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INGEN SKAM Å SNU
Etter mange påskeferier til fjells kan man de fleste
fjellvettreglene på rams. Regel nummer 8 lyder slik «Vend
i tide – Det er ingen skam å snu». Dersom skituren har
vært lang før du blir sliten, skadet eller det blåser opp
slik at du vil snu – blir dessverre returen tilbake til hytta
akkurat like lang som turen du allerede har gått.
I en periode av livet mitt følte jeg at jeg hadde beveget
meg langt bort fra Gud og min tro. Jeg trodde at det var en
lang vei tilbake. Hvis du kjenner deg igjen i det, og tenker
at avstanden mellom deg og Gud kanskje har blitt større
enn du ønsker, da har jeg en god nyhet til deg: Uansett
hvor langt bort fra Gud du har gått – er det bare ett skritt
tilbake! 			

Påskehilsen fra Rannveig

4 20 ÅR FOR ULLERN

LEDER

Å VÆRE ETTERPÅKLOK
Å være etterpåklok er noe man ofte

IKKE MULIG UTEN FRIVILLIGE

forbinder med en evaluering man gjør

Vi hadde aldri hatt mulighet til å

etter at noe har gått galt – altså en litt

gjennomføre alt på kalenderen vår uten

negativt ladet prosess. Jeg mener det
er minst like viktig å være etterpåklok
når noe har gått veldig bra, nettopp for
å sikre at man kan gjenta suksessen –
flere ganger, og enda bedre.
Som dere kan se av dette bladet,

Vi skal tenke
stort og langsiktig
for tiden
som kommer.

våre kjære og dyrebare frivillige. Jeg tar
av meg hatten og bøyer meg i støvet for
alle som gir av tiden sin til menigheten
på den ene eller andre måten. På samme
måte som korps og idrett, er også
menigheten fullt og helt avhengig av dug

skjer det mye i regi av Ullern menighet.

nadsånd. Tusen takk til alle som stiller

Som leder av menighetsrådet er det

opp måned etter måned – år etter år!

noe av det jeg er mest stolt av, nemlig

Også takk til deg som er helt ny.

spennvidden på tilbudene vi har. Enten

Torsdag 1.mars vil vi feire deg -

du er 80 år eller 11, kan du finne noe

bevisst ”lugge” litt. Kanskje til og med

Velkommen til FrivilligFest! Denne

som du kan ha glede av i kalenderen

høres vovet og pompøst ut. Vi har så

festen er også for deg som kanskje

vår. Som menighetsråd og stab ønsker

lett for å legge begrensninger for oss

kjenner at du ønsker å bidra på din

vi å være etterpåkloke på nettopp dette,

selv - begrensninger vi lager selv fordi

måte fremover og for deg som har

slik at vi også i 2018 kan fortsette å

vi tenker for smått. Hadde du fått en

bidratt i tiden som har vært. Du er

arrangere møteplasser for alle genera

sniktitt inn i hvor store planer Gud har

verdifull!

sjoner der jord og himmel møtes, som

for deg og hvor store tanker han har om

er menighetens visjon og motto.

deg, så hadde du børstet av deg dine

Dette og mye mer kan dere lese om
KirkeNytt denne gangen. God lesning!

egne begrensninger umiddelbart – som

ET PERSONLIG MOTTO

støv på skulderen.

Mitt personlige motto har siden jeg
var tenåring vært at ”det går an å få i

TENKE STORT OG LANGSIKTIG

pose og sekk!” Dersom man er vokst

Mitt nyttårsforsett og løfte for det

opp med en jantelovisk måte å tenke

videre arbeidet i menigheten, er at vi

på, så vil nok et slikt uttrykk under

skal fortsette å tenke stort og langsiktig

Av Rannveig Wahll,
menighetsrådsleder

for tiden som kommer. At menigheten
skal få oppleve at vi faktisk kan få pose
og sekk. At uansett hvilken alders
gruppe du krysser av på, skal vi kunne
tilby noe som treffer deg.

Vi vil fortsette
å arrangere
møteplasser
for alle aldre.

For å få et innblikk i hva
menighetsrådet jobber med, ønsker
jeg deg velkommen til å komme på
menighetens årsmøte 22. april.
Her kan du også komme med innspill
på hva vi som menighet kan gjøre for
å treffe enda bredere. Hva savner du?
Hva vil du bidra med?
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INTERVJU MED

INGRID RIAN

20 ÅR FOR ULLERN MENIG
Ingrid var mitt første møte med Ullern

menighetens liv, med sine liv, sine 

menighet. Jeg hadde akkurat flyttet til

ressurser og livsglede.

Ullern sogn og skulle på en dåpssamling
for alle som skulle døpe barna sine den
høsten. Vi satt i en ring og snakket litt.
Ingrid var varm og inkluderende og jeg
jeg husker jeg gikk hjem til kona og sa
«Vi har fått en dødskul dåpsprest!»
Min kone, som ikke er en stor
kirkegjenger, lo litt av meg. Men for
meg var ikke dette en selvfølge for det
er ikke alle som tar imot hele deg. Men
Ingrid gjør det! Nå har hun, etter 20 år
i Ullern menighet, begynt i et nytt viktig
virke som prest på Grefsenhjemmet og i
Grefsen kirke.

Barna har lært
meg mye gjennom
hvordan de ser
kirkerommet og
hvordan de omtaler
kirken sin.
EN KIRKE MED
PLASS TIL MANGE
Overnattingene med konfirmant
er og 11-åringer var også veldig bra
opplevelser. Kirka har plass til mange

– Hva er ditt beste minne fra preste
tiden din i Ullern?
– Jeg tror det må bli alle menneskene
jeg har møtt gjennom mitt arbeid som
prest. Konfirmanter, barnefamilier,
brudepar, sørgende – og gode kolleger.
Alle leirene til Fagerli har vært utrolig
flotte, både til påske og om sommeren,
både med ungdom fra menigheten og
familieturene.
Jeg har også mange gode minner
fra alle skolebarna og barnehagebarna
som har vært på kirkebesøk og guds
tjeneste. De har lært meg mye gjen
nom hvordan de ser kirkerommet og
hvordan de omtaler kirken sin.

på overnatting. Det å jobbe frem gode
gudstjenester har jeg vel også satt høyt.
Det betyr for meg å involvere barn,
ungdom og voksne til å skape guds
tjeneste sammen.

– Gudstjenestelivet og gode møtesteder
for mennesker er viktig å la utfolde seg,
anerkjenne og bygge opp. Folk må bli
sett, og anerkjent. Troen må få plass
til å være til og vokse, og det trenger vi
mennesker gjennom hele livet. Og vi
trenger det fellesskapet som kan være i
en menighet.
– Hva tror du er det viktigste Ullern
menighet gjør for å være en folkekirke
for alle i sognet?
– En del av evighetens arbeid er å
stadig fortelle om kirken, og hva som
skjer der. Og å stadig være aktuell, og å
ta vare på gode tradisjoner.

du mest med å jobbe som prest i Ullern?
– Jeg savner alle menneskene som jeg
har vært sammen med og blitt glad i
gjennom årene. Og jeg savner det vakre
kirkerommet, baldakinen med den blå
hvelvingen over alteret, – den er unik.
Jeg tar med meg mange gode erfaringer
fra min tid i Ullern videre i mitt arbeid
som prest. Jeg er takknemlig for tiden i

styrke som menighet?
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perspektiv?

sikkert ikke alene om det. Hva savner

– Hva tenker du er Ullerns største

Thorbjørn Broook Steen

menighet når du kan se Ullern litt i

– Jeg savner deg Ingrid, og jeg er

Ullern.

Av

– Hva slags råd vil du gi oss som

– Alle som hører til menigheten er
styrken, og de må være med å forme

Troen må få plass til
å være til og vokse.
Til det trenger vi
mennesker gjennom
hele livet.
Og vi trenger det
fellesskapet som kan
være i en menighet.

GHET
– Du bor fremdeles i sognet. Jeg
håper vi fremdeles kan få glede
av å se deg i fremtiden. Er det
noen saker du b
 renner for som
du kunne tenke deg å bidra
med?
– Kanskje med tiden. Nå er jeg
mest opptatt av å lære meg mer
om hvordan arbeide som syke
hjemsprest, å skape gode samlinger
for de som bor på sykehjemmet, være
prest for de pårørende og de ansatte.
Jeg er fortsatt med i bibelgruppen som
jeg startet for 14 år siden og hygger meg
med Ullern-bekjente der.

Takk Ingrid, for praten og ikke minst for alt det du har
betydd og fortsatt vil bety for oss i Ullern.

GOSPEL & GODE NYHETER
Før jul kunne Ullern menighet nok

Dirigent Leif Ingvald Skaug er

en gang presentere prosjektkoret vårt

imponert over hva denne sangglade

Gospel Explosion for en fullsatt kirke.

gjengen har fått til på så kort tid. Med

Gjennom høsten hadde Gospelkoret

57 sangere fra 20-70 år, hovedsakelig

hatt 10 øvelser, og avsluttet med glans

fra bydelen, kan vi igjen kåre Ullern til

på den fantastiske konserten.

hovedstadens gospel-bydel, akkurat
som Harlem er New Yorks.
I noen menigheter i USA er gospel
selve gudstjenesteformen. Ordet
Gospel på engelsk betyr evangelium.
Evangeliet er som kjent historien om

Det som også er gode nyheter er

Jesus, og ordet evangelium betyr ”de

at Ullern Menighet lanserer ny runde

gode nyhetene”. Det er derfor ikke så

med Gospel Explosion høsten 2018. Vi

rart at det er trøkk, entusiasme og god

kommer tilbake med mer informasjon

stemning forbundet med gospel, noe

om datoer og påmelding.

konsertens publikum kunne kjenne på.

Rannveig Wahll
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INGER NESVÅG

MIN SALME
314
NORSK SALMEBOK

ALT STÅR I
GUDS FADERHÅND
Alt står i Guds faderhånd,
hva han vil, det gjør hans Ånd,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
/: i vår Herres Jesu navn! :/

I GUDS HENDE
Jeg har alltid vært glad i
salmene. Glad i å synge dem og

sykdommen bestemte jeg meg for at

å lære dem utenat. For meg ble

jeg ikke ville bruke mine neste år med

salmene en måte å snakke med

å bekymre meg. Jeg gikk regelmessig

Gud på, be på og en måte å ta
imot Guds Ord på. De har i seg en
nærhet til Gud.

til legekontroll og var godt orientert om
sykdommen. Det var bestilt plass på
Rikshospitalet slik at jeg kunne komme
dit når det ble nødvendig.

Salmene er tros-styrkende. De får meg

Visse på at arv og lønn
har vi med Guds egen Sønn,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
/: i vår Herres Jesu navn! :/

jeg fått 16 år! Helt fra jeg fikk bekreftet

Jeg var i Sør Afrika da jeg ble syk.

til å tenke på alle som gjennom århund

Det var mange som stod på for at jeg

rer har levd i tro på Gud og tatt imot

skulle få en rask undersøkelse hos

budskapet om Jesus og Den Hellige

spesialist. Jostein, mannen min, hadde

Ånd. I salmene og i Salmenes Bok i

oversikten. Forsikring og kontakt med

Bibelen kan jeg kjenne Jeg står i en stor

Rikshospitalet og Diakonhjemmet ble

sammenheng av troende over genera

ordnet og vår sønn som den gangen

sjoner. Jeg liker begrepet «fra evighet

jobbet ved ambassaden i Pretoria ord

til evighet».

net alt praktisk med flyselskapet etc.

FOR ALLE SITUASJONER

med, samlet den første dagen en gruppe

Salmene passer for enhver situasjon i

prester for å be for meg og neste dag

livet. De gir trøst og glede, nytt livsmot

kom en gruppe fra menigheten og sang

og nye krefter. Jeg var 8 år gammel da

og ba. Det var så vakkert. Jeg trodde

min mor døde. Jeg tror det gjorde at

nesten at jeg var i himmelen. Jeg var i

Tekst: '

jeg ble så opptatt av Gud og salmer, for

gode hender! Jeg måtte få legebehand

N.F.S. Grundtvig, 1856

der var det fortellinger om døden og om

ling og bli bedre før jeg kunne reise

Melodi: Ivar Wildéen,

livet. På den tiden tror jeg at det ikke

til Norge. Flyselskapet kunne ikke ta

1912

var vanlig at de voksne snakket med

ansvar for meg så syk. Men allerede

barn om døden. Ingen snakket med

etter et par dager erklærte legene meg

meg om moren min som var død. Moren

frisk nok til å reise. Jeg kom meg vel

min hadde en stor slekt. Når jeg traff

hjem, men da bilen stanset utenfor

noen av dem sa de alltid at jeg lignet på

Diakonhjemmets sykehus, gikk jeg i

moren min! Det var det eneste de sa.

koma som varte i mer enn 2 måneder.

Felles om hans liv og fred,
lys og kraft og herlighet,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
/: i vår Herres Jesu navn! :/

Presten Sithole som vi samarbeidet

I april 2011 ble jeg syk og skjønte
straks at nå var det alvorlig. Jeg hadde

hadde hatt en levertransplantasjon. Den

hatt en leversykdom i 16 år, og jeg visste

hadde gått bra. Jeg fikk jeg en del besk

at nå var det kommet til et stadium

jeder om hva jeg ikke skulle gjøre. Jeg

hvor leveren kunne klappe sammen.

visste ikke hvordan jeg skulle forholde

Over natten var jeg blitt helt gul!

meg til alt dette. Jeg var på vei til å bli

Jeg hadde hele tiden sagt til meg
selv: «Jeg vil leve til jeg dør!» Nå hadde
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Da jeg våknet fortalte legene at jeg

lei meg og frustrert. Jeg kjente at jeg
ikke hadde noen krefter i kroppen.

ER GJENNOM ALT

EN SALME OG EN BØNN

FAKTA OM SALMEN

Da kom denne salmen til meg: «Alt står

Alt står i Guds faderhånd, salme av

I Salmeboken står denne salmen plas-

i Guds faderhånd, hva han vil, det gjør

N.F.S. Grundtvig fra 1856. Danskene

sert under "Jesus vår frelser". Salmen

hans Ånd, av Guds nåde til Guds ære,

er veldig glad i salmen. Bjørnstjerne

har tre strofer. De tre siste linjene i hver

evig glade skal vi være, i vår Herre Jesu

Bjørnson uttale en gang at "hvis

strofe er de samme. Salmen synges

navn, i vår Herre Jesu navn!

danskene kun hadde én salme, og det

også mye i vielser.

var "Alt står i Guds faderhånd," så h
 adde

(Fra Store norske leksikon og

de mere enn alle andre salmer 

Salmebloggen)

Denne bønnen ba jeg om igjen og
om igjen!
Det gikk enda en god stund før
jeg kunne klare meg selv igjen, men

til sammen".
Salmen finnes i nynorsk versjon

bønnen gjorde meg trygg og rolig. Det

av Matias Skard med tittelen Alt stend

var ikke en bønn om å bli fort frisk

i Guds faderhand. I Norge benyttes en

igjen, men om å være i Guds hånd! Det

melodi av den svenske komponisten og

var dette jeg som barn lærte av min

organisten Ivar Widéen (1912). Salmen

gamle farmor: Be alltid om å få være i

står plassert under Jesus, vår frelser"

Guds hender!

Av
Inger Nesvåg
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MER ENN BARE

EN KJÆRLIGHETSHISTORIE
Du har sikkert hørt Bruno Mars synge

Når vi mennesker ser

”I’ll catch a grenade for you”, eller hørt

etter kjærlighet, ser vi

uttrykk som å ”ta en kule for noen”. Det

alltid etter noen med

minner om en samtale jeg hadde med

både troverdighet og

en venninne i ungdommen der vi de

myndighet til å gi det.

finerte hvor høyt man elsket noen utfra

At ”en eller annen der

om man var villig til å dø for vedkom

ute” elsker deg, kom

mende. Som den ultimate kjærlighets

mer ikke til å sette

erklæring. Som foreldre kjenner vi på

noe avtrykk i deg før

den type kjærlighet til barna våre. At vi

du forstår hvem han er

er villig til å gjøre alt, også ofre vårt liv,

eller omfanget av hans

for å beskytte den man elsker.

kjærlighet.

Når det gjelder det som skjedde på

Fordi vi mennesker hadde

korset for nesten 2000 år siden, selve

syndet, måtte vi også dømmes og

grunnen til at vi feirer påske, så er alle

straffes. I dagens samfunn har også

enige om at Jesus døde på korset. Men

lovbrudd konsekvens: dom og straff.

melighet er det som gir troverdighet

det er oppstandelsen fra de døde hele

Men ved at uskyldige Jesus gikk i døden

til hans kjærlighet. En ubetinget og

historien står og faller på. Det er det som

for oss, tok han på seg alle våre synder

ufortjent kjærlighet.

gjør at dette ikke bare er en kjærlighets

og sonet straffen – betalte boten – for

historie, men også en frelseshistorie.

oss, sånn at vi kunne gå fri. Dette

frelse, men ikke hans kjærlighet – vel,

Oppstandelsen forandrer alt.

demonstrerer at Gud ikke bare er en

da sitter du bare igjen med en religion

mektig og rettferdig dommer, men også

der du har en jobb å gjøre for å få ham

en kjærlig far.

til å elske deg. Religion ber oss gjøre,

Jesu død viser at han elsker deg.
Jesu oppstandelse viser at han er Gud.
Jesu død demonstrerer kjærlighet. Jesu

Det er kun dommeren som dømmer

På den annen side: Hvis du ser hans

men Jesus sier gjort.
Jesu død og oppstandelse er

oppstandelse gir frelse. Jesu død viser

i en rettsal. At et eller annet vitne er på

at Gud vil. Jesu oppstandelse viser at

min side, setter meg ikke fri fra det jeg

både kjærlighet og frelse. Trenger

Gud kan. Jesu død kalles en kjærlighets

er anklaget for. Men hvis dommeren er

du påminnelse om hans godhet og

historie, men Jesu oppstandelse gjør det

på min side, – da er jeg fri! Gud er på

kjærlighet; se på hans død. Trenger du

også til en frelseshistorie.

din side. Han ser på deg som hvit, ren,

påminnelse om hans guddommelighet

Mange liker denne kjærlighets

feilfri og uten synd – fordi han ser på

og frelse; se på hans oppstandelse.

fortellingen, men er undrende og skep

deg gjennom Jesus og det han gjorde

tiske til dette frelsesaspektet, altså hvor

for deg. Alt du behøver å gjøre er å si

deg ikke om noen av delene? Vel, da

vidt Jesus ble oppreist fra de døde. Det er

”Ja takk!” til Jesus som frelser.

kan jeg betrygge deg om at han ikke er

forståelig, men historien har ingen trover
dighet eller myndighet uten begge deler.
Hvis Jesus kun var et symbol på

Uten Jesu guddommelighet vil

Er du likegyldig til det hele og bryr

likegyldig til deg.

God påske!

hans kjærlighet aldri kunne forvandle
meg eller sette meg fri. Men hvis han er

kjærlighet – uten å være frelser, så

Gud – og han er oppstått – da kan jeg si

står du likevel tomhendt igjen. Hans

”Den Sønnen setter fri, blir virkelig fri”

kjærlighet vil da ikke skille seg nevne

(Johannes 8:36). Derfor er Jesu gud

verdig fra andre som også har kjærlighet

dommelighet ikke en kontrast til hans

(med inspirasjon fra et stykke

til deg og ville gått i døden for deg.

kjærlighet. Tvert imot. Hans guddom

av Thomas Åleskjær)
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Skrevet av Rannveig Wahll,

VI PRESENTERER

EN FRA MENIGHETSRÅDET
INGER JOHANNE SCHJERVEN PRIZZI

BREDDEN OG INNSATSEN
I ULLERN IMPONERER
FORELDREENGASJEMENT
PÅ BESTUM SKOLE

Inger Johanne (42) ble valgt inn i
menighetsrådet i september 2015. På
spørsmål om hun har gjort seg noen
erfaringer etter drøye to år i menighets
rådet på Ullern, så svarer hun spontant:
«Mye aktivitet! - Jeg var ikke klar over
bredden av aktiviteter for liten og stor
og heller ikke innsatsen både stab og det

Riktig å tenke
bygg, lokaler og
aktiviteter som en
samlet satsning

store nettverket av frivillige legger ned.
Jeg er imponert over hva som fås til!»
På tross av hektisk hverdag med to

menighetsblad som ser friskt ut og som
har variert lesestoff!». Målsetningen

barn og full jobb, legger Inger Johanne

med det nye Kirkenytt er at det skal

ned mye tid i Ullern menighet, og hun

være noe for enhver og at det skal være

bidrar gjerne der det er behov – enten

fristende å bla i. Det mener Inger Jo

det er rigging, baking, sjauing og annen

hanne at de har fått til: «Hilde, daglig

praktisk hjelp til vellykket gjennom

leder i menigheten, er ansvarlig for

føring av arrangementer.

layout og design, og det er jo enklere
å lage blad med så dyktige folk i hus!»

FOKUS PÅ KOMMUNIKASJON
I tillegg til møtene i menighetsrådet

poengterer hun.
I forhold til tanker fremover

der hun som fast medlem bidrar i

så nevner Inger Johanne at kirken

diskusjonene med gode ideer, inn

mangler deltakelse i alderen 30 – 60

spill og vinklinger, sitter Inger Jo

år. Hun håper at man er i ferd med å

hanne i kommunikasjonskomiteen

skape en møteplass for denne alders

som bl.a. innebærer deltagelse

gruppen i og med at Ullern har vært

i Kirkenytt-redaksjonen samt

vertskap for Gospel Explosion i to år

oppdateringer på menighetens Face

med kjempeengasjement blant folk

book side. «Jeg er opptatt av hvordan

i menigheten. «Jeg tenker det

og i hvilke kanaler vi kommuniserer.

eneste riktige var å satse som vi har

Det er viktig å tenke helhet og sørge for

gjort på Ullern, med å tenke bygg,

at i nformasjon om aktiviteter når ut så

lokaler og aktiviteter som en samlet

bredt som mulig.»

satsning.» Hun spesifiserer at med

Inger Johanne jobber til daglig med

– Det å være en positiv ressurs samt
ta på seg frivillige verv er du allerede
godt kjent med fra foreldreengasje
mentet ditt på Bestum Skole. Kan du
si noe helt avslutningsvis om hvorfor
du gikk til valg for plass i menighets
rådet?
Inger Johanne forteller at det i
utgangspunktet handlet om gjenåpning
og videreføring av menighetsbarne
hagen Knerten, men hun synes det er
viktig å påpeke at hun ikke hadde gått
til valg på det alene. «Jeg liker kirka,
og selv om jeg ikke er en aktiv kirke
gjenger, så har jeg mine faste dager og
mitt forhold til kirken som er viktig for
meg. Jeg liker å bidra, det er kjekke
folk der, og for meg er det viktig å ha
noe uselvisk som er større enn meg og
mine.»

en kafé, barnehage og mer funk

nettopp kommunikasjon. Hun kan for

sjonelle lokaler som kan romme ulike

telle at de er fornøyd med engasjement

aktiviteter, så er det naturlig at områ

på Facebooksiden og at de er stor

det rundt Ullern kirke blir et attraktivt

fornøyd med Kirkenytt. «Vi har fått et

«mini-sentrum» i nærmiljøet.
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SOGNEPRESTENS

HJØRNE

DAGSREGISTER
- VI SER EN KIRKE Å VÆRE STOLT AV
Her står opplistet gudstjenester, vigsler,
dåp og gravferd, konserter og annen
aktivitet som har foregått i Ullern kirke.
Her finner du dato, dag og klok
keslett, antall deltakere, døpte,
gravlagte, nattverdgjester, vigsler,
skriftemål, offer og offerformål,
predikanter, liturger, tekstlesere og
prekentekster. Alt er sirlig og for det
meste lesbart ført inn.

ET RIKT KIRKELIG LIV
På samme måte er det en interessant
merknadsrubrikk hvor viktige infor
masjoner er gitt. Her finner man for det
Offentliggjort dagsregister fra Bergen.
Bortsett fra navnene er det akkurat slik
det ser ut i Ullern også

meste navnene på brudepar og avdøde
som er stedt til hvile fra kirken, men
også andre informasjoner som bidrar til
å vise et rikt kirkelig liv i Ullern sokn i

Ullern kirke har et Dagsregister.

MER ENN 16 ÅRS VIRKSOMHET

disse årene. Med alt dette det er mulig

Dette er en gammeldags, analog

I dette «Dagsregisteret» skrives det opp

å etterspore hva som har skjedd inn

kirkebok, en protokoll, p
 rodusert

all bruk av Ullern kirke og kapell som

enfor kirkens vegger. Overstrykninger,

av Sem og Stenersen, som

skjer i løpet av hele året. Annen kirke

endringer og rettinger i dagsregisteret

bokføring er nå blitt elektronisk, kun

er gjennomført slik at «Dagsregisteret»

tilgjengelig via PC, men Dagsregisteret

fremstår som en levende kirkebok.

er fortsatt et synlig tegn på at en bok er

Hver side inneholder 43 linjer,

ligger til enhver tid oppslått på
kontorpulten i sakristiet.

Av John Egil Rø,
sogneprest
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noe vi kan foreta opptegnelser i, holde

side 102 og 103 er ikke utfylt, noe få

oss til, og stole på.

sider mangler noen oppføringer. Det

Ved årsskiftet er den siste av

vil si at det på disse årene er avholdt

disse utskrevet. En stor protokoll, 103

ca 4 300 unike arrangement i kirken

paginerte sider, gjennomdratte og

på 2000-tallet. Det vil si at det har

forseglede sider med notater for hva

vært over 260 enkeltstående kirkelige

som har skjedd i Ullern kirke fra 14.

arrangement i perioden pr år. Når vi

august 2001 og frem til 31. desember

tar med at året har 365 dager, vil det

2017. Her finner vi nå, i ordets rette for

si at vår lokale kirke er i bruk 7 av 10

stand, 16 og 1/2 års kirkelig virksomhet

dager i løpet av hele året. Hvilket annet

dokumentert mellom to stive permer.

lokale kan stille med samme tall?

Dagsregisteret viser
et rikt kirkelig liv i
Ullern.
Boka framstår
som levende.

VISER VARIASJONSBREDDEN

NY BOK MED BLANKE ARK

i kirken. Slik vil det nye Dagsregisteret

Antall deltagere er også oppført i Dags

Nå har vi fått en protokoll, et nytt

vise at Ullernfolk fortsatt bruker og er

registeret. Variasjonsbredden på antall

«Dagsregister» for Ullern kirke og

glad i kirken sin. Så kan en kirkeforsker

deltagere er relativt stor. Julaftenregis

kapell, fra 1. januar 2017 og for årene

ta fatt på å se om det er vesentlige

treringene er her de som har de høyeste

fremover. Prosten i Vestre Aker har

endringer å lese ut av nytt og gammelt

tallene. I 2017 er det registrert over 900

med lakkforsegling autorisert denne

Dagsregister.

deltagere på julaftengudstjenesten kl

til bruk i Ullern kirke. Nå er det opp

15.00, men noen tidligere år er det reg

til de som bor her fortsatt å bruke

istrert over 1000 deltagere på disse.

kirken som før, ta del i det som hender

Velkommen til Ullern kirke
for «ny» registrering
i Dagsregisteret

I andre enden av skalaen ser vi at
noen av onsdag/torsdagskveldsmess
ene har hatt i overkant av 10 deltagere.
Påliteligheten av disse telledataene er
nok størst ved få til stede. Dersom vi
gjør et overslag og antar at gjennom
snittstallet for de ulike arrangement
ene er på ca 100, så vil det innebære
at det i Ullern kirke og kapell er årlig
i underkant av 26 000 personer til
stede (Ullern bydel, Skøyen og Ullern
menigheter, har ca 31 000 beboere, tall
fra 2012) og de siste 16 ½ årene har
vært opp imot 430 000 besøkende i
kirken. I absolutte tall er dette høyt selv
om vi må erkjenne at også er mange av

VELKOMMEN TIL NY PREST!
Vår nye kapellan er nå på plass. Jon Olav Hjelde er 29 år og overtar etter
Ulrike Lunde som var vikarprest. Jon Olav kommer fra Haslum menighet
der han har vært vikar siden mai og arbeidet som kapellan med mye fokus på
ungdommmer. Han har også bakgrunn fra andre stillinger i både inn å utland.
4. mars vil det bli innsettelse under gudstjenesten i Ullern. I tillegg til vår egen
sogneprest, John Egil Rø, vil også prost Trond Bakkevig også vil være til stede.
Et ekstra velkommen til alle til gudstjeneste denne dagen!
Vi kommer tilbake med en fyldigere presentasjon i
et senere nummer av KirkeNytt. I Ullern skal han jobbe
både med seremonier og være tett på ungdomsarbeidet.
Hjertelig velkommen til Ullern, Jon Olav. Vi gleder oss
over å ha deg med på laget!

kirkebenkene som ikke er benyttet.
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ADVENTSFEIRING MED MENING
ADVENTSMARKED
Ikke bare ble det samlet inn over
30.000 kr til adventsaksjonen denne
lørdagen i begynnelsen av desem
ber. Menighetshuset var fullpakket
av mennesker i alle aldre som deltok
aktivt i juleverksted og kransekakelot
teri. Bestum Stasmusikk og Barneko
ret sørget for musikk til aktivitetene.
I Kafeen gikk kaffekopper og kaker
unna som varmt hvetebrød. Ute var det
bålpanner med grilling av pinnebrød
og salg av hamburgere og pølser. Etter
hvert ble det også lys i julegrana og
juletregang under akkompagnement av

ADVENTSAKSJON
DET HANDLET OM
Å GJØRE EN FORSKJELL

LITT OM HVA PENGENE GÅR TIL

I desember arrangerte vi «Ullerns

arbeidet med å styrke og utvikle

Adventsaksjon». Målet var å samle

ressurssenteret i vennskapsmenighet

inn penger for å gjøre en forskjell for

en vår i Ntuzuma. Her får foreldreløse

noen som trenger det. Resultatet ble

barn mat, omsorg og leksehjelp.

adventsmarked, globalløp og godt over

Bestum Stasmusikk.

Prosjekt 1 i Sør-Afrika. Vi støtter


Prosjekt 2 i Sør-Sudan. Bygging

50.000 kr som uavkortet deles mellom

av skole til barn som ellers ikke får

bygging av skole i Sør-Sudan og arbeid

utdanning. Skolen bygges trinnvis og

blant foreldreløse barn i Sør-Afrika.

adventsaksjonen har støttet arbei
det med bygg til 7. og 8. klassetrinn.
Prosjektet drives av KFUK/M Global.

GLOBALLØP
En iskald søndag møtte ungdommer
i Ullern menighet opp for å løpe til
inntekt for Ullerns adventsaksjon. De
hadde på forhånd skaffet seg sponsorer.
Og etter en drøy time hadde de løpt inn
over 16.000 kr. Ungdomsleder i Ullern
Sondre Armann gikk av med seieren på
20 runder!
50.000 kr. vil gjøre en stor forskjell.
Tusen takk til alle som bidratt!
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OG GLEDE I ULLERN MENIGHET
LYS VÅKEN
Adventsmarkedet fungerte også som kick-off for årets Lys Våken.
32 fornøyde 11-åringer og en god gjeng ungdommer deltok på juleverksted og
juletregang før vi gikk opp til kirken for videre program og overnatting. Etter
overnatting i selve kirkerommet, våknet vi opp til 1. søndag i advent, der vi feiret
gudstjeneste sammen. Alle 11-åringene var med på gudstjenesten med både
utforming og medvirkning: Det var en flott opplevelse!
Å spise frokost i kirken første søndag i
advent er en magisk opplevelse

ANNERLEDES BARNEHAGEGUDSTJENESTER:

EN VANDRING GJENNOM
JULEEVANGELIET
I desember ble barnehagene i området
invitert til julevandring. Og over 150
barn og voksne kom for å la seg inn
skrive.
Ferden gikk fra Nasaret til
Betlehem og på veien ble de møtt av
engler, gjetere, de tre vise menn og til
slutt også Josef, Maria og Jesusbarnet.
Innskriving i manntallet

Over: Gjetere var på plass ved bålet.
Og alle hørte de sjenerte sauene som
hadde gjemt seg litt
Beklager! Det er helt
fullt her i herberget!

Over: Ferden
endte i stallen i
Betlehem der også
Josef og Maria
og Jesusbarnet
var. Nå kunne vismennenes gaver
endelig overrekkes.

Engelen sa: Frykt ikke!
Alle hjalp gjerne til med å si
det høyt og tydelig
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ET MEDLEMSKAP
SOM UTGJØR EN FORSKJELL
Du er kanskje allerede medlem

i peisestuen. Foreningens arbeid med

forskjellige steder som idrettsforen

menighetshuset koster penger, noe som

ing, menigheten, et politisk parti og

finansieres gjennom gaver, medlem

lignende. For å støtte opp om en sak

skap i UMV samt det tradisjonelle jule

som er viktig for deg, for å bidra, få

markedet. Menighetshusets Venner er

muligheten til å påvirke eller oppnå

avhengige av å ha en gruppe mennesker

goder for fellesskapet.

som stiller opp, og ønsker nye med

Menighetshusets Venner (UMV)

lemmer velkommen. Enten det er med

er en gruppe mennesker som sørger

dugnadsånd eller bidrag med den årlige

for at menighetshuset er i god stand

medlemskontingenten pålydende 250

og opprettholder god standard når det

kroner.

gjelder inventar og bygningsmasse.

Menighetshusets Venner har som

Foreningen teller ca 200 medlem

oppgave å samle inn midler og på annen

mer, både støttemedlemmer og aktive

måte bidra til vedlikehold og eventuelt

”hands-on” medlemmer, som fysisk

utbygging av Ullern menighetshus, slik

bidrar på huset med vedlikehold og

at de mange aktiviteter og sammen

annet.

komster som finner sted i huset sikres

UMV har de siste årene blant annet

en minneplakett i våpenhuset i
kirken. Fra før av er det i våpen-

VIL DU BLI MEDLEM?

inngangen minnetavler over

Vi trenger deg – og er takknemlig

personer som falt under krigen

for din støtte til å ivareta vårt flotte
menighetshus, som ukentlig huser
mange aktiviteter for store og små
i lokalmiljøet. Innmelding i
UMV foregår ved å innbetale
medlemskontingenten på
250 kroner. Dette kan
gjøres på Vipps eller via
kontonummer, husk
å merke betalingen
”Kontingent 2018”
Og for deg som
allerede er medlem i
UMV: Tusen takk for
ditt bidrag!
Kontonummer:
1594.24.81982
eller
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med å få satt opp ytterligere

praktiske og trivelige lokaler.

skiftet ut kjøkkenet, byttet vinduene,
reparert taket og fornyet møblementet

Ullern menighet har arbeidet

39769

huset i kirken på hver side av

fra Ullern sokn, hjemme eller ute,
i motstandskampen.
For 75 år siden, 26. n
 ovember
1942, ble den jødiske familien
Krupp fra Ullern sokn arrestert,
deportert og drept i Auschwitz kort
tid e
 tter. Det er nå laget en minneplakett som ble avduket i Ullern
kirkes våpenhus. 30. november var
det invitert til avduking.

MINNETALEN HOLDT AV CHRISTOPHER SHAUN HARPER TIL AVDUKINGEN

ET MENNESKE ER
IKKE GLEMT NÅR DETS
NAVN BLIR HUSKET
Et menneske er ikke glemt når dets navn blir husket
- fra Ordspråkenes bok, Kong Salomon.
Denne setningen slo ned i meg da jeg leste
brevet fra Ullern Kirke - og - ved å sette
opp minneplakett i Våpenhuset til Ullern
Kirke - har dere vist betydningen av
denne setningen
Rakel Krupp var min fars søster, hun
var gift med Isak Krupp og sammen hadde
de , etter flere års ekteskap, fått sønnen
Samlingen startet i Ullern kirke kl 1830.
Et stort knippe tilreisende var kom
met. Sogneprest John Egil Rø ønsket
velkommen før kantor Tom Eirik
Bru-Olsen spilte musikk fra Schindlers
liste på orgelet. Det var lett å se at
mange opplevde dette svært sterkt.
Deretter holdt Christopher Shaun
Harper minneord som du kan lese
ved siden av her. Han er også en av
medlemmene i den lille komiteen for
oppsetting av minneplakett.
Etter et vakkert stykke til med
orgelmusikk, beveget forsamlingen
seg ut i våtenhuset for å være med på
avduking av minneplaketten. Leder
i bydelsutvalget i Ullern, Carl Os
car Pedersen, sa noen ord og avduket
plaketten.
Deretter var det mottakelse med
enkel bevertning i menighetshuset,
der Stig Asplin holdt "minnetale" med
lysbilder og noen betraktninger rundt
situasjonen som var på den tiden, også
sett i lys iav dagens forståelse. Det ble
også god tid til en prat rundt bordene.
En varm takk også til Ullern bydel som
var med å finansiere tavlen

Jan Larry, kalt Lasse. De bodde i Lilleak
erveien 34.
Rakel og Isak var midt i 30-årene da katastrofen
rammet Norge og de norske jødene. 26. oktober 1942 ble Isak arrestert og ført
til fangeleiren Berg utenfor Tønberg. Han var blitt advart av gode ikke-jødiske
venner, bl a av skuespiller Jack Fjeldstad, om at han måtte flykte ellers ville
han bli arrestert av tyskerne. Men Isak tok ikke advarselen alvorlig, han
hevdet med rette at han hadde jo ikke gjort noe galt, derfor var det ingen
grunn til arrestasjon. Jeg vet at han tenkte på Rakel og Lasse; hvordan skulle de
klare seg alene hvis han flyktet?
Men – som vi vet - tyskerne hadde sin agenda.
Nettet snørte seg etter hvert tettere rundt de norske jødene og Rakel som
var igjen i Lilleakerveien med lille Lasse ble på samme måte advart - bl.a av
min far. Men hun sa ” nei, jeg flykter ikke når min mann er arrestert og
dessuten – tyskerne tar da ikke en mor med et spedbarn.” En flukt med en
så liten baby kunne man vanskelig tenke seg, alternativet var å overlate Lasse til
fremmede mennesker - det klare ikke Rakel å tenke på.
Rakel, Isak og Jan Larry ble sendt fra Oslo med fangeskipet Donau
26. november 1942 og ble drept i Auschwitz kort tid etter ankomst. Om bord
i Donau var det 529 norske jøder, hvorav Lasse på 4 måneder var den y ngste.
I alt ble 773 norske jøder sendt til konsentrasjonsleire, bare 34 overlevde.
På samme måte som snublestenene på fortauet nedenfor Lilleakerveien
34 minner oss om familien Krupp, har minneplaketten som nå skal avdukes i
Ullern Kirkes våpenhus den samme betydning.
Jeg vil på det hjerteligste takke Ullern menighet og bydelsutvalget i
Ullern for det initiativ og omtanke som er vist ved å sette opp en minne
plakett over familien Krupp.
Deres navn blir aldri glemt.
Takk for oppmerksomheten.
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Informajon fra Bydel Ullern
På nett for å utvikle tjenester

2018 er godt i gang, og vi står overfor
mange spennende oppgaver.
En av dem er å gjøre tjenester og tilbud
bedre og lettere tilgjengelig for
innbyggerne i Ullern ,
Vi er kommet et godt stykke på vei i
Marie Anbjørg Joten,
bydelsdirektør
hjemmetjenesten. Der skal vi fortsette
å satse på velferdsteknologi i hjemmet.
Hittil har det vært elektroniske medisindispensere, GPS og digitalt tilsyn. Det neste som er på trappene er muligheten for å
kommunisere med hjemmetjenesten via nettsiden til
helsenorge.no.
Her vil bruker og pårørende få mulighet til å sende og motta
meldinger, avtale besøk og få varsler om utført hjemmebesøk.
Det skjer spennende ting i andre avdelinger også. Helsestasjonen utvikler chatbot- hvor mødre og fedre få svar på det de
lurer på via helsestasjonens nettside.

Søk på kulturog idrettsaktiviteter

Frist for å søke kultur- og
idrettsmidler er 30. april.
Mer om søkekriterier og
søknad på nettsidene til
Oslo kommune. Søk etter
kultur- og idrettsaktiviteter.
Kontaktperson: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.
no

Psykisk helse tilbyr nettbasert selvhjelp.
Har dere innspill eller spørsmål om digital utvikling, ta gjerne kontakt. Vi utvikler
ikke nye løsninger uten at de det gjelder
er involvert.
Medvirkning er et stikkord i andre sammenhenger også. Vi vil arrangere flere
informasjonsmøter, spesielt i saker som
gjelder byutvikling. Alle våre møter i
politiske råd og utvalg er åpne for publikum. Følg med på Facebook-siden til Bydel
Ullern (@BydelUllern), på
www.oslo.kommune.no/bydelullern
og sist, men ikke minst meld dere gjerne
på vårt digitale nyhetsbrev. Det første
kommer etter vinterferien. Følg med!

Hva skal vi ha utenfor Stoppestedet?

Stoppestedet kultursenter ved
trikkestoppet på Lilleaker bygges ut.
Brakkene som står der i dag skal bort.
Det frigjør plass. Sammen med Mustad eiendom ønsker vi å gjøre plassen
attraktiv for eksempel for barn og
unge. Har du forslag til hva plassen
bør fylles med? Se video på facebook.
com/BydelUllern og send forslag til
lilleakerbyen@mustadeiendom.no

Møt politikerne i Ullern

Politikerne i bydelen møtes åtte
ganger i 2018.
Her diskuteres viktige saker som
angår innbyggerne og bydelen.
Sakene som skal opp finnes på nettsidene til Oslo kommune. Søk etter
politikk Bydel Ullern. I år er møtene
8.2, 12.4, 15.5, 21.6, 13.9, 18.10,
15.11 og 20.12.
Alle møtene starter med åpen halvtime hvor du kan legge frem saken
du brenner for.
Velkommen til Hoffsveien 48!

Vårprogram for seniorer
Vi har sendt ut program for Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter de kommende
månedene. Du finner også programmet på nettsidene til Oslo kommune:
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/ullern-kultursenter/
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Blir en del av samfunnet ved å delta

Jobb er viktig for tilhørighet i samfunnet. NAV Ullern har mål å få to av tre flyktninger i jobb
eller utdanning dette året.

Jamal Eldin Ettgani Ali fra Sudan og Simon Gebreamlak fra Eritrea, har vært på arbeidstrening på Smestad gjenbruksstasjonen siden september og oktober
i fjor. De er med i et samarbeidsprosjekt mellom de
fire vestlige bydelene (NAV Ullern, Frogner,
Vestre Aker og Nordre Aker) samt Renovasjonsetaten (REN), som kombinerer arbeid med yrkesrettet
språktrening.
- Jeg trives veldig godt. Det er hyggelige kolleger her,
sier Jamal.
Lære gjennom praksis
Han kom til Norge i 2015. Simon to år tidligere.
Begge har deltatt i introduksjonsprogram* for flyktninger i Ullern. De snakker godt norsk og den raske
progresjonen mener de skyldes at de daglig er i et
norskspråklig arbeidsmiljø.
150.000 biler var innom Smestad gjenbruksstasjon i
2017. Jamal og Simon tar imot folk og veileder hvor
avfallet skal kastes. Det skilles mellom 40 ulike typer
avfall, og det gjelder å holde styr på hvilket avfall
som skal hvor og ikke minst fagterminologien.

Her kommer språklærer Gunnar Skjetne inn i bildet.
Gunnar mener kunnskap om språk ved å oppleve
ting i dagliglivet, sitter mye bedre enn om du «bare»
får den på skolebenken.
2 av 3 i jobb eller utdanning
Rundt 90 personer deltar i NAV Ullerns introduksjonsprogram hvert år. Av de som var ferdig med det
toårige programmet i 2016, var få i jobb eller utdanning. Det har endret seg drastisk. I år er målet at to
av tre flyktninger skal være i jobb eller utdanning.
Terje Rolén som jobber med arbeid og inkludering
hos NAV Ullern, opplever at flere arbeidsgivere
ønsker å ta samfunnsansvar. En av dem er driftsleder
Knut Børing på Smestad gjenbruksstasjon. Knut sier
det er viktig å bidra til at de som kommer til Norge
får arbeidstrening og kommer inn i samfunnet.
- Det har vi alle et ansvar for, og vi i Oslo kommune
må gå foran med godt eksempel. De vi tar inn får erfaring fra arbeidslivet og mye praktisk språktrening,
både med kunder og kolleger.
*Introduksjonsprogram: Bosatte flyktninger lærer
norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.

Ullern i utvikling

Byutviklingen i Oslo har satt Ullern under betydelig press.
Skøyen, Smestad, Montebello, Vækerø og Sollerud/Lilleaker er områder som byrådet i
Oslo ønsker å fortette.
Vi forstår at også Ullern må ta sin del av befolkningsveksten, men i følge oppdaterte
prognoser er ikke behovet for fortetting så stort lenger.
Kanskje er det da lurt å ta en fot i bakken? Byutvikling må sees i et langsiktig perspekCarl Oscar Pedersen (H), tiv. Det vi gjør i dag får konsekvenser hundre år frem i tid.
leder av
Derfor må byutvikling gjennomføres med kvalitet og god kunnskap om lokale forhold.
bydelsutvalget i Ullern
Vi skylder fremtidige generasjoner det.
For å påvirke utviklingen har bydelens lokalpolitikere, som er høringsinstans i byutviklingssaker, vært
svært aktive med å lage alternative planer som er lagt frem for plan- og bygningsetaten, byråd og bystyret. Et godt eksempel er mulighetsstudie for Skøyen.
Vi som lever våre liv her i Ullern må få en hånd på rattet. Det er vi som sitter med lokalekspertisen. Her
står politikere fra alle partier skulder ved skulder med innbyggerne, og vi forventer å bli hørt.
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NYTT ÅR, NYE MULIGHETER OG

NY UNGDOMSKJELLER

– EN OPPDATERING FRA AKTIVUM
NY KJELLER

sofaer og bord. Ungdomskjelleren har

Helt i slutten av 2017 fikk Aktivum

blitt innbydende og mer brukervennlig,

og ungdommene fantastiske nyheter,

noe ungdommene setter stor pris på. En

ungdomskjelleren skulle pusses opp. De

stor takk rekkes til menighetsrådet og

gamle lokalene var slitne og møblene

spesielt Stig Asplin og interiørarkitekt

hadde klart sett bedre dager. Det var

Katrine Kristiansen for fantastisk

derfor en gledelig nyhet da vi fikk vite at

arbeid!

kjelleren skulle oppgraderes!
Veggene ble pusset og malt, parkett
ble lagt og det ble kjøpt inn nye, flotte

AKTIVUM I 2018
Aktivum startet opp igjen 11/1 med
en hyggelig kveld hvor ungdommene
fikk catchet opp etter ferien, og kost
seg med kakao, boller og quiz. Første
uken hadde vi tacoparty med meget
godt oppmøte og god stemning. Ung
dommene lagde mat, dekket bord og

Vi ser frem til et flott og innholds

hadde et fantastisk måltid sammen. Vi

rikt år med den beste ungdomsgjengen

fikk også besøk av ungdomsdiakon Kari

som finnes!

som kom innom for å hilse på og gi litt

Du finner mer informasjon om

informasjon om Lederkurs 2. Kvelden

Aktivum på Ullern Kirke sine hjemme

startet som vanlig med kveldsmesse og

sider og i Facebook-gruppen ”Aktivum”.

ble avsluttet med andakt i kapellet.
Det neste på agendaen er valg av
nytt Aktivumstyre, en gjeng som skal
være med å planlegge og drifte vår
kjære ungdomsklubb. En semesterplan
vil bli lagt kort tid etter i samarbeid
med ungdomsarbeideren.
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Av Kristoffer Hedemark
ungdomsarbeider

I mai måned skjer det noe spennende for alle på 2. trinn:

LEGOPINSE
FOR ALLE PÅ 2. TRINN
I Ullern menighet ønsker vi å bygge gode fellesskap
- nå også i Lego!
Pinsen handler på mange måter om fellesskap. Det
vil vi markere ved å invitere til Lego-treff. Her vi
sammen skal lage mesterverk!
De flotte Lego-byggverkene vil vi stille ut under
menighetens sommerfest 30. mai!

LEGO
ETTERLYSES!
Har du noen gamle Lego-klosser liggende?

Hvorfor ikke gi dem nytt liv igjen? Vi ønsker oss mye Lego
til de spennende samlingene for 2 klassene.
Her skal det bygges og lekes og fantasien skal få fritt utløp.
Vi tar derfor gjerne imot lego som ligger ubrukt i bod eller på
loftet. Nå kan du gi det nytt liv!
Legoklosser kan leveres på menighetshuset i 2. etg, eller ta

NB!: Egen innbydelse til 2.-klassinger kommer i posten.

kontakt med trosopplæringsleder Hanne Louise Salvesen.

Følg også med på nettsiden for mer informasjon:
www.kirken.no/ullern

BLI MED PÅ PÅSKELEIR!
Ikke gå glipp av årets påskeleir!
Turen går igjen til det vinteridylliske
Fagerli leirsted ved Geilo. Det blir en
liten uke med lek, show, litt solfaktor,
lange dager i bakken eller på langrenn
eller i varmestua, gudstjenester og
temasamlinger.
Påskeleir er fra 23.-28. mars.
Leiren er åpen for ungdommer etter
konfirmasjonsalder. Hold av datoen og
meld deg på nå!
Informasjon om påmelding kommer
på menighetens facebookside: Ullern
menighet – den norske kirke og på

Høy stemning på tidligere påskeleir

www.kirken.no/ullern
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SKAL DU HA BYPÅSKE I ÅR?
Vi inviterer til stemningsfulle gudstjenester i byens vakreste kirke!
Påskens fortellinger berører dypt eksistensielle temaer og erfaringer. Gjennom
tekst, musikk, salmer og refleksjoner ønsker vi å legge tilrette for ettertanke, et
bredt spekter av følelser, håp og fornyet tro.

SKJÆRTORSDAG
En fortelling om et måltid som er rammet inn av kjærlighet, vennskap, tillit, svik,
forvirring og brudd. I denne konteksten etablerer Jesus nattverden. Måltidet som
gir nåde.

LANGFREDAG
En fortelling om angst, ensomhet, gudsfravær, urett, lidelse og død.
I fortellingen om smerte, sorg og mørke åpnes et nytt rom for fellesskap.

PÅSKEDAG
En fortelling om oppstandelse, liv, glede, takknemlighet og nyvunnet håp.
Hjertelig velkommen til gudstjeneste!
Skjærtorsdag klokken 19.00
Langfredag klokken 11.00
Påskedag klokken 11.00
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Gudstjenestene er ved Tom Eirik
Bru-Olsen (organist) og Jorund
Andersen (prest). De ønsker alle
hjertelig velkommen til påskefeiring i
Ullern kirke.

ULLERN KIRKE SØKER
TIL «OPPDRAG 3,16»!

FASTEAKSJON 20. MARS

Ledetråder og eldgamle spor er skjult

til flyktninger er stikkordene når

Handler lokalt, tenker globalt
Rent vann, solide doer og god hygiene
Ullern menighet samler inn penger til

i Ullern kirke. Disse må etterforskes,

Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon 20. mars.

og vi trenger hjelp fra alle på 3. trinn

Fjorårets bidrag var til stor hjelp for

i området. Sammen skal vi utforske

flyktninger fra Boko Haram og Kongo.

kirken og klokketårnet, for å samle

– Da vi var på flukt hadde vi ikke noe

spor og løse «Oppdrag 3:16». Hold av

vann. Vi klarte til slutt å finne noe vann,

onsdag 7. mars kl. 17.00-19.00

men det var skittent, forteller Kany. Hun

og søndag 11. mars kl. 10.30-12.30.
Invitasjon og mer informasjon kommer i posten, og på www.kirken.no/ullern.

gikk på skolen, hadde et trygt liv med
familien og sang i kor i kirken i Kongo.

BLI MED!

Nå bor hun og familien i et telt i en flykt

BABYSANG

er kongolesere som i dag er på flukt.

Det er babysang annenhver onsdag i
oddetallsuker i Ullern kirke, fra kl. 11.3012.30. Etter babysang blir det satt fram te/

ningleir. De er noen av over seks million
– Fasteaksjonen er viktig når det haster
å hjelpe. Det er Kirkens Nødhjelp som
leverer vann, toaletter, hygieneartikler

kaffe og vi tar en hyggelig prat.

og tømmer søppel i leiren der Kany bor.

FRA CAMILLA COLLETT TIL
#METOO

SUPERONSDAG

fra norske givere som tidligere har gitt

– en hyggelig ettermiddag for alle aldre

penger gjennom Fasteaksjonen.

Camilla Collett satte kvinnesaken på

fra kl. 1700-1830 på menighets

dagsordenen da hun under pseudonym

huset. Vi starter med middag på

raskt når en krise oppstår, slik vi gjorde i

skrev avisartikkelen ”Nogle Strikketøis

menighetshuset (50 kr. pr pers). Deretter er

Angola da flyktninger kom over grensen

betragtninger” i 1842. Mye har skjedd

det ulike aktiviteter for barna. Datoer:

fra Kongo. Da kunne vi komme fort i

i likestillingens tegn siden den tid og

7. februar, 7. mars, 18. april og 30. mai.

gang med midlene fra våre norske givere,

mange har nok tenkt at vi var ved veis
ende nå. Allikevel opplever vi i disse
dager en kulturrevolusjon som ryster
både politiske partier og arbeidslivet for
øvrig.
På torsdag 8 mars - selveste
kvinnedagen - tar Stig Asplin oss med

SØNDAGSSKOLE
Vi samles på menighetshuset fra
kl. 1100 - rundt 1230 til bibel
fortellinger, sang, lek og bibelkino med
frukt og popcorn. Datoer: 4. februar, 4.
mars, 15. april, 29. april og 27. mai

Dette kan gjøres på grunn av støtten

— Pengene gjør det mulig å reagere

mens vi ventet på mer støtte fra andre gi
vere, slik som FN. Støtten fra det norske
folk gjør at vi kan handle raskt og redde
flere liv, sier generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp, Anne-Marie Helland.
– Også i år skal vi i Ullern menighet
gjøre en innsats. Som norsk kirke er vi
også del av den globale kirken. Her får vi

på en historisk reise om kvinnesaken

SPEIDEREN (2.-5. TRINN)

i Norge. Det blir utvilsomt noe å le av,

På Ullern menighetshus og omegn

men også noen rystende eksempler

annenhver tirsdag fra kl. 1800-1930.

over hele verden, sier kateket Bente Engen

langt fra er vunnet. Arrangementet er

KNØTTENE (3-6 ÅR)

i år. Ta vel imot årets bøssebærere!

et samarbeid mellom Ullern Menighet

Vi samles annenhver onsdag i odde

og historielaget. Musikanter fra Bestum

tallsuker fra kl. 16.45-17.30.

Stasmusikk deltar. Velkommen!

Pris pr. semester 200 kr.

som viser at kampen for likestilling

Andersen som leder innsamlingsaksjonen

BARNEKOR (1.-4.KLASSE)

Tid: Torsdag 8. mars kl.

Barnekoret øver hver onsdag fra kl.

19:15 (etter kveldsmessen

17.45-18.45 i Ullern menighetshus.

i kirken)
Sted: Ullern Menighetshus

muligheten til å hjelpe medmennesker

Stig Asplin

Pris pr. semester er 250kr.
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Bli med å bygge fellesskap
der jord og himmel møtes

FRIVILLIG I ULLERN MENIGHET
Vil du vite mer om å være frivillig i

EN HELT OVERKOMMELIG TJENESTE

Frivillig tjeneste er viktig for

Vi er opptatt av å legge til rette for at du

søndagskolen, speideren, hyggetreff,

Ullern? Ta kontakt med

skal kunne få bidra med oppgaver du

superonsdag, babysang, musikklivet,

Elisabeth Torp:

trives med innenfor en tidsramme som

gudstjenester, kirkekaffe, konfirma

et992@kirken.no • tlf 98452082

passer inn i din hverdag.

sjonsleire, Lys Våken og andre tros
opplæringstiltak og mye mer.

Alt innen gravmonumenter. Nye samt oppussing og restaurering av gamle.
Vi er eldst i bransjen og holder til på Skøyen.
Gratis befaring og rask levering.
Grønseth Monument AS, Hoffsveien 29, 0275 Oslo
Tlf: 22 73 13 70 / 900 38 150 • post@gronsethmonument.no
gronseth-monument.no

Takk til
våre annonsører!
Vil du og din bedrift være
synlig i KirkeNytt? Vi har
plass til flere annonsører.

Alt innen
c ateringtjenester
Ta kontakt på
23 37 90 09
www.solglimt.no
KOLDTBORD • TAPAS • MIDDAGER • SNITTER • FINGERMAT • LUNSJ • KAKER • GRILLING • KOKKER

Med en a
 nnonseplass 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.

Et Nøkternt Alternativ

Utkjøring på dagen!
Døgnvakt: 22 22 00 88 – Grefsenveien 5, 0482 Oslo

Spesialtilbud

Er du selv forhindret fra å besøke kirkegården 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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Utkjøring
på dagen!
Containerutleie
Smartsekk - Avfallspatruljen
Containerutleie
Tlf. 22 90 67 60
Smartsekk - Avfallspatruljen

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

MENIGHETSKALENDER
22.02 kl 18:30: Kveldsmesse med
nattverd. Jorund Andersen
25.02 kl 11:00 Høymesse med nattverd.
Luk 7,36-50. Dåp. John Egil Rø
26. 02 kl 12:00 Bibeltime i menighets
huset. Tema: Den historiske Jesus
01.03 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. John Egil Rø
1. mars etter kveldsmessen er det
Frivilligfest på menighetshuset kl 19:15.
Det blir bevertning og underholdning.
Vi vil feire frivilligheten i Ullern! Du er
velkommen du som er frivillig eller har
vært det eller du som ønsker å bli det.
Om du bare ønsker å bli med å hylle
frivillig innsats er du også hjertelig
velkommen til en enkel samling etter
kveldsmessen. Påmelding til Elisabeth
Frafjord Torp senest mandag
26. februar til ef692@kirken.no

04.03 kl 11:00 Høymesse med
nattverd. Mark 9,17-29. Søndagsskole.
Innsettelse ny kapellan. Jon Olav Hjelde
Kl 13:00 Dåpsgudstjeneste. Jon Olav
Hjelde
05.03 kl 12:00: Hyggetreff på
menighetshuset
07.03 kl 17:00: Superonsdag for alle.
Tårnagentene kommer!
08.03 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. John Egil Rø
11.03 kl 11:00 Familiegudstjeneste.
Tårnagentene kommer! John Egil Rø
kl 13:00: Dåpsudstjeneste. Joh 3,11-16
John Egil Rø
12.03 kl 12:00 Bibeltime i menighets
huset. Tema: Kirkens Jesus Kristus
15.03 kl 18:30 Kveldsmesse. Jorund
Andersen
kl 19:15: MR

20.03: Fasteaksjon. Oppstart
på menighetshuset. Ta vel i mot
bøssebærerne!
22.03 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. John Egil Rø. Påfølgende kon
sert med studenter fra musikkhøyskolen
25.03 kl 11:00. Palmesøndag
Høymesse med nattverd
Matt 26,6-13. Dåp. John Egil Rø
29.03 kl 19:00 Skjærtorsdag.
Gudstjeneste. Luk 22,14-23. 
Jorund Andersen
30.03 kl 11:00 Langfredag.
Gudstjeneste. Jorund Andersen
01.04 kl 11:00 Påskedag. Høytidsguds
tjeneste med nattverd. Dåp. Jorund
Andersen
08.04 kl 11:00 Familiegudstjenste.
Joh 21,15-19. Dåp. Jon Olav Hjelde
09.04 kl 12:00: Hyggetreff på
menighetshuset
12.04 kl 18:30 Kveldsmesse Jorund
Andersen
15.04 kl 11:00 Høymesse med natt
verd Joh 10,1-10. Jorund Andersen.
Søndagsskole.
kl 13:00 Dåpsgudstjeneste. Joh 10,1-10.
Jorund Andersen
16.04 kl 12:00 Bibeltime i
menighetshuset. Jorund Andersen.
Tema: Påskens budskap
18.04 kl 17:00: Superonsdag for alle!
19.04 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. Jon Olav Hjelde
22.04 kl 11:00 Høymesse med nattverd
Joh 13,30-35. Dåp. John Egil Rø
Kl 12:00: Menighetens årsmøte og
informasjonssamling på menighetshuset

03.05 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. Jorund Andersen
06.05 kl 11:00 Gudstjeneste.
Konfirmantdåp. Matt 7,7-12. Jon Olav
Hjelde. Bente Engen Andersen er med.
07.05 kl 12:00: Hyggetreff på
menighetshuset
10.05 kl 11:00 Kristi himmelfartsdag.
Høymesse med nattverd. Luk 24,46-53.
Dåp. John Egil Rø
13.05 kl 11:00 Høymesse med nattverd
Joh 3,16-21. John Egil Rø
kl 13:00 Dåpsgudstjeneste. John Egil Rø
14.05 kl 12:00 Bibeltime i menighets
huset. Knud Jørgensen. Tema:
Felleskirkelige bestrebelser.
20.05 kl 11:00 Pinsedag. Høytids
gudstjeneste. Joh 14,15-21. Dåp
24.05 Busstur med hyggetreff
24.05 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. John Egil Rø
27.05 kl 11:00: Høymesse med
nattverd. kl 13:00 Dåpsgudstjeneste.
Søndagsskole.
30.05 kl 17:00.
Superonsdag med sommerfest!

Vi tar forbehold om endringer.
Se www.bibelen.no for s øndagens tekst.
Bibeltimene er åpne for alle. Ta med
deg nistepakke, det serveres kaffe og
te. Velkommen til bibelundervisning,
prat og hyggelig fellesskap.
Ut på tur? Dra til Haslumseter kapell i
Bærumsmarka. Gudstjenester søndager
kl. 12.00. www.haslumseterkapell.no

26.04 kl 18:30 Kveldsmesse med
nattverd. Jon Olav Hjelde

18.03 kl 11:00 Gudstjeneste med
nattverd. Luk 1,46-55. Jorund Andersen

29.04 kl 11:00 Høymesse med nattverd
Luk 13,18-21. Dåp. Jorund Andersen.
Søndagsskole.

19.03 kl 12:00 Bibeltime i menighets
huset. John Egil Rø.
Tema: Palmesøndag.

30. 04 kl 12:00 Bibeltime i menighets
huset. John Olav Hjelde. Tema: Den
Hellige Ånd.
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Tannlege Berthe Maren Hoel

• Allmennpraksis • Estetisk tannbehandling
• Forebyggende tannbehandling

e re

nse
ri»

Etterspurt
70-åring:
TANNLEGEN
I NÆRMILJØET PÅ ULLERN.
MNTF

Ullern Alle 41
Tlf 22 52 49 11
0381 Oslo

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

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.

Fra Røa til Brasil
Tekst: Marianne O. Alpers
Foto: Christian Willoch

DEILIGE RETTER
TIL RETT TID

Bjørn Willoch vokste opp
og bodde store deler av sitt
voksne liv rett over gata
for kirken, i NordengVi leverer catering til alle anledninger og
veien. Det var i Røa kirke
holder åpent 365 dager i året! Vi har eget
han opplevde misjonskalkonditori som leverer ferske kaker og bakevarer.
let, og her ble han innviet
til tjeneste som misjonær.
Matspecialen AS - tlf 23 03 95 00 // matspecialen.no

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

KONTAKTLINSER
BRILLER

Lilleakervn. 16, 0283 OSLO

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

SETTEM
STENINDUSTRI AS
Åpent: 8-16 • Torsd. 8-18

Røa Optikk

Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135 - Lommedalen
www.settem.no

Røa Optikk AS
Sørkedalsveien 305

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,
Rensing
av malerier
ogog har
senere
vært misjokonservering av rammer
nær i Ecuador og Brasil.
Utføres
teknisk
Hanavhar
ogsåkonservator.
vært lærer
Ullernchausséen
119, 0284 Oslo
ved Indremisjonens
bibelTlf:
22 50 67
24
- Mob.:
90ved
85 53Dia36
skole
i
Oslo
og
E-post: jabernts@online.no
konihøyskolen.
www.jabe-rammeras.no
Deparkering
siste fire
årene
God
merket
Jabe: har
Kjør
på nedsiden
av bygget
haninnarbeidet
som
soknerundt.
prest i ogLierne
i NordTrøndelag, hvor familien
belaget seg på at han nå
skulle bli 4 P-plasser
pensjonist.
Pensjonist er han
for så
2 P-plasser
vidt også, for han mottar
ingen lønn lenger.
Han fikk en forespørsel
om å undervise på et presteseminar i Curitiba i
Brasil. Bjørn (70) tok
utfordringen, så nå er
både han og kona, Ruth,
lærere for 120 prestestudenter i Brasil.
Ekteparet Willoch er
travle i sitt nye engasjement, og de takker Gud for
fornyet helse og mye enerNORGES ELDSTE
gi! Akkurat
hilser Bjørn
NORGESnå
ELDSTE
BEGRAVELSESBYRÅ
og Ruth
til
gamle
venner
BEGRAVELSESBYRÅ
I NY DRAKT
på Røa!I NY DRAKT

Vækerøveien 197, 0751 Oslo
AVDAVD
MAJORSTUEN:
TLF 23 19 61 50
MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50
Tlf.: 22 50 05 15 – Fax: 22 73 45 12
AVD
STABEKK: TLF
AVD NORDSTRAND:
TLF67
2312
1619
83 89
30
Røa
Optikk
AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo
E-post:
post@roaoptikk.no
WWW.WANGBEGRAVELSE.NO
Telefon:
22 50 05 15, telefaks: 22 73 45 12
WWW.WANGBEGRAVELSE.NO
www.coptikk.no
Epost: post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Grefsen - Smestad - Kirkeveien
22 79 77 00 /

www.jolstad.no

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

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
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LIVETS GANG
DØPTE
Eli Krog-Larsen
Christoffer Hamre
Ludvig Solem Almgren
Erik Ytreland Hegseth
Aran Neumann Aghaie Maybodi

Johannes Haga Harland
Petter Stokholm Carlsen
Edvard Westgaard Nedregotten
Luca Aas Frisell
Henrik Møller Raade

Tobias Steinsbø Øvstetun
Philip Riis Borhaug
Elise Røer Harboe
Johan Selmer Olstad Myhrer
Eva Karottki Hoffmann Andersen
Nicolai Onsager-Andersen
Ole Hox Yran
Tiril Bjugstad Reppen
Marcus Fredrik Olsson Armier
Georg Engstad
Sebastian Kluge Dalaker
Theo Broeng Gjennestad
Yvonne Røskeland-Løvdal
Eline Backer-Holmgren
Tyrone Christensen Wiseth
Wilma Louise Dahlborg Olsson
Johan Botten Taubøll
Victor Hauglum Wiseth
Olav Sørli Barlindhaug
Jørgen Støen Leivestad
Jonathan Reinsborg
Jeppe Høegh Ljøgodt
Alexander Borna Brodtkorb
Sunniva Fleischer
Tor Asbjørn Aker Sagen
Ida Westby Ranum
Oliver Allers Wismer
Elliot Opedal Biribakken-Damsleth
Ella Wehus Mood

DØDE

Rolf Øvrid

Bjørn Herberth Herding

Birgit Skustad

Fritz Thorleif Widing

Gunn Elisabeth Hernes

Anne Elisabeth Elisenberg
Trine Lise Hassel Brendeford
Eva Margrete Stermer

Wenche Otilia Prebensen Paus
Johan Koefoed
Vibeke Janet Hauan

Håvard Holen

Turid Bergljot Frost

Liv Meyer

Kari Mørch Bakkevig

Grete Anni Berget

Randi Røhmen Ericson

Arild Sandbekk

Inger Johanne Holm

Lisen Heyerdahl Bang

Unni Dahl Halbo

Vivi Elisabeth Berg

Ruth Jorun Grindvold

Karin Asfrid Haaøen

Inger-Lise Wilson

Jorunn Helene Bonna

Egil Sverre Egeland

Anne Grete Storm Oksum
Elisabeth Marie Kristine Garløv
Randi Johanne Bjørneng
Hege Fjeldstad
Ella Edin
Inger Neuberth
Finn Aanesen
Jan Petter Jakobsen

Anne-Marie Bjerkøe
Anne Berit Kvisli Østmoe
Gerd Søndreli
Berit Helene Schiøth
Tove Lillemor Halvorsen
Alette Sofie Serine Årnes
Dag Nordby

Isak Paulson
Eva Sophie Nordseth Westbye
Hedda Yksnøy Gunnarsson
Sigurd Refsum Grøtter
Sverre Søby Weum
Ebba Smith Pinsli Flatin
Benjamin Bugge Østråt Owe

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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NYTT FRA

MENIGHETSRÅDET

ÅRSMØTE & FOLKEMØTE
I disse dager jobbes det på
spreng med ferdigstilling av

Derfor velger vi dette året å

Årsmøtedagen starter med guds

integrere menighetsrådets folkemøte

tjeneste i kirken kl 1100 søndag

årsrapporten for 2017. Innhol-

med årsmøtet. Her vil dere få presentert

22. april. Deretter holdes selve

det i denne rapporten er meget

hva de enkelte folkevalgte medlemmene

årsmøtet i storsalen på menighetshuset.

inspirerende lesning. Bredden

bidrar med i komiteer og utvalg nedsatt

Det vil selvsagt bli kaffe med noget

av aktiviteter menigheten har

av rådet.

attåt.

gjennomført imponerer, og dette

Menighetsråd og stab har gjen

vil vi gjennomgå på menighetens

nom 2017 jobbet etter 7 konkrete mål

i kirkens våpenrom 2 uker før, det vil si

årsmøte i slutten av april.

setninger. På årsmøtet vil vi redegjøre

8 april. Du vil også kunne finne den på

for status i disse – både oppnåelser og

nettsiden vår.

PRESENTASJON AV ARBEIDET

utfordringer.
Velkommen – Vi håper på kø til kirken!

I fjor inviterte menighetsrådet til åpent
folkemøte i mars. Der presenterte vi

ET ANNERLEDES ÅRSMØTE

mulighetsstudien og byggeprosjektene.

Kanskje gjør denne formen at det blir et

I år ønsker vi ikke bare å presentere

litt annerledes årsmøte enn vanlig. Men

byggeprosjektene, men vi vil presentere

som menighetsråd ønsker vi å bli flink

alt vi har arbeidet med siden forrige

ere enn vi har vært til å kommunisere

årsmøte og også hvilke mål og planer

med alle menighetens medlemmer, og vi

menighetrådet har fremover.

har stor tro på å gjøre det på denne måten.

”Kø til kirke” av Per-Erik Schønberg-Hansen
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Årsrapport og innkalling legges ut

Av Rannveig Wahll,
leder av menighetsrådet

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@eqology.biz • Tlf: 92445560
• Thorbjørn Brook- Steen
• Inger Johanne Schjerven Prizzi
• Frank Erikstad Bjordal
• Edvard Cock
• Martin Guddal Halvorsen
Varamedlemmer (FL):

ULLERN MENIGHET

• Katrine Kristiansen

Holgerslystveien 22, 0280 Oslo
Hovednr: 23 62 93 90 • post.ullern@kirken.no
www.kirken.no/ullern • facebook.com/ullernmenighet

• Kristian Kragøe Andresen
• Berit van der Hagen
• Jørgen Haukland Strøm-Andresen

For bestilling av dåp og vigsler:
Kirketorget: kirketorget@oslo.kirken.no • Tlf: 23 62 90 09

Nominasjonskomiteens liste (NL):
• Stig Asplin (nestleder)
E-post: s.asplin@online.no • Tel 99492323
• Åshild Watne
• Linett Bjørkto

Hilde Flaten,
Daglig leder
hf594@kirken.no
23 62 93 92

John Egil Rø,
Sokneprest
jr885@kirken.no
23 62 93 95

Jon Olav Hjelde
Kapellan,
jh299@kirken.no
40 8025 94

Jorund Andersen,
Kapellan
ja593@kirken.no
23 62 93 98

Tom Eirik
Bru-Olsen, Kantor
tb548@kirken.no
23 62 93 93

Hanne Louise
Salvesen,
Trosopplæringsleder
hs449@kirken.no
23 62 93 96

• 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

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Anne-Britt Myhre
Kontormedarbeider
am963@ kirken.no
23 62 94 00

Elisabeth Frafjord
Torp,
Menighetspedagog
ef692@.kirken.no

Kristoffer
Hedemark
Ungdomsarbeider
/vaktmester

Lik siden vår

facebook.com/ullernmenighet

Ann A Hansen,
Kirketjener

Linn Mirjam
Maurer Haugsten,
Kirketjener

VIL DU STØTTE
MENIGHETENS ARBEID?

- og bli opptadert på hva som
skjer i menigheten

Ole-Jørgen Andersen
Kateket
oa228@kirken.no
23 62 93 97

Storm Vinterhavn,
Vaktmester

Bruk gjerne Vipps nr 13562 - Ullern
kirke eller konto 1600.47.84719
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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

