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Jarbakken 7, 0767 Oslo

 
Pris: kr.1000 pr par 

inkl. lunsj og kursmateriell
 

Påmeldingsfrist 30.sept. til Anette Norman, 
an628@kirken.no eller 408 14 123

PREP fokuserer på det som styrker parforholdet 
og gir verktøy til god kommunikasjon. 

Kurset er for par i alle aldere.

Kursholdere:
Åshild S. Storheim og

Knut Erlend Hjorth-Johansen.
Sertifiserte kursledere fra Modum Bad

Lørdag 16. oktober kl.10-17 og 
søndag 17.oktober kl.12-17

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 
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Layout og oppsett:  

Idé & Tekst, Hilde Flaten
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FINANSIERING

Bladet finansieres av gaver, 

frivillige kontingenter og 

 annonser. Bruk gjerne  

kontonr. 1600 47 84719.  

Merk gaven/kontingenten 

"KirkeNytt".
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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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– Hei Rasmus, vi hører rykter om at du 
skal slutte! Hva skjer? 
– Stemmer det. Jeg skal et år på 

 folkehøgskole. 

 

– Hva skjer nå da? 
– Nå blir det et år med snowboard og 

surfing oppe i romsdalen.

 

– Høres kult ut.  
Hva gleder du deg mest til? 
– Nei, som du vet så er jo leir noe av det 

aller morsomste jeg gjør her i menighet-

en. Det å bli kjent med nye, ha show og 

dumme seg ut er noe jeg bare digger. Så 

du kan jo si det sånn at nå skal jeg på et 

års leir!! Blir jo også kult å møte andre 

som deler mine interesser.

 

– Hva med menigheten? Hva vil du 
savne mest? 
– Å, jeg kommer til å savne så mye. 

 Aktivum-gjengen, staben, alle jeg 

møter her og der som er aktive i 

verdens beste menighet!  I felles-

skapet har jeg  kunnet legge bort  

bekymringer jeg bærer på, og jeg 

har erfart at det er mulig å legge 

 bekymringene i Guds hender.

 

– Hvor lenge har du vært aktiv her, 
egentlig?
– På en måte har jeg jo vært aktiv og 

hatt en tilhørighet til Ullern kirke hele 

livet. Jeg ble døpt her, gikk i Knerten 

barnehage - som nå er Holgerslyst 

barnehage. Så har jeg jo alltid gått 

på skole i området og vært innom 

ved  forskjellige anledninger. Men 

sånn veldig aktiv var jeg vel ikke før 

 konfirmasjonstiden. Hvor jeg etter 

konfirmantleir fortsatte på lederkurs og 

har vært leder på hver leir siden. Så fikk 

TAKK! 

jeg jo en 20% stilling som ungdoms-

arbeider og har hatt ansvar for Aktivum 

(ungdoms klubben) de tre siste årene.

 

– Hva har vært morsomst?
– Det morsomste har vært leir og alle 

arrangementene vi har hatt i løpet av 

året.

 

– Hva er det viktigste du tar med deg 
videre? 
– Det må være den tilhørigheten jeg 

føler i Ullern og alle de gode samtalene 

KirkeNytt har tatt en prat med Rasmus Bell Andreassen

med ungdom, stab og andre aktive i 

menigheten. Så felleskapet, åpenhet og 

at alle er velkommen! 

 

– Men vi ser deg jo igjen?
– Jajaja! Familien bor fortsatt i området, 

jeg er fortsatt leder og jeg skal mer på 

leir, Aktivum og mye mer!! Ullern kirke 

betyr så mye for meg, så jeg vil nok alltid 

komme til å møte opp her og der!

 

– Ta vare på deg, så ses vi plutselig.
– Takk for det! Det gjør vi!!
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VELKOMMEN  TIL BRØNNØYA!

Elisabeth har vært en folkekjær artist 

i over førti år og har stått på utallige 

scener rundt omkring i verden. Når 

lysene er slukket og røykmaskinene er 

slått, av reiser hun helst ut hit til hytta, 

og sitter og ser på båtene som passerer 

på fjorden.

– Du vet, hele familien min er fra 

 Sykkylven, og både pappa og morfar var 

fiskere, så havet har alltid vært viktig 

for meg. Med glimt i øyet slår hun over 

til sunnmørsdialekt for anledningen.  

–  Jeg føler meg veldig knyttet til 

 naturen som gir meg en ro. Det er noe 

med å være i kontakt med ytterpunkt-

ene som gir meg stor glede. 

– Hvordan står du i denne overgangen 
mellom tusen lyskastere på scenen og 
et telys på terassen?
– Jeg har alltid vært trygg i meg selv, 

og finner fort roen både på scenen, men 

også for meg selv her ute. Jeg tror det 

er medfødt, samt at jeg har lært mye av 

mor og far. De ga meg frihet til å være 

meg selv. Jeg liker solide overganger, 

det å gå fra 0 til 1000 på kort tid.

I 2016 hadde Elisabeth jobbet 

Elisabeth Andreassen, også kjent 
som Bettan, har satt  presten 
i jobb på vei til den lille øya 
 utenfor Nesøya i Asker. For å 
komme over fra parkerings  -
-plass en til ferieparadiset, må 
sveiva på kabelferjen gå rundt en 
god del ganger. Vel fremme ved 
hytta serveres vi kaffe av hennes 
eldste datter Anna.

"BETTAN":
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VELKOMMEN  TIL BRØNNØYA!
 nesten 40 år i strekk, da hennes 

 ektemann og Anna og Noras far, Tor, 

dør brått. 

– Vi levde som vanlig helt til han døde. 

Det var et sjokk, og det var naturligvis 

veldig tøft. 

Elisabeth snakker om tapet av 

 ektemannen med en åpenhet som 

 virker naturlig, og samtidig med et 

 omriss av levd liv som gjør inntrykk. 

– Jeg fikk 27 år med ham, forteller hun. 

Verdens fineste mann! Begravelsen var 

i Ullern kirke. Det er det fineste jeg har 

vært med på. 

Døtrene deres sang, Elisabeth holdt 

tale. Kirken var full, og mange andre 

bidro. Det var en tung dag å forberede, 

og komme seg gjennom. 

– Men når man elsker noen så høyt, 

klarer man alt. Jeg fikk så mye styrke 

av kjærligheten Tor og jeg delte. Jeg var 

heldig som fikk være med ham. 

Ullern kirke var stappfull på 

gravferdsdagen, men Elisabeth  opplevde 

Ullern kirke som en god støtte. 

– Det var veldig godt å komme til 

 Ullern kirke og føle seg så godt ivaretatt 

og at vi fikk gi vår siste hilsen til Tor i 

en slik ramme som kirken gir. Jeg har 

en  skikkelig godfølelse for Ullern. Både 

Anna og Nora er konfirmert der, og 

jeg føler det er åpne dører og at alle er 

velkomne.

Bare to uker etter gravferden 

 hadde hun premiere på nytt show med 

Bobbysocks-kollega Hanne Krogh i 

Tønsberg. Hun var spent på hvordan 

premieren skulle gå. 

– Det var jo rett opp på scenen, men 

det var egentlig litt deilig å ha noe å ta 

tak i, og gjøre, men det var også tøft, 

naturligvis. 

Men første gang jeg gikk på  scenen 

alene for å gjøre en sang, så kjente 

jeg en enorm kjærlighet komme mot 

meg fra publikum. Jeg har aldri kjent 

 maken! Denne omsorgen kom også 

fra hele Norge. En tsunami av varme, 

omtanke og kjærlighet. 

Elisabeth har flere ganger tatt til 

tårene på scenen, men synes ikke det 

er så farlig.  – Jeg tror det er fint at vi 

viser følelser og at vi får se at det ikke er 

farlig, forteller hun. 

Havet har alltid vært viktig for Elisabeth. Hun sitter gjerne og ser på båtene som 

passerer på fjorden

– Kjente du ikke på noe bitterhet over 
at det skjedde jo så brått? 
– Nei, det at vi fikk så mange fine år 

med ham er den store gleden og den 

store trøsten. Men det var jo tidlig, 

 kanskje spesielt for jentene.

Det var fint 
å komme til 

 Ullern kirke og  
føle seg ivaretatt.
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Lockdownen under pandemien ble 

den første lengre pausen Bettan har 

hatt i karrieren. Hun kaller det en slags 

omstart i hele systemet. Tiden har hun 

brukt til å pusse opp, installere ny port 

og få opp skigard på hytta blant annet. 

Hun har lest mer og lagt planer for 

fremtiden. 

– Du ble ikke klar for å pensjonere deg 
av denne pausen? 
Elisabeth ler hjertelig og svarer  kontant 

– Nei, jeg kommer til å holde på til jeg 

stuper! Litt som Lill Babs tror jeg. 

Latteren sitter løst hos Elisabeth, og 

bygger bro mellom livets store gleder og 

sorger.

– Hvor finner du overskuddet til å 
 fortsette? 
– Jeg føler jeg har så mye å gi! Og et 

stort hjerte hvor det er kort vei inn.

Elisabeth har engasjert seg i mange 

saker. Hun er ambassadør for Norsk 

Nettverk for Downs Syndrom og for 

Sykehusklovnene. I tillegg har hun 

 jobbet med flere organisasjoner rundt 

for barn som lever under vanskelige 

forhold omkring i verden. 

– Hva mener du kirker og menigheter 
bør gjøre mer av?  
– Hvis man er lei seg eller i en  vanskelig 

livssituasjon, skal man kunne gå til 

kirken og få pratet om dette. Da skal 

kirken være åpen for å ta imot folk. Noe 

av kirkens historie kan nok gjøre mange 

usikre på om det er trygt å gå til kirken.

Elisabeth sitt engasjement 

har begynt å ta seg opp. – Kirken 

 burde snakke enda mer om all slags 

kjærlighet! La mennesker få være seg 

selv. Jeg er så glad for at Pride-flagget 

er å se så mange forskjellige steder, 

også i kirken!

Elisabeth har et stort hjerte for 

 Ullern menighet. – Det er i Ullern kirke 

jeg har hatt noen av mine vakreste og 

vanskeligste dager, og det at kirken har 

rommet alt dette, gjør at den blir veldig 

viktig for meg. Jeg er stolt av å tilhøre 

den kirken. 

Datteren Anna har slått seg ned 

og blir med i samtalen: – Når jeg ser 

 Ullern kirke, begynner jeg å tenke på 

alle disse fine og triste øyeblikkene. 

Som når jeg har jobbet på Radium-
Elisabeth snakker med et omriss av levd liv.  

Det gjør inntrykk.

13. februar 2020 hadde Chess, 

musikalen ABBA-generalene Benny 

Andersson og Bjørn Ulvæus sto bak, 

premiere på Folketeatret i Oslo og 

 anmeldelsene var strålende. I fjor 

 sommer hadde hun premiere på nytt 

show med artistkollega Anita Skorgan, 

«Bettanita», som de spilte helt til pande-

mien førte til en lang nedstenging.

– Aah det har vært så deilig! For meg. 

Jeg vet at mange av mine kollegaer ikke 

har den bufferen jeg har etter førti års 

jobb, og har slitt i denne perioden. Også 

har vi fått noe støtte til å holde hjulene 

i gang fra Kulturrådet. Norge er jo et 

fantastisk land å bo i. 



Jeg tror det er fint 
at vi viser følelser og 

at vi får se 
at det ikke er farlig!
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hospitalet og har stoppet opp og sett 

ut vinduet og sett kirken, har jeg et lite 

øyeblikk hvor jeg tenker på alt dette.

Anna og søsteren Nora har kanskje 

hatt en litt annerledes oppvekst enn 

andre barn, med en mor som støtt og 

stadig var på turne.

– Når skjønte du at mamma var «Hele 
Norges Bettan»? 
Anna ler, som sin mor. – Jeg skjønte 

det vel etter hvert som folk spurte om 

mamma uten at jeg forsto hvorfor de 

visste hvem hun var. Eller når vi så 

henne på TV mens hun var hjemme 

på stua. Så det var egentlig når vi så 

hvordan andre så henne, at vi skjønte 

hun hadde en litt annerledes jobb. Og vi 

fikk jo en påminnelse for ikke så lenge 

siden, da hun var svaret på et Trivial 

Pursuit-spørsmål.  

Både Tor og jentene var ofte med 

på konserter og turneer, men en gang 

da Elisabeth hadde vært på reise alene 

i flere uker, kom hun hjem og sa til 

Anna og Nora: «I dag skal ikke dere 

på skolen, i dag skal vi ha familiedag!» 

Hun tok barna ut av skolen, kanskje 

mot lærernes ønske. Men slik måtte det 

være, mente Elisabeth.

– Vi hadde så gode år i 

 Veslekroken! Et hus alltid fylt med 

masse folk, store middager og noen som 

laget mat. Nå har jo Anna og Nora blitt 

så flinke til å lage mat, dekke langbord 

og pynte.

Av Petter Dille,

kapellan

Elisabeth kombinerte artistkarrier-

en med familielivet i mange år. – Jeg er 

stolt over årene som har gått hvor jeg 

også har fått være mamma og familie-

person. Tenk alle årene som har gått, så 

fint vi har hatt det!

Hun mener kanskje man må være 

litt gal for å få det til. – Tenk så masse 

alvor og tull og tøys det har vært! sier 

hun til datteren.

Anna tenker seg om og sier til 

 moren: – Det er veldig fint med deg, at 

du rommer både alvor og galskap. Du 

balanserer de to sidene ved livet på en 

god måte! 

Elisabeth svarer kontant med et 

smil på lur: – Man må ha litt galskap i 

hverdagen.
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Da Else Pauline «Tinken» 
Rudler døde, hadde hun 

 testamentert det meste av arven 
til to tiltak hun satte pris på i 

 nærmiljøet,  Radiumhospitalets 
 kreft forskning og Ullern 

menighets eldrearbeid. 

I stor takknemlighet har Ullern 
menighet mottatt  

den svært generøse gaven. 

NOREVEIEN 19

Du har kanskje sett det staselige huset i 

Noreveien 19 på Montebello?

Der bodde Tinken Rudler.  Hun 

ble født 24. februar 1928 og døpt Else 

 Pauline. Men det var Tinken hun likte 

å bli kalt, og i dødsannonsen og på 

gravstøtten ønsket hun at det skulle stå 

Tinken, ikke hennes døpenavn. 

Villaen på 3 mål utsiktstomt i 

Noreveien ble bygget på slutten av 

1920-tallet.  Huset i nyklassisk stil står 

i dag på byantikvarens gule liste som 

«en sterk representant for 1920-talls- 

klassisisme med klare arkitektoniske 

og håndverksmessige kvaliteter og høy 

grad av autentisitet.»  Det var Tinkens 

ønske at eiendommen skulle selges, og 

at verdiene skulle tilfalle to gode formål 

i lokalmiljøet. 

EN FANTASTISK 
 TESTAMENTARISK GAVE

Tinken var enebarn og barnløs og 

bodde i sitt praktfulle hjem på Monte-

bello hele sitt liv, først sammen med 

sine foreldre, kaptein Hans Hjort og 

fru Else Marthine, født Kiær, deretter 

med moren som ble enke. På sine godt 

voksne dager giftet Tinken seg med 

Ulrich Egeberg Rudler. Han døde i 

1995.  Familien hadde tilknytning til 

Østfold, og som enebarn og eneste 

barnebarn i sin gren av familien, arvet 

Tinken store skogeiendommer i Østfold 

og  Østerdalen.

KUNSTINTERESSERT

Tinken var en ressurssterk og språkme-

ktig dame, opptatt av kunst og kultur. 

Hun ferierte gjerne i Frankrike der 

hun hadde stor glede av sine språk-

kunnskaper. På 1980-tallet besøkte 
Av Åshild Watne
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hun Nasjonalgalleriet flere ganger for 

å donere malerier fra sin samling, og 

i testamentet ble Nasjonalgalleriet 

og Kunstindustrimuseet tilgodesett 

med billedkunst og antikviteter. Vi 

vet ikke om Tinken musiserte selv, 

men hun  etterlot seg også et nydelig 

 Bechstein-flygel i stuen.

EN GOD NABO

Tinkens naboer forteller om en  hyggelig 

og vennlig dame, svært korrekt, 

 oppegående og godt orientert. Hun 

hadde full kontroll over sin økonomi, 

sine eiendommer og verdipapirer, og 

var skvær og klar, tydelig og konstruktiv 

hvis det var forhold i nabolaget som 

måtte diskuteres. 

Hun var gavmild og kom gjerne 

med elgkjøtt fra eiendommen sin i 

Østerdalen som takk for hjelpen til 

gode naboer. Hun var glad i god mat 

og  drikke, men likevel av den gamle 

 skolen. Det skulle være kvalitet, men 

ikke overforbruk eller overdreven 

 luksus.

Hagen hennes var alltid velstelt, til 

glede for alle som gikk forbi. De senere 

årene hadde hun en trofast hjelper som 

bistod henne med hagearbeidet. Hun 

elsket hjemmet sitt, og ifølge naboer 

var hun fantastisk flink til å ta vare 

på huset, og det ble nymalt med korte 

 mellomrom.

ET LIV TAR SLUTT

Selv om alderen ble høy, ville ikke 

 Tinken på aldershjem.  Hun bodde 

hjemme helt til det siste, og lå på syke-

hus i bare en uke før hun døde, 89 år 

gammel, den 11. juli i 2017. Hun ble 

bisatt fra Ullern kirke og gravlagt i 

familliegraven ved Vestre gravlund. 

Fordi hun verken hadde søsken eller 

barn, eller søskenbarn på farssiden, var 

hun den siste i sin gren av Hjortslekten.  

I henhold til testamentet er det avsatt 

midler til å stelle familiegravstedet i 

minimum 100 år. 

EN GAVE  

TIL GLEDE FOR MANGE

Tinken Rudler var en ganske  privat 

 person. Vi vet ikke hvorfor hun  valgte å 

gi en så stor gave til sin lokale menighet. 

Men vi vet at hun i flere år var med i 

en av menighetens sorg grupper, ledet 

av frivillige med  tapserfaring. Tinken 

uttrykte stor  takknemlighet over å 

Familiegravstedet ved Vestre gravlund

kunne delta i sorgguppe, og kanskje 

var denne erfaringen sentral da hun 

skrev sitt testament. Ideen til formålet 

for gaven kan også ha kommet fra 

hennes  venninne, Alfhild Stange. 

Frøken Stange fra Nordheimbakken var 

svært opptatt av menighetspleien og 

av de eldre i Ullern menighet og gav en 

stor gave til  opprettelsen av stiftelsen 



10  KIRKENYTT

INGUNN GRYTNES KRISTENSEN

MIN SALME

470

NORSK SALMEBOK

T: Afro-amerikansk spiritual
O: Edvard Hoem 1999
M: Afro-amerikansk spiritual

NÆRMERE DEG, MIN GUD

Nærmere deg, min Gud,  
nærmere deg,
om det et kors enn er  
som løfter meg.
Synes meg veien trang,  
er det dog all min sang:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Vandrer jeg viden om,  
solen går ned,
mørkt blir det,  
kun en sten å hvile ved.
I mine drømmer jeg f 
inner til deg dog vei,
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Stigen jeg skuer  
reist mot himlen opp.
Englene ferdes der  
til høyest’ topp.
Nåde er all din vei,  
oppad den fører meg,
Nærmere deg min Gud,  
nærmere deg.

Derfor med våkent sinn  
fullt av din pris
bygger et Betel jeg  
på Jakobs vis.
I mine sorger jeg  
ønsker meg nær til deg,
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Høyt over stjerners hær  
stiger min sjel.
Herre, du evig er  
min lodd og del.
Tung eller lett min gang,  
alltid det blir min sang:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

 Eldres Hygge. I flere tiår har stiftels-

en finansiert «Eldres Hygge», senere 

kalt «Hyggetreff», med bussturer og 

lunctreff for eldre i Ullern sokn. Når nå 

dette fondet er nesten tomt, kan det nye 

eldrefondet overta, til minne om Else 

Pauline «Tinken» Rudler, f. Hjort, som 

i testamentet har øremerket gaven til i 

Ullern menighets arbeid med hyggetreff 

og besøkstjeneste.

Det er en betydelig forpliktelse å 

motta en så generøs gave, og Ullern 

menighet vil forvalte den med stor 

 respekt og i dyp takknemlighet overfor 

den gavmilde giveren fra Noreveien 19.

Dette bildet av farmoren, Marthine 

Cappelen Hjort, f. Kiær, er ett av flere 

kunstverk som Tinken donerte til 

Nasjonalgalleriet. Billedkunstneren 

er Asta Nørregaard, venninne og 

medstudent av Harriet Backer.  Foto: 

Nasjonalmuseet/Anne Hansteen



 KIRKENYTT   11

NÆRMERE  DEG, MIN GUD

Av  

Ingunn Grytnes Kristensen,  

diakon i Ullern menighet 

Denne salmen har fulgt meg så lenge 

jeg kan huske. Den ble skrevet av 

britiske Sarah Adams i 1840, og er 

 basert på første Mosebok 28, 10-20, 

historien om Jakobs drøm. Noe du 

kanskje ikke vet, er at salmen kalles 

«en salme ved reisens slutt», fordi 

over levende har fortalt at «nærmere 

deg, min Gud» var den siste sangen 

orkesteret spilte før Titanic sank en 

aprilnatt i 1912. 

 I min forrige stilling som  diakon 

jobbet jeg både med ungdom og 

 beboere på sykehjem, og når jeg 

 tenker tilbake på det, kom denne 

 salmen ofte opp. På sykehjemmet 

 hadde vi både gudstjenester og 

 sjelesorgsamtaler, og i disse samtalene 

var sang ofte en viktig del. Jeg møtte 

jevnlig to beboere som hadde langt-

kommen demens, og ordene var ikke 

så enkle å finne for dem lenger. Helt 

til jeg ganske tilfeldig skjønte at noen 

salmer var godt lagret, «nærmere 

deg min Gud» var en av dem. Da jeg 

tok første tone, stemte de i, og de 

kunne både melodi og tekst bedre enn 

meg – selv om jeg jukset og hadde 

den oppslått på telefonen! Musikk 

 limer hendelser til minneboka, og det 

var fantastisk å se og høre hva som 

 skjedde da vi sang denne salmen.

På en samling med konfirmantene 

i vår fortalte jeg om mitt forhold til 

salmen og på hvilken måte jeg kan 

oppleve meg nær Gud. Vi sang  salmen, 

og konfirmantene fikk i oppgave å 

skrive ned hva de ville sagt til Gud 

hvis han sto rett foran dem og hva de 

tenker at det å være nær Gud kan bety. 

Dette var noen av svarene: 

   Å være nær Gud er vel en slags 

tilhørighet, et sted jeg kan flykte til når 

jeg har det vondt. Det er en trøst at det 

finnes noe større enn oss. Lenge har jeg 

vært usikker på om Gud finnes, men jeg 

finner en trygghet i det nå. 

   Nærmere deg Gud sang vi i 

stad. Jeg vet ikke om jeg tror på Gud, 

men kanskje kan Gud være nær meg 

hele tiden selv om jeg ikke alltid føler 

det? Jeg håper det hvert fall. 

   Hvis jeg kunne stilt Gud et 
spørsmål ville jeg spurt om han kan 

spørre om bestefaren min er stolt av 

meg. Og at han må være nær han og 

passe på at han tar insulinsprøyten sin. 

Å være nær Gud er man vel i himmelen 

når man dør. Man kan sikkert være det 

på jorden også, men jeg tror man er 

enda nærmere i himmelen liksom, da er 

man jo rett ved siden av Gud. Jeg tror 

på at liv etter døden fordi jeg syns det er 

fint å tenke at døden ikke er slutten. Jeg 

håper skikkelig jeg kan møte familie og 

venner igjen.  

   Hvis jeg skulle sagt noe til Gud 

nå, ville jeg spurt om han kunne hjulpet 

meg med å forstå at jeg er bra nok, sånn 

ordentlig liksom. Jeg vet at han sier 

at jeg er høyt elsket og sånn, men jeg 

håper han kan hjelpe meg med å bli like 

glad i meg selv som han er. 

   Hvis Gud hadde stått her  hadde 

jeg kanskje sagt at jeg ofte er veldig 

opptatt med fotball og trening og skole, 

og glemmer Gud litt i hverdagen. Men 

jeg tror at han aldri glemmer meg, og at 

Gud er nær meg hele tiden liksom, selv 

om jeg ikke alltid føler at jeg er så nær... 

hvis du skjønner?   

Jeg syns dette var så nydelige og kloke 

tanker fra ungdommene. Noen ganger 

opplever jeg meg ekstra nær Gud, som 

på skogstur eller i kirken eller når jeg 

ser mennesker med varme hjerter. 

Andre ganger kan jeg føle at jeg 

snakker til en vegg, og at Gud har 

 viktigere ting å drive med enn å være 

nær meg. Men da tenker jeg på det 

konfirmanten sa: kanskje kan Gud være 

nær meg hele tiden selv om jeg ikke 

 alltid føler det? Og synger stille inni 

meg: Nærmere deg min Gud,  

nærmere deg. 
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NY DIAKON: INGUNN GRYTNES KRISTENSEN

Ingunn er 30 år og har siden hun ble 

utdannet i 2016 jobbet i Innstranden 

menighet i Bodø. «Det var min første 

jobb, og det var et godt sted å bli formet 

som diakon. Min kompetanse var for-

ventet og regnet med fra første stund.»

Med tiden fikk hun mange gode 

venner og kollegaer i menigheten. 

«Jeg knytter meg lett til mennesker og 

blir fort glad i folk jeg møter! Klart er 

det trist å slutte i en slik jobb, men nå 

 kjenner jeg at jeg gleder meg så mye til 

å bli kjent med folk her i Ullern». 

Ingunn snakker mye og engasjert, 

tilsynelatende full av forventning til å 

begynne i Ullern. Første arbeidsdag er 

16. august. «Jeg visste ikke så mye om 

Ullern, men kjente til noen i staben. Jeg 

fikk tilsendt utlysningsteksten, og det så 

jo ut som en veldig spennende stilling! 

Jeg har i en periode kjent på behovet 

for å komme nærmere familien, så da 

søkte jeg og fikk en virkelig god følelse 

da jeg var på intervju.»

Hun er oppvokst på en gård litt 

utenfor Tønsberg, med mor, far og en 

lillebror. De tilhørte Den evangelisk- 

lutherske kirke, og hun var 

 konfirmant der. I åra 

etter konfirmasjonen 

startet en prosess 

i henne hvor 

hun måtte 

finne ut 

hva hun 

tror på. 

Hun startet på en bachelor i Religion, 

kultur og samfunn på MF Vitenskape-

lig høyskole (den gang: Det teologiske 

menighetsfakultet). Det var en veileder 

der som oppfordret henne til å studere 

diakoni, og via et studieopphold i Stock-

holm ble engasjementet for faget tent! 

«Diakoni er å gjøre evangeliet 

praktisk gjennom handlinger. For meg 

handler det om å være en raus kirke, 

med rom for hverdagene i tillegg til de 

store merkedagene. Å bli sett uansett 

hvem man er og hva man tror, er viktig. 

Kirken skal være et godt sted å være! I 

Sankta Klara kyrkan i Stockholm erfarte 

jeg en fantastisk inkluderende praksis 

som jeg inspireres av.»

Hvor kommer engasjementet ditt fra?
Ingunn tenker seg litt om. «Jeg har 

sett hvordan enkelte har blitt støtt ut 

av  kirkelige sammenhenger,  homofile 

for eksempel. Det er ikke greit. Jeg 

vil  jobbe for at alle skal føle seg 

 velkommen i kirka, uansett hvem man 

er og hvem man elsker». 

Hun drømmer om et koselig hus 

hvor det er plass til hund, masse blom-

ster og kanskje høner. «Det er sikkert 

gårdsgenene som slår inn her, men jeg 

ønsker meg et åpent hjem med plass 

til de som vil komme og trenger et sted 

WOW! FOR EN KIRKE!
Ullern menighets nye diakon er på besøk på sin nye arbeidsplass og 
har akkurat gått en runde rundt kirka før vi møtes. «Jeg har jo sett 
bilder av den, men dette er jo helt fantastisk! Ah, dette føles riktig.» 

For meg handler 
 diakoni  

om å være  
en raus kirke.

Foto: 

Kim Christie Østberg



å være. Også ønsker jeg at  kirken er et 

sted hvor vi kan ønske folk  velkommen 

til et hellig rom med plass til hele 

dem og alt av tvil, tro, spørsmål og 

 undringer.» Hun snakker engasjert 

om «alt det levde livet! Jeg tror på 

mye; på Gud, det gode i mennesker, en 

 kaffekopp, et smil, det gode blikket som 

en kur for usynlighet.» Og ludo? «Jeg 

elsker ludo!»

Familie og venner sørpå, og ønsket 

om å bruke mer tid med dem, har vært 

viktige grunner til at hun nå flytter 

«hjem». «Men jeg har søkt Ullern fordi 

det så ut som en spennende stilling, 

og nå som jeg er ferdig i Innstranden, 

kjennes det veldig riktig å skulle komme 

hit.» I tillegg er hun glad i å lese, og å 

være i naturen! «Jeg liker godt å gå tur, 

ta det rolig og være ute. Jeg opplever 

Gud når jeg er i naturen,» forteller hun. 

Hun har også forlatt et quizlag hun 

var med på i flere år: «Jeg kan ikke alt, 

men det må være lov å si at jeg skinner 

i «mine» kategorier», ler hun hjertelig. 

Ellers er hun hobbyfotograf som  synes 

det er gøy å ta fine bilder som hun 

 poster på Instagram. 

Kan du dele en litt artig sannhet om 
deg selv, en såkalt «fun fact»?
«Jeg er langt over gjennomsnittet 

interessert i Hurtigruta til å være 30, så 

det er bare å spørre om det, så skal vi 

kunne holde det gående en stund,» ler 

Ingunn. 

I august var hun på sin siste 

 konfirmantleir i sin gamle jobb og 

starter altså i Ullern kort tid etterpå. 

«Jeg gleder meg og har en god følelse 

for oppstarten. Dette var en god timing 

for å bytte jobb, og det føles så bra! Og 

så gleder jeg meg så mye til å treffe alle 

folkene i Ullern. Det virker som et godt 

sted å være,» avslutter hun.  

Av Petter Dille,

kapellan F
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Ullern bydel - bydelssider i KirkeNytt

Beste hilsen bydelsdirektør
Marie Anbjørg Joten

En ny høst  
i vente

Sommeren fyker forbi i rekordfart 
og helt plutselig er høsten her. Men 
denne høsten ser ut til å bli langt 
hyggeligere enn fjorårets. 

Har du ikke fått tilbud om 
vaksine?  
Ta kontakt med oss:
Kontakt: e-post:

ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no 

Telefon vaksinesenter: 40 40 29 38 

Adresse: Noreveien 26, 0379 Oslo

Regjeringen har annonsert at vi går en normal hverdag 
i møte, med ytterligere lettelser i løpet av september. 
 Årsaken til dette, er fremdriften vi ser på vaksinering og at 
de aller fleste over 18 år forventes å være fullvaksinerte 
innen midten av  september. Dersom du ikke har fått dose 
1 – oppfordrer vi deg på det sterkeste til å ta kontakt med 
vaksinesenteret i bydelen slik at du får vaksinert deg. Da blir 
du beskyttet mot alvorlig sykdom dersom du blir smittet av 
koronaviruset. Dose 2 får du med noen ukers mellomrom. 
Kontakt informa sjon til Ullern vaksinesenter finner du i dette 
bladet.  Selv om vi er fullvaksinerte, må vi holde på de gode 
vanene vi har etablert i forhold til hygiene; hold deg hjemme 
hvis du er syk, vask hender hyppig og host i  armkroken. 

Høstprogrammet til Ullern kultursenter er nå klart og vil 
komme i din postkasse i slutten av august. Programmet 
vil også ligge tilgjengelig digitalt på nettsidene til kultur
senteret.

I år er det stortingsvalg.  Det er mulig å forhåndsstemme 
mellom 10. august og 10. september. Det er som tidligere år, 
satt opp en valgbrakke på den nederste parkerings plassen 
på CCvest. Du kan forhåndsstemme mellom kl. 10 – 19 
på hverdager og 10 – 18 på lørdager. Valg dagene er 13. og 
14. september og da kan du stemme ved utvalgte barne
skoler i bydelen. Hvilke skoler dette gjelder finner du en 
oversikt over i dette bladet.  

Fo
to

: T
ho

m
as

 E
ks

tr
aø

m



Det høres kanskje rart ut, men saker henger ofte sammen, så derfor er 
 Stortingsvalg også i stor grad lokalvalg.

Den 13. september bestemmer vi hvem som skal representere oss de neste 
fire årene. Det er kandidater som kommer fra et sted og de stiller opp for 
å bli valgt. Partiene har programmer og kandidatene blir løpende utfordret 
på aktuelle saker. Hva mener de om helse, samferdsel, skole og mye annet. 
Dette er viktige spørsmål for alle i hverdagen. Det treffer oss alle, også lokal
politikere. Føringer på mange fagområder og økonomiske rammer er premiss
er som former handlingsrommet i alle kommuner og bydeler i Oslo.

Nylig kom det en nedslående tilstandsrapport om miljøutfordringer. Her blir 
vi brutalt minnet om at det må tas snarlige grep for at Norge skal oppfylle 
sine internasjonale forpliktelser. Dette er også tiltak der rammene i hoved
sak bestemmes sentralt, men som ofte gjennomføres lokalt. Ingen politikere 
stiller til valg og lover en tøffere hverdag for folk. Budskapet skal helst skape 
entusiasme, men i dette tilfellet opplever vi en slags unntakstilstand. Dette 
er alvor og her må alle bidra. Det er bra, men medisinen er ikke på blå resept, 
så det er viktig med kunnskap. 

Derfor er dette en oppfordring til alle velgere. Søk kunnskap og utnytt 
 momentet før et valg til å utfordre både lokale og sentrale politikere om hva 
de vil gjøre for å møte aktuelle utfordringer som ligger foran oss. Det er lett å 
glemme her i landet der forventningen om fortsatt velstand er  dominerende i 
bevisstheten hos de fleste.
Godt valg!

Stortingsvalg  
er også lokalvalg

Carl Oscar Pedersen
Leder av bydelsutvalget i Ullern
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Politiske 
møter 

Ullern bydelsutvalg, bydelsutvalgets 
komiteer og brukerråd har følgende 
møter 2. halvår 2021:  
Ullern ungdomsråd og Rådet 
for mennesker med nedsatt 
 funksjonsevne:  
25.8, 22.9, 3.11 og 1.12

Ullern eldreråd,  
Ullern byutviklings komite,  
Ullern helse- og  sosialkomité og  
Ullern kultur og  oppvekstkomite:  
26.8, 23.9, 4.11 og 2.12

Ullern bydelsutvalg:  
16.9, 14.10, 18.11 og 16.12

Alle møtene er åpne for publikum. 
Spørsmål vedrørende møtene 
kan rettes til Bydel Ullern v/Tore 
 Gleditsch, e-post:  
tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

i Bydel Ullern høsten 2021
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 Host og nys i albuen
 Vask hendene
 Hold deg hjemme hvis du er syk

Grønt nivå

Bydel Ullern inviterer deg/dere til 
SeniorEXPO Ullern 
Tirsdag 14. september kl. 13-18. 
(Ta gjerne med deg en venn, familie 
eller kom som du er) 

Adresse: Harbitzalléen 19, Basen på 
Harbitz Torg 
Fri inngang og gratis seminarer med 
temaer innen  hverdagsteknologi, juss, 
råd og tips. 
Her møter du representanter som 
er tilstede for å  synliggjøre tilbud, 
 produkter og tjenester som du kanskje 
vil vite mer om!
Velkommen til en innholdsrik dag!

Senior Expo

Les mer om dagen, samarbeids partnere, seminarer og 
 programmet på disse linkene:
https://bohjemmelenge.no/arrangement14921ullern
https://bohjemmelenge.no/seniorexpoullernseminarprogram 
https://bohjemmelenge.no/fagligprogram81130
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▸▸

Høstprogrammet er nå klart!  Programmet for Skøyen aktivitetssenter og Ullern 
kultursenter kommer i din postkasse i slutten av august. Det ser ut til at pan
demien slipper taket og at vi nærmer oss en mer normal høst. Du  finner også 
programmet som lenke på sentrenes hjemmeside og på facebook, dersom du fore
trekker det digitalt. Programmet kan også hentes fra slutten av august. Tilbudet 
ved begge sentrene inneholder noe nytt, men mest kjent innhold. Her er det alt fra 
yoga til moteshow, fra snekkerkjeller til besøk i Operaen. Aktivitetene vil starte 
suksessivt i september.

Merk: Påmelding til aktiviteter ved begge sentrene skjer ved  påmeldingsslipp. 
Den kan enten klippes ut fra programmet, denne finner du i programmet rett etter 
respektive sentrenes tilbud. Påmeldingen er skriftlig og kan kun skje ved levering 
av påmeldingsslipp. Vi har også egne påmeldingsslipper på sentrene, om du ikke 
vil klippe i programmet. Du kan også sende epost, epostadressen finner du på 
påmeldingsslippen.

Fra og med tirsdag 10. august til og 
med fredag 10. september kan du 
forhåndsstemme i et hvilket som helst 
valglokale i hele landet i forhånds
stemmeperioden. I Bydel Ullern vil 
det være en valgbrakke på CCVest. 
Forhåndsstemmestedet er plassert i 
hjørnet på den nedre parkeringsplassen.

Forhåndsstemmestedene er åpne 
 mellom klokken 10 – 19 på  hverdager 
og 10 – 18 på lørdager (unntatt 
 Blindern, som er stengt lørdager). 

Siste uke av forhåndsvalget, 6. septem
ber til 10. september, er valglokalene 
åpne fra klokken 10 til klokken 21.

Du finner alle valglokaler i hele landet 
her: www.valglokaler.no

Hvis du grunnet sykdom eller uførhet 
ikke kan komme deg til valglokalet, kan 
du søke Oslo kommune om å stemme 
hjemme. Du kan ringe Oslo kommune 
på telefon 23 46 12 12, så avtaler de 
tid for at to valgmedarbeidere kommer 
hjem til deg for å ta imot stemmen din. 
Frist for å søke kommunen er fredag 
10. september kl. 10.  Ring gjerne tidlig 
i forhåndsstemmeperioden. 

På valgdagene må du stemme i 
 kommunen du er folkeregistrert. Det er 
to valgdager i Oslo kommune; søndag 
12. og mandag 13. september. Du 
kan stemme i alle valglokaler i Oslo 
 kommune på valgdagene. 

I bydel Ullern finner du disse valg
lokalene: Bestum skole,  
Lysejordet skole, Øraker skole,  
Ullern VGS,  Smestad skole og  
Skøyen skole

Åpningstider på valgdagene er:
Søndag 13/9 kl. 1318
Mandag 14/9 kl. 0921
Mandag 14/9: kl. 0921Fo
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Høstprogram

Vi åpner for påmelding fra mandag 30. august, og holder 
påmeldingen åpen til aktiviteten er fulltegnet.

Hjertelig velkommen til Aktivitetssenteret og Kultursen-
teret til deg som ikke har besøkt oss tidligere, og hjertelig 
 velkommen tilbake til alle som kjenner oss!

Nyttig 
 informasjon  
om valget i høst
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LEDER OM FATTIGDOM OG SOSIALE MEDIER

Av Stig Asplin,

leder i Ullern menighetsråd

EN HØYGRAVID JENTE

Det var en høygravid jente som ba om 

husly, men det eneste de kunne skaffe 

henne var en stall. Ikke så galt, for blant 

dyrene var det varmt, så de 

slapp å fryse.

Gutten hun fødte kjenner vi godt, 

de kalte ham Jesus. Han gjorde ikke så 

mye av seg før han ble voksen, ut over å 

snekre sammen med Josef. Men etter at 

han var fylt 30, begynte han å engasjere 

seg for nestekjærlighet og rettferdighet. 

Han tok de svake og ydmykes parti mot 

de sterke og hovmodige. 

De etablerte var rystet i sine 

 grunnvoller, og til slutt fikk de ham 

hengt på et kors, selv om han ikke 

 hadde gjort noe galt.

Men budskapet om den barm-

hjertige samaritan, eller om den 

 utskjelte Sakkeus som klatret opp i 

treet eller om skjøgen som fariseerne 

ville steine, gjorde at tilhengerskaren 

vokste og spredte seg over hele verden. 

HIMMELEN TIL SALGS

Men så begynte kirkens menn å bli 

 mektige og høye på pæra. I senmiddel-

alderen var det blitt slik at den mest 

pompøse av alle rikinger, var han som 

skulle se til at Jesu eksempel ble fulgt. Ja, 

pavene på den tiden var mer kjent for sin 

store rikdom og sin interesse for kunst og 

kultur enn for sine åndelige føringer.

Og så fikk de folk til å tro at 

de kunne betale seg til en plass i 

 himmelen. Underforstått: Hadde 

man nok penger var det ikke så farlig 

hvordan man levde. 

TENKE SJÆL

Midt i dette var det en fattig munk fra 

Tyskland som gjorde opprør. Som torde 

å utfordre de mektige herrer og for-

telle for all verden at de tok feil og ikke 

 hadde noe egentlig grunnlag for sin 

makt. Og aller viktigst: Han oppfordret 

Som lege i mer enn 30 år, har jeg møtt mennesker med historier og 
livsløp som er veldig fjernt fra den virkelighet de fleste av oss kjenner. 
Noen forteller at de stjeler i butikken fordi de ikke har penger til mat, 
andre ber om faktura  etter legebesøket, selv om de vet med seg selv 
at giroen ikke vil bli betalt. Det er mindre skamfullt å be om  faktura, 
enn å si at man er blakk. Disse menneskene er inkassobyråenes beste 
«kunder», og til slutt er det sosial kontorene, eller du og jeg, som 
betaler regningen. Det kalles fattigdom.
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folk til å lese Bibelen selv, i stedet for 

å svelge rått det prestene fortalte dem. 

Jamfør Trond Viggo Torgersen motto 

om «å tenke sjæl». 

Martin Luther var en individua-

list som protesterte mot et autoritært 

 system og med stor risiko! Han vis-

ste godt om tsjekkeren Jan Hus som 

var blitt brent på bålet etter å ha blitt 

erklært som kjetter 100 år før. Og 

 Luther risikerte det samme.  

Frank Aarebrot skrev i sin siste 

bok at Luther var «forløperen til det 

moderne kritiske mennesket», og at 

hans frigjørende teologi etter hvert førte 

til «liberale ideer som demokrati og 

 like stilling».

Ja, Luther har faktisk preget oss 

i mye større grad enn vi har vært klar 

over. Men er vi like frimodige som 

ham? Tør vi si fra når lederne fører oss 

på ville veier? Tør vi fronte de svake 

også når det svir på pungen. Eller er det 

viktigere for oss å selge fisken vår enn å 

stå opp for de forfulgte? 

UTFORDRE DIKTATURET

For noen år siden ble Liu Xiaobo grav-

lagt i Kina før noen andre hadde stått 

opp og med et fåtall til stede, og norske 

myndigheter forholdt seg  musestille. 

Xiaobo utfordret vår tids mektig-

ste diktatur. Han gjorde det uten vold. 

Han ble tildelt Nobels Fredspris, men 

kunne ikke motta den. Og han døde i 

 diktaturets fangenskap.

Charter 08 var grunnen til at 

Liu ble fengslet. Det var inspirert av 

 Vaclav Havels Charta 77 og handlet om 

 menneske-rettigheter, demokrati og 

uavheng ige domstoler.  

Essensen av charteret lyder slik: 

«Frihet er de universelle verdienes 

kjerne. Retten til frie ytringer og trykke-

frihet, trosfrihet, forsamlings frihet, 

til å bevege seg fritt, streike retten, og 

retten til å marsjere og demonstrere er 

alle konkrete uttrykk for frihet. Hvor 

 friheten ikke blomstrer, er det ingen 

moderne sivilisasjon å snakke om.» 

Kina og Hvite-Russland er blant 

verstingene i 2021. Men hvordan er det 

med ytringsfriheten her hjemme? Står 

vi fritt til å stå opp mot fattigdom og 

urett? Eller andre ting vi måtte ha på 

hjertet? 

Offisielt kan vi det. Men det er 

 andre troll å kjempe mot. De skjuler seg 

på sosiale medier. De sender hatefulle 

meldinger til dem som ytrer seg. 

Den store terroristen fra bydel 

 Ullern sitter fengslet på tiende året. 

Men fortsatt har han meningsfeller som 

plager unge mennesker som står opp 

mot fattigdom og urett. 

En av de overlevende fra Utøya, 

sa det slik: «Jeg har venner som ble 

drept for det de trodde på. Det tok 

mange år før jeg igjen orket å engasjere 

meg politisk. Da jeg gjorde det, kom 

 hatmeldingene på Facebook».

Å bli forfulgt for sine meninger er 

ille. Å skamme seg for ikke kunne gjøre 

opp for seg, er om mulig enda verre. 

Besøkshjem/avlastningshjem søkes til glade, blide og trygge tvillinger på 
5 år fra bydelen. 

Gutt og jente fra ressurssterkt hjem der alenemor trenger noe avlastning,  
ca en helg i mnd etter innledende prosess med å bli kjent. 

Gjerne eldre par med evt fraflyttede barn, ev yngre med noe pedagogisk 
 erfaring.

Ta kontakt med prest Petter for mer informasjon: pd226@kirken.no

BESØKSHJEM/ 

AVLASTNINGS- 

HJEM

ANNONSE 

Illustrasjonsfoto
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K J Æ R L I G H E T ,  F O R V E N T N I N G E R ,
G L E D E  O G  V E N N S K A P

PREP-
samlivskurs

Kurssted: Voksen kirke, 
Jarbakken 7, 0767 Oslo

 
Pris: kr.1000 pr par 

inkl. lunsj og kursmateriell
 

Påmeldingsfrist 30.sept. til Anette Norman, 
an628@kirken.no eller 408 14 123

PREP fokuserer på det som styrker parforholdet 
og gir verktøy til god kommunikasjon. 

Kurset er for par i alle aldere.

Kursholdere:
Åshild S. Storheim og

Knut Erlend Hjorth-Johansen.
Sertifiserte kursledere fra Modum Bad

Lørdag 16. oktober kl.10-17 og 
søndag 17.oktober kl.12-17
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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!

DØPTE

Max Martin Solaas

Hedda Berg Wetten

Iben Bjordal Olset

Edward Heggeli Wilhelmsen

Nikolas Echeverria Evju

Eva Nordby Hiorth

Aksel Huse Platou

Georg Bull Hvistendahl

Augusta Moland Torget

Lilly Borgen Heide-Steen

Naelah Estelle Ferre-Biala

Jacob Dingstad Kirkerød

Siri Harnæs Nygård

Jonathan Falkenberg

Milia Furseth Hoslemo

Selma Bredde-Prytz

Georg Lund Haver

Agnes Khakpour Grongstad

Bendik Skinnemoen Saxlund

Petter Smestad-Eriksen

Marie Løvf Nestande

Victor Handeland Korbu

Leo Owesen

Hennie Kløvig Eide

Synne Lind-Aaby

Ella Solheimsnes Roberts

Tobias Amodente Dahlstrøm

Henry Braaten Haugstøyl

Sophia Kaldheim Berge

Emily Linnèa Garate-Bergan

Ragnar Okeyo Lode

Lucas Mørkved Skurdal

DØDE

Jan Bergersen  

Gjertrud Pedersen  

Liv Charlotte Bruun  

Eva Ellinor Tangen  

Axel Munthe Øren  

Knut Magne Solset  

Jorid Marthinussen  

Øivind Egil Rødevand  

Unni-Anita Orbo Ødegård  

Elsie Jeanette Søhol  

Astrid Hol  

Karl Torstein Grann  

Niels Arne Molstad  

Bjørn Tore Westrum  

Kirsti Grete Wikene Hänninen  

Kjersti Døvigen  

Bjørg Nordby  

Ludvig Aadnesen  

Torill Marna Johannessen  

Knut Bjarkeid  

Ruth Ekeland  

Inger Lisbeth Edvardsen Viig  

Tom Eddy Ødegård  

Carl Arne Gabriel Kirsebom  

Rolf Grieg-Halvorsen  

Gunnar Møllerud  

Ingebjørg Hillestad  

Tormod Holen  

Knut Erik Bøgh  

Helle Marie Hanche-Olsen  

VIGDE

Emilie Rygh og Julian Grødum

Andreas Wangestad og Cecilie Jetlund Thorsager

Synne Aasrum Midtgarden og Christian Leon van Veen Aas

Andrea Norvik Jervell og Henrik Roshauw Tidemann

Joseph Samuel Ampofo og Trude Anita Solbakk

Sofie Smith Vågen og Jørgen Bjaarstad Nikolaisen

Elise Fritsch og Mathias Lugg

Martin Lilleberg og Jamina Finanger

Cecilie Sophie Tønder Grimsmo og Odinn Thorsson

Lisa Stien Karlsen og Kenneth Odumegwu
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UKE 35
Mandag 30.8 
12.00 Hyggetreff

Onsdag 1.9 
11.00 og 12.00 Babysang.  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon. 
16.45 Semesterstart Knøttene (3-6 år). 
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon. 
18.00 Semesterstart Barnekoret  
(1.-4. trinn). Se kirken.no/ullern for 
påmelding og oppdatert informasjon.

Torsdag 2.9 
18.00 Samtalegudstjeneste ved Maria 
Pedersen-Mong, Jorund Andersen og 
Maria Liholt

19.00 Samtalegudstjeneste ved Maria 
Pedersen-Mong, Jorund Andersen og 
Maria Liholt 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Lørdag 4.9 
Gjenåpningsfest og utekino! Se kirken.
no/ullern for mer informasjon.

Søndag 5.9 
11.00  Gjenåpningsfestgudstjeneste

UKE 36
Onsdag 8.9 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 9.9 
18.30 Kveldsmesse ved Petter Dille 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Lørdag 11.9 og søndag 12.9 
Konfirmasjoner ved Jorund Andersen, 
Maria Pedersen-Mong og Maria Liholt

UKE 37
Mandag 13.9 
12.00 Bibelgruppe ved Petter Dille

Onsdag 15.9 
11.00 og 12.00 Babysang.  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon. 
16.45 Knøttene (3-6 år) 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 16.9 
18.30 Kveldsmesse ved Jorund 
 Andersen 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum 
19.00 Temakveld med Bettan

Søndag 19.9 
11.00 Høymesse ved Petter Dille

UKE 38 – SKAPERVERKETS UKE
Onsdag 22.9 
17.00 Superonsdag.  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon.

HØSTEN I ULLERN MENIGHET
Torsdag 23.9 
18.30 Kveldsmesse ved Petter Dille 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Fredag 24.9 
18.00 Tweensklubben Chili (5.-7. trinn). 
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon.

Søndag 26.9 
11.00 Familiegudstjeneste med høst-
takkefest og utdeling av 4-årsbok ved 
Petter Dille og Elisabeth Frafjord Torp

KONSERT

Som en del av Oslo orgelfestival, holder Guy Poupart en konsert i Ullern 

kirke, lørdag 2. oktober, kl. 15. Guy Poupart som opprinnelig kommer fra 

Luxemburg og nå er bosatt i Sandefjord, er en aktiv konsertorganist som har 

opptrådt i mange europeiske land og i Asia. På konserten i Ullern spiller han 

verker av bl. a. Boely, Saint-Saens og Bach/Vivaldi/Bovet.

Oslo orgelfestival har vært arrangert årlig siden 2017 med unntak av 

 Koronaåret 2020. Formålet er å vise frem Oslos orgler traktert av byens 

egne organister, men også av andre fremragende utøvere fra inn- og utland. 

 Ullernorgelet – bygd av det svenske firmaet Åkerman & Lund i 1987 – hører 

med til byens beste orgler og har en naturlig plass i en slik festival. Orgelet er 

inkludert i en Youtube video tatt opp på noen av Oslos orgler «16 orgler i Oslo 

på 8 minutter».

Billetter til kr. 150 selges ved inngangen. 

Vel møtt til konsert i Ullern kirke!

OSLO ORGELFESTIVAL:

KONSERT I ULLERN 

KIRKE 

med Guy Poupart  
2. oktober kl. 15.00



UKE 39
Onsdag 29.9 
11.00 og 12.00 Babysang.  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon. 
16.45 Knøttene (3-6 år) 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 30.9 
16.30 Temakveld for ungdom med 
Flux Dialog. Se kirken.no/ullern for 
påmelding og oppdatert informasjon. 
18.30 Kveldsmesse 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Torsdag 16.9 
18.30 Kveldsmesse ved Jorund  Andersen

Søndag 3.10 
11.00 Høymesse ved Jorund Andersen

UKE 40 – HØSTFERIE
Torsdag 7.10 
18.30 Kveldsmesse ved Maria 
 Pedersen-Mong

Lørdag 2.10 
15.00 Konsert. Se egen omtale

Søndag 10.10 
11.00 Høymesse ved Maria 
 Pedersen-Mong

UKE 41
Mandag 11.10 
12.00 Bibelgruppe ved Jorund  Andersen

Onsdag 13.10 
11.00 og 12.00 Babysang  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon. 
16.45 Knøttene (3-6 år) 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 14.10 
Temakveld med Hedvig  Montgomery. 
Tema «Fra baby til småbarn». Særlig 
rettet mot småbarnsforeldre og 
 kommende foreldre. Se egen omtale.  
Se kirken.no/ullern for mer informasjon. 
16.30 Temakveld for ungdom ved 
Flux Dialog. Se kirken.no/ullern for 
påmelding og oppdatert informasjon. 
18.30 Kveldsmesse ved Petter Dille 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Lørdag 16.10 
Tårnagenthelg for 3. trinn. Se kirken.
no/ullern for påmelding og oppdatert 
informasjon.

Hedvig Montgomery er en av Norges mest anerkjente psykologer og er 

 spesialist innen familie- og parterapi. På temakvelden i Ullern vil hun 

snakke om overgangen fra baby til småbarn. 

Montgomery er deleier av praksisen Montgomery AS og står bak den 

 internasjonalt bestselgende bokserien «Foreldremagi» som er oversatt til 

23 språk. I samarbeid med Aftenposten har hun den ukentlige podcasten og 

A-magasinspalten Foreldrekoden. I tillegg har Montgomery lang erfaring 

med arbeid med TV-produksjoner og oppfølging av mennesker som  opplever 

medieeksponering. Montgomery bor i Oslo med ektemann og to barn. 

Gratis inngang. 

TEMAKVELD:

FRA BABY TIL SMÅBARN 

med Hedvig Montgomery 
14. oktober kl. 19.30

Søndag 17.10 
11.00 Familiegudstjeneste ved 
 Jorund Andersen, Elisabeth Frafjord 
Torp og årets tårnagenter.

UKE 42
Onsdag 20.10 
17.00 Superonsdag.  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon.

Torsdag 21.10 
18.30 Kveldsmesse ved Maria 
 Pedersen-Mong 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Søndag 24.10 
11.00 Høymesse ved Petter Dille

UKE 43
Mandag 25.10 
12.00 Hyggetreff

Onsdag 27.10 
11.00 og 12.00 Babysang.  
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon. 
16.45 Knøttene (3-6 år) 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 28.10 
16.30 Temakveld for ungdom ved 
Flux Dialog. Se kirken.no/ullern for 
påmelding og oppdatert informasjon. 
18.30 Kveldsmesse med skriftemål 
ved Jorund Andersen

Torsdag 29.10 
18.00 Tweensklubben Chili (5.-7. trinn). 
Se kirken.no/ullern for påmelding og 
oppdatert informasjon.

Søndag 31.10 
11.00 Høymesse ved 
 Maria  Pedersen-Mong
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Karen Marie Berg er programleder 

og reporter i NRK. 

I NRK- podcasten «Sorgens 

 kapittel» er hun i samtale med ulike 

kjente  personer som har mistet 

noen som sto dem nær. Selv var 

hun 38 år gammel da hun ble enke 

da  ektemannen døde. 

På temakvelden i Ullern kirke, som 

er torsdagen før  Allehelgenssøndag, 

er Berg i samtale med prest  Petter 

om å miste noen, sorg og savn, og 

når livet smiler igjen. 

Gratis inngang

1 Adrian Vatn Siljan

2 Agathe Lilleås Mangseth

3 Alan Lee Graadahl

4 Alice Yunchae Na

5 Alisa Loraine Magnussen

6 Alissa Margrethe Aarøe

7 Alma  Berge Vestøl

8 Ana Haugstøyl-Venås

9 Anders Berg Sælebakke

10 Andreas Mageli Husøy

11 Anisha Irene Kirsebom

12 Annika Kolderup Eidsvig

13 Anniken Aamodt Ilaug

14 Anniken Harlem Frid

15 Astrid  Helene Fosser Snekkevik

16 Astrid Kraggerud Bjørge

17 Bendik Stangebye Larsen

18 Cedric Holboe Manshaus

19 Celine Haugen Ankerheim

20 Christina Elgborn

21 Christoffer Holtan Solvang

22 Conrad Zacharias Sveinsbø

23 Cornelia Margrethe Solheim

24 Daniel Krüger Ulrichsen

25 Daniela Oddny Hustad

26 Eirik Tryland Laheld

UKE 44
Onsdag 3.11 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 4.11 
18.30 Kveldsmesse 
19.00 Temakveld om sorg i kirken. 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Søndag 7.11 
11.00 Allehelgensdag/minneguds-
tjeneste med påfølgende kirkekaffe og 
åpen kirke. 

UKE 45 
Mandag 8.11 
12.00 Bibelgruppe ved Maria Liholt

Onsdag 10.11 
11.00 og 12.00 Babysang. Se kirken.
no/ullern for påmelding og oppdatert 
informasjon. 
16.45 Knøttene (3-6 år) 
18.00 Barnekor (1.-4. trinn)

Torsdag 11.11 
16.30 Temakveld for ungdom ved 
Flux dialog. Se kirken.no/ullern for 
påmelding og oppdatert informasjon. 
18.30 Kveldsmesse 
19.00 Ungdomsklubben Aktivum

Søndag 14.11 
11.00 Høymesse ved Petter Dille

HØSTEN I ULLERN MENIGHET
FORTSATT

TEMAKVELD:

SORG

med Karen Marie Berg
14. november kl. 19.30
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27 Elena Kathrine Juell

28 Elene Bergstad

29 Elias Lyngstad

30 Elisabeth Sofie Blydt-Hansen

31 Ella Ingrid  Aalstad Soug

32 Emil Jan Stachowski

33 Emma Sofie Halsey

34 Fabian Andersen Langsem

35 Felix Gjesdahl Rebne

36 Filip Juul Svelland

37 Filippa Falch-Monsen

38 Fredrikke Charlesen-Skagen

39 Georg Andreas Egner

40 Gustav Stavseng

41 Haakon Lærkerød Jelsness

42 Haavard  Kristoffer Fosser 

 Snekkevik

43 Hans Christian Axel 

 Rolsdorph-Melbye

44 Hedda Lervåg-Rønnevig

45 Hennie Nygård Hellebust

46 Herman Andreas Aulie

47 Herman Fredrik Kwame  Bremnes

48 Hermine  Erichsen Hurlen

49 Idunn Marie Sundby Øverbye

50 Ingeborg Lynne Rygg

51 Ingerid  Andrea Tande-Elton

52 Ingrid Møller Olavson

53 Iris Josephine Breunig

54 Jacob Francke

55 Jens Semb Johannessen

56 Johannes  Grevstad  Sejersted

57 Jonas  Glad Pedersen

58 Jonas Alexander Bruun

59 Jonas Leirvik

60 Julie Andrea Sommer Hukkelberg

61 Julie Christine Høisæter Rastad

62 Julie Lynne  Rygg

63 Lars Holm Wetting

64 Lilli  Amelie  Myrland

65 Linne Stang Hafskjær

66 Lotte Sofie Blindheim

67 Louise Rasch  Johnsen

68 Lucas Bodvin Hornnæss

69 Maia Louise Løkås-Fusdahl

70 Margrethe Ziegler Helle

71 Marie Hulaas Danielsen

72 Martine Elvestad

73 Martine Grooss Karevold

74 Mathea Haga Kinder

75 Mathias  Christophersen

76 Mathias Tørnfeldt

77 Mathias Jovik Flaten

78 Mie Louise Devold

79 Nicolai Alexander  

Georg Sverdrup

80 Nicolai Waldemar  

Naas

81 Nikolay Kristoffersen Olsen

82 Olivia Laszlo Bergem

83 Oscar  Hellebust

84 Pernille Sofie Rogge Pran

85 Petronella  Gunleiksrud  Rustad

86 Pål Usterud-Svendsen

87 Rannveig Brook Steen

88 Rebecca Victoria Karlsen Ulvevadet

89 Robyn Helle Gouiran

ULLERN KIRKE 11. OG 12. SEPTEMBER

Foto: Kirkerådet/Bo Mathisen

90 Sebastian Skouverøe Matheson

91 Selma Charlotte 

 Hjelmeland-Sperre

92 Selma Marie Matheis

93 Sienna Elise Fossen Mlonyeni

94 Sigurd Andreas Leikanger

95 Sigurd Haraldstad-Sindum

96 Silje Spigseth  Robstad

97 Simon Lae Ring

98 Sofia Schjerven Prizzi

99 Sofie Grøv Hauland

100 Sophia Margaret Priestley

101 Stella Låstad Bjerkvoll

102 Stella Meyer Kristiansen

103 Storm Sundet Luytkis

104 Suzanne  Paulette Leirvik Westrum

105 Tale Glad-Gjernes

106 Thea  Andrea Jordbekken

107 Thomas Kvisle Sørbo

108 Torje Laumann Hevrøy-Iversen

109 Vetle Bolstad

110 Victor Ellefsen Løvold

111 Victoria Hansson Gården
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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

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 
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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. 
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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, barne- og  

ungdoms arbeider 

barnogmusikk.ullern@

gmail.com 

473 22 977

Ingunn Grytnes 

 Kristensen,  

diakon

ik654@kirken.no

414 99 816

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



 BOLIGEN DIN ER 
VERDIFULL

Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det

Et boligsalg er ikke bare et hjem som 
bytter eier. Det er to eller flere liv som 

endres for alltid. På begge sider har 
selger og kjøper noe felles – de skal 

ta en avgjørelse av stor betydning. 
Vi skal være der for begge. 

EIE er Norges største uavhengige 
eiedomsmeglerkonsern. Vi har ingen 
annen agenda enn å være den beste 

eiendomsmegleren og vi bruker all 

vår kunnskap og erfaring for å skape 
en god salgs- og kjøpsprosess.
Og det lykkes vi med. I 2021 og 2020 
vant vi Norges mest fornøyde bolig-
kunder i Norsk Kundebarometer. 

EIE har gått fra å være en rendyrket 
eiendomsmeglerkjede til et eien-
domskonsern som leverer rådgivning 
innenfor bolig-, næringsmegling, 
nybygg og advokattjenester.

Vi kaller det Premium rådgivning.

EIE eiendomsmegling

EIE eiendomsmegling Røa | roa@eie.no | 22 51 11 11 | Griniveien 10
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