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Aller først i salmeboka finner vi salmen 

Herre Gud, ditt dyre navn og ære av  Petter 

Dass. Der står det at Gud er Gud om alle 

land lå øde, Gud er Gud om alle mann 

var døde. Og i en hverdag der nyhetene 

bombarderer oss med varsler om krig og 

miljøkrise, er det godt å kunne tenke på 

akkurat disse ordene. Gud er Gud, uansett 

hvor håpløst alt kan føles til tider. 

Jeg kjenner ihvertfall at i mitt hektiske 

ungdomsliv, fylt med forventninger på alle 

baner, at det er deilig å kunne lene seg på 

troen om at Gud alltid er der. 

Denne salmen gir meg også mot til å 

alltid stå for det jeg tror, men minner meg 

også på at det er lov å være usikker. Jeg 

tror at budskapet i denne salmen er noe 

som kan være godt å huske på for alle.

Menighetsrådsmedlem Nima Halvorsen (18)

HERRE GUD, 

DITT DYRE NAVN OG ÆRE

Herre Gud, ditt dyre navn og ære
over verden høyt i akt skal være,
og alle sjele, 
de trette træle,
alt som har mæle, 
de skal fortelle din ære.

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
Om slekter svimler 
blant stjernestimler
i høye himler 
utallig vrimler Guds grøde.

Høye hall og dype dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike,
hvert fjell, 
hver tinde skal brått forsvinne,
men opp skal rinne, 
som solen skinne, Guds rike.

T: Pe tter Dass, 1698
M: Norsk folketone (Romsdal)

1

NORSK SALMEBOK

NIMA HALVORSEN: 

MIN SALME

12 REHABILITERING
        AV ORGELET
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22  DØR TIL DØR 
 MED ROSA BUSS

LEDER

Av Stig Asplin,

leder i Ullern menighetsråd

JAKTEN PÅ  
SYNDEBUKKER

Nav-skandalen har ridd oss 
som en mare siden i fjor høst. 
Meldingen om at NAV i årevis 
har praktisert et regelverk som 
ikke er i overenstemmelse med 
EØS-avtalen, var alvorlig fordi 
en del av dem som hadde brutt 
regelverket, ikke bare ble bedt om 
å tilbakebetale ytelser de hadde 
fått fra NAV, men også måtte sone 
fengselsstraffer for det de hadde 
gjort.  Alvoret i saken ble ikke 
mindre av at det rammet syke og 
fattige mennesker, noen av dem 
uten mulighet for å gjøre opp for 
seg. 

OM Å  

GJØRE HVERANDRE GODE

Men hvorfor er vi så ivrige etter å ta 

dem som feiler, mer enn å rette opp 

feilen og å lære av den? Jeg husker 

en anerkjent forsker som sa at «hver 

gang noen gjør et mislykket forsøk, er 

vi et skritt nærmere løsningen». Eller 

spesialisten som sa til en feilbehand-

let pasient: «Jeg ser at du har fått en 

 glimrende behandling av min kollega. 

Nå skal vi se om vi ikke kan gjøre det 

enda litt bedre!» 

Vi har så alt for lett for å lete etter 

syndebukker i stedet for å være opptatt 

av å gjøre hverandre gode! Gode ledere 

leter ikke etter feil hos sine medarbei-

dere. Gode ledere heier på dem i stedet! 

Det er viktig å rydde opp når feil 

blir begått. Og det er nødvendig å gi 

oppreisning til dem som blir utsatt for 

overgrep. Systemfeil og kulturer kan 

endres. Men jakten på syndebukker kan 

vi med fordel tone ned, eller overlate til 

rettsvesenet og Vår Herre.

#METOO

Vi så det samme under #Metoo. Det 

var også et oppgjør med en mangeårig 

ukultur, der velhavende maktperson-

er i årtier hadde funnet det for godt 

å utnytte og trakassere kvinner i un-

derordnede posisjoner. Men når først 

noen modige kvinner hadde stått frem 

med sine historier om uønsket seksuell 

oppmerksomhet, kom den ene histo-

rien mer rystende enn den andre: «Jeg 

også»!  Til slutt ble det et ufravikelig 

og unisont krav: Slik vil vi ikke ha det 

lenger!   - Men også her så vi det samme 

mønsteret: I stedet for å ta oppgjør med 

en ganske utbredt ukultur, ble det en 

jakt på syndebukker, der noen få, pro-

filerte personer måtte ta støyten og stå 

frem i den offentlige gapestokk. 

Hvorfor er vi 
så ivrige etter 

å ta dem som feiler, 
mer enn å  

rette opp feilen 
og å lære av den?
Den samme tendensen gjør seg 

gjeldende i mange sammenhenger: Når 

byggeprosjekter blir dyrere enn antatt, 

når stafettlaget vårt kommer utenfor 

pallen eller når viktige forhandlinger 

strander. På det personlige plan opplev-

er vi det i familielivet, på skolen eller på 

arbeidsplassen. Og det gjelder både små 

og store ting.  

Etter hvert som saken ble rullet opp, så 

vi at denne fadesen faktisk har pågått 

i over tyve år. Og det er ikke bare 

NAV-systemet som har sviktet, men 

også rettsvesenet og statsforvaltningen. 

For det er liten tvil om at NAV’s prak-

tisering av regelverket har vært villet 

politikk, det er ikke noe trygdefunk-

sjonærene har funnet på selv. 

NAV-saken har altså avslørt en 

gjennomgående systemsvikt som har 

pågått i flere tiår. Det er altså ikke bare 

én syndebukk, men antagelig svært 

mange, i en lang rekke saker og over 

lang tid. Allikevel kan det se ut som vi 

er mer opptatt av å stille noen til ansvar 

enn å rydde opp i systemfeilen. Vi er 

opptatt av at noen skal påta seg skyld, 

noen vi kan rette vår avsky mot, noen 

som kan sone for alle feilene som har 

blitt begått!
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Jorund Andersen ble innsatt som 
ny sokneprest i Ullern menighet 
26. januar. Men hvorfor ble hun 
egentlig prest? Og hva drømmer 
hun om for Ullern menighet?

– Du er jo sørlending, født og  oppvokst 
i en av bibelbeltets hovedsteder; 
 Kristiansand. Har du alltid vært 
 engasjert i kristent arbeid?
– Nei, det var først som konfirmant at jeg 

ble aktiv i kirkens arbeid. Det var egent-

lig ingen selvfølge at jeg skulle konfirm-

eres i kirkelig, så da jeg valgte kirkelig 

konfirmasjon, var det fordi jeg ønsket å 

finne ut om jeg trodde på Gud. 

Konfirmanttiden, og særlig 

 konfirmasjonsleir ble viktig for meg. 

Vi hadde leir på Havglimt, en liten øy 

i skjærgården utenfor Kristiansand. 

 Sommer-idyll. Nesten hele trinnet mitt 

var med på leir; det var gøye  aktivitet er 

og litt undervisning. Jeg husker at jeg ble 

veldig fascinert da jeg så folk jeg kjente 

be til Gud. Det var litt rart, men også 

ganske spennende. De hadde åpenbart 

en personlig relasjon til Gud, og det ble 

jeg nysgjerrig på. Men det tok tid før jeg 

tenkte om meg selv at jeg var kristen. 

Mange av de store spørsmålene er komp-

liserte. Derfor trengte jeg tid til å tenke. 

Konfirmanttiden var et viktig startpunkt.

– Så gikk du rett videre til å studere 
teologi etter videregående?
– Nei, jeg hadde ingen tanker om at jeg 

skulle bli prest den gangen, selv om jeg 

flere ganger ble utfordret til å studere 

teologi. I stedet begynte jeg å studere 

økonomi da jeg var ferdig på videre-

gående, og det holdt jeg på med noen 

EN HISTORISK, HØYTIDELIG 
OG  HYGGELIG HELG
Søndag 26. januar ble Jorund Andersen innsatt som Ullern menighets 
nye sokneprest, den første kvinnen i historien som innehar dette 
 embetet. Det ble en stor og fin gudstjeneste hvor prost Elisabet  Yrwing 
Guthus deltok, i tillegg til frivillige og ansatte fra menigheten. På 
kirkekaffen etterpå ble taler holdt, en rap ble fremført til ære for den 
nye soknepresten, og en og annen overraskelse var også planlagt. 
 Jorund har jobbet syv år i Ullern menighet og er godt kjent i lokal-
miljøet, så mange ønsket å være med å markere overgangen til ny 
stilling.

Dagen i forveien hadde menigheten tatt imot årets konfirmanter, 118 i tallet. Over 

førti ungdomsledere, samt fem fra staben var med da konfirmantene ble ønsket 

velkommen med leker, undervisning, pizza og kveldsavslutning. Sammen hadde 

alle sammen forberedt en noe omskrevet versjon av Klovner i kamp sin låt «langt 

å gå» som ble fremført på gudstjenesten søndag formiddag. Konfirmantarbeidet i 

Ullern har lange tradisjoner og godt skussmål, og etter denne helgen er alt nok en 

gang lagt til rette for et godt konfirmantår.  

I det følgende intervjuet kan du møte den nye soknepresten:

ØKONOM, LÆRER, PREST
– HVEM ER VÅR NYE SOKNEPREST?
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år. Det var spennende. Deretter tok jeg kristendom 

grunnfag og mellom fag, med tanke på å undervise i 

 videregående skole. 

Da jeg var ferdig å studere, begynte jeg å 

jobbe i skolelaget, med ungdom og ledertren-

ing. Det trivdes jeg  veldig godt med. I samme 

perioden ble jeg også engasjert i kirkepoli-

tikk. Jeg satt i bispedømmeråd, Kirkemøtet 

og Kirkerådet. Det var særlig gjennom 

kirkepolitikken at jeg ble kjent med Den 

norske kirke, og fikk se mangfold et av 

kirkens arbeid. Det styrket min tilknyt-

ning og tilhørighet til Den norske kirke. 

Biskopen utfordret meg til å bli 

prest. Samtalene med daværende biskop 

i Agder, Olav Skjevesland, ble viktig i min 

vei til prestetjeneste. Og i 2006 flyttet jeg 

fra Kristiansand til Oslo for å ta teologi. 

Jeg hadde noen fag fra før, og ble ferdig 

cand.theol. i 2009. 

– Hvorfor ville du egentlig bli prest? 
– Det er et  stort spørsmål. Først av alt handler 

det om at jeg tror på en god og rettferdig Gud; 

en Gud som møter alle mennesker med nåde og 

kjærlighet. For meg har troen gitt meg en forankring, 

en trygghet og et håp jeg kan leve og dø på. Det er store ord, 

men det er sant. Jeg finner en slags hvile hos Gud. Troen jeg har 

fått, har jeg lyst til å dele.

Kallet til å bli prest er tosidig; det et indre- og et ytre kall. Det indre 

kallet handler om hva jeg ønsker å bruke livet til, og det ytre kallet er kirkens 

kall til tjeneste. For min del ble jeg som sagt utfordret til å bli prest, fordi noen 

tenkte jeg hadde evner og egenskaper som kunne være gode inn i kirkens arbeid. 

Jeg gikk noen runder med meg selv, og fikk etter hvert lyst. Det angrer jeg ikke 

på. Det er skikkelig fint og meningsfylt å være prest. 

ØKONOM, LÆRER, PREST
– HVEM ER VÅR NYE SOKNEPREST?

Nyansatt sokneprest i Ullern, Jorund 

 Andersen, er den første  kvinnelige 

 soknepresten i menigheten

Konfirmanttiden og særlig 
 konfirmasjonsleir ble viktige 

 startpunkt for meg
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Jeg tenker vi trenger kirka, kanskje 

mer enn noen gang? Livet krever oss 

på så mange måter, og da tror jeg vi 

trenger et sted som er annerledes – som 

er hellig – hvor vi løfter blikket, deler 

troen, møter nåde og stadig utfordres 

til å elske vår neste. Jeg har lyst til å 

være med å bygge en kirke – et felles-

skap- der vi alle sammen hører til, helt 

uavhengig av hvem vi er eller hvilke 

historier vi bærer med oss. 

– Jeg vet at du er opptatt av 
 eksistensielle spørsmål og trives godt 
med den gode samtalen. Du har også 
tatt videreutdannelse innen sjelesorg, 
som jo dreier seg om nettopp dette. 
Fortell litt om det.
– Ja, jeg har tatt pastoralklinisk 

 utdanning (PKU) først ved Lovisen-

berg sykehus og deretter ved Modum 

bad. Det er en videreutdanning i sjele-

sorg, hvor vi jobber faglig i skjærings-

punktet mellom psykologi og teologi. 

 Utdanningen  l egger vekt på praksis, 

refleksjon og veiledning. Som prest 

har jeg mye samtaler med mennesker 

i sårbare og vanskelige situasjoner, og 

for min del har det vært utviklende og 

viktig å styrke min kompetanse på dette 

området. Kirka tilbyr samtale, som er 

rammet inn av taushetsplikt og uten 

særlig ventetid. Alle som ønsker det, er 

hjertelig velkommen til å ta  kontakt. 

– Du har jobbet som kapellan i Ullern 
menighet i syv år allerede. Det kan jo 
virke som du trives?

Vi har kanskje byens 
vakreste kirke og 
frivillige og ung-

domsledere som gjør 
en fantastisk jobb!

– Ja, jeg trives kjempegodt i  Ullern 

menighet! Vi har kanskje byens 

vakreste kirke, og en menighet med 

mange frivillige og høyt aktivitetsnivå. 

Jeg har så langt jobbet mye med kon-

firmanter, leir og ledertrening, og det har 

vært veldig gøy. Det er mange engasjerte 

ungdomsledere her, som gjør en fantas-

tisk jobb med å skape gode felleskap for 

ungdom i bydelen. All ære til dem! Jeg 

er glad for å få være en del av det. 

Jeg opplever at folk som bor her, er 

åpne, hyggelige og positive til kirken. 

Det setter jeg stor pris på. Jeg synes det 
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VELKOMMEN

Av Elisabeth Frafjord Torp,

trosopplæringsleder

Av Anette Fredly,

kateket

veldig meningsfylt å jobbe med guds-

tjenester, og få bidra når noen har mistet 

en av sine kjære. Det er hellig grunn. 

Menigheten er åpen for nye 

 engasjement, og har et ønske om at 

barn, unge og voksne skal trives. Jeg 

har gode kolleger, og et menighetsråd 

som ønsker at kirken skal bety noe 

positivt i lokal_miljøet. Derfor har jeg 

også store forventninger til tiden som 

ligger foran oss. Så ja – jeg trives veldig 

godt, og jeg gleder meg til å lede preste-

tjenesten her. 

– Vi som jobber sammen med deg, 
 Jorund, vet at du er en visjonær type. 
Hva er dine drømmer for Ullern 
menighet?
– Menighetsråd og stab har akkurat 

hatt en dag sammen hvor vi har 

snakket om dette. Vi ønsker å satse 

på gode gudstjenester, og håper på 

økt guds tjenestedeltakelse. Så da er 

utfordringen gitt. Vi ønsker også å 

utvikle flere gode møtesteder rundt 

cafe og menighetshus for mennesker i 

alle aldre. Så tror jeg vi skal satse på å 

videre utvikle et sterkt ungdomsarbeid. 

Slik at unge mennesker i vår bydel 

har et godt sted å møtes, der de kan 

 utforske troen og være en del av et godt 

og trygt fellesskap. 

– Til sist, du er første kvinne som er  
sokneprest i Ullern menighet?
– Ja det stemmer, og det er jeg litt stolt 

av.  

Jorund smiler, og vi takker for praten.

TIL NYTT KONFIRMANTKULL
Siste helgen i januar  hadde 
vi vår første samling med 
årets  konfirmanter. En helg 
bestående av aktiviteter ledet av 
 ungdomslederne våre, under-
visning, mat og gudstjeneste. 
En god inngang inn i det nye 
 konfirmantåret. 

Gjennom våren skal konfirmantene 

delta på tre undervisningskvelder som 

tar for seg temaet treenigheten; Gud 

Fader, Jesus Kristus og Den hellige ånd. 

Store temaer som rommer mye. Alt fra 

hvilke gudsbilder vi har, Jesu historie 

fra fødsel, grav og til oppstandelse og 

hvem Den hellige ånd er og hvordan 

ånden virker i dag – i kirken og inn i 

dagliglivet. 

I mars blir alle konfirmantene i 

Oslo invitert til Oslo domkirke for å 

høre om arbeidet til Kirkens  Nødhjelp. 

En inspirasjonssamling før faste-

aksjonen starter dagen etter, som i 

år er lagt til søndag 29. mars. Det er 

 inspirerende å se flere hundre ungdom-

mer samlet på en plass og vite at de skal 

gå ut neste dag for å samle inn penger 

til de som trenger det mest.

DÅPSGUDSTJENESTE 10. MAI

En dag vi gleder oss masse til er dåps-

gudstjeneste 10. mai. Den dagen skal 

flere konfirmanter døpes. I samme 

guds tjeneste skal det også deles ut 

leder kursbevis til fjorårskonfirmantene 

som har fullført lederkurset i år. Dette 

blir en festgudstjeneste!

I juni og august kommer årets 

høydepunkt: konfirmantleir. Som 

tradisjonen tro, reiser 100 ungdommer 

opp til Fagerli leirsted på Geilo for å ha 

det gøy, lære mer om tro og bygge gode 

og trygge fellesskap. 

Til slutt er det konfirmasjonsguds-

tjenester i september. En stor og høy-

tidelig helg som ikke er en avslutning, 

men en fortsettelse i kirken. 

Dette blir et spennende år med 

forventninger om vekst gjennom 

 k onfirmanttiden.  
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I fjor høst åpnet Ung Arena Vest 
sine dører på Majorstua. Her kan 
ungdom droppe innom å få noen å 
snakke med, og Ullern  kultursenter 
og Skøyen aktivitetssenter er mye 
brukt, og er viktige møteplasser for 
alle over 60 år. 

Bydelen satser på velferdsteknolo
gi 2020. Vi skal ansette person i 
full stilling på dette området for å 
øke kompetansen i bydelen, men 
også kunnskapen til både brukere 
og pårørende. På den måten kan 
flere få hjelp. Og det er nettopp 
det det  handler om. Riktig hjelp 
til rett tid. Tablettdispensere er 

ett viktig hjelpe middel innenfor 
velferds teknologi. Da får man en 
tablett til rett tid. Enkelte ganger er 
det  avgjørende at det er til et helt 
 nøyaktig tidspunkt. GPS er også et 
godt hjelpe middel. Da «ser» man 
hvor folk er. Hjelpemidler som dette 
blir det også flere av, men det er 
viktig å påpeke at slike hjelpe midler 
må man ønske å ta i bruk selv. Vi vil 
også tilby flere trygghetsalarmer, og 
 elektroniske dørlåser kommer også 
etter hvert. 

Den 3. februar i år går startskudd
et for etableringen av rosa busser 
i bydelen vår. Dette er noe veldig 
mange mennesker ser frem til, og vi 
er svært glad for at vi endelig får på 
plass eldretransport i Bydel Ullern.
Vi har også opprettet to nye FACT
team – såkalt FACTvest. FACT 
betyr at folk får fleksibel, aktiv og 
oppsøkende behandling for menne
sker med psykiske helseutfordringer. 
Her samarbeider vi med de vestlige 
bydelene og Diakonhjemmet. 

Vi ser frem til alt det gode vi skal få 
til i 2020!

Velferdsteknologi 
og rosa busser 

Antall innbyggere i Bydel Ullern vokser hvert år, og i 
2020 utgjør innbyggerantallet rundt 33 600. Bydelen 

ønsker å bidra til en trygg, aktiv og inkluderende 
oppvekst og at eldre som ønsker det skal få mulighet 

til å bo trygt hjemme så lenge som mulig. Fokus 
legges på hvordan den enkelte klarer seg best mulig 

med ressursene de har. Den enkelte innbygger vet 
selv best hva vedkommende trenger, og bistand skal 

gis ut fra den enkeltes behov. 

Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Marie Ambjørg Joten
Bydelsdirektør

Vi ønsker å involvere innbyggerne 
ved å skape gode møteplasser, og 
etablere åpne fora for diskusjon  og 
dialog. Bydel Ullern skal være en 
skapende og inkluderende bydel som 
det er godt å bo i, uansett om du er 
ung eller gammel.

Tidlig og riktig innsats for barn 
og unge kan være avgjørende for 
resten av livet. Konsekvenser som 
følge av sosiale og helsemessige 
utfordringer, frafall i videregående 
opplæring, arbeidsledighet  og 
utenforskap, kan medføre betyde
lige utfordringer for den enkelte og 
 samfunnet som helhet. 



Det gjør at avstander mellom 
der vi bor, butikker, restau
ranter og andre steder vi 
 ønsker å oppsøke er lenger 
enn de fleste ønsker å gå. 
 Offentlig kommunikasjon 
dekker ikke alle områder, og 
de er i tillegg orientert 
mot sentrum.

Av den grunn har 
vi gjennom Kultur og aktivitetssentrene våre på 
 henholdsvis Lilleaker og Skøyen organisert en egen 
bil som opereres av frivillige fra Lions. Denne bilen 
kan bestilles for kjøring mellom bopel og ønsk
ede steder i bydelen. Dette er et flott tilbud som 
 fungerer meget bra. 

Nå vil dette tilbudet styrkes betraktelig ved at vi 
etter mange oppfordringer til Rådhuset får en såkalt 
rosa buss. Denne bussen vil hente og bringe folk, 
 hovedsakelig innen bydelen, men åpner også muligheter 
for turer til nabobydel. Takstene er som for vanlig kollektiv 
transport.

Dette er vi utrolig glade for, da det ikke er like enkelt for alle å 
finne egnet transport som passer. Ikke alle er like raske til å gå 
lenger heller, så dette ser vi frem til. Samlet sett med vår egen 
bil operert av Lions, rosa busser og tildelte TTkort, vil dette 
styrke mobiliteten for veldig mange i bydelen vår. 

Etter hvert håper vi at rosa busser også vil kunne tilbys barn og 
ungdom som trenger transport til ulike fritidsaktiviteter. Det vil 
spare miljøet for mange enkeltturer i regi av familiens private 
transporttjeneste.

Ullern rundt
Ullern er en blanding av en 

urban og landlig bydel.  
Vi har lite bymessig 
fortetting så langt. 

Carl Oscar Pedersen
Leder av bydelsutvalget i Ullern

▸▸Martin fra Ruter 
viser Anne fra 

Bydel Ullern hvordan den 
røde og grønne appen til 
Ruter fungerer.  
Foto: Siri Dobloug

 KIRKENYTT   9

Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt
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To nye FACT-team i Oslo vest

Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Diakonhjemmet sykehus og bydelene Vestre Aker, 
Frogner og Ullern inviterte i januar til åpning 

av to nye FACTteam i Oslo vest. FACTteamene 
 (AllmennFACT og FACT) går under fellesbetegnels

en FACTvest. De består av tverrfaglig personell fra 
sykehuset og bydelene, og skal sikre at brukerne 
får dekket sine behov for helhetlige og sammen

hengende tjenester fra ulike instanser. 

Vi skal jobbe på kryss og tvers, og 
det nye buzzordet blant  politikerne 
er helsefellesskap, sier adm.dir i 
 Diakonhjemmet sykehus, Anders 
Mohn Frafjord til de nye FACT 
teamene, som nå har overtatt 
stafettpinnen for det videre arbeidet. 

Hva er FACT?
FACT er fleksibel, aktivt oppsøkende 
behandling  og oppfølgning for 
mennesker med alvorlig psykisk 
lidelse. Målet med oppfølgning fra 
et FACTteam, er at du skal få tilbud 
om samlet og helhetlig behandling 
og oppfølgning der du bor  og har 
ditt sosiale nettverk, forteller seks
jonsleder for psykisk helse i Bydel 
 Ullern, Anne UsterudSvendsen 
Hirsch som fortsetter:



 KIRKENYTT   11

To nye FACT-team i Oslo vest

En aktivt oppsøkende del, en fleksibel 
del og en helhetlige del. Teamet  fungerer 
som brobygger til andre tjenester og 

 aktiviteter, og kan hjelpe med å bygge  sosialt nettverk. 
 Resultatet blir  mennesker som lever mer helhetlige og  
 meningsfulle liv.

Fra venstre:
BU-leder i bydel Frogner – Jens Jørgen Lie
Direktør på Diakonhjemmet sykehus – Anders Mohn Frafjord
Teamkoordinator for Allmenn FACT – Ingvild Lundeberg Øia
Teamkoordinator for FACT – Synne Larsen
Foto: Diakonhjemmet Sykehus/Pernille Lønne Mørkhagen

Politiske møter  
første halvår 2020

Ullern ungdomsråd og  
rådet for  mennesker med  
nedsatt  funksjonsevne: 
29.1, 11.3, 15.4 og 3.6

Ullern eldreråd,  
Ullern byutviklings komite,  
Ullern helse- og sosialkomite og  
Ullern kultur- og oppvekstkomite:
30.1, 12.3, 16.4 og 4.6

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg:
3.2, 16.3, 20.4 og 8.6

Ullern bydelsutvalg: 
13.2, 26.3, 29.4 og 18.6

Spørsmål vedrørende møtene kan 
rettes til Bydel Ullern v/Tore Gled
itsch, epost: tore.gleditsch@bun.
oslo.kommune.no

Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Den aktivt oppsøkende delen 
 handler om at oppfølgningen ofte 
skjer hjemme hos deg, og i nær
miljøet rundt. Den fleksible delen 
handler om at et FACTteam kan følge 
opp tett i perioder når det trengs, 
og mindre i perioder der du vil klare 
deg mer på egenhånd. Den helhetlige 
delen  handler om at et FACTteam 
kan hjelpe deg med andre ting enn 
psykisk helse. Teamet fungerer som 
brobygger til andre tjenester og 
 aktiviteter, og kan hjelpe med å bygge 
sosialt nettverk.
 
Styrker tilbudet i vest 
FACTteamene er satt sammen av 
 fagfolk, som nå jobber på tvers av 
fag og bydelsgrenser, og som vil 
følge brukerne fast. Teamet retter 

seg særlig mot mennesker med 
 sammensatte psykiske lidelser. 

 Vi ønsker å forene bydelens 
 sosiale tilnærming med syke
husets mer helsefaglige tilnærm
ing. Sosiale relasjoner og nettverk 
er en viktig del av behandlingen. 
FACT  teamene skal bidra til at 
mennesker kan leve  meningsfulle 
og tilfredsstillende liv, på tross av 
psykiske helseutfordringer, sier 
 UsterudSvendsen Hirsch, og legger 
at dette vil styrke tjenestetilbudet til 
innbyggerne i vest.

▸▸
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REHABILITERING 
AV ORGELET
 I ULLERN KIRKE

Av:  

Halgeir Schiager,  

organist i Ullern menighet

Ullern kirke har med sin flotte 
arkitektoniske utforming og gode 
akustikk tiltrukket seg noen av 
Norges beste organister. 
Det første orgelet i Ullern ble bygget 

av Olsen & Jørgensen i 1903. Dette ble 

skiftet ut i 1939 med et nytt orgel av 

J. H. Jøragensens Orgelfabrikk som i 

1965 utvidet det med et tredje manual. 

Kirkens tredje orgel ble bygget av det 

svenske firmaet Åkerman & Lund og 

innviet i desember 1987. En primus 

motor i arbeidet med å skaffe kirken 

nytt orgel var kirkens organist 1977-84, 

nåværende domorganist Kåre Nord-

stoga. Sammen med Bjørn Boysen 

spilte han innvielseskonserten på det 

som da ble regnet som et av Oslos beste 

orgler. Instrumentet fikk 34 stemmer 

fordelt på tre manualer og pedal. Orgel-

et er utformet slik at det skal kunne 

gjengi musikk fra mange epoker. Et 

spesielt trekk ved instrumentet er tredje 

manual, «Bombardeverk», som med 

sin kraftige klang er særlig egnet til 

 fan farer. Generelt preges pipene av høy 

kvalitet. Opptak fra NRK TV i 1991 der 

Kåre Nordstoga spiller Mozart gir et 

inntrykk av orgelets kvaliteter.

Et orgel med sine mange bevegelige 

deler i metall og tre må vedlikeholdes 

jevnlig for å fungere slik det skal. I dag 

– etter 32 år - bærer imidlertid orgelet i 

Ullern kirke preg av manglende vedlike-

hold og yter ikke optimalt i forhold til 

potensialet. Det gjør seg utslag i at det 

ikke klinger så godt som det burde, og 

flere organister etterlyser forbedringer. 

Menighetsrådet ønsker derfor å bidra 

til at orgelet får en overhaling. Denne 

vil inkludere en rensing og stemming 

av alle piper samt justering av meka-

nikk. På den tiden det ble bygget var 

orgelelektronikk ikke slik utviklet som 

i dag, og man valgte et helmekanisk 

system for orgelets registre. Det vil 

si at alle endringer av klang gjennom 

skifte av orgelregistre må gjøres for 

hånd, noe som er tungvint og krever at 

man ved konserter trenger assistenter. 

I utbedringsplanene inngår det derfor 

å bygge inn et elektronisk system som 

kan styre orgelregistrene. Med dette 

kan de programmeres, og organisten 

kan endre registrering (klang) med et 

tastetrykk.

Det planlagte arbeidet med en 

overhaling og innbygging av elektro-

nikk vil koste ca. kr. 800.000. Selv om 

Kirkelig Fellesråd i Oslo har forplikt-

elser i  forhold til orgelet, kan det ikke 

forventes at de med deres nåværende 

økonomi vil dekke alle kostnadene. 

Menigheten vil derfor sette i gang tiltak 

for å skaffe de resterende midlene som 

må til for å gjennomføre rehabiliterin-

gen slik som beskrevet. 

Etter en rehabilitering av orgelet 

vil Ullern kirke bli en av byens beste 

 arenaer for utøvelse av kirkemusikk 

enten det er snakk om kirkelige 

 handlinger eller konserter.  
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REHABILITERING 
AV ORGELET
 I ULLERN KIRKE

OM FELLESSKAP OG MØTEPLASSER  
Torsdag 12.mars etter kveldsmessen i kirken setter vi den frivillige innsatsen på dagsorden. Og vi ønsker å 
utfordre til deltagelse i menighetens mangslungne virksomhet. Vi inviterer til samtale om hvordan vi kan 
bygge livsbejaende felleskap og skape møteplasser for store og små. 

Vi står foran store og viktige  utfordringer 

i Ullern. Fordi vi har tatt mål av oss til 

å fylle kirke og menighetshus med et 

yrende liv av store og små. Derfor har 

vi laget kafé i menighets huset. Derfor 

 arrangerer vi superonsdag for barne-

familier. Derfor har vi bygget ny barne-

hage. Derfor arrangerer vi  kulturkvelder 

og gospelkvelder.  Derfor arrangerer vi 

hyggetreff for eldre.  D erfor møtes vi til 

gudstjenester og konserter i kirken. 

Da Jesus ba sine venner om å bli 

disipler, ble det starten på et felles-

skap uten sidestykke. Det ble et nytt 

liv med nye verdier, og en levemåte 

som var veldig forskjellig fra den 

kulturen de første kristne levde i. De 

så sine  medmennesker i en nytt lys: 

 Likeverdige, uansett kjønn, alder og 

status, skapt av Gud Vår Far til et liv 

i felleskap med ham. De hadde sett 

sin mester leve det ut, ved at han ga 

ny verdighet og muligheter for alle.  

Han møtte motstand hos eliten, men 

hans etterfølgere tok hans væremåte 

ULLERN MENIGHETS RÅD INVITERER TIL MENIGHETSMØTE:

Menighetsmøte 
i menighetshuset
torsdag 12.mars  

kl. 19:15
etter kveldsmessen  

i kirken  
kl. 18:30. 

På menighetsmøtet skal vi snakke 

om hvordan vi kan bygge gode 

møteplasser for store og små og ikke 

minst rekruttere flere til fellesskap og 

frivillige innsats i nærmiljøet. Har du 

lyst til å være med? Velkommen!

til hjertet. De fikk ikke bare en ny 

levemåte, men et nytt  menneskesyn. 

De begynte å bry seg om sine 

 medmennesker og å hjelpe dem som 

hadde det vanskelig.

Det er det samme felleskapet vi 

inviterer deg til å delta i, på din måte 

og så mye du lyster. Her er plass og 

rom for alle. Og mange spennende og 

 meningsfylte oppgaver å ta fatt på! 

Av Jorund Andersen,

sokneprest 

Av Stig Asplin,

leder i Ullern menighetsråd
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FASTE AKSJONEN 
2020
Fasteaksjonen er Norges nest 

største bøsseaksjon, som engasjerer 

over 40.000 bøssebærere fra 1200 

menigheter over hele Norge. I 2019 

samlet aksjonen inn over 32 millioner 

kroner til Kirkens Nødhjelps arbeid. 

Pengene brukes til å redde liv og foran-

dre liv over hele verden. De siste årene 

har fokuset vært på å gi mennesker 

tilgang til rent vann. 

I Etiopia holder Kirkens Nødhjelps 

partner Tamra til. De har startet et 

prøveprosjekt sammen med ungdom-

mer som ville gjøre noe for jordkloden 

og klima. Prøveprosjektet går ut på å 

plukke plast i nærmiljøet og fylle plas-

ten med jord og grønnsaker. Les mer 

om dette på neste side. 

I år vil konfirmanter, foreldre og 

flere fra menigheten gå med bøsser i 

Ullern sokn søndag 29. mars. Vi ber 

dere om å ta konfirmantene hjertelig 

imot i døren og gi en støtte til Kirkens 

Nødhjelp som gjør et livsviktig arbeid! 

Hvis dere ikke er hjemme den dagen, 

er det mulig å gi en gave enten med 

VIPPS til 2426,  
SMS «VANN» til 2426 (200kr)  
eller til gavekonto 1594 22 87493.

Mandag 25. november startet Kim Christie Østberg som ny daglig leder i 

menigheten! Hun har en bred og solid kompetanse og er allerede i full sving på 

kirkekontoret. Søndag 12. januar ble hun innsatt i gudstjenesten, og nå kan du 

bli litt bedre kjent med henne! 

HEISANN! HVEM ER DU?

Jeg er Kim, en innvandret skotte som har bodd i Norge og Ullern siden 2002. 

Gift med en nordmann, mor til tre velskapte barn.  Skapende og kreativ med 

en god porsjon humor. Jeg liker orden, men takler også kaos.

HVA ER DIN ARBEIDSBAKGRUNN? 

I studietiden jobbet jeg som ungdomsarbeider på sommercamp i USA og 

med hester. Etter fullført psykologistudier i Glasgow jobbet jeg en periode 

for et selskap som driver med vin og slikt, hvor jeg fikk ledertrening og hadde 

 personalansvar. Etter at jeg kom til Norge jobbet jeg noen år i klesbransjen i 

forskjellige posisjoner med lederansvar. Etter at vi fikk vårt første barn, startet 

og drev jeg to engelsktalende barnehager i bydelen i flere år med egne ansatte. 

I 2015 ønsket jeg nye utfordringer og begynte på fotoutdannelse her i Oslo. 

Etter endte foto studier har jeg jobbet mest som freelance fotograf, men også 

med skolefotografering frem til jeg fikk stillingen her i Ullern menighet.

ER DET NOE SPESIELT DU HAR LYST TIL Å JOBBE MED HER? 

Ullern kirke og menighet er kjempe  spennende 

og en fantastisk arena for å  samle alle i hele 

Ullern, uavhengig av bakgrunn, utgangspunkt 

og ståsted i livet. Jeg ønsker, håper og tror at 

vi kan blir det viktigste samlingstedet for både 

barn, unge, familier og gamle på kryss av alder 

og interesser. Dette håper jeg at jeg kan bli 

en stor bidragsyter til. Jeg er også opptatt av 

 inkludering enten det er å ta vare på de eldre, 

de unge eller de som på en eller annen måte 

faller utenfor.

FORTELL OSS NOE VI IKKE VET OM DEG!

Jeg er veldig glad i å reise og i Borneo 

 oppdaget jeg sambal som er en sterk chili 

paste man bruker på de fleste måltider der 

nede. Jeg lager en fantastisk sambal i følge 

min mann.  Jeg og vår familie er glade i å lage 

mat og har ofte venner på besøk, hvor måltid-

ene blir et naturlig samlingspunkt. Jeg elsker 

også adrenalinrush og kan nesten ikke tenke 

meg noe bedre enn å hoppe i fallskjerm!

NY DAGLIG LEDER

I FULL SVING
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Ungdommene var lei av å vasse 
i plast, og har tatt for seg både 
besteforeldre og foreldre. Nå har 
mange fått øynene opp for klima-
prosjektet.  
Av:  Anette Torjusen, Kirkens Nødhjelp 

Foto: Håvard Bjelland

Plasten flyter. På gata, i hager, på 

 landet, i byer. Over alt tyter det over av 

plastflasker og annen plast som ikke lar 

seg bryte ned på flere hundre år. Det 

fikk en gjeng ungdommer til å ta grep. 

ØKE BEVISSTHETEN

Vi er i Shashamane i Etiopia, noen 

timer sør før Addis Abeba. Der holder 

Kirkens Nødhjelps partner Tamra til. 

De startet opp som en ungdomsor-

ganisasjon for 15 år siden, og har nå 

vokst seg til å drive med alt fra seksual-

undervisning til svangerskapskontroll 

og helsestasjoner. 

Men nå ville ungdommene gjøre 

noe for jordkloden og klima. Det satt i 

gang et prøveprosjekt der ung dommene 

plukker plast i nærmiljøet, fyller plasten 

-  Jeg har fått troen på at  
vi unge kan forandre verden

med jord og planter grønnsaker i dem. 

Det vil si at en vanlig flaske klippes 

til potter.

- Dette er for å øke 

bevisst heten til foreldre og 

besteforeldre, og det har 

det gjort, sier Asalifew 

Kebede Mengesha, som 

er ansvarlig for pilot-

prosjektet og ungdom-

mene. Han forteller at 

Etiopia ikke har noen 

returordninger for plast-

flasker eller noen bevisst-

het rundt plast, slik at det 

bare kastes på gata. 

- Ungdommene har nå ansvar 

for to ting. Det er å plukke plast og 

plante grønnsaker i dem, forklarer han. 

Først og fremst ønsker de å øke bevisst-

heten og vise at plast kan gjenbrukes.  

- Nå reiser vi rundt til skol-

er og offentlige etater og forteller 

om  prosjektet, og vi ser allerede en 

 forandring. Vi håper vi kan oppskalere 

dette, slik at man både tar vare på 

 miljøet og klima. Plast er nesten ikke 

nedbrytbart, og det er et stort problem 

i naturen. 

- Vi håper etter hvert at vi kan få 

støtte til frø, slik at terskelen skal være 

lav for folk som vil bruke flaskene som 

drivhus.  Plast er ikke nedbrytbart og er 

et stort problem i naturen. Vi håper etter 

hvert at vi skal få støtte til frø, og at dette 

tiltaket vil spre seg, understreker han.

RENERE VERDEN

En av dem som er ivrige på prosjektet, 

er 17 år gamle Kalkidan Gebiremedhn. 

Hun henter plast, rydder i området og 

hjelper til med planting og opplæring.

- Mitt håp er at vi skal få et rent 

miljø, men rundt meg ser jeg bare plast. 

Folk tror plast er vanlig søppel og hiver 

det fra seg over alt. Men vi tror at vi 

sammen kan endre disse holdningene. 

Det ser vi allerede. Jeg ser det allerede. 

Hun sier at det at plast tar så lang tid å 

brytes ned, er ikke folk klar over. 

- Så vi må også endre holdninger. 

Vi ser allerede nå at foreldre og beste-

foreldre har blitt mer bevisste der vi har 

jobber med plastprosjektet vårt. 

Hun synes ikke det er vanskelig å få 

ungdommene med seg, de både ser og 

forstår problemet. Selv er hun danser, 

og bruker dansen til å fortelle om plast

- Jeg har fått troen på at vi unge kan 

forandre verden. Vi må jobbe  sammen 

for å redde verden. Jeg opp fordrer alle 

unge til å jobbe sammen for en renere 

verden. Vi ser at plastprosjekt et  allerede 

har startet en forandring, sier hun stolt. 
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kristen populærmusikk fra 60- tallet 

og frem til i dag. På sett og vis start-

et det da Åge Samuelsen plugget inn 

sin  elektriske gitar. Da møttes to 

musikalske kulturer som var som ild 

og vann: Den kristne og den verdslige 

musikken.  På 70-tallet ble Ten-Sing 

populært blant norsk ungdom, og her i 

Ullern hadde vi et stort Ten-sing kor i 

denne perioden. Mange kristne pop- og 

rockeband måtte kjempe for å få gjenn-

omslag, men flere av dem ble kjente navn 

i norsk musikkliv. 

Bruce Springsteen 
fant opptakten  

til sin egen sang  
i katolisismen.  
Bjørn Eidsvåg  

fant den  
på bedehuset i Sauda.

RYTMER  
RETT  
I HJERTET

EN BERETNING OM 

DEN KRISTNE 

POPULÆRMUSIKKEN I NORGE

KIRKEMUSIKK 

Olav Solvang har digget pop-
musikk siden han var guttunge. 
Hjemme i Asker er kjelleren full 
av LP-plater og CD-er i en mildt 
sagt imponerende samling. 
Olav er journalist i Vårt Land. 
I høst ga han ut bok om kristen 
pop-musikk. Torsdag 19. mars 
kommer han til Ullern for gi oss 
smakebiter. 
Gjennom alle tider har kunsten gitt 

form til kirkens budskap og gitt form 

til det som ord alene ikke har maktet å 

forklare og uttrykke. Men kirkemusikk-

en har tradisjonelt hatt et konservativt 

preg og selv om folketoner har fått in-

npass i mange av salmene vi synger, er 

det fortsatt Bach som troner øverst på 

spillelisten til landets organister. 

MY SWEET LORD  

I ULLERN KIRKE

Mange fikk bakoversveis da Carsten 

Isachsen spilte George Harrisons «My 

sweet Lord» under konfirmasjonen i 

Ullern Kirke i 1971. I dag er nok toler-

ansen betydelig større når det gjelder 

kristentroens musikalske uttrykk.

Olav Solvang tar i boken sin for seg 

RYTMER I HJERTET  

– TORSDAG 19.MARS

«Rytmer i hjertet» løfter ikke bare frem 

en viktig del av vår kultur-arv, men 

belyser også hvordan den kristne pop-

ulærmusikken fortsatt har stor betyd-

ning i mange menneskers liv. 

Velkommen til kveldsmessen i 
 Ullern kirke torsdager kl. 18:30.   Etter 
kveldsmessen 19. mars, går vi over 
i menighetshuset, der vi skal få høre 
mer fra Olav Solvang og få lytte til 
 eksempler fra hans rikholdige samling. 
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Aktivum står for «Aktiv i Ullern 

menighet» og er en klubb hvor ungdom 

samles hver torsdag. Det starter med 

kveldsmesse oppe i Ullern kirke 18:30, 

etter det beveger vi oss ned i kjelleren i 

menighetshuset (Aktivumrommet) og 

er der fra 19:00-20:45, før vi avslutter 

i kapellet med en liten andakt. Alt i alt 

varer det fra 18:30-21:00. 

Opplegget foregår som oftest i 

kjelleren, unntakene er matlaging og 

varme sommerdager. Aktivitetene er 

alt fra kortspill, filmkveld og quiz til 

tacokveld, grilling på sommeren, pizza-

baking osv. 

Aktivum kan man komme på fra det 

året man konfirmerer seg. Her vil man 

både møte folk som har tatt lederkurs 

bildene er fra sist Aktivum 16. januar 

2020 -

for å bli konfirmantledere - en gjeng 

som er «Aktive i Ullern menighet», og 

andre ungdom som har lyst til å henge. 

Her er aldersspennet til tider stort, men 

det er bare hyggelig. Siste Aktivum før 

jul, var yngste født i 2004 og eldste i 

1995. Felleskapet blant ungdom i Ullern 

menighet er helt spesielt. Alle er inklu-

derende, hyggelige og gode mennesker, 

så det er absolutt verdt å sjekke ut! Vi 

håper på et godt Aktivum-år med masse 

folk! Hjertelig velkommen!

AKTIV UNGDOM I ULLERN
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VELKOMMEN, SANDRA!

Sandra Borøy (27) er den nye leder-

en for Knøttene og barnekoret i Ullern 

menighet. Allerede som toåring begynte 

Sandra i sitt første kor, og siden den 

gang har kor og musikk vært en stor 

del av hverdagen hennes. Nå ser hun 

frem til å bli kjent med Ullern menighet 

og ønsker barn i Ullern velkommen til 

Knøttene og Barnekoret denne våren.

Med unntak av noen år i Oslo har 

Sandra vokst opp på Musikkfolkehøg-

skolen Viken, der foreldrene hennes 

jobbet i 18 år. Med en far som er musik-

kpedagog og en sangglad mor, har 

musikk alltid vært en stor del av hver-

dagen hennes. De var stadig engasjert 

med familieopptredener i ulike kristne 

sammenhenger og CD-innspillinger. 

Hun startet i Barnekoret Alfa (Vestre 

Aker Kirke) da hun var 2 år og har vært 

aktiv i ulike type kor siden den gang - 

enten som medlem eller dirigent. 

Av utdanning har Sandra en mas-

tergrad i utøvende musikk, rytmisk 

sang, fra UiA. 

I tillegg til en 20% stilling som 

musikk- og barnearbeider i Ullern 

menighet, tar hun nå videreutdanning 

i praktisk-pedagogisk utdanning(PPU) 

ved Norges musikkhøgskole. Hun job-

ber også som utøvende musiker, leder i 

skolekoret Stella Vitae på Bygdøy og av 

Minimuk i Rødtvedt kirke.

Sandra ønsker å skape trygge fel-

lesskap der det utvikles musikkglede 

gjennom lek, sang og andre musikalske 

aktiviteter! Hun ønsker også å legge 

opp til et fellesskap der barna blir kjent 

med Jesus - gjennom sangtekster og bi-

belfortellinger. På Knøttene og Barne-

koret vil øvelsene og det musikalske 

repertoaret tilpasses etter alder. Og det 

vil bli ulike prosjekter å jobbe mot og 

vise frem utover året.

KJENNER DU NOEN BARN SOM 

ER GLADE I Å SYNGE? 

Barnekoret er for barn som går i 1.-

4. trinn, og øvelsene består av sang, 

lek og en bibelfortelling. Vi samles 

hver onsdag (med unntak av ferier og 

superonsdager) fra kl. 18-19 i Ullern 

menighetshus.

Knøttene er en lekegruppe 

for barn mellom 3-6 år. På Knøt-

tene samles vi til lek, bevegelse, 

sang og bibelfortelling. Vi 

møtes annenhver onsdag i 

oddetallsuker fra kl. 17-18. 

Samlingene foregår i Ullern 

menighetshus, og alle er 

hjertelig velkommen! 

Spørsmål angående 

Barnekoret eller Knøttene? 

Ta kontakt med leder, 

Sandra Borøy tlf. 47322977

SØNDAGSSKOLE 

OG FAMILIE

GUDSTJENESTER
Søndagsskolen samles utvalgte 

 søndager gjennom semesteret. På 

søndagsskolen er det kreativ formidling 

av bibelhistorier, aktivitet og bibel-

kino med frukt og popcorn. Vi starter 

 sammen med de voksne i kirken kl. 11, 

og går i samlet tropp ned til menighets-

huset. Datoer fremover: Søndagsskole 

8. mars, 24. mai. 

BARNEKOR OG KNØTTENE

ULLERN KIRKE 
SØKER  
TÅRN AGENTER!
Alle som fyller åtte år i 2020 får i løpet av 

februar invitasjon til å være tårnagenter i 

Ullern kirke  

lørdag 29. februar kl. 15-18 og 
søndag 1. mars, oppmøte kl. 10. 
Har du ikke hørt noe, er du allikevel 

hjertelig velkommen! Se mer informas-

jon på kirken.no/ullern. Sammen skal vi 

 etterforske skjulte spor, og løse mysterier 

i Ullern kirke. Løsningen på mysteriet 
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BLI MED PÅ 

BABYSANG OG 
 GENERASJONSSANG 
(FOR BABYER OG FORELDRE!) 

Det blir tradisjonell babysang annenhver uke i oddetallsuker Ullern kirke 

kl. 11.30- 12.30. I tillegg inviterer vi til generasjonssang på Silurveien 

 sykehjem og Ullerntunet helsehus utvalgte onsdager (se www.kirken.no/ullern 

for konkrete datoer).

Generasjonssang er kort fortalt babysang i samspill med eldre. Et  konsept 

til stor glede for babyer,  foreldre og beboere på eldreinstitusjoner. 

FASTE FAMILIEGUDSTJENESTER

Nytt av året er faste familiegudstje-

nester hver første søndag i måneden; 

velkommen til familiegudstjeneste i 

Ullern kirke disse søndagene kl. 11.00: 

1. mars, palmesøndag 5. april,  
3. mai og 7. juni.

avsløres på tårnagentgudstjeneste 

søndag 1. mars. 

Hold utkikk etter invitasjonen i 

postkassen og meld deg på sammen 

med en voksen via kirken.no/ullern.

Ved spørsmål, ta kontakt med 

trosopplæringsleder Elisabeth, et692@

kirken.no
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SUPER- 
ONSDAG
FOR ALLE!

Superonsdag er åpent for alle i 
alle aldre! Vi starter med middag 

kl. 1700 (50 kr pr. pers/maks 200 pr. 

 familie). Deretter fortsetter vi med ulike 

aktiviteter fra ca 1745-1830. 

Meny og aktiviteter varierer noe 

fra gang til gang. 4. mars, 1. april og 

29. april blir det småbarnssang for de 

minste barna i følge med en voksen 

under ledelse av Marianne Jørgensen. 

For skolebarn blir det miniaktivum 

med ulike aktiviteter og lek i kjellerstu-

en. For de voksne som ikke følger barn 

på aktiviteter, vil det være anledning til 

å ta seg en kaffekopp og hyggelig prat 

under aktivitetene.  

Hjertelig velkommen til en 
 ettermiddag i godt selskap!

DATOER FREMOVER:

4. mars, 1. april, 29. april, 

27. mai – Supersommerfest!

NB! Vi har alltid gluten- og melkefrie 

alternativ på menyen. Men det er  supert 

med en beskjed dersom det skal tas 

hensyn til øvrige allergie r. Send gjerne 

en e-post til et692@kirken i forkant av 

arrangementet.

CHILI
TWEENSKLUBB FOR 5.-7. TRINN 

Utvalgte fredager i Ullern menighets-

hus og kirke fra kl. 18-20. På Chili er 

det nachos, aktiviteter og kveldsavslut-

ning. Gratis og åpent for alle tweens!   

Datoer fremover: 28. februar, 

20. mars og 24. april

BLI MED PÅ 
 PÅSKELEIR!

Ikke gå glipp av årets påskeleir! Turen 

går igjen til det vinteridylliske  Fagerli 

leirsted ved Geilo. Det blir en liten uke 

med lek, show, litt solfaktor, lange 

dager i bakken eller på langrenn eller 

i varmestua, gudstjenester og tema-

samlinger.

Påskeleir er fra fredag 3. til 
 onsdag 8. april. Leiren er åpen for 

ungdommer etter konfirmasjonsalder. 

Hold av datoen og meld deg på nå!

Informasjon om 
 PÅMELDING '

kommer på menighetens 
 facebookside:   

«Ullern menighet  
– den norske kirke»  

og på 
www.kirken.no/ullern

Ca. én onsdag  

i måneden  

inviterer Ullern 

menighet til middag  

og fellesskap på 

menighets huset. 

Foto: Rasmus Bell Andreassen
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ØNSKER DU EN Å HA GODE 
SAMTALER MED ELLER EN Å GÅ 
TUR MED?
Ullern menighet har en godt inn-

arbeidet besøkstjeneste og har nå flere 

som venter på å gå på besøk til noen. 

 Kanskje du ønsker besøk i en periode 

eller en å gå tur med, gå på kafe sam-

men eller lignende?  Ta kontakt med 

utviklingsleder for diakoni som lager 

gode avtaler og følger opp.

BESØKSVERT

• Har du behov for kontakt, inspira-

sjon, likeverdig og medmenneskelige 

samtale, opplesning, brevskriving, 

hjelp med små praktiske oppgaver 

eller en som holder armen når du går 

tur, skal på posten eller til legen? 

• Har du vanskelig for å komme deg ut 

blant folk og føler seg isolert?

• Er du enslig forelder eller beste-

forelder, har venner og familie som 

bor langt borte og ønsker kontakt 

med en annen voksen? 

• Savner du en «reserve bestemor eller 

far» eller en som kan hjelpe deg med 

lekser eller øve på å snakke norsk 

sammen med deg? 

• Eller ønsker du besøk av andre grunner?

Da kan du bli en besøksvert.  

INTERNASJONALE 

ORGELKONSERTER
Halgeir Schiager har siden 2016 

 organisert serien «Internasjonale 

orgelkonserter» i Paulus og Sofienberg 

kirker. Her finnes to av Oslos beste 

 orgler, og konsertserien er støttet av 

 Kulturrådet. Schiager forsetter å ha 

ansvaret for disse konsertene, også etter 

at han har overtatt som kantor i Ullern 

menighet. Serien fortsetter i 2020 med 

det norske og utenlandske organister 

på høyt nivå. Konsertene holdes på 

 søndager kl. 19.

16.02	 Sofienberg	kirke		
 Johannes Skudlik (D)

08.03	 Sofienberg	kirke	
Sigurd Melvær Øgaard (N)

19.04	 Sofienberg	kirke	
Johannes Skoog (S)

03.05 Paulus kirke
Ann-Helen Moen, Hege Høisæter,  

Lars Notto Birkeland

30.08	 Sofienberg	kirke	
James D. Hicks (USA)

06.09	 Sofienberg	kirke
Kristoffer Myre Eng (N)

20.09	 Sofienberg	kirke
Halgeir Schiager (N)

18.10 Paulus kirke 

Terje Winge (N)

15.11 Paulus kirke  

Hannah Carding (N)

Ta kontakt med 

 utviklingsleder for 

diakoni i Ullern menighet,

Bahare Bjerg, telefon: 408 14 336

Utviklingsleder vil gi  

oppfølging og opplæring.

E-post:  

bb634@kirken.no

BESØKSVENN

• Har du tid, livsmot og overskudd til 

å besøke et menneske inntil 2 timer 

hver 14 dag?

• Kan du lytte, samtale og gi støtte?

• Er du respektfullt, pålitelig og 

 l ikeverdig i din omgangsform?

• Kan du støtte og skape kontakt med 

omverdenen for din besøksvenn og 

overholde taushetsplikt? 

Da kan du bli besøksvenn   
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Av Bahare B Bjerg

utviklingsleder for diakoni

De rosa bussene begynner å kjøre 
i Bydel Ullern fra februar. – Er 
du over 67 år og trenger skyss fra 
dør til dør? Ta imot tilbudet og ta 
bussen! Dette anbefaler Bahare 
B. Bjerg, Utviklingsleder for di-
akoni.

OSLO VEST: Byråd for helse, eldre og 

innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) 

kommer med den gode nyheten til alle 

over 67 år i Bydel Ullern: Fra nyttår kan 

også de benytte seg av de rosa bussene. 

Hittil har det vært eldre i Nordre Aker, 

Sagene og Vestre Aker som har hatt 

dette tilbudet. 

Rosa busser er altså et tilbud 
til dem som har fylt 67 år. Man 
betaler kun honnørbillett, bestill-
er tur og blir hentet hjemme – og 
gjerne kjørt hjem igjen etterpå. Nå 
blir altså Ullern den fjerde bydel-
en som får dette tilbudet.  
– Det handler gjerne om mennesker 

som av ulike grunner ikke kan bruke 

vanlig kollektivtransport, sier byråd 

Robert Steen, som peker på at mange 

kan ha lang avstand til nærmeste stas-

jon eller holdeplass, det kan være van-

skelig føreforhold, eller det kan hende 

man trenger litt ekstra hjelp med å 

komme seg inn og ut av bussen. 

Det var Nordre Aker som først fikk 

tilbudet, høsten 2017. Så fulgte Sagene, 

og Vestre Aker fikk bussene i januar 

2019.

SOSIALT OG VIKTIG

Når de spreke, seniorer i bydelen nå 

benytter seg av rosa buss, blir man 

godt kjent med både sjåfører og andre 

 reisende. På de rosa bussene er det 

nemlig slik at man kan «risikere» å 

 reise sammen med både kjente og uk-

jente. Et og annet stopp på veien – eller 

en omvei – må påregnes. 

 

– De rosa bussene kobler mennesker 

sammen, Seniorene tar alltid bedre vare 

på hverandre i fellesskap. Det vi trener 

på, blir vi jo gode på. Vi er gjerne litt 

sjenerte i starten, og så ser vi at det går 

helt fint, sier byråd Steen. 

GRUPPETURER

Det lar seg gjøre å arrangere gruppe-

turer. Tenk om en fire-fem-seks person-

er har lyst til å spise lunsj på Bogstad 

gård eller på Frognerseteren? Eller ta 

seg en liten utflukt sammen? Da kan 

de bestille en fellestur, men da blir en 

 hentet på samme sted og kjørt tilbake til 

et felles sted for avstigning.

Hvis alle må eller ønsker å bli 
hentet hjemme, må hver og en 
ringe og bestille. 

– Husk at rullestoler og rullator 

ikke er noen hindring. Det er bare å ta 

bussen!

SLIK BESTILLER DU

Ring 23 24 28 50 eller bruk den alders-

vennlig Ruter-appen, som du laster 

ned fra app-butikken på mobilen din. 

Reisene kan bestilles mellom kl. 09.00 

og kl. 17.00 mandag til lørdag og minst 

en time før selve turen. En må oppgi 

tidspunkt for når en ønsker å bli hentet 

og kjørt hjem igjen, og om en har med 

følge eller hjelpemiddel.

Minibussen henter en hjemme 
til avtalt tid, og tar deg dit du 
skal innenfor det gitte området. 
 Reiseruten blir lagt opp etter 
hvilke bestillinger som kommer 
inn. En må være klar når bussen 
 kommer, den venter ikke. Oppstår 

det  forsinkelser, blir en varslet om 

dette.

FØRSTE TUREN

Kari Røstad, prosjektleder i Mobilitets-

tjenester Ruter, har tidligere sagt til 

Akersposten at Ruter trenger noen 

 opplysninger om passasjerene.

– I forbindelse med at en skal 
bestille den første turen, trenger 
vi noen personopplysninger. 
 Ruter må ha navn, adresse og 

FRA DØR TIL DØR 
MED ROSA BUSS

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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DØPTE

Johannes Vågen  

Haakon Listerud Jansen  

Sverre Høyland Robøle  

Markus Hatlevik  

Fabian Eikefjord Høstmark Løve  

Alexander Solem Almgren  

Julian James Collett  

Nina Holt Prytz  

Camilla Oline Stokke  

Tidemann Listerud Jansen  

Nils Holme Østby  

Billy Lindø  

Elise Walter Ulsaker  

Amalie Akselsen Tufte  

Sofie Helen Nielsen  

Ludvig Haug Sundene  

Josefine Charlotte Lund  

Erle Santillan Tindberg  

Anton Ruud Berntsen  

Agnes Sørli Barlindhaug  

Hannah Marie Moe  

Emilie Vebner Bjørland  

Henrik Guddahl Randsborg  

Linnea Mørkstedt-Gondrosen  

Erik August Welle-Strand  

Fredrik Brinch Langseth  

Jesper Hauglum Wiseth  

Sarah Tangvall Friisk  

Ella Haukås-Eide  

Kristiane Louise Skogø Bråthen  

August Rygh-Nilssen  

Elliot Lemtun Hall  

Luca Maldum Vik  

Filippa Alicia Bakke Ringnes  

Hennie Brantsæter Andersen  

Ellie Blomlie Løchen  

Benjamin Bulling-Stensland  

LIVETS GANG

VIGDE

Alicia Ann Thorbjørnsen og Peter Andreas Larsson

Bente Kleiven og Carl Oxholm Creutz

Marthe Lefdahl og Daniel Andreas Bøhler

DØDE

Kari Michelsen 

Anne Rudsar 

Christian Merkesdal 

Henrik Frisak Furst 

Kari Aagaard 

Olav Torleif Grønskar 

Ivar Hauff 

Inger Johanne Lundgren 

Louise Astad 

Gudrun Eriksen 

Brit Bergsvendsen 

Jorunn Marion Berg 

Trygve Klingenberg 

Veroslaw Sedlak 

Elsa Lindhe Dokken 

Gudrun Grønskar 

Vladimir Iani 

Vidar Thomas Strandskogen 

Ida Johanne Basilier 

Tor Bjørn Kirkvaag 

Mette Rasmussen Foss 

Niels Juell 

Bernt Wilhelm Søsveen 

Sven Adolf Solberg 

Aase Pelly 

Inger Bodil Schøyen 

Lill Erica Hauge 

Bodil Juliane Gorgas Semb 

Hege Lerkerød 

Steinar Ek 

Tom Jensen 

Sonja Irene Elvann 

Esther Strand 

Hulda Mostue 

Ragnar Bjerke 

Anna Birkeland 

Hans Erik Kjelstrup 

Av Bahare B Bjerg

utviklingsleder for diakoni

fødselsdato, slik at en kan bli 
kontakt et, sier Kari Røstad og ber 
om at mange laster ned bestillings-
appen. 

BILLETTER OG BETALING

–Hva koster billettene? 

– Det er honnørbillett – det vil si 18 kroner.

– Må en ha kontanter for å betale?
– Nei, tvert imot. Det er ikke mulig å 

kjøpe billett om bord på minibussen, 

sier Kari Røstad og legger til at alt du 

trenger for å være med, er en vanlig 

honnørbillett.

– Hvordan kjøper jeg billett?
– Det gjør du på forhånd med Ruter-

Billett-appen, reisekort eller impuls-

kort. Har du med en venn, gjelder 

Ruters ordinære billettpriser, sier Kari 

Røstad og gjør oppmerksom på at 

TT-kort ikke kan brukes på bussen.

Dette helsefremmende tiltak kan være 

til glede for dere seniorer!
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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 27.2 
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Anette Fredly 
og Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 01.03 
kl. 11.00: Familiemesse v/ Jorund 
 Andersen, Elisabeth Frafjord Torp, 
 Sandra Borøy og Halgeir Schiager

Mandag 02.03 
kl. 12.00: Hyggetreff i menighetshuset

Onsdag 04.03 
kl. 17.00: Superonsdag (familiemiddag) 
i menighetshuset

Torsdag 05.04 
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Petter Dille og 
Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 08.03 
kl. 11.00: Høymesse v/Hans Aage 
Gravaas og Halgeir Schiager.  
Søndagsskole.  
kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste v/Hans 
Aage Gravaas og Halgeir Schiager.

Mandag 09.03 
kl. 12.00: Bibeltime i menighetshuset  
v/Hans Aage Gravaas

Onsdag 11.03 
kl. 11.30: Babysang i kirken 
kl. 17.00: Knøttene i menighetshuset 
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 12.03  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Jorund 
 Andersen og Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 15.03 
kl. 11.00: Høymesse v/Jorund Andersen 
og Halgeir Schiager

Onsdag 18.03 
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 19.03  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Elisabeth 
Frafjord Torp 
Kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset 
kl. 19.15: Kulturkveld på menighets huset 
v/Olav Solvang ”Rytmer rett i hjertet”

Søndag 22.03 
kl.11.00: Høymesse v/Hans Aage Gravaas 

Mandag 23.03 
kl. 12.00: Bibeltime i menighetshuset v/
Anette Fredly

Onsdag 25.03 
kl. 11.30: Babysang i kirken 
kl. 17.00: Knøttene i menighetshuset 
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 26.03 
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Petter Dille og 
Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 29.03 
kl. 11.00: Høymesse v/Petter Dille, og 
Halgeir Schiager.  
kl 16.00 Fasteaksjon med konfirmantene

Onsdag 01.04  
kl. 17.00: Superonsdag (familiemiddag) 
på menighetshuset

Torsdag 02.04  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Anette Fredly 
og Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 05.04  
kl. 11.00: Familiemesse v/Hans Aage 
Gravaas og Sandra Borøy

Onsdag 15.04   
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 16.04  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Petter Dille og 
Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 19.04 
kl.11.00: Høymesse v/Jorund Andersen 
og Halgeir Schiager 
kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste v/Jorund 
Andersen og Halgeir Schiager

Mandag 20.04 
kl. 12.00: Bibeltime i menighetshuset 
v/Anette Fredly

Onsdag 22.04   
kl. 11.30: Babysang i kirken 
kl. 17.00: Knøttene i menighetshuset 
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 23.04  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Jorund 
 Andersen og Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Fredag 24.04 
kl. 18.00: Chili (Tweens-klubb) i 
menighetshuset

PÅSKEPROGRAM
Skjærtorsdag kl. 18.30:  
Kveldsmesse v/Jorund Andersen og 
Halgeir Schiager

Langfredag kl. 11.00:  
Messe v/Jorund Andersen og 
 Halgeir Schiager

Påskedag kl. 11.00:  
Høytidsgudstjeneste  
v/Jorund Andersen og Halgeir 
Schiager

2. påskedag kl. 11.00:  
Felles gudstjeneste med Skøyen 
menighet i Skøyen kirke
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Ullernchausséen 119, 0284 Oslo
Tlf: 22 41 00 95 -  

E-post: support@rammexperten.no
www.rammexperten.no

God parkering. Kjør inn   
på nedsiden av bygget og rundt. 

4 P-plasser
2 P-plasser

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. 

Røa Optikk

Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo
Telefon: 22 50 05 15, telefaks: 22 73 45 12
Epost: post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Røa Optikk AS
Vækerøveien 197, 0751 Oslo

Tlf.: 22 50 05 15 – Fax: 22 73 45 12
E-post: post@roaoptikk.no 

www.coptikk.no
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Tekst: Marianne O. Alpers
Foto: Christian Willoch

Bjørn Willoch vokste opp
og bodde store deler av sitt
voksne liv rett over gata
for kirken, i Nordeng-
veien. Det var i Røa kirke
han opplevde misjonskal-
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Allerede som seksåring,
på søndagsskolen, kjente
Bjørn Willoch på et kall til å
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gi! Akkurat nå hilser Bjørn
og Ruth til gamle venner
på Røa!
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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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Sørkedalsveien 305

Søndag 26.04 
kl. 11.00: Høymesse v/ Petter Dille og  
Halgeir Schiager

Onsdag 29.04  
kl. 17.00: Superonsdag (familiemiddag) 
på menighetshuset

Torsdag 30.04  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Anette Fredly 
og Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 05.04  
kl. 11.00: Familiemesse v/Hans Aage 
Gravaas, Sandra Borøy og  
Halgeir Schiager

Mandag 04.05  
kl. 12.00: Hyggetreff i menighetshuset

Onsdag 06.05   
kl. 11.30: Babysang i kirken 
kl. 17.00: Knøttene i menighetshuset 
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 07.05  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Jorund 
 Andersen og Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 15.03  
kl. 11.00: Høymesse med dåp av 
 konfirmanter v/Jorund Andersen, 
Petter Dille, Anette Fredly og Halgeir 
Schiager

Onsdag 13.05   
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 14.05  
kl. 18.30: Kveldsmesse v/Petter Dille og 
Halgeir Schiager 
kl. 19.00: Ungdomsklubben Aktivum i 
menighetshuset

Søndag 17.05 – NB! Ikke høymesse.

Mandag 18.05  
kl. 12.00: Bibeltime i menighetshuset

Onsdag 20.05  
kl. 11.30: Babysang i kirken 
kl. 17.00: Knøttene i menighetshuset 
kl. 18.00: Barnekoret i menighetshuset

Torsdag 21.05  Kristi Himmelfart 
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste Petter 
Dille og Kristoffer Myre Eng 

Søndag 24.05  
kl. 11.00: Høymesse  
v/Petter Dille og vikarorganist 
kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste  
v/Petter Dille og vikarorganist

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?

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 545635. 

Ullern, 10. februar 2020  

Stig Asplin              Jorund Andersen Leder Ullern Menighetsråd        Sogneprest i Ullern 

Spesialbutikk innen  
innramming, reparasjon 

og rens av kunst, malerier 
og gamle rammer

Lilleaker, Oslo Vest
Spesialbutikk innen innramming, 
reprasjon og rens av kunst, 
malerier og gamle rammer.

Ullernchausseen 119, Tlf. 22410095
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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

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

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

www.frognerkilen.no
22 55 66 75

MNTF

CC Vest Tannlegesenter AS
TLF. 22 73 06 03 – ÅPENT 08.30 – 16.00 (18.00)
• Allmennpraksis
• Legger vekt på forebyggende tannpleie
• Forsøker å hjelpe pasienter med tannlegeskrekk

CC Vest, Lilleakervn. 16, 0283 OSLO • pentsmil.no
E-post: ccvesttannlegesenter@pentsmil.no

  

Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00  / www.jolstad.no

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

Vil du og din bedrift være 
 synlig for hele Ullerns 
 lokalmiljø? 

Vi har plass til flere annonsører!

Med annonseplass i KirkeNytt, når du raskt ut til 13000 
husstander og minst 26 000 lesere på en enkel måte.
w
Samtidig støtter du menighetens varierte arbeid.

Ta kontakt på post.ullern@kirken.no for priser og mer 
informasjon.

Takk til våre annonsører!
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Kristoffer 

 Hedemark,

vaktmester

413 00 778

Ingvild Maria 

 Tømmerbakk,

kirketjener

907 07 736

Marie Try Valø,

kirketjener

995 28 254

Sandra Borøy,

korleder/

menighets arbeider 

473 22 977

Rasmus   

Bell Andreassen 

Ungdomsarbeider

488 96 839

Jorund Andersen,  

sokneprest

ja593@kirken.no 

957 70 788

Kim Christie Østberg, 

daglig leder 

ko929@kirken.no  

458 51 175

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

936 30 533

ULLERN MENIGHET 
Holgerslystveien 22, 0280 Oslo • Tel: 23 62 93 90 •post.ullern@kirken.no  

www.kirken.no/ullern • facebook.com/ullernmenighet

Bestilling av dåp og vigsler:  

Kirketorget: Tlf: 23 62 90 09 • kirketorget.oslo@kirken.no

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 Josephine Hauck

• Berit van der Hagen

• Linda Storeide

Vararepresentanter:
• Øystein Aurlien

• Per-Erik Schønberg-Hansen

• Åshild Watne

• Thorbjørn Brook-Steen

I tillegg sitter

• Sokneprest Jorund Andersen

• Daglig leder Kim Christie Østborg  

sitter som referent

VIL DU STØTTE ARBEIDET?
Bruk gjerne Vipps nr 13562 - Ullern 

kirke eller konto 1600.47.84719



 

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


