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SKRIFTEN PÅ VEGGEN
Adamseplet
"Adamseplet" er navnet på fremste del av strupehodet hos menn. I Bibelen (1. Mos 3,6) leser 

vi om at Adam, det første mennesket, lot seg lokke av sin kvinne, Eva, til å spise av treet til 

kunnskap om godt og ondt.

Adam og Eva bodde i Paradisets hage og var så nær Gud som man kunne være. De 

hadde et avslappet forhold til ham og snakket med ham hver dag ansikt til ansikt. Livet i 

Paradis var fantastisk og uten andre restriksjoner enn at det var ett eneste tre i hagen som 

de ikke fikk lov til å spise frukten fra, kunnskapens tre. Den som spiste av det, ville komme 

til å forstå forskjellen på godt og ondt. En slange i Paradis overtalte Eva til å spise av treet, 

og hun ga også Adam av frukten. Da oppdaget de plutselig at de var nakne, og de gjemte seg 

for Gud. Gud sendte dem ut av  Paradiset og fortalte dem hvordan livet deres kom til å være 

fra nå av. De skulle arbeide hardt for å skaffe seg mat, og kvinnen skulle føde barn under 

BIBELORD I DAGLIGTALE
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store smerter. Dette er jo både en del av Adam og Evas histo-

rie og en del av hele menneskehetens  historie. For slik er det 

å være menneske. Nå startet livet i den virkelige verden. 

De fikk tre sønner som er navngitt i Bibelen, Kain og 

Abel, og dessuten en attpåklatt, Set. Hver gang Eva 

hadde født, takket hun Gud. Adam og Eva opplevde 

altså ikke at Gud hadde forlatt dem selv om de ikke 

lenger bodde sammen med ham i Edens hage.

Etter gammel tradisjon mente man at klump-

en i  mannens hals var et resultat av at en bit av 

frukten fra kunnskapens tre hadde satt seg fast i 

halsen til Adam. Dette er så blitt til ordet "adamseple".

LES LITT MER: • 1. MOSEBOK 3,6  

• JOHANNES EVANGELIUM 22, 18 • SALMENES BOK 35,5
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Slagordet vårt  
skal peke ut kursen 

for alt vi gjør.

JORD OG HIMMEL MØTES 

LEDER

Med skrekkblandet fryd har jeg overtatt 

stafettpinnen som leder av menighets-

rådet fra Thorbjørn Brook Steen. Det 

er som å hoppe etter Wirkola. Skrekk 

fordi jeg kjenner vekten av ansvaret, 

men fryd over å få påvirke noe jeg 

brenner for. Fryd fordi jeg og nestleder 

Stig  Asplin har et herlig menighetsråd 

i rygg-en. For ikke å snakke om den 

største fryden: Å få mulighet til å repre-

sentere en fantastisk menighet!

Du har sikkert sett logoen vår, 

”Jord og himmel møtes”. Jeg ønsk-

er at de ordene ikke bare blir en tom 

 floskel av et slagord, men en visjon 

for menigheten som tydelig peker ut 

kursen for alt vi gjør. Også byggepros-

jektene. Det handler om å tenke nytt 

og skape møte plasser. Gjøre Ullern 

menighet til et attraktivt sted å være for 

alle i bydelen. Ikke for å bli et hvilket 

som helst alternativ til Stoppestedet 

eller CC-Vest, men fordi vi tror på det 

himmelske  aspektet. Det handler ikke 

om bygnings massen alene - det handler 

også om Jesus.

EN EKSTRA DIMENSJON 

Jeg pleier å forklare min tro på Jesus 

og mitt forhold til Ham som en ekstra 

dimensjon i livet – nesten som å ta på 

seg 3D-briller på kino. Uten brillene 

kan du fortsatt se filmen, men brillene 

gir deg en helt annen opplevelse og ny 

dimensjon.

”Så hvor er Jesus midt oppe i alle 

byggeprosjektene?” lurer du  kanskje 

på. ”Handler ikke menighet om 

gudstjenest ene?”  Jeg har ikke tro på å 

begrense Jesus til kun å være i kirken 

kl 11 på søndager. 

Ny menighetsbarnehage gir oss 

mulighet til å formidle bibelens bud-

skap til de minste. En mangelvare i et 

samfunn der man stadig oftere kaller 

påske for ”gul høytid”, barna tror julen 

feires fordi nissen ble født - og K’en i 

KRLE-faget står i fare for å fjernes.

Med kafé kan menighetshuset bli et 

sted folk vil være - også ”kirkefremme-

de”. Nye attraktive kjellerlokaler vil 

gjøre at ungdommen trives. Byggingen 

gir muligheter for flere aktiviteter i 

menighetens regi, enten det er snakk 

om kor, speider eller andre møteplass-

er. På sikt vil disse prosjektene også gi 

menigheten bedre økonomi, som gjør at 

vi kan tørre å tenke og satse større. 

EN LEVENDE MENIGHET

Jeg drømmer om en levende menighet. 

En menighet for hverdager – ikke bare 

dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. 

En menighet man tiltrekkes fordi det 

er et godt sted å være. Et sted man 

får energi og påfyll av å dra til, et sted 

barna har det gøy, et miljø hvor du kan 

finne ro, trøstes eller ta time-out. Et 

sted du kan møte Jesus og oppleve en 

ny dimensjon, et sted du kan være deg 

selv og fri - i et fellesskap du blir sett, 

hørt og inkludert. Et sted du kjenner 

tilhørighet til og føler deg hjemme. Et 

sted med dugnadsånd - og en storstue 

menneskene i bydelen ser på som ”sin”.

Som fotballmamma ser jeg det 

myldrer av familier på Ullernbanen 

nesten daglig. Foreldre som tar på seg 

treneransvar, dømmer i kamper og 

står i kiosken. Mammaer og pappaer 

som heier. Ikke nødvendigvis fordi 

de  brenner for fotball, men fordi de 

vil bidra og vil være sammen med 

barna sine. Drømmen min er å skape 

det samme engasjementet i Ullern 

menighet. Et sted for hele familien, et 

sted du blir oppmuntret, løftet opp og 

heiet på – både av mennesker og Jesus. 

Et sted jord og himmel møtes.

God jul!
Av Rannveig Wahll

menighetsrådsleder
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De som er kirkegjengere i Ullern, 
har nok lagt merke til Kaia Øst-
berg. Hun er en aktiv og trofast 
kirkegjenger, har vært tilknyttet 
Ullern siden 1968, og bodd her 
fast siden 1987. Hun deltar stort 
sett hver søndag formiddag på 
gudstjeneste i Ullern kirke. 

TROFAST KIRKEGJENGER

Kaia ønsker at kirkeklokkene skal 

kime og kalle fra klokken 1030 hver 

søndag for å få menigheten inn til 

gudstjeneste. «For meg er og blir guds-

tjenesten hoved sammenkomsten og 

hovedfelleskapet for den tilbedende og 

lovprisende menighet. Det får vi takke 

for og delta i,» sier hun og understreker 

videre hva gudstjenesten gir av ånde-

lig næring og kraft til å greie livet i en 

krevende verden. Et annet lite ønske er 

at «stille bønn» varer lenger i messen. 

Både barn og voksne tåler mer stillhet. 

Hun er samfunnsengasjert, 

 imøtekommende og har et smil på lur. 

Hun har sittet i diakoniutvalget, del-

tatt aktivt i de forhenværende møtene 

til Kvinner og Tro i kirkerommet og 

er en av initiativtagerne til en nabo-/ 

bønnegruppe i privat regi. Deltagerne 

i bønnegruppen med snittalder på 85 

år samles hver tredje uke til bønn. De 

ber for stab, menighetsråd og virksom-

heten for øvrig. De har eller har hatt et 

engasjement for aktivitetene i og rundt 

Ullern menighet gjennom mange år og 

holder seg oppdatert om tilstand, behov 

og planer. 

BYGGING AV MENIGHET

Det er ikke til å komme vekk fra at 

mange, inkludert Kaia Østberg, ristet 

på hodet og var bekymret da det nye 

menighetsrådet for et par år siden 

 ambisiøst sto frem og snakket om store 

visjoner, vekst og ville byggeplaner. I 

etterkant, tar imidlertid Kaia selvkritikk 

for skepsisen, og synes at menighets-

rådet har vist en kraftfull gjennom-

føringsevne så langt: «Sammen med 

staben har menighetsrådet et pågangs-

mot som kan ta pusten fra oss gamle og 

et engasjement som er betagende.» 

Kaia ser at både stab og menighets-

råd har omtanke og ambisjoner for 

både små og store innen kirkehusenes 

gamle og nye vegger, og at hun har stor 

respekt for det som gjøres med tanke 

på lokaler og aktiviteter med den mål-

setning å bygge menighet. «Jeg ber for 

stab og menighetsråd og ønsker alt godt 

for planene», sier hun. 

Kaia poengterer at det å bygge 

menighet handler om mer enn å bygge 

hus og initiere morsomme aktiviteter 

for barn og unge. Det var særlig i siste 

utgave av Kirkenytt at det ble kommun-

isert tydelig at planer fremover handler 

vel så mye om å fylle nye bygg med 

 innhold. Selv om gudstjenestene ikke 

var nevnt spesielt, så fremhever Kaia 

igjen at kirkerommet må fylles med en 

gudstjeneste-feirende menighet nå og 

videre fremover. 

LIVSHOLDNINGEN GRUNN

FESTES I KIRKENS LIV OG 

 VIRKSOMHET

Med det rikholdige barne- og ungdoms-

arbeidet i Ullern menighet synes Kaia 

foreldre til barn og ungdom er ekstra 

heldige akkurat nå: «I Ullern menighet 

har barna en kjempesjanse til å møte 

den Gud vi kjenner og gjennom Jesus 

Kristus grunnfeste en samvittighet 

og en holdning som bærer gjennom 

livets rystelser. Det er helt vesentlig 

å få  bygget inn i barns og unges livs-

forståelse at vi er skapt for å ta godt 

vare på både kropp og sjel og vår neste. 

«Selv liker jeg naturliv og er dypt 

opptatt av miljøet så jeg er glad for at 

Ullern vil kalle seg en grønn menighet. 

Temaet fortjener å bli tatt opp enda mer 

i kirkelig undervisning i hele landet. 

Dermed følger forhåpentlig praksis og 

politikk.» sier den gamle damen. 

Jeg synes særlig 
foreldre med barn 

eller ungdom er 
 ekstra heldige her i 

Ullern nå.

PROFIL

KAIA ØSTBERG

JEG BER FOR MENIGHETSRÅD OG STAB
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OPPFORDRING

Avslutningsvis vil Kaia gjerne føye til 

at det gode aktivitetstilbudet  spesielt 

rettet mot barn og unge koster. Som 

et eksempel må stillingen til den 

 inspirerende menighetspedagogen 

 reddes gjennom gaver, og hun opp-

fordrer dermed alle som har noen glede 

og nytte av menigheten, til å huske 

givertjenesten og doble den hvis man 

kan!

Kirkerommet 
må fylles med en 

 gudstjeneste-feirende 
menighet nå  

og videre fremover

JEG BER FOR MENIGHETSRÅD OG STAB

Av  

Inger Johanne S. Prizzi



6  KIRKENYTT

MAYA WINTHER SOLHEIM:

MIN JULESALME

25
NORSK SALMEBOK

Eyvind Skeie

Tekst: Eyvind Skeie 

Melodi: Sigvald Tveit

TENN LYS
1
Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes.  Et lys er tent for det.

2. 
Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

3. 
Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

4. 
Tenn lys!
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

5. 
Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land!
Må ingen være redde og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

I skrivende stund er det straks november måned. Snart 

tennes adventslys i gater og på torg. Advent og jul betyr 

for mange av oss god mat og samvær med kjære og nære. 

For noen er festlighetene og gavene mange, for andre er 

det kanskje lite å se frem til. Førjulstiden kan gjerne være 

en tid hvor vi husker på å tenne lys av håp og varme i de 

mørkeste rom. 

I kirken gleder vi oss over at det lille barnet kom til  

jorden. Jesus er jo den sentrale skikkelsen i kristen-

dommen. Et lite barn som brakte himmelen til jorden.  

Han viste oss hva Guds endeløse kjærlighet rommer,  

og han lar ikke troende vandre i mørket.

TENN   LYS!
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Av  

Maya Winther Solheim

menighetspedagog for 

Bærum menighet (Dnk)

TENN   LYS!
Eivind Skeies vakre adventsang, 

Tenn lys! har fått et femte vers. 

I julen burde vi få lov til å være 

fylt av ro, metthet og glede. Med god 

 samvittighet. Men kunne det være 

mulig, samtidig, midt i all feiringen, å 

huske på vår særstilling?

 Eivind Skeie har skrevet en vakker 

julesang om å tenne lys av håp på hele 

vår vide jord. I fjor kom det femte 

verset til. På oppfordring fra Kirkens 

Nødhjelp. Skeie svarer selv at det femte 

verset kan synges som en konklusjon 

når alle de fire lys er tent. Det er ikke 

nok at vi «bare» tenner lys i seg selv. Vi 

må også gjøre noe. Vi må handle.

Når denne sangen også i år  synges 

vers for vers, mens det tennes lys på 

adventskransen både i kirken og i 

hjemmene, tilbyr den en helt spesiell 

anledning til å snakke om de tema den 

tar opp. Det handler om å se vårt  ansvar 

for jordens rikdom og appellerer til 

handling. 

Målsettingen til Kirkens nødhjelp 

er at flere barn skal få fylle fem år.

GUDS KJÆRLIGHET

Guds kjærlighet er rundt om meg
Den er over alt jeg vet.

Og hvor jeg snur eller vender meg,
Står jeg midt i Guds kjærlighet.
Den er over, under, foran,bak
Og den varer hver eneste dag!

Ja!!

VELLYKKET HØSTTAKKEFEST 
FOR 2-ÅRINGER
 - ET LITE TILBAKEBLIKK

For første gang har Ullern kirke invitert til høsttakkefest som en del av 

trosopplæringsplanen. Menighetens 2-åringer var spesielt inviterte til 

 gudstjenesten 15. september. Under gudstjenesten ønsket vi å takke Gud 

for alt det gode han gir oss gjennom naturen, gjennom det vakre skaper-

verket og våre medmennesker. Her skulle vi møte Gud og høre en bibel-

fortelling, synge med bevegelser og myldre. 

I starten av gudstjenesten kom alle barn, som hadde noe med seg, 
fram og la løv, frukt eller grønnsaker rundt 

 alterringen. 

Under gudstjenesten hadde vi  

sanger med bevegelser,  

skapelsesfortelling med 

flanellografen hvor alle barn 

kunne være med å henge på 

stjerner, skyer, fisker, dyr og 

mennesker. Den siste dagen 

av skapelsen syntes Gud at alt 

han hadde skapt var så vakkert! 

Åh! - så vakkert!

Barna og de voksne gikk rundt i  

kirkerommet og fikk testet sine lukte- og 

smakssanser, tenne lys og se på et bildet av 

noe Gud synes er skikkelig fint og som han er 

veldig glad i. 

Etter gudstjenesten delte vi de medbrakte 

gavene og hadde en hyggelig kirkekaffe. 

Vel møtt neste høsttakkefest, kjære 
2-åringer, og til alle neste års 2-åringer 
og til alle dere andre! 
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MØT EN FRA

STABEN

MENIGHETENS ANSIKT UTAD

”Ullern Menighetskontor, 
du snakker med Anne-Britt 

Myhre,” sagt av den alltid så 
blide  stemmen til menighets

sekretæren er førsteinntrykket 
man får på telefonen i kontakt 

med menighets kontoret. Dersom 
du ringer eller sender epost til 

menigheten er det AnneBritt 
Myhre som besvarer – og dukker 
du opp på menighetshuset er det 
henne du treffer på forværelset.

”Jeg prøver å være like hyggelig med 

alle, enten de ringer for å leie lokaler 

til dåpsselskap eller om de tar kontakt 

for å melde seg ut av kirken,” forteller 

Anne-

Britt entusiastisk, som mener at det 

er viktig å være hjelpsom og imøte-

kommende uansett hva henvendelsen 

gjelder. ”Jeg blir en slags ambassadør 

for menigheten, og da ser jeg det som 

min oppgave å bevare kirkens gode ry.”

ARBEIDSPLASS OG  

EGEN MENIGHET

59-åringen er en av få i 

stab som  faktisk bor 

på  Ullern. Der-

for ser hun som 

privat person 

på menighet-

en som sin 

menighet, i 

tillegg til å 

ha den som 

sin arbeids-

plass. På 

spørsmål om 

hvordan denne 

kombinasjonen 

fungerer svarer 

hun: ”Det har jeg 

egentlig aldri reflek tert 

over, verken fordeler eller 

ulemper.” Anne-Britt prøver 

å skille mellom jobb og  privat – 

”Men når jeg som medlem kommer på 

gudstjeneste, tar jeg meg selv ofte i å 

legge merke til at en pære har gått eller 

løper til for å fikse dersom lydanlegget 

ikke fungerer som det skal!” ler hun. 

Ullern menighet har nesten blitt livss-

tilen hennes, og hun trives godt i både 

jobbsammenhengen og menighetslivet. 

”Jeg og mannen min ble viet i Ullern 

kirke for mer enn 35 år siden. Etter det 

har våre 3 barn blitt både døpt og kon-

firmert her.” 

Tilhørighet var  nettopp grunnen 

til at hun begynte for over 18 år siden. 

Anne-Britt er egentlig lærer og utdannet 

innen spesial pedagogikk, men hadde 

på den tiden vært hjemme med barna. 

Etter en forespørsel fra menigheten om 

å hjelpe litt til startet hun først på time-

basis, for deretter å bli ansatt. Nå jobber 

hun i ca 50% stilling.

Med en fartstid på 18,5 år er 

menighetssekretæren den i stab som har 

jobbet her lengst. ”Jeg blir nesten som 

en syvende-far-i-huset, gammel og sur”, 

fleiper Anne-Britt. Noe som ikke kunne 

vært lenger unna sannheten, da alle 

som kjenner henne vet at hennes alltid 

så gode humør og positivitet nettopp er 

hennes varemerke.

Som kontormedarbeider, menighets-
sekretær og kirketjener har jeg veldig 

 allsidige arbeidsoppgaver. 
Jeg vet aldri hva dagen vil bringe,  

så det er aldri en kjedelig dag på jobb
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Av Rannveig Wahll

MENIGHETENS ANSIKT UTAD

GOD KJEMI OG   

GODT SAMARBEID I STABEN

På spørsmål om hvordan hun vil 

beskrive arbeidsmiljøet svarer hun at 

hun heldigvis har god kjemi og veldig 

godt samarbeid med alle i staben. ”Her 

på huset er det en fantastisk stå-på-vilje 

og dugnadsånd. Alle trår til og stepper 

inn der det trengs dersom vi i perioder 

er underbemannet for eksempel på 

grunn av sykdom. Vi har ikke måttet 

avlyse noen arrangementer grunnet 

fravær – noe vi kan være stolt av!”

”Som kontormedarbeider, 

menighetssekretær og kirketjener har 

jeg veldig allsidige arbeidsoppgaver. Jeg 

vet aldri hva dagen vil bringe, så det er 

aldri en kjedelig dag på jobb.”

MANGE OG  

VARIERTE OPPGAVER

I tillegg til å være ”frontdesk” og 

menighetens stemme og ansikt utad 

ved å besvare innkommende epost og 

telefon, sørger Anne-Britt for at det 

alltid er blomster på alteret, at det 

er nok vin og oblater til nattverd, at 

kunngjørings arkene til gudstjenestene 

blir laget i  samarbeid med prestene, 

at kirke rommet er ryddig, at stearin-

lysene i kirken skiftes ut ved behov, 

at det skaffes organist til vigsler, at de 

som  etterspør dåps- og vigselsattester 

får dette tilsendt, at korrektur leses 

på KirkeNytt og andre utsendelser, at 

kirke tjenernes turnus settes opp, at 

 informasjon henges opp på oppslags-

tavler og i monter, at vaktmestere 

følges opp, at invitasjoner til LysVåken, 

utdeling av 4-års bok og andre tros-

opplæringstiltak i årskull sendes ut, at 

nybakte foreldre som kommer til dåps-

samtale eller sørgende som kommer i 

forbindelse med planlegging av gravferd 

blir tatt imot, at de som henvender seg 

vedrørende slekts granskning som med-

fører manuelt dypdykk i kirkebøkene 

får sine svar, at utleieforespørsler 

bookes, at leietakere av lokalene våre 

til blant annet dåpsselskaper og minne-

samvær får omvisning, nøkler og prak-

tisk informasjon og at vordende brude-

par får svar på hva slags vaser som 

finnes i kirken til pynting samt hvorvidt 

de kan få spille ”sin sang” i vielsen, for 

å nevne noen av arbeidsoppgavene til 

Anne-Britt.

I tillegg er det ansvaret for Åpent 

Kapell. ”Dette er et fantastisk tilbud på 

dagtid mandag til fredag, hvor du kan 

komme for å tenne lys, be en bønn eller 

bare sitte i stillhet” inviterer Anne-Britt.

Selv om Anne-Britt er evig 

 optimist ser hun at en av menighetens 

 utfordringer ligger i å engasjere 

flere voksne midt i livet. ”Jeg savner 

deltakelse fra de mellom 40 og 60 

år – her har vi et stort forbedrings-

potensiale. Vi har mange flotte frivillige, 

men ønsker oss flere. Nå mangler vi 

for eksempel et kirkeskyss-tilbud til 

de som trenger hjelp for å komme seg 

til og fra gudstjeneste” forteller Anne-

Britt og oppfordrer folk til å stille seg til 

 disposisjon.

”Ullern Menighet har lenge 

hatt det gode konfirmasjons- og 

ungdomsarbeid et som sin største 

 styrke, i tillegg til å være en tradisjons-

rik menighet. Med barnearbeidet vårt 

har det gått litt opp og ned, men nå er 

det herlig å se at det igjen  blomstrer! 

Det var 93 personer til middag på 

 SuperOnsdag i høst, og  vi opplevde 

nesten at lokalene var for små – noe 

som av andre menigheter ville blitt sett 

på som et luksusproblem” avslutter 

Anne-Britt.
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HJØRNE
SOGNEPRESTENS

JULETID

MYE BESØK

I advents- og juletiden er det mange 

som besøker kirker og Gudshus. 

Barnehage- og skolegudstjenester, 

 julekonserter og adventsarrangementer 

avholdes. Guds tjenester feires. Vi gleder 

oss over at mange er til stede i kirkene i 

adventstiden og julehøytiden. 

I Ullern kirke er julaften den meste 

besøkte dagen i hele kirkeåret. Mellom 

to og tre tusen mennesker velger å 

starte sin tradisjonsrike julefeiring her. 

Samtidig minnes mange sine kjære som 

har gått bort. Skikken med å tenne lys 

på kirkegården og gravlunder viser det. 

Den som har sett kirkegården på 

Ullern når kirkeklokkene kimer julen 

inn, vet at den er et utrolig stemnings-

fylt syn.  På den måten formidler 

det tente lyset et håp i den mørkeste 

 årstiden.  Av John Egil Rø, 

sogneprest

EN SÆRLIG BETYDNING  

FOR MANGE

Likevel er ikke den tradisjonelle 

oppslutningen om vår julefeiring den 

viktigste indikatoren på julens spesielle 

betydning. I julen finner vi fundament-

et for kristen livstolkning. Kristen 

livstolkning er det sett av verdier, 

tenke måter og spiritualitet som vi har 

fått formidlet gjennom generasjoner i 

vår kulturkrets. Dette ønsker vi å dele 

og bringe videre. 

IKKE FØRST OG FREMST 

STEMNING

Julens fortelling minner oss på 

Guds store historie med mennesket, 

det som kan omtales som frelses-

historien,  visjonen om samkvem, 

nærvær mellom Gud og sin skapning, 

sitt folk.  Kristendom handler om 

Julen er kirkens viktige høytid, 
både når det gjelder oppslutning 

og innholdsmessig betydning. 
Men hva er det som gjør at den 

betyr så mye for så mange? 

10  KIRKENYTT
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Kristendom handler 
om Kristus.  

Julen handler om 
det barnet  

Jesus var og ble.

MYSTERIET

I dette Jesusbarnet ligger det som kalles 

inkarnasjons mysteriet,  det at Gud 

ble menneske. Barnet er forstått som 

Gudstegnet, Messias, Kristus, den som 

skal komme og den som skal frelse og 

gi fred. 

Julens Jesus Kristus er derfor om-

dreiningspunktet i Guds frelses historie. 

Julen blir viktig fordi dette skjedde en 

gang, den tid keiser  Augustus  styrte 

Romerriket inn i vår tid mens andre 

lederskikkelser rår og skaper utrygg-

het på verdensarenaen.  Gjennom 

 hendelsene dengang ble frelses-

historien nærværende og konkret for 

oss som lever i dag også. Jesu fødsel 

bærer bud om evangeliet om ham som 

skulle  representere og bringe frelse 

og fred. I julens innhold ligger derfor 

 fundamentet for all kristen livstolkning.

God advents-  
og juletid.

 Kristus,  julen om det barnet Jesus 

var og ble. Det handler altså  egentlig 

ikke om stemninger,  tradisjoner 

og  konvensjoner. Vi feirer barnet i 

 krybben, barnet som ble født inn i 

verden engang. 
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I oktober dro deler av staben i Ullern menighet på besøk til venn-
skapsmenigheten vår i Ntuzuma. Turen var betalt av Kirkerådet og 
Bispedømmerådet.  På noen dager fikk vi et godt innblikk i arbeidet 

som drives, vi ble kjent med vår partnermenighet og fikk med oss 
masse inntrykk og ideer til hvordan vi kan jobbe videre med dette 

spennende vennskapet.

 Ntuzuma. Med de som reiseledere fikk 

vi et unikt innblikk i Ntuzumas arbeid 

for menighet og lokalbefolkning. Deler 

av dette arbeidet finansieres gjennom 

kollekt og gaver fra enkeltpersoner i 

Ullern menighet. Inger og Jostein tok 

oss med rundt til de ulike menighet-

e ne og gav oss en grundig innføring i 

menighetenes kontinuerlige arbeid, 

og de presenterte oss for ildsjeler som 

gjorde sterkt inntrykk. 

GUDSTJENESTEFEIRING

Hver søndag feires det åtte gudstjen-

ester i Ntuzuma. Til tross for åtte 

menigheter, med flere hundre med-

lemmer på hvert sted, har prestegjeldet 

kun én prest; Maseko. I tillegg bidrar 

 Jostein Nesvåg, med frivillig preste-

tjeneste i lengre perioder i løpet av 

året. Maseko og Jostein besøker de åtte 

menighetene etter tur, slik at alle skal 

få nattverd så ofte som mulig. De øvrige 

seks guds tjenestene som avholdes hver 

søndag, ledes av frivillige medarbeidere.

Et kvarter før gudstjenesten starter 

er vi på plass i kirken Esibusisweni. Det 

er et av tre kirkebygg i Ntuzuma preste-

gjeld. De resterende fem menighetene 

feirer gudstjenestene sine i klasserom. 

Rungende flerstemt sang og varme 

klemmer fra store og små møter oss i 

det vi kommer inn i det enkle kirke-

bygg et. Gudstjenestene i Ntuzuma 

starter kl. 0830 søndag morgen, men 

de aller fleste er på plass minst en halv-

time før. Gjentakende refrenger ledet 

av ulike forsangere lyder kontinuerlig 

både i forkant og i løpet av gudstje-

nesten. Den eneste formen for akkom-

pagnement er enkelte «klappeputer» 

og en kjele liknende «rytmeboks». 

Menigheten i alle aldre medvirker i stor 

FRA ULLERN TIL SØR-AFRIKA

MED REISELEDERE FRA ULLERN

Ntuzuma er en bydel i Durban i 

Sør-Afrika og navnet på et prestegjeld 

bestående av åtte lutherske menigheter. 

Tidligere sokneprest i Ullern og konen, 

Jostein og Inger Nesvåg, tilbringer store 

deler av året i Durban. De har brukt 

mange år og utallige timer i tjeneste for 

Kristus

kransen 

falt i smak 

hos ungdom

mene i Ntuzuma 

slik den også gjør hos 

 konfirmantene i Ullern kirke.

Bilde neste side: Avslutningen på 

reformasjonsmarkeringen ble feiret 

med en 8(!) timer lang gudstjeneste på 

en fotballstadium. I tillegg til oss var 

både presidenten i SørAfrika, Jacob 

Zuma, og kongen av Zululand med på 

feiring en sammen med også over 5000 

 mennesker fra hele provinsen.
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FRA ULLERN TIL SØR-AFRIKA



14  KIRKENYTT

grad gjennom hele den 3,5 times lange 

gudstjenesten. Både gjennom spontane 

uttrykk for begeistring og nøye planlagt 

liturgi. Det spontane kommer stadig til 

uttrykk gjennom sang, klapping, dans, 

latter og ulike tilrop. Noe vi blant annet 

fikk erfare da Jorund Andersen, kapel-

lan i Ullern, holdt preken til jubel og 

applaus fra de rundt 500 fremmøtte.

En gudstjeneste i den Lutherske 

kirken i Ntuzuma minner på mange 

vis mye om en gudstjeneste i Ullern 

kirke. Vi samles rundt de samme litur-

giske leddene. Og mange av salmene 

har melodier man finner i Den Norske 

Salmebok. Under gudstjenesten tas 

vi frem i kirken og blir presentert for 

menigheten. Som en hilsen, har vi 

bestemt oss for å synge en kjent og kjær 

salme; «Hellig, hellig, hellig». I løpet av 

første vers begynner flere i menigheten 

å nynne svakt med, og fra andre vers er 

hele forsamlingen blitt til et stort kor 

som synger av full hals på norsk og Zulu 

i nydelige harmonier. En sterk opplev-

else hvor vi får kjenne helt konkret på 

at vi står sammen i én verdensvid kirke. 

Til tross for ulike uttrykksmåter og 

 kulturelle forskjeller. 

DIAKONI I PRAKSIS 

  DROPIN SENTER FOR BARN

I Ntuzuma er det et drop-in senter 

for barn, under regi av menigheten. 

Drop-in senteret ledes av Phomsile. 

Phomsile har hiv, og fikk hjelp og 

medisiner fra menigheten. Denne 

 opplevelsen av å få hjelp har motivert 

henne til å ville hjelpe andre. Hun 

utdannet seg til sosial arbeider. Og 

takket være kollekt og faste gaver fra 

enkeltpersoner i  Ullern menighet, har 

de i Ntuzuma midler til å lønne henne. 

Phomsile kjemper for de trengende 

barna i lokalsam funnet. Hun driver et 

omfattende sosialt  arbeid som handler 

om bevisstgjøring og opplysning rundt 

temaer som barns rettigheter, forebygg-

ing av HIV og opplæring i næringsrik 

kost. Hun jobber for at unge skal få 

støtte til utdannelse og yrkestrening. 

Videre jobber hun inn mot butikker 

for å samle mat som er utgått på dato, 

som deles ut til barn og familier som 

ikke har inntekt eller mulighet til selv å 

skaffe mat. 

WOMENS LEAGUE 

«Womens league» er en gjeng med 

kvinner fra menigheten som driver et 

omfattende diakonalt frivillig arbeid i 

Ntuzuma.

Alt startet med et behov. 12 

foreldre løse barn møtte opp på døren 

til den tidligere presten i Ntuzuma; 

Sithole. Barna hadde mistet foreldrene 

sine av aids, og hadde ingen plass å gå.

«Womens league» reiser hver dag 

hjem til hivsmittede foreldreløse barn 

med frokost, dette måltidet er essen-

sielt for at medisinene de trenger skal 

fungere. I tillegg sørger de for middag 

og leksehjelp til foreldreløse barn, 

barn med syke foreldre eller barn som 

lever i en familie uten inntekt. Rundt 

30 barn benytter seg daglig av dette 

tilbudet, og da er rommet sprengfullt. 

Ressurs senteret de samles i, ble bygget 

Øverst: 

Jostein og Inger på tandemsykkeltur

Under: 

Papraplyer gjør en utmerket jobb i 

 solsteiken under så mange timer lange 

samlinger
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Av Elisabeth Frafjord Torp

GAVER/KOLLEKT  

SOM GIR RESULTATER

Vil du være med å støtte dette viktig 

arbeidet blant foreldreløse og sårbare 

barn? Gi en gave til kontonummer 

1600 47 84719 Merk betaling med 

«Ntuzuma». I år vil vi også ha en 

 adventsaksjon (se egen omtale side 

17), hvor halvparten av inntektene går 

til dette viktige  arbeidet. Velkommen 
til  adventsmarked lørdag 2. desem-
ber på Ullern menighetshus! 

 mennesker, og alle får suppe og 

brød som de tar med seg hjem i 

store baljer til seg selv og familiene 

sine.

HJEMMEBESØK OG 

 KIRKESKYSS

Andre diakonale tiltak i Ntuzuma er 

hjemmebesøk til syke i menigheten. 

Hver torsdag samles bønnekvinnene 

og går sammen to og to til medlem-

mer i menigheten som er syke eller 

som de ikke har sett på en stund. 

Det arrangeres også gudstjeneste 

en gang i måneden for de som ikke 

kommer seg til kirken på egenhånd. 

Da samles frivillige i menigheten 

som kjører rundt og henter de som 

ønsker.

for penger donert av enkeltpersoner 

i  Ullern menighet, og det er i bruk 

 samtlige dager i uken.

Hver onsdag lages det «Ullern-

suppe» til trengende i lokalmiljøet. 

 Suppen kokes av to faste frivillige. 

Hit kommer ofte så mange som 200 
Øverst til venstre: I finstasen: En bonus 

var å få være med på reformasjons

markeringen i hele provinsen Kwazulu 

Natal. En helg med gudstjenester, fore

drag og kulturinnslag. Her har vi dresset 

oss opp til gallamiddag. 

Øverst til høyre: Noen av ungdommene 

i Esibusisweni sammen med trosop

plæringsleder Hanne Louise Salves

en og menighetspedagog Elisabeth 

Frafjord Torp.

Nederst til venstre: Hovedparten av 

mennesker i bydelen Ntuzuma bor i hus 

som dette. Såkalte «Shacks».

Nederst til høyre: Beauty Msomi leder 

arbeidet med middager og leksehjelp. 

Her sammen med Inger Nesvåg. Inger 

og Jostein lager middag til barna ukent

lig i periodene de er i Durban.
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Velkommen til 
 Ullern menighet!
Det skjer mye i Ullern menighet for alle 

aldre i tiden fremover. 

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.

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!

Lørdag ettermiddag samles vi 

i kirken. Her vil det være et  variert 

program med leker, juleverk sted, 

 forberedelse av gudstjeneste,  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. 

Søndag kl 1100 er det guds-

tjeneste der også barnekoret er med 

og synger. 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 hver-

andre, for Gud og for oss selv.

Velkommen til alle  
6.-klassinger!

FRIVILLIGFEST 1. MARS

Torsdag 1.mars: på menighetshuset 

feirer vi alle frivillige i menigheten. 

Om du er frivillig, vil bli det eller bare 

vi feire frivilligheten er du  velkommen 

kl 1915. Hold av datoen. Mer 

 informasjon kommer!

SØNDAGSSKOLE 10. DESEMBER

Små og store er velkommen til 

søndagsskole, med læring og moro 

søndag 10. desember!

MED ANITA NYMOEN GJERLAUG OG FRANK ÅDAHL
GOSPELFAVORITTER

Overskuddet går til:

Billetter: 250,- (+ avg)
 på www.ticketco.no 

eller i døra. 

Lørdag 25. november:
Ullern Kirke kl 1900

Ullern Menighet 
 proudly presents

GOSPEL 
 EXPLOSION
Et rekordstort Gospelkor fra 
 Ullern har gjennom oktober og 
november øvet iherdig.

Sammen med fullt band og gjeste-

artistene Frank Ådahl & Anita  Nymoen 

Gjerlaug presenterer de tidenes 

 gospelkonsert 

I ULLERN KIRKE 

LØRDAG 25. NOVEMBER  

KL 19.00.

Repertoaret består av gospelfavoritter 

– og vi kan love fullt trøkk, groove & 

”the Harlem-feeling”.

Velkommen!

Billetter
Sikre deg billett direkte fra en av 

 kormedlemmene for 250,- 

Billetter kan også kjøpes på ticketco.

no (250,- + avg 25,-) eller ditto pris i 

døren (Vipps/kort/kontant). 

Barn t.o.m. 12 år betaler kun 150,-

NY MULIGHET  REFONMASJONSFOREDRAG:  

"500 ÅR MED PROTEST. MER ENN NOK?"

4. desember blir det en ny mulighet til å få 

med seg det forrykende  refomasjonsforedraget 

i regi av  historielaget, Stig Aspling m.fl.  Det var 

mange som ikek hadde andledning så derfor ar-

rangeres dagen en gang til 4 desember kl 1800. 

Alle velkommen til et forrykende foredrag om 

reformasjonen. Fire flotte musikere fra Bestum 

Stasmusikk deltar! Og kanskje blir det besøk av selveste Martin Luther? Det blir 

en sjokkerende aften med både grusomheter, sleipe kardinaler og damekåte paver, 

men også mye godt oppbyggelig stoff for dem som liker slikt. Kom og bli med!!
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I adventstiden ønsker vi å sette fokus på rettferdighet og fred. Vi kan kanskje ikke 
 redde verden, men vi kan gjøre noe. Og for dem det gjelder – betyr det kanskje alt! 
 Derfor er det en glede å gi. Vi har valgt oss to prosjekter, og deler pengene vi samler inn likt 

 mellom dem

ADVENTSMARKED 2 DESEMBER 

KL: 14.0016.30 

i Ullern menighetshus (og hage)

 

Vi lover i iallfall:

• God (jule)stemning, 

• Lukten av nystekte smultringer,

• Bålpanne m/pølser og pølsepinner

• Juleverksted for barna (100 kr)

• Kransekakelotteri

• Sang og musikk

• Kafe med kaker og kaffe

 Alle inntekter går uavkortet til Ullerns 

adventsaksjon

ADVENTSAKSJON

SØR SUDAN:

Vi støtter et arbeid med å bygge skole 

til barn som ellers ikke får utdanning. 

Skolen bygges trinnvis, og vi støtter ar-

beidet med bygg til 7. og 8. klassetrinn. 

Prosjektet drives av KFUK/M Global.
 

SØRAFRIKA / NTUZUMA

Vi støtter arbeidet med å styrke og 

utvikle ressurssenteret i vennskaps-

menigheten vår i Ntuzuma. Gjennom 

ressurssenteret får foreldreløse barn 

suppe, omsorg og leksehjelp.

 

JULESANGSGUDSTJENESTE  

17. DESEMBER KL: 11.00

Etter gudstjenesten blir det globalløp 

til inntekt for adventsaksjonen. Alle 

som blir med skaffer seg sponsorer, 

som betaler et gitt beløp pr. runde man 

løper rundt kirketomten. Etter løpet 

er det juleavslutning for ungdommene 

på menighetshuset – med grøt og Love 

Actually. 
6. DESEMBER M/LYSMESSE

Superonsdag kl. 17.00.  

3-åringer er spesielt invitert. Meny: 

Julegrøt.  

Lysmesse i kirken kl. 18.00-1830 

der Barnekoret og Knøttene deltar.

10. JANUAR M/JULETREFEST

Superonsdag kl 17.00 med  Juletrefest 

7. FEBRUAR

Vanlig superonsdag kl 17.00

OPPSTART FOR VÅREN

Onsdag 17. januar: Oppstart 

av Babysang(11.30-12.30, Ullern 

kirke), Barnekor(17.45-18.45, Ullern 

menighetshus 1.-4.trinn) og  

Knøttene (1645-1730, Ullern 

menighetshus 3-6 år).  

Velkommen!

SUPER- 
ONSDAG
FOR ALLE!

MED ADVENTSMARKED OG GLOBALLØP 2. OG 17. DESEMBER
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KONSERTER I ULLERN KIRKE

29. NOVEMBER KL 1900
Hydrokoret synger julen inn
Hydrokoret gir et program som spenner 

fra Bach til nykomponerte sanger av 

korets dirigent Trond Dahlen. I tillegg 

medvirker organist Kjetil  Ertresvåg.  Det 

blir verker av bl.a. Bruckner, Schubert, 

Mozart og Ola Gjeilo og Juleoratoriet 

som er  basert på Luthers salmevers. 

Billetter kr 200 selges ved inngangen. 

29. november kl 1900

89. DESEMBER
"Stille Natt"  - julekonsert med 
Arve Tellefsen med Nidaros-
domens guttekor 

8.desember kl. 20.00 og  

lørdag 9.desember kl. 12.00.  

Billetter selges gjennom ticketmaster 

(www.ticketmaster.no / tlf. 815 33 133) 

og i døren fra 1 time før konsertstart. 

Det er blitt en kjær og fast tradisjon 

at Nidarosdomens guttekor med sin 

dirigent Bjørn Moe gjester Oslo i de-

sember. Sammen med Arve Tellefsen og 

organist Erling With Aasgård gir de to 

konserter i Ullern kirke. 

12. DESEMBER  KL 1800:

DEILIG ER JORDEN
med Rein Alexander og   
Anita Skorgan

Tilbakemeldingene på duoens Face-

booksider viser at veldig mange der 

ute ikke føler julestemning før de har 

hørt Rein synge O`helga natt eller 

Anita synge Deilig Er Jorden.  Med 

på juleturnéen i år er de tre rutinerte 

musikerne Hallgrim  Bratberg (gitar og 

kor), Terje Johannesen (trompet m.m.) 

og kapellmester Jon Willy Rydningen 

(tangenter og kor). 

Billetter: Ticketmaster 815 33 133

18. DESEMBER KL 21.30:
"Julegaven" med Trine Rein
Sammen med fantastisk dyktige Eli 

Kristin Hanssveen sikrer Trine Rein 

en bredspektret musikalsk opplevelse, 

med klassiske perler og populærmusikk 

i skjønn forening. Her får både humor 

og andektighet en plass, og "Julegaven" 

deles i form av julens budskap. 

Velkommen til en julekonsert du kan ta 
med deg i hjerte og sjel på veien videre!

15. DESEMBER KL 19.00
Harpeklang i vinternatt  
med Ellen Bødtker

Her får du oppleve Ellens stemnings-

fulle musikk i samspill med gutte-

sopran Mathis fra Den Norske Opera, 

Manger Winther samt Johannes 

 B ødtker og Fanny Soyer fra Berlin! 

Kjente julesanger i vakre arrangement-

er fra gull- harpen, vil garantert få jule-

freden til å senke seg. 

25. NOVEMBER KL 19.00
Gospel Explosion
Gospel Explosion leder oss gjennom  et 

forrykende repertoar sammen med fullt 

band og gjeste artistene Frank Ådahl & 

Anita  Nymoen. Se mer info side 16.

Benytt også anledningen til å få med deg:
3. DESEMBER KL 17.00 Konsert med Smestad  skolekor
5. DESEMBER Konsert med Lilleaker skolekor
14. DESEMBER KL 19.30 Blandakoret Choriolis med Toner Julenatt
16. DESEMBER KL 18.00 Bestum strykeorkesters tradisjonsrike jule-
konsert med variert julemusikk

20. DESEMBER  KL 1800 + 20.30 
Helene Bøksles julekonsert  
Det hev ei rose sprunge 2017!
Helene har med seg musikerne; Sindre 

Hotvedt (piano), Markus Lillehaug 

Johnsen (gitar) og Jonas Kilmork Ve-

møy (perkusjon/trompet) – og sammen 

skaper de en magisk konsertopplevelse.
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Den Norske Kirke er blitt en folkekirke 

og med det er det nå demokratiske- og 

ikke politiske prinsipper som ligger til 

grunn når vi nå har fått en ny biskop 

i Oslo. Menighetsrådene og prest-

ene i Oslo bispedømme har gått til 

stemmeurnene. Etter Oslo Bisperåds 

innstilling ble bymisjonsprest Kari 

Veiteberg (56), som også var Ullern 

menighetsråds førstevalg. Den 13. 

 september ble hun tilsatt som ny biskop 

i Oslo.  Hun overtar etter Ole Christian 

Kvarme som har vært vår biskop siden 

2005.

Kari Veiteberg vigsles til  tjenesten 

som biskop ved en gudstjeneste i Oslo 

domkirke 17. desember. Før hennes 

nå nye embete har hun vært bymis-

jonsprest ved Bymisjonssenteret 

Tøyenkirken. 

Veiteberg vil være Oslo 

bispedømmes første kvinnelige biskop. 

Med henne vil det også være like mange 

kvinner som menn blant biskopene. 

Hun har signalisert at hun ønsker å 

være en samlende biskop som under-

strekes ved hennes egne offentlige 

uttalesle: «Mange i bispedømmet og i 

verda elles meiner og tenkjer ulikt. Vi 

Eg vil vere med på å synleggjere 
kyrkja. Vi er i hovudstaden 
med sentrale styres makter, 
presse og  mediehus like om 
hjørnet. I dette bispe dømmet 
har eg som biskop lyst til 

å vere med på å  tolke og 
 konkretisere  kyrkjas oppdrag 

på ein måte som folk vil forstå. 

KARI VEITEBERG 

NY BISKOP I OSLO
KARI VEITEBERG  KORT FORTALT

Kari Veiteberg (56) kommer fra stillingen som bymisjonsprest ved 

 Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved Det teologiske fakultet. 

Veiteberg startet som vikarprest i Grønland menighet for 27 år siden og ble 

ordinert i Trondheim halvannet år etter. Hun har en doktorgrad i teologi og 

har vekslet mellom praktisk prestetjeneste og akademia. Hun har arbeidet som 

kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende 

sokneprest i Sør Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim.

skal øve oss på å vere trygge  saman, 

snakke godt om og til kvarandre og å 

feire gudstenester saman.» 

Vi takker av Kvarme, som bare 

for to år siden besøkte oss i Ullern 

menighet, og gleder oss over  Veiteberg 

som skal være den nye samlende 

 biskopen vår her i Oslo.

Thorbjørn Brook Steen



20  KIRKENYTT

Et menighetsråd er et 
demokratisk valgt organ som 

representerer menighetens 
 medlemmer. Rådet har mandat 

til å gjennomføre flertallsvedtak 
gjort i våre møter.

Dette ble kanskje litt vel teknisk og 

formelt? La oss heller ta en liten titt 

i  kulissene på hva menighetsrådet 

 egentlig driver med – for det  viktigste 

arbeidet rådet gjør skjer mellom 

rådsmøtene; i utvalg, prosjekter og 

komiteer. Der jobber rådets medlemmer 

med ”sin” oppgave, og sikrer progresjon 

fra det ene rådsmøte til det neste.

MØTER MED STOR TAKHØYDE

Menighetsrådsmøtene, som avholdes en 

torsdag i måneden, er offentlige og åpne 

møter der det er mulig å komme for å 

være tilhører. Som flue på veggen, vil du 

oppleve at det er stor takhøyde på disse 

møtene, konstruktiv brainstorming og 

friske diskusjoner.

Etter tips fra en av menighetens 

trofaste medlemmer leste jeg nylig 

 gjennom KirkeNytt nr 3 fra 2015. Bladet 

der alle kandidatene til menighetsråds-

valget samme år ble presentert. Drøye 

2 år etter at dette ble publisert er det 

derfor inspirerende å lese og se at så 

å si alle som sitter i menighetsrådet i 

dag jobber med det de gikk til valg på 

og det som de i sin innledende pre-

sentasjon skrev at de brant for og ville 

bidra med. Dette gjelder for eksem-

pel kommunikasjon i sosiale medier, 

barne- og ungdomsarbeid, re-åpning av 

barnehage, rekruttering og nytenkning 

til menighetens aktiviteter, musikk, 

økonomi, videreutvikling av menighets-

huset, skaping av nye møteplasser og 

forkynnelse av Jesus til de som kanskje 

vanligvis ikke går i kirken.

MENIGHETENS VISJON  

LEGGER FØRINGENE

Menighetens visjon, ”Jord og himmel 
møtes”, legger føringene for hvilken 

 retning vi ønsker oss. Dette var også 

overskriften da vi i begynnelsen av 

2017, sammen med staben, satte oss 

mål for inneværende år. 

Målene er forankret i visjonen og 

menighetens 3 kjerneverdier; Nær, livs-
glad og inkluderende. Målene vi jobber 

for å oppnå er:

• Åpne kafé

• Styrke diakoniarbeidet 

• Skaffe finansiering til bygge-

prosjektene

• Øke oppslutningen på torsdags-

kveldene

• Støtte opp under julemarkedet

• Fikse ungdomskjelleren

• Flygel i kirken

Disse 7 målene er veldig konkrete, og vi 

har kommet godt i gang med de fleste. 

De som passerer menighetshuset i 

retning Bestum Skole (der Knerten var), 

har sikkert lagt merke til det omfatt-

ende bygningsarbeidet som har pågått 

siden sommeren. Her kommer kafeen 

som vi gleder oss til å presentere for 

dere, dog noe forsinket i forhold til vår 

opprinnelige og ambisiøse tidsplan. Vi 

VISJONEN GIR FØRINGENE

NYTT FRA

MENIGHETSRÅDET
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Høstens busstur i regi av «Hygge-

treff» ble arrangert 16.  oktober 2017 

i strålende høstvær. Nær førti passa-

sjerer var med bussen. Vår faste 

sjåfør Gunnar førte oss gjennom Oslo 

til Rygge kirke der vi fikk en innsikts-

full omvisning som gjennomgikk 

historien til kirken fra 1150- tallet. 

Derfra dro vi så til Støtvik hotell for 

lunsj. Der ved Oslofjordens vakre 

strandkant fikk vi en nydelig lunsj 

med en rekke utsøkte  retter. Der-

etter bidro soknepresten med en 

guidet tur  gjennom Rygge og Moss 

før vi endte opp i Jeløy kirke, som 

er fra 1975 og dermed også ganske 

 annerledes enn den forrige vi net-

topp så. Jeløy kirke har et meget 

vakkert glassmaleri av kunstneren 

Victor Sparre (1919-2008, etter eget 

TUR MED HYGGETREFF 

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

VISJONEN GIR FØRINGENE
er i dialog med potensielle profesjonelle 

drivere og forventer oppstart på nyåret. 

I mellomtiden har vi fantastiske lokaler 

som kan brukes til menighetens mange 

aktiviteter samt utleie.

Diakoniutvalget er endelig 

 re-etablert, og her jobbes det med 

”å gjøre nestekjærlighet til vårt 

varemerke” – både lokalt og globalt. I 

en bydel og menighet med så mange 

ressurser skulle det bare mangle at man 

ikke styrker det viktige omsorgsarbeidet. 

Vi har vedtatt å bygge en ny 

toavdelingsbarnehage, men før man 

tar første spadetak, må finansieringen 

være på plass, noe det jobbes med i 

disse dager. Aktivum og ungdommene 

kan snart glede seg over ”ny” kjeller-

stue, og menighetens økonomi over et 

 oppgradert   utleieobjekt.

ADVENTSMARKED OG 

 INFORMASJONSMØTE  FOR 

HELE ULLERN 2. DESEMBER

I forbindelse med årets adventsaks-

jon og adventsmarked, lørdag 2. 

desember, er du velkommen til å se 

hvor fine kafélokalene har blitt. Vi vil 

i den forbindelse invitere til et åpent 

folkemøte, der vi som menighetsråd øn-

sker å presentere hva de ulike utvalgene 

og komiteene har jobbet med i måned-

ene etter årsmøtet, og hva vi planlegger 

fremover. Følg med for tidspunkt.

Vi håper årets adventsmarked vil 

engasjere alle generasjoner, og pengene 

som kommer inn, vil i år gå til venn-

skapsmenigheten vår i Ntuzuma og til  

å bygge skole til barn som eller ikke får 

utdanning Sør-Sudan.

Et menighetsråd velges inn for 

fire år. Nå har vi kommet halvveis i 

 perioden. Som menighetsråd repre-

senterer vi deg som medlem i Ullern 

menighet. Vi vil derfor veldig gjerne ha 

din input på hva du mener mangler for 

at Ullern menighet skal blomstre og at 

jord og himmel møtes de neste to årene.

Av Rannveig Wahll,  

leder av menighetsrådet

ønske ble kunstner-

en bisatt fra Jeløy 

kirke). Bildet viser 

den oppstandne 

Kristus, i et helt annet 

billeduttrykk en det som møter en 

kirkegjenger i Ullern kirke. Menighet-

spedagogen der ga oss en orientering 

om bildet og kirkens øvrige kunst. For 

å unngå kø i Nordbytunell en gikk re-

turen via Indre Østfold til Elvestad før 

vi endte opp som glade og fornøyde 

turister utenfor menighets huset på sen 

ettermiddag. Tur og tur opplegget kan 

gjentas. Det er plass til flere deltagere. 

John Egil Rø

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

Glassmaleri Jeløy kirke

Rygge kirke 

tegnet av  

Trond 

Hochlien
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FINE LOKALER TIL UTLEIE

Vi har 3 ulike lokaler til leie: 

• Storsal - for opp til ca 100 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 servering; stort kjølehjørne, 

rikelig med kopper,  asjetter, suppe-

tallerkner, 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. 1000.- (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 –

Et
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iv Containerutleie

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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23.11 kl 18:30 Forenklet gudstjeneste 

med nattverd. Jorund Andersen

25.11 kl 19:00 Konsert med Gospel 

Explotion

26.11 kl 11:00 Høymesse. Siste søndag i 

kirkeåret, Matt 25,31-46, John Egil Rø

26.11 kl 13:00 Dåpsgudstjeneste, John 

Egil Rø

27.11 kl 12:00 Bibeltime på 

 menighets huset

30.11 kl 18:30 Musikkandakt. John 

Egil Rø. Avduking av minneplakett. 

Samling på menighetshuset etterpå.

02.12 Adventsmarked

03.12 kl 11:00 Familiegudstjeneste 

med Lys våken. 1. søndag i advents-

tiden. Matt 21,1,11. Jorund Andersen

04.12 kl 18:00 Reformasjonsforedrag: 

"500 års proteset. Nok nå?" 

med Historielaget og Stig Asplin.  

("Reprise". Foredraget ble også 

 arrangert 2. november)

06.12 kl 17:00 Superonsdag

06.12 kl 18:00 Lysmesse

10.12 kl 11:00 2. søndag i adventstiden 

Joh 14,1-4. John Egil Rø. Søndagsskole

11.12 kl 12:00 Hyggetreff på 

 menighets huset

14.12 kl 1900 Menighetsrådsmøte

17.12 kl 11:00 3. søndag i adventstiden 

Matt 11,2-11  Jorund Andersen

17.12 kl 18:00 3. søndag i adventstiden 

Vi synger og spiller julen inn. Jorund 

Andersen

24.12 Julaften Luk 2,1-2

kl 13:00 Katrine Intelhus Lind-Solstad

kl 14:00 Katrine Intelhus Lind-Solstad

kl 15:00 Ulrike Lunde

kl 16:15 Ulrike Lunde

25.12 kl 11:00 Juledag Høytidsguds-

tjeneste Matt 1,18-25 John Egil Rø

26.12 kl 11:00  2. juledag Gudstjeneste 

med nattverd, John Egil Rø

31.12 Fellesgudstjeneste med Skøyen, i 

Skøyen kirke

01.01 kl 12:00 Prostigudstjeneste i 

Vestre Aker kirke

07.01 kl 11:00 Høymesse, Kristi åpen-

baringsdag Luk 2,40-52 John Egil Rø

10.01 Juletrefest kl 17:00

11.01 kl 18:30 Kveldsmesse, John Egil 

Rø

14.01 kl 11:00 2. søndag i åpenbarings-

tiden  Mark 1,3-11

14.01 Dåpsgudstjeneste kl 13:00 

2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 

1,3-11 

15.01 kl 12:00 Bibeltime på menighets-

huset

18.01 kl 18:30 Kveldsmesse,  

John Egil Rø

18.01 kl 19:15 Menighetsrådsmøte

MENIGHETSKALENDER
21.01 kl 11:00 3. søndag i åpenbarings-

tiden Joh 4,4-26 Høymesse 

25.01 kl 18:30 Kveldsmesse,  

John Egil Rø

28.01 kl 11:00 Ung messe 

29.01 kl 12:00 Bibeltime på 

 menighets huset

01.02.kl 18:30 Kveldsmesse,  

John Egil Rø

04.02 kl 13:00 Dåpsgudstjeneste Kristi 

forklarelsesdag Mark 9,2-13 

05.02 kl 12:00 Hyggetreff på 

menighets huset

07.02 kl 17:00 Superonsdag på 

menighetshuset

08.02.kl 18:30 Kveldsmesse.  

Jorund Andersen

1.02 kl 11:00 Familiegudstjeneste 

Fastelavnssøndag, Joh 12,20-33

15.02.kl 18:30 Kveldsmesse,  

John Egil Rø

15.02.kl 19:15 Menighetsrådsmøte

18.02 kl 11:00 Høymesse 1. søndag i 

fastetiden Matt 16,21-23 

22.02.kl 18:30 Kveldsmesse,  

Jorund Andersen

25.02 kl 11:00 Høymesse 2. søndag i 

fastetiden Luk 7,36-50

01.03.kl 18:30 Kveldsmesse,  

John Egil Rø

01.03.kl 19:15 Frivilligfest



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

KONTAKTLINSER
BRILLER
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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

KONTAKTLINSER
BRILLER

«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

Iben Lund-Roland 

Wilhelm Setterberg Nossen 

Oline Bøyum Standnes 

Kristine Torgersen 

Mathias Furseth Hoslemo 

Hedvig Emmie Courbat 

Emrik Naveen Sawant Andersson 

Hedvig Ekeli Elter 

Hedda Schanke Blunck 

Felix Lemtun Hall 

Elise Lund Klokk 

Oliver Løseth-Eckhoff 

Thomas Richard Foster 

Elias Sommarset 

Fredrik Hagen-Burns 

Agnes Hatlemark 

Henrik Bergli Skjølberg 

Linus Maximilian Lee Karthum 

Ada Luisa Bendiksen Smith 

Julie Isabel Tangvall Friisk 

Sofia Karlsson Jansen 

Iver Sønju Kleppe 

Eva Cecilia Bjarøy Naadland 

Emilie Høigilt Engelhardtsen 

Herman Santillan Tinberg 

Linnea Hadland Nyquist 

Madelen Hadland Nyquist

Maja Hasle 

Simon Salvesen Lian 

Ine Solvaag Andhøy 

Sonja Colbjørnsen Aarseth 

Sophie Andresen 

Marius Hjelm 

Anton Berg Grundt 

William Bruntveit Mæland 

Sebastian William Ottesen 

Sofie Ervik Teilstad 

Jennie Johanne Flovik Sande 

Henrik Kaada Erichsen 

Georg Vestby 

Aksel Stølen Halvardsson 

Lukas Hobber Hedemark 

Nicolas Martens Dumont 

Albert Eikefjord Høstmark Løve 

Marius Unhjem Berve 

Iben Asplin Erdal 

Ellie Dalgrav Olsvold 

Alexander Zetterstrøm Øiseth 

Mille Merethe Gilhuus-Moe 

Magnus August Meisingset-Haug 

Aleksander Hiorth Wennersten 

Sofie Alma Johanne Roland-Johansen

LIVETS GANG

DØDE

Gunvor Johnsrud

Inger Johanne  Leite

Ruth Magdalene Nordvik

Ole Jan Grøtnes

Marie Olea Hansen

Åse Vigdis Nilsen

Hans Erik Rugstad

Bent Kyrre Larsen

Tore Tobiassen

Tove Arff-Pettersen

Aslaug Næss

Kristi Rognerud

Olaug Busk

Laura Patricia Heglund

Berit Christine Torstensen

Anders Cleve

Thoralf Eriksen

Inger Lise Høst

Anne Trine Rollstad

Kari Finstad Wiberg

Ellen Marie Grønn

Gerd Ruud

Ragnhild Øvreseth Nilsen

Rolf Sjøstedt

Ivar Kokkinn

Bergliot Bjering

Solveig Borchgrevink Askevold

Inger Strømmen

Birgit Friele

Grace Astrid Holtan

Kari Jørgine Syvertsen

Arne Petter Hareland

Hjørdis Dalaker

Anne Louise Hagemann

VIGDE

Arezo Binai-Faal og Kwabena Ibn Nunes Asiedu

Elisabeth Veiding og Hans-Marius Holthe

Line-Theres Carolin og Richard Christoffer Anzén

Aili Teresia Ankkuri og Bastian Winde Harbo

Ulrikke Alida Johannessen og Arne Daniel Bekkedal

Benedicte Johnsen Thoren og Erik Grimm Strømme

Victoria Marie Reide og Leif Audun Møller Sørensen

Eva Cecilie Rieber-Mohn og Frode Selnes Haugarne

Maria Krog og Kim Morgan Andersen

Kjerstin Hamre Wiberg og Andre Garnes

Maria Nieves Huamani Castro og Henrik John Hedman

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!



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 

(HF)

Har du mange ting? Kanskje har du 

så mange ting at det er vanskelig å 

vite hvor du skal få plass til det nye du 

 sikkert får til jul? For å løse problemet, 

kan du sikkert finne fram de tingene 

som ikke er viktige for deg lenger og 

sette bort eller gi det bort til noen som 

ikke har like mye.

Men hvordan er det med alt det 

du har av tanker i hodet? Er det like 

fullt av andre ting å tenke på der slik at 

 Jesus ikke får plass. Det går faktisk an 

å bli så opptatt av alle de andre tingene 

vi ordner med at Jesus ikke får plass i 

har du plass?

Premieoppgave!

galt å ha 

det travelt med 

 lekser eller fortball, 

eller leking eller å kjøpe 

gaver. Det blir bare galt om vi 

ikke har tid til Jesus midt i det 

andre. Han har så mye han vil lære oss 

og gi oss av gaver. Om vi gjør det så fullt 

av andre ting, så får han ikke gjort det. I 

stedet kan vi være lure å ta tid til Jesus 

også. Det er faktisk noe av det  lureste vi 

kan gjøre. 

tankene: Da har vi ikke tid til å tenke på 

Jesus, ikke tid til å be til Jesus, ikke tid 

til å lese om Jesus, ikke tid til å snakke 

om Jesus, ikke tid til å gå på søndagss-

kolen og høre om Jesus eller tenke på 

hvor fantastisk han er. 

Den første julen, da Jesus kom til 

jorden og ble født som menneske, da var 

det heller ikke plass for ham. Men sånn 

skal de vel ikke være hos deg og meg.

Det betyr ikke at alt det andre 

 morsomme vi gjør er galt, og det er ikke 

P
Å
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4 OM JULEN

Erlend Aspaas Olufsen 12 år
Når jeg hører ordet jul tenker jeg på 

tradisjoner og gaver.

Jeg tror Jesus ble født

2 SPØRSMÅL TIL 4 UNGE

1) Hva tenker du  når du hører ordet jul?
2) Hva tror du skjedde for 2000 år siden på julaften?

Inga Aspaas Olufsen, 9 år
Jeg tenker bare at jeg gleder meg veldig.

Jeg tror kanskje at Jesus ble født, eller at 

barna var misfornøyde med gavene fordi 

de ikke hadde så mye penger.

Av Rannveig Brook Steen
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Herman Eikeford Høstmark 
Løve  4 år
Jeg tenker bare på gaver.

Jesus ble født for 2000 år siden.

Kari Brook Steen, 4 år
Det første jeg tenker på når jeg hører 

ordet jul er gaver og bunad

Jesus ble født.
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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
Johanne Bogen,

Kirketjener

Linn Mirjam 

 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):
• Rannveig Wahll (leder) 

E-post: rannveig.wahll@gmail.com • Tlf: 92445560

• Thorbjørn Brook- Steen 

• 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 (nestleder) 

E-post: s.asplin@online.no • Tel 99492323

• Åshild Watne

• Linett Bjørkto

• Fredrik Glad-Gjernes

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 eiendomstransaksjoner 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
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Daglig leder In-Vest Eiendomsmegling AS, 
Eie Ullern, Eie Røa, Eie Skøyen

Mobil: 970 75 006
emo@eie.no

God Jul ønskes deg av din lokalmegler!


