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DET SKJER PÅ KIRKEBAKKEN!

4 MØT ELISABETH

BIBELORD I DAGLIGTALE
KirkeNytt gis ut av Ullern
menighet 4 ganger i året.
Ullern kirke er en menighet i

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

Den norske kirke.

Å stå ledig på torget - i ellevte time

REDAKSJONEN

for et nytt oppdrag. Vi kan lese litt om dette i Jesu lignelse om arbeiderne i vingården.

Rannveig Wahll
Thorbjørn Brook Steen
Inger Johanne S. Prizzi
Hilde Flaten

ANNONSER
OG HENVENDELSER
Ullern menighetskontor

Utrykket peker på den situasjonen man er i når man er uten arbeid og er klar til å bli hyret
I fortellingen er det mange som står ledige på torget før de blir leid inn for å arbeide i
vingården. Arbeiderne ble da leid inn på forskjellig tid av dagen og arbeider derfor ikke like
lenge. Men alle får samme lønn. Jesus bruker dette som eksempel på Guds omsorg og hans
grensesprengende kjærlighet.
Men historien handler også om en siste mulighet
- like før en frist går ut, nemlig i ellevte
time. Dette er en variant av uttrykket
"fem på tolv" eller "i tolvte time".

post.ullern@kirken.no

Noen av arbeiderne ble leid inn

PRODUKSJON

lønnsutbetalingen likevel altså

Layout: Hilde Flaten

først på slutten av dagen. Ved
disse samme lønn som dem som

Trykk: Nr1 Trykk Grefslie

hadde arbeidet hele dagen. Slik

FINANSIERING

der regnes det annerledes enn vi

Bladet finansieres av gaver,

er det med Guds rike, sa Jesus,
vanligvis regner

frivillige kontingenter og
annonser. Bruk gjerne
kontonr. 1600 47 84719.
Merk gaven/kontingenten
"KirkeNytt".
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LES LITT MER:
• MATTEUS 20,3-16

VELKOMMEN TIL MENIGHETENS

SOMMERFEST
Det blir opptreden av Knøttene og
Barnekoret, hoppeslott, avduking
av 7-åringenes byggverk fra
Lego-pinse, middag, saft, kaffe
og kaker, tårnturer og annen
moro for store og små!
Vi starter med en samling i
kirken mens det ennå er lyst,
kl 1700 og beveger oss der
etter ut på kirkebakken (eller
til menighetshuset, avhengig av
været). Det er ikke nødvendig å
spise middag før man kommer, for
her blir det bevertning mulighet for
å slå av en prat med nabo, venner
eller en du ennå ikke kjenner. Dette

ONSDAG 30. MAI KL. 17.00

vil du ikke gå glipp av!

er det klart for årets sommerfest. Som i
fjor blir det en ettermiddag med varia

Arrangementet er åpent for alle, i alle

sjon og en smak av sommer.

aldre.

LEGO-PINSE
I Ullern menighet ønsker vi å bygge
gode fellesskap – nå også i Lego!
I disse dager samles en gjeng med
7-åringer, for å lære om pinse. Pinsen
handler på mange måter om fellesskap,
noe vi ønsket å markere ved å invitere

Velkommen!

MED UTSTILLING PÅ SOMMERFESTEN!

Tusen takk til dere som har donert Lego
i forkant, dette setter vi stor pris på!
Alle er hjertelig velkomne på
Menighetens sommerfest onsdag
30.mai kl. 17.00 for å se utstilling av
Lego- mesterverk!

alle på 1.trinn til Lego-treff - der vi
sammen skal lage mesterverk!
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MØTE MED EN I STABEN

ELISABETH FRAFJORD TORP

BRENNENDE ENGASJEMENT
På babysangen er det godt oppmøte

Jeg finner veien til Elisabeth

med snitt på rundt 16 babyer sammen

sitt kontor på menighets
huset – et overfylt kontor med
masse p
 apir og mye kreativi
tet. Elisabeth unnskylder seg
med at kontoret er både rotete
og lite, og geleider meg inn på
samtalerommet. Det er ikke
vanskelig å føle seg velkommen i
Elisabeth sitt selskap, alltid med
et stort smil, glimt i øyet og et
kroppsspråk som oser av varme
og e
 ngasjement.

med en forelder hver annen uke. Det er

Jeg brenner for
felleskapsbygg-.
ende arbeid og for
tilrettelegging av
møteplasser der
mennesker kan bli
kjent og utvikle
vennskap

et lett tilgjengelig tilbud for de som er
hjemme med små barn. Det er et lav
terskel tilbud der de samles for sang, lek
og rytmer i kirkerommet, med påfølgende
kaffe, te og skravling. «Tilbakemeldingene
på babysangen er gode, og jeg har inntrykk
av at de som kommer opplever det som et
godt sted å være» poengterer Elisabeth.
Det er en lang tradisjon med
Knøttene (sang, dans og lek) og Barne
koret (1-4. trinn) på Ullern. Begge
grupper har godt oppmøte. Knøttene

I denne utgaven presenteres Elisabeth

tillegg i utøvende musikk. Hun har også

har et snitt på 8 deltakere, men varierer

fra stab slik at alle kan få møte

et år med praktisk pedagogisk utdan

mye fra uke til uke. Barnekoret derimot

menighetspedagogen med hovedansvar

ning (PPU) i Religion, Livssyn og Etikk

er en mer stabil gjeng på 13 stykker.

for det kontinuerlige tilbudet for barn,

(RLE) og musikk. Hun er dermed både

Disse tilbudene er både en viktig del

og koordinering av frivillighet. Hun er

lærer og utøvende musiker i tillegg til

av trosopplæring i Ullern menighet,

derfor en viktig bærebjelke i staben.

grunnbacheloren som har hovedsiktet

men også en fin arena for å samle yngre

«Jeg stortrives her - det er en fin gjeng

på utøvende menighetsarbeid.

barn, ofte med foreldre til øvinger og

og et gøy sted å jobbe!» - poengterer

Før Elisabeth kom til Ullern var hun

opptredener i kirken.

hun og snakker om viktigheten av

Acta-leder i region Oppland. Hun har

fellesskapet og at alle drar i samme

jobbet mye med barn og ungdom og har

SUPERONSDAG

retning og hjelper til der det er behov.

masse erfaring fra frivillig arbeid som

Elisabeth er også ansvarlig for super

ungdomsleder fra konfirmantalder og

onsdager i godt samarbeid med trosop

MENIGHETSPEDAGOG MED
HOVEDFOKUS PÅ BARN OG
FRIVILLIGHET

frem til nylig. Hun synger selv i koret

plæringsleder Hanne Louise. Dette er et

«Safari» og driver med musikk i for

relativt nytt konsept i Ullern og arrang

skjellige anledninger på privat basis.

eres en onsdag i måneden. I 2017 var

Elisabeth startet som frivillighetskoor

Ingen tvil om at Elisabeth er en ressurs for

det åtte superonsdager med et snitt på

dinator for tre år siden i en 25% stilling,

menigheten med en relevant bakgrunn og

66 stykker per gang. På siste treff før jul

og fikk fast 100% stilling mot slutten

et brennende engasjement!

var det 109 som møtte opp til middag

av 2016 som menighetspedagog med

og hyggelig samvær i menighetshuset.

hovedfokus på barn og frivillighet. Hun

TILBUD TIL MINDRE BARN

«Superonsdager er utrolig spennende

har en bachelor i musikk, menighet og

Elisabeth har ansvar for babysang, knøttene

og det er gledelig når det kommer mer

ledelse fra NLA høgskolen med et års

og barnekoret. «Jeg brenner for å skape

enn 100 stykker på en superonsdag»

møteplasser der jord og himmel møtes. Jeg

sier Elisabeth engasjert.

ønsker at vi som kirke kan skape rom for at

Av
Inger Johanne S. Prizzi
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mennesker kan bli kjent med hverandre og

FRIVILLIGHET

med Gud. At de som er innom skal føle seg

Superonsdager, som så mange andre

hjemme i kirka og at de skal oppleve at det

aktiviteter i og rundt kirken, er helt

er et godt sted å være».

avhengig av frivillige. Som frivillighets

koordinator, brenner Elisabeth for
å legge til rette for frivillighet. «Det
er en fin gjeng og et godt miljø blant
frivillige på Ullern» sier Elisabeth. Det
er en kjerne av stabile frivillige som
hjelper til på gudstjenestene, babysang,
superonsdag og fasteaksjon, for å nevne
noen. Vi har også flere viktige tilbud i
menigheten som drives helt og holdent
av frivillige, som for eksempel hygge
treff, speideren og søndagsskolen.
Det er imidlertid ikke til å skjule
at frivillighet på landsbasis er en ut
fordring for de fleste har stort sett travle
liv, og det er vanskelig å rekruttere
yngre frivillige. «Jeg prøver å tilrette
legge for at frivillighet skal kunne
kombineres med en travel hverdag.
Målet er at frivillighet skal være lyst
betont, enkelt og dermed mer gjen
nomførbart» poengterer Elisabeth. Slik
som å sette på et par kanner kaffe bak i
kirken og ta ut noen pakker med kjeks
til kirkekaffen. Hun er opptatt av at
alle monner drar og at frivillighet ikke
må være en stor og regelmessig for
pliktelse, men at det går an å melde seg
som frivillig til et spesifikt arrangement.
Eksempelvis går det an å melde seg som
frivillig til fasteaksjonen uten å skulle bli
oppringt i forbindelse med andre behov.

TWEENS
Den aldersgruppen som er minst
representert på aktiviteter er 5-7.
klasse, såkalte «tweens». Elisabeth har
et ønske om å få til et opplegg som til
trekker denne målgruppen og utfordrer
dermed foreldre eller andre om å melde
seg som frivillige. «Det hadde vært gøy
å se en mini-klubb i kjelleren for denne
aldersgruppen. Der kan vi tilrettelegge
for pizza og film en gang i måneden
frem mot konfirmantalder».
Med den oppfordringen avslutter vi
samtalen vår og jeg sitter ydmykt igjen
med hva Elisabeth, de andre i stab,
samt alle frivillige får til i felleskap. En
stor tommel opp!
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ENDELIG
For snart ett år siden startet
arbeidet med å gjøre om lokalene
etter barnehagen til kafé. Nå har
Holgerslyst Café endelig åpnet
dørene.
Tekst: Øystein Aurlien
Fotos: Øystein Aurlien og
Katrine Kristiansen

Det er mange i bydelen som har hatt et
sterkt engasjement for denne kafeen de
senere årene, og noen av ambisjonene
for menighetsrådet har vært å styrke
arbeidet med å gjøre kirken til et nært,
trygt, godt og hyggelig samlingspunkt.
Arbeidet med planlegging av ny barne
hage fortsetter. I mellomtiden har
nå lokalene der Knerten barnehage
tidligere holdt til blitt forvandlet til
kaféområde, både inne og ute.
Torsdag 26. april åpnet dørene forsik
tig for kundene. Vi tok en prat med
driveren, John Dahl Lohne, rett før de
første kundene var ventet inn.
– Hva tenker du nå, John? Er du
spent?
– Ja, det er klart man er litt spent.
Dette er et prosjekt som har engasjert
mange i nærområdet, og jeg ønsker jo
at både menigheten og nabolaget skal
være fornøyde med det vi har fått til
her, alle sammen.
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IG ER KAFEEN ÅPEN!
– Fortell oss litt om deg selv, da.
Hvem er John?
– Hehe... Hva skal jeg si? Jeg har drevet
med restaurantdrift hele mitt liv, fra å
være ansvarlig for en rekke av restau
rantene på Aker Brygge, til Cafe M på
Majorstua, ConSenzo på Solli Plass, og
så videre. De siste årene har jeg drevet
et cateringselskap, Butleren Catering.
Men, så var det vel litt med dette med
sirkushesten og manesjen, da …
– Ja, hva var det som fikk deg
interessert i dette prosjektet?
– Det var vel litt tilfeldig, egentlig. Jeg

En forventingsfull John
Dahl Lohne foran kafeen,
dagen før åpningen

bor på Vækerø Terrasse, og traff en
nabo som fortalte om planene. Etter
litt frem og tilbake kom jeg i kontakt
med ildsjelene i menighetsrådet, og nå
er jeg her. Navnet på kaféen var også
fantastisk, da, og ikke noe vi behøvde
diskutere. Det var Stig Asplins idé,
og slik jeg har skjønt, elsket alle dette
navnet da det kom opp.
– Hva vil dere tilby gjestene i
Holgerslyst Café? Hva står på
menyen?
– Det vi ønsker å tilby er enkle, men
smakfulle retter. Det vil være alt fra
pizzaer til burgere, gode salater, til
gode og enkle retter for barna. Og så
ønsker vi ikke å være alt for dyre i pris.
Det er viktig at folk blir kjent med oss,
og så kanskje får lyst til å bruke oss på
catering også.
Et utvalg s temningsbilder fra Holgerslyst
Café.
Foto: Katrine Kristiansen
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– Ja, fordi det er kanskje på selskaper
og catering du tenker det blir økonomi
i dette?
– Vi vil selvsagt ha et godt tilbud til
kafégjestene. Det er viktig for oss. Så
må også kafeen få lov til å vokse seg
viktig over tid. Det er på konfirmasjoner,
begravelser, og alt det andre som skjer av
aktiviteter i menigheten vi vil sikre god
økonomi i driften. Og, så vil jo det også til
syvende og sist komme menigheten til gode.
– Hva tenker du om det å åpne en kafé
i et menighetshus?
– Dette er jo helt utrolig bra. Og det
er ikke så mange andre menigheter
som tenker så nytt og spennende som
her i Ullern Menighet. Jeg tror dette
virkelig er veien å gå fremover. Nabolag
behøver gode og trygge møteplasser, og

– Vil dere holde åpent også

slik som her vil folk få et enda sterkere

på søndager? Hva blir

bånd til lokalkirken sin.

åpningstidene?
- Ja, vi tenker å holde åpent

– Har du noen tanker om hva du

alle dager bortsett fra man-

tenker at menigheten kan bidra med?

dager. Tirsdag til fredag åpner

– Det engasjementet som er vist hittil

vi klokka 11, mens lørdag og

er jo allerede helt fantastisk. Det som

søndag kl 1300. Men klokken 1215-

er viktig i starten er at folk kommer,

1300 på søndager er det med gratis

prøver maten, og gir oss tilbake

kaffe for de som vil komme ned en tur

meldinger på hva de syns. Vi er åpne

etter kirken. Tirsdag og søndag holder vi

for innspill og tenker at det er viktig at

åpent til klokka 18, mens vi fra onsdag til

denne kafeen blir det som menigheten

lørdag holder åpent til 21. Og så stenger

og nabolaget ønsker seg. Vi er helt

kjøkkenet en time tidligere. Det kan

avhengige av at menigheten støtter opp

tenkes vi vil endre på disse åpnings

om hva vi gjør, og så skal vi gjøre vårt

tidene etter hvert, men der må vi nesten

beste i å justere der vi trenger.

prøve oss frem litt.

- Er det noe vi har glemt å spørre om,
som du tenker er litt viktig å få frem?
- Først og fremst ønsker jeg å under
streke at denne kafeen skal være
menighetens kafe. Alt vi gjør her gjør
vi med respekt for at vi holder til på
menighetens område, med respekt for
det som er av ulike aktiviteter i huset.
Så er vi også veldig takknemlige for å
ha fått denne sjansen, og håper vi skal
innfri forventningene.
Det er mange i menigheten som skal
takkes og hedres i et prosjekt som dette.
Og det tenker vi det kan være hyggelig
å prate om over en salat, kaffe eller
burger i kafeen. For vi sees vel?
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VELLYKKET
PÅSKELEIR
Tradisjonen tro dro ungdommene i
menigheten til fjells første halvdel av
påskeferien. Seks dager på Fagerli
leirsted ved Geilo ble kronet med
nydelig vær og ikke minst med
upåklagelig bra stemning.
Tre av dagene ble brukt til å stå
på både snowboard og slalåm, vandre
rundt vann og fjell på langrenn og
nyte påskesola i bunn av bakken med
kortspill, musikk og varme tepper.
Ettermiddagene og kveldene gikk

ULLERN MENIGHET OG AKTIVUM ER STOLTE AV Å FOR FØRSTE
GANG KUNNE INVITERE TIL:

UTEKINO, KONSERT
OG MYLDER PÅ
KIRKEBAKKEN

med til enda mer kortspill, talentshow
med alle mulige innslag av lek og god
underholdning, film, musikkquiz og
mimelek. Siste hele dagen på tur ble
det arrangert lolympiske leker med
alt fra bowlingfotball til påskeegg
jakt og stafett, før dagen ble avsluttet
med allsang for full hals i gammen.
I tillegg var det noen små tematimer
som knyttet alle dagene på leir til de
ulike dagene i påskefortellingen og
den tradisjonsrike gudstjenesten med
bønnevandring i flotte Skurdalen
kyrkje.

I kirken er vi opptatt av gode møte

også andre hjertelig velkommen, med

plasser og fellesskap. Vi har derfor en

forbehold om aldersgrense på filmen,

Den sjette dagen var vi mange

drøm om å fylle opp kirkebakken med

samt evt plassbegrensning. Vi håper å

med både ødelagt stemme, lite søvn og

liv og røre fredag 8. juni! Her blir det

se mange her, og tror dette virkelig blir

mange nye minner som ryddet seg ut

aktiviteter, konkurranser og konsert

en opplevelse av de sjeldne!

av leirstedet og vendte nesa mot Oslo
igjen.

med hele byen som et flott bakteppe.
For mer informasjon om tidspunkt,

Tusen takk til komitéen for

Vi satser på godvær hele ettermid

program, værvarsel, o.l., se

innsatsen og god planlegging og til

dagen, og på kvelden snurrer vi film!

www.ullernkirke.no eller menighetens

dere alle som var med for at dere tok

Husk å ta på noen varme klær og noe å

facebookside.

godt vare på oss nye som aldri hadde
vært på Fagerli før!

sitte på, samt sjekk ut arrangementet
på nett for flere gode tips.

Har du spørsmål, gjerne kontakt
trosopplæringsleder Hanne Louise på

ALLE PÅ 8. TRINN ER SPESIELT
VELKOMNE, OG VIL FÅ EGNE
BILLETTER I POSTEN!

hs449@kirken.no.

Går du på 8. trinn, og ikke har hørt
fra oss, er det bare å ta kontakt med
trosopplæringsleder Hanne Louise.
Utover kvelden åpner vi opp for å ønske
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LEDER

UADRESSERT POST FRA OSS
UADRESSERT POST FRA DEG
Har du noen gang prøvd å sende et
kjempeviktig brev uadressert? Altså
skrevet linje etter linje – side etter side,
klistret på frimerke, sendt og forventet
svar - men ikke skrevet mottakerens
navn eller adresse på konvolutten?
De fleste vil svare at det er jo idioti.
Likevel opplever jeg at mange gjør nett
opp det – i overført betydning. Mange
opplever kriser i livet og roper ut etter
hjelp. De vet kanskje ikke hvem de rop
er eller trygler og ber til – men de håper
at det er noe eller noen «der ute» som
kan høre dem og svare på deres bønner.
Noen sender tankene sine «ut i
Værsågod! Her har du en rykende

blad er et av ca. 400 menighetsblader i

universet» og ber til noe eller noen som

fersk utgave av KirkeNytt. Vi (Ullern

Norge. Disse omfattes ikke av markeds

de tenker på som «større enn seg selv»,

menighet) har betalt for produksjon og

føringslovens regulering av dette i § 17

fordi de kanskje tror det finnes mer

porto fordi vi ser en verdi i at alle med

fordi kirkens arbeid ikke er nærings

mellom himmel og jord enn hva øyet

postkasse i Ullern bydel får dette bladet.

virksomhet. Menighetsbladene er her

kan se, øret høre og fingrene berøre.

Vi håper at du ser verdien i det også.

spesielt nevnt da det eksplisitt står at

For meg blir det som å sende av

disse ikke regnes som gratisavis til for

gårde et uadressert brev og håpe at det

ikke er aktive i menigheten, har gitt oss

brukere. Bring vil derfor ikke la være

kommer frem. Å håpe det leses. Å håpe

tilbakemeldinger om at de er glad for

å legge dette i postkasser merket «Nei

det blir besvart.

informasjonen de får gjennom bladet

takk til reklame» eller lignende når de

vårt 4 ganger i året. En fin mulighet til

leverer ut KirkeNytt for oss.

Mange av leserne våre, selv de som

Jeg utfordrer deg til å adressere
tankene dine og bønnene dine til Jesus

å følge med på hva som skjer i nabolag

som mottaker. Du kan gjøre det enten

og bydel. Vi også fått noen få klager fra

inni deg eller høyt med stemmen din for

personer som har klistret «Uadressert

eksempel ved å si «Kjære Jesus».

reklame, Nei takk!» på postkassen sin,

Jeg deler ofte tankene mine med

og som dessverre ikke ønsker å motta

Jesus. Jeg takker han for det som går

bladet. Til dere vil jeg si at jeg syns

bra – og ber om hjelp enten jeg står

det er leit at dere opplever det som

overfor store vanskeligheter i livet, eller

plagsomt å motta KirkeNytt.
Forklaringen på hvorfor du likevel
får bladet, er at KirkeNytt ikke regnes
som reklame/uadressert post. Vårt
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Er KirkeNytt heller
et verdipapir?

bare små hverdagslige utfordringer. Jeg
snakker med ham både når det går bra
og når det går dårlig; når jeg er glad,
sint eller lei meg.

LILLEAKER
DAGEN 2018
Ullern kirke er til stede der det skjer:
9. juni kan du treffe oss på
CC-vest kl 10-14.
Det blir stor fest på CC-vest denne
dagen, idet frivilligheten, næringsliv
et og bydelen forener sine krefter og
inviterer til Lilleakerdagen 2018.

Ullern menighet vil være til stede med
kirkekaffe og legobyggeplass.
I tillegg vil det være snekkerverkst
ed, hagesone med mulighet for å melke
dette, vil jeg heretter kalle KirkeNytt

ku og plante erter, kunstgalleri med

opplever jeg ofte å få svar. Ikke som en

for verdipapir og Bring for verdi

utstilling og mulighet for kreativ utfold

fysisk stemme kanskje eller skriften på

transport.

else, frivilligtorg og variert underhold

veggen, men gjennom drømmer, ideer

Kos deg med bladet – Håper vi sees

ning fra scenen.

som dukker opp, ved å kjenne en ro, ved

på cafeen.

Med Jesus «i adressefeltet»

å få en fornemmelse eller magefølelse –
en slags indre stemme og ting som bare
legger seg til rette.
Kan jeg bevise dette? Nei. Det er
derfor det kalles tro. I Bibelen defineres

Stikk gjerne innom vår stand
mellom kl. 10-14. Vi vil gjerne ha flere
med oss for å presentere menigheten
vår, så ta k
 ontakt med menighets
pedagog Elisabeth, dersom du ønsker å
være med å bidra!

tro som «full visshet om det en håper og
overbevisning om ting en ikke ser».
For meg har troen på Jesus en så
stor verdi, som en ekstra dimensjon
i livet, at jeg velger å fortelle om det i
et blad som havner i alle postkasser i
bydelen. – Og skulle noen velge å teste
ut det å adressere tankene sine til Jesus
og bli kjent med Ham etter å ha lest

SUPERONSDAG
Superonsdag er kommet for å bli!
Vi avslutter semesteret med sommer
festen 30. mai, men oppstart av nytt
semester blir
onsdag 5. september.
Det vil bli middag og aldersinndelte
aktiviteter fra kl. 1700 på
menighetshuset. Følg med på Facebook

Av Rannveig Wahll,
menighetsrådsleder

siden og på nettsiden for datoer videre
utover høsten.
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SOGNEPRESTENS

HJØRNE

KIRKEBRUKSPLANEN
I april 2018 ble et l angvarig arbeid om kirkene og menighets
strukturen i Oslo lagt frem. Utredningen ble kalt «Kirkebruks
planen.» Hvordan skal kirkene som er bygget i Oslo by brukes og
anvendes til beste for folk og for byen? Fokuset skulle ikke være det
økonomiske, men et fokus på h
 vilke konkrete kirkebygg som skal tas
ut av Den norske kirkes bruk for å spare penger. Media fokuserte
sterkt på hvilke kirker og menigheter som skulle avvikles, ikke på alt
det gode a
 rbeid som faktisk utføres.

NOEN MENIGHETER
BLIR STERKT RAMMET
Nærmest oss i vårt prosti, Vestre
Aker, er Bakkehaugen kirke som er
foreslått nedlagt som menighetskirke.
Menighetene i Østre og Nordre Aker
prostier blir sterkere rammet både av
sammenslåinger og kirker som foreslås
tatt ut av bruk. Dette gjelder Klemets
rud, Stovner, Lilleborg, Sofienberg,
Lovisenberg (avtalen med Diakonisse
huset om bruk, sies opp) og Iladalen

Det ligger et grundig arbeid til grunn

kirker. Kirkebruksplanen er for disse

for de forslag som nå fremmes. Tre

blitt «Kirkereduksjonsplanen.» De

ulike kriterier; lokasjon, lokaler og

berørte menighetene skal nå høres og i

innhold gjennomgås inngående, det

løpet av året tar kirkelige myndigheter

gis karakter ("score") og vektes. Til

stilling til den nære fremtiden for disse

slutt summeres dette til en rangerings

kirkene og soknene.

faktor. Ullern kirke og menighet scorer

Av John Egil Rø,
sogneprest
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relativt høyt på alle disse tre varia

DET BERØRER

blene. Vi er i en egen gruppe sammen

«Kirkebruksplanen» berører folk og

med nabomenighetene, Ris, Grefsen,

følelser hos dem som har et forhold til

Nordberg, Uranienborg i Oslo sentrum

disse kirkene. Som tidligere konfirmant

og Nordstrand og Bekkelaget.

i Bakkehaugen kirke i 6. mai 1973

Dette er et
utfordring til hvert
enkelt kirkemedlem:
Aktiviser din egen
kirkebruksplan i
livet.
synes jeg det er litt vemodig at det
ikke skal være konfirmasjoner i denne
«moderne» naustkirken tegnet av
arkitekt Erling Viksjø som også tegnet
Y og høyblokken i Regjeringskvartalet
i sin tid. Jeg har et forhold til betong
kirken selv om jeg ikke har vært der på
lang tid. Slik er det nok for mange.
Det å ta kirker ut av ordinær bruk
handler om viktige og dype følelser i
menneskers liv. Det ser vi når kirker
brenner, men også når stedet der
livshendinger og årshendinger ikke
lengre er tilgjengelig for tilstedeværelse.
Vi mister noe, en livsmarkør, når kirker
ikke lengre er der for oss.
Navnet på saken, «Kirkebruks
plan,» minner oss på flere ting. Den
beste opprettholdelse av kirker, er
bruk, aktiv bruk av disse lokalene til
gudstjenester og kirkelige handlinger til
sosiale møteplasser, til meditasjon. Den
forvaltningsmessige tilnærmingen viser
dette. Gjennom bruk bevares bygningen
og meningsinnholdet i bygget. Det
estetiske, musikalske og spirituelle
holdes i hevd og overleveres. Derfor
utfordrer kirkebruksplanbegrepet
menigheten til fortsatt å være kreative i
å invitere og bruke vårt kirkebygg.
På individuelt nivå bærer dette
nytaleordet kanskje utfordringen for det
enkelte kirkemedlem selv å aktivisere
sin egen kirkebruksplan i livet. Bruk
ditt lokale kirkebygg. God kirke
sommer!

Å begynne i første klasse er en stor opplevelse for både barnet
og familien – og vi i Ullern menighet vil gjerne være med på å
markere dette!
Søndag 24.juni, på selveste St.Hans, ønsker vi å spesielt invitere
alle som skal begynne i 1. klasse til høsten til en flott gudstjeneste: En
førsteklasses gudstjeneste - fordi vi vil feire at barna er helt førsteklasses!
Her vil vi markere at barna snart skal begynne på skolen med utdeling av
deres helt egne 6- årsbok.
Alle som begynner på skolen denne høsten, vil få egen invitas
jon i p
 osten. Skulle du ikke få invitasjon er du selvsagt også hjertelig
velkommen: Møt gjerne opp kl. 10.30, så får vi skrevet inn navnet ditt i
boken. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe/-saft, med bokstavkjeks og
kaker i anledning dagen!
For mer informasjon, gå inn på kirken.no/ullern eller sjekk
menighetens facebook-side.
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Hanne Louise:
hs449@kirken.no.
STORT velkommen til alle førsteklasses barn med familier!

KIRKENYTT 13

MØT

EN FRA MENIGHETSRÅDET
FREDRIK GLAD-GJERNES

EN RETTFERDIG VERDEN
SOM MÅL I ARBEIDSLIVET
– På lørdagskveldene hadde vi

– Fredrik, fortell litt om deg selv?

dans, kortspill og pizza på menighets

Jeg vokste opp i Risør og var aktiv

huset og liturgisk avslutning i kirken

i skolelag, Ten Sing, speideren,

ved midnatt. Dette var heller ikke så lett

skolemusikken og seilforeningen. I
seilforeningen var det fest og moro, og
i skolelaget var det bønn og sang. Det
var lite overlapp i hvem som var med
hvor. Jeg hadde et ønske å være med i
både verdslige og kirkelige aktiviteter.
Da Ten Sing ble nedlagt fordi det var
for få medlemmer, tok jeg initiativ til
å starte gruppen opp på nytt med ny
profil. Flette-funksjonen i WordPerfect
var helt ny og alle elever på Risør
Ungdomsskole fikk personlig invitasjon

Det er viktig
at vi ikke hindrer
folk i å komme
til kirken
ved å innføre
høye terskler eller
senke takhøyden.

musikken fenget. Snart talte koret 80

medlemmer. Jeg tror nok at turer,
godt fellesskap, musikk fra ungdoms
kulturen og lav terskel var nøkler til
vekst i menighetens ungdomsarbeid.
Fredrik forteller videre om
hvordan det opplevdes i en
sørlands småby: Alle deltok
i Ten Sing uavhengig av
egen tro og av om foreld
rene gikk i kirken. Da 80
ungdommer ropte-sang
Tenke Sjæl og Mene av
Trond Viggo Torgersen
på Lysmessen i Fryden
dal Kirke ble det sak i
menighetsrådet. «Sånn
kan vi ikke ha det». «Dette
passer seg ikke i kirken,»
var refrenget fra de faste kirke
gjengerne.
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– Hvilke andre minner har du fra tiden
og det kristne miljøet?
– Jeg husker Jesus-teksten fra bibelen
der «la de små barna komme til meg og
hindre dem ikke» var utgangspunktet
for min første andakt. Det har alltid
vært viktig for meg at menigheten
ikke hindrer folk i å komme til kirken
ved å innføre høye terskler eller senke
takhøyden, sier Fredrik.

til å bli med i Ten Sing. Det kom 60
på første øvelsen. Bandet var godt og

på Sørlandet på 80-tallet.

– Når Jesus var så åpen og inkluder
ende, så skal ikke kirken være anner
ledes», hevder han.
– Men du ble altså ikke på sørlandet?
– Nei, jeg jobber nå i KFUK-KFUM
som er den bevegelsen som startet Ten
Sing. KFUK-KFUM har alltid insistert
på at mennesker er sammensatt og at
ånd ikke er viktigere enn kropp og sjel,
minner Fredrik om. Organisasjonen
som innførte dans og trommer i kirka
har en stor plass i Fredriks hjerte.
Etter økonomistudier i Manchester
på 90-tallet tok Fredrik initiativ til en
sykkeltur fra Nordkapp til Cape Town i
Sør-Afrika.
– Vi ville vise at nøden kun var en
sykkeltur unna, sier Fredrik. De sam
arbeidet med Redd Barna og Kirkens

Nødhjelp og vervet mange medlem

– Men nå er du også engasjert i

arbeid for barn og unge i menigheten.

mer til deres nystartede ungdoms

menigheten i Ullern?

Konfirmantarbeidet er meget bra, og

organisasjoner Press og Changemaker.

– Ja, og jeg husker at da jeg først ble

vi kan klare å utvikle tilbud til alders¬

Prosjektet tok 2 år inkludert etterarbeid

med i Ullern menighet, var Jostein

gruppene både yngre og eldre enn

på hundrevis av skoler i Norge og ga

Nesvåg sogneprest. Nesvåg familiens

konfirmanter. Vi bør legge til rette for

Fredrik jobb i bistandsbransjen da det

engasjement for rettferdighet i Sør-Af

breddetiltak for trosopplæring for disse

hele var ferdig.

rika og deres kamp mot apartheid

gruppene. Jeg ønsker også å bidra til

– Å komme fram til Sør-Afrika rett før

skapte en ekstra troverdighet for Ullern

en videreutvikling av menighetshuset i

jul i 1994 var fantastisk, mimrer han.

menighet», hevder Fredrik. Hans for

samarbeid med Menighetshusets Ven

Nelson Mandela var nyvalgt president

bilde er biskop Desmond Tutu som ofte

ner. Veksten i menigheten kan fortsette

etter 27 år i apartheid fengsel og verden

ble kritisert for at han gjorde kirken

med enda større og bedre arealer for

virket litt mer rettferdig.

for politisk. Fredrik liker Tutus filosofi:

grupper knyttet til Menighetshuset.

Om kirken ikke skal være en del av den

Gjennom disse sakene hper jeg at jeg

rettferdig verden som mål i arbeidslivet,

politiske kampen for rettferdighet, så

kan tilføre entusiasme og frivillig arbeid

og på fritiden. 17 år arbeidet han for

vil ikke jeg være en del av kirken. «Det

for utvikling av menigheten.

Kirkens Nødhjelp og Changemaker. 3 år

er avgjørende at kirken engasjerer seg

Det var fint å få være med å arrangere

av disse med familien i Tanzania som

i kampen mot fattigdom og klima

adventsmarkedet med globalløp og

stedlig representant for et nystartet KN

endringer og for inkludering og rettfer

andre aktiviteter som satte fokuset på

kontor.

dighet», sier Fredrik.

arbeidet ogs utenfor landets grenser.

– Det grusomme apartheid systemet

– Du sitter også i menighetrsådet i

også en mulighet til å være med å bygge

ble avskaffet gjennom en stor global

Ullern. Hva gjorde at du stilte til valg i

opp nytt fokus på diakonale menighets

boikott-kampanje, drevet av blant annet

menighetsrådet i Ullern?

byggende tiltak. Jeg gleder meg til å se

kirker over hele verden, minner Fredrik.

– Ja, jeg har vært både søndags

hva vi kan utrette for Ullern menighet

For ham er det viktig at kirken er del av

skolelærer, medlem av Menighets

framover.

kampen for menneskeverd og miljøvern.

rådet to perioder og medlem av

– Kirken har ingen kraft om den ikke

Diakoniutvalget og kort periode i

Vi ønsker Fredrik lykke til med videre

lever ut Jesu ord om nestekjærlighet og

trosopplæringsutvalget.

arbeidet i menighetsråd og utvalg!

rettferdighet, hevder 50 åringen som bor

Gjennom disse kanalene tenker jeg at

på Haråsen. Det kan skape kontroverser.

jeg kan være med å bidra til enda bedre

Siden den gang har Fredrik hatt

men gjennom diakoniutvalget får vi

FASTEAKSJON
I over 50 år har Kirkens nødhjelps Fasteaksjon vært arrangert og i år var
intet unntak!
Ikke bare stiller konfirmantene opp, men vi hadde med oss en stor
gjeng frivillige som både gikk med bøsse, hjalp til med utsending og
mottak av bøssebærere og som var med å telle penger. Sammen har vi
gitt mange hundre mennesker fast tilgang på rent vann. Til sammen
samlet vi inn rundt 60 000 kroner i år. Rundt i Ullern sokn hadde det
også gjemt seg tre gullbilletter bak noen dører. Ikke alle ble funnet i
år, men det var likevel noen konfirmanter som er heldige finnere og
dermed vinner en opplevelse med ungdomsarbeidet og Aktivum 31. mai.
Hva som skjer vil vi ikke røpe, men vi kan gi dere et lite hint: Det er en
vennlig og moderne versjon av kapittel 17 i første Samuels bok.
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MINNEORD I FORBINDELSE MED AVDUKNING AV TAVLE I VÅPENHUSET I ULLERN KIRKE TIL MINNE OM FAMILIEN
KRUPP FRA LILLEAKER SOM BLE DEPORTERT OG MYRDET I AUSCHWITZ, NOVEMBER 1942.

I forrige nummer av KirkeNytt
kunne man lese et av minneordene i
forbindelse med denne markeringen.
Dessverre ble det opgitt feil navn.
Minneord i KirkeNytt 4 - 20177, var
ved Inger Lise Grusd som representant
fra famlien. Herfølger minneordet som
ble holdt Christopher S. Harper,
torsdag 30 november 2017.

Etter frigjøringen ble – naturlig nok

for at de aldri kom tilbake ved å avlive

- minnesmerker reist for å hedre og

ET OMFANG VERDEN IKKE HAR
SETT MAKEN TIL

minnes de som falt i kamp mot fienden.

I kjølvannet av de seire som Hitler

utryddelses leire i Tyskland og de tysk

Tyskland vant i de første krigs årene

besatte områdene.

Så også i Ullern her i Oslo. En bauta

dem under umenneskelig forhold i

i stein ble reist på kirkebakken og i

ble en forfølgelseskampanje utløst mot

våpenhuset hvor vi nå befinner oss ble

bestemte folkegrupper som nazistene

ved at arrestasjonene av jødene i det

to tavler i bronse satt opp med navnene

fastslo ikke hadde noen plass i det nye

alt vesentlige ble utført av norske politi

til dem fra Ullern som falt i kamp under

Europa. Til disse hørte, ikke overras

tjeneste menn på basis av på forhånd

okkupasjonen. Tavlene og bauta, er

kende, jødene. Konsekvensen av at de

utarbeidede lister.

en påminnelse til de som overlevde,

ikke var ønsket førte til utryddelse i et

og senere generasjoner, om den takk

omfang som verden ikke hadde sett

katastrofale følger som den fikk, frem

nemlighets gjeld vi står i overfor dem

maken til.

står uten sidestykke i nasjonens historie

som ikke fikk oppleve frigjøringen.

Dette utryddelses programmet
rammet også den lille og sårbare

Tragediens dimensjon forsterkes

Forfølgelsen av jødene med de

og er med rette blitt betegnet som et
sivilisasjons sammenbrudd.

jødiske befolkningen i Norge. Ingen
gruppe av befolkningen ble rammet

MED KURS FOR STETTIN

så hardt og nådeløst som den jødiske

Den 26 november 1942, altså for 75

under okkupasjonen.

år siden, gikk den store deportasjon

Forfølgelsen hadde som mål den
totale utryddelsen av en befolknings

Donau med kurs for Stettin og videre til

gruppe utelukkende fordi de var

Auschwitz og utslettelse. Kun et fåtall

jøder. Arrestasjonen av alle vok

overlevde.

sne jødiske menn i oktober 1942
og senere arrestasjonene av alle
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en av jødene fra Norge med skipet

Om bord i båten var familien Krupp
fra Lilleaker. Far Isak, hustru Rachel og

de gjenværende jødene i november

deres lille sønn Jan Lasse son var bare

1942 var ment å fjerne en hel be

fire måneder gammel og den yngste av

folknings gruppe fra landet og sørge

alle på dødsferden.

Det niesen til Rachel Krupp beretter

ET HULL I MINNESMERKENE

sjon ved at det fremgår videre av boets

Så kan man spørre: Hvorfor fant man

papirer at Isak i 1942 overleverte til en

og dokumenterer, er den forferdelige

ikke her i sognet – og ellers i landet

venn i nabolaget kr 3000,- i kontanter

situasjon nazistene satte de gjenværende

–plass på kirkebakker, i våpenhus og

som han ba vennen ta vare på. Det heter

kvinnene i etter at mennene var arrestert.

andre steder for å minnes dem som var

i en rapport datert 20 september 1945:

Hva skulle de gjøre? Flykte eller bli..?

jaget fra hjem og landet for å lide en

”Han sto da i begrep med å innvan
dre til Sverige. Imidlertid kom Krupp

BOET AUKSJONERT BORT

skjedd, et hjem sto tomt, en forret

ikke av gårde, men han ble senere ar

Boet til familien Krupp ble tildelt en

ning var likvidert og likevel ble ingen

restert og ført til Tyskland”-

advokat Petter Harlem som sørget for

grusom død? Vi visste hva som hadde

minnesmerker reist.
Så også i Ullern sogn, det har
tatt oss som bor her 75 år før hullet

Isak Krupp må ha været faren, men

at alle verdiene etter familien Krupp ble

av grunner som vi ikke kjenner til kom

realisert. En stor del av gjenstandene

han og familien seg ikke av gårde.

fra denne lille familie ble solgt gjennom
offentlig auksjon. Vi vet fra boets

i minnesmerkene over krigens ofre
endelig er blitt fylt ved en tavle, som

ET GRIPENDE BREV

papirer navnene på de som kjøpte og

på samme måte som for dem som falt i

I forbindelse med tilretteleggingen av

hva de betalte for eiendelene til Isak og

kamp, skal minne oss, og senere genera

denne høytidelige handling fikk sogne

Rachel Krupp. Den aller siste posten på

sjoner, om skjebnen til den lille jødiske

prest John Egil Rø for noen dager siden et

oversikten over de realiserte verdiene

familien som bodde her i Ullern og som

gripende brev fra niesen til Rachel Krupp

lyder slik:

omkom som offer for forfølgelsen.

– Celia Gorlen - som er 89 år gammel og

Isak og Rachel Krupp og deres
nyfødte sønn Jan Lasse som var født i

bor nå Israel. Hun skriver bl.a.:

1 Barneseng solgt til Sverre Jo
hansen Olaf Ryes plass 12. for kr 80,-

Vi prøvde å redde Rachel og

På tidspunktet for auksjonen var

juli 1942 bodde i Lilleakerveien 34. Isak

babyen, men hun ville ikke forlate

alle i den lille familien allerede drept og

Krupp drev en manufakturforretning

Norge etter at Isak var arrestert. Hun

ved auksjonen ble alle deres eiendeler

under navnet Solbakken Manufaktur.

ville ikke forlate sin mann. Hun trodde

inkludert Jan Lasses barneseng solgt til

Vi må kunne anta at forretningen gikk

det kunne skade ham hvis hun reiste til

fordel for den norske statskassen.

godt – det fremgår av bo papirene at

Sverige”

han bl.a. eide en bil en Ford Eifel 1938.
Bil var langt fra allemanns eiendom den

Takk for at dere vil minnes denne

Vi minnes Isak, Rachel og Jan Lasse
Krupp i ærbødighet.

tapre familien”.

gang. Tragedien får en spesiell dimen

GI EN GAVE
TIL KIRKENYTT

KirkeNytt er det eneste redaksjonelle bladet som sendes ut til alle innbyggerne i Ullern.
Vi når mange. Selv om KirkeNytt lages på dugnad, er det ikke gratis å lage det. Vi håper
derfor at du vil hjelpe oss med en liten gave. Hjertelig takk til deg som støtter oss!

1600 47 84719

Frivillig kontingent på "KirkeNytt",
Menighetsblad for Ullern

Ullern menighet
Holgerslystveien 22
0280 Oslo

1600 47 84719
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Informasjon fra
Bydel Ullern

Oslo kommune
Bydel Ullern

– Ungdommen
kan glede seg!

juni vil Stoppestedet være til stede på
CC Vest med egen stand. Her ønsker
de at ungdom skal komme med innspill og forslag til hva som skal skje,
både på åpningsfesten av nye Stoppestedet og i den nye ungdomskjelleren.
Er du mellom 13 og 20 år og ønsker
å bidra på Stoppestedet? Send en
e-post til runa.granlund@bun.oslo.

kommune.no

BYUTVIKLING I ULLERN
Runa Granlund lurer på hva ungdom vil bruke kjelleren til.

Endelig får ungdom i Bydel Ullern sitt eget sted i nye Stoppestedet
kulturhus.
DET ER STOR byggeaktivitet i det nye

ungdommen i bydelen til åpningsfest.
bygget på Stoppestedet. Selve konstruk- Det vil trolig iskje starten av september.
sjonen begynner virkelig å ta form, og
– Det er lenge siden ungdom har hatt
snart skal arbeidet med inventaret star- sitt helt eget sted i bydelen, og nå får de
te. Til høsten får ungdom mellom 13
det. Det blir et stort løft for hele bydeog 20 år i Bydel Ullern sitt helt eget sted len, sier Granlund.
her. Runa Granlund, leder for Stoppestedet kulturhus, gleder seg til å invitere KOM MED FORSLAG. På bydelsdagen 9.

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Alle har rett til sikker skolevei!
VI ØNSKER TRYGGE

skoleveier for
barna våre. Dessverre er ikke det
en selvfølge for
alle. Bydel Ullern
Carl Oscar Pedersen
setter nå ned en
(H), leder bydelsutarbeidsgruppe
valget.
som skal sjekke
status og foreslå kortsiktige og
mer langsiktige tiltak for bedre og
sikrere skoleveier. I den forbindelse

ønsker vi innspill fra foreldreutvalg og skoleledelse ved barne- og
ungdomsskolene våre, samt fra
dere som bor i bydelen. Eksempler
på innspill til gruppa kan være
bedre skilting, merking, lys, fortau.
Det kan også være at du kjenner
til en sti som i dag er utilgjengelig
for folk flest. Send oss et tips om
den også. Vi ønsker å sette i gang
med utbedringstiltak så raskt som
mulig. Alle tiltak som kommer inn

Det skjer mye i bydelen vår. På Lilleaker
har Mustad Eiendom satt i gang flere store
byutviklingsprosjekter på sine eiendommer ned mot Lysakerelva, i Bærum kommune og Bydel Ullern. Her kommer nye
boliger, handel, kontorer og grøntarealer.
Les mer om utviklingen på Lilleaker:
www.mustadeiendom.no/byutvikling
Andre byutviklingsprosjekter i bydelen:
www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo
Følg med på Facebook-siden til Bydel
Ullern. Der legges høringsfrister ut fortløpende.
Lurer du på noe? Kontakt
hans.stovern@bun.oslo.kommune.no

må vurderes sammen med våre
samarbeidspartnere, politi og kommunens etater. Vi venter på dine
innspill om bedre og sikrere fortau
og stier for barna våre.
Send tips til carl.pedersen@forsvarsbygg.no eller tore.gleditsch@
bun.oslo.kommune.no.
MØT POLITIKERNE I BYDELEN
Hvert bydelsutvalgsmøte starter med åpen
halvtime: 21.6, 13.9, 18.10, 15.11 og 20.12.

Henvend deg til Bydel Ullern om du trenger
Barnehageplass, hjemmetjenester, bo- og dagtilbud, barnevernstjenester, sosiale tjenester, tilbud fra helsestasjon,
forebyggende og rehabiliterende tjenester. Bydelen er også opptatt av nærmiljøutvikling i Ullern.
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Seniorveileder for deg over 60
Møt Mari Bilben – seniorveilederen for deg over 60 år.
i bydelen. Jeg kan kontaktes om alt
mulig, sier seniorveilederen.

HUN ØNSKER Å bidra

til at hverdagen blir
best mulig for hjemmeboende seniorer
i Ullern. Bilben er
utdannet ergoteraMari Bilben
peut og har jobbet
som seniorveileder i bydelen i tre år.
– Jeg kan komme med råd for å
unngå fall i hjemmet, gi informasjon om brannsikkerhet eller hvilke
aktiviteter, kurs og tjenester vi tilbyr

DERSOM DU HAR fylt 77 år, eller snart
gjør det, kan du forvente å høre
fra Bilben. Først vil du få et brev i
posten med informasjon, deretter
vil hun kontakte deg på telefon noen
uker senere.
SENIORVEILEDEREN presiserer at dette

ikke er et tilbud til de som er syke,
men et forbyggende tiltak som er
ment for alle.
– Jeg drar ikke rundt og forventer

TEKNISK ETAT PÅ ULLERN
FRIVILLIGSENTRAL

KULTUR OG AKTIVITETER
FOR SENIORER
ULLERN KULTURSENTER
Sponhoggveien 2, 0284 Oslo,
905 56 623

kultursenter@bun.oslo.kommune.no
Åpningstider: Hver dag mellom klokken
09:00 og 15:00.
Mer om faste aktiviteter og foredrag samt
åpningstider i sommer: www.oslo.kommune.no/ullern-kultursenter

SKØYEN AKTIVITETSSENTER
Skøyen Terrasse 1, 0276 Oslo
911 79 421

aktivitetssenter@bun.oslo.kommune.no
Åpningstider: Hver dag mellom klokken
09:00 og 15:00.
Mer om faste aktiviteter samt åpningstider i sommer: www.oslo.kommune.no/
skoyen-aktivitetssenter

Følg Bydel Ullern på Facebook
www.facebook.com/bydelullern

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

KONTAKT SENIORVEILEDER
seniorveileder@bun.oslo.kommune.no
Telefon: 917 414 25
Adresse: Skøyen terrasse 1.
NB! Dersom du ønsker kontakt med
seniorveileder i juni og juli, ta kontakt på
innbyggertelefonen: 950 71 048

Hva er viktig for deg?

Frivillige hjelper med små arbeider i huset.
Ta gjerne kontakt, så ser vi om vi kan
hjelpe deg:
22 52 30 05

å møte syke folk. Jeg ønsker å se etter
forebyggende tiltak som kan hjelpe
til slik at folk kan opprettholde god
helse, og kan bli boende hjemme så
lenge som mulig, sier hun.
Det er frivillig om man ønsker å
benytte seg av tilbudet fra Bilben, men
hun forteller at mange har hatt svært
god nytte av å motta informasjon om
aktiviteter og tilbud i bydelen.

6. JUNI ER Hva er

viktig for deg?dagen. 130 kommuner og 55.000 helseansatte er med på
markeringen- også
Marie Anbjørg Joten, vi i Bydel Ullern.
bydelsdirektør.
På selve dagen vil
vi bære jakkemerket med påskriften
Hva er viktig for deg?
Ved å stille spørsmålet flyttes
oppmerksomhet fra sykdom til å
se hele mennesket. Hvordan vi har
det i hverdagen påvirker så mangt.
Hvilke utfordringer vi har i livet
virker inn på hvor motiverte vi er
for opptrening etter skade, teste ut
nye hjelpemidler eller bli med på
kurs for pårørende til personer med
nedsatt kognitiv funksjon. Ved å få
vite hva som er viktig for deg, blir vi
bedre kjent med deg og dine behov.
Da er det lettere for oss å hjelpe deg.

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

DERFOR SPØR VI hver dag hva som er
viktig for deg som har barn i barnehage, har bruk for hjemmetjenester
eller har mistet jobben og kommer
på NAV. Vi har erfart at det gir det
beste utgangspunktet for å finne de
mest effektive og riktige løsningene
for deg og dine. Det vi kan gjøre noe
med, gjør vi noe med!
Send meg gjerne en e-post og
fortell om en gang du ble spurt om
hva som er viktig for deg, eller en
gang du gjerne skulle fått spørsmålet:

marie.joten@bun.oslo.kommune.no

BYDELSDAG 9. JUNI
Det er bare å sette av lørdag 9. juni. Da blir
det festival for oss som bor i Ullern. Aktiviteter for barna og underholdning fra scenene.
Bak står frivilligheten i Bydel Ullern, Lilleaker
Musikkfestival, Bydel Ullern og Mustad
Eiendom.
Følg med på Facebook-siden til Bydel Ullern,
Ullern Frivilligsentral eller Mustad Eiendom.

Bydel Ullern

– med tradisjon for utvikling
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HØYDEPUNKTER
– EN OPPDATERING FRA AKTIVUM
DET ER PÅ
AKTIVUM DET SKJER!

Siden sist dere hørt fra oss har vi gjort

om disse landene ofte har store mengder

utrolig mye morsomt og spennende, og

råvarer og ressurser. Også forskjellsbehand

Her kommer nok en liten oppdatering

her kommer noen av høydepunktene.

ling, naturkatastrofer og ustabilt lederskap

fra vår egen ungdomsklubb Aktivum.

I starten av april spilte vi handels
spillet, et interaktivt spill laget av
Changemaker. Ungdommene ble delt
inn i land fra ulike deler av verden
som har ulik økonomisk bak
grunn og ulike forutsetninger

Handelsspillet anbefales sterkt av Aktivum!
Vi har også vært på byttemarked
i Ris kirke i samarbeid med deres
ungdomsklubb RISK. Her hadde alle
ungdommene med seg klesplagg og

for å klare seg i verdens

ting som ikke ble brukt og byttet dette

handelssystem. Spillet

i byttelapper. Lappene kunne benyttes

skulle illustrere at verden

for å «kjøpe» andre klær og ting. Det

er urettferdig og at det

var et stort oppmøte fra både Ullern og

er stor forskjell på fat

Ris og godt over 100 plagg ble levert

tige og rike land. Ung

inn! Det som ble igjen ble selvfølgelig

dommene lærte hvordan
kompetansemangler og
strenge produktkrav gjør at
utviklingsland sliter med å
henge med i konkurransen, selv
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i landet ble illustrert gjennom spillet.

levert til Fretex. Dette var en meget bra
kveld som satte fokus på overforbruk
skulturen som hersker i den vestlige
verden, og hvordan second-hand klær
kan være minst like bra!

BLI MED!
BABYSANG
Det er babysang annenhver uke i
Ullern kirke i oddetallsuker
kl. 11.30- 12.30.
Babysang avholdes i selve kirken,
og gir dermed anledning til å bli bedre
kjent med det vakre kirkerommet vi
har i Ullern kirke. Det blir satt fram
te/kaffe, og vi tar en hyggelig prat.
Ingen påmelding, åpent for alle.
Pris pr. semester 150kr.
Semesteroppstart 29. august

KNØTTENE (3-6 ÅR)
Vi samles annenhver onsdag i
oddetallsuker fra kl. 16.45-17.30.
Pris pr. semester 200 kr.
Semesteroppstart 29. august

BARNEKOR (1.-4.KLASSE)
Barnekoret øver hver onsdag
(med unntak av superonsdager) fra
kl. 17.45-18.45 i Ullern menighetshus.
Pris pr. semester er 250 kr
Semesteroppstart 29. august.

SØNDAGSSKOLE
Vi samles på menighetshuset fra
kl. 1100 -rundt 1230 til bibel
fortellinger, sang, lek og bibelkino med
frukt og popcorn. Datoer kommer, så
følg med på nettsiden.

SPEIDEREN (2.-5. TRINN)
På Ullern menighetshus og omegn
I tillegg til dette har vi hatt blant

Husk å melde deg inn i facebook

annet pizzabakingskonkurranse, quiz-

gruppen vår «Aktivum» hvis du vil

kveld og filmkveld. Vi har også fått

motta invitasjoner til arrangementer og

levert våre nye klubbgensere som vi ble

oppdateringer fra oss!

veldige fornøyde med!

annenhver tirsdag fra kl. 1800-1930.

SUPERONSDAG
– en hyggelig ettermiddag for
alle aldre fra kl 1700-1830 på
menighetshuset. Vi starter med
middag på menighetshuset (50 kr. pr
pers). Deretter er det ulike aktiviteter for
barna. Siste dag denne våren er 30. mai.

Av Kristoffer Hedemark

5. september starter høstsemesteret

ungdomsarbeider
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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 Frafjord Torp:

trives med innenfor en tidsramme som

gudstjenester, kirkekaffe, konfirma

et692@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
24.05 kl 1700 Legopinse for alle på
3. trinn. Har du ikke fått brev i posten?
Du er velkommen likevel.
24.05 kl 18:30
Kveldsmesse John Egil Rø
27.05
kl 11:00 Høymesse Jorund A
 ndersen
Søndagsskole på menighetshuset
kl 13:00 Dåp Jorund A
 ndersen
kl 20:00 Meditasjonsgudstjeneste
Jorund Andersen
30.05
kl 17:00 Sommerfest og superonsdag
for alle aldre. Bevertning og underhold
ning, lek og fellesskap.
02.06 kl 11:30 Dåpsgudstjeneste
John Egil Rø
03.06 kl 11:00 Høymesse John Egil Rø
08.06 Utekino og konsert på kirke
bakken for alle i 8. klasse.

24.06 kl 11:00 "Førsteklasses".
Familiegudstjeneste med utdeling av
6-års bok
Jorund Andersen

01.09 kl 13:00 Konfirmasjons
gudstjeneste Jorund Andersen

01.07 kl 11:00 Høymesse John Egil Rø

03.09 12:00 Hyggetreff!

08.07 kl 11:00 Høymesse John Egil Rø
15.07 kl 11:00 Høymesse John Egil Rø

05.09 17:00 Superonsdag. Middag og
aldersinndelte aktiviteter fra kl. 1700 på

22.07 kl 11:00 Høymesse Jon Olav
Hjelde

menighetshuset.

29.07 kl 11:00 Felles gudstjeneste i
Skøyen. Ingerborg Sommer

08.09
kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

05.08 kl 11:00 Felles gudstjeneste i
Skøyen. Jon Olav Hjelde

kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

05.08 kl 11:00 Felles gudstjeneste i
Skøyen. Jon Olav Hjelde
12.08 kl 11:00 Felles gudstjeneste i
Skøyen. Jon Olav Hjelde

kl 14:30 Konfirmasjonsgudstjeneste
kl 15:30 Konfirmasjonsgudstjeneste
09.09 kl 11:00 Gudstjeneste med
konfirmasjon

19.08 kl 11:00 Høymesse
26.08 kl 11:00 Høymesse

10.06 kl 11:00 Høymesse
Jon Olav Hjelde
17.06 kl 11:00 Høymesse John Egil Rø
kl 13:00 Dåp. John Egil Rø
kl 14:30 Dåp John Egil Rø

02.09 kl 11:00 Høymesse John Egil Rø

Vi tar forbehold om endringer.

HYGGETREFF HØSTEN 2018
Følgende mandager er satt av til
Hyggetreff kl 1200 på menighetshuset:
3. september, 1. oktober. 5. november
og 3. desember.
Velkommen til hyggelig samling!

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
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Tannlege Berthe Maren Hoel

• Allmennpraksis • Estetisk tannbehandling
• Forebyggende tannbehandling

e re
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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
Caroline Saarem Nastad
Levi Nikolai Bakke Aasebø
Marie Bjørneboe
Selma Mørtsell Sandqvist
Jacob Flaa
Ole Leonard Prescott Jovita Lindseth
Noah Hansen-Sandgrind
Håkon Lie Knudtzon
Jakob Malo Brattland
Ludvig Stubberud Barder
Edith Strøm Braavold-Johansen

DØDE

Brage Sørlie Grainger

Ellen Aamodt

Mona Leigh Bergersen

Emilie Mørch Hesla

Stanley Howard Fløstrand

Ida Therese Heiberg

Fredrik Hansen Robbestad

Aase Liv Christiansen

Gunvor Ottosen

Petter Blom Buer

Heidi Øygard

Rebekka This Helverscou

Sienna Jonna Hansen

Unni Elisabeth Dons

Rolf Terje Semmen

Tobias Breivik Holmen

Verna Beathe Kjensli

Ågot Brekke

Julie Grøsfjell Igeland

Inger Ingebrigtsen

Tor Christian Fredenborg

Elise Kristine Hveem Holm

Marit Eggen

Tore Christian Gram

Celine Aarvik

Per Lindenskov Gjestrum

Eva Harper

Johanne Høyvik Langedal

Inger Karine Melbye

Solfrid Forbech

Jeppe Havre Sunde

Tore Haug

Torstein Harbo

Noah Moncrieff

Bjørg Hærem

Laila Synnøve Vatslid

Amelia Maldum Vik

Bjørn Pettersen

Tore Nordvik

Sebastian Albert Kjær

Steinar Ole Sælebakke

Ragnhild Madsen

Herman Strømme-Larsen

Inger-Johanne Hafstad

Grete Holm

Magnus Garfjeld-Kvile

Per Gunnar Tron

Turid Margrethe Andresen

Emilie Lie Hall

Jan Erik Helgerud

Kjell Arne Engebø

Hedda Dalen Lundberg

Anders Bjørn Strand

Morten Killingmoe

Fredrik Otto Borch-Nielsen

Leif Schwabe

Ingrid Sandnes

Olivia Alexandra Carole Gjerdrum Bel

Sigrid Kristine Eide

Steinar Nicolaysen

lemin-Laponnaz

Gunni Midttun Tobiassen

Shaun Edward Glynn

Andreas Thornes Marquaire

Jan Rosenberg

Herman Dalen Vemo
Amanda Frigstad Bjerkelund
Oscar Rogne Grut
Isabelle Strindberg
Sander Emil Skavhaug Larsen

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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ÅGOT BELL ESPESETH

MIN SALME
138
NORSK SALMEBOK

SORG BLIR TIL GLEDE

DU SOM LÅG
I NATTI SEINE
Du som låg i natti seine
Sorgtung vanvørd og aleine
Skjelvande på såre kne
Du som skåli trufast tømde
medan alle dine rømde
Stridsmann frå Getsemane
Du som spotta vart og banna
Kront med klungerkrans om panna
Medan augo brann i sorg
Du som stod i namnlaus pine
Skild frå dei du kalla dine
Einsam i Pilati borg
Du som hekk til krossen nagla
Medan blodut sveitte hagla
Frå di panne då du sa:
“Fader, kvifor gjekk du frå meg?”
Å lat nådens blodstraum nå meg!
Offerlam frå Golgata
Lær mi sjel kor du laut lida
Syn meg såret ditt i sida
Styrk og nør mi veike tru
Syn meg dine merkte hender
Så eg frelst mitt auga vender
Opp til deg på krossen du.

Ein sterk salme som eg vart kjend med

og frigjort. Jesus tok på seg alt for oss,

i russetida. Teksten er skrevet av Jakob

det er stort! For meg handlar det om å

Sande og melodien av Ragnar Tesdal.

bli nullstilt, starte med blanke ark. Jesus,

Eg feira russetida med dei eg gjekk på

mitt førebilete, raus, klok og inkluder

skule med dei, men avslutta med å være

ande. Eg tenkjer at vi alle har mykje å

med kristenrussen i Sogn og Fjordane.

lære av han.

Vi vart delt i grupper og reiste rundt

ungdomar opplever å bli utstengde, får

dette var veldig bra. Ein av dei som var

ikkje være ein del av fellesskapet og

på gruppa mi, Gunnar Skjerdal, sang

gjengen. Dette er vondt og kan sette spor.

denne salmen på den vakraste måten eg

La oss hjelpe til, slik at vi i større grad

nokon gong har høyrt.

kan nullstille oss i møte med andre.

Det er den sterke påskebodskapen

Alt det de vil at andre skal gjere mot

denne teksten handlar om. For meg, det

dykk, det skal de òg gjere mot dei.

viktigaste i mi tru. Ei sorg som blir til

Matteus 7,12

glede, det handlar om at vi blir fristilt

Tekst:
Jacob Sande, 1931
(til høyre)
Melodi:

Av

Ralf Karlsen, 1972

Ågot Bell Espeseth
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Det er tøft å vekse opp i dag,

i fylket og forkynte og song. Mykje av

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):

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
et692@kirken.no

Linn Mirjam
Maurer Haugsten,
Kirketjener
928 15 997
Kittel Watne
Kirketjener
483 81 470

Kristoffer
Hedemark
Ungdomsarbeider
/vaktmester

Lik siden vår
- og bli opptadert på hva som
skjer i menigheten

VIL DU STØTTE MENIGHETENS ARBEID?
Bruk gjerne Vipps nr 13562 - Ullern kirke eller konto 1600.47.84719

facebook.com/ullernmenighet
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Informasjon distribuert via Posten

Medhjelper

Tommy Johansson
Mob. 9798 2936
tjo@eie.no

Eiendomsmegler/
Partner

Eiendomsmegler/
Partner/Daglig leder

Eiendomsmegler /
Partner

Eiendomsmegler MNEF/
Partner

Ellen Maxine Onsum

Alexander Krossen

Tone Bjørgvik

Henrik Erland Morud

Synnøve Nyhagen

Mob. 9707 5006
emo@eie.no

Mob. 9753 7790
akr@eie.no

Mob. 9384 9242
tb@eie.no

Mob. 9072 5950
hm@eie.no

Mob. 9206 5482
sn@eie.no

Eiendomsmegler/
Partner/Adm. Dir.

Høy kvalitet
Meget gode kundereferanser
Flere Gullmegleren-titler bl.a. for beste boligannonse
Svært gode salgsresultater over flere år
Velkommen til å ta kontakt med
vårt flinke meglerteam på Ullern!

Skikkelig eiendomsmegling

