Watne

• Linett Bjørkto

• Erik Heim

Varamedlemmer (NL):
• Fredrik GladGjernes

• Elise Birgitte Haugsten Thomassen

• Per Frode Hove

• Inger Marit Brorson

• Christine Josepha Hauck

I tillegg sitter
• Sokneprest John Egil Rø

• Daglig leder, Hilde Flaten

vil du Støtte 

MenighetenS arbeid?
bruk gjerne vipps nr 13562 - Ullern 

kirke eller konto 1600.47.84719



informasjon distribuert via posten

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. 23 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/Eiendomsmegler MNEF
Daglig leder In-Vest Eiendomsmegling AS, 
Eie Ullern, Eie Røa, Eie Skøyen

Mobil: 970 75 006
emo@eie.no


