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2  KIRKENYTT

KirkeNytt gis ut av Ullern 

menighet 4 ganger i året. 

 Ullern kirke er en menighet i 

Den norske kirke. 

ANNONSER  

OG HENVENDELSER 

Ullern menighetskontor

post.ullern@kirken.no 

PRODUKSJON

Layout og oppsett:  

Hilde Flaten

Trykk: X-ide, Mysen 

FINANSIERING

Bladet finansieres av gaver, 

frivillige kontingenter og 

 annonser. Bruk gjerne  

kontonr. 1600 47 84719.  

Merk gaven/kontingenten 

"KirkeNytt".
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ULLERN 
STORSTUE 

«AKSJEBREV» NR. 1 
PÅLYDENDE KR. …  
(VALGFRITT BELØP) 

AV EN TOTAL «AKSJEKAPITAL» 
PÅ KR.10.000.000,- Innehaveren av dette aksjebrev har: 

- Bidratt til realiseringen av Ullern storstue - Rett til å leie lokaler i Ullern storstue til barnedåper, konfirmasjoner, 
brylluper og jubileer for seg og sine venner og familie - Er velkommen på alle aktiviteter og arrangementer i Ullern storstue med 
en eller flere ledsagere   

Aksjebrev blir utferdiget straks donasjonen er innbetalt til Ullern storstue, 
konto nr. 1503.65.43415 eller Vipps nr 545635.  

Ullern, 1 mars 2019  

Stig Asplin                 John Egil Rø Leder Ullern Menighetsråd      Sogneprest  
Du kan fremdeles bli 

 aksjeeier i  prosjektet 

 Ullern storstue!!

Å kjøpe "en aksje" i 

 Ullern Storstue er en av 

flere måter å bidra på og gjøre at dette unike prosjektet kan 

virkelig gjøres.

Interessert?  

Ta kontakt med menighetsrådets leder, Stig Asplin, om du ønsker mer informasjon.

ENNÅ 
IKKE 
 AKSJE- 
EIER?
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ULLERN MENIGHETSRÅD 
2019-2023
Ved kirkevalget i september ble  følgende 
valgt til menighetsrådet i Ullern:
• Stig Wilhelm Asplin

• Nima Halvorsen

• Kristian Kragøe Andresen

• Edvard Cock

• Felicia Bränstedt Broch

• Caroline Bettum Solberg

• Katrine Kristiansen

• Christine Hauck

• Berit van der Hagen

• Anne Lene Petersen

Vararepresentanter:
• Linda Storeide

• Øystein Aurlien

• Per Schønberg-Hansen

• Berit Sivesind

• Åshild Watne

18 TWEENSKLUBBEN CHILI

OVERLAPPINGSMØTE

Torsdag 24. oktober møttes det 

gamle og nye menighetsrådet til et 

 overlappingsmøte. Mye begeistring ble 

ytret fra de siste fire år i menighets

rådet. 

Det har vært en svært aktiv 

 periode og mange prosjekter har blitt 

 gjennomført. Mye arbeid har blitt lagt ned 

i  etableringen av ny barnehage og den 

store oppgraderingen av menighets huset 

med ny menighets-kafé, nye  kontorer og 

ny trappegang med heis. Mange under-

streket  viktigheten av å fullføre prosj-

ektet med å bygge glassgang, nye ung-

domslokaler i kjelleren og ny storsal i 

det gamle kapellet, for å oppnå visjonen 

om Ullerns storstue med en plass for 

alle. Det nye menighetsrådet er klar for 

å brett opp ermene og lage en plan for 

det videre arbeidet fremover.  

NYTT MENIGHETSRÅD  
OVERTAR STAFETTPINNEN

Det ble også understreket hvor 

viktig det er å dempe generasjons-

motsetninger i menigheten og bygge 

fellesskap samt styrke frivilligheten i 

menigheten. 

Det gamle rådet ble takket av med pizza 

fra Holgerslyst Café og hjemmelaget 

kake, og det nye menighetsrådet ble 

ønsket lykke til. 

Det nye menighetsrådet har  konstituert 

seg og har valgt Stig  Wilhelm Asplin 

som leder og Kristian Kragøe Andresen 

som nestleder. 

Av  

Inger Johanne S. Prizzi
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LEDER

VI KAN JO ÅPNE 
EN LUKE TIL HIMMELEN?

store forbudte kakebokser i spiskam-

meret. Det var ikke fritt for at vi snek 

oss inn i ubevoktede øyeblikk for å 

smake, bare så synd at lokket satt så 

godt på for så små fingre…. 

En av de mange barndomshistori-

ene til min far handlet om den gang 

moren hans hadde stilt opp alle de fem 

sønnene på kjøkkenet for å få vite hvem 

”En skulle vøri fire år i romjul’n 
og kjint ei jinte som var nesten fem,

og begge skulle kledd seg ut med masker
og kømmi julbokk tel et bæssmorhem.”

Slik begynner en av Prøysens 
allerfinesteviser.

Ogfåavosskansyngedenutenå
kjenne klumpen i halsen 
ellertåreniøyekroken.

Mendeterikkebareiromjulen
viskulleværtfireår.Kunnevi
drømmeosstilbake,villevitatt

medadventstidenogså!

Kalenderen som ble åpnet hver  morgen, 

kanskje med en liten leke eller en 

sjokoladebit; og med økende forvent-

ninger etterhvert som det nærmet seg 

nummer 24! Mamma som vasket og 

strøk, byttet gardiner og pyntet.

Adventslysene som ble tent til sang 

hver søndag, og ikke minst julebaksten 

med de syv sortene som ble forseglet i 
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Av Stig Asplin,

leder i Ullern menighetsråd

som hadde vært i kakeboksene. ”Nå vil 

jeg vite det!” sa hun bryskt. Men alle 

som én blånektet. ”Det blir verst for 

dere når Pappa kommer hjem!” truet 

hun til slutt, men til ingen nytte. Da 

kvelden kom, ble det hele bare forbigått 

i taushet. Det var ikke vanskelig å forstå 

hvem som hadde vært i kakeboksen…

På lille-julaften ble vi med pappa 

for å kjøpe juletre og julenek. Så ble 

det pyntet med hjemmelagde papir-

flettekurver og glitter og norske flagg, 

ja noe senere fikk vi til og med blanke 

kuler som man kunne speile seg i! Og 

høyt i toppen den blanke stjernen som 

skulle skinne og minne oss om vår Gud. 

Men før vi la oss, fikk vi hjelpe til å 

lage marsipankonfekt. Mamma hadde 

møysommelig laget deigen dagen før, av 

skoldede mandler, eggehvite og melis. 

Jeg husker spesielt en jul pappa 

hadde laget en svær marsipangris som 

satt på rompa med briller og sigar og 

leste Tønsbergs Blad! Den skulle være 

en overraskelse til min farfar. Og vi fikk 

streng beskjed om ikke å si 

noe! Men jeg kunne ikke dy 

meg. Så tidlig på julaften 

spurte jeg ham: ”Vet du 

hva du skal få av oss 

til jul, farfar?” ”Nei,” 

svarte han, ”og jeg vil 

helst ikke vite det hel-

ler!” ”Jeg kan godt si 

det!?” prøvde jeg meg 

enda en gang. Men han 

avviste det like bestemt. 

Da glapp det ut av meg: 

”Det begynner på marsipp!”

Så bar det til gudstjeneste i 

 Tønsberg Domkirke med hele stor-

familien, bortsett fra farmor som lagde 

julemiddagen. Lutefisk og rømmegrøt 

stod fast på julaftens meny, samti-

dig (!) og uten poteter eller grønnsaker. 

Det var skikken fra husmannsplassen 

utenfor Hommelvik, der min  oldemor 

vokste opp. Men etterpå hadde vi 

spekemat, og flatbrød med sylte og ekte 

sveitserost!

Julenissens besøk 

gikk selvfølgelig 

ikke upåaktet hen, 

og var viktig nok 

for oss barna. 

Om jeg i ettertid 

skulle peke på 

det aller største 

øyeblikket, må 

jeg allikevel til 

gangen rundt jule-

treet og sangen 

”O, jul med din 

glede og barnlige 

lyst, vi ønsker deg 

alle velkommen!”.  

Som den sang-

glade og tallrike 

familien vi var, 

ble det sunget så 

det ljomet, gul-

vet gynget i takt 

med  musikken og juletreet var tent 

med  levende lys. Men da vi stod stille 

og sang det siste verset, kom det aller 

helligste og magiske øyeblikket: ”Så 

rekker jeg deg da med glede min hånd. 

Kom, skynd deg og gi meg den andre! 

Så knytter vi kjærlighets hellige bånd og 

lover å elske hverandre!”

Var det ikke dette Vår Herre ville 

med oss? At vi skulle knytte kjærlighets 

bånd og elske hverandre!? 

Nå er snart adventstiden her igjen. 

For mange av oss begynner det å bli 

veldig lenge siden vi var fire år. Men 

kanskje skulle vi stoppe opp litt i vår 

travelhet og dvele litt ved de gamle 

julesangene. Vi har kanskje ikke noen 

julekalender med glansbilder og godteri 

lenger, men vi kan jo åpne en luke til 

himmelen? 
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Mandag30.septemberopprant
medsilregn.Endårligstart
påbussturen,tenktejeg!Men:
Derutenformenighetshuset
møttejegbareblideogpositive
mennesker.Littfrafall,menvi
bletotalt44personer.Bussen
skulleværtfull.

Vår sjåfør Jørgen var med oss 
forandregangiår,ogdetvar
viogsågladefor.Kl0930satte
vikursenmotKongsbergkirke
først.

konserten må vi ha til gode. Kanskje vi 

kan ta en ny tur, og da kanskje få lys og 

orgelmusikk, hvem vet.

Igjen gikk vi til bussen, regnet hadde 

ikke fulgt med oss og solen var fremme. 

Vi fortsatte til Vestfossen og Fosses-

holm gods.

På Fossesholm ble vi møtt av en 

sprudlende og superdyktige Ellen 

Pauline. Her var det solskinn og en 

strålende blid Ellen Pauline Steen som 

representerer Øvre Eiker historielag, de 

som i dag driver og eier godset. "Dere 

har jo møtt Hølje nå dere?" sa hun. Ja, 

det hadde vi, og det var godt med denne 

nærheten. Ellen Pauline kjenner barna 

deres, og spiller fiolin sammen med 

dem. Dette ble litt nær historie!

Hun hadde kokt kaffe, og hun for-

talte slik at vi levde med i historien om 

godset. Vi fikk komme inn i det store og 

rikt dekorerte godset. 

REISEBREV FRA  HYGGETREFF

Ved Kongsberg kirke ble vi godt mot-

tatt av ekteparet Gunvor og Hølje 

Bøen.De ga oss en drøy time 

med historie. Vi fikk innblikk i 

gruvedriften, de tyske gruve-

arbeiderne som startet opp 

gruvedriften, og kirke-

rommet med plass til over 

2000!!

De mange utsmyk-

ningene og de fantastiske 

 lysekronene fra Nøste-

tangen imponerte.

Noen ganger i året blir 

levende lys tent, 30 i den 

store i midten og 24 lys i de 

to på hver side. Vi satt selv som 

tente lys og lyttet fasinert til disse 

to flotte guidene. Tusen takk!

Vi forventet orgelmusikk , men noe 

hadde gått feil, mens tiden gikk fort.

En times historie i Kongsberg’s 

fantastiske kirke. Stor takk! Orgel-
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REISEBREV FRA  HYGGETREFF

Ellen Pauline tok oss med storm, en 

frisk og flott dame med ekte dialekt og 

godt humør. På kort varsel hadde hun 

stelt istand til kaffe og lefse. Varm og 

lun kafe hvor hun fortalte oss humor-

istisk om historien til godset. Her var 

det mye vi gledet oss til å se fra denne 

rike tiden. Det var brukt mange penger 

på håndmalte tapeter fra Europa, og 

Nøstetangen lysekroner. Men i betyde-

lig mindre målestokk 

enn i Kongsberg 

kirke! Alle hadde 

vi spørsmål og var 

 engasjerte. 

Mens vi var inne 

på godset, kom det et 

voldsomt uvær! Men 

det var allerede over 

da vi kom ut, i solen.

Flere ønsket å 

komme inn i butikk-

en, og Ellen Pauline 

låste opp og sto selv i 

kassen. Jeg tror vi la 

igjen en god sum , for 

det var spennende og 

fine varer. Som i en gammeldags land-

handleri. Minner fra vår barndom!

Men nå ventet det middag på den røde 

låven. Stemningen og praten gikk høyt.

Vi fikk nå skinkestek, medister

kaker, surkål og poteter. Flere koset seg 

med et glass øl eller vin også! Måltidet 

ble avsluttet med kaffe og eplekake med 

krem!
Tekst og foto:  

Bente Killingstad Føyn,  

leder av Hyggetreff

Turen hjem gikk fort, men dagen ble 

lang og ingen klaget. Jørgen fra HMK 

kjørte oss trygt fra A til Å. 

Vi startet kl 0930, og sa «takk for 

turen» kl 1730 !

Det var bare blide og glade ansikter, 

og klemmene satt løst.

TAKK til dere ALLE!
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EN GAMMEL, MEN TIDLØS SALME 

HALGEIR SCHIAGER: 

MIN SALME

FOLKEFRELSAR, TIL OSS KOM

2

NORSK SALMEBOK

Tekst: Ambrosius, før 397

Oversettelse til nynorsk: Bent Støylen 1905

Melodi: Einsiedeln, omkr 1120 / Erfurt 1524

Vi går snart inn i adventstiden, og det er 

mange vakre salmer som kan knyttes til 

denne perioden i kirkeåret. Som  andre 

salme i den nye salmeboken finner 

vi «Folkefrelsar, til oss kom» (i den 

 forrige salmeboken sto den som salme 

nr. 1).

Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du soleîs koma må.

Herrens under her me ser,
ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik
vert i kjøt og blod oss lik.

Utan synd han boren er
Som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann,
alle folk han frelsa kan.

Frå Gud Fader kom han her,
heim til Gud hans vegar ber,
Ned han fór til helheims land,
oppfór til Guds høgre hand.

Du som er Gud Fader lik,
Ver i vanmakt sigerrik!
Med din guddoms velde kom,
styrk oss i vår armodsdom.

Klårt di krubbe skina kann,
ljoset nytt i natti rann,
naud og natt til ende er,
trui alltid ljoset ser.

Lov og takk, du Herre kjær,
som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid,
lov og takk til evig tid!
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EN GAMMEL, MEN TIDLØS SALME 

HALGEIR SCHIAGER: 

MIN SALME

For meg som kirkemusiker er dette 

en av de viktigste salmene overhode. 

Den kan spores helt tilbake til oldkirken 

og har under årenes løp blitt  bearbeidet 

til formen den har i dag. Opp rinnelig 

stammer den latinske hymnen «Veni, 

redemptor gentium» fra biskop 

 Ambrosius på slutten av 300-tallet. 

Martin Luther laget sin tyske versjon til 

advent 1523. Luther,  muligens i sam-

arbeid med Johann  Walter,  komponerte 

melodien som igjen er basert på en 

melodi som er hentet fra Benedik-

tinerklosteret i Einsiedeln ca. 1120. 

Denne kan trolig spores tilbake til St. 

Gallen ca. 900 (begge stedene ligger i 

nåværende Sveits). Den norske versjon-

en er tekstlig tilrettelagt på nynorsk 

med 7 vers av Bernt Støylen, mens 

 dagens tyske versjon har 5 vers.

Et fengslende 
uttrykk for 

adventstidens 
forventning.

Av:  

Halgeir Schiager,  

kantor i Ullern menighet,

Salmen har vært en bærebjelke i 

den evangelisk lutherske kirke frem 

til i dag, og den har fascinert mange 

komponister. Tidlige eksempler, som 

gir et inntrykk av den middelalder-

ske stemningen hos Luther, finnes i 

 kormusikk av Michael Praetorius og 

Samuel Scheidt. I barokken er det først 

om fremst Johann Sebastian Bach 

som har satt sine spor med orgel- og 

korverker over denne koralen. To av 

hans kantater og flere orgelverker er 

eksempler på det. Mange har hørt Bu-

sonis klaverbearbeidelse av BWV 659, f. 

eks. i Vladimir Horowitz’ uforlignelige 

tolkning. I romantikken komponerte 

Max Reger og Charles-Marie Widor 

verker inspirert av denne salmen, og i 

nyere tid har også komponister tolket 

den. 

Det som har fascinert meg er 

 salmens tidløshet ved at den har blitt til 

gjennom århundrer og derigjennom har 

vist slik slitestyrke. Den er et fengslende 

uttrykk for adventtidens forventning så 

genialt formulert i første vers. 
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                                   Oslo er en mangfoldig og levende storby med en stadig voksende befolkning som                                   
                                   har klare forventninger til kommunen og tjenestene vi tilbyr. Oslo skal bli en
                                   grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I budsjett for 2020 
                                   legger Byrådet til rette for en trygg, aktiv og inkluderende oppvekst, og at eldre
                                   som ønsker det
                                   skal få mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de vil. Kommunen skal ta i bruk ny 
                                   teknologi og gi bedre tjenester som innbyggerne vil ha. Byrådet fortsetter 
                                   satsingen på velferd, fordeling, klima og miljø.

Bydelen får også styrket skolehelsetjenesten med flere stillinger i 2020. Dette er et viktig 
forebyggende tiltak for å kunne bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Arbeidet med å sikre 
trygge rammer for de yngre barna i barnehagen vil også videreføres med å øke pedagogtettheten i 
barnehagene. Det etableres i tillegg et hasjavvenningsprogram, og bydelen opprettholder 
ruskonsulenten. 

Det skal være godt å bli gammel i Oslo. Eldre skal ha mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de 
ønsker. Samtidig skal alle være trygge på at de får sykehjemsplass når de trenger det. I perioden 
2015-2019 har bydelen styrket hjemmetjenesten med 34 flere årsverk. Bydelen oppretter nå 11 
boenheter for mennesker med demens/kognitiv svikt. Styrket rehabilitering i helsehusene sikrer 
bedre overganger for pasienter mellom ulike helsetjenester, og gjør at flere kan bo hjemme lenger.

Bydelen får 1,12 milliarder kr. i budsjett for neste år. Sett i lys av at bydelen har økonomiske 
utfordringer på mange områder i 2019 betyr det at bydelen må effektivisere driften flere steder. 
Økt digitalisering vil kunne bidra til bedre og mer kostnadseffektive tjenester. Dette er derfor et 
område som bydelen vil ha økt fokus på til neste år. 

BUDSJETT 2020 FOR BYDEL ULLERN 

Marie Anbjørg Joten

HAR DU BARN SOM IKKE HAR FÅTT BARNEHAGEPLASS?
 TA EN TUR INNOM ÅPEN BARNEHAGE DA VEL!

Åpen barnehage i Bydel Ullern har eksistert siden 1996, og er et tilbud for barn i bydelen som ikke 
har et annet pedagogisk tilbud. 

Barnehagen ligger i Hoff Terrasse 20, rett ved Hoff trikkestasjon. Her finnes leker og utstyr som i en 
vanlig barnehage, det er sangstund på faste tider.

Det er ikke nødvendig å melde seg på, her er det bare å møte opp! 
Barnet må ha følge med en voksen og det koster 50 kr per gang.

 Tilbudet er gratis for minoritetsspråklige.
Styrer, Anne Grete Davidsen i Åpen barnehage på Ullern forteller at det i snitt er 15 barn innom hver 

gang barnehagen holder åpent, 
og i løpet av ett år er det rundt 200 forskjellige barn som kommer innom. 

- Det betyr vel bare at tilbudet er bra, og at foreldre gjerne vil ta med seg barnet hit.
 Åpen barnehage retter seg mot foreldre som er hjemme med barn som kanskje ikke har fått 

barnehageplass enda, og som trenger et pedagogisk tilbud. – Stort sett så er det barn mellom 8 
måneder til rundt 2 år som kommer hit, enten med mammaen eller pappaen. I det siste er det flere 

pappaer som har vært innom. – Det er fint for både barn og voksen med et miljøskifte - og ikke minst 
lek og moro med andre barn, sier Anne Grete. 
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og i løpet av ett år er det rundt 200 forskjellige barn som kommer innom. 

- Det betyr vel bare at tilbudet er bra, og at foreldre gjerne vil ta med seg barnet hit.
 Åpen barnehage retter seg mot foreldre som er hjemme med barn som kanskje ikke har fått 

barnehageplass enda, og som trenger et pedagogisk tilbud. – Stort sett så er det barn mellom 8 
måneder til rundt 2 år som kommer hit, enten med mammaen eller pappaen. I det siste er det flere 

pappaer som har vært innom. – Det er fint for både barn og voksen med et miljøskifte - og ikke minst 
lek og moro med andre barn, sier Anne Grete. 

                                   
                                   Oslo er en mangfoldig og levende storby med en stadig voksende befolkning som                                   
                                   har klare forventninger til kommunen og tjenestene vi tilbyr. Oslo skal bli en
                                   grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I budsjett for 2020 
                                   legger Byrådet til rette for en trygg, aktiv og inkluderende oppvekst, og at eldre
                                   som ønsker det
                                   skal få mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de vil. Kommunen skal ta i bruk ny 
                                   teknologi og gi bedre tjenester som innbyggerne vil ha. Byrådet fortsetter 
                                   satsingen på velferd, fordeling, klima og miljø.

Bydelen får også styrket skolehelsetjenesten med flere stillinger i 2020. Dette er et viktig 
forebyggende tiltak for å kunne bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Arbeidet med å sikre 
trygge rammer for de yngre barna i barnehagen vil også videreføres med å øke pedagogtettheten i 
barnehagene. Det etableres i tillegg et hasjavvenningsprogram, og bydelen opprettholder 
ruskonsulenten. 

Det skal være godt å bli gammel i Oslo. Eldre skal ha mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de 
ønsker. Samtidig skal alle være trygge på at de får sykehjemsplass når de trenger det. I perioden 
2015-2019 har bydelen styrket hjemmetjenesten med 34 flere årsverk. Bydelen oppretter nå 11 
boenheter for mennesker med demens/kognitiv svikt. Styrket rehabilitering i helsehusene sikrer 
bedre overganger for pasienter mellom ulike helsetjenester, og gjør at flere kan bo hjemme lenger.

Bydelen får 1,12 milliarder kr. i budsjett for neste år. Sett i lys av at bydelen har økonomiske 
utfordringer på mange områder i 2019 betyr det at bydelen må effektivisere driften flere steder. 
Økt digitalisering vil kunne bidra til bedre og mer kostnadseffektive tjenester. Dette er derfor et 
område som bydelen vil ha økt fokus på til neste år. 

Aktiviteter
Barnet kan delta på sangstund, leke med lekene - og være med på eventuelle formingsaktiviteter 
som tilbys denne dagen. Det er gratis kaffe og te for voksne, og mulighet for å varme mat til barnet. 
Bydelens fysioterapeut kommer også innom ca. hver 14. dag, hvilket er fint for foreldre som ellers 
må avtale tid på Helsestasjonen for et møte med fysioterapeuten. Kalenderen ligger på Bydel 
Ullerns nettsider under Oslo kommune, og der står det alle dager fysioterapeuten er tilstede.

Andre arrangement
- Vi har en åpen dag i september hvert år, med for eksempel ute-teater, ansiktsmaling og cafe. Lions 
Lilleaker sponser denne forestillingen hvert år. Da er alt gratis, bortsett fra cafeen, forteller Anne 
Grete som minner om at neste teaterkveld er 4. desember. Invitasjon med påmelding kommer.
 
                                                     Faktaboks Åpen barnehage Ullern: 
                                                     Adresse: Hoff Terrasse 20
                                                     Åpningstider: Tirsdag, torsdag og fredag 09.00-14.30
                                                     Sangstund kl. 10.30 og kl. 13.00 hver gang
                                                     Krever ingen påmelding, bare kom!
                                                     Tilbudet koster 50 kr per gang,
                                                     men er gratis for minoritetsspråklige barn. 
                                                     Det går fint an å betale med Vipps. 

                                   

                                   Kommunevalget er over. Velgerne har sagt sitt. «Kortstokken» er fordelt. 
                                   Oslo   bystyre har fått mange nye politikere. Det samme har bydelsutvalget i
                                   Ullern. Nye politikere med nye tanker og ambisjoner er spennende. 
                                   Det vitaliserer, utfordrer og inspirerer. 
                                   I et demokrati er det mange som bestemmer, på ulike nivåer og steder.
                                   Summen av dette kan utgjøre en forskjell dersom vi samarbeider.

I bydelsutvalget i Ullern har vi tradisjon for samarbeid. Skal vi påvirke bystyret i saker der vi ikke 
selv har ansvar, som for eksempel i byutvikling, er det helt avgjørende at vi er enige med oss selv.
I denne perioden er det særdeles viktig, da Ullern står overfor betydelig press fra ulike 
anleggsprosjekter. Ny vanntilførsel til Oslo, ny strømtilførsel til Oslo, Fornebubanen og
forventninger om en betydelig fortetting. Her må vi som bor her ha en hånd på rattet!

Høsten er normalt preget av budsjettarbeid. Her skal vi lokalt vedta prioriteringer, selv om
handlingsrommet er begrenset. Barnevern, barnehager, helsestasjoner, omsorg i alle faser av livet, 
sykehjem og hjemmesykepleien, integrering, sosialhjelp og annet skal være våre tjenere. Vi har klare 
forventninger til velferdssamfunnet. Standarder på tjenester er tydelig definert, noe som i mange 
situasjoner være krevende å oppfylle, da vårt apparat må yte hver time, hver dag hele året.
 
Vi skal vårt beste med å prioritere det viktigste, men vi er samtidig helt avhengig av våkne
innbyggere med klare tilbakemeldinger skal vi klare å strekke oss lenger - og samtidig gjøre nye 
fremskritt til beste for alle.

NYTT BYDELSUTVALG – NYE MULIGHETER

Carl Oscar Pedersen 
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I1969-dahanvar13år,gaStig
Asplinansikttiljule-musikalen
PuttiPluttiPott-derhanspilte
tittelrollen.På1960-talletvar
hansartistfarPerAsplinenstor
TV-kjendisogdetvarhansom
skaptePPP-musikalenfraAtilÅ.

I adventstiden er det julemusikk i alle 

radio-kanaler og sanger fra Putti Plutti 

Pott har blitt en del av jule-repertoaret. 

«Hei hå – nå er det jul igjen», «Vi 

ha’kke tid for vi må finne skjegget» og 

«Klippe, sage, lime, banke» er blitt en 

del av julesounden i desember. 

– Hva var kilden – hvor fikk din far 
ideen til Putti Plutti Pott ?
– Min far var veldig begeistret for julen 

og besjelet av dens innhold. Han levde 

et hektisk artistliv i mange år, men så 

ble det litt stillere. Da ble han kreativ 

og satte seg ned og skrev og kompon-

erte Putti Plutti Pott. Han hadde sans 

for eventyr, folkemusikk og norske 

jule tradisjoner. Flere av melodiene 

hadde han laget langt tidligere og noen 

var  allerede store slagere. Noen av 

 melodiene hadde opprinnelig en annen 

tekst, men nå satte han det sammen 

til en  helhet. Han var en «self-made» 

mann som lagde eller designet alt selv 

– musikk, tekst, kulisser, kostymer, 

tegninger og skisser i minste detalj – på 

mange måter var han en tusenkunstner!

– Hva ønsket han å formidle med Putti 
Pluti Pott ?
– Det er lett å svare på. Den siste replik-

ken i stykket er når Putti skal ta farvel 

med onkel Per og Petter og Pernille. Da 

sier han: «Jeg skal nok huske på det du 

sa da vi var fanget i høybingen, at ALT 

ORDNER SEG FOR SNILLE BARN! 

Det gjelder bare å holde hodet kaldt og 

hjertet varmt!»  Enkel livsfilosofi og helt 

i tråd med julens budskap.

HEI – HÅ, NÅ ER DET JUL IGJEN: 

50 ÅR MED PUTTI PLUTTI POTT! 
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– Det musikalske – hva gjør at Putti 
Plutti Pott musikken spilles år etter år ?
– Melodiene er fengende og jeg tror det 

appellerer til nordmenns folkesjel og tar 

opp i seg mange av julens tradisjoner.  

Melodiene har blitt slagere som folk kan 

mer eller mindre utenat og ofte synger 

med på. Det musikalske bærer fore-

stillingen mer enn selve storyen - som 

ofte er tilfelle i musikal-genren.

– Når ble musikalen utviklet til å bli 
teaterforestilling som turnerer årlig 
land og strand rundt?
– Teaterstykket kom i 1985 og da l -

aget han også mange flere melodier og 

 stykket ble en helaftens forestilling. 

Fars drøm var egentlig en spillefilm, 

men det ble aldri noe av. En gang var 

han i Hollywood for å lansere prosjektet 

der, og da en produsent fikk se logoen 

med fjeset mitt utbrøt han begeistret: 

That’s a one million dollar face! Far 

måtte innrømme at jeg i mellomtiden 

var blitt voksen….

– Hvordan har det vært å være logo 
for Putti Plutti Pott de siste 50 årene 
– Det bildet har gjort meg kjent - aller 

mest på godt, men også litt vondt. Det 

var ikke bare gøy utover i tenårene. Jeg 

blir fortsatt kjent igjen som sønn av min 

far og det syns jeg bare er hyggelig! Jeg 

har gode minner fra barndommen og 

er stolt over faren min og det han sto 

for og utrettet.  Far var også en  profilert 

avholdsmann og var opptatt av de svake 

samfunnet.  Dette engasjementet har 

HEI – HÅ, NÅ ER DET JUL IGJEN: 

50 ÅR MED PUTTI PLUTTI POTT! 

jeg nok arvet etter ham. Mennesker 

med rusproblematikk, psykiatri og 

 sosial-medisin har jeg brukt mye tid på 

som lege. 

– Hva har det gjort med familien 
 Asplin å bli så tett identifisert med 
 Putti Plutti Pott ?
– Min far var alltid veldig familiekjær 

og vi fire barna ble med på LPplata 

fra 1969 og i TVfilmen som kom året 

etter. Ikke bare vi, men flere av barna 

i nærmiljøet på Grimelund var med i 

filmen, bl.a.  søsknene Anette Holm Øs-

tensen og Espen Holm. I koret på plata 

sang også Jan Schwenke og Gudmund 

Semb. 

I løpet av årene med teaterfores-

tilling har alle mine fem barn vært med 

i forestillingen og 3 av mine 4 sønner 

har spilt Putti Plutti Pott. Det har blitt 

en intern sjargong og humor i familien 

å kunne flette inn sitater og replikker i 

dagligtalen – vi kan jo stykket ut og inn.

Det gjelder bare 
å holde hodet kaldt 
og hjertet varmt!

– Hva tenker du selv om julens 
 budskap og aktualitet idag?
– Hver kveld fra vi var små foldet vi 

våre hender og sang den velkjente 

aftenbønnen: Kjære Gud, jeg har det 

godt – takk for alt som jeg har fått! 

Hele familien gikk alltid i kirken på 

julaften og vi var på juletrefester i 

Tønsberg, der min farmor og farfar 

bodde. Tilhørigheten til kirken, som jeg 

vokste opp med, ble styrket gjennom 

en flott konfirmasjonstid i Ris. Så jeg 

har beholdt min barnetro! Deltagelse 

ungdomsarbeidet i Ullern/Røa/Ris var 

starten på et livslangt engasjement.  

Dette engasjementet har Ris og Ullern 

menighet hatt stor glede av. Stig ledet 

Ris menighetsråd og var redaktør av 

Risbladet en periode på 80-tallet. Nå 

er han bosatt på Ullern, også her med 

stort engasjement i menigheten, bl.a. 

som leder av menighetsrådet og som 

foredragsholder og primus motor for 

kulturarrangementer.  

Putti Plutti Pott har 
en enkel livsfilosofi 

som er helt i tråd med julens budskap
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HJØRNE
SOGNEPRESTENS

Høsten har virkelig festet grepet. 

Trærne har mistet bladene. Luften er 

kaldere, og dagene kortere. Det er tid 

for å fyre i peisen, og tenne stearinlys. 

Advent står for døren, og jeg 

kan kjenne at jeg gleder meg til det. 

Jeg gleder meg til adventsmarkedet 

i menighetshuset, Lys Våken (for 11 

åring ene) med overnatting i kirken, jule-

vandring med barnehagene, skoleguds-

tjenester, lysmesse, julekonserter – og til 

alle møtene med forventningsfulle barn. 

Adventstidens farge er lilla, og det 

ligger en symbolikk i det. Lillafargen 

finner vi ved å blande blått og rødt. 

Himmelens og jordens farge. Når 

 himmel og jord  møtes. Jeg gleder meg 

til å finne frem adventsstaken, lysene 

og julekrybba. Fylle stuen med det 

som minner meg om at jula nærmer 

seg. Festen og feiringen av det lille 

 Jesus-barnet fra Betlehem. Gud kom til 

oss for å vise oss sin kjærlighet, og for 

vekke vår. 

Adventstiden er en tid for undring 

og forventning. Men det kan også være 

en tid fylt av stress og uro. Ensomheten 

kan bli større, sorgen tyngre og presset 

sterkere. 

Jeg håper at vi midt i alt, kan løfte 

blikket og se hverandre. Dikteren Jan 

Erik Vold fylte nettopp 80 år, og han 

har skrevet et veldig fint dikt som jeg vil 

dele med dere. 

Det er mye som skjer i Ullern kirke i 

adventstiden. I dette vakre rommet kan 

vi møte Gud og hverandre. Hjertelig 
velkommen! 

TA VARE
på vennene ta VARE

på vennligheten, vis gjerne
litt selv om du kan, dagen er blå

og dagen er grønn, dagen
er hvit – det er ikke annet

enn livet det her, vi er alle borte 
– nå

eller om litt, 
take it easy menneske
but take it, det er ikke
annet enn virkelighet

vet du, snart er 101 inne snart
er 101 ute – jeg sier:

vennlighet varer lenger, ta VARE
på vennligheten, ta VARE

på vennene – HEI HEI! ta nå
vare på hverandre.

FORVENTNING 
I HØSTMØRKET
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 Menighetene i Vestre Aker prosti til-

byr sorggrupper for voksne som har 

mistet sin ektefelle/partner. Én gruppe 

i  Ullern menighetshus og én i Ris 

menighetshus. 

Det legges stor vekt på at gruppen 

er et trygt og omsorgsfullt rom å være i, 

der man støtter og lytter til hverandre.

ER DETTE NOE FOR DEG? 

Tirsdag 26.november

og tirsdag 10. desember

Kl. 16.30 – 18.00, har vi to åpne 

 samlinger for interesserte. Her kan du 

se om dette er noe for deg. 

Adresse for disse samligene:  

Ris menighetshus, Risbakken 1,  

0374 OSLO.

Vi starter så to grupper i prostiet, du 

kan velge gruppe ut fra tidspunkt som 

passer best for deg.

Noen av temaene som tas opp i 

gruppene er bl.a. sorg, savn og minner, 

møte med døden og sorgens konsekven-

ser for kropp og følelser.

Ønsker du mer informasjon, så ta 

kontakt med utviklingsleder for diakoni 

i Ullern menighet Bahare B. Bjerg  

tlf. 408 14 336  

e-post: bb634@kirken.no

Når du har mistet en av dine nære. Når 

en som står oss nær dør, kjenner vi sor-

gen ramme livene våre. Hvordan den 

oppleves er ulikt fra person til person.

I sorggruppen er det rom for å dele 

erfaringer om sorgen med hverandre.

Vi opplever at det å dele erfaringer 

kan være til god hjelp for å arbeide seg 

gjennom sorgen over tapet av en som 

har stått nær.

Noen kjenner behov for å delta i 

sorggruppe umiddelbart etter døds-

fallet; andre kjenner det først etter en 

viss tid.

Det kan gå uker, måneder eller år 

før en kjenner ønsket for å snakke med 

andre som har opplevd noe tilsvarende. 

SORGGRUPPE
 - NYTT TILBUD I ULLERN MENIGHET
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Fredag11.oktobervardet
oppstartforlederkurssammen
medflereavmenighetenei
VestreAkerprosti.Samarbeidet
kallesforSVURRsomstårfor
Skøyen,Voksen,Ullern,Risog
Røa.Tilsammenvardetrundt
90påmeldte,der40avdemvar
fraUllern.Åsamarbeidemed
fleremenighetergjøratungdom-
menefårblikjentpåtversog
deansattefårdelekunnskapog
erfaringermedhverandre.

  

Kurset fikk en pangåpning med 

 konfetti, etterfulgt av et rebusløp som 

skulle få deltakerne til å reflektere rundt 

lederrollen de er i ferd med å gå inn 

i. I pausen var det servering av boller 

og kakao og kvelden ble avsluttet med 

lystenning, andakt og sang. Kvelden var 

som en liten smakebit av leir.  

I pausen ble Rikke, Torjus og Nora in-

tervjuet om hvorfor de går lederkurs og 

hva de ønsker å bidra med inn i miljøet. 

– Hvorfor har dere valgt å bli ledere?
– Fordi det var gøy på leir egentlig, 

svarer Nora raskt. – Det virket som at 

lederne hadde et godt fellesskap og det 

virket som en ganske gøy oppgave, fort-

setter Rikke. For Torjus virket det moro 

å være leder fordi ledergruppen smilte 

og hadde det gøy hele tiden.

– Hva ønsker dere å bidra med som 
leder? 
– Humor, svarer Torjus. 

– Vil du utdype det? 
– Jeg har veldig klein humor. Hvis folk 

blir skikkelig klein på starten slik som 

lederne gjorde hos oss, så blir ingenting 

kleint resten av leiren. Da er alle bare 

åpne og man kan være seg selv. Slik er 

ikke det andre steder, utdypet Torjus.

– Er det andre ting dere ønsker å 
bidra med som ledere?
– Hvis folk er veldig sjenerte kan vi 

hjelpe dem å prate med andre. For 

eksempel om det er en som alltid går 

alene og ikke tør å snakke med noen, 

så kan vi prøve å hjelpe personen til 

å tørre å gå å snakke med noen eller 

hjelpe dem til å finne noen de kan 

være med. Eventuelt kan vi være med 

 personen, sier Nora. 

OPPSTART FOR LEDERKURS 
Fra venstre står Rikke Westfal-Larsen 

Prytz, Torjus Rusten Ågotnes, Nora 

 Margrethe Kristiansen Furfjord

Av Anette Fredly,

kateket

Prest Petter og prostiprest Katrine  starter lederkurset med konfetti. 
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Det er ikke bare humor og det sosiale de 

ønsker å bidra med inn i miljøet. Det er 

en ting til de ønsker å bidra med, som 

man sjeldent hører fra tre tenåringer: 

– Det virker veldig moro å vekke folk, 

sier Torjus, og legger til: «med høyt-

taler». Nora og Rikke er helt enige.  

– Men hvordan var det å bli vekket da? 
– Forferdelig. Ikke gøy. Men så begynte 

det å bli morsomt. Du hørte musikken 

før den kom inn til deg, og du gruet deg 

til de skulle komme inn med den høye 

og dundrende musikken, sier Torjus. 

– Men det ble liksom en partystemning 

på morgenen da. Det var en morsom 

start på morgenen, samtidig som det 

var litt ille fordi det var tidlig, sier Nora 

og Rikke om hverandre.

 

De fortsetter å mimre tilbake på leiren 

og sier at det var høydepunktet fra 

 konfirmasjonstiden. De hadde ikke 

trodd det skulle bli så gøy. De forteller 

at de fikk nye venner og Rikke nevner 

at Nora fant sitt skjulte talent i fotball 

som egentlig ikke var et talent, men 

ren  nybegynnerflaks, ifølge Nora. Det 

merkes i samtalen at de hadde en god 

opplevelse på leir med mange minner. 

– Til slutt; hvordan vil dere beskrive 
fellesskapet i Ullern?
– Åpent! Det er veldig enkelt å komme 

inn i, sier Nora. 

– Veldig inkluderende! skyter Torjus inn. 

– Det var fint at alle respekterte hver-

andre og at man alltid fant noen å være 

med fordi folk var inkluderende. Man 

kunne være sammen med gamle og nye 

venner samtidig, sier Rikke. 

– Jeg ble venn med Torjus, avslutter 

Rikke med et stort smil. 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!

Mærradalen-etstedmanunngårettermørketsfrembrudd?Eller
enoasemeddyre-ogplantelivogspennendelokalhistorie?Ogkan
manvirkeligtreffepåetmannskorderinne?

TORSDAG 6.FEBRUAR KL. 19:15  

BLIR DET KULTURKVELD I ULLERN MENIGHETSHUS!
Av Stig Asplin

Vi får besøk av Mærradalen mannskor som som lar oss få del 

i perler fra sitt frodige repertoar. Men Mærradalen er ikke 

bare mannskor! Det vil historielagets "grand old man", Øivind 

Rødevand, vitne om i sitt kåseri om denne frodige, men mørke 

dalen i vært nærmiljø. I kåseriet forteller han både om dyreliv og 

fanteliv i det som er Ullern-folkets inngangsport til marka. Både 

to og firbente skapninger kan man møte i dette botaniske skattkammeret. 

Naturligvis blir det også historiefortelling, om Kronprins Olav, om fiske

trappen under Ullernchausséen og om  demningen som ikke ble noe av. 
 

Arrangementet er et samarbeid mellom Ullern Menighet og Ullern, Røa og 

Bygdøy Historielag. Velkommen!

Fra korets Nord-Norge tur i 2017 – MMI på Nordkapp

"MÆRRADARN",
IKKE BARE  MANNSKOR!

Av Anette Fredly,

kateket
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KOMMET FOR Å BLI

Gikk du glipp av oppstarten trenger 

du ikke å fortvile, Chili er kommet for 

å bli. Vi samles én fredag i måneden, 

og det er åpent for alle 10-12-åringer 

som  ønsker å være med. Chili er gratis 

å være med på, og ingen påmelding er 

nødvendig. Men med tanke på mat-

beregning setter vi pris på at foresatte 

sender en beskjed til trosopplærings-

leder Elisabeth i forkant. Dette gjelder 

HØSTENS NYSTATSNING I ULLERN MENIGHET

IflereårharmangeimenighetenogstabeniUllerndrømtometregel-
messigtilbudforaldersgruppen10-12år.Dennehøstenerdrømmen

endeligblittvirkelighetgjennomtweensklubbenChili.

TWEENSKLUBBEN  CHILI

Fredag 20. oktober var det duket for 

kickoff på menighetshuset. På pro-

grammet stod nachos, mørkegjemsel i 

kirken og kveldsavslutning. For å være 

på den sikre siden tok vi hardt i, og 

handlet inn til nachos for 40 person-

er. Dette skulle vise seg å være en god 

avgjørelse. For i det klokken nærmet 

seg 18.00 strømmet 37 «tweens» inn 

dørene. Det ble en innholdsrik kveld i 

et godt fellesskap, hvor vi fikk kjenne på 

alt fra skrekkblandet fryd under mør-

kegjemsel til undring og ettertanke på 

kveldsavslutning.

også dersom vi skal ta hensyn til 

 allergier/dietter, eller om det er behov 

for annen tilrettelegging.

Neste samling er  

fredag 13. desember fra kl. 18.00-
20.30. På programmet står nachos, 

julefilm og kveldsavslutning. De første 

samlingene etter nyttår er  

fredag 31. januar og fredag 28. februar. 

Velkommen!

TWEENS
Tweens brukes som begrep for «de som 

er midt i mellom barn og ungdom». 

Betegnelsen tweens kommer av det 

engelske ordet between, og tweens-

perioden kan strekke seg helt fra 8-14 

års alder, med 10-13 åringene som en 

kjernegruppe.

HVA ER CHILI?
Chili er Ullern menighets nyoppstartede 

fredagstilbud for tweens (10-12 år).  

Vi samles utvalgte fredager i løpet av 

 semesteret på Ullern menighetshus 

fra kl. 18-2030. På Chili er det nachos, 

ulike aktiviteter og kveldsavslutning.

Nachos



 KIRKENYTT   19

TÅRNAGENT 2020
Alle på 2. trinn inviteres til å være 

tårnagent i Ullern kirke siste uken 

i februar. Søndag 1. mars blir 

det familiegudstjeneste. Invitasjon 

til tårnagentsamling og tårnagent-

gudstjeneste kommer i posten når det 

nærmer seg. 

For oppdatert informasjon om det 

som skjer i Ullern menighet, se vår 

nettside: www.kirken.no/ullern
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HØSTENS NYSTATSNING I ULLERN MENIGHET

TWEENSKLUBBEN  CHILI

VI TRENGER MEDARBEIDERE

Chili er fortsatt i oppstarts- og utprøv-

ingsfasen, og vi trenger medarbeidere 

og flere trygge voksne! Har du lyst til å 

bidra? Ta kontakt med trosopplærings-

leder Elisabeth for en uformell prat.  

(For kontaktinfo se side 27)

Mørkegjemsel i kirken

Anette (kateket)  

serverer
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JULEKULE

VERKSTED  

OG PYNTING AV 

 JULETREET  

I ULLERN KIRKE
Tirsdag 10. desember er alle 

treåringer med foresatt invitert til 

julekuleverksted med påfølg ende 

juletrepynting i kirken fra kl. 1630. 

 Invitasjon kommer i posten til alle 

3-åringer som er medlem eller 

 tilhørende i den norske kirke.

LYS VÅKEN
Alle på 6. trinn inviteres til Lys våken, 

med overnatting i kirken fra  

lørdag 30. november  
til søndag 1. desember. 
Invitasjon skal allerede ha kom-

met i posten til alle medlemmer og 

 tilhørende i den norske kirke. 

Ta kontakt med trosopplæringsleder 

Elisabeth Frafjord Torp.

JULETREFEST
Velkommen til god gammeldags juletre fest 

onsdag 10. januar fra kl. 17-1830. 

Det blir juletregang, pølser, grøt,  julekaker, 

saft, kaffe, godteposer til barna og 

 opptreden av Knøttene og barnekoret. 

Åpent for alle!

Velkommen!
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SUPER- 
ONSDAG
FOR ALLE!

SUPERONSDAG 

MED GRØTFEST 

OG LYSMESSE
Velkommen til semesteravslutning for 

superonsdag med grøtfest og lysmesse 

onsdag 6. desember kl. 17-1830.  
Vi starter med middag på menighetshu-

set kl. 17. Ettermiddagen avsluttes med 

lysmesse i kirken. Det blir det blant 

annet sang av Barnekoret og Knøttene. 

Åpent for alle! Maten koster 50 kr pr. 

person, maks 200kr for én familie.

ADVENTSMARKED
30. NOVEMBER KL 15-18

Adventsmarkedet går av stabelen nok et år, og komiteen er godt i gang 

med planleggingen. I år, starter vi 30.11 kl. 15-18 og som tidligere år, går 

pengene som samles inn i løpet av markedet, til vår vennskapsmenighet 

Ntuzuma i Sør-Afrika. På adventsmarkedet møtes alt fra små barn til eldre i 

menigheten. Det blir arrangert forskjellige juleverksted og basar med ulike 

premier, og det vil være mulig å kjøpe enkel mat og kaker med mer. Det blir 

også tenning av  julegrana! 

Det er en fin anledning til å løfte blikket og se 

verden rundt seg, i en travel førjulstid. Advent er 

en tid full av forventninger, og adventsmarkedet er 

et godt sted å være sammen. Mer informasjon vil 

komme på vår Facebookside, og på nettsidene.  

Bli med! 

Bilder fra tidligere adventsmarked
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– Jeg er Halgeir Schiager, ny kantor 

her i Ullern! Jeg er oppvokst på Biri 

(ved Mjøsa) i Gjøvik kommune og gikk 

på skole der. Organistutdannelse har 

jeg fra Oslo (Norges musikkhøgskole), 

München, Paris og Strasbourg.

– Hvor har du jobbet før? 
– Etter noen år som kantor i en tysk 

småby, ikke langt unna Nürnberg, kom 

jeg til Grefsen menighet der jeg ble i 17 

år. Deretter tilbragte jeg noen år ved 

Norges musikkhøgskole og disputerte 

med en doktoravhandling i 2008. På 

denne tiden ble jeg i ansatt Sofienberg 

menighet som fusjonerte med  Paulus 

menighet i 2015. Her var det en  utstrakt 

kirkemusikalsk virksomhet i begge 

 kirkene. Sofienberg kirke har et nytt 

orgel og Paulus kirke har nylig fått 

restaurert sitt orgel. Jeg hadde også et 

utstrakt samarbeid med de to korene, 

Paulikor og Sofienbergkoret.

– Hva visste du om Ullern før du kom 
hit? 
– Hans Solum - en av Ullerns kirkes 

organister – var lærer ved NMH og som 

student der opplevde jeg ham både som 

organist og pianist. Gjennom årenes 

løp har jeg hatt mye kontakt med Kåre 

Nordstoga, også da han var organist i 

Ullern kirke. Han var en av initiativ-

takerne bak Åkerman % Lund-orgelet 

som var et lyspunkt blant Oslos orgler 

da det kom. Jeg var ofte på konsertene 

der den første tiden, og var også så 

heldig å få spille konsert selv. 

– Er det noe spesielt du har lyst til å 
jobbe med her? 
– Med kun noen uker i stillingen – og 

uten å kjenne alle musikalske kreftene 

i bydel og menighet – er det vanskelig 

å komme med noen detaljerte  ønsker. 

Men en ting står fast og gir klare 

føringer. Kirken er en av byens flotteste, 

har en ypperlig akustikk og er utstyrt 

med et meget godt orgel. Det ligger 

altså til rette for musikalsk virksomhet, 

enten det er i kirkelige handlinger eller 

på konserter. Og i staben ser det ut til 

å være hyggelige medarbeidere som 

jeg ser frem til å samarbeide med. Et 

konkret ønske: Orgelet bærer preg av 

slitasje, og forhåpentligvis kan vi få til 

en skikkelig overhaling.

– Fortell oss noe vi ikke vet om deg! 
– Jeg er oppvokst på gård og  egentlig 

odelsgutt, men allergier stoppet en 

videre karriere som bonde.  I mitt 

nåværende yrke kan det være vanskelig 

å skille mellom yrkesutøvelse og fritid 

og svært mye av tiden går tid musikk, 

enten det er besøk på konserter, i 

 operaen eller bare å lytte til musikk. 

Men jeg har vært så heldig å bli invitert 

til andre land for å spille orgelkonsert-

er og er blitt glad i å reise. Til dette 

hører interessen for de historiske 

stedene/byggverkene og de kulinariske 

 nytelsene.  

HEISANN! HVEM ER DU?  

Intervjuet av 

Petter Normann Dille

kapellan
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DØPTE

Marta Ytreland Hegseth  

Tiril Ottar  

Jenny Staalnacke  

Ella Olivia Hurum Ruden  

Hilma Helene Holth  

Felix Nikolai Stavseth Paaske  

Amalie Marie Krog  

Edvard Grimstad Kjerstad  

Felix Wiborg Tangen  

Max Owesen  

William Ytterstad Stellander  

Eline Winther Fosvold Elgheim  

Mats Bakkevig Aasbrenn  

Sonja Augustson  

Theodor Figenschou Davis  

Victoria Olympia Hunting  

Emil Hox Yran  

Casper Enerud Tenne  

Olav Jacobsen Nagelhus  

Pernille Christina Silseth-Ostoya  

Alfred Bergaust  

Celina Leren Horrem  

Ida Lie Knudtzon  

Ida Handeland Selmer  

Håkon Hjellestad Lunde  

Selma Louise Hiorth  

Josefine Elisabeth Horne Torp  

Lili Eugenie Elmholt Berget  

Victoria Louise Lykaas  

Elli Nordstaa-Løkkeberg  

Ella Mørch-Sejersted  

Felix Bernhard Bogstrand  

Adrian Elias Paulsen Sunde  

Matilda Elizabeth Bøhme Ford  

Signe Emilie Svoren  

Leander Aarseth Aurdal  

Henley William Bøhme Ford  

LIVETS GANG
VIGDE

Ida Charlotte Hansen og Jacob Guy Fehn

Elisabeth Falkenberg og Alexander Heien Berg

Marianne Reksten Golimo og Filip Gahnstrøm Andersen

Kathrine Bull Varn og Thomas Hvistendahl Skjelbred

Kristiane Kvasnes Standal og Michael Johan Werner

Maria Berg og Øivind Ekelund

DØDE

Sonja Berit Karlsen 

Unni Marit Boklund 

Anne Cathrine Eklund 

Tom Svendsen 

Margit Helling 

Eva Helen Garmann 

Bjørg Lundh 

Arild Harald Aagedal 

Knut Anton Rydjord 

Vibeke Scheel Jensen 

Anne-Mari Sunde 

Sidsel Tove Munck 

Hjalmar Austbø 

Kirsten Asphaug Never 

Finn Staubo 

Tove Kristine Olsen 

Finn Muggerud 

Finn Rime 

Ellen Lovise Nordbø 

Anton Landmark 

Johan Andreas Christie 

Randi Werner 

Trond Mads Anton Andenæs 

Aase Midtgaard Vangen 

Jan Eilef Rivelsrud 

Astri Andresen 

Sigrun Ziener 

Knut Simonstad 

Ellen Margrethe Hernæs 

Jan Otto Krokaas 

Erkki Veli Ylitalo 

Inger Bakkelie Lydersen 

Kwok Po Cheng 

Gino Bernardi

Marion Gerhardsen
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KOLDTBORD • TAPAS • MIDDAGER • SNITTER • FINGERMAT • LUNSJ • KAKER • GRILLING • KOKKER

Alt innen 
 cateringtjenester

Ta kontakt på
23 37 90 09

www.solglimt.no

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

FAGLÆRT FRISØR PÅ ULLERN I BEKKEFARET
Herreklipp: 400 kr  •  Dameklipp: 550 kr
Farging av ettervekst og klipp: 1100 kr
Foliestriper/toning/klipp: 1600 kr
Gratis parkering. 
Ring for avtale: 924 00 443

9-21 (20)
Tlf. 23 29 69 00 MEnY røa

TINE
ISKAFFE

FAST KNALLKJØP

3 FO
R2

PLUKK &MIKS
ALLE 330ML OG 1L,
33% AV SUMMEN TREKKES FRA I KASSEN

Pusse opp badet?
Vi er totalentrepenør på baderom

Nils Hansensvei 13,  0667 Oslo • 22 97 42 97 
butikk@bm-x.no

Pusse opp badet?
Vi er totalentrepenør på baderom

Nils Hansensvei 13,  0667 Oslo • 22 97 42 97 
butikk@bm-x.no

Gratis  
befaring  
på total- 
renovering.

Østensjøveien 14, 0661 Oslo • 22 97 42 97
butikk@bm-x.no

MNTF

Tannlege Berthe Maren Hoel 

TANNLEGEN I NÆRMILJØET PÅ ULLERN.
Vi holder til i moderne, lyse og trivelige lokaler i Åsjordet 
 senter ved siden av Åsjordet T- banestasjon. Gratis  parkering 
i  parkeringshus Ullern Alle. Inngang fra bakkeplan.

• Allmennpraksis • Estetisk tannbehandling
• Forebyggende tannbehandling

Ullern Alle 41
Tlf 22 52 49 11 

0381 Oslo 
«Det personlige renseri»

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

ETABLERT 1983

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

Sørkedalsveien 305



 KIRKENYTT   25

MENIGHETSKALENDER

Vi tar forbehold om endringer i  gudstjenesteprogrammet og hvem som er 

 tjenestegjørende prest.

Bibeltekstene er fra 3. tekstrekke. Se www.bibelen.no for  søndag ens tekst. 

Ut på tur? Velkommen til Haslumseter kapell i Bærumsmarka.  

Gudstjenester søndager kl. 12.00.  www.haslumseterkapell.no

Torsdag 21.11 kl 18.30:Kveldsmesse

Søndag 24.11 kl 11.00: 
Høymesse v/ Petter Dille og Halgeir 
Schiager. Søndagsskole

Mandag 21.11  
kl 12.00: Bibeltime i menighetshuset

Torsdag 28.11  
kl 18.30 Kveldsmesse

Lørdag 30.11  
kl 14.00 ff: Adventsmarked på 
menighetshuset. Lys Våken med over-
natting for 11 åringene i kirken.

DESEMBER
Søndag 01.12  
kl 11.00: Lys-Våken gudstjeneste v/ 
Jorund  Andersen, Elisabeth Frafjord 
Torp,  Anette Fredly og Halgeir Schiager. 

Mandag 02.12  
kl 12.00: Hyggetreff på menighetshuset

Onsdag 04.12  
kl 17.00: Superonsdag med påføl-
gende Lysmesse v/Jorund Andersen, 
 Elisabeth Frafjord Torp, Angela Wahl, 
 Halgeir Schiager.

Søndag 08.12  
kl 11.00:  Høymesse v/ Hans Aage Gravaas 
kl 13.00: Dåpsgudstjeneste v/ Hans 
Aage Gravaas

Tirsdag 10.12  
kl 16.30: Julekuleverksted og pynting 
av juletreet i kirken for 3-åringer med 
familie

Fredag 13.12  
kl 18.00: Chili julespesial  
– tweensklubb for de mellom 10-12 år

Søndag 15.12  
11.00: Høymesse v/ Jorund Andersen 
og Halgeir Schiager 
18.00:  «Vi synger og spiller jula inn» i 
kirken

Søndag 22.12  
Kl 11.00 Julesangsgudstjeneste  
v/Petter Dille, Anette Fredly og  Halgeir 
Schiager. Homecoming for ung-
domsledere på menighetshuset etter 
gudstjenesten. 

JANUAR
Søndag 05.01  
kl 11.00: Høymesse

Mandag 06.01  
kl 12.00:Hyggetreff på menighetshuset

Onsdag 08.01 kl 17.00: 
Juletrefest i menighetshuset

Søndag 12.01 kl 11.00: Høymesse

Mandag 13.01 
Kl 12.00: Bibeltime på menighetshuset

Torsdag 16.01 kl 18.30: Kveldsmesse

Søndag 19.01  
11.00: Høymesse

Torsdag 23.01 kl 18.30: Kveldsmesse

Søndag 26.01 kl 11.00:  Høymesse 
med presentasjon av årets konfir manter 
v/Anette Fredly, Elisabeth Frafjord 
Torp, Petter Dille, Jorund Andersen og 
Halgeir Schiager

Mandag 27.01 
kl 12.00: Bibeltime på menighetshuset

Torsdag 30.01 kl 18.30: Kveldsmesse

Fredag 31.01 kl 18.00: 
Chili. Tweensklubb for de mellom 10-12 år

JUL I ULLERN

Julaften  
Kl 13.00: Familiegudstjeneste  
v/ Jorund Andersen og Halgeir Schiager 
14.00: Familiegudstjeneste v/Jorund 
Andersen og Halgeir Schiager 
15.00: Gudstjeneste v/Petter Dille og 
Halgeir Schiager 
16.15: Gudstjeneste v/Petter Dille og 
Halgeir Schiager.

1. juledag  
Kl 11.00: Høytidsgudstjeneste  
v/Petter Dille og Halgeir Schiager

2. juledag  
Kl 11.00: Høymesse v/ Hans Aage Gravaas

Søndag 29.12  
Kl 11: 00 Fellesgudstjeneste i Skøyen

Onsdag 31.12 kl 12.00:  
Nyttårsgudstjeneste i Vestre Aker kirke 
v/prostElisabet Y. Guthus

FEBRUAR
Søndag 02.02  
kl 11.00: Karnevalsgudstjeneste

Mandag 03.02  
kl 12.00: Hyggetreff på menighetshuset

Onsdag 05.02  
kl 17.00: Superonsdag på menighetshuset

Torsdag 06.02 kl 18.30: Kveldsmesse 
kl 19.15: Kulturkveld i menighetshuset 
med Mærradalen Mannskor og Øivind 
Rødevand 

Søndag 09.02 kl 11.00:  Høymesse 
kl 13.00: Dåpsgudstjenste

Mandag 10.02  
kl 12.00: Bibeltime på menighetshuset

Torsdag 13.02 kl 18.30:Kveldsmesse

Søndag 16.02 kl 11.00: Høymesse

Torsdag 20.02 kl 18.30: Kveldsmesse

Søndag 23.02 kl 11.00:  Høymesse

Mandag 24.02  
kl 12.00: Bibeltime på menighetshuset

Torsdag 27.02 kl 18.30: Kveldsmesse

Fredag 28.02 kl 18.00 
Chili. Tweensklubb for de mellom 10-12 år
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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

Vil du og din bedrift være 

synlig i KirkeNytt?  

Vi har plass til flere 

 annonsører. 
Med  annonseplass her, når 

du alle Ullerns  husstander på 

 enkel måte. Samtidig  støtter 

du menighetens varierte 

 arbeid. Ta  kontakt på    

post.ullern@kirken.no  

for  priser og informasjon.

Takk til våre annonsører!

Ullernchausséen 119, 0284 Oslo
Tlf: 22 50 67 24 - Mob.: 90 85 53 36 

E-post: jabernts@online.no
www.jabe-rammeras.no

God parkering merket Jabe:  
Kjør inn på nedsiden av bygget  

og rundt. 

Rensing av malerier
og konservering av rammer

Utføres av teknisk konservator.

4 P-plasser
2 P-plasser

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

Lilleakervn. 16, 0283 OSLO
 www.xidemysen.no
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Vi er en av Norges største grafiske bedrifter med 

3500 kvadratmeter å utøve det mangfoldige  

yrket vårt på. Kunnskap og maskiner gjør at vi  

kan ta på oss alle typer oppdrag – store og små. 

Velkommen til en hyggelig, kreativ og produktiv 

opplevelse hos oss!

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

DEILIGE RETTER  
TIL RETT TID 

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

konditori som leverer ferske kaker og bakevarer.

8 RØAKONTAKTEN  6/04

Tekst: Marianne O. Alpers
Foto: Christian Willoch

Bjørn Willoch vokste opp
og bodde store deler av sitt
voksne liv rett over gata
for kirken, i Nordeng-
veien. Det var i Røa kirke
han opplevde misjonskal-
let, og her ble han innviet
til tjeneste som misjonær.

Allerede som seksåring,
på søndagsskolen, kjente
Bjørn Willoch på et kall til å
bli misjonær. Og slik endte
det faktisk. Som voksen
utdannet han seg til prest,
og har senere vært misjo-
nær i Ecuador og Brasil. 

Han har også vært lærer
ved Indremisjonens bibel-
skole i Oslo og ved Dia-
konihøyskolen.

De siste fire årene har
han arbeidet som sokne-
prest i Lierne i Nord-
Trøndelag, hvor familien
belaget seg på at han nå
skulle bli pensjonist.
Pensjonist er han for så
vidt også, for han mottar
ingen lønn lenger.

Han fikk en forespørsel
om å undervise på et pres-
teseminar i Curitiba i
Brasil. Bjørn (70) tok
utfordringen, så nå er
både han og kona, Ruth,
lærere for 120 prestestu-
denter i Brasil. 

Ekteparet Willoch er
travle i sitt nye engasje-
ment, og de takker Gud for
fornyet helse og mye ener-
gi! Akkurat nå hilser Bjørn
og Ruth til gamle venner
på Røa!

Tekst: Jorun Fougner

– Det går rykter om at det
gamle orgelet skal rives på
dugnad?

– Orgelbyggeriet stiller
med to mann som skal
lede dugnaden, og det er
de som bestemmer hvor
mange – og hva slags folk
– som trengs i dugnads-
gjengen. Men dette er et
ganske stort arbeid, og vi
sparer selvsagt mye peng-
er på å bruke egne krefter
i forhold til de profesjonel-
le, der det er mulig.

– Hva skjer med det
gamle orgelet? Er det noen
som vil kjøpe det? Skal vi
alle gå på galleriet og ta
ned hver vår pipe i slutten
av januar?

– Ingen vil ha nytte av et
orgel som er så dårlig.
Men vi tenker å ta vare på
pipene og holde auksjon
over enkeltpiper. Håpet er
at noen har lyst til å ha en
pipe som et minne fra det
gamle orgelet. Orgelpiper
er dekorative og kan heng-
es på veggen. De kan være
presangen til den som "har
alt", eller kanskje noen
ønsker å bruke dem til fug-
lekasser? Selv om selve
orgelet er finansiert,
trenger vi penger til drift
av musikklivet i menighe-
ten – ikke minst til kon-
serter i forbindelse med
innvielsen og presentasjo-
nen av orgelet. 

– Når er det nye orgelet
på plass?

– Vi regner med at orge-
let blir ferdig i slutten av
april, og at selve orgelinn-
vielsen vil skje i oktober
2005.

– Men selve orgelutskif-
tingen skjer uten stor blest
og oppmerksomhet?

– Langt i fra! I samar-
beid med alle 7. klassene
på Huseby, Lysejordet og
Voksen planlegges et stort
orgelprosjekt støttet av
skole/kultursatsingen –
Den kulturelle skolesek-
ken. Alle elevene skal i tur
og orden få komme opp på
orgelgalleriet og se på det
gamle orgelet. Så skal de
ha en ekskursjon til orgel-
byggeriet i Fredrikstad for
å se på det nye orgelet
under produksjonen. Og så
skal elevene komme tilba-
ke til kirken under instal-
lasjonen, og selvfølgelig
når det nye orgelet er
installert. Da får de høre
den flotte klangen i det
nye instrumentet.

– Er det nå bare å
komme med det nye orge-
let og sette det på plass?

– Det en del arbeid som
må utføres på orgelgalleri-
et før det nye orgelet kan
installeres. Det skal legges
nytt gulv der, og veggen
bak orgelet skal isoleres.
Det nye orgelet har ca 20
000 deler, og når orgelet
kommer inn i kirken, må
alle tilpasninger på galle-
riet være ferdige. Frem-
driftsplanen er nå klar, og
jeg gleder meg til installa-
sjonen begynner – i febru-
ar!

Etterspurt 70-åring:

Fra Røa til Brasil 

Siste indre for
nytt orgel på Røa

Nytt orgel i Røa kirke er like rundt
hjørnet, etter åtte år med stor aktivi-
tet og mye oppfinnsomhet for å
finansiere prosjektet. I følge rute-
skjema for orgelinstallasjonen, er
det planlagt innvielse av det nye
orgelet neste høst. Organist
GunnarPetersen-Øverleir er den som
vet hva som skal skje – og når. 
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Tekst: Marianne O. Alpers
Foto: Christian Willoch
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Tekst: Jorun Fougner
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driftsplanen er nå klar, og
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Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00  / www.jolstad.no

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?



 KIRKENYTT   27 KIRKENYTT   27

Kristoffer 

 Hedemark,

vaktmester

413 00 778

Ingvild Maria 

 Tømmerbakk,

kirketjener

907 07 736

Signe Ramson Høie,

kirketjener

413 66 885

Angela Wahll,

Korleder/

menighets arbeider

920 29 905

Rasmus   

Bell Andreassen 

Ungdomsarbeider

488 96 839

Jorund Andersen, 

fungerende 

sokneprest

ja593@kirken.no 

957 70 788

Petter Normann Dille 

kapellan 

pd226@kirken.no 

958 69 175

Halgeir 

Schiager, kantor 

hs478@kirken.no 

23 62 93 93

Anne-Britt Myhre, 

kontormedarbeider 

am963@ kirken.no 

23 62 94 00

Elisabeth Frafjord 

Torp, 

trosopplærings leder 

et692@kirken.no

984 520 82

Bahare Bjerg 

utviklingsleder 

 diakoni,

bb634@kirken.no

938 65 733

Anette Fredly,

kateket,

af955@kirken.no

Tel 408 14 033

ULLERN MENIGHET 
Holgerslystveien 22, 0280 Oslo

Hovednr: 23 62 93 90  

post.ullern@kirken.no  

www.kirken.no/ullern  

facebook.com/ullernmenighet

Lik siden vår  

- og bli opptadert på hva som 

skjer i menigheten

facebook.com/ullernmenighet

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MENIGHETRÅDET I ULLERN

Du er velkommen til å ta kontakt med leder,  

nestleder eller andre i rådet. 

• Stig Wilhelm Asplin, leder 

E-post: s.asplin@online.no  Tel 994 92 323 

• Kristian Kragøe Andresen, nestleder 

Epost: kkandresen@gmail.com 

Tel 996 24 217 

• Nima Halvorsen

• Edvard Cock

• Felicia Bränstedt Broch

• Caroline Bettum Solberg

• Katrine Kristiansen

• Christine Hauck

• Berit van der Hagen

• Anne Lene Petersen

Vararepresentanter:
• Linda Storeide

• Øystein Aurlien

• Per Schønberg-Hansen

• Berit Sivesind

• Åshild Watne

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

For bestilling av dåp og vigsler:  

Kirketorget: Tlf: 23 62 90 09  

kirketorget.oslo@kirken.no



 

Informasjon distribuert via Posten

 

 

Skal du selge 
eller ønsker en e-takst / verdivurdering  

på boligen din?
Kontakt din lokalmegler i bydelen  gjennom 20 år,  

Eie Skøyen, Ullern & Røa.

skoyen@eie.no / 22 06 30 00  
ullern@eie.no /  23 25 44 88    

roa@eie.no / 22 51 11 11


