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KirkeNytt gis ut av Ullern 

menighet og kommer ut 

4 ganger i året. Ullern kirke 

er en menighet i Den norske 

kirke. 
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SKRIFTEN PÅ VEGGEN
Henge i en tynn tråd
Dette utrykket brukes ofte i dagligtale for å si  noe om en usikker situasjon, ofte til og 

med utrygg eller kanskje livsfarlig. Moses var en av de første som brukte uttrykket da han 

 advarte dem som ikke holder Guds bud. Han sa: "Livet ditt skal henge i en tråd. Dag og 
natt skal du leve i frykt og aldri være trygg for ditt liv."

I tidligere oversikter har det også vært oversatt med "Ditt liv skal henge i et hår" og har 

derfor også vært opphavet til uttrykket "på hengende håret.

Predikanten Spurgeon spurte en gang en lege hvordan det sto til med en venn av ham, 

som var syk. Legen sa: - Han kan ikke leve lenge. Det er bare et tidsspørsmål. Livet hans 

henger i en tynn tråd.  Da svarte Spurgeon: "Det er akkurat på samme måten med  doktorens 

BIBELORD I DAGLIGTALE

5 NY GOSPEL EXPLOTION

eget liv, og med mitt liv!" Ja, slik kan det sies. I en verdens

historie som er fortrolig med lysår i tusentall, hva er 

livet vårt, annet enn noen få sekunder på kloden? 

Vi lever ikke lenge. Det er bare et tidsspørsmål. 

Livet vårt henger i en tynn tråd. 

Men denne tynne tråden hviler i vår 

himmelske Fars hånd. Derfor kan du være 

trygg. Han som har skapt alt du ser, og 

holder det oppe fra dag til dag, han har 

kontrollen med alt som møter deg.  (Sitat 

avAsbjørn Kvalbein)

LES LITT MER: • 5. MOSEBOK 28, 66   

• PAULUS BREV TIL FILIPPERNE 1, 6
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REFORMASJONSJUBILEET PREGER HØSTEN I ULLERN

1517 - 2017

LUTHER X 4 I GUDSTJENSTENE

overflod, plast i havet og kritisk luft-

kvalitet. Dette skjer på en jord der Gud 

har gitt menneskene i oppdrag å være 

gode forvaltere. 

En av bibeltekstene til dette temaet 

er Salme 33, 19 som er en skapelses-

fortelling i lovsangsform. Prekenteksten 

er Matt. 7, 2428 om de to mennene 

som byge på ulik bygningsgrunn.

22.OKTOBER: 

FRELSEN IKKE TIL SALGS

Temaet er absolutt aktuelt også i dag. 

Fristelsen til å gjøre religion til en 

salgsvare er fremdeles til stede. Fort-

satt blir mennesker undertrykt. En 

trenger ikke oppsøke fjerne deler av 

verden for å finne eksempler på ledere 

som tilbyr forbønn mot betaling, og 

hvor forkynnelse ledsages av aggressiv 

markedsføring og giverpress. Preken

tekst er Lukas 20, 4521,4

500 ÅR ETTER
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlats
handelen. Kirker over hele verden markerer dette.  Hendelsen utløste 
den  rekken av begivenheter som vi kaller reforma sjonen.  

I fire gudstjenester og på fire  torsdags kvelder settes fokus på refor
masjonsbudskapet og på sangarven i den lutherske tradisjon. Hold av 
datoene allerede nå. (Luther x 4 på menighetshuset - se side 19)

27. AUGUST:   

"NÅDEN  ALENE"

Nåde var et av kjerneordene i Lu-

thers teologi.  Han stilte spørsmålet: 

Hvordan finner jeg en nådig Gud? 

Biskop Helga Haugland Byfuglien har 

sagt: «Som kirke lever vi av Guds nåde, 

og er kalt til å bære nåden videre til 

våre medmennesker. Det kan vi bare 

gjøre i vår egen samtid.»

17. SEPTEMBER:  

"SKAPERVERKET ER IKKE TIL 

SALGS. 

Temaet krever at vi ser på verden om-

kring oss. Det er mange stygge bilder 

som møter oss: klimaendringer og 

 økologisk krise, tørke og flom, sult og 

19. NOVEMBER:  

MENNESKER ER IKKE TIL SALGS 

Ethvert menneske er skapt i Guds bilde 

og er elsket av Gud. Det er grunnlaget 

for det kristne menneskesynet og  troen 

på menneskeverdet. Når noen ikke 

 respekterer et medmenneskes verdighet, 

men utelukkende ser på det som et 

 objekt en selv kan tjene penger på eller 

ha nytte av, krenkes menneskeverdet.

Slaveri er ikke avskaffet, men opptrer 

i stadig nye former. Prekentekst er 

Matt 18, 16 og 1014.

STUDIEOPPLEGG FOR TEMAENE

Det er laget et eget studieopplegg til 

disse temaene. Dette er en utmerket 

måte å forberede seg til gudstjenes

tene på eller tenke mer i etterkant. Link 

til studieopplegget finnes på  

kirken.no/ullern og i utskrift i våpen

huset.  Dersom dere buker studiee

opplegget i en gruppe, ta kontakt med 

menighets kontoret, så får menigheten 

støtte for dette.
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Ullern kirke  
bør være  

et viktig sted  
i lokalmiljøet.

DIN OG MIN KIRKE 

LEDER

I 1995 var jeg så heldig å starte på et 

fantastisk eventyr i Dublin hvor jeg 

studerte medisin i 6 år. Ved å bo i ut-

landet fikk jeg både lært litt om et annet 

lands kultur og samtidig se på mitt eget 

hjemland Norge i perspektiv. Utvilsomt 

var det mye av det norske jeg gjerne 

skulle hatt i Dublin, men irene hadde 

jammen mye å lære oss nordmenn også. 

Til tross for at vi faktisk er ganske like, 

to små land i periferien i Europa, er det 

en ganske stor forskjell.

I Irland står kirken sterkt, den 

lokale kirken er rett og slett en del av 

livet til de fleste i Irland. De gangene 

jeg har vært i irske bryllup, kommer 

selvsagt familiepresten og setter seg 

ved hovedbordet. Der er deltagelse 

på søndagsgudstjenesten selvsagt for 

å møte naboer og familie, og kirke

kaffen byttes ofte ut med et besøk på 

den lokale puben der gitaren, felen 

og den irske trommen tas frem for 

felles allsang. Uansett hvor sent det 

ble på nattklubben, hindret det ikke 

mine medstudenter å få med seg guds

tjenesten neste morgen. Tenk om prest-

en sladret til foreldrene hjemme!

Selv om jeg har passert de 40, har 

jeg allikevel ikke levd i gamle dager, 

men jeg har en venn som har gjort 

det. Han bodde noen år på menighets-

huset her på Ullern i sin studietid. Det 

var på 50tallet. Da var Ullern kirke et 

 sentralt og viktig sted i lokalmiljøet. Det 

var da som nå, et levende ungdoms-

miljø, men det strakk seg utover det. 

Kirken ble oppsøkt av mange, prestene 

 engasjerte seg på mange hold, og folk i 

 alminnelighet hadde et åpent forhold til 

sin menighet.
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Kirken skal oppleves 
som åpen  

og inkluderende.

Min venn har vært prest flere steder 

i vårt land. Han har bred erfaring med 

å få kontakt med folk som ikke er aktive 

i kirken, som f.eks da han systematisk 

engasjerte skoleklasser til å være med i 

planleggingen av  familiegudstjenester. 

Det var med å føre folk nærmere sin 

kirke og gjorde den synlig og viktig 

for folk på stedet. På dette vis ble også 

presten en tydelig skikkelse i bygda og 

hadde sin sentrale og selvfølgelige plass 

i lokalmiljøet.

DIN OG MIN KIRKE 

DET ER DIN OG MIN KIRKE

Samtidig vil jeg utfordre dere som er 

medlemmer av Den norske kirke på 

 Ullern, men som kanskje opplever kirk-

en som fjern. Hva savner dere i kirken? 

Hva vil dere Ullern menighet skal være 

for dere? Hva skal til for at den skal 

bli mer sentral i livet deres? Gjennom 

dåpen er alle fullverdige medlemmer av 

menigheten. Det er din kirke like mye 

som min. 

Jeg vil derfor ønske deg velkommen 

til å ta kontakt hvis du har synspunkter 

på hvordan din kirke fungerer, eller 

kanskje du har ideer som kan utfordre 

kirken. Kirken er ikke akkurat kjent for 

nytenkning. Derfor trenger den hjelp. 

Hjelp oss å   gjøre  Ullern kirke til et 

inkluderende sted. Kanskje vi møtes i 

kafeen etter gudstjeneste til en prat om 

nettopp dette, eller til felles allsang a la 

Irland. Jeg er med, er du?

Thorbjørn Brook Steen,
Leder av menighetsrådetKIRKEN ER VIKTIG

I både menighetsråd og stab i  Ullern 

har vi inspirasjonsmøter hvor vi 

forsøker å tenke over hva vi kan gjøre 

for at kirken skal oppleves åpen og 

 inkluderende for alle som tilhører 

Den norske kirke på Ullern. Kirken 

er fortsatt meget viktig i livets riter. 

Mange familier døper sine barn, vi er 

stolte over at mange, også utenifra, 

ønsker å være med på konfirmasjons 

forberedelsen hos oss, og det er 

 utvilsomt populært å bli viet i de 

vakre omgivelsene vi kan tilby. 

I tillegg er vi også veldige 

glade for alle som har møtt 

opp på familiemiddagene 

våre og håper at den nye 

kafeen og barnehagen 

vi bygger skal bli en 

 kjempesuksess.

VIL DU SYNGE GOSPEL?

ULLERN MØTER 
HARLEM – IGJEN!

Gospelbølgen red Ullern i fjor 
høst. Nå starter vi opp igjen med 
ny runde av Gospel Explosion.

Drømmer du om å synge i  gospelkor 

og stå på scenen foran en fullsatt kirke 

byr muligheten seg igjen i oktober. 

 Prosjektkoret starter opp igjen 

tirsdag 17.oktober kl 18.30
Gospel Explosion er skredder-

sydd for travle mennesker som ikke 
kan ta seg tid til å sette av en fast 
kveld i uken året rundt. Konseptet 
er 10  øvelser og avsluttende  konsert 
i Ullern kirke med fullt band og 
 gjestesolister. 

”Om du bare har erfaring med 

 synging i dusjen spiller ingen rolle,” 

sier den entusiastiske dirigenten Leif 

 Ingvald Skaug , som gleder seg til å 

komme tilbake til Ullern og gospel-

satsingen til menigheten. ”Dette er 

grasrotgospel for deg som vil synge med 

både den stemmen du har, hjerte, sjel, 

”groove & feeling”.

Konserten er på  

lørdag 25. november
Følg med på facebook.com/ullern-

menighet for mer informasjon om 

oppstart og påmelding.

Ved spørsmål, kontakt  

Rannveig Wahll 92 44 55 60
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TOM EIRIK BRU-OLSEN:

MIN SALME

FEIRING AV  
DØDENS OVERMANN

Av  

Tom Eirik BruOlsen,

kantor i Ullern

Dette året feirer vi at det er 500 
år siden Martin Luther slo opp 
sine 95 teser mot avlatshandelen 
på kirkedøren i Wittenberg. Dette 
ble starten på reformasjonen som 
førte til omfattende endringer i 
kirke og samfunnsliv.  Med refor
masjonen kom et gjennombrudd 
for menighetssang på eget språk i 
gudstjenesten, og for første gang 
ble hele menigheten trukket med i 
felles salmesang. 

Luther introduserte salmer skrevet på 

tyskernes eget morsmål i gudstjenest-

ene og i dette jubileumsåret er det på 

sin plass å minne om salmedikteren 

Luther.  

Han hadde i starten ikke så høye 

tanker om seg selv som dikter, men 

oppfordret samtidige diktere til å skape 

evangeliske sanger på tysk. Siden han 

fikk dårlig respons, så han seg nødt til 

dikte det han trengte selv. 1524 ble det 

store salmeåret i den lutherske refor-

masjonen; Da kom det ut tre salmes-

amlinger og de fleste av  Luthers 37 

salmer ble til.  

Luthers salmer har alltid hatt 

en viktig plass i danske og norske 

salmebøker, men både antallet og 

bruken har gått ned med årene.   Salmen 

”Vår Gud han er så fast en borg” 

 synges jevnlig, men mange av de andre 

Luther-salmer lever litt bortgjemt i 

salmebøkene. 

Salmen jeg vil presentere her er 

en av dem som ikke brukes synges så 

ofte lengre selv om den har vært selve 

hovedsalmen i påskedagens høymesse 

i luthersk tradisjon. ”Vår Herre Krist i 

dødens band” er en storslagen påske-

salme som fortjener å synges! Den er 

blitt sagt å være et av høydepunktene 

i Luthersk salmediktning både når det 

gjelder bibelsk billedkraft og teologisk 

tyngde. 

Det er en sjelden kraft i ordene og 

melodien. Selv om den kan virke litt 

tung innledningsvis, gir hele salmen en 

fundamental karakter. Den nattverd-

feirende menigheten trekkes rett inn i 

påskens drama. Her er ingen lettvint-

heter, men en grundig og kraftfull feir-

ing av Kristus som dødens overmann!
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187
NORSK SALMEBOK

Martin Luther

Flere komponister har latt seg inspirere 

av denne salmen.  Lytt for eksempel 

til Bachs kantate nr 4: ”Christ lag in 

Todesbanden”!

I løpet av høsten skal vi ha tre sam-

linger i Ullern menighet om Luther 

og reformasjonen med salmen som 

utgangspunkt. Eyvind Skeie, Jan Terje 

Christoffersen og Aage Haavik kommer 

for å fortelle om ulike sider ved Luthers 

diktning, hva vi kan lære av Luther og 

hvordan han kan inspirere oss i dag. (se 

info på side 3 og side 19).  Velkommen!

T: Martin Luther 1524, etter Wipo av Burgund omkr 1040

O: Anders Hovden 1918/Kr. J. Ørjavik 1977

M: 1000t/Martin Luther, Johann Walter 1524

Her er det rette påskelam
som Gud i nåde sende.
Frå krossens tre no logar fram
ein kjærleik utan ende.
Blod er stroke på vår dør,*
og tynaren som truga før,
lyt gå forbi oss alle.
Halleluja!
[*2 Mos 12, 13]

Så held me då den høge fest
med hjartans fryd og fagnad.
Vår Herre sjølv me bed som gjest.
Han gjer så ljos vår lagnad.
Han er nådens sol og glans.
No strålar dag or grava hans,
og dødens natt er omme.
Halleluja!

Ja, farne er dei trældoms år,
den gamle surdeigs dagar.
Me ét Guds brød i frie kår
og syng der verda klagar.
Kristus er vårt livsens brød
som nærer oss i liv og død,
og gjer at trua lever.
Halleluja!

PÅSKETIDEN
Vår Herre Krist i dødens band
for synda vår låg bunden.
Han er oppstaden ved Guds hand,
og livsens veg er funnen.
Difor me i flokk og rad
vil takke Gud og vere glad
og syngje: Halleluja! Halleluja!

Det ingen fanst på denne jord
som kunne døden binde.
For syndemakta var for stor
og ingen rein å finne.
Difor rådde døden her
og la i lekkjer all vår verd.
Han heldt oss alle fanga.
Halleluja!

Men Jesus Krist, vår Frelsar god,
med sterkast makt vart funnen,
vår synd er sona ved hans blod
og døden overvunnen.
Dødens makt og all hans rett
er no ein sukk, ein svevn så lett,
for brodden hans er broten.
Halleluja!

Den striden var ein farleg leik
då døden tokst med livet.
Men livet vann, og døden veik
og veldet hans vart rive.
Dette vitnar Skrifta om:
at Kristi død vart dødens dom.
Til spott har døden vorte.
Halleluja!
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Som gymnasiast fikk jeg et råd 
av  studieveileder da spørsmålet 
om yrkesvalg ble aktuelt. Test
spørsmålet var; Vil du jobbe med 
ting eller mennesker? Det riktige 
svaret nå 40 år etter er nok for 
de fleste av oss at ethvert yrke 
 betyr å sitte foran en dataskjerm 
i svært mye av arbeidstiden. 

ET YRKE MED "ANALOG" 

 KONTAKT

Likevel har noen yrker åpenbart mer 

individuell kontakt med enkeltmenne-

sker i en analog form og ikke digital. 

En prest møter mennesker i alle  faser 

av livet: Det er møte med barn og 

familier som skal bæres til dåp, det er 

møte med barn og unge og deres fam-

ilier gjennom det som skjer i kirka og i 

deres overgansgsfase fra barn til unge, 

det er møte med unge, voksne og eldre 

som vil snakke om ting de tenker på. 

Det er møter med familier i sorg. Som 

prest snakker, samtaler og samhandler 

vi med enkeltmennesker i viktige livs-

situasjoner. Derfor må den sosiale 

 ferdigheten og villigheten til å utsettes 

for menneske møter være noe som 

 karakteriserer utøvelsen av dette yrket. 

Noen ganger skjer dette møtet med 

den enkelte og grupper av mennesker 

i sårbare overgangshendelser, som det 

å ta farvel med sine kjære, men også i 

glede når kjærlighet feires ved giftermål 

og et barn innlemmes i en den store 

sammenhengen ved døpefonten eller 

med ungdommer i overgansgangsfaser 

i livet.

MØTET I KIRKEROMMET

Et ukentlig møte er også fellesmøtet 

hvor menighet og prest står overfor 

Gud i feiring av gudstjeneste  sammen. 

 Kirken er slik en som møteplass for 

møter mellom mennesker og med 

mulighet for det overskridende i det 

felles mellommenneskelige møtet. 

I de aller fleste sammenhenger er 

gleden over relasjoner mellom levende 

 mennesker en viktig side.

Slik utfordres også selvinnsikten. 

Man går inn i en lærende prosess med 

andre som deltagere. Samtidig som å 

være åpen, så må en også gi akt på seg 

selv, det en selv står for, den innsikten 

en selv er bærer av, «ha bolig i seg selv» 

som Hans Børli sier i et av sine mest 

kjente dikt.

MULIGHETER

En fremmed er en venn du ikke 

 kjenner, en ukjent er en mulighet. Slik 

er et medmenneske å betrakte som en 

gave i livet. Ved å ha en åpen tilnærm-

ing til den andre, gis man også selv 

 I MØTE MED  MENNESKER

Kirken er  
et sted for møter  

mellom mennesker

Et møte er også  
å ta sjansen  

på å revidere  
egne syns punkter

VÅGE Å TA SJANSEN

I møte med mennesker er det å leve 

åpent, en sentral grunnholdning. Egen-

skapen i å ta sjansen på å ta inn over 

seg den annens verden, være til stede 

og deltagende, høre dennes fortelling. 

Gjennom dette kanskje ta sjansen på å 

revidere egne synspunkter, væremåter 

og særdrag. 
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John Egil Rø,
Sokneprest

MENNESKER

mulighet til læring og til å få et annet 

perspektiv. 

Den andre har en viktig historie 

med seg og en fortelling å bringe  videre 

til meg. Nå er det jeg som får del i 

denne, kan lære av denne og slik bli 

beriket av møtet. Ikke primært for å 

selv å påvirke, opplyse og oppdra, men 

å være i det gjensidige møtet. 

NOE GRENSEOVERSKRIDENDE

Menneskemøter gir også en identitet, 

viser oss hvem vi er, hvilken sammen-

heng vi står i. Slik handler det ikke kun 

om å møte et annet menneskets ansikt 

For å være i poesien av samme for-

bokstav, denne gangen med bokstaven 

M. Møte med menneske er magisk, 

mysteriøst og morsomt. Det handler 

om å utfolde livskunst i møtet med 

 hverandre. 

God høst i møte med mennesker!

Møter mellom 
mennsker utfordrer 

selvinnsikten

og tanker, men har noe grenseoverskri-

dende i seg selv. Slik blir noen møter 

nesten magiske, hellige øyeblikk fordi vi 

erfarer verdien av den annen, vår neste 

som blir synlig for oss på en spesiell 

måte.
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Sommertid er leirtid for 
 konfirmantene i Ullern menighet.

Årets kull er  så stort at det må 
fordeles over 3 leire på Fagerli 

leirsted ved Geilo. 

I tillegg til konfirmantene, stiller både 

prest og ansatte i menigheten. Men 

 suksessfaktoren ligger utvilsomt i alle 

de ungdomslederne som er med for å 

lage et minnerikt opplegg. Fem dager 

med moro fra morgen til kveld for 200 

ungdommer fra Ullern.

Når man tenker tilbake på tiden 

som konfirmant, er det nesten alltid 

leiren som dukker opp som det beste 

minnet. Etter å ha vært med et par 

dager på Fagerli forstår jeg hvorfor.

FLOTTE OMGIVELSER

Opplevelsene står i kø. Rett utenfor 

døren byr de flotte omgivelsene på både 

kanoturer og fjellturer for  ungdommene. 

Guds skaperverk lager vakre rammer for 

leiren. I tillegg til flotte naturopplevelser 

består leiren av både LOLympiske  leker, 

undervisning, talentshow, kanotur, fjell-

tur, lavvo aften, "fryd i gammen", samtal-

er, kveldsavslutninger med andakt, bønn 

og lystenning, gudstjeneste i Skurdalen 

kirke, deilig mat, uendelig mange mygg-

stikk, "et helt spesielt fellesskap" og fan-

tastisk morsom  underholdning.

Hermann Mjelde Hamnes, som er 

en av lederne på leiren i slutten av juni, 

sier at målet er at konfirmantene skal 

ha det så gøy på leir at de  glemmer å 

sitte med mobilen! Dersom du går på 

gudstjenestene i Ullern kirke, har du sett 

denne unge mannen som  tekstleser. På 

Fagerli er en av hans mange  oppgaver å 

holde en av kveldsandaktene. Studenten 

setter pris på ledererfaringen han får ved 

å være med som frivillig. 

I Ullern menighet opplever vi at 

veldig mange tidligere konfirmanter tar 

lederkurs etter konfirmasjonen. Dette 

velger de å gjøre både fordi de ønsker 

å være med videre i menighetens gode 

ungdomsmiljø, men også fordi det gir 

en god ledererfaring som kan være 

nyttig å ta med seg videre til fremtidig 

utdannelse og jobb.

”Hvis jeg hadde gjort dette kun for 

CV’en min, kunne jeg sluttet etter første 

året som leder” sier John Christian 

Abrahamsen. Studenten har vært med 

som leder flere år og sier at dette er hans 

LEIR & LEDERSKAP

Det skal være så gøy 
at de glemmer  

å sitte med mobilen.
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LEIR & LEDERSKAP

måte å bidra på, en måte å gi tilbake. 

”Men i tillegg til at det er en god gjerning 

å være leder, er det veldig kult også.” 

Som leirleder for konfirmantene i 

Ullern følger man 6 regler:

• Vi skal se og inkludere alle

• Vi skal ikke favorisere

• Vi skal være engasjerte og synlige i 

miljøet

• Vi skal ikke misbruke makten vår

• Vi skal ikke snakke nedsettende, 

 negativt eller illojalt

• Vi skal være åpne for å snakke om tro

KRISTUSKRANSEN

Første dag på leir får konfirmantene 

utdelt et armbånd hver med stener i 

forskjellige farger. Hver av disse  perlene 

symboliserer et tema, f.eks. Gudsperlen, 

jegperlen, kjærlighetsperlen og ørken

perlen. Undervisningen på leiren er 

knyttet til kristuskransen og skaper rom 

for bønn, ettertanke og gruppesamtaler.  

”Undervisningen her er veldig lærerik, 

og for meg kommer dette armbåndet til 

å være en viktig reminder på hvordan 

jeg kan håntere vanskelige ting i livet 

senere” sier Zacarias Moreira som 

går på Bjørnsletta og er konfirmant i 

år. For ham var det en selvfølge å bli 

konfirmant. ”Jeg hadde hørt at konfir-

masjonsopplegget på Ullern var spesielt 

bra,” sier Zacarias som husker tilbake 

på da han vant volleyballturneringen på 

bli-kjent-helgen som det beste  minnet 

så langt i konfirmasjonstiden. Han 

satser alt på fotballen og står opp to 

timer før de andre leirdeltakerne hver 

dag for å få lagt inn en treningsøkt. Om 

morgenfuglen skal gå lederkurs, er han 

usikker på. ”Men jeg liker å passe på at 

andre har det bra, og det er jo en god 

lederegenskap!” sier Zacarias.

”Åpningsshowet er utvilsomt mitt 

beste minne” sier en ivrig  Nicolai 

Ljosåk, som ga alt og bød på seg 

selv for å gi konfirmantene morsom 

 underholdning første kveld.

Prest Jorund 

 Andersen 

 underviser om 

en av perlene i 

 Kristuskransen
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LEDERKURS OG SPENNENDE 

LEDEROPPLEVELSER

Nicolai fortsetter: ”Broren min 

 anbefalte å bli leder fordi det er bra på 

CV’en og fint på leir. Årets  konfirmanter 

er i tillegg innmari hyggelige. Jeg an-

befaler dem alle å ta lederkurset etter 

konfirmasjonen” forteller Nicolai. ”Det 

har faktisk vært enkelt å kombinere det 

å både være kompis med det å måtte 

være litt streng som leder.”

Ferdinand Sveholm Rasmussen 

er leder på første året og anbefaler 

alle andre å gjøre det samme. ”Det er 

kjempegøy, sosialt og lærerikt. Man 

får mange nye venner og opplevelser. 

 Lederkurset var forresten veldig proft 

lagt opp. Ledererfaringen er kjempe

nyttig å ta med seg videre i arbeidslivet. 

Her lærer man å organisere og å ta ans-

var” sier Ferdinand som innrømmer at 

det kan være litt slitsomt også, siden det 

er opplegg døgnet rundt – men mest 

gøy!

Hver kveld, etter at leirdeltakerne 

har lagt seg samles lederne til leder-

møte i peisestuen. Her debriefer man 

dagen som har vært - på både godt 

og vondt – samt fordeler oppgaver til 

dagen som kommer.  Siden den eneste 

klagen som hadde kommet inn fra kon-

firmantene etter første dag på leir var 

at det var mye mygg, kunne lederne 

klappe seg fornøyd på skuldrene. Selv 

John Christian Abrahamsen

Fra venstre: Ferdinand Sveholm Rasmussen, Amanda G Anderson, 

Nicolai Ljosåk og Zacarias Moreira

Her kan alle være 
seg selv.  

God  stemning 
 allerede på 
bussturen.
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Av Rannveig Wahll

«Jeg synes alltid det er gøy å komme 

opp på Fagerli og konfirmantleir. 

I år var det en fantastisk gjeng av 

 konfirmanter og ledere som gjorde 

mitt opphold på konfleir veldig bra.» 

Sier ungdomsleder Sondre Armann. 

Han var en av leirsjefene på den 

første av tre konfirmantleirer på Fa-

gerli denne sommeren. Som leirsjef 

var han blant annet med på å ha un-

dervisning og organisere aktiviteter 

og underholdning i godt samarbeid 

med de andre ungdomslederne. For 

Sondre var høydepunktet den siste 

dagen på leir som ble rundet av med 

gudstjeneste i Skurdalen kirke og 

kveldsavslutning med andakt. «Det 

var flott å få oppleve hvordan alle på 

leir ble et stort og fint fellesskap!» 

Det er ikke bare Sondre som 

verdsetter fellesskapet blant ung-

dommene på leir. Både fellesskapet 

og gudstjenesten i Skurdalen kirke 

trekkes av mange frem som noe av 

det som gjorde sterkest inntrykk på 

konfirmasjonsleir. Mange trekker 

også frem at de har fått en nytt syn på 

kristendommen, og at de hadde det 

morsomt. 

«En tilbakemelding fra mange 

konfirmanter er at de på leir føler 

at de endrer seg og får et nytt syn 

på livet.» Sier Hermann Mjelde 

Hamnnes. Han har i flere år vært med 

som ungdomsleder i menigheten. 

Hermann synes noe av det som er bra 

med at Ullern menighet arrangerer 

konfirmasjonsleir er at «når man er 

ungdom og konfirmant så er man i en 

periode i livet hvor mange endringer 

skjer og det er en periode hvor man 

utvikler seg mye over kort tid. Derfor 

er konfirmantleir en fin mulighet for 

kirken å hjelpe til med å gjøre den 

overgangen og utviklingen mindre 

skummel og litt lettere.»

EFT

2 LEIRLEDERE OM

ET FELLESSKAP SOM 
FORANDRER

Hermann Mjelde Hamnes

Sondre Armann

Trosopplæringsleder Hanne Louise 

Salvesen underviser om dåpsperlen

om lederne er ”på jobb” hele leiren, 

gleder de seg like mye som konfirmant

ene til å komme opp til Fagerli.

”Jeg kommer garantert til å ta 

 lederkurs!” sier en entusiastisk  Amanda 

G Anderson som er konfirmant i år. 

”Jeg valgte å bli konfirmant fordi jeg er 

fra en kristen familie hvor det er tradis-

jon,” forteller hun og er superfornøyd 

med leiren så langt. ”Etter bare to dager 

her har vi allerede fått et fantastisk 

samhold og godt miljø. Alle kan være 

seg selv. Til og med bussturen opp hit 

var kjempegøy – god stemning og start 

på leiren!” Amanda syns de som er med 

som ledere er flinke. ”Det ser veldig gøy 

ut å være leder pluss at jeg vil jobbe 

med mennesker i fremtiden, og da er 

denne erfaringen bra å ha med seg.”
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UNG I ULLERN

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I ULLERN!

Onsdag 11. oktober 2017 kl. 18.00 er alle velkommen til informasjons møte 

for nye konfirmanter i kirken! En informasjonsbrosjyre for hele Oslo ble sendt ut i 

vår. I disse dager går det ut en tilleggsbrosjyre med informasjon spesifikt for Ullern 

til alle som er født i 2003. Dersom du ikke har fått dette, er du velkommen til å ta 

kontakt. Innskriving består av informasjonsmøtet 11.  oktober i kirken, i tillegg til 

at du melder deg på elektronisk. På informasjonsmøtet blir det presentasjon av 

 opplegget for 2018 og utdeling av programmet for  konfirmantåret. På nettsiden 

finner du også informasjon og link til påmelding. 

Her er det mye gøy i vente, så velkommen til det som kan bli den viktigste 

 tiden i ditt liv!

LEDERKURS 
Alle konfirmanter i Ullern får til-

bud om å være med på lederkurs 

etter at de er konfirmert. Men du 

er selvfølgelig også velkommen til 

å melde deg om du er konfirmert et 

annet sted.  Etter gjennomført leder-

kurs blir man  ungdomsleder i Ullern 

menighet. Ungdomslederne er helt 

uvurderlig for menighetens barne og 

ungdomsarbeid.Det er mye takket 

være alle disse  engasjerte lederne at vi 

i Ullern menighet har muligheten til å 

gi konfirmantene et så godt tilbud som 

vi har i dag. I tillegg til å være aktive i 

konfirmasjonsunder visningen bidrar 

også ungdomslederene i Ullern på 

gudstjenester og tros opplæringstiltak 

som Lys Våken. Men også for deg som 

leder er dette en tid med fellesskap og 

mye moro.Du kan lese mer om å være 

ungdomsleder på sidene foran. 

AKTIVUM
Alle ungdommer over konfirmasjons

alder er hjertelig velkommen til 

menighetens ungdomsklubb. Aktivum 

står for Aktiv i Ullern Menighet, og er 

Ullern kirkes ungdoms klubb Aktivum 

for 10. trinn og oppover. Vi samles 

hver torsdag kl. 18.30 først til 

kveldsmesse i kirken, og deretter til 

påfølgende moro på menighets huset 

frem til kl. 21.00. 

Vi starter semesteret torsdag 
31. august og holder på hver 

uke med unntak av ferier og 

helligdager. Vi lager taco, 

spiller vi spill, ser film og mye 

annet. Vi samles med lave 

skuldre og lav terskel. Torsdag-

skvelden avsluttes med en kort 

samling i kapellet. Velkommen!

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!
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I menighetsrådet er vi opptatt av 
å bygge. Både tilbygg, nybygg og 
å bygge menighet har stått i fok
us. Vi mener at alt dette henger 
sammen og at det ikke går an å 
bygge på og nytt uten det målet å 
styrke menigheten vår. Går dere 
forbi menighetshuset nå, bygges 
det for å få til en ønsket cafe men 
det viktigste for oss er at de som 
allerede er aktive i menigheten 
og de vi ønsker skal bli det får et 
skikkelig innhold i disse lokalene.

sene er et tilbud med både innhold og 

form som skal gjøre det hyggelig og 

oppbyggende for de som møter opp. 

Vi ønsker også å fortsette med enkelte 

temakvelder etter messen på torsdager 

hvor det blir både kulturelt og histor-

iske innhold i tillegg til temaer til etter-

tanke.

Det har også vært et ønske fra våre 

venner i Ullern menighetshus venner 

(UMV) å få hjelp til Julemarkedet. 

Det er en stor innsats for at beboerne på 

Ullern skal få komme til menighetshu-

set for å få førjulsstemning og kanskje 

legge igjen litt penger i tillegg. I MR 

snakker vi om muligheten til å knytte 

til flere krefter med flere ideer slik at 

arbeidet blir mindre på UMV som har 

gjort en strålende jobb i alle år.

KAFEEN - ET BREDDETILBUD

Så til tilbygg og kafé. Rett før sommer-

ferien hadde vi en bydelsfest for alle 

som ville komme og målet var å samle 

inn penger til den nye kafeen vår. Det 

ble et fint oppmøte og vi fikk samlet inn 

over 160000 kr. Disse pengene vil sørge 

for at kafetilbudet vil nå bredt. Pizza

ovn, iskremdisk og catering til aktivi-

teter i menighetens lokaler er blant det 

vi ser for oss. Kafebygget er i god sving 

og det planlegges en skikkelig åpnings-

fest som skal sette menighetshuset 

og kafeen skikkelig på kartet. Det er 

forøvrig fremdeles mulighet å komme 

med donasjoner.

Skulle det være tanker og forslag dere 

har der ute, er vi alltid åpne for å høre 

hva dere har og si. Det er tross alt dere i 

Ullern menighet vi er her for!

BYGGING X 3
NYTT FRA

MENIGHETSRÅDET

Vi hadde derfor en inspirasjonsdag i 

slutten av mars hvor menighetsrådet og 

stab satt seg ned, uten en satt agenda, 

for å snakke om hva vi konkret vil gjøre 

for at beboerne i Ullern skal merke seg 

at menigheten er der for dem. Vi kom 

frem til flere punkter som jeg ønsker å 

belyse:

TILBUD OG INNHOLD MED 

MENIGHETSBYGGING I FOKUS

Diakonien i menigheten skal styrkes. 

Diakoni er kirkens omsorgsfunksjon 

og nestekjærlighet i praksis. Flere av 

oss med prestene i spissen, ønsker å se 

hva vi kan gjøre for de som trenger en 

utstrakt hånd. Vi vil treffe de som er 

alene, ungdommer som har det vanske-

lig, eldre og syke og som kunne trenge 

en ekstra støtte fra oss.

Vi har kveldsgudstjenester på 

Torsdagskvelder som vi har som 

mål at flere kommer på. Det er mange 

som synes at søndag klokken 11 er en 

vanskelig tid å komme på. Tordagsmes-

Thorbjørn Brock Stee 

menighetsrådsleder
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SUPER- 
ONSDAG
FOR ALLE!

For deg mellom 0 og 100 år
Fire onsdager denne høsten blir det super- ettermiddag for alle 

aldre! Babysang, Knøttene og Barnekor er en del av 
det hele. Hold av 30. august, 20. september, 

   1. november og 6. desember.
På disse onsdagene behøver familien hverken å lage 

 middag eller delse seg. Her skal vi servere kvalitetsmat 

og ha opplegg for alle. Programmet etter middag vil kunne 

variere noe og det kan bli spenndene overraskeler. Så her 

er alle hjertelig velkommen til en hyggelig ettermiddag på 

menighetshuset med fellesskap på tvers av  generasjoner. Slik er programmet:

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. (50 kr pr. pers.)

Kl 1745:  Aktivitetene starter.

Det blir lek, moro, sang, spill, samtale i ulike grupper for alle aldre

Det blir både familiegudstjenester og søndagsskolen i høst. På søndagsskolen blir 

det det bibelkino, lek, kreativ formidling og spennende aktiviteter. Disse dagene 

møtes på menighetshuset kl. 11.00 og holder på til høymessen er ferdig ca. 12.15. 

VIL DU VÆRE MED PÅ ÅRETS

JULESPILL?
Hvert år gleder vi ca 1500 menne-

sker med julespillet. Vi holder høy 

 k unstnerisk kvalitet med profesjonelle 

instruktører i teater og musikk. Spillet 

er laget spesielt til Ullern kirke og har 

fått strålende kritikker.

Vi øver ukentlig fra oktober til 

 desember og julespillet framføres 3 

ganger på julaften og samler ca 1500 

tilhørere. Vi ønsker oss en gruppe på 

ca 20 barn og unge i alderen 8 16 

årsom vil være skuespillere og san-

gere. Vi håper mange vil være med 

å gi bydelens innbyggere glede og 

julestemning Alle barn i bydelen er 

velkommen til å delta.

Vi du være med? Gi beskjed til prest 

Jorund Andersen på ja593@ kirken.no, 

eller musikalsk ansvarlig Åshild Watne  

på  ashild.watne@imv.uio.no

Velkommen til 
 Ullern menighet!
Det skjer mye i Ullern menighet for alle 

aldre denne høsten. 

For mer informasjon, ta også en kikk 

på www.kirken.no/ullern og "lik" oss på 

facebook slik at du får beskjeder og 

oppdateringer og hva som skjer.

FAMILIEGUDSTJENESTER 
OG SØNDAGSSKOLE

HOLD AV DISSE SØNDAGENE: 

3. september: Familiegudstjeneste med 

utdeling av 6-årsbok

17. september: Søndagsskole 

24. september: Familiegudstjeneste 

med utdeling av 4-årsbok

15. oktober: Familiegudstjeneste med 

høsttakkefest

22. oktober: Søndagsskole  

5. november: Søndagsskole

19. november: Søndagsskole 

3. desember: Familiegudstjeneste og 

Lys Våken

10. desember: Søndagsskole 
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LYS VÅKEN
Helgen 2. – 3. desember ønsker 

vi alle 6.klassinger velkommen til en 

 spennende opplevelse i Ullern kirke. 

Denne helgen skal de få være med 

og feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag 

i advent. Denne feiringen kalles Lys 

Våken. Arrangementet foregår i hele 

Norge rundt denne tiden. 11-åringene 

skal få oppleve en kirke som rommer 

alle – hele døgnet, hele livet!

Søndag 3 september kl 1100 vil vi feire alle som har 

begynt på skolen og markere at de er helt førsteklasses! 

Barnet får også boka “Den usynlige vennen” i gave fra 

menigheten og  kanskje blir det også  andre overraskelser.

Møt gjerne opp kl 1030 i Ullern  kirka så får vi 

skrevet navnet i boka. Det er fint om barnet tar med 

deg skolesekken sin. Vi skal også øve oss på å gi inn 

i  prosesjon før guds tjenesten begynner. Etterpå blir 

det saft og kjeks/kaker og kaffe til de voksne. 

Vi gleder oss til å se mange førsteklassinger den dagen!   Velkommen!

SKOLESTARTS-
GUDSTJENESTE

KNØTTENE
På Knøttene er det lek, dans og sang 

for barn mellom 36 år. Vi starter opp 

på superonsdag 30 august og fort-

setter med "vanlig" samling  onsdag 

13. september. Vi møtes annenhver 

onsdag i oddetalls uker fra kl. 1645-
1730 på menighets huset.

BARNEKORET
Går du i 1.4. trinn, kan du være med 

på Barnekoret i Ullern kirke. Vi møtes 

hver onsdag, fra kl. 1745-1845 på 

menighetshuset. Vi lærer sanger som 

vi fremfører på noen guds tjenester  og i 

andre sammenhenger. Velkommen!

SKATTEJAKT  
OG 4- ÅRSBOK
Dersom barna fyller 4 år i år, så hold av 

helgen 23. og 24. september!

Lørdag 23. september inviteres 

alle 4-åringer til SKATTEJAKT i kirken 

vår. Der blir de kjent med det fineste 

Gud har skapt. Dagen etter, søndagen, 

etter er alle igjen velkomne tilbake på 

gudstjeneste der det blir overrekkelse 

av deres helt egne 4- årsbok. Etter guds-

tjenesten blir det naturligvis kirkesaft 

(og kaffe for den litt større garde), med 

noe godt å bite i.

 Utdeling av 4- årsbok i  Ullern 

kirke har lange tradisjoner og er en flott 

markering.  Invitasjon kommer i posten.

 måltider og sosialt samvær. Når 

kvelden kommer sover vi over i  kirken. 

Søndag spiser vi frokost  sammen, før 

vi gjør de siste forbered elsene til guds

tjenesten. Etter guds tjenesten blir det 

kirkekaffe. 

Lys Våken handler om å være lys 

våkne for det som skjer rundt oss. Vi 

skal være lys våkne for hverandre, for 

Gud og for oss selv.

Velkommen til alle 6.-klassinger!

Lørdag ettermiddag samles vi 

i kirken. Her vil det være et  variert 

program med leker, juleverk

sted, forberedelse av gudstjeneste, 

BABYSANG
Ta med babyen og bli med på Babysang i kirken. På 

babysang er det sang, bevegelse, musikk og hygge i 

kirkerommet. Annenhver onsdag i oddetalls-
uker, kl. 1130-1230. Oppstart onsdag 30. august. 

HØSTTAKKE-
MYLDREGUDS-
TJENESTE
Alle småbarn, voksne og eldre er 

velkomne på høsttakkemyldreguds-

tjeneste i oktober. 2åringer får en 

spesiell invitasjon i posten. Dette er en 

gudstjeneste på de minstes premisser, 

med mye sang og glede. Vi skal ikke 

bare sitte stille i benken, men også 

vandre og "myldre" rundt i kirke-

rommet og se, høre, oppleve og sanse. Vi 

ønsker å sette fokus på takknemlighet for 

hele skaperverket, og Gud som skaper. 

 Etter gudstjenesten skjer det kanskje noe 

annet spennende for store og små. Følg med!
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KROKEN

SMÅPLUKK FOR DE YNGRE

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

eller gå litt rundt mens de voksne 

 drikker kirkekaffe.

Vi trekker 3 vinnere!
Lever gjerne inn svaret ditt. 

Vi trekker en vinner blant svarene! 
Levér svaret ditt til en som jobber 
i  Ullern kirke, legg det i post kassa 
eller send det på mail til  
post.ullern@kirken.no 
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På vei ti skolen skal Gulliver hente Krister Grabbe, Frida Fløyfisk, Sondre Sei og 

Ronja Rødspette. Hva er korteste vei til skolen når han skal hente i den  rekkefølgen

 

Krister 
Krabbe

Ronja 
Rødspette

Sondre 
Sei

FRIDA 
FLØYFISK

Liker du Twistsjokolade? Min 

f avorittbit er den med banansmak. Har 

du en favorittsjokolade?  Kanskje du 

også har et favoritt fotballlag? En jeg 

snakket med sa at The Spurs er best i 

Premier League, for de er rett og slett 

best. 

I mange TV-program handler det 

også om å  finne frem til den beste og 

ofte skal man også velge bort de som 

ikke er gode nok.

Jeg er glad for at Gud ikke gjør det 

Guds favoritter
på den måten. 

Fordi hos Gud 

der er vi alle 

sammen valgt ut, 

fordi vi er gode nok 

alle sammen. Jo flere 

forskjellige typer jo 

bedre. Det er fint å huske 

på: Du og jeg er utvalgt. Du 

er verdifull. Gud velger ikke bort deg 

fordi han ikke liker deg.

Derfor kan man si at Gud har ingen 

favoritter, men jeg liker bedre å si at: 

Hos Gud der er vi alle favoritter.

Hjelp Gulliver på skoleveien!
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Her ser vi Martin Luther forsvare seg under Riksdagen i Worms i 1521. Riksdagen 

endte med å erklære ham fredløs, slik også Pave Leo X hadde gjort. 

TORSDAG 2 NOVEMBER: 

REFORMASJONEN  
– 500 ÅRS PROTEST. NOK NÅ?
Martin Luther skulle bli jurist, men et 

forrykende uvær satte ham på andre 

tanker. Et asketisk klosterliv ga tid 

for bibelstudier og kritisk tenkning. 

Da han forfattet sine 95 teser om 

 avlatshandelen, var han neppe klar 

over hvilket rabalder han satte i gang. 

Takket være mektige venner med 

 betydelige egeninteresser, unngikk han 

å bli brent på bålet som kjetter, men 

endte opp som en av de mest betyd-

ningsfulle personene i Europas historie. 

Kirkesplittelsen var bare en av 

 konsekvensene av Luthers virke. 

 Kanskje var hans viktigste bidrag å 

gjøre Bibelen til allemannseie ved å 

gjøre den tilgjengelig på folkets eget 

språk. Luther var også på mange måter 

salmesangens far, slik vi kjenner den 

fra vår egen kirke og i vår egen tid. 

Men reformasjonen var også 

maktkamp og politikk og førte til et 

hundreår med religionskriger i Europa 

som  kulminerte med tredveårskrigen i 

16181648, og som vi neppe kan klandre 

Luther for.

Torsdag 2. november vil Stig 
Asplin presentere den spennende 

historien i Ullern menighetshus etter 

kveldsmessen i kirken. Der får vi bl.a. 

høre hvordan det gikk med forløperne 

til Luther, engelskmannen John 

 Wycliffe og tsjekkeren Johan Hus, og 

 hvilken betydning italieneren Machia-

velli og tyskeren Gutenberg hadde for 

det som skjedde. Foredraget ender ut 

i det vanskelige spørsmålet: Visst har 

Luther satt spor etter seg i 500 år, men 

kanskje ikke på den måten han hadde 

håpet? 

Musikere fra Bestum Stasmusikk 

deltar. Arrangementet er et samarbeid 

mellom menigheten og historielaget, og 

vi håper på fullt hus! 

Eyvind Skeie 21. september
«VI LØFTER OPP DEN NYE SANG»

- Inspirasjonen fra Martin Luthers 
salmeprogram og salmediktning
Eyvind Skeie er teolog og forfatter og 

en av vår tids aller mest sentrale salme-

diktere.Han vil fortelle om hvorfor 

Martin Luther skrev salmer og hvordan 

reformatoren fornyet den evangeliske 

sangen. Skeie vil også presentere noen 

av Luthers viktigste salmer. Han vil også 

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»  

- Luther og  salmesang på morsmålet
Gjennom «Sanger fra Vest» og «Sanger 

på reisen» har Christoffersen selv bidratt 

til at sanger fra Iona  Community er kom-

met inn i den nye norske salmekanon. 

Ulike  messer og kirkespill er også en del 

av hans egen  kunstneriske produksjon. 

Han drar forbindelsen mellom gudstje-

nestelig reformarbeid og framveksten av 

den lutherske menighetssalmen. Hva er 

sammen hengen mellom reformasjons-

prosjektet og de fornyelses bestrebelsene 

vi ser konturene av i vår egen tid?

Åge Haavik 16. november 

Åge Haavik er en av nestorene innenfor 

hymnologifeltet i Norge og har arbeidet 

med salmer, liturgi og guds tjenestearbeid 

gjennom ulike stillinger.  Tittel på  foredaget 

kommer senere. Følg med på www.kirken.

no og Facebook for Ullern menighet

LUTHER X 4
TORSDAGER PÅ MENIGHETSHUSET

Fire torsdager dette semesteret 
vil det bli foredrag  og spennende 

fokus på Luther
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HJØRNE
SOGNEPRESTENS

”Jesus is the answer,” sa i sin tid 
den kristne ungdomsvekkelsen. 
”But what is the question?” ble 
det spøkefullt replisert. 

Spørsmålet om hvem Jesus var er 

både nå og i hans samtid et påtren-

gende spørsmål. I Matteus evangeliet 

 kapitel 16,13 formulerer Jesus selv dette 

spørsmålet: Hvem sier folk at jeg er? 

Døperen Johannes, Elia, Jeremia, eller 

en annen av profetene? Jesus vender 

så spørsmålet til disiplene: Og dere 

da, hva mener dere, dere som følger 

etter meg. Vi husker Peters svar: Du 

er  Messias. Da var dette blitt et eksis-

tensielt spørsmål for disippelgruppen, 

ikke et spørsmål om å redegjøre for 

folkemeningen. Nå dreide det seg om 

deres egen mening og de var selv nødt 

til å ta stilling til hvem han var. Disse 

spørsmålene om Jesus, hvem han var 

og hvilken betydning han har også for 

HVEM ER JESUS?

meg, er også stilt som et spørsmål og en 

utfordring til oss.

LETTERE Å SNAKKE OM GUD?

I dag er det kanskje lettere å snakke om 

Gud enn om troen på Jesus Kristus som 

menneskets frelser og forsoner. 

Mange sier nettopp at de finner 

Gud i naturen, i det vakre, i solnedgang

en på ”De gamle fjell.” Fjellets nærhet 

til det høye, konkretisert til Gud skaper, 

den allmektige i det høye. Dette hører 

helt klart med i den kristne tro, til den 

”naturlige åpenbaring,” innholdet i første 

trosartikkel, skapelsesteologi. Naturen og 

alt det vakre kan føre til Gudstro og gud-

serkjennelse. Men den ”spesielle åpenbar-

ing” i Jesus Kristus gir del i fellesskapet 

med de troende til alle tider.

GUDSÅPENBARINGER I VÅR TID

Ingen har sett Gud. Men vi hører også 

om Gudsåpenbaringer og Kristusåpen-

baringer i vår tid. Noen forteller om 

dette, også troverdig. Den danske for-

fatteren Charlotte Rørth har skrevet 

en bok om et slikt guddommelig møte:  

”Jeg møtte Jesus” (Paradigmeskiftet 

Forlag, 2015) med undertittelen 

 ”Bekjennelser fra en motvillig troende.” 

Hun så på sin måte et bilde av Kristus, 

hun så konkret ”skriften på veggen” 

og det fikk alvorlige konsekvenser for 

henne, som hun ville meddele offent-

lighetene. 

I bestemte øyeblikk i livet, vil noen 

si de kjente det gudommelige nærværet 

tydelig på en særlig måte. Likevel er 

vi ordinære mennesker som ikke skal 

gå rundt med en forventning om å få 

en slik ”ekstatisk” åpenbaring, som 

 disiplene i sin tid fikk i møtet med det 

som hendte med Jesus eller som en 

ekstra ordinær opplevelse i et sakristi 

i en katedral i Spania som Charlotte 

Rørth skriver om. 
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Av John Egil Rø, 

sogneprest

SPOR AV GUD  

I NATUREN OG I ORDET

Kanskje vi heller skal nøye oss med at 

spor av Gud, nærvær av den Kristus vi 

søker svar på, må søkes, letes frem i 

Og dere, spurte han, 
- hvem sier dere at 

jeg er?

dagliglivet. Det kan vi kanskje gjøre ved 

å åpne oss for det åndelige, spirituelle 

og slik ha sinnet i beredskap for å få 

svar på spørsmålet.

Konkretiseringer for oss kan være å 

søke ikke bare i naturopplevelser, men 

også i Guds åpenbaring i Ordet, Ordet 

i Bibelen, i forkynnelsen, i det kristne 

fellesskapet. Her får vi tegnet for oss et 

bilde av noen som har fått se en større 

flik av det guddommelige. Budskapet er 

fortellingen om en person, Jesus, som 

i Guds øyne, er et budskapet om ham 

som Guds sønn, Guds representant og 

nærvær. Derfor er vår oppmerksomhet 

mer på å høre om, lære om og oppleve 

det Jesus sto for, enn en søken etter å 

få et ekstraordinært bekreftende, gud-

dommelig visjon av ham. Slik kan vi 

få syn for Jesu ord i våre liv og fortelle 

dette videre til alle som vil høre om det.

I det nye testamentet formidles 

svaret på Jesu og vårt spørsmål om 

hvem Jesus er, Guds stemme, røsten fra 

himmelen, Guds tale, Guds ord til oss; 

”Dette er min sønn den elskede, i ham 

har jeg min glede. Hør ham.”

ERIK HEIM
Mandag 19. juni var Erik på sykkeltur med 

venner. På turen falt han død om, oppliv-

ingsforsøk var forgjeves. Erik fylte 76 år i 

april i år. Da han gikk ut av døren for sin 

ukentlige sykkeltur var planene lagt for 

dagen, blant annet med et viktig møte om 

kvelden i menighetsrådet i Ullern der Erik 

var medlem. Planene var også lagt for ferien 

med konen Mie, barn og barnebarn. Det har 

vel ikke riktig gått opp for oss at vi ikke skal 

treffe Erik mer rundt om i lokalsamfunnet 

vårt. 

Erik var en støttespiller i mange 

 sammenhenger, i Ullern idrettsforening, i Lilleaker Lions og kanskje særlig i 

Ullern menighetshus´ venner, UMV. Selv ble jeg nærmere kjent med Erik i ar-

beidet med det årlige julemarkedet i Ullern menighetshus der Mie og Erik var 

viktige medspillere. Gjennom samarbeidet i UMV de siste ti årene ble vi nære 

og gode venner. I styret for UMV var Erik en uerstattelig støtte. Både Mie og 

Erik er/var med i styret for UMV og på årsmøtet 12. juni ble de begge valgt inn 

i styret for nok et år. Erik var også, sammen med Mie, viktig medspiller i de 

månedlige hyggetreffene i menighetshuset. 

Han satt sin andre periode i menighetsrådet og skulle på møte i 

menighetsrådet den dagen han døde. Han hadde en brann for rekruttering  av 

kommende generasjoner  og ville gjerne ha med flere fra den yngre garde. Han 

ville også  jobbe for å styrke fellesskapet i kirken. Det gjorde han også i praksis 

gjennom selv å delta aktivt i kirken og på gudstjenester, som kirkevert under 

gudstjenestene og aktivt inkludere nye mennesker som "dukket opp" i kirken. 

På menighetsrådsmøtene var Erik aldri den som lot temperamentet styre, 

men han våget å stå og stemme for det han trodde på og mente var riktig. 

Staben på menighetskontoret satte alltid pris på hans korte, men  jevnlige 

besøk. Det var alltid et smil og varmt ord til de som arbeidet der. Han grep 

gjerne fatt i små og store oppgaver der han så han kunne bidra og avlaste. 

Erik kjente ”alle”. Hvem skulle vi ringe til for å få utført vedlikeholds

arbeid? Erik hadde navn og kontakter. Selv var Erik jevnlig innom menighets

huset for å følge opp om alt var i orden. Hensikten med venneforeningen er 

å bidra til at Ullern menighetshus blir vedlikeholdt. Erik tok ansvar og var 

nærmest en ekstra vaktmester i menighetshuset, noe også administrasjonen 

i menigheten benyttet seg av og gledet seg over. Erik visste svar på det meste. 

Det skal bli vanskelig for oss i menighetshusets venner å følge opp der Erik 

så brått slapp taket. Vi må trøste oss med minnene. Tankene våre går til hans 

nærmeste, Mie, barn og barnebarn.

Lars Føyn, for Ullern menighetshus´ venner
Thorbjørn Brook-Steen for Ullern menighetsråd og stab
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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 

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

PCoppkobling. Lydanlegget kan også 

kobles opp mot peisestue.  

Vask av gulv er inkludert i prisen.

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. (pris uten kjøkken)

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!
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. Ta  kontakt 

på  post.ullern@kirken.no  for 

 priser og informasjon.KOLDTBORD • TAPAS • MIDDAGER • SNITTER • FINGERMAT • LUNSJ • KAKER • GRILLING • KOKKER

Alt innen 
 cateringtjenester

Ta kontakt på
23 37 90 09

www.solglimt.no
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30. august: Superonsdag med  middag 

og felleskap for alle aldre. Kickoff 

og oppstart av høstens barne- og 

ungdoms aktiviteter.

3. september kl 11 Familiegudst-

jeneste med utdeling av 6-årsbok.  

Matt 25,14-30 Ulrike Lunde

kl 13: Dåpsguds tjeneste Ulrike Lunde

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

7. september kl 18.30  Kveldsmesse 

 Ulrike Lunde

Helgen 9.-10. september 

 Konfirmasjonsgudstjenester

9. september  kl 11, 13 og 1530

10. september: kl 11. Jorund Andersen

11. september kl 12. Bibeltime på 

menighetshuset

14. september.  kl 18:30:  Kvelds-

messe, John Egil Rø

17. september  kl 11:  Høymesse,  

Mika 6,6-8, Ulrike Lunde. 

Søndagsskole på menighetshuset

20. september kl 17: Superonsdag 

med  middag og felleskap for alle aldre. 

Knøttene, barnekor og andre er sam-

men med oss. Mat, sang, lek og latter.

21.september  kl 18:30:  Kvelds messe, 

Ulrike Lunde.  

1915: Eivind Skeie  Lutherforedrag:  

"Vi løfter opp den nye sang" på 

 menighetshuset

24.september  kl 11:  Familieguds-

tjeneste, med utdeling av 4årsbok. 

Mark 7,3137, Jorund Andersen

25. september: Bibeltime kl 12 på 

menighetshuset

28.september  kl 18:30:  Kvelds-

messe, Jorund Andersen

1. oktober  kl 11:  Høymesse, Joh 11,17

29, Ulrike Lunde

kl 13:  Dåpsgudstjeneste, Ulrike Lunde

2. oktober: Hyggetreff kl 12 på 

 menighetshuset

5. oktober  kl 18.30: Kveldsmesse, 

John Egil Rø

8. oktober  kl 11:  Høymesse, 

Matt 8,1417, John Egil Rø

9. oktober: Bibeltime kl 12 på 

menighets huset

12. oktober  kl 18:30:  Kveldsmesse

15. oktober  kl 11:  Høsttakkefest og 

familiegudstjeneste, Matt 5,2026, 

 Ulrike Lunde. Kirkekaffe og samling på 

menighetshuest etter gudstjenesten

16. oktober: Hyggetreff inviterer til 

busstur til Rygge og Jeløya.

19. oktober  kl 18:30:  Kveldsmesse

kl 1915: Lutherforedag ved Jan Ter-

je Christoffersen: "En ny rolle for 

 menigheten. Om luther og salmesang 

på morsmålet", på menighetshuset.

22. oktober  kl 11:  Høymesse, 

Hebr 13,13, Vikar, Knud Jørgensen 

Søndagsskole på menighetshuset

26. oktober  kl 18:30:  Kveldsmesse, 

John Egil Rø

29. oktober  kl 11:  Høymesse, Bots og 

bønnedag Luk 13,2230, John Egil Rø

kl 13:  Dåpsgudstjeneste, John Egil Rø

1. november: Superonsdag for alle 

aldre. Vi starter med middag kl 17.

2. november  kl 18:30:  Kveldsmesse, 

John Egil Rø

Kl 19.15: Lutherforedrag/forestilling 

om reformasjonen i samarbeid med 

 Historielaget.

MENIGHETSKALENDER
5. november  kl 11:  Høymesse, 

Matt 5,112, Ulrike Lunde 

Søndagsskole på menighetshuset

Kirkekaffe på menighetshuset etter 

gudstjenesten

6. november: Hyggetreff kl 12 på 

 menighetshuset 

9. november  kl 18:30:  Kveldsmesse, 

John Egil Rø

12. november  kl 11:  Høymesse/ 

 Ungdomsgudstjeneste, Mark 10,2831, 

Ulrike Lunde

kl 13:  Dåpsgudstjeneste, Ulrike Lunde

13. november: Bibeltime kl 12 på 

menighetshuset

16. november  kl 18:30:  Kveldsmesse, 

Ulrike Lunde

Kl 1915: Lutherforedrag ved Åge  Håvik: 

"Luther i norske salmebøker", på 

menighetshuset

19. november  kl 11:  Høymesse, 

 Jorund Andersen 

Søndagsskole på menighetshuset

23. november kl 18:30:  Kveldsmesse, 

Jorund Andersen

25. november  Konsert med Gospel 

Explotion 

26. november  kl 11:  Høymesse, 

Matt 25,3146, John Egil Rø

Kl 13:  Dåpsguds tjeneste, John Egil Rø

30. november  kl 18:30:  Kveldsmesse

Oppsetting av minneplakett for jøder 

fra Ullern som drept under krigen. 

Markering i forbindelse med guds

tjenesten og samling i menighetshuset 

etter messen
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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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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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«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

Åpningstider
Mandag til fredag: 10-21, lørdag: 9-19.

Meny 9-21 (9-19)
Vinmonopolet 10-18 (9-15)

Vitus apotek 9-21 (9-18)
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

Anne Anker

Mads Svaheim Thomsen

Amanda Torgersen

Sebastian Moen Dons

Filippa Lenth

Ferdinand Opsahl Kolgrov

Sander Brunsby-Lindbäck

Sverre Listerud Jansen

Jolie Louise Nordskar Hilberg

Celine Nordby

Maia Olengha-Aaby

Christian Nordby

Daniel Krøvel Gran

Nicolai Apollonius Rasmussen Rosenlund

Olav Holthe Christiansen

Sebastian Bettum-Solberg

LarsMagnus Gamlem Tønnessen

Matheo Elias Christensen

Frida StarheimGrøtter

Lykke Indie Thorheim

Hermine Augusta Schjerven

Mads Andenæs Jaastad

Lotte Alnæs Flognfeldt

Kristian Walter Ulsaker

Isabelle Westbye Halvorsen

Laurits Martinsen Aagaard

Ole Rømer Maximilian Sandberg

Jacob Risan Kvalshaugen

Hermine Cecilie Thorsager Wangestad

Maria Amelia OyeKorkor Solbakk Ampofo

Jens Klevjer Kay

Nina Brattestå Grønlund

Charlotte Serine Godt

Ulrik Krogstad Vartomten

Annabel Skjelbred-Collins

Mille Sophie Løwenborg Wroldsen

Cornelia Skjelbred-Collins

Norah Olivie Rinden-Osvik

Lina Vatland Wogsted

Ellie Tveitan Ørjansen

Sander Sollid Robstad

Jules Isabel Ahmad

Ingvild Drægni

Alvar Hjetland

Håkon Hornstuen Bakkan

Mikkel Olai Osland Fodstad

Ludvig Stang Bunæs

VIGDE

Anita Langerød og Jan Bjørnar Pettersen

Anniken Eirin Roppen og Kjetil Holt

Christina Kimberley Blomdal og Chris Sørum

Alexandra Umterkofler og Christian Edvard Tesaker

Cecilie Jelstrup og Thomas Hage Boye

Malene Berthelsen og Mads Hammer Knudsen

Katharina Helena Hesbø og Marius Belbo

Åse Røynestad Konsmo og Anders Jahr Svalheim

Nina Andersstuen og Christian Nyhuus Johnsen

Mona Heggli og Roger Wilhelmsen

Azadeh Borghan og Shahab Sharifzadeh

Caroline Aass og Morten Eggen Monsen

Hilde Johansen og Flavio Kiforenco Pighin

Carina BackerGrøndahl Blaalid og Torbjørn Smidt

Silje Mjåtveit Helleseth og Thomas Sebastian Rosén

LIVETS GANG

DØDE

Kari Herland Olsen

Tove Bakke

Erik Danielsen

Knut Joachim Gøttsching Berg

Ragnhild Fredrikke Fougner Galtung

Rolv Bruvaag

Jan Sandviknes

Arne Wasa1

Turid Fintland

Hans Henrik Bistrup Bull

Hanne Guri Johnsen Lundgreen

Anna Fiskerud

Per Andreas Haugsten

Borghild Magdalena Bye

Jørn Johannessen

Hulda Therese Sundsli Olsen

Christian Haneborg

Solveig Halvorsen

Anne Karin Guldbrandsen

Kjell Egil Stixrud

Marit Aske

Elin Andhøy

Erik Heim

Ruth Christine Schwensen

Dag Aakrann

Ketil Amundsen

Signe Marsdal Wulff

Solveig Karoline Varre

Aagot Stender Kielland Evensen

Tom Francesco Boni

Ivar Størseth

Herbjørg Astrid Lovise Gundersen

Rolf Valdemar Grønlund

Eva Dahl

Else Pauline Rudler

Harald Edvard Meltzer

Aase Mary Haugslien

Tom Arne Rustad

Per Halstensen

Marie Lund

Morten Talgø

Elisabeth Anna Nilssen

Nils Christian Fog

Anne Marie Staubo

Thor Erik Wik

Astrid Ninni Hatlehol



Vi håper du setter pris på å få KirkeNytt i postkassa di. Vi ønsk-

er at bladet skal holde deg oppdatert på det  viktigste som skjer 

 innen menighetsliv og ellers i området vårt. KirkeNytt er det eneste 

 redak sjonelle bladet som sendes ut til alle innbyggerne i Ullern. Vi 

når mange.

Selv om KirkeNytt lages på dugnad, er det ikke gratis å lage det. 

Vi håper derfor at du vil hjelpe oss med en liten gave. I 2017 vil 

 Kirke Nytt komme med 4 utgaver.  Ved å betale en frivillig kontigent 

 hjelper du oss å

• Gi glede og kunnskap til alle som bor i Ullern menighet

• Informere om hva som skjer i menigheten og bydelen vår

• Inspirere til fellesskap og frivillig innsats

• Synliggjøre vår inkluderende folkekirke

• 

Hjertelig takk for din gave til KirkeNytt!
Den kan sendes til kontonummer 1000.47.84719. Merk betalingen 

 “Frivillig kontingent til KirkeNytt”.

På forhånd takk! 

Hilsen redaksjonen

Ullern menighet
Holgerslystveien 22

0280 Oslo

 

Frivillig kontingent på "KirkeNytt",

Menighetsblad for Ullern

 

1600 47 84719

1600 47 84719

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

HER ER GIROEN SOM IKKE ER 
SOM ANDRE!

Nytt fra Ullern menighet  Nr 2 - 2017

 
3: regnbuer i kirken

 4: Alle generasjoner sammen

 
8: noen å snakke med?

 
10: nå blir det kafé!

NYTT FRA ULLERN MENIGHET  NR 3 - 2017

3: 500 år etter4: Din og min kirke8: Å møte mennesker10: Leir og lederskap15: Bygge menighet
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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 

BruOlsen Kantor 

tb548@kirken.no 

23 62 93 93

AnneBritt Myhre 

Kontormedarbeider 

am963@ kirken.no 

23 62 94 00 

Hanne Louise 

Salvesen,

Trosopplæringsleder 

hs449@kirken.no 

23 62 93 96

OleJørgen  Andersen 

Kateket  

oa228@kirken.no 

23 62 93 97

Elisabeth Frafjord 

Torp, 

Menighetspedagog 

ef692@.kirken.no

Johanne Bogen,

Kirketjener

Linn Mirjan, 

 Maurer Haugsten

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 Strøm-Andresen

Nominasjonskomiteens liste (NL):
• Stig Asplin

• Åshild Watne

• Linett Bjørkto

• Fredrik GladGjernes

Varamedlemmer (NL):
• 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


