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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.oslo@kirken.no 

PRODUKSJON

Layout og oppsett:  

Idé & Tekst, Hilde Flaten

Trykk: X-idé

FINANSIERING

Bladet finansieres av gaver, 

frivillige kontingenter og 

 annonser. Bruk gjerne  

kontonr. 1600 47 84719.  

Merk gaven/kontingenten 

"KirkeNytt".

6 MENIGHETSHUSETS  
      VENNER12  TAKK TIL ULLERN
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12  ANDAKT

Bli med! 
Støtt  
ungdomsarbeidet  
i Ullern menighet

Foto: Illustrasjonsfoto  

Den norske kirke

Ungdomsarbeidet i Ullern er rikt og variert 
Vi møter ungdom der de er gjennom ulike tiltak fra før kofirmasjon til ung  voksen 

på aktiviteter som Aktivum, konfirmant undervisning, lederkurs, leirer, årlige 

arrangement og treffpunkt og annet. For å gjøre den beste jobben, er vi  avhengig 

av gaver.  Du kan overføre gaven fra din konto til Ullern menighets konto nr 

1600 47 84719, eller du kan konktakte oss for å bli fast giver. Gaver kan også 

 vippses til  Vipps #13562. 

Merk gjerne gaven med 

ungdoms arbeid. 

Takk for at du er med 
og tar ansvar for 
ungdoms arbeidet i Ullern 
menighet!
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LEDER UFORLØST ENERGI!
Så heldige vi har vært, vi som har 

vokst opp etter krigen! Vi har levd i 

nesten endeløs oppgangstid med fred 

og fordragelighet på alle kanter. Noen 

spenningsmomenter og motbakker har 

det vært, som for eksempel Cuba-krisen 

i 1962, oljekrisen i 1973 eller finans-

krisen i 1987. Men i det store bildet var 

dette som krusninger på vannet. For 

alt har gått fremover i alle disse årene, 

velferden har økt, kjønnene er mer 

likestilt, vi lever sunnere og lenger og 

har mere fritid. Og oljefondet, som skal 

sikre pensjonen vår, bare økte og økte. 

Så kom pandemien og satte alt på 

hodet. Trusselen om massedød fikk 

oss til å stenge ned samfunnet på en 

måte som vi tidligere ikke trodde var 

mulig. Vi hadde lest om Spanskesyken 

på skolen, men med vaksinenes og 

anti biotikaenes inntreden,  kombinert 

med et solid offentlig helsevesen, var 

vi veldig lite bekymret. Både vi og 

 myndighetene.

Det kunne gått veldig galt. For vi 

var ikke forberedt på katastrofen som 

kom. Beredskapslagrene inneholdt 

våpen og gassmasker, men manglet 

munnbind og respiratorer. Med et 

nødskrik kom vi allikevel gjennom den 

første fasen, våren 2020. Sykehusene 

klarte seg og få døde, faktisk færre enn i 

et vanlig år. 

Da sommeren kom, var det lysning 

i horisonten og samfunnet ble  gradvis 

åpnet opp igjen. Men så kom den 

andre bølgen i august og et halvt år 

senere, kom den tredje. Og Folkehelse-

instituttet advarer om at vi kan få den 

fjerde, om vi ikke følger de strenge råd 

og påbud. Stengte butikker, ingen kino 

eller teater, maksimum to på besøk i 

private hjem, stengte kirker, avlyste 

konfirmasjoner og utsatte bryllup. 

Bare noen utvalgte får følge de døde til 

 graven.

Kulturlivet er kanskje det som er 

hardest rammet. Alle kirkelige aktivi-

teter er satt på vent. Dåp og begravelser 

er unntakene, selv om også de skjer i 

sterkt begrensete former. Jesus sa at 

«hvor to eller tre er samlet i mitt navn, 

der er jeg midt iblant dem.» Men nei, 

selv ikke to eller tre får vi møtes med 

i disse dager. Ikke i ungdomsklubben, 

ikke på kafeen vår, ikke til gudstjeneste. 

Alle foredrag og konserter er avlyst. 

Kirken har ellers vært et samlingssted i 

krisetider, men nå har vi måttet holde 

stengt, over lang tid. 

Det begynner å røyne på nå. Det 

har vart så lenge! En fattig trøst at vi 

har  radio, TV og internett. Og mange 

benytter seg av sosiale medier. Det 

gjør det litt lettere. Men ingenting kan 

erstatte det personlige møte mellom 

 mennesker, det å oppleve noe  sammen 

med andre! Å le sammen, å danse 

eller trene  sammen, å spille og synge 

 sammen, å lytte til levende musikk. 

Eller å høre et engasjert foredrag eller 

en saftig preken. 

Vi savner nærkontakten med 

 venner, å kunne se noen i øynene, 

 trykke deres hender eller gi hverandre 

en klem! Her er så mye uforløst energi! 

Så mye vi har lyst til, men ikke kan. 

Så mye vi har gledet oss, som nå er 

 forbudt!

Heldigvis ser vi enden på det nå. 

Vaksinasjonene er i full gang, i et  tempo 

som monner. Før sommeren er alle i 

risikogruppene for lengst vaksinert, 

og antagelig også alle over 40. Og på 

et eller annet tidspunkt kommer et 

krysningspunkt der det ikke lenger er 

grunnlag for alle restriksjonene som 

holder oss tilbake. 

I naturen er det våren som slipper 

 kreftene til. Bjørnson skrev: 

Jeg velger meg april
I den det gamle faller
I den det nye får feste
Det volder litt rabalder
Men fred er ei det beste
Men at man noget vil

Vi i Ullern Menighet skulle gjerne 

ha utfoldet oss mer både i vår og i 

 sommer, men er redd for at det meste 

må vente til høsten. Da skal vi til 

 gjengjeld slippe oss skikkelig løs. Da 

blir det  konfirmasjoner på løpende 

bånd, ungdomsklubb og kulturkvelder, 

 hyggekvelder for eldre, operakafé, 

gudstjenester og konserter. Og mye, 

mye mer. For her er flust med uforløst 

energi. Det er mange som gleder seg til 

å trå til, og det mangler verken på evne 

eller vilje! 

Av Stig Asplin,

leder i Ullern menighetsråd

Vi savner 
 nærkontakten   
med  venner,  

å kunne se noen  
i øynene,   

trykke deres hender 
eller gi hverandre 

en klem! 



med kurset. Fjoråret var vår første 

 sesong som selvstendige birøktere her 

på  Bestum. 

I fjor resulterte det i over 100 kilo 

honning som selges på Lokal på Harbitz 

Torg, men også seier i Norgesmester-

skapet i honning! «Vi sendte inn noen 

glass til NM, mest på gøy, men så vant 

vi gull for Lindhonningen vår! Det var 

ekstra morsomt fordi dette er et familie-

prosjekt der barna også er med på hele 

prosessen.» Overskuddet av salget går 

uavkortet til «Back in the Ring» for 

rusavhengige og tidligere innsatte. 

«Vi er opptatt av naturen og ser 

viktigheten av å bruke de ressursene 

vi har» sier Cathrine. «Det er mye 

nedfallsfrukt i nabolaget, så vi har 

 laget mye syltetøy som også selges 

på Lokal.» Ellers er hagen et viktig 

 prosjekt. Det går ekstra sport i å prøve 

litt  utfordrende planter. I høst hadde 

vi hjemmedyrket fiken til osten. Ellers 

kan vi anbefale litt enklere varianter 

Halvor og Cathrine Manshaus 
bor i en villa på Tomtaasen på 

Bestum sammen med sine tre 
barn. Han er partner i advokat-

firmaet Schjødt og hun kunst
ekspert i Blomqvist Kunsthandel. 

De forteller med glede om hver-
dagene og om honning, pinnsvin 

og friksjon! «Verden har så mye å 
by på, det gjelder å være åpen og 

kaste seg utpå» sier Halvor.  

HONNING NM OG 

 INFLUENSER-PINNSVIN 

Og det stemmer for denne familien. 

For et par år siden bestemte de seg for 

å prøve birøkting. Halvor forteller at 

han så en i mann i Australia som hadde 

laget en ny type bikube, som gjorde 

at du kunne vri om en nøkkel og åpne 

rammene slik at honningen rant rett ut. 

«Dette så spennende ut! Kunne vi gjøre 

noe slikt? Vi meldte oss på kurs for to 

år siden, og skaffet oss kuber parallelt 

som jorbærrabarbra til matlaging og 

 magnolia genie for en tidlig blomster-

start på våren. Den bærer mørkelilla 

skålblomster i overgangen litt uti mai, 

og er du heldig så remonterer den 

 senere på sommeren.

Før de begynte med honning var 

det pinnsvin som sto i fokus! «I en 

 periode hadde vi Oslos eneste god-

kjente utplasseringssentral for pinn-

svin! Pinnsvin er fredet fordi arten er 

utrydningstruet. Det har vært en del 

pinnsvin på  Bestum, men sommeren 

2018 tok knekken på mange. Kommer 

man over et skadet eller underernært 

pinnsvin, kan man ringe Pinnsvin-

hjelpen som henter det og tar det 

med til en  redningssentral» forklarer 

 Halvor. «Ikke gi dem melk, men vann 

og  kattemat. Vi brukte   kattemat fra 

en dyrebutikk fordi maten fra super-

markedet var visst som å gi de fastfood» 

skyter Cathrine inn. 

Det var en prosess å få hagen god-

kjent til dette formålet. Det var et test-

prosjekt familien Manshaus var med på, 

men nå har nok kravene til å etablere en 

sentral blitt strengere og det skjer ikke 

utplassering i Oslo. På det meste hadde 

de 19 pinnsvin som bodde i pinnsvinhus 

laget av hjemmesnekrede trekasser fra 

Vinmonopolet. Her var fikk barna hjelp 

av venner i nabolaget. Det var musikk, 

saft og snekring! Med tiden flyttet 

pinnsvinene ut i nærmiljøet. Nå møter 

vi Bestum-beboere som kan fortelle at 

pinnsvinene er tilbake i hagene våre. 

For et par år siden bestemte damilien 

seg for å prøve birøking. I fjor resulterte 

det i over 100 kilo honning. Sammen 

ulike typer syltetøy selges begge deler 

på Lokal på Harbitz

MØT CATHRINE OG HALVOR MANSHAUS:

HONNING NM OG  INFLUENSER -PINNSVIN
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 KIRKENYTT   5

 «Det var et pinnsvin som kom fra 

Lillestrøm, som klokka halv to på natta 

hadde kommet inn på en bar! Det høres 

jo ut som en vits, men de tok vare på 

det og kontaktet Pinnsvinhjelpen. Så 

kom det til oss.» Et annet pinnsvin som 

kom til dem var kanskje Norges største 

Pinnsvin-influencer. «Det hadde en 

egen Instagramkonto, som slo veldig an 

spesielt i Japan, så plutselig hadde vi et 

kjendispinnsvin som var Big in  Japan!» 

ler Halvor. 

NYE EVENTYR

Det siste året har vært annerledes også 

for familien Manshaus. Hverdager fylt 

med jobb, fritidsaktiviteter og reiser er 

erstattet med mye mer tid hjemme. Når 

det er mulig å reise igjen, gleder de seg 

til å komme ut og se verden igjen. 

«Storbyferie med Cathrine er både 

moro og krevende! Vi går på museum 

og opplever byene, og med hennes 

kompetanse er det jo en opplevelse å 

gå rundt – min egen cicerone.» sier 

Halvor.

Cathrine fortsetter: «Hver gang 

vi kommer til en ny by, må vi innom 

kirken, museer og kulturbygg. Barna 

liker å tenne lys i kirken, men så blir 

det jo også et nytt eventyr! Å gå rundt 

i kirker og se på bibelhistorier  forklart 

i kunsten er superspennende!». Særlig 

de gamle kirkene brukte mye symbolikk 

til et publikum som ikke behersket det 

skrevne ord. Cathrine er på auksjons-

huset hun jobber ekspert på blant 

annet antikviteter, med ikoner som 

spesialområde. Halvor har skrevet bok 

om keiser Justinian som brukte mye 

symbolikk blant annet i den gamle 

kirken Haga Sophia i dagens Istanbul 

og  mosaikkfrisene i Ravenna-kirken 

i Italia. Med kunnskap i latin er det 

 spennende å tyde gamle inskripsjoner. 

KIRKEN SOM MØTESTED

Ullern kirke har også vært et naturlig 

sted for familien å besøke. Flere av 

barna har deltatt i juleskuespill i  kirken 

på julaften, og ett  av barna gikk i den 

gamle menighetsbarnehagen. Dette 

året er eldstemann konfirmant. «Kirken 

må være et levende sted! Vi tok med 

barna på gudstjeneste da de var små. 

Høydepunktet var da de etter guds-

tjenesten fikk en nonstop på kirke-

trappen fordi Gud elsker deg «non 

stop» sier Halvor. 

«Vi har en kirke som er utrolig flott 

å se på, og området rundt er godt brukt! 

Barn leker og aker i kirkebakken, og 

folk går tur i området. Kanskje det er 

mulig å bruke disse uteområdene mer 

aktivt, slik som utekinoen en stund 

 tilbake! Det å finne på noe barna synes 

er morsomt. Å la det religiøse bud-

skapet være en del av opplegget, på 

 barnas premisser, er smart. Gjør kirken 

til et møtepunkt på tvers av generasjon-

er. Det er ikke sikkert det tradisjonelle 

ved å «gå på gudstjeneste» fungerer 

for alle. Det er mye å spille på i nær-

miljøet, slik som den nyåpnede cafeen 

La  Maison» sier Cathrine og Halvor.  

Samtidig er de opptatt av at det må 

gjøres på riktig måte. Det skal ikke bare 

være sirkus! 

I en  periode hadde familien Oslos 

eneste godkjente utplasseringssentral 

for pinnsvin! Pinnsvin er fredet fordi 

 arten er utrydningstruet.

MØT CATHRINE OG HALVOR MANSHAUS:

HONNING NM OG  INFLUENSER -PINNSVIN
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Der det er  
litt motstand,  

må du bruke deg selv  
på en annen måte

ZERO-DAYS

Halvor og Cathrine lar seg lett 

 engasjere. Om det er knyttet til 

 familien, jobbene deres eller interesser 

– det går i mange ulike retninger. Den 

røde tråden er ikke ett tema eller en 

type aktivitet, men heller lidenskapen 

som oppstår i hverdagene, med venner 

og familie eller på reise.  

Halvor skyter inn; «Ofte styrer vi 

mennesker unna hindringer, men med 

årene har jeg lært at der det er litt mot-

stand må du bruke deg selv på en annen 

måte enn du er vant til! Det tror jeg er 

veldig sunt. Vi velger ofte bort minste 

motstands vei, og da tar livet mange 

uventede retninger.»

KAN DET VÆRE SLIK AT  

DET ER MER LIDENSKAP  

DER DET ER LITT FRIKSJON? 

«Friksjon er jo nærhet kombinert med 

bevegelse - som gir varme og energi. 

Det er dette som gjør at det sprudler 

og bobler litt! Det er det man husker 

når dagen er over: Wow, i dag skjedde 

det noe uventet, eller det dukket opp 

noe som jeg må jobbe litt med for å få 

til skikkelig! Jeg tenker at det egentlig 

handler om å ikke ha noen «zero days», 

altså dager hvor vi ikke gjør noe. Å gjøre 

én liten ting hver dag. Og om det ikke 

gikk i dag, så kanskje i morgen? Selv 

om man er litt forkjøla eller i karantene 

eller noe, så kan man kanskje prøve på 

en liten ting som skiller denne dagen fra 

de andre?»
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MARIA LIHOLT

MIN SALME

482

NORSK SALMEBOK
T: Irsk. 1700-tallet

O: Arve Brunvoll 1978
M: Irsk folketone

PLASS TIL MITT LIV  
I DET STORSLÅTTE

DEG Å FÅ SKODE ER SÆLA Å NÅ

Deg å få skode er sæla å nå, 
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; 
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt! 

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 
tal du det levande ord med di røyst! 
Far, lat meg vere barn her hjå deg. 
Kom til meg, Herre, ja bu du i meg! 

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; 
ver du det merke som syner mitt verd, 
livd for mi sjel, den tryggaste vakt; 
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! 

Rikdom og ære, som menneske gjev, 
er ikkje meir enn den morknande vev 
Du er min arv som varer til sist, 
himmelske konge, det veit eg for visst 

Konge i æva, å lat du meg då, 
sigrande inn i ditt rike få gå! 
Ver du mi tru, den vona eg ber 
til eg får skode din herlegdom der

Sommeren 2007 var jeg på mitt første TT (Tenårings Treff) i regi av 

Norges KFUK-KFUM. Denne festivalen var det siste arrangementet 

Ten Sing Norway 06/07 kullet skulle være med på. 

Vi er i Fjell hallen på Gjøvik med noen tusen ungdom, og det er 

gudstjeneste. På scenen er det fullt band med blåsere som begynner 

å spille «Deg å få skode», og forsangerne leder oss igjennom 

 sangen, som har et litt majestetisk arrangement. Når nest siste vers 

er sunget, blir det helt stille fra både band og sangere. Stillheten er 

til å ta og føle på, og det kjennes som den varer i en evighet. Men 

så  bryter trommene stillheten, og resten av bandet og sangerne 

 modulerer seg opp på det siste verset, og jeg står der midt oppi det 

hele med gåsehud, klump i halsen og tårer i øynene.

Denne musikalske opplevelsen sitter i meg fortsatt. Denne 

følelsen av storhet, fellesskap og overveldelse. Men jeg har med 

årene ikke bare forelsket meg i melodien, men også i teksten. 

Denne bønnen om å få tilhøre Gud, om at Gud skal passe på meg og 

lede meg. 

Når livet er som mørkest og på sitt mest utrygge, har det   

2. verset gitt meg trygghet. Når selvfølelsen er på null og jeg føler 

meg verdiløs, men jeg må fortsatt stå opp og møte dagen med 

alt det den kan komme med av kjipe ting, er det 3. verset med 

på å holde meg oppe. Gud har merket meg med sin uendelige og 

ubetingede kjærlighet, jeg er verdifull! 

Denne salmen viser meg Guds storhet og nærhet på samme tid. 

Den viser meg at det er plass til mitt liv i det storslåtte. Uansett om 

jeg gråter av glede eller sorg , så rommer Gud det hele, og det gir 

meg tryggheten til å stå i livet akkurat slik det er. 

Maria Liholt, Kateket i Ullern

Fotograf: Hanna Johre
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EN UTROLIG  ENGASJERT 

GJENG

Ullern Menighetshus Venner (UMV) 

ble etablert i 1985, som et resultat 

av flere års arbeid for å skaffe midler 

til  oppussing av menighetshuset. 

Menighets huset var da i dårlig stand 

etter mange års bruk uten løpende 

vedlikehold. Før UMV ble stiftet, kom 

inntekten til oppussing  hovedsakelig 

fra en «messeklubb» hvor de strikket, 

heklet og sydde gjenstander, bakte og 

organiserte julemarkedet hvert år. Etter 

BLI KJENT MED 

MENIGHETSHUSETS  VENNER
Du har kanskje lagt merke til 

hvor mye finere det er blitt 
 utenfor Ullern menighetshus 

det siste året? Med bygg og 
 ute områder følger et  kontinuerlig 

behov for vedlikehold, og 
 innimellom også  renovering. 

En stor oppgave, som ikke 
ville vært gjennomførbar uten 

 menighets husets venner.

Dagens styreleder 

Lars Føyn

Ny beplantning 

foran menighets huset 
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UMV etablerte seg kom det også penger 

fra medlemskontingenter, og til tider, 

store pengegaver som ble testamentert. 

Menighetshusets venner har, fra 

de ble etablert, bestått av en utrolig 

 engasjert gjeng. Dette har hovedsakelig 

vært lokale ildsjeler som har hatt og 

har en genuin interesse for å bevare et 

 samlingspunkt i menigheten. Styrets 

hovedoppdrag var i begynnelsen å 

 skaffe medlemmer og det gjorde de ved 

å gå fra dør til dør i Ullern og snakke 

med lokalbefolkningen og rekruttere 

dem som medlemmer. To år etter 

etableringen hadde styret rekruttert 

300 medlemmer. UMV påtok seg 

det løpende ansvaret for vedlikehold 

og fornyelse av menighetshuset, noe 

Menighetsrådet tok imot med åpne 

armer og stor takknemlighet. 

STORE PROSJEKTER

Dugnadsånden i UMV var og er stor, og 

de har tatt seg av mange store prosjekt-

er. Her kan blant annet nevnes repara-

sjoner av taket, restaurering av peise-

stuen og storsalen, og senere, utvidelse 

av menighetskontorene blant de mange 

prosjektene.  UMV har tatt ansvar for 

innkjøp av møbler og utstyr til kjøkken-

et og sying av gardiner til peisestuen for 

å nevne noe. 

I likhet med UMV på 80- og 

90- tallet har nåværende UMV samlet 

inn betydelige midler, som har satt dem 

i stand til å investere betydelig summer 

i menighetshuset og dets nærområde 

de senere årene. Gjennom høsten 2020 

ble menighetshusets uteområde reha-

bilitert. I tillegg har UMV ferdigstilt og 

betalt for renovering av kontorlokalene, 

BLI KJENT MED 

MENIGHETSHUSETS  VENNER
og holder i nåværende øyeblikk på med 

å sette storsalen tilbake til sin fordums 

prakt. 

DAGENS STYRELEDER

Dagens styreleder Lars Føyn, forteller at 

han vokste opp i menigheten som alltid 

har vært kjær for ham. Tidlig på 2000 

tallet flyttet han og familien tilbake til 

Bestum. Det falt da naturlig for Føyn og 

hans kone å melde seg inn og engasjere 

seg i UMV. 

Skifergangvei i tillegg til beplanting  på stien fra menighetshuset til kapellet

GRØNT FOKUS

Lars Føyn har blant annet hatt ansvar 

for å engasjere et profesjonelt gartneri-

firma, som har resultert i et omfattende 

løft både i beplantning av busker og 

blomster foran menighets huset og på 

stien fra menighetshuset til kapellet der 

det ble lagt en skifer gangvei i tillegg til 

beplanting. 

Det er videre nå også avsatt et om-

råde like ved kafeen, hvor menighets-

barnehagen i samarbeid med Diakoni-

utvalget skal lage et grønt  prosjekt, hvor 
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planen er å  etablere en grønnsakshage. 

Tanken er at barna slik skal få lære 

om både  beplantning og hvordan ting 

skapes og blir til. Menigheten gleder seg 

til å se resultatet av dette prosjektet. 

STORSTILT  

INNVENDIG OPPUSSING

Menighetshuset har, som nevnt over, 

undergått flere oppussingsprosjekter 

og det har i den senere tid blitt foretatt 

innvendig oppussing av gang, kontor-

er og møterom i den sydlige delen av 

menighetshuset. Dette arbeidet ble 

påbegynt høsten 2020 og ble ferdig nå i 

april. Hele staben gleder seg til å kunne 

si farvel til en hjemmekontortilværelse 

og ta i bruk de nye kontorene med et 

betraktelig bedre arbeidsmiljø. Staben 

venter i full spenning på at pandemien 

som har stengt for det meste det siste 

året, etterhvert tillater gjenåpning 

og normal drift. Menigheten er svært 

fullt engasjement, mulighet for å delta 

i spennende prosjekter og oppgaver i 

forskjellige roller og ikke minst sosiale 

tilstelninger.

Dersom du ønsker å bli medlem, 

så kan du gjøre det ved å sende års-

kontingent på 250 kr til VIPPS 

39769 (angi navn, adresse og e-post i 

 melding). Dersom du ønsker å vite mer 

om UMV, eller har lyst til å bli medlem, 

er du hjertelig velkommen til å ta 

 kontakt med Lars på e-post:  

larsfoyn@gmail.com.

takknemlig for at UMV har benyttet 

muligheten med tomme kontorer og 

andre rom, til å foreta den sårt til-

trengte oppgraderingen vi nå har fått av 

stabskontorene og resten av menighets-

huset. Dette kommer til å bli til stor 

glede for alle brukere av menighets-

huset enten det er konfirmanter, 

ansatte, frivillige, leiere av lokaler til 

dåp, konfirmasjon eller bryllup når 

pandemien endelig er over!

 UMV er utvilsomt veldig viktig 

for Ullern menighet og for det tilbudet 

vi har i og rundt menighetshuset. Et 

fortsatt engasjert og aktivt UMV er 

viktig for å sikre dette også inn i frem-

tiden. «UMV har fremdeles en god 

del medlemmer, men ikke like mange 

idealister som tidligere og fremtiden 

vår er  usikker» sier Føyn. «Vi trenger 

flere  yngre medlemmer.» Det å være 

medlem i UMV gir mange gleder, 

 gjennom både vennskap, et menings-

I den senere tid blitt foretatt innvendig 

oppussing av gang, kontorer og møte

rom i den sydlige delen av menighets

huset. Bildet viser oppussing av 

storsalen. Den storstilte oppussingen 

kommer til å bli til stor glede for alle 

brukere av menighetshuset

Kim Christie Østberg, 

daglig leder 
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DÅPSTALL 

I annerledesåret 2020 hadde Ullern 

menighet en økning i dåpstallene, noe 

som er er svært gledelig. Det var 160 

(mot 140 i 2019) dåp i Ullern menighet 

i 2020. Tallet inkluderer dem fra Ullern 

menighet som er døpt andre steder, 

og dem som bor andre steder, men 

har ønsket dåp i Ullern menighet. 127 

(103) er døpt i Ullern kirke. Grunnet 

strenge smittevernrestriksjoner har 

det vært mange små seremonier, heller 

enn færre store. Det var 42 dåpsgud-

stjenester i 2020, mot 9 i 2019. På det 

meste har vi hatt 5 dåpsseremonier på 

en søndag. 

DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE

I starten av pandemien økte Den 

 norske kirkes bevissthet rundt digitalt 

nærvær, og i Ullern bestemte vi oss 

tidlig for ikke å strømme liturgiske 

samlinger fra et tomt kirkerom, men 

heller forsøke å lage videoer med fokus 

på søndagens eller høytidens karakter, i 

tillegg til orgelmusikk. Filmene ble lagt 

ut på vår nettside og vår Facebookside. 

Dette var ikke ment å være et alternativ 

til gudstjeneste, men et supplement til 

det menigheten så på TV eller hørte på 

radio. Målet var å formidle troen og la 

kirken og kirkerommet være synlig der 

folk er. Filmene har blitt sett av mange, 

og tilbakemeldingene har vært positive. 

Det er nærliggende å tenke at videoene 

når en stor bredde av lokalmiljøet på 

digitale flater, og kanskje skal vi fort-

sette noe av dette arbeidet også etter at 

pandemien er over.

BARNEKOR

Vi har to barnekor i Ullern; Knøttene 

(3-6 år) og Barnekoret (1.-4. klasse) 

er en del av barne- og familiearbeidet 

på onsdagene i Ullern. Visjonen for 

korene er at barna skal få fine musiser-

ende opplevelser sammen med andre 

barn, samt oppdage og utforske sin 

egen musikalitet. Det er et sted hvor 

barna skal få bli kjent med Jesus og få 

høre sentrale fortellinger fra  Bibelen. 

På øvelsene leses det derfor fast fra 

andaktsbøker, og det snakkes om hva 

sangenes innhold og betydning er. 

Dette skaper fine samtaler rundt tro-

en. Knøttenes samlinger er fylt med 

 tradisjonelle, kjente kristne barne-

sanger og nyere barnesang-

repertoar. 

UTDRAG FRA 

ÅRSMELDINGEN FOR ULLERN MENIGHET 2020

Tross pandemien har Knøttene 

og Barnekoret funnet løsninger for å 

kunne synge og sees likevel. Det har 

blitt testet ulike digitale løsninger, 

de har opptrådt ved to anledninger 

 (Sommerfesten og Lysmessen) og hatt 

en form for musikkvideo-prosjekt i 

løpet av høsten. Selv om det ikke er til å 

stikke under en stol at det er vanskelig 

å synge sammen digitalt, har det vært 

en stor glede å kunne møtes og synge 

med «mutet» lyd på plattformen Zoom 

likevel. Fra oppstarten i 2020 har vi 

hatt en god, fast medlemsmasse både i 

Barnekoret og Knøttene, der  Knøttene 

også har økt i antall medlemmer 

 gjennom året, noe vi også gleder oss 

over!
Foto: Rasm

us Bell Andreassen
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Endelig har vår nye nabolags
kafé, La Maison, åpnet for 

 takeaway. Og én uke etter 
 åpning er Gregory  veldig 

 takknemlig for hvordan 
 konseptet har blitt tatt i mot.

På åpningsdagen var 

det nesten helt tomt for 

sandwicher, bakverk 

og annet godt nest-

en før lunch. Og på 

 ettermiddagen var suget 

etter hans pizzaer så 

stort at ikke alle kunne 

få kjøpt. På under en uke 

etter åpning var det solgt 160 

pizzaer.

– Dette overgikk forventning ene 

mine, sier Gregory en uke etter åpning. 

Jeg ønsket å starte litt i det stille, for å 

finne ut av hvordan mottagelsen skulle 

bli og også kunne gjøre litt justeringer. 

Det ble ikke så stille, humrer han.

Gregory gleder seg nå til at det skal 

kunne bli lov å sette seg ned i kafeen, 

eller på terrassen ute. Han har nå også 

gått i gang med å skaffe flere folk til å 

jobbe i kafeen. Både barista og andre er 

på vei inn. Aller mest er Gregory veldig 

takknemlig, til alle som har kommet 

innom og handlet og engasjert seg.

TUSEN TAKK, ULLERN!

Det har vært vanskelig å vite når man 

skal åpne, med de begrensningene 

 myndighetene har satt med tanke på 

korona og smittevern. Men, Greg-

ory Paul valgte torsdag 15. april å 

starte så vidt, med bakverk, god kaffe 

og  hjemmelaget pizza som hoved-

ingrediens. Og det ble en start som 

overgikk forventningene hans. 

– Jeg må bare si tusen takk til 

alle i Ullern, for mottagelsen dere har 

gitt meg. Tusen takk for alle de gode 

tilbakemeldinger jeg har fått. Dette 

 motiverer, avslutter Gregory. – Og så 

gleder jeg meg virkelig til fortsettelsen, 

og til alle kan få lov til å sette seg ned. 

Her skal det bli en møteplass der alle 

skal føle seg hjemme.

Av Øystein Aurlien, 

menighetsrådet
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Vi går mot lysere netter. Kanskje vil 

du som jeg sitte ved Oslofjorden eller 

på balkongen utover natta og ta inn 

himmel, hav og solnedgang? Kjære 

 leser, jeg håper at du kan erfare at du er 

 velsignet. 

I samisk tradisjon brukes samme 

ord for skapelse og velsignelse: 

 ‘sivdnidit’. Dette er en religiøs praksis 

som vi kan finne i hele Sápmi. Oftest 

utføres denne praksisen ved at en 

 tenker eller uttaler noen velsignelses-

ord.  Innimellom inngår også små ritu-

aler som for eksempel å korse seg selv. 

Sivdnidit er en praksis som hører til 

hverdagen, og som understreker den 

nære sammenhengen mellom skaper-

verket og Gud selv, og at vi møter Gud 

i skaperverket. Den kan være en måte å 

be aftenbønn på, bønn før og etter mat-

en eller når man skal gi seg ut på reise.

Ordet velsignelse betyr «å tale vel 

om». Samtidig er Guds velsignelse mer 

enn ord. Å være velsignet av Gud er 

å bli båret av Guds kjærlighet i livet. 

Å være velsignet betyr ikke et liv uten 

bekymringer, sorger og nød, men at 

Gud er med oss i alle dager og alle slags 

dager. Den nære sammenheng mellom 

ordet skape  og (vel)signe på samisk: 

sivdnidit, hjelper oss til å se enda 

tydeligere at jorda, skaperverket også 

 omfattes av velsignelsen.

Skaperverkets storhet og skjønnhet 

vitner alltid for oss om Guds kjærlighet. 

Jeg har oversatt denne velsignelsen fra 

svensk til nynorsk. Med denne ønsker 

jeg deg og dine en velsignet sommer: 

ANDAKT
BISKOPENS

Signa være
jorda
den vakre blå planeten,
heimen vår i kosmos.

Signa være
all god vilje
ærlegdom og kjærlege gjerningar.

Signa være
lyset
i menneskehjarta.
Måtte det vekse seg sterkt,
famne om mørkret
og føde fred og forsoning

Velsignelse «Signa være jorda»

Margareta Melin 

O: Kari Veiteberg.

Når jeg ser din himmel,  et verk av dine fingre,
månen og  stjernene som du har satt der, 
hva er da et menneske, at du husker på det, 
et menneskebarn, at du tar deg av det? 
(Salme 8)

Kari Veiteberg, 

biskop i Oslo bispedømme
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Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Beste hilsen bydelsdirektør
Marie Anbjørg Joten

En ny vår

En ny vår står for døren mens vi  venter 
på at Oslo by skal åpne helt igjen. I 
mai startet byrådets gjenåpningsplan. 
 Butikkene har åpnet, folk er ute i gatene 
og vaksinedoser settes så snart vi får 
vaksinene levert til bydelen, og  heldig vis 
i et raskere tempo enn tidligere i vinter. 
Vi ser begynnelsen på slutten, og vi 
gleder oss til slutten! Myndighetene 
har signalisert at alle over 18 år skal 
være vaksinert med dose 1 innen juli er 
omme, og kanskje vi ser en helt normal 
hverdag høsten 2021? Det må vi håpe på. 

I Bydel Ullern har vi vært heldige. 
Vi har en innbyggergruppe som tar 
regler på alvor, og som har tillitt til 
myndighetenes råd, anbefalinger og 
retningslinjer. Ved å gjøre dette har 
dere sørget for at smittetallene til vår 
bydel har ligget lavt nesten hele  tiden, 
og Bydel Ullern er blant bydelene 
som i  gjennomsnitt har hatt lavest 
smittetrykk  gjennom hele pandemien. 

Smittevern er fremdeles viktig. 
Selv om man er vaksinert, må man 
fremdeles tenke på smittevern ute blant 
andre mennesker. Husk at du fremdeles 
kan bli smittet selv om du er vaksinert, 
og at du kan smitte videre uten å vite 
det. Vaksinen beskytter deg ikke mot 
smitte, men mot å utvikle farlig sykdom 
dersom du får koronaviruset. Så de 

enkle reglene som 1 meter avstand ute 
blant folk, god håndhygiene og holde 
deg hjemme hvis du er syk, gjelder frem-
deles, og vil  muligens gjelde gjennom 
hele 2021. Er du fullvaksinert, kan du 
riktignok både håndhilse og klemme 
andre full vaksinerte mennesker. 

Ruter aldersvennlig transport har 
 utvidet tilbudet sitt og kjører nå 
på kryss og tvers av flere bydeler. 
 Aldersvennlig transport er et tilbud til 
de over 67 år og kan brukes til alle  typer 

Etter en lang vinter med stengte dører, peker 
endelig smittetallene i riktig retning. 

reiseformål innenfor åpningstidene, av 
de bydelene som har  tilbudet. Dette 
finner du mer informasjon om i dette 
bladet. 

Med ønske om en riktig fin vår og 
 sommer.

(Denne lederen er skrevet 10. mai så vi 
tar forbehold om ev. endringer i forhold 
til Covid-19)



De fleste av oss har blitt godt kjent i nærområdene sine det siste året.  Mindre 
reise, færre møteplasser inne og mer hjemmeskole- og kontor har preget 
hverdagen. Det har for svært mange resultert i flere fotturer i nabolaget. Vi 
har rett og slett blitt godt kjent og samtidig høstet viktige erfaringer som vi 
har observert i vår søken etter nye kortreiste opplevelser.

Vi har også merket på kroppen at det bygges mange steder,  grøntarealer 
spises langsomt opp bit for bit. Stier og gangveier som har sin historie 
er nedbygget, stengt og privatisert. Store anleggsprosjekter som nytt 
vann anlegg til Oslo, Fornebubanen og Statnetts fremføring av kraftkabel 
 forsterker dette inntrykket.

Denne type trusler mot nabolagets grøntområder og stier må vi søke å snu til 
noe positivt. Vi må utfordre de store anleggsprosjektene. Slik vi gjorde da vi 
hegnet om kyststien ved Sollerudstranda som tross utfordringer av utbygger 
fortsatt er gangbar. Vi går nå i dialog med ledelsen i de samme store anleggs-
prosjektene for å bidra økonomisk til avbøtende tiltak. Det betyr midler til 
oppussing og tilrettelegging av grøntområder, stier og gangveier. Merking, 
belysning og andre tiltak som er ressurskrevende, men helt  nødvendige for 
å øke tilgjengeligheten. I vår bydel ligger mulighetene godt til rette for dette 
bla. langs Lysakerelven, Hoffselven, Mærradalen og Makrellbekkdalen. Disse 
områdene kan vi sørge for blir knyttet sammen i et nettverk av  gangveier. 
Dette kan samlet gi turopplevelser vi tidligere trodde lå helt andre  steder. 
Vår plassering mot sjøen og med flere elver og lokale dalføre, gir oss 
muligheter vi tidligere ikke så. Denne effekten skal vi nå ta ut til vår fordel.

På tur i Ullern

Carl Oscar Pedersen
Leder av bydelsutvalget i Ullern
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Kommende 
politiske 
møter 

Ungdomsrådet og Rådet for person-
er med nedsatt funksjonsevne:  
2.6, 25.8, 22.9, 3.11 og 1.12

Ullern byutviklingskomite, 
 Ullern kultur- og oppvekstkomite, 
 Ullern helse- og sosialkomite og 
 Ullern  eldreråd:  
3.6, 26.8, 23.9, 4.11 og 2.12

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg:  
7.6, 6.9, 27.9, 8.11 og 6.12

Ullern bydelsutvalg:  
6.5, 17.6, 16.9, 14.10, 18.11 og 16.12

Spørsmål vedr. møtene rettes til 
Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: 
tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no
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De rosa bussene er et populært tilbud 
til eldre over 67 år i Bydel Ullern og 
Bydel Vestre Aker. Nytt siden sist er at 
bussene nå kjører på kryss og tvers av 
alle områdene som har tilbudet.

Kjører på tvers av alle bydeler 
Alle kunder vil kunne reise fritt på tvers av bydelene 
 Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene, Ullern, Alna og Bjerke. 
I tillegg åpnes tilbudet opp til delene av Nordmarka som 
tilhører Nordre Aker og Vestre Aker. Det vil si at du kan 
ta rosa buss helt fra CC vest til Ikea Furuseth om det er 
 ønskelig. På grunn av lange kjøreavstander inn og ut av 
Nordmarka er åpningstidene til disse områdene mellom 
kl. 11-17 mandag til lørdag. Dersom kunden bor bak en 
bom til privat vei, vil disse få opplyst at de må bli hentet og 
levert på nærmeste stoppested.

Bestille tur på ankomsttid 
Vi ønsker å gjøre det enklere for kundene å bruke 
 aldersvennlig transport til timeavtaler, og det er derfor 
mulig å bestille tur basert på hvilket tidspunkt kunden må 
være på plass på det aktuelle stedet. Ved å bestille tur 
basert på ankomsttidspunkt, er vi trygge på at kundene 
våre rekker avtalene sine i god tid. Vi har åpnet opp for 
å bestille tur basert på hente- og leveringstidspunkt via 
 telefonbestilling og gjennom appen RuterBestilling. 

Bestille tur i sanntid 
Man trenger ikke lenger å bestille tur en time i forveien.  
Ved bestilling i sanntid vil bussen komme så fort som 
mulig, men tiden fra bestilling til henting kan variere 

 basert tilgjengelighet, avstand mellom kunde og buss 
på bestillingstidspunktet, og generell trafikk. Det betyr 
i praksis at dersom kunde og en tilgjengelig buss er på 
samme sted vil det være aktuelt å få tur med en gang, 
men dersom det ikke er noen ledige busser vil kunden få 
opplyst et tidspunkt for neste tilgjengelige tur. 

Du kan reise med bussen om du bruker rullestol eller 
rullator. Og du kan ha med deg en venn, uavhengig 
av  alder, som betaler for den billetten han eller hun 
 vanligvis kjøper ved bruk av offentlig kommunikasjon.

Slik fungerer det: 
Tilbudet gjelder mandag til lørdag kl. 10–18. Alders-
vennlig transport kan brukes til alle typer reiseformål 
innenfor åpningstidene og de bydelene som har tilbudet. 

Turen bestilles via app eller ved å ringe inn til telefon-
mottaket vårt. Reisen kan bestilles når kunden trenger 
den, eller opp mot en uke i forveien. Telefonmottaket er 
åpent mandag til lørdag kl. 9–17. 

Turen koster en honnørbillett (kr. 19). Billetten kjøpes 
gjennom appen RuterBillett eller som reisekort.  TT-kort 
eller kontantbetaling på bussen kan dessverre ikke 
benyttes. 

Aldersvennlig transport er under test og kontinuerlig 
utvikling. Det kan derfor komme endringer i tjeneste-
tilbudet underveis i pilotperioden. 

Kundene våre er alltid sikret en sitteplass på den 
 aktuelle turen de har bestilt, og sjåførene vil bistå ved 
på- og avstigning. 

Ruter 
aldersvennlig 

transport  
har utvidet 

tilbudet
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▸▸
Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker 

Pårørendekontakt
-Din støttespiller i hverdagen

Tilbudet  
er gratis. 

Ta kontakt!

Mange opplever rusproblematikk, eller psykiske- og  
fysiske utfordringer, enten i nær familie eller hos venner.  
Å være pårørende kan by på en hverdag fylt av bekymringer, 
tanker og kaos. Det er gjerne mye å forholde seg til, og det 
kan være vanskelig å snakke med andre.

Har du spørsmål om din situasjon, ønsker 
råd og praktisk informasjon, eller har du  
behov for å lufte tanker og følelser?  
Da kan det være fint å snakke direkte og 
uforpliktende med vår pårørende- 
kontakt, som har taushetsplikt, lang  
arbeidserfaring med mennesker i  
utfordrende livssituasjoner, og som  
selv har erfaring som pårørende.

Pårørendetelefonen:  

40 10 94 39
Åpningstider:  
Mandag, tirsdag, onsdag  
kl. 11.00 – 14.00
Fredag  
kl. 11.00 – 14.00
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Kvinesdal, der Klara har sin familie. 

Gunvald antyder at de vurderer å selge 

Fagerli. Dette er på samme tid som 

Karsten blir prest i Ullern menighet. 

Knut Bredo Sørensen er en aktiv 

ungdomsleder i Ullern. Han blir en god 

venn av den nye presten og en viktig 

medspiller for tilblivelsen av Fagerli. 

Han forteller: «Som ungdomsleder 

i  Ullern var jeg alltid på utkikk etter 

et sted å dra på leir, enten i påsken 

eller i weekender. Mange menigheter 

i Oslo hadde sitt eget sted, og vi var 

jo litt misunnelige på dem. Vi hadde 

tilgang til Knattholmen om sommeren 

og Nærsnes i pinsen, men gjennom 

året var ikke dette noe å bygge på. 

Finn  Lunde, Karsten og jeg satt og 

«drodlet» over dette, og vurderte om 

det kunne være et sted vi kunne kjøpe. 

Blant  aktuelle steder var Fagerli som 

Karsten hadde bebodd. Karsten hadde 

allerede hatt litt kontakt med eieren, 

Gunvald. Vi fikk et tilbud, men vi syntes 

det var mange penger og skjønte ikke 

hvordan vi skulle få dette til. Så kom 

«My Sweet Lord» med Dagbladoppslag. 

Samtidig kom beskjeden fra Gun-

vald: «Klara vil  selge».  Da startet 

 innsamlingsaksjonen.»

FAGERLI LEIRSKOLE OG AKTIVIETSSENTER I SKURDALEN ER 50 ÅR I 2021

TIDEN FØR KJØPET

I 1960 var Karsten Isachsen -14 år- for 

første gang i Skurdalen som påske-

leirdeltager fra Vestre Aker kristelige 

 ungdomsklubb Jalmar. 

I 1969 er stud.teol. Karsten  «primus 

motor» for Majorstuen ungdomsklubb 

og han har med seg 60 deltagere på 

påskeleir.  Omlag 30 ungdommer får 

anledning til å leie Fagerli pensjonat.  I 

påsken året etter, er det 30 ungdommer 

fra Hamna Ungdomssenter i Oslo som 

har påskeleir på Fagerli pensjonat.

Fagerli er på den tiden lite i bruk da 

eierne Klara og Gunvald Sæte Solheim 

har dårlig helse og de bor mye av året i 

Det startet med «Beatles sjokk» i Ullern kirke mai 1971
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STARTÅRET 1971: KJØP AV 

 FAGERLI, «ÅPEN POST» OG 

 UNGDOMSAKSJONEN

Våren 1971 er spennende for Fagerli. 

I mars/april er det mye brevskriving 

mellom eier Gunvald og initiativtagerne 

i Ullern. Gunvald er mest opptatt av 

hvor mye skatt han må betale. 

Det blir til slutt avtalt en pris på 

kr.  250.000 hvor 100.000 kroner 

skal betales ved underskriving av 

skjøte. Restbeløpet blir garantert av 

Christiania Bank og Kreditkasse. 

De som står i spissen for å få kjøpe 

Fagerli er Kåre Natvig, Karsten 

Isachsen, Knut Sørensen og Thor 

Arne Prøis. 

Nå, er det store spørsmålet, 

hvordan skal en skaffe penger til 

dette prosjektet?

Det nærmer seg konfirma-

sjonsgudstjeneste i Ullern kirke 

i mai 1971. Noen dager tidligere 

har konfirmasjonsprest Karsten 

hørt «My Sweet Lord» av 

George Harrison.  

Temaet i sangen er det 

samme som Karsten ten-

ker å bruke i sin tale til 

konfirmant ene.  Karsten 

spiller plata i kirken før 

han stiger opp på taler-

stolen. Dette gir  «Beatles 

sjokk i Ullern kirke», og to 

dager  seinere blir omtalen av denne 

 konfirmasjonsgudstjenesten hovedover-

skriften på førstesiden av Dagbladet.

Lydbølgene fra stereoanlegget når 

NRK og Kjell Arnljot Wiig, som inviterer 

pastoren til delta å i debattprogrammet 

«Åpen Post». Dette er på denne tiden 

Norges mest berømte TV program.  

Sammen med en av konfirmant-

fedrene, Knut Utstein Kloster, forteller 

Karsten litt om gudstjenesten, men 

mest om ungdom og ungdoms arbeid.  

Karsten sier mye om ungdoms-

problemer, blant annet at ungdom midt 

i velferden mangler opplevelsesrikdom.  

Han foreslår Fagerli som et sted for 

opplevelsesrikdom for ungdommer. 

Dette «matcher» godt med arbeidet 

som allerede er i gang med kjøp av en 

leirskole og et leirsted i Skurdalen. 

FAGERLI LEIRSKOLE OG AKTIVIETSSENTER I SKURDALEN ER 50 ÅR I 2021

Det startet med «Beatles sjokk» i Ullern kirke mai 1971
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Den kontroversielle gudstjenesten i 

Ullern kirke søndag 2. mai 1971 var den 

ordentlige starten på Fagerli.

Gode ideer om finansiering er 

 avgjørende for gjennomføring av 

 prosjektet. Oljeeventyret har akkurat 

startet i Norge, og et «glupt» hode 

 kommer opp med forslaget om å selge 

«oljeboringsrettigheter» i Skurdals-

vannet til kr. 100 per aksje.  Et 

 «oljeboringstårn» blir satt opp utenfor 

Ullern menighetshus. 

I tiden som følger blir det mer 

avisskriverier og TV-programmer. 

Resultatet blir et stort engasjement 

i Ullern sogn, og noen foreldre fra 

 konfirmantkullet og skolestyrere i 

 Ullern sogn, danner en stiftelse som 

samler inn midler og kjøper Fagerli. 

Ideen med Fagerli er å lage et 

 miljøskapende fritidssenter for barn 

og unge, samt å lage en egen leirskole 

for områdets barneskoler: Smestad, 

Lilleaker, Bestum, Ullern og Bygdøy, og 

ikke minst et leirsted for menigheter og 

organisasjoner. 

Konfirmanter og ungdomsledere 

banker på alle dører i sognet. Etter 

hvert som pengene kommer inn, stiger 

oljesøylen i tårnet. 

Oljeboringstårnet og oljeborings-

rettigheter er et PR stunt av det  unike 

slaget og en kreativ måte å få inn 

penger på. Suksessen er et faktum. En 

hel bydel i Oslo er engasjert i å få være 

med på å lage et spennende nytt tilbud 

til barn og ungdom. 

Det første representantskapet 

består for det meste av foreldre til 

konfirmanter i 1971 og skolestyrerne 

fra Ris, Smestad, Bestum og Lilleaker 

skoler. 

1. juli 1971 blir skjøtet undertegnet 

av Gunvald og Karsten, og stiftelsen 

 Fagerli leirskole og ungdomssenter er 

en realitet. Finansieringsaksjonene har 

ved overdragelsen innbrakt kr. 137.000. 

Sommerferien og høsten blir 

benytt et til dugnadsarbeid ved hjelp 

av ungdommer og ildsjeler. Harald 

 A. Møller stiller en folkevognbuss til 

fri disposisjon, og den kjører flere 

turer fra Oslo til Fagerli hver uke hele 

 sommeren. Konfirmanter, ungdommer 

og ledere fra Ullern stilte opp frivillig 

for å male og pusse opp Fagerli.

I alt deltar over 100 tenåringer fra 

Ullern.

ÅRET 1972 - OFFISIELL ÅPNING 

OG DEN FØRSTE TIDEN 

Den offisielle åpningen av Fagerli leir-

skole og ungdomssenter finner sted i 

tiden.

8. – 11. januar 1972. Det starter 

med peiskveld for bygdas ungdom på 

torsdag   og fortsetter med festmiddag 

for naboene på fredag.  Styret og med-

lemmer av representantskapet inntar 

Fagerli på lørdag. Og søndag er det 

festgudstjeneste i Skurdalskyrkja, med 

lunch etterpå for offisielle representan-

ter fra Hol kommune og andre inviterte 

gjester. Her vanker det taler og gaver.

Leirskolen starter opp 22. januar 

1972.  I den første tiden rekrutter-

er Karsten studenter og frivillige til 

å gå fjellturer med leirskoleelevene. 

Opp legget er enkelt, men kravene til 

 opplegg på denne tiden vae veldig små. 

I løpet av 1972 er det i alt 28 skoleklass-

er på Fagerli.

En rekke ungdomsledere yter fin 

frivillig innsats som assistenter på 

leirskolen.  Blant dem er Karstens 

gode venner, Stein Bønkan og Knut 

Sørensen. 

Allerede det første året er det bra 

med leir- og helgearrangement. Til sam-

men arrangeres det 10 weekender og 

leirer: Konfirmanter, ungdomsledere, 

Ullern menighetsråd, Hamna ungdoms-

senters lederstab, Norges kristelige 

studentlag, Oslo Y’ Men’s club og en 

studentretreat der Edin Løvås er leder. 

Fagerli, med Karsten som prest, har 

fem messer i Skurdalskyrkja i 1972.

Som en viktig del av Karstens 

plan om å lage et sted med forskjellige 

 opplevelser, ønsker han å bygge opp et 

fjellgardstun. Han får høre at hoved-

huset på Dokken gård anno 1790, som 

ligger 1 km fra Fagerli, skal selges. 

 Styret gir tillatelse til at huset kan 

kjøpes og gjenreises på tunet på Fagerli.

Virksomheten på Fagerli blir nå 

koordinert fra Ullern prestekontor ved 

hjelpepresten. Fagerli får anledning 

til å ha en annonseaksjon gjennom 

menighetsbladet «Kirkenytt». Dette 

innbringer netto kr. 49.000.  Det er 

Foto: fagerli.no
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Karstens gode venn og Ullern gutt 

Bjørn Væthe som sender ut brev med 

forespørsler til alle bedrifter i Ullern, 

Skøyen og Bygdøy sogn om støtte-

annonser.

Karstens prestetjeneste flyttes til 

Fagerli for å ferdigstille prosjektet. 

I 1974 kommer lærer Birger Goberg 

til Fagerli. Han blir leirskolelærer og 

 Fagerlis daglige leder. Birger er frem-

deles daglig leder på Fagerli. Karsten 

flytter da fra Fagerli.

KONTAKTEN MED ULLERN

Fagerli er en selveiende stiftelse uten 

fysiske eiere. Stiftelsen ledes av et styre 

som velges av et representantskap

Da Ullern sogn bestod av flere 

menigheter hadde alle tre menighetene 

representanter i Fagerlis representant-

skap. Etter at Ullern ble eget sogn har 

presteskapet i Ullern en representant i 

Fagerlis styre, og Ullern menighet har 

en representant i Fagerlis represent-

antskap.  I jubileumsåret er sokne-

prest  Jorund Andersen styremedlem, 

og Bjørn Armann er medlem av 

representant skapet.

Oppgjennom Fagerlis første 50 

år har Fagerli alltid hatt god kontakt 

med Ullern menighet. Fagerli har vært 

Ullerns faste leirsted. Årlig har Ullern 

sin påskeleir for ungdomsklubben 

 Aktivum, og hver sommer er det nesten 

200 ungdommer på konfirmantskole på 

Fagerli.

Dette samarbeidet er viktig både for 

Fagerli og Ullern.  For Fagerli er leirene 

med å sikre Fagerli helårsdrift, og for 

Ullern er Fagerli et godt leirsted, og for 

både Ullern og Fagerli er det viktig med 

den historiske forankringen.

I boka om Fagerli skriver sokne-

prest Jorund: «Som ansatt kjenner jeg 

selv på «Fagerlifølelsen», jeg har gledet 

meg over en fantastisk utsikt, hyggelig 

personale og godt samarbeid. Godt 

felleskap, gode samtaler, delt tro, gøy 

aktivitet og gode lokaler. På Fagerli får 

vi alt – og litt til»

HVA HAR SKJEDD  

PÅ 50 ÅR PÅ FAGERLI

Fagerli var et pensjonat bygd på 50 

tallet med køyesenger, liten vask på 

rommet, toalett og dusj på gangen, 25 

sengeplasser -meget enkel standard. 

Opp gjennom årene har det til 

sammen vært fire omfattende om- og 

utbygginger, og Fagerli fremstår i dag 

som en av landets flotteste leirskoler og 

leirsteder.
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OMSORGSPERSON SØKES 
Eldre ektepar i 90 årene søker 
etter en voksen,  ansvarsbevisst 
og pålitelig  omsorgsperson i 
100% stilling. 
Helst med helsefaglig bakgrunn. 
 Arbeidssted i Oslo. 

Søknad sendes til epost:  
kristin.alm63@gmail.com.  
Merk søknaden "Omsorgs
person".   

EKSTERN ANNONSØR

Alle soverom har egne bad med dusj 

og toalett, nesten 100 sengeplasser, peis-

estue, flere grupperom og aktivitetsrom. 

Alt er bygd i en fin og hyggelig stil.

Fagerli har et eget museumstun 

med fire tømmerbygninger fra 17-

1800 tallet, fotball- og volleyballbane, 

bueskytingstadion, klatreopplegg, 

 kanoer ved Skurdalsvannet, 6 kurvs 

frisbeegolfbane, akebakke, skileik-

område med en stor gamme som 

 varmestue. Fagerli har Hardangervidda 

som  «skolegård» og i tillegg bruker vi 

slalåmbakkene på Geilo.

Fagerli har helårsdrift og har ca. 30 

leirskoleuker hvert år. De fleste klass-

ene kommer fra Bergensområdet, men 

mange klasser også fra Vestfold og 

Osloområdet.  Dessverre har  Fagerli 

 ingen klasser fra Ullern området. 

 Fagerli har også ca. 25 forskjellige 

weekend- og leirarrangement som 

f.eks. familiesamlinger, kor og korps, 

idrettslag, menigheter.

Fagerli er i dag Skurdalens største 

arbeidsplass med 13 fast ansatte.

I forbindelse med Fagerlis 50års 

jubileum, er det laget en 260 siders 

bok med mange spennende bilder og 

 historier fra Fagerli, hvor det også 

er  sitat fra Karsten Isachsens bok 

«Gledens Gud» utgitt i 2008:

«35 år senere kan jeg konstatere 

at vi tjente mer på My Sweet Lord enn 

George Harrison. Han ble jo fradømt 

inntektene fra platen fordi melodien 

 lignet for mye på slageren «He’s so 

fine» med The Chiffons.

Av Birger Groberg, 

leder av Fagerli leirskole

35 senere lever Fagerli i beste vel-

gående som leirskole og konfirmant-

skole og mye annet. Stedet har blitt 

største arbeidsplassen i bygda, er 

 utbygget og har god økonomi. Noen 

konfirmanter fra den gang ble etter 

hvert med i styre og representantskap.

Alt fordi to eldre damer forlot 

 Ullern kirke med øresus en søndag 

i mai 1971. De ringte Dagbladet og 

 beklaget seg. Øresus for eldre kan i 

 Dagbladspræk fort bli Beatles-sjokk 

i Ullern kirke. Det var storm i et 

 vannglass, men bølgene bredte seg 

 merkelig langt.» 
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LIVETS GANG

Behov for juridisk bistand?

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

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

Velkommen!
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DØPTE

Peter Alexander Elnes-Koppernæs

Hennie Rydningen Børke

Sigrid Olea Steigberg Steinsland

Louise Kløvig Verlo

Edward Ravn Rosendahl

Alfred Selmer

Harald Fosmark Skaar

Samuel Sørheim-Queseth

James Augustin Minora

Mille Sophie Hanstad Grundtjernlien

Even Olsson Engebretsen

Louise Grønland Karlsen

Magnus Sletnes Naume

Olav Høyvik Langedal

Jesper Hovden Storaker

Hedda Riis Borhaug

Nikoline Alexandra Nergaard Nørstrud

Benjamin Frigstad Bjerkelund

Frida Filstad Outsen

Eline Østbye

Vetle Astrup Leikvang

Elias Vatland Wogsted

Pernille Sofie Rogge Pran

Celine Haugen Ankerheim

Linne Stang Hafskjær

Selma Marie Matheis

Lilli Amelie Myrland

Storm Sundet Luytkis

DØDE

Per Conradi Andersen  

Kåre Dyvik 

Jan David Andersen 

Hans Christen Rønnevik  

Einar Eik 

Hans Kristian Hoel 

Reidar Kristiansen 

Eva Woxen 

Sverre Norman Haug 

Kirsten Marie Flood 

Tore Martin Gunnarsrud  

Erik Lundh 

Kari Rustad 

Bjørg Aslaug Hemstad 

Per Gunnar Gulbrandsen  

Tove Dreyer 

Axel Gunerius Pettersen 

Ivar Amundsen 

Tore Geir Berdal 

Johanne Bøchman Karud 

Aase Johanne Ernestus 

Peter Maxwell Buraas 

Gudrun Thorhildur Skulason Berg 

Karin Marion Teigen 

Finn William Hauge 

Jon Birger Ryder-Larsen  

Alfhild Karen Valeur 

Tove Kidd 

Bjørg Jorunn Austnes 

Eli Cecilie Fotland 

Jens Olav Berg 

Nora Mariel Johnsen 

Alexander Hauge 

Lill-Mariann Aune 

Inger Unneberg 

Ragnhild Louise Fusdahl 

Helga Horne 

Grete Karin Christiansen 

Svein Erling Pettersen 

Harald Brendeford 

Tor Kjærvik 

Marianne Haugan 

Martin Gulbrandsen 

Arild Juell Hassel 

Randi Astri Hochlin 

Lilian Gulbrandsen 

Anil Shergill Horn 

Hans Rasmus Astrup 

Karsten Bomann Jonsen  

VIGDE

Nicolai Dahlgren og Gro Andrea Tjeldflåt

Kaja Elisabeth Koppang og Petter Plünneke Borvik
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HJØRNE
BARNAS EGET

Elisabeth Frafjord 

Torp,

trosopplæringsleder

Sandra Borøy,

korleder/

menighets arbeider S
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En gåte - på en måte

EN GÅTE PÅ-EN-MÅTE

1. Hvor mange bokstaver er det i Bibelen?

2. Jeg heter Jens. Hvem er det som er sønn av mine foreldre, men likevel ikke min bror?

3. Hva er ditt, men blir likevel brukt mest av andre?

4. Noen måneder har 30 dager og noen har 31 dager. Hvor mange måneder har 28 dager?

5. En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?

(illustrasjonene er i bruk etter godkjenning av Søndagsskolen Norge)

TIPS TIL UTEAKTIVITET: «KANELSNURR» PÅ BÅL

Lag pinnebrøddeigen hjemme før dere går ut. Ta med den ferdige deigen, smør, sukker og kanel ut på tur. Lag bålet og

finn en passende pinne å surre pinnebrødet rundt. Så! Før du steker smører du på smør, sukker og kanel rundt på

pinnebrødet. Stek over bålet til passende stekt deig. OG VIPPS – en ferdig, deilig og digg variant av kanelsnurr å nyte!

OPPSKRIFT PÅ PINNEBRØDDEIG:

500 G MEL (BRUK GJERNE LITT GROVT MEL)

2 TS BAKEPULVER

5 SS SUKKER

1 TS SALT

1 DL MATOLJE

CA 2 DL LUNKET VANN

Bland alt det tørre først.

Spe med vann og olje til deigen har plastelinakonsistens. 

1. Hvor mange bokstaver er det i Bibelen?

2. Jeg heter Jens. Hvem er det som er sønn av mine forel-

dre, men likevel ikke min bror?

3. Hva er ditt, men blir likevel brukt mest av andre?

4. Noen måneder har 30 dager og noen har 31 dager. Hvor 

mange måneder har 28 dager?

5. En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene 

vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville 

den hatt?

TIPS TIL UTEAKTIVITET: 

«KANELSNURR» PÅ BÅL
Lag pinnebrøddeigen hjemme før dere går ut. Ta med den 

ferdige deigen, smør, sukker og kanel ut på tur. Lag bålet og

finn en passende pinne å surre pinnebrødet rundt. Så! Før 

du steker smører du på smør, sukker og kanel rundt på

pinnebrødet. Stek over bålet til passende stekt deig. OG  VIPPS 

– en ferdig, deilig og digg variant av kanelsnurr å nyte!

Oppskrift på pinnebrøddeig:
500 g mel (bruk gjerne litt grovt mel)

2 ts bakepulver

5 ss sukker

1 ts salt

1 dl matolje

ca 2 dl lunket vann

KNØTTENE OG BARNEKOR  

I ULLERN

Har du et barn som er glad i sang, 

musikk og dans? I Ullern har vi korene 

Knøttene (fra 3-6 år) og Barnekoret for

1.-4.klassinger som har øvelser på onsdager. 

I periodene vi ikke kan møtes fysisk lages 

det digitalt alternativ for begge kor. Ønsker 

du tilgang til disse samlingene? Ta kontakt med barne- og 

musikkarbeider Sandra Borøy (+47 47322977) eller sjekk ut 

Ullern Menighets hjemmesider for mer informasjon.

EN GÅTE PÅ-EN-MÅTE

1. Hvor mange bokstaver er det i Bibelen?

2. Jeg heter Jens. Hvem er det som er sønn av mine foreldre, men likevel ikke min bror?

3. Hva er ditt, men blir likevel brukt mest av andre?

4. Noen måneder har 30 dager og noen har 31 dager. Hvor mange måneder har 28 dager?

5. En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?

(illustrasjonene er i bruk etter godkjenning av Søndagsskolen Norge)

TIPS TIL UTEAKTIVITET: «KANELSNURR» PÅ BÅL

Lag pinnebrøddeigen hjemme før dere går ut. Ta med den ferdige deigen, smør, sukker og kanel ut på tur. Lag bålet og

finn en passende pinne å surre pinnebrødet rundt. Så! Før du steker smører du på smør, sukker og kanel rundt på

pinnebrødet. Stek over bålet til passende stekt deig. OG VIPPS – en ferdig, deilig og digg variant av kanelsnurr å nyte!

OPPSKRIFT PÅ PINNEBRØDDEIG:

500 G MEL (BRUK GJERNE LITT GROVT MEL)

2 TS BAKEPULVER

5 SS SUKKER

1 TS SALT

1 DL MATOLJE

CA 2 DL LUNKET VANN

Bland alt det tørre først.

Spe med vann og olje til deigen har plastelinakonsistens. 

Bland alt det tørre først.
Spe med vann og olje til 
 deigen har plastelina
konsistens
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MENIGHETSKALENDER Sjekk 
 nettsiden og 

 Facebooksiden vår 
for oppdateringer knyttet 
til restriksjonene grunnet 

COVID19 rundt våre 
arrangementer! 

UKE 22
Onsdag 2.6 
17.00 Sommerfest/superonsdag

Torsdag 3.6 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Søndag 6.6 
11.00 Høymesse ved  
Maria Pedersen-Mong

UKE 23
Onsdag 9.6 
12.00 Babysang (påmelding på 
 nettsiden)

Torsdag 10.6 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Fredag 11.6 
18.00 Tweensklubben Chili (opp datert 
informasjon og påmelding på nettsiden)

Søndag 13.6 
11.00 Familiemesse med utdeling av 
6-årsbok ved Jorund Andersen

UKE 24
Lørdag 19.6 
Konfirmasjoner ved Jorund  Andersen, 
Maria Pedersen-Mong og Halgeir 
Schiager (se tidspunkt på nettsiden)

Søndag 20.6 
Konfirmasjoner ved Jorund  Andersen, 
Maria Pedersen-Mong og Halgeir 
Schiager (se tidspunkt på nettsiden)

UKE 25
Søndag 27.6 
11.00: Fellesgudstjeneste i Skøyenl,  ved 
Ingeborg Sommer

UKE 26
Søndag 4.7 
11.00 Fellesgudstjeneste i Ullern ved 
Maria Pedersen-Mong

UKE 27
Søndag 11.7 
11.00 Fellesgudstjeneste i Ullern ved 
Petter Dille

UKE 28
Søndag 18.7 
11.00 Fellesgudstjeneste i Ullern ved 
Petter Dille

Uke 29
Søndag 25.7 
11.00 Fellesgudstjeneste i Ullern ved 
Petter Dille

UKE 30
Søndag 1.8 
11.00 Fellesgudstjeneste i Skøyen ved 
Maria Michaela Holen Bjørndal

UKE 31
Søndag 8.8 
11.00 Fellesgudstjeneste i Skøyen ved 
Ingeborg Sommer

UKE 32
Søndag 15.8 
11.00 Høymesse,  Fellesgudstjeneste 
i Skøyen med Michaela Holen Bjørndal

UKE 33
Onsdag 18.8 
12.00    Babysang (påmelding på nettsiden)

Søndag 22.8 
11.00 Høymesse

UKE 34
Torsdag 26.8 
18.30 Kveldsmesse 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Lørdag 28.8 
Konfirmasjoner ved Jorund  Andersen, 
Maria Pedersen-Mong og Halgeir 
Schiager (se tidspunkt på nettsiden)

Søndag 29.8 
11.00 Høymesse

UKE 35
Lørdag 4.9 
Gjenåpningsfest!

Søndag 5.9 
11.00  Gjenåpningsgudstjeneste 
ved Jorund Andersen, Maria 
 Pedersen-Mong, Petter Dille og  
Halgeir Schiager

SVAR PÅ GÅTENE:

1. 7

2. Meg selv.

3. Navnet ditt.

4. 12. Alle måneder har 28 dager.

5. Hvit. Hvis alle sidene vender mot sør 

er du på Nordpolen, og der finnes det 

kun isbjørner.6-ÅRSBOK
Søndag 13. juni
Utdeling av 6-årsbok har lang tradis-

jon i Ullern menighet. Selve rammene 

for utdelingen må tilpasses i tråd med 

 gjeldende retningslinjer for smittevern.

Dersom vi kan samles fysisk vil utde-

lingen foregå søndag 13. juni, mellom 

kl. 11-13. Alle påmeldte vil få oppdatert 

HELT informasjon 

senest onsdag 

9. juni. Det vi 

uansett kan 

love er at alle 

seksåringer 

(eller de som fyller seks år i 

2021) som ønsker bok, skal få det! 

Påmelding

Vi ber om at alle som vil ha 6-årsboken 

"Tre i et tre" meldes på via lenken på 

kirken.no/ullern, så vi kan ivareta smit-

tevern og sikre at alle som vil får bok!
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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?

www.frognerkilen.no 22 55 66 75
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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-
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

KONTAKTLINSER
BRILLER

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
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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

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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Maria Liholt, kateket

907 32 654

ml574@kirken.no

Ingvild Maria 

 Tømmerbakk,

kirketjener

907 07 736

Marie Try Valø,

kirketjener

995 28 254

Sandra Borøy, korleder 

/ menighets arbeider 

barnogmusikk.ullern@

gmail.com 

473 22 977

Rasmus   

Bell Andreassen 

Ungdomsarbeider

488 96 839

Maria Pedersen-Mong, 

kapellan

mp828@kirken.no 

45415233

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 

408 14 334 

Elisabeth Frafjord 

Torp, 

trosopplærings leder 

et692@kirken.no

984 520 82

ULLERN MENIGHET 
Holgerslystveien 22, 0280 Oslo • Tel: 408 14 334 •post.ullern.oslo@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 du en 
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

EIE eiendomsmegling


