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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-idé

FINANSIERING

Bladet finansieres av gaver, 

frivillige kontingenter og 

 annonser. Bruk gjerne  

kontonr. 1600 47 84719.  

Merk gaven/kontingenten 

"KirkeNytt".

4 LIVETS TRE 12  KAMZY OM 22. JULI

17  PÅSKELEIR10  3 PÅ AVSTAND

22 TÅRNAGENTHELG

20 BARNAS EGET 
HJØRNE

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 menighets

rådets leder, Stig Asplin, om 

du ønsker mer informasjon; 

s.asplin@online.no.

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 
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12  KAMZY OM 22. JULI

LEDER

Av Stig Asplin,

leder i Ullern menighetsråd

NÆRHET
anbefalt. Dessuten må vi unngå å ta i 

det samme dørhåndtaket på vei inn og 

ut. Eller forsyne oss av samme te- eller 

kaffekanne som mange andre har tatt 

på like før. Når vi så tar oss i ansiktet 

like etterpå, kan vi smitte oss selv. 

Kirken har alltid vært viktig for folk 

i krisetider. Når nøden er stor, er det 

enda viktigere å samle oss om det som 

er viktig i livet, og enda viktigere å få 

trøst og forhåpning. 

Myndighetene har bedt oss om 

å avlyse møter. Først gjaldt det store 

 forsamlinger på mer enn 1000, kort 

tid etter ble tallet justert til 500, og 

 deretter 50. Men så fikk man ikke holde 

møter i det hele tatt. 

I ettertid er det lett å se at dette 

rådet var udifferensiert og lite gjen-

nomtenkt. Poenget er ikke hvor mange 

 mennesker som er samlet, men hvor 

nær man er hverandre! Det er stor 

forskjell på å samle 50 mennesker i et 

trangt møterom og å samle dem i en 

stor katedral. 

Her er vi ved sakens kjerne. Vi kan 

ikke over lang tid hindre møter mellom 

mennesker. Men vi må tenke an-

nerledes og organisere oss på 

en  annen måte. Utfordringen 

er å etablere møteplasser 

uten å risikere smitte. 

For smitten er usynlig 

og det er ikke sikkert at de 

som har den, vet det selv. 

Derfor gjør vi klokt i å holde 

avstand, og to meter er det som er 

Vi må lære oss 
 Corona-atferd  
først som sist. 

For første gang i kirkens  historie, 
holder kirkene stengt for guds

tjenester over lengre tid! For 
første gang ble vi nektet å feire 
påske i vår egen kirke. Ikke på 

grunn av et farlig virus, men 
fordi vi ikke har lært oss å hånd

tere det ennå. Men er det ikke 
mulig å feire gudstjeneste uten 

å spre smitte? Og er det ikke 
mulig å vise nærhet på to meters 

 avstand? 

PÅ 2 METERS AVSTAND

Derfor er to meters avstand og nøye 

håndhygiene så viktig.  Jeg kaller det 

corona-atferd. Den må vi lære oss først 

som sist! Gjør vi det, kan vi forhåpen-

tlig snart begynne å omgås på en trygg 

måte, både til gudstjeneste og på møter 

og konserter, om enn i noe mindre 

grupper enn vi er vant til. 

Aller viktigst er corona-atferden 

for dem som er i risikogruppene, det 

vil si gamle og kronisk syke. Dem må 

vi hegne om i disse vanskelig tider. De 

trenger vår omsorg og omtanke mer 

enn noen gang, selv om klemmer og 

håndtrykk må utgå. 

La det gå sport i å vise omsorg og 

nærhet på to meters  avstand! Vi 

trenger det sårt, alle som 

en!
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Dåp er noe av det viktigste og 
finestevigjørsomkirke. 
Søndag 1. mars ble Ullern kirkes 
nyeste kunstverk avduket og tatt 
i bruk, med hensikt  å synliggjøre 
hvert enkelt dåpsbarn i Ullern 
menighet.

LIVETS TRE 
– KIRKENS NYESTE KUNSTVERK

BAKGRUNN

Trosopplæringstiltaket «ettårs-

markering av dåp» er et tiltak som er 

vedtatt i trosopplæringsplanen med 

hensikt å markere dåpen og synlig-

gjøre hvert enkelt dåpsbarn i Ullern. I 

forbindelse med ferdigstilling av tros-

opplæringsplanen for Ullern menighet i 

2017, begynte prosessen med å finne en 

god løsning på hvordan dette skulle se 

ut i praksis. Valget falt på å få laget en 

form for dåpsinstallasjon med mulighet 

for å henge opp noe symbolsk for hvert 

dåpsbarn. 

Livets tre med dåps-
englene fra  Ntuzuma 

står i  Ullern kirke som 
en påminnelse om 

 fellesskap, tilhørighet 
og håpet om et evig liv.

Kunstner Einar Stoltenberg var 

tidlig på banen. Etter flere  befaringer 

i kirkerommet og samtaler med 

 daværende sokneprest og tros-

opplæringsleder, skisserte han flere 

ulike forslag med utgangspunkt i 
Einar Stoltenberg viser dåpstreet

Søndag 1. mars ble Livets tre avduket i gudstjenesten

EINAR STOLTENBERG

Einar Stoltenberg (1971) er utdannet 

kunsthåndverker fra statens håndverks- 

og kunstindustriskole i Oslo, 

og jobber fortrinnsvis med 

kunst innen metall og stein. 

Han jobber også som instituttleder for 

produktdesign på OsloMet.

HVA ER DÅP? 

Dåpen er en hellig handling,  

et sakrament,  

hvor Gud bekrefter og  velsigner barnet.  

Gjennom dåpen blir vi  

en del av den verdensvide kirke,  

og medlem i den lokale menigheten  

der vi bor.   

Barnet blir omsluttet  

av Guds kjærlighet og frelse.
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TREET SOM 

BIBELSK METAFOR

I den aller første teksten i Bibe-

len, i 1. Mosebok, kan man lese 

om hvordan Gud skaper jorden 

og mennesket. Mennesket set-

ter han i Edens hage der han har 

plantet livets tre og det beryktede 

kunnskapens tre. Da Adam og Eva 

forbryter seg mot Guds regler, og 

spiser av kunnskapens tre, nektes 

de  adgang til hagen og til livets tre - 

Av Elisabeth Frafjord Torp,

trosopplæringsleder

 sentrale kristne symboler og kirke-

rommets øvrige utsmykning. 

Etter mange runder innom 

menighetsråd, prost, riksantikvar, 

biskop og stab falt valget til slutt på 

«Livets tre», som nå står plassert ved 

siden av døpefonten i Ullern kirke. 

Søndag 1. mars 2020 ble kunst-

verket avduket og tatt i bruk, til stor 

 begeistring i menigheten.

MATERIALE

«Livets tre» består av blader i rustfritt 

stål og messing. Messingen tar igjen 

gullet som man finner andre steder i 

kirkerommet. Grenene er laget 

i sort stål og blitt behandlet 

med ovnssverte for ikke å 

ruste samt for å gi en dyp 

sortfarge. Det sorte stålet 

skaper en kontrast til blad-

ene og fungerer godt inn i 

kirkerommet. Foten er laget 

i rustfritt stål og tar igjen 

 fargen fra bladene.

For hvert barn som døpes, 

henger vi opp en engel med barnets 

navn og dåpsdato på. Mange barn 

døpes i  Ullern, og i løpet av ett år vil 

treet fylles opp av rundt 200 engler. 

I forbindelse med ettårsmarkering av 

dåpen, vil alle døpte få en invitasjon i 

posten til å komme å hente sin engel. I 

mellomtiden vil englene henge i treet, 

og på den måten synliggjøre overfor 

dåpsfølget og øvrig menighet at barnet 

hører til i kirken og menigheten, og 

stadig minne oss på å be for dåpsbarna 

i Ullern kirke. 

I dåpen blir barnet en del av den 

verdensvide kirke. Dette ønsker vi å 

 synliggjøre ved å dele ut dåpsengler 

som er laget i vår vennskapsmenighet 

 Ntuzuma i  Sør-Afrika.

for som Gud sier: «Se! Mennesket er 
blitt som en av oss og kjenner godt 
og ondt. Bare det nå ikke strekker 
hånden ut og tar av livets tre også, 
så det spiser og lever evig!» (1. Mos 

3,22). Livets tre finner vi også senere 

i Det gamle testamentet, nemlig 

i Ordspråkene kapittel 3 der visdom-

men sammenliknes med livets tre. 

Der står det: «Et livets tre er hun 
for dem som holder fast ved henne, 
lykkelige er de som støtter seg til 
henne.» Fra å være kilden til evig liv 

blir livets tre nå kilde 

til visdom - og vis-

dom spilte en 

stor rolle for 

jødene på 

den tiden. 

Gjennom 

kunsthist-

orien har vi 

dessuten sett 

mange eksem-

pler på at Kristus 

skildres som livets tre fordi 

han gjennom sin død og oppstandelse 

er blitt den sanne kilden til evig liv. 

Et annet mye omtalt tre i de bi-

belske tekstene er bildet av Jesus som 

det sanne vintre. I Johannesevangeliet 

kapittel 15 kan vi lese: «Jeg er det 
sanne vintre, og min Far er vinbonden 
(…) Jeg er vintreet, dere er greinene. 
Den som blir i meg og jeg i ham, bærer 
mye frukt. For uten meg kan dere in-
gen ting gjøre.»

Jesus betegner seg selv som 

 vintreet og Gud som vinbonden, 

mens vi er greinene på treet. Det er 

et fantastisk bilde, fordi det fører oss 

helt til vår egen tid, 2000 år senere, 

hvor kirken og medlemmene i den 

stadig er greinene på treet.     

(Kilde: bibel.no)

Vintreet

Kunnskapens tre i kunsten
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Av Petter Dille,

Kapellan

Påskens ulike høytidsdager er blant de 

viktigste i kirkeåret, og vanligvis feirer 

vi gudstjeneste sammen på palme-

søndag, skjærtorsdag, langfredag og 

første påskedag. I år måtte dette skje på 

en annen måte. 

Til palmesøndag, skjærtorsdag og 

langfredag ble det produsert video-

snutter hvor prestene Petter og Jorund 

delte noen tanker og kantor Halgeir 

spilte musikk knyttet til disse dagene. 

Ungdomsarbeider Rasmus filmet, 

 redigerte og ferdigstilte disse klippene 

og de ble tilgjengeliggjort på Facebook. 

Første påskedag, den store fest

dagen, ble også annerledes. Den ble 

markert ved at trompetist  Tormod 

 Åsgård og sokneprest Jorund 

 Andersen dro til Silurveien syke-

hjem og  Ullerntunet. Etter avtale 

med sykehjems prest og ledelsen ved 

 institusjonene, kom beboere og ansatte 

på balkongen og hørte trompetisten 

spille kjente og kjære påskesalmer. 

Dette var til stor glede for alle som var 

til stede. 

SAMMEN PÅ AVSTAND

Klokken 13.00 åpnet vinduene seg i 

kirketårnet, og Tormod spilte så hele 

nabolaget kunne høre det. Det kom en 

del mennesker som sto på kirkegården, 

parkeringsplassen og på gresset rundt 

kirken og hørte på. Det er god plass 

rundt kirken, så det var enkelt å holde 

to meters avstand fra hverandre, i tråd 

med retningslinjene. Dette ble en helt 

spesiell opplevelse av å være sammen, 

på avstand. Deg være ære, Påske

morgen slukker sorgen og Deilig er 

jorden ble sunget av de som kunne dem 

utenat, eller fant tekst på telefonen. 

Også dette ble filmet av Rasmus, og ble 

senere samme dag lastet opp på Face-

book slik at de som ikke fikk det med 

seg fra  vinduet, balkongen eller ved 

kirken kan ta del i det på denne måten. 

Dette var en svært fin opplevelse, og det 

er nok ikke siste gang trompetlyden vil 

lyde ut fra kirketårnet.

I tillegg til dette markerte også 

våre venner i Bestum Stasmusikk 

påske dagen ved at alle sammen 

sto i sitt hjem, på balkongen eller i 

 vinduet  klokken ni og spilte salmen 

 Påske morgen slukker sorgen samtidig, 

i sine nabolag. Også de besøkte syke-

hjemmene senere på ettermiddagen.

Alt i alt ble dette en annerledes påske, 

men fellesskapet som påskemorgen 

samler til, ble markert, digitalt og som 

samlet nærvær, på avstand. 

ANNERLEDES PÅSKEFEIRING
– MEN FELLESSKAPET BLE MARKERT

Trompetist Tormod  Åsgård og 

 sokneprest Jorund Andersen dro til 

Silurveien sykehjem og  Ullerntunet 

Det ble en helt 
 spesiell opplevelse 
av å være sammen  

- på avstand
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PETTER NORMANN DILLE 

MIN SALME

DELE BRØD

Den handler om alle mennesker. De 

som deler ut brød, de som gir rom for 

fred og nåde, de som gir legedom og 

varme, de som gråter. De som handler, 

og de som ikke orker. Denne inkluder-

ende språkbruken unngår en polari-

sering mellom «oss» og «dem». Vi alle 

synger til hverandre, mer enn at «vi» 

synger til «dem» eller «oss selv». 

LØFTER FREM HÅPET

Denne salmen løfter hele tiden frem 

 håpet. Den tar smerte og lidelse på 

 alvor, men løfter i hvert vers frem  håpet 

om hva som skal komme.  Tydeligst 

kommer dette til uttrykk i det femte 

og siste verset, hvor de som tør å 

håpe, eller tro, på en nådig himmel. 

Denne vekslingen mellom tårer og 

håp,  vennlighet og harme og lengsel til 

den dag ingen lenger sårer, tydeliggjør 

dermed livets realiteter for mange, 

 samtidig som det minner om håpet om 

det som er større. 

Denne salmen er en fellesskapssalme 

som er sentral i min prestegjerning. 

Den ble sunget i min ordinasjon til 

prestetjeneste, og ved min innsettelse 

i Ullern menighet. Det er en salme 

jeg ønsker vi frimodig skal synge ut 

 sammen, med takk og glede til alle som 

i dette øyeblikk gjør verden til et bedre 

sted, og som en påminnelse til alle som 

ikke har det bra, at det blir bedre. 

Jeg klarer ikke huske første gang jeg 

hørte denne salmen. Men jeg vet at den 

gjorde inntrykk umiddelbart. Den er i 

salmeår, veldig ung. Denne salmen er 

skrevet av Sven Aasmundstveit i anled-

ningen årtusenskiftet, og Norges Kris-

tne Råds oppfordring om å skrive nye 

salmer for «et nytt årtusen med Jesus». 

Denne salmen er den eneste fra den 

prosessen som ble plukket ut til å være 

med i den nye salmeboken som kom i 

2013. Den treffer meg blant annet på 

grunn av disse årsakene: 

VELSIGNELSEN

Da jeg var barn, var velsignelsen min 

favorittdel av gudstjenesten. Kanskje 

fordi seremonien var snart over, har 

jeg tenkt. Men det er nok mer av den 

årsak at jeg følte noe strømme mot meg 

når presten løftet hendene og videre-

sendte Guds velsignelse til menigheten. 

Denne salmen løfter velsignelsen over 

 mennesker rundt oss. Vi får ta del i 

denne videresendelsen av velsignelsen 

fra Gud. Det treffer noe i meg på en god 

måte.

F
o

to
: R

a
sm

u
s 

B
e

ll 
A

n
d

re
a

ss
e

n

VELSIGNET VÆRE DERE SOM

Velsignet være dere som
gir brød i tomme hender,
som bruker ord og gjerning slik 
at fiender blir venner.

Velsignet være dere som
gir rom for fred og nåde:
ved milde ord og vennlig sinn
lar kjærligheten råde.

Velsignet være dere som
gir legedom og varme,
lar Herrens fred få leverom,
gir vennlighet mot harme.

Velsignet være dere som
på jorden feller tårer,
som venter på den dag som gryr
da ingen lenger sårer.

Velsignet være dere som
selv åpner deres hender
for Herrens nåde som forblir
når dette livet ender.

T: Sven Aasmundtveit
M: Irsk folketone

743

NORSK SALMEBOK
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Torsdag 5. september, bare få 
dagerføråretskonfirmasjoner,

oppdaget vi at lydanlegget var 
ødelagt. 

Lydpanelet bak i kirken, forsterkere og 

teleslynge – alt var gått i svart. Hva i all 

verden var skjedd? Vi sjekket sikringer 

og ringte  lydteknikere i Oslo kirkelige 

fellesråd for å få hjelp. Det viste seg 

at lynet  hadde slått ned i Ullern kirke. 

Jeg er ingen spesialist på strømføring 

og elektrisitet, men konsekvensen 

av lynnedslaget var blant annet og at 

høyttaleranlegget var sprengt og tele-

slyngen ødelagt. Kirkens sikringsskap 

er  gammelt og mangler spenningsvern.

Det ble noen hektiske dager i 

 oppkjøringen mot helgens konfirma

sjoner. Vi visste at det kom til å komme 

omkring 2 500 mennesker til guds-

tjenestene, og vi ønsket at hver enkelt 

skulle få en god opplevelse i kirken. Det 

ble en kamp mot klokken. Men fredag 

kveld hadde vi strøm og et midlertid 

anlegg på plass. Lyden ble ikke optimal, 

men det var det beste vi kunne få til 

innenfor de rammene vi hadde. 

Oslo kirkelige fellesråd har ansvar 

for vedlikehold og drift av kirkene i 

Oslo. Vi trodde i utgangspunktet at 

vi raskt ville få installert nytt anlegg, 

men det skulle vise seg å bli vanskelig. 

 Budsjettene er stramme, og behovene 

for vedlikehold og oppgradering i 

Oslokirken er stort. 

Det ble en krevende høst for 

menigheten hva lyd angår. Vi har vært 

uten teleslynge, og det midlertidige 

anlegget dekket heller ikke hele kirke-

rommet. Lydkvaliteten har vært veldig 

variabel og tidvis svært dårlig. 

LEDER AV BYDELSUTVALGET 

KOMMER PÅ BANEN

Vi har et nydelig kirkerom, men når 

vi samles til gudstjeneste, vielse eller 

gravferd, er vi helt avhengig av at lyden 

er god. Ettersom tiden gikk og det ikke 

så ut til at vi ville få nytt anlegg over 

gjeldene budsjetter, tok jeg kontakt 

med leder i bydelsutvalget, Carl Oscar 

Pedersen, for å søke råd. Situasjonen 

knyttet til lyden i kirken var prekær, og 

menighetsrådet vurdere å måtte stenge 

dørene. 

Carl Oscar Pedersen har et stort 

engasjement for vår bydel, og han har 

vært til stor hjelp i denne situasjonen.  

Jeg husker at hans første respons da 

han ble kjent med situasjonen, var: «Vi 

kan ikke stenge den vakre kirken vår. 

Dette må vi finne en løsning på.»

– Carl Oscar, hva er grunnen til at du 
engasjerte deg så sterkt i denne saken?
– Ullern kirke er viktig for oss i Ullern. 

Kirken er svært synlig både visuelt og i 

overført betydning. Derfor betyr kirken 

mye for mange gjennom livets ulike 

faser. Det ville være helt uforståelig for 

alle at et defekt lydanlegg skulle hindre 

en aktiv bruk av kirken.  

– Du henvendte deg til næringslivet i 
bydelen, og oppfordret dem til å bidra. 
Hvordan har responsen vært?
– Den har vært lavmælt, men svært 

positiv fra de som har respondert. Så 

dette får vi heldigvis til. Men  utbruddet 

av korona har nok tatt mye av oppmerk-

somheten.

NYTT ANLEGG!

Ullern menighet har fått støtte til nytt 

lydanlegg! Anlegget er installert, og 

vi er veldig takknemlig for det store 

 bidraget Ferd AS, Mustad  eiendom, 

 Urbania Eiendom og Lysakerbyen 

Næringsvel v/Sturla Standby har gitt! 

Vi retter også en stor takk til Carl  Oscar 

Pedersen for hans  initiativ overfor 

næringslivet og hans  engasjement for å 

løse dette problemet.  

Tusen takk!

DA LYNET SLO NED 
I ULLERN KIRKE

Byrådsleder Carl Oscar Pedersen vet at kirken betyr mye i Ullern
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Av Jorund Andersen,

sokneprest
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PER-ERIK OG GRETE 

 SCHØNBERG-HANSEN

–Hvordan er livet nå?
– Grete: Livet er greit for oss. Vi er 

ikke syke, og har funnet en slags fasong 

på hverdagen, innenfor de anbefalte 

rammene. Litt hjemme-trening om 

morgen, en liten husøkt, daglig god 

gåtur (av og til med en venninne på 

god avstand), en kortreist kjøretur til et 

 hyggelig utfluktsmål, lange telefonsam-

taler, bok og strikketøy, 2 000 brikk

ers puslespill (vanskelig!!) og selvsagt 

 aviser og TV. Slik går nu dagan …

– P E: Fortsatt i jobb. Opp kl. 

0600, timer med epost, Skype og do-

kumenter. Frokost. Felles lunsj (svært 

trivelig og endring av min rutine!) – 

felles tur ut, ny innsats ved PC og tele-

fon. Uro for virksomhetene. Vanskelig å 

få oversikt over hva som skjer i Litauen 

– skulle ha vært der før krisen kom – 

nå er neste tur ubestemt inntil videre. 

Aviser, TV, telefon og PC, tanker om 

menighetsarbeid og sterkt savn av kirke 

og ‘daglig menighet’.

– Hva ser dere mest frem til?
– G: Jeg ser frem til det helt vanlige 

søndagslivet og hverdagslivet – uten 

smittetrussel og bevegelsesrestriksjoner.

– P E: Normale tilstander, der ikke alt 

må detaljeres. Til å kunne drive næring 

med kjente parametere. Normal møte- 

og reisevirksomhet. HYTTE. Ha sosial 

omgang og normale bibelgrupper. Kirke 

og menighetsliv. Kunne handle det vi 

trenger når det passer oss. Ha normale 

fellesskap med alle våre.

TILSTANDSRAPPORT

I DISSE KORONATIDER     

– Hva savner dere mest?
– G: Jeg savner klemmene til barn og 

barnebarn, reise til hytta, gudstjenes-

tene og møtene, babysang, dameklub-

bene, bibelgruppen, turene med Turist-

foreningen, være gjest og ha gjester, ja, 

dagene slik de var før Korona. 

– P E: Alt det sosiale – privat og i 

næring. Normal kontakt. Mulighet for 

å planlegge, reise og å gjøre det som 

er nødvendig for mine, for meg og for 

mine næringsvirksomheter. Menighets-

fellesskap, tjeneste, gudstjenester, bi-

belgruppe – å kunne delta der dette er 

hyggelig eller nødvendig – der vi selv 

kan gjøre prioriteringen.

PerErik og Grete  SchønbergHansenFoto: Rasmus Bell Andreassen

Foto: Rasmus Bell Andreassen

Intervjuene er skrevet av  

Kim Christie Østberg,  

Elisabeth Frafjord Torp og  

Rasmus Bell Andreassen
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CECILY STAGRUM BUCH 

– Hvordan er livet i disse corona tider? 
Jeg vil si at livet er relativt slitsomt og 

ensforming, i den betydning at man 

selv må være veldig kreativ for å skape 

en ny hverdag. Jeg holder for tiden på 

med å søke på videreutdanning i både 

USA og England, og fant ut at de fleste 

universitetene har internettbaserte 

kurs, som man kan bruke både til skole 

og til jobb. Mye av tiden går også med 

til å lese nyheter eller å se på TED talks 

for sette seg inn i COVID19 pandemien 

for å prøve å forstå hva som kommer 

til å skje videre. En del timer har også 

gått med til å lese bøker, se på serier 

og snakke med venner over telefonen. 

Det har også blitt en god del hjemme-

trening, som styrke eller løpe seg en tur 

i skogen med hunden min. 

– Hva savner du mest? 
Det jeg savner aller mest er muligheten 

TILSTANDSRAPPORT Vi tok også turen til 

FAMILIEN  AURLIEN

–Hvordan er livet nå?
Gutta syns livet er greit, men kanskje 

også litt kjedelig. De har hjemmeskole, 

og sitter på Teams hver morgen klokka 

0830. Så blir det litt jobbing, litt Fysak, 

og så litt skole igjen. Vi voksne forsøker 

også å jobbe som best vi kan hjemme-

fra. Ingen av oss er permitterte, og det 

kan virke som om vi aldri har jobbet 

så mye. Da blir det ikke alltid like lett 

å følge opp og finne på ting med gutta. 

Men, vi får faktisk til å gå en tur sam-

men, alle sammen, på ettermiddagen. 

Litt morsomt nå er at vi spiller bord-

tennis på kjøkkenbordet og golf i stua. 

Med bordtennisballer, vel å merke. Det 

 digger gutta, så vi koser oss jo veldig 

mye sammen. Det er fint, oppi det hele, 

da vi jo tross alt er mye sammen.

Familien Aurlien

– Hva ser dere mest frem til?
– Det vi alle savner mest er å være sam-

men med andre, venner, gå på kafé, og 

nyte bylivet og alt det vi har vært vant 

til. Gutta ser også fram til å henge med 

kompiser og å holde på med både ski og 

andre aktiviteter. Mads gleder seg enormt 

gymtimene!  

– Hva savner dere mest?
– Det vi alle gleder oss sinnsvakt til 

er å være sammen med andre igjen, 

og å kunne nyte byen! Vi er nok ikke 

helt alene der. Det vi er gjennom nå, 

viser nok alle hvor viktig det er med 

nabo lagene våre, å være sammen med 

 venner og naboer, og å sette pris på alt 

det vi kanskje vanligvis tar for gitt. Det 

er jo fint å se på konserter på Facebook, 

og vi kommer nok alle til å få noen 

nye vaner på andre siden av Covid19. 

Men, det slår ikke det å fysisk nyte en 

konsert, eller sitte på en uterestaurant 

i sola.

til å møte mennesker, eller mulighet-

en til å reise. I forrige uke skulle jeg 

egentlig til Roma, denne uken ville 

det ha vært Påskeleir, og neste uke var 

det  meningen at jeg skulle dra til Sør 

 Florida, men når man ser på nyhetene, 

så er det bedre å holde seg selv og  andre 

friske, og heller utsette turene til et 

 senere tidspunkt.

– Hva gleder du deg mest til når det er 
over? 
Det jeg gleder meg aller mest til når 

coronautbruddet er over, er å reise for 

å se søsteren min i Florida, som jeg 

dessverre ikke har sett på ett år, og 

kunne dra på noen av helgeturene som 

måtte utsettes. Det blir også godt å få 

vite hvordan dette vil påvirke økono-

mien og hvordan det vil å være student 

etter sommeren. Det blir også hyggelig 

å komme seg tilbake til en litt mer 

normal hverdag, som å dra i kirken, 

være med på Aktivum, dra på jobb og 

se venner igjen. Det å ha muligheten å 

møte mennesker uten å være redd for å 

utsette seg selv eller andre for smitten 

av dette viruset. 

Foto: Rasmus Bell Andreassen

Foto: Rasmus Bell Andreassen
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OM KVELDEN

13. februar kom varaordfører Kamzy 

Gunaratnam til Ullern kirke og snakket 

med prest Petter om 22. juli. Det ble 

en samtale om livet før og etter terror-

angrepene og hennes fortelling fra 

Utøya. Det ble en nær og ærlig samtale 

om å leve med slike erfaringer, og 

hvordan vi kan ruste samfunnet mot at 

noe liknende skal skje igjen. 

Kamzy snakket åpent og ærlig om å 

rømme fra Utøya, og skyldfølelsen over 

å overleve mens mange andre ble drept. 

Dette motiverer henne til å stå på for et 

bedre samfunn. 

– Jeg mener åpenhet alltid er bra, 

og vi snakket jo ikke bare om 22. juli, 

sier Kamzy. Livsmestring og det å se 

menneskene bak handlingene. Det var 

en god anledning til å snakke sant om 

livet, og jeg fortalte mer enn jeg pleier.

– Slutt å send meg hjerter i inn-

Kamzy Gunaratnam (Ap) har 

vært Oslos varaordfører siden 

 oktober 2015. Hun ble født i 

1988 i Sri Lanka. Da hun var tre 

år gammel, flyttet hun fra det da 

krigs herjede landet til Hammer

fest. To år  senere flyttet hun til 

Oslo hvor hun er oppvokst.

I 2011 overlevde Kamzy 

 Gunaratnam terrorangrepet på 

Utøya. Dette har i senere tid 

gjort at hun i stor grad enga

sjerer seg i politiske spørsmål 

som bidrar til mer demokrati, 

samfunns deltagelse og åpenhet. 

Hun forvalter dette med et sterkt 

engasjement for ungdommen i 

Oslo og viktige verdispørsmål 

som like stilling,  inkludering og 

 ytringsfrihet.

«KAMZY OM  22. JULI»

boksen, jeg vil ha handling! sa vara

ordføreren. 

– Aldri mer 22. juli må bety noe. 

Breivik var en av oss og et resultat 

av våre felleskap. Det utfordrer og 
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 ansvarliggjør oss, for hvordan vi går 

videre. Vi snakker mye om utenfor-

skap, men for at vi skal forhindre dette 

uten at det bare blir festtaler, må vi stå 

i  ubehaget det er å tåle mennesker vi 

kanskje ikke liker. Alle må vi kjenne litt 

på ubehaget, hvis ikke er noe feil». 

OPPFØLGINGSSPØRSMÅL

Også de som hadde funnet veien 

til kirken denne torsdagskvelden 

fikk  anledning til å stille oppfølg-

ingsspørsmål.  

Vi spurte Kamzy i etterkant hvem 

hun synes burde være gjest i neste 

«om»-kveld. 

– Inviter noen som ikke har blitt 

verdsatt før COVID 19epidemien kom. 

Renholderen, fagarbeideren eller en 

butikkansatt. Det er bra å klappe for 

helsefagarbeidere når krisen rammer, 

men det må få konsekvenser for  status 

og omdømme senere. Klapp i dag, 

 respekter i morgen! 
Hva synes du om kvelden, Adele Hagen? 

Jeg likte kvelden utrolig godt. Det var veldig følsomt, på både godt og vondt, 

noe jeg tror alle trenger i blant. Ikke bare lærte jeg mye, men jeg fikk også en 

form for forståelse for de som opplevde angrepet, selv om jeg aldri vil forstå 

helt.

– Var det noe spesielt som traff deg? 
– Spesielt når Kamzy fortalte om hva hun gjorde under selve angrepet, fikk jeg 

frysninger. Man har jo sett filmer og dokumentarer om det som skjedde, men 

det er noe helt annet når du har en person som opplevde det rett foran deg, 

fysisk. Også dette med hvordan alle ungdommene reagerte traff meg, fordi jeg 

er ungdom selv. Det er rart å tenke at det kunne vært meg.

– Hvem vil du ha som gjest neste gang?
– Jeg har blitt spesielt interessert i incels (menn som er ufrivillig seksuelt 

avholdende, og mener seg avvist fra fysisk kontakt med kvinner. Red. anm.) i 

det siste, et nytt utrolig interessant fenomen. Det hadde vært kult å få besøk av 

noen som kan mye om det! 

«KAMZY OM  22. JULI»

Adele Hagen

Aldri mer 22. juli  
må bety noe. 

Breivik var en av 
oss og et resultat av 

våre felleskap.
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Det er vanskelig å stenge kirkens dører 

i en tid hvor landet er i krise, selv om 

det har vært helt nødvendig. Neste-

kjærlighet handler i disse dager om å 

holde avstand, vaske hender og lete 

 etter nye måter å vise omsorg for hver-

andre på. Sammen er vi en del av en 

felles dugnad, som dypest sett handler 

om å verne om hverandres liv og helse. 

Det koster mye for mange av oss, og 

likevel står vi sammen i dette. Det 

 synes jeg er både sterkt og vakkert. 

MYE ER USIKKERT

Vi lever i en situasjon som krever mye 

av oss. Vi vet ikke helt hvor lenge tiltak-

ene vil vare, og heller ikke hvordan det 

kommende året blir. Det er vanskelig 

å holde ut, når horisonten er uklar. 

Mange av oss lever med store bekym-

ringer, og savnet etter hverdagen slik vi 

kjente den, blir sterkere og sterkere. Jeg 

tror det er viktig at vi fortsetter å ta godt 

vare på hverandre – viser forståelse, 

omtanke og tar kontakt med dem vi vet 

ville sette pris på en telefon.

12. mars måtte kirken stenge 

dørene for alminnelige gudstjenester 

og annen menighetsaktivitet. Vi har 

som mange andre, måtte tenke nytt 

om hvordan vi kan være tilstede og 

holde kontakt med menigheten i denne 

 situasjonen. 

NYE PLATTFORMER

Telefon og internett kan aldri erstatte 

de gode møtene – ansikt til ansikt, men 

det er i hovedsak de verktøyene vi har 

til rådighet nå. Ved siden av gravferd, 

har mye av arbeidstiden gått med til 

å snakke med mennesker i telefonen. 

Det har vært veldig meningsfylt og 

også veldig hyggelig! Ta gjerne kontakt 

 dersom du ønsker en prat. 

Staben har jobbet intenst for å bli 

kjent med nye plattformer for kommu-

nikasjon. Hvert år samler konfirman-

tene inn penger til kirkens nødhjelp, 

for på den måten å bidra til større 

rettferdighet i verden. Også i år har vi 

hatt fasteaksjon, og formålet har vært 

HJØRNE
SOGNEPRESTENS

Å VÆRE KIRKE PÅ NYE  MÅTER
12. mars bestemte regjeringen at store deler av det norske samfunnet 
skulle stenges ned, for å begrense spredningen av covid 19 viruset. 
Samme dag bestemte kirken at gudstjenester og  andre menighets
aktiviteter måtte avlyses – med unntak av dåp, vigsel og gravferd. De 
kirkelige handlingene kan gjennomføres, men med de restriksjonene 
for smittevern som til enhver tid er gjeldende.
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Nok en dag går mot slutten på verdens fineste arbeidsplass, fødeavdelingen, 

Ullevål Sykehus. Her kommer det 20 barn hver dag helt uvitende om hva skjer 

ellers i verden. Kvinnen som føder blir passet godt på, og barna kommer like 

trygt ut som før. Det gir håp. På  Ullevål - som alle andre sykehus -   legges det 

nå store planer for hele denne epidemien. Vi vet at arbeids dagene blir anner-

ledes, sommerferien er avlyst, men vi vet også at vi skal få dette til. Det er dette 

vi har trent på og alle vi står sammen. Vi må tro på hverandre og på lederne 

våre i en tid som denne. Ikke minst lederen helt på toppen.

Dette er ikke 
 tidspunktet   

for å krangle om 
trivialiteter eller 
andre spørsmål. 

Å VÆRE KIRKE PÅ NYE  MÅTER

STYRKE TROEN PÅ 
 HVERANDRE OG GUD?

Av  

Thorbjørn Broook Steen

Hvis ikke vi har troen på at vi 

skal få dette til, blir det fort vanskelig. 

Det kan være en av grunnene til at 

stemningen er spesielt god om dagen. 

Dette er ikke tidspunktet for å krangle 

om trivialiteter eller andre spørsmål. 

Nå gjelder det å stå sammen. Vi vet 

det er relativt stille akkurat nå som i 

skrivende stund bare er en uke inn i 

denne epidemien. Derfor må vi bruke 

tiden fornuftig til å bygge hverandre 

opp, noe som igjen fører til mye latter 

og godt samarbeid. Bedre enn noen 

gang faktisk!

Jeg har alltid tenkt at det hadde vært fint å vokse opp på 50tallet. Det var 

en tid med fokus på de nære ting frem for alt ytre. Ingen sammenliknet iPhon-

er da. I stedet sto de sammen og troen på hverandre var viktig etter 5 år med 

okkupasjon. Selvsagt er det vanskelig akkurat nå som mange kanskje sitter 

ensomme i egen bolig og kontakten med omverdenen bare er naboen eller den 

ansatte i nærbutikken. Okkupasjonen nå er i tillegg usynlig, men det kommer 

en ny dag når alt dette er over. Mitt håp da er at vi på nytt lærer mer om vik-

tigheten av felleskapet.

Det er sammen vi blir sterke, både på sykehuset og i nærmiljøet. Hold 

 troen på hverandre og vit at vi kommer til bedre tider. Jeg skal gjøre mitt beste 

på Ullevål, prestene våre gjør sitt beste for Ullern menighet i krevende tider og 

så hjelper det å ha tro på Gud også. Vi sees på andre siden av epidemien. Jeg 

gleder meg til en ny 8. mai!

å gi rent vann til mennesker som ikke 

har tilgang på det. Mer enn noen gang 

vet vi hva rent vann betyr for liv og 

helse, og det er derfor veldig gledelig at 

konfirmantene har samlet inn nærmere 

90 000 kroner. Årets fasteaksjon har 

gått digitalt, og vi har hatt livesending 

på facebook for første gang i historien.

Ungdomsklubben Aktivum har hatt 

Netflixparty, hvor de ser film sammen 

på nett og samtidig kan chatte med 

hverandre. Barnekorene har møttes på 

Skype og øvd ved hjelp av videoer på 

YouTube. I tillegg har vi ukentlig laget 

videohilsener til Facebook. Vi vil fort-

sette å utvikle arbeidet på disse platt-

formene – så lenge det er nødvendig.

REGNBUER

Jeg har sett mange fine barnetegninger 

de siste ukene, av regnbuen og  tekst en 

Alt vil bli bra. Jeg har sett dem på 

 lyktestolper, i kritt på veien og på nett. 

De står der som viktige håps-påminn-

elser. Det kommer en tid der hverdagen 

blir mer gjenkjennelig, og hvor vi kan 

møtes mer som før. Samfunnet åpnes 

kontrollert og gradvis opp. Kirken vil 

også så snart det er tilrådelig, åpne 

dørene igjen. Jevnlig er jeg i kirken for å 

be for bydelen vår, landet og den verden 

vi bor i. Det er rart å være i det store 

vakre rommet helt alene, og jeg kjenner 

at jeg gleder meg veldig til vi kan møtes 

i kirken igjen. 

Jorund Andersen
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tjenester åpner så smått igjen. De 
kommunale barnehagene åpnet igjen 
22. april, med noe redusert åpnings-
tid, etterfulgt av 1.-4. klasse på skolen 
som åpnet den 27. april. Elevene i 
5.–10. klasse - og videregående skoler 
vil kunne starte på skolen i midten av 
mai. Det er viktig for barn og foreldre 
at barnehagene og skolene nå åpner 
igjen, spesielt for de sårbare barna, 
men også for at alle barn kan oppleve 
en mer normal hverdag. Seksjon for 
barnehager har  arbeid et på spreng, 
jamfør ny veileder for  smittevern, for 
å gi foreldre og ansatte en trygghet 
på at barnehagene ivaretar et godt 
smitte vern i den tiden vi står i. Vi har 
så langt fått gode tilbakemeldinger på 
dette.  Andre tjenester innen  seksjon 
for  psykisk helse og treffstedet Hjørne-
steinen har også nå åpnet noe. Til-
budene ved senior sentrene i bydelen 
gjenåpnes sakte, men sikkert, blant an-
net frisør, hudpleie og fotpleie. Det op-

pfordres imidlertid til å ringe den  enkelte 
 behandler på forhånd hvis du ønsker 
time, og i forhold til gjeld ende smitte-
vernhensyn. Dette står det også mer om i 
denne utgaven av menighetsbladet.

Selv om samfunnet gradvis slipper 
litt opp betyr ikke det at vi kan  senke 
 skuldrene helt – ikke enda. Det er 
 fremdeles strenge tiltak i hele verden  
– også i Oslo kommune. 

Vi skal fortsatt holde avstand for å 
begrense smitte, vi skal vaske hendene 
ofte, ha god hostehygiene, ikke klemme 
eller håndhilse utenfor hjemmet - og 
dersom du får luftveissymptomer 
må du holde deg hjemme til du er 
 symptomfri. 

Tusen takk for at 
du bidrar – og ha en  
fin, men annerledes 
vår og sommer!

Kjære 
 innbyggere i 
bydel  Ullern 

Den 27. februar satte bydelen krise-
stab, og vi har siden den dagen 

jobbet på spreng for å håndtere 
koronasituasjonen i Bydel Ullern. Det 

har vært en spesiell tid for alle.  

Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Marie Ambjørg Joten
Bydelsdirektør

Bydel Ullern var en av bydelene med 
høyest antall smittede tidlig i mars, noe 
vi håndterte bra. Det ble raskt etablert 
et smitteoppsporingsteam som jobbet 
vakter gjennom hele døgn et. Alle som 
fikk påvist smitte ble fulgt grundig 
opp hver eneste dag, og nærkontakter 
fikk beskjed om å holde seg hjemme. 
Innbyggerne i vår bydel er lydhøre 
og gjorde akkurat som myndighetene 
 anbefalte. Dette ga raskt resultater og 
smittetallet raste nedover. I rekordfart 
ble det også etablert feberpoliklinikk-
er syv steder i kommunen. Vestkant-
bydelene; Ullern, Frogner og Vestre 
Aker gikk sammen, og fikk på plass en 
feberpoliklinikk på Volvat. Hit henvises 
pasienter med symptomer på korona-
virus. Vi opplever en moderat pågang, 
men ser at dette er et viktig tilbud 
for innbyggere i vest som trenger å 
bli testet og fulgt opp videre. Dette 
 tiltaket er også et viktig bidrag i Oslo 
kommunes pandemiplan. 

Nå kan jeg jeg med forsiktig glede si 
at vi er inne i en ny fase, og enkelte 



Ikke siden annen verdenskrig har et samfunn blitt utsatt for en større kollektiv 
prøvelse. Alle er berørt, og alle opp dager gradvis hvor avhengige vi er av hver-
andre. Alt henger på et vis sammen. Det er nå demonstrert i fullskala.

Først og fremst er vi blitt tvunget til å legge om vårt daglige liv, på jobb, 
hjemme og på andre steder vi ferdes. Den sosiale omgangsformen har også fått 
nye rammevilkår. Avstand er påkrevet for å  unngå angrep fra en usynlig fiende.

-Hvor lenge skal vi være et gissel? Det vet ingen. Heldigvis går det bedre nå, 
så en gradvis oppmykning kan vi glede oss over. Det pålegger oss imidlertid 
en forsiktighet som vil oppleves som enda mer krevende å følge. En voldsom 
 oppblomstring kan bli resultatet om vi innkasserer seieren for tidlig. Større 
 arrangementer kan enda ikke gjennomføres i den form vi er vant med, slik som 
å feire Grunnloven 17. mai. Dette er barnas store dag, og det oppleves nok 
som urettferdig at vi ikke kan feire den, eller annet, i år slik vi er vant med.

På den annen side, så er vi alle utfordret til å tenke nytt. 
Det ser vi utrolig mange eksempler på. For eksempel; Live-konserter på nett, 
fjernundervisning, nye kreative løsninger på vanlige gjøremål, og mye annet 
som er et bevis på at samfunnet fortsatt fungerer, selv om vi nesten ikke 
 kjenner igjen i vår egen hverdag. Det gir håp og trøst når vi står i ulike, og 
svært krevende situasjoner.

Samfunnet åpner på gløtt

Carl Oscar Pedersen
Leder av bydelsutvalget i Ullern
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Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt



Samfunnet 
åpner 
gradvis
Samfunnet åpner gradvis og vi 
kan melde om at frisør, hud pleier 
og fotpleier nå er åpent igjen 
ved seniorsentrene i bydelen vår. 
Vi  oppfordrer alle som ønsker 
time om å ta direkte kontakt med 
 terapeut/frisør for gjeldende  
 informasjon om smittevernregler 
og åpningstider.

Skøyen aktivitetssenter: 
Frisør: Irina Bakken   
Mobilnummer: 905 39 952

Fotterapeut: Gro Hohle
Mobilnummer: 906 65 405

Hudpleier/massør:  
Kateryna Udovenko
Mobilnummer: 400 66 947

Ullern kultursenter: 
Frisør: Jørgen Tveit
Mobilnummer: 905 69 226

Frisør: Anne Tveiten
Mobilnummer: 472 52 064

Fotterapeut: Vigdis O. Høyer
Mobilnummer: 977 13 985

De rosa bussene er et populært tilbud til eldre over 67 
år i Bydel Vestre Aker og i Bydel Ullern. Bussene kjører 
fremdeles, men bussen tar nå maksimalt fire passasjer-
er om gangen, og Ruter har styrket renholdet gjennom 
dagen. 

Bussene kjører mandag til lørdag mellom kl. 10.00 og 
18.00, og kan bestilles mellom kl. 09.00 og kl. 17.00.
Du kan bestille på tlf. 23 24 28 50 eller via  appen 
 Aldersvennlig (Nordre Aker og Sagene) eller 
 RuterBestilling-appen (Ullern og Vestre Aker). Begge 
appene lastes ned fra app-butikken på mobilen din. 
 Reisen må bestilles mellom kl. 09.00 og kl. 17.00 
 mandag til lørdag, senest en time før avreise.

Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Rosa busser 
kjører fremdeles
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Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Frivillig handlehjelp og telefonvenn

Ullern Frivilligsentral tilbyr handlehjelp, telefon-
venner og turvenner for alle innbyggere i Bydel Ullern 
og omegn. Hvis du trenger hjelp til å handle inn mat, så 
vil en frivillig følge handlelisten din og bringe varene 
hjem til dørstokken din – alt på trygg avstand. 

Kan du kan ha glede av å snakke med en ny venn på 
telefon 1-2 ganger i uken? Eller kanskje du ønsker en 
turvenn?

Sammen driver Bydel Ullern og Ullern Frivilligsentral 
appen Nyby som kobler mennesker sammen. Her kan du 
få kontakt med en frivillig som ønsker å hjelpe deg. Har 
du smarttelefon kan du laste ned appen Nyby selv, og bli 
medlem i gruppen «Innbyggere i Bydel Ullern».

For deg som ikke kan laste ned NyBy er du svært 
velkommen til å ta kontakt på telefon eller epost.

Kontaktinfo
Ullern Frivilligsentral  
Telefon: 22 52 30 05  
Epost:  
ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

Seniorveileder 
Mari Bilben 
Telefon 917 414 25
E-post: 
mari.bilben@bun.oslo.kommune.no
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KRYSSORD
VANNRETT

2.  Vårens høgtid 
7.  Øy ved Bergen
9.  Guttenavn 
10.  Nederlandsk 
skøyteløper:   ... Schenk 
11.  Finne lengde/vekt 
14.  Kari Ekerhovd 
15.  Nyvasket 
17.  Vennlig 
18.  Ukedag 
21.  Guttenavn 
24.  Dø

LODDRETT

1.  Anmode 
2.  Søndag før påske 
3.  Jentenavn 
4.  Lærested 
5.  En etter én 
6.  Barmhjertighet 
8.  Fagbrev 
12. Tolv måneder 
13.  Jentenavn 
16.  Skogens konge 
17.  Metall 
18.  Varmekilde 
19.  Tall 
20.  Anna Eide 
22.  Vidar Solberg 
23.  Ordne

12. ÅR 

13. ENID 

16. ELG 

17. SØLV 

18. SOL 

19. NI 

20. AE 

22. VS 

23. RE

HJØRNE
BARNAS EGET

Av Sandra Borøy,

korleder/menighets arbeider
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AKTIVITETSBINGO

INVITERE EN
VENN TIL ET

VANLIG SPILL
VIA FACETIME /

SKYPE e.l.

FÅ MED HELE
FAMILIEN PÅ
INNEGJEMSEL

HJELPE 
MED Å LAGE

MIDDAG

SENDE NOE I
POSTEN TIL EN

VENN

LAGE
«PARADIS» 

MED
GATEKRITT PÅ

BAKKEN

INVITERE TO
MOTSTANDERE

TIL EN
LØPEKONKURRANSE

RINGE
BESTEMOR /
BESTEFAR 

OG SYNGE EN 
SANG FOR DEM

FÅ MED HELE
FAMILIEN PÅ
UTEGJEMSEL

LAGE
DESSERT 

TIL 
FAMILIEN

LAGE EN
HINDERLØYPE

FOR HELE
FAMILIEN

BYGG NOE 
AV PLANKER

OG SPIKER

LAG BILLETTER
OG HOLD EN

MINIKONSERT
FOR NOEN
HJEMME

FÅ MED 
NOEN PÅ
MIMELEK

LAG ET
SKATTEKART OG
GJEM EN TING – 

LA EN I FAMILIEN
LETE ETTER

SKATTEN

LAG ET
STIGESPILL

SELV OG SPILL
MED EN VENN
PÅ FACETIME
(den du spiller med må
bare ha egen terning)

SI NOE FINT TIL
ALLE PERSONENE

DU BOR MED
:)

VANNRETT: 

2. PÅSKEN 

7. ASKØY 

9. LEO 

10. ARD 

11. MÅLE 

14. KE 

15. RENE 

17. SNILL 

18. SØNDAG 

21. OLIVER 

24. VISNE

LODDRETT:

1. BE 

2. PALME 

3. ÅSE 

4. SKOLEN 

5. KØ 

6. NÅDE 

8. YRKE 

12. ÅR 

13. ENID 

16. ELG 

17. SØLV 

18. SOL 

19. NI 

20. AE 

22. VS 

23. RE

FASIT

AKTIVITETSBINGO
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Lørdag 29.februar var det duket for 

tårnagentsamling i kirken. 20 spente 

8åringer ble møtt av flotte ungdoms

ledere og fikk utdelt agentbevis med 

agentnummer, buff og lommelykt. 

Tårnagentene er jo faktisk kirkens 

 detektiver! 

Dagen ble fylt med leker, sang og 

ulike oppdrag: Blant annet skulle de 

finne små bokstaver som var hengt 

opp rundt i kirken, ved å få se små 

bildeutsnitt av kirkens kriker og 

 kroker. Bokstavene ble til løsningsordet 

 Kirketårnet, og ferden gikk videre opp 

dit. Det var veldig spennende (og til 

og med litt skummelt)! Videre utover 

ettermiddagen lærte barna tårnagent-

sangen, spiste pizza og hadde en fin 

undringsstund hvor Sakkeus var tema. 

Søndag morgen møttes tårnagent-

ene ekstra tidlig for å øve inn en helt 

 spesiell intro til gudstjenesten: Midt 

i preludiet ble lyset i kirken dempet, 

og små lommelyktlys kom til synet. 

Agentene lyste seg rundt i hele kirke-

rommet og frem til podiet. Det var 

TÅRNAGENTHELG!

utrolig kult! I løpet 

av guds tjenesten 

sang  barna 

 tårnagentsangen 

med full inn-

levelse, og de 

fikk stemplet 

 "Oppdrag utført" 

på agent bevisene sine. 

Vi håper og tror at agentene koste seg denne helgen. Vi i 

 ledergjengen var i hvert fall veldig takknemlige for å få tilbringe 

en morsom helg med dem!
Av Sandra Borøy,

korleder/menighets arbeider
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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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Sørkedalsveien 305

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

Mandag 30. mars vedtok Oslo 

bispedømmeråd å tilby Maria 

 Pedersen-Mong (30) stillingen 

som kapellan i Ullern menighet. 

Hun har i fire og et halvt år 

vært prest i Centralkirken, og 

gleder seg stort til å starte i 

Ullern over sommeren. 

Maria er født og 

 oppvokst på Karmøy, og ble 

med i sin lokale kirke under 

konfirmasjonstiden. 

– Der lærte jeg noe om hva 

et godt fellesskap kan være, og 

hvor viktige trygge miljø kan være!, 

forteller Maria. Da hun flyttet til Oslo 

for å studere, var planen å utdanne 

seg til barne- og ungdomsarbeider og 

flytte hjem igjen. Slik gikk det ikke. 

Etter en bachelor i ungdom, kultur og 

trosopplæring var det en samtale hos 

studieveileder på menighetsfakultetet 

som fikk henne inn på tanken om å fort-

sette å studere, men nå på teologi. – Jeg 

tenkte at jeg på ingen måte skulle bli 

prest, og ble nesten lurt inn på studiet 

av veilederen, men det er jeg veldig glad 

for nå! Jeg forsto fort at det var en jobb 

og en tjeneste som jeg trives i. Spesielt 

verdsetter hun prekenarbeid, kirkelige 

handlinger og det å møte mennesker i 

jobben. 

Etter ti år i metodistkirken, som 

barne- og ungdomsarbeider i studietid-

en og som prest etterpå, er hun nå klar 

for å jobbe i Den norske kirke. – Jeg 

er vokst opp i Den norske kirke, og ble 

ordinert til prestetjeneste der. Men det 

skal sies at likhetene mellom Metodist-

kirken og Den norske kirke er flere enn 

forskjellene, forteller hun. 

Noe av det hun gleder seg mest til, 

er å jobbe i folkekirka, midt i et område 

hvor det bor masse folk! –  Jeg gled-

er meg til å jobbe med mangfoldet av 

mennesker som bor på Ullern, og særlig 

var det fokuset på aldersgruppa 14-18 

år som gjorde at jeg ville søke denne 

stillinga. Det er dette jeg kan og har lyst 

til! Og Ullerns profil og uttalte ønske 

om å skape nye møtesteder for menne-

sker i menigheten er veldig spennende. 

Det vil jeg være med på! 

På fritiden er Maria glad i å reise og 

skulle egentlig tilbragt sommerferien 

i New York, men det blir nok utsatt 

 grunnet reisebegrensningene som 

kommer av covid 19-situasjonen. – Jeg 

er også glad i å reise rundt i Europa 

med tog, gjerne med en sekk, og la 

selve  reiseetappen være en del av ferie-

opplevelsen!

Oppstart i Ullern blir over som-

meren, og Maria gleder seg. – Jeg er 

supergira på å komme i gang og tror det 

blir skikkelig fint! Jeg gleder meg til å 

møte stab og menighet, store og små, 

avslutter hun.  

NY KAPELLAN I ULLERN 
MENIGHET! 

Av Petter Dille,

Kapellan

Foto: www.oslocentralen.no



24  KIRKENYTT

Behov for juridisk bistand?

Frogner advokatkontor
Telefon (+47) 92 61 44 15 • E-post: post@frogneradvokat.no

Maries gate 5, Majorstuen, 0368 Oslo • www.frogneradvokat.no
Velkommen!

Siste helgen i mars skulle 40 000 
bøssebærere fra hele landet gått 

dørtildør med bøsser for å samle 
inn penger til Kirkens nødhjelps 

arbeid for å gi mennesker tilgang 
til rent vann. I år ble aksjonen an

nerledes. På grunn av koronavirus
et ble det ikke dørtildøraksjon, 
men en digital aksjon. En aksjon 
som ble  viktigere enn noen gang. 

Hele verden prøver å beskytte 
seg og sine mot korona viruset, 

men dessverre er det  milliarder 
av  mennesker som mangler de 

 viktigste verktøyene: såpe og rent 
vann. Engasjement et ble derfor 

ikke vanskelig å lete fram. Dette er 
ikke kun en nasjonal dugnad, men 

også  internasjonal. 

DIGITAL AKSJONSKVELD  

I HVER VÅR STUE

Fasteaksjonen er konfirmantenes 

 aksjon. Siden vi ikke kunne samles i 

kirken denne helgen, valgte vi å arrang-

ere en aksjonskveld for konfirmantene 

over nettet ved å sende direkte fra 

hver vår stue. Vi var fem fra staben 

som  bidro i sendingen, og i tillegg fikk 

vi besøk over nettet av Julie Emblem 

Askim som er Oslo sin regionskoordina-

tor fra Kirkens nødhjelp. Vi fikk snakket 

med henne om aksjonen og dens viktig-

het. Her kommer to av spørsmålene og 

svarene fra samtalen med Julie. 

gir det store konsekvenser for de som 

bor i landsbyen. I tillegg ser vi at barn 

som burde vært på skolen, må bruke 

tiden sin på å hente vann.

For kun 200 kroner får et 

 menneske tilgang til rent vann resten 

av livet. En liten sum for noe så stort og 

 livs nødvendig. 

ENGASJERENDE 

 PENGEINNSAMLING

For å skape engasjement, satt vi noen 

pengemål med utfordringer som pre-

mie. Trosopplærer Elisabeth var ans-

varlig for økonomien og kom innom 

sendingen flere ganger for å oppdatere 

oss på hvor vi lå an gjennom kvelden. 

Vårt første mål var 40 000 kr. Da 

stemte ungdommene frem at Petter 

skulle ta barten, som han gjorde på 

 direkten inne på sitt eget bad. En stor 

begivenhet. Neste mål var 60 000 kr 

og da ble det bestemt at Anette skulle 

danse til Beyoncé sin sang «single 

 ladies». Neste mål, som vi trodde skulle 

bli vanskelig å nå, var på 80 000 kr. 

 Morgenen etter aksjonskvelden var 

– Hvorfor kalles aksjonen for faste-
aksjon?
– Vi er nå i fastetiden som er en del av 

kirkeåret. For mange kirker er faste-

tiden en tid for å reflektere over hva 

man har og en tid for å se de som ikke 

har like mye som oss. Vi skal bruke tid 

og kanskje litt penger for de som ikke er 

like heldige som oss.

– Hvorfor fokuserer dere på vann? 
– Det som er spesielt med vann, er 

at flere land ikke har rent vann. For 

 eksempel er det en landsby i Etiopia 

som har en elv som er veldig skitten. 

Landsbyfolket blir derfor ofte syke fordi 

de drikker av det, og de blir ikke rene 

av å vaske seg i elven. Barn blir derfor 

sendt ut for å gå langt for å hente rent 

vann. Så på grunn av det skitne vannet 

DIGITALE BØSSEBÆRERE FOR 
KIRKENS NØDHJELP

Av Anette Fredly,

kateket
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DØPTE

Ole Jacob Sagen Ugelstad

Agnes Lysdahl Bjering

Sanna Elizabeth Lindersen

Felix Winter Nytvedt Bjercke

Karl Fredrik Andresen

Oskar Thorsell Rasmussen

Juliet Mustad-Roth

Matheo Monteiro Stokke

Sophie Bjørklund Haakanes

Ea Nicoline Laudal Akersveen

Julie Sørhus Voss

Linnea Lund Karlsen

Alfred Frimann Berle

Emilie Jansen Bugge

Elise Aksdal

Håvard Refsum Grøtter

Herman Ekeli Elter

Sofia Elise Hedman

Lotte Rogne Grut

Oda Viktoria Mo Skreiberg

Johanna Sørbø

Matilda Emilie Holme

VIGDE

Amalie Mykland Steensnæs og Leander 

Anton Guust van de Pontseele

Tiril Heide-Steen og Jesper Borgen

Karoline Lunder og Filip Fossum

LIVETS GANG
DØDE

Sigrid Nilsen 

Haakon Sanne Erichsen 

Håkon Einar Gjesvik 

Else Dikka Bertheau 

Øyvin Leivestad 

Maria Waleria Steinvall 

Eva Sofie Torgersen 

Marie Johanne Olsvik 

Elena Nyheim-Jomisko 

Pål Schistad 

Unni Løvland 

Elise Rødhall 

Kirsten Giske Dietrichson 

 Bjørn Enger Gulbrandsen 

Randi Uhre 

Hilde Kvadsheim 

Einar Teigen 

Vigdis Bjerke 

Aase Rugstad Berg 

Bjørg Ellen Kokkinn 

Else Margareth Dean 

Randi Hartmann 

Heidi Claussen 

Mary Josefine Tøvik Reklev 

Gerd Christine Hansen 

Gjertrud Margrethe Undrum Omejer 

målet nådd, og Jorund måtte rappe 

«chillee» a capella. I skrivende stund 

har vi samlet inn 86 000 kr og slo 

fjorårets sum fra  bøsseinnsamlingen. Vi 

har dermed gitt 430 mennesker tilgang 

til rent vann resten av livet! 

Selv om alle satt i hvert sitt hjem, fikk 

vi likevel en sterk fellesskapsfølelse. 

På bare få uker har digitale møtepunkt 

blitt den nye normalen. Vi ser hvor 

heldige vi er som har muligheten til å 

være sammen over nettet. Ikke alle har 

den muligheten. Vi sitter igjen med en 

stor takknemlighet. En takknemlighet 

over at selv om landet og verden er i 

krise, klarer vi å rette fokuset vårt ut til 

 mennesker som trenger hjelp. 

Petter og Anette snakker med Jul

ie fra Kirkens nødhjelp som viser 

oss at summen av en kinokveld 

kan gi et menneske tilgang til rent 

vann resten av livet. 

DIGITALE BØSSEBÆRERE FOR 
KIRKENS NØDHJELP

Det er fort-
satt mulig å støtte 

 arbeidet 
til Kirkens nødhjelp 

ved å enten sende 

SMS «VANN» til 2426 (200kr), 

gi et valgfritt beløp på 

VIPPS til 2426 

eller gi på 

konto 1594 22 87493. 

Av Anette Fredly,

kateket
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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

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.
 
Samtidig støtter du menighetens varierte arbeid.

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

Takk til våre annonsører!

www.frogn
erkilen

.no

22 55 66 75
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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

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

ULLERN MENIGHETRÅD

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 Østberg,  

sitter som referent

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

kirke eller konto 1600.47.84719

Jorund Andersen,  

sokneprest

ja593@kirken.no 

957 70 788



 

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


