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I 
år er det 25 år siden Voksen kirke var 
ferdig bygd. 25 år er ingen høy alder, 
men i vårt område er det likevel verdt 

å markere. Kirkebyggene i Norge og 
ellers i verden er et symbol på tradisjon 
og kulturarv. De flotte kirkene overalt 
i verden maner til ro og ettertanke, og 
det gjør også Voksen kirke. Kirken bærer 
videre en 1000-årig tradisjon i Norge, og 
kristen tro har preget kulturen på mange 
måter. Slik sett representerer Voksen kirke 
en sentral del av kulturarven. 

Voksen kirke er ett av få signalbygg i 
vårt område både arkitektonisk og som 
møtested. Den er et sentralt møtested 
ved viktige begivenheter i livet, fra livets 
begynnelse, ved store og små høytider 
og ved livets slutt. Gudstjenestene er en 
bærebjelke i kirkens liv. Kirken er også 
et sted for aktiviteter for store og små, 
både i kirkelig sammenheng og for andre 
aktiviteter. På mange måter er Voksen 
kirke storstua i vårt område.

Voksen kirke er ikke bare et sted for 
tradisjoner og et møtested i vår tid. Den 
er også en veiviser fremover.  Kirken 
som verdiformidler og tradisjonsbærer 
inn i en ny tid kan skape trygghet og 
sammenheng. Sentralt i det kristne 
budskapet er nettopp et fremtidshåp. 
Slik binder 25-årsjubileet fortid, nåtid og 
fremtid sammen.

Gratulerer med jubileet!

Bjørn Gjefsen
redaktør

Kirken i fortid, nåtid 
og fremtid
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Livstreet
AV SOKNEPREST ANNE PETTERSEN

Altertavlen i Voksen kirke er fargerik 
og fascinerende! Den er laget av 
kunstneren Gunnar Torvund, som 
døde sist høst. «Livstreet» kalte han 
kunstverket.

Altertavlen viser et blått tre som 
strekker seg opp mot lyset som 
kommer ned fra takvinduet. Treet har 
fargerike blader og frukter, og det har 
røtter i kristne symboler. I altertavlen 
er det mange små tavler med bilder 
for Den treenige Gud, for dåp og 
nattverd og for livet på jorda. Det 
forundrer meg stadig at hver søndag 
er det mulig å finne et symbol som 
passer til dagens budskap. 

«Livets tre» omtales på Bibelens første 
og siste sider. Da Gud skapte verden, 
hører vi om livets tre midt i paradisets 
have. Et symbol på Guds evighet og 
menneskenes dødelighet. I Johannes 
åpenbaringen leser vi at i himmelen 
ved elven med livets vann, står livets 
tre. 

Vannet og treet er begge symboler 
for Jesu løfte om et evig liv hos Gud. 
«Døden skal ikke være mer, heller ikke 
sorg eller skrik eller smerte.» Tidlig i 
kirkens historie ble derfor også Jesu 
kors kalt for «Livets tre». Stedet der 
døden mistet sin makt. 

Torvund har uttrykt at alterbildet 
også kan minne om en elv, en foss av 
levende vann som strømmer ned fra 
Gud til jorda og gir liv. Dette åpner for 
to bevegelser i bildet. Treet som alltid 

gror og strekker seg oppover – og 
samtidig vannet som alltid strømmer 
ned og vanner treet – menigheten, 
menneskene.

For en tid tilbake var en klasse fra 
Voksen skole på kirkebesøk. Vi 
betraktet altertavlen, og jeg spurte 
hva de så og hva de ville kalle bildet. 
Det ble stille til en av guttene sa 
ettertenksomt: «Himmelregn». 

Altertavlen vår minner oss om det 
viktigste av alt: Vår tilhørighet og 
avhengighet av Gud, vår skaper, som 
lar det regne liv over jorda. Gud er liv. 
Gud gir liv. Evig liv.

Prest og musiker Carl Petter Opsahl 
har med inspirasjon fra altertavlen 
komponert verket «Livstreet» til 
kirkens 25 års jubileum.
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”Voksen kirke er blitt 25 år. Det er verd å markere! På 
disse årene er kirken blitt fylt med babysang, korsang, 
salmesang, inkluderende felleskap og livgivende 
forkynnelse.  Voksen kirke er blitt et godt sted å være! 

En 25-åring opplever gjerne seg selv som voksen, og 
er jo også det, selv om det er mange andre som er mye 
eldre enn ham. «Gled deg, du ungdom, mens du er ung, 
vær glad og fornøyd i livets vår!» skriver Forkynneren 
(11,9).

Jeg ønsker menigheten Guds rike velsignelse i alt 
arbeidet som gjøres.”

Biskop i Oslo bispedømme, 
Kari Veiteberg, kommer med 
sin hilsen til 25-årsjubileet.

Biskopen hilser til  
Voksen kirke

Fasteaksjonen 2020 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  
arrangeres 29. mars i Voksen.

Siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert 
Fasteaksjonen før påske, og i dag er den 
Norges nest største dør-til-dør-aksjon 
etter TV-aksjonen. Over 40 000 bøsse- 
bærere deltar disse dagene. Pengene 
som samles inn, brukes til å redde liv og 
forandre liv over hele verden. Men ikke 
nok med det. Fasteaksjonen mobiliserer 
også mange tusen nordmenn i denne 
kampanjen som skal gi hjelp ved urett-
ferdighet, nød og krig.

Temaet er nok en gang nødvendigheten 
av vann i katastrofesituasjoner, og 
hvordan klimaendringene skaper flere 
og verre katastrofer. Gi et liv med vann 
er årets motto.  Vann er noe av det 
aller første Kirkens Nødhjelp stiller med 
i katastrofer. Tilgang til rent vann gir 

helse, trygghet og utvikling. Støtten gir 
Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle 
raskt og gjøre en best mulig jobb. 

I Voksen menighet arrangeres faste- 
aksjonen søndag 29. mars. Målet er å 
nå ut til alle husstander. Konfirmantene 
i Voksen bærer hovedtyngden av 
aksjonen. Det er likevel en utfordring å 
få nok frivillige, så kom og bli med. Hver 
krone teller! 

Slik blir årets aksjon i Voksen 
Søndag 29. mars begynner dagens 
gudstjeneste kl. 1500. Etter guds-
tjenesten blir det møte med informasjon 
og inspirasjon, og fra kl. 1630 går de 
frivillige ut med bøsser. Meld deg på  
forhånd til menighetskontoret - eller 
bare still opp. 

Ta vel imot bøssebæreren søndag  
29. mars om ettermiddagen.
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Slik feires jubileet i Voksen

Åpen kirkestue  
torsdag 23. april

Hurra for Voksen kirke - 25 år!  
Åpen kirkestue feirer 25-års-
dagen torsdag 23. april kl. 12-14. 
Ida Fossum Tønnessen viser 
bilder og forteller om rike år  

med Voksen kirke.

Jubileumsgudstjeneste  
søndag 26. april kl. 11

Søndag 26. april kl. 11 feires 25-års-dagen med 
jubileumsgudstjeneste. Gudstjenesten ledes av 
menighetens prester og kantor. Prost Elisabet 
Yrwing Guthus og tidligere ansatte deltar.
Voksen kirkekor synger under ledelse av Reidun 
Sørem. Kåre Svendsen, Carl Petter Opsahl, Per Arne 
Løvold og Ådne Svalastog deltar.
Etter jubileumsgudstjenesten er det festkirkekaffe.

Velkommen til jubileumskonsert
Fredag 24. april ønsker Voksen kirkekor 
velkommen til 25-års jubileumskonsert 
kl. 1900 i Voksen kirke. Allsidig fest- 
program med nye og gamle musikalske 
høydepunkter. Per Arne Løvolds Vigs-
lingskantate fra 1995. Nyskrevet verk, 

”Livstreet”, av Carl Petter Opsahl. 
Korsang og band, orgelbrus og flygel- 
toner. Orgelkrakken deles mellom  
organist Mathias R. Jacobsen og tidligere 
organister Per Arne Løvold og Ådne 
Svalastog.
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Voksen kirke er  

25 ÅR
AV BJØRN GJEFSEN

Kirkevergen hadde allerede i 1964 
kjøpte store arealer av Voksen gård 
med tanke på fremtidig gravlund. Det 
tok lang tid før planene for gravlunden 
ble vedtatt, men da de ble godkjent, 
ble det også avsatt en tomt på den lille 
Kvisthaugen til fremtidig gravkapell 
og kirke. Nå begynte arbeidet med å 
få bygget Voksen kirke, men mange 
skjær i sjøen, ikke minst økonomiske, 
gjorde at kirken ikke ble endelig vedtatt 
før i 1992. Da hadde Voksen menighet 
stilt flere millioner til rådighet for 
byggeprosjektet.

Urtiden - gudstjenester i Hovseter  
skoles aula
Voksen menighet satt ikke stille og 
ventet på ny kirke. Allerede i 1978 leide 
menigheten lokaler i Hovseterveien 
til menighetssenter, og den 25. januar 
1981 holdt menigheten sin første 
gudstjeneste i aulaen i Hovseter skole. 

Hver søndag ble aulaen rigget til med 
alter, alterring og stoler, og hver søndag 
møtte et stort antall mennesker opp til 
gudstjeneste og kirkekaffe. Rammene 
skapte en egen dugnadsånd med 
nærhet og entusiasme. 

Innsamling av penger ble en sentral 
oppgave for den unge menigheten. 
Gjennom givertjeneste, Voksenmessen 
og andre tiltak klarte man å skaffe så 
mye midler at menigheten kunne tilby 
4 millioner av en byggesum på 20 
millioner for at kirken skulle bli bygd. 

Veien mot egen menighet
Allerede på 50-tallet dukket de første 
tegnene på en kommende Voksen 
menighet opp. Røa menighet oppnevnte 
Holmen menighetsutvalg, der de 
inviterte til varierte menighetsaktiviteter. 
Fra 1970 kom de store utbyggingene på 
Hovseter og Voksen skog med over  
10 000 innbyggere. Det ga grunnlag for 
den endelige bestemmelsen om å skille 
ut Voksen menighet fra Røa i 1984. 

Den første Voksenmessen i Hovseter skoles aula
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KIRKEN BLIR BYGD

Menighetsrådet i Voksen hadde allerede 
bestemt seg for hvordan kirken skulle 
bli på grunnlag av to ulike forslag. 
Stiftelsen Kirken bygger ble byggherre 
for prosjektet, og ved årsskiftet 1993/94 
kunne prosjekteringen begynne. Det 
første spadestikket ble tatt 27. juni 1994, 
og nå var entreprenøren endelig i gang 
med byggingen. 

Grunnsteinen legges ned
Den 2. oktober 1994 hadde arbeidet 
med kirken kommet så langt at 
grunnsteinen kunne legges ned av 
daværende biskop Andreas Aarflot. 
”Endelig var dagen kommet. Den dagen 
som vi hadde ventet på i år etter år,” 
sa menighetsrådets formann på festen 
etter grunnsteinsnedleggelsen. 

Innvielsen av kirken
Den 23. april 1995 var den store dagen 
kommet. Da ble Voksen kirke vigslet 
av biskop Andreas Aarflot under 
en høytidelig åpningsgudstjeneste. 
Den nye kirken samlet endelig alle 
aktivitetene som hadde vært spredt 
over hele Hovseter, under samme tak. I 
kirken var det menighetssaler, kontorer 
og en kjeller full av rom for alle de ulike 
aktivitetene.

Kirken ble dyrere enn planlagt, og 
menigheten måtte bidra med ytterligere 
en halv million kroner for å få hele 
kirkebygget ferdig. Og kirken manglet 
orgel de første årene på grunn av 
pengemangel. Det var stor glede da 
kirken endelig fikk sitt orgel. 

Biskop Andreas Aarflot legger ned grunnsteinen til 
Voksen kirke

Prosesjonen på vei inn i kirken den 23. april 1995
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Voksen kirke gjennom 25 år

I dag sogner flere mennesker til 
Voksen menighet enn det sogner til 
Røa, menigheten som Voksen ble 
skilt ut fra. Og Voksen menighet er 

en levende menighet som har et godt 
samarbeid på mange områder med sin 
modermenighet Røa. Her er et utvalg 
bilder fra de 25 årene.

Deltagerne på 
LysVåken

Arbeidsstuen

Juletrefest Friluftsgudstjeneste>

Voksen kirkekor

Dugnad
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KIRKEN
er en stor del av Livs liv

AV KJARTAN RØRSLETT

– En søndag gikk jeg 
ut for å finne meg en 
kirke i nærheten. På 
torget på Hovseter 
så jeg tilfeldigvis et 
skilt som viste veien til 
gudstjeneste i gymsalen 
på skolen, og jeg gikk inn, 
forteller hun.

Ikke lenger alene
Det ble begynnelsen på 
et langt og nært forhold 
til Voksen menighet. Inne 
i gymsalen, som fungerte 
som midlertidig kirke, så 
Liv Kjær nemlig en hun 
kjente.

– Tenk, pianisten viste 
seg å være min gamle 
kjøpmann og organist fra 
Vadsø, Johan Grønvik. 
Jeg hilste på ham, og 
snart ble jeg kjent med 
resten av menigheten. 
Plutselig kjente jeg meg 
ikke lenger alene i verden. 
Jeg ble godt tatt imot og 
fikk et nytt feste i livet, 
sier Liv. 

Folk brød seg
Hun opplevde at folk i 
menigheten brød seg 
om hverandre.  Liv 
og yngstesønnen var 

Da finnmarkingen Liv Kjær flyttet til Hovseter i 1984, 

kjente hun ingen. Helt til hun nesten tilfeldig kom på 

gudstjeneste i Voksen menighet. 

Liv Kjær (82) sier hun gjennom Voksen menighet fikk et nytt feste i livet. 

med på sommerleirer 
i menighetens regi. 
Hun ble i valgt inn i 
menighetsrådet, har hatt 
ansvar for kirkekaffen, 
holdt foredrag i «Åpen 
kirkestue» og vært med i 
bibelgruppe i over tjue år.  
I tillegg har hun arbeidet 
frivillig på Hovstua på 
Hovseter med matlaging 
nesten like lenge.

Styrket gudstro
Trass i at hun har vondt i 
beina, kommer 82-åringen 
fortsatt på gudstjeneste i 
Voksen kirke hver søndag.

– Det er takket være 
naboen min, Magnar 
Gjerstad (92), som kjører 
meg hver søndag. Uten 
ham hadde det ikke gått. 

Liv Kjær sier at Voksen 
kirke, som altså feirer 25 
år i år, er blitt en stor del 
av livet hennes. 

– Å være med der, styrker 
min gudstro, sier hun. 
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Gleder seg til onsdag,  
for da er det MINIVOX

AV KJARTAN RØRSLETT

Disse ungene gleder seg til onsdag, for 
da er det Minivox. Middag, lek og sang 
samler de yngste korsangerne til øvelse 
i Voksen kirke. 
– Det er kjempegøy å lære nye sanger, 
sier Ludvik Hovdenak som er fire og et 
halvt år gammel. Han har gått i Minivox 
i to år. 

Er det onsdag?
– Han spør hver dag om det er onsdag, 
for han vet at da er det Minivox, sier mor 
Merete Hovdenak. 

Mens ungene øver, tar foreldrene en 
kaffekopp i peisestua ved siden av. 

Koret møtes i kjelleren i Voksen kirke 
hver onsdag, først til lett middag kl 17. 
En halvtime seinere er det korøvelse 
som også består av mye lek.  Dirigent 
Stine Muri har kontroll på ungene på en 
mild måte.
– Henda på hodet de som hører meg, 
sier hun når ungene tøyser litt og ikke 
følger helt med. Og vips er de med igjen 
og øver videre

Elsker å synge 
– Hedvig elsker å synge og danse, sier 
Christoffer Hope, far til den to og et 
halvt år gamle jenta som er her for 
andre gang. 

– Hun er jo ennå liten, men det er helt 
tydelig at dette har hun stor glede av å 
være med på. Klistremerket på slutten 
av øvelsen er også stas. Jeg tror hun 
kommer til å fortsette, sier han. 

Korøving: Inga 
nærmest, så fra 
venstre Marie, 
Markus, Helena , 
Hedda og Aria.

Hedvig og Ludvik koser seg på Minivox-øvelse i 
Voksen kirke. 

Mye lek og moro i Minivox. Fra venstre Aria, Hedda, 
dirigent Stine Muri, Inga, Markus og Tiril helt til høyre. 
Nærmest og med ryggen til: Ludvik og Helena.
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Åpen kirkestue i 25 år  
– en suksesshistorie!

AV DIAKON ESPEN RAKLI

Starten
Åpen kirkestue kan 28. september 
feire 25-årsjubileum - 25 år med godt 
fellesskap. Ildsjelene i 1995 så ikke bare 
mulighetene – de gjorde noe med dem! 
Menighetspleien hadde gjennom mange 
år drevet diakonalt arbeid.  På Hovseter 
var det ulike samvær enkelte torsdager 
og lørdager. Den nye kirken ga mulighet 
for at nå skulle det skje noe hver uke.

Høsten 1995 ble man enige om å sette 
i gang med et fast opplegg for samling 
hver torsdag mellom kl. 12 og 14. Slik ble 
Åpen Kirkestue til med enkel servering 
og et innslag av åndelig eller kulturell 
karakter hver torsdag.

Treffene var drevet av frivillige, uavhengig 
av ansatte.  Åpen kirkestue ble en 
møteplass for nettopp å treffes og være 
sammen. Etter hvert ble samværene 
en del av en større virksomhet i 
menigheten forankret i det diakonale 
arbeidet. 

Fotfolket er fortsatt bærebjelkene
I dag er det et høyst oppegående 
og levende torsdagssamvær hver 
torsdag kl .12 med tre team av trofaste 
medarbeidere. Åpen kirkestue har som 
mål å være et godt og åpent sted – der 
de kan få høre til, og nye er velkommen. 
I tillegg er dette en kulturarena av rang 
med foredrag og kåserier av alle slag. 

Åpen kirkestue er en arena på kirkens 
grunn. Hvert samvær starter med et 
ord for dagen, gjerne ledsaget av sang. 

Fra et vanlig treff i januar går oppfordringen ut – her 
er god plass til enda flere!  

Resten av møtet kan ha forskjellig 
innhold. Det er fast besøk av Røa 
seniorkor og andre fra bydelen. Det 
betyr mye for fellesskapet at det 
hvert halvår er gudstjeneste med 
Hovseterhjemmet og dagsentrene i 
kirken.
 
Det er flott med foredrag, men ofte 
er det enkleste det beste - populære 
sangdager og lyrikkdager, der 
menighetens egne bidrar. Åpen 
kirkestue begynner vårsemesteret  med 
nyttårsfest  og ender med busstur. Også 
gjennom sommeren er det ukentlig 
kaffestund kl. 12.

Mange treff gjennom 25 år
Gjennom 25 år er det arrangert ca. 750 
Åpen kirkestue på torsdager.- Dette 
er jo ganske imponerende, sier diakon 
Espen. - 25 år er en milepæl, men bare 
en stopp underveis. Vi ser frem til nye år 
med godt fellesskap i Voksen kirke. 
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Mars
SØN 01. 1. søndag i fastetiden. Matt. 

4.1-11. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Elgvin. Jacobsen. Band. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 08. 2. søndag i fastetiden. Matt. 
15.21-28. Misjonsgudstjeneste 
kl. 11. Pettersen. Bjørn Sverre 
Lie taler. Rakli. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring til misjons- 
prosjektet SAT 7. Kirkekaffe.

SØN 15. 3. søndag i fastetiden. Luk. 
11.14-28. Høymesse kl. 11.  
Brorson. Jacobsen. Kirkekoret. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 22. Maria budskapsdag. Luk. 1.26-
38. Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Jacobsen. Dåp. Nattverd.  
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 29. 4. søndag i fastetiden. Joh. 
11.45-53. Fasteaksjonsguds-
tjeneste kl. 15. Merk tiden! 
Elgvin. Jacobsen. Elverhøi.  
Konfirmantene. Nattverd. 
Ofring til Kirkens nødhjelp. 
Kirkekaffe.

April
SØN 05. Palmesøndag. Joh. 12.12-24. 

Høymesse kl. 11. Brorson.  
Fagerheim. Dåp. Nattverd.  
Ofring. Kirkekaffe.

TORS 09. Skjærtorsdag. Matt. 26.17-30. 
Kveldsgudstjeneste kl. 19. 
Kveldsmåltid. Pettersen. Jacob-
sen. Nattverd. Ofring til Kirkens 
bymisjon.

FRE 10. Langfredag. Mark. 14.26-15.37. 
Langfredagsgudstjeneste kl. 11. 
Brorson. Jacobsen.

SØN 19. Påskedag. Luk. 24.1-9. Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Jacobsen. Kirkekoret. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 19. 2. søndag i påsketiden. Joh. 
21.1-14. Familiegudstjeneste  
kl. 11. Elgvin. Jacobsen. Elverhøi. 
Gundersen. Band. Tårnagenter. 
Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

SØN 26. 3. søndag i påsketiden. Joh. 
10.11-18. Jubileumsgudstjeneste 
kl. 11. Pettersen. Jacobsen 
m.fl. Kirkekoret med gjester. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Mai
SØN 03. 4. søndag i påsketiden. 

Joh. 16.16-22. Høymesse 
kl. 11. Pettersen. Jacobsen. 
Dåp. Nattverd. Ofring til 
Menighetsfakultetet. Kirkekaffe.

SØN 10. 5. søndag i påsketiden. Joh. 
15.1-8. Høymesse kl. 11. Brorson. 
Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. Årsmøte.

SØN 17. Ingen gudstjeneste.

TORS 21. Mark. 16.19-20. Høymesse felles 
for Røa, Sørkedalen og Voksen 
menigheter kl. 11 i Sørkedalen 
kirke. Pettersen. Kantor fra Røa. 
Nattverd. Kirkekaffe.

SØN 24. Søndag før pinse. Joh. 15.26-27.  
Høymesse kl. 11. Elgvin. 
Vikar. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 31. Pinsedag. Joh. 20.19-23. 
Høytidsgudstjeneste kl. 11.  
Pettersen. Jacobsen. 
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

Vår i Voksen 2020 
Gudstjenester 
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Juni
SØN 07. Treenighetssøndag. Matt.  

28.16-20. Familiegudstjeneste 
med skaperverkets dag kl. 11. 
Elgvin. Jacobsen. Gundersen. 
Band. MiniVox. Dåp. Nattverd. 
Ofring til misjonsprosjektet. 
Kirkekaffe.

SØN 14. 2. søndag i treenighetstiden. 
Matt. 3.11-12. Høymesse kl. 11.  
Brorson. Ringsevjen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Se våre nettsider, www.kirken.no/voksen for 
flere detaljer og ev. endringer.

Ønskes det skyss til gudstjenestene, ta  
kontakt med menighetskontoret på  
hverdagene, tlf. 23 62 94 50. Ansvarlig er 
diakon Espen Rakli.

Faste aktiviteter vår 2020

Åpen kirkestue

Hver torsdag kl 1200. Se program i egen 
omtale.

Frokosttreff for menn

Lørdag 7. mars og 6. juni. Tidspunkt kl. 
0830-1000

Menighetens bønnefellesskap

Tirsdag og torsdag kl. 0700-0800

Bønnefrokost i kirkestuen 

21. mars og 9. mai. Tidspunkt kl. 0830-1000. 
Medbrakt frokost

Voksen kirkekor

Øvelse tirsdager kl. 1900-2115

Menighetsmiddag for alle aldre

4. mars og 6. mai. Tidspunkt kl.1700

Onsdagskvelder i Voksen 

18. mars og 13. mai. Tidspunkt kl.1900

Trosopplæring

Se egen oversikt på barne- og 
ungdomssidene

Babysang og småbarnsang 0-3 år

Tirsdager kl. 1100-1300 

Søndagsskolen fra 3 år

Søndager under gudstjenesten 

MINIVOX kor for 3-6 år

Barnekor hver onsdag kl. 1730 i kirken 

SOULKIDS kor for 1.-4. klasse

Barnekor mandager kl. 1800-1900 

Speideren 3.-4.klasse

Hver tirsdag kl. 1800 

Junior KRIK 3.-4. klasse

Annenhver fredag kl. 1730-1845 Voksen skole

KRIK Tweens 5.-7. klasse

Annenhver fredag kl. 1830-2000 Voksen 
skole
 
KRIK ungdom 7.-10. klasse

Annenhver fredag kl. 2000-2130

Voksen skole

Ungdomsklubb

Hver onsdag kl. 1900-2130

Se våre nettsider: www.kirken.no/voksen for flere detaljer og eventuelle endringer.
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Dette skjer i Voksen kirke

Dugnad 16. april 
Voksen kirkes 25 års jubileum markeres i  
slutten av april. Derfor er det dugnad 
innendørs så kirken kan skinne til jubileet 
begynner. Ta gjerne med en drill og annet 
verktøy. Vi starter opp med pølser kl. 17. 
6. mai kl. 17 er det utedugnad rundt kirken.

Mannsfrokost i Kirkestua
Velkommen til frokostsamling for menn i  
Kirkestua kl. 0830-1000 lørdag 7. mars og 
6. juni i kirkestua i Voksen kirke. Deltakerne 
samles om en god frokost - noen ganger med 
invitert gjest. Ingen påmelding. Pris: kr. 50.   
For spørsmål, kontakt diakon Espen Rakli.

Onsdagskvelder i Voksen våren 2020
Voksen ønsker velkommen til to  
onsdagskvelder i Voksen kirke denne våren. 
Enkel servering fellesskap.  
Kveldene starter kl. 1900.

18. mars  «Noen må kjempe for andres rett…» 
En kveld med Svein Ellingsens salmer. 
Jappe Erichsen, prest og tidligere 
generalsekretær i Kirkens nødhjelp. 
Sangere fra Kirkekoret. Kantor Mathi-
as Reitan Jacobsen.

13, mai  « Stille kveld.  En hjelp til stillhet og 
meditasjon». Ved prest og kunstte-
rapeut Eva Sofie Berg og sokneprest 
Anne Pettersen.

Busstur med sjøsmak! 
Torsdag 11. juni avholdes den årlige bussturen. 
I år er det ikke bare busstur, men også båttur. 
Turen går til gamle Borre kirke før den  
fortsetter til Sandefjord. Derfra blir det båttur 
med Color Viking til Strømstad før det blir  
retur til Oslo. Det er Røa og Voksen menigheter 
som arrangerer turen. Les også om turen på 
menighetenes hjemmesider.

Bønnefrokost i Voksen kirke.
Lørdag 9. mai ønskes det velkommen til 
bønnefrokost i kirken kl. 0830-1000. Det blir 
frokost i Kirkestua og bønn i kirken. Ta med 
egen mat, kaffe/te serveres.

Åpen kirkestue våren 2020
Åpen kirkestue har møte torsdager i Voksen kirke med kaffe kl. 1200 og program kl. 1300.

5. mars Stein L. Meyer: Aleksander Den Stores rike – etter hans død og fem  
mot Kristi fødsel.

12. mars Connie Toverud: Troens rolle i min skole! Connie forteller fra sin tid som  
elevrådgiver ved en kvekerskole i USA.

19. mars Besøk fra Kirkens Nødhjelp.  

26. mars Torbjørn Greipsland: Bibelske spor i dag – i Israel og Egypt.

2. april Misjonsprogram ved Magne Mjærum, NMS.

9. april Utgår. Påske

16. april Magnar Gjerstad. «9. april 1940; 80-års minne!»

23. april Hurra for Voksen kirke 25 år! Vi feirer, bl.a med Idas bilder fra kirken disse årene.  

30. april Gudstjeneste kl. 11 med Hovseterhjemmet og dagsentrene. Kirkekaffe.

7. mai Helene Amundsen: «Bienes fantastiske verden!»   Med bikuber bak kirken! 

14. mai Røa Seniorkor synger for oss - og med oss!

21. mai Utgår. Kristi himmelfartsdag 

28. mai Sokneprest Anne Pettersen: Fra studietur til Nederland – i ord og bilder! 

4. juni Bjørn Gjefsen: «Tro og overtro – reisebrev fra Guatemala».

11. juni Busstur. Avslutning for Åpen Kirkestue dette halvåret. 
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Leif Thore Jelmert er 
valgt til ny leder av 
menighetsrådet i Voksen. 
Han er nå pensjonist 
med lang fartstid og 
erfaring både fra Voksen 
menighet og som lektor 
ved Kristelig Gymnasium. 
Leif Thore har vært 
aktiv i mye frivillige 
arbeid, både i KFUM 
idrett, som speiderleder 
og søndagsskolelærer. 
I gudstjenestene har 
han vært tekstleser og 
nattverdsmedhjelper.

– Det er et viktig 
og krevende verv 
å lede arbeidet i 
menighetsrådet. Hva er 
det som motiverer deg?

– Min motivasjon har 
grunnlag i min kristne tro. 
Konkret er jeg motivert 

av opplevelsen av Voksen 
menighet som et godt 
sted å være. Der er det 
god forkynnelse som gir 
næring til min tro. Jeg 
møter engasjerte og 
uhøytidelige mennesker 
til sosialt samvær, kristent 
fellesskap, og jeg ser at 
bønnearbeid er sentralt.   

– Hva er de mest 
aktuelle utfordringene 
for deg som menighets-
rådsleder fremover? 

– Det er mange 
utfordringer, og et 
hovedpunkt er å sørge 
for god kontinuitet i det 
flotte arbeidet i Voksen. 
I tiden fremover trenger 
vi enda flere frivillige for 
å få dette til. Mange gjør 
allerede en fantastisk 
innsats i menigheten. 
Se for eksempel på 
programmet for våren 
2020. Men vi trenger flere 
til å gjøre en innsats. Jeg 
vil gjerne motivere til økt 
frivillighet og kan love at 
det er flott å være med. 

Kirken i Oslo har 
økonomiske utfordringer. 
Kommunen ved Felles-
rådet har ansvar for 
kirkebygget, men 
menigheten trenger 

midler til lønn og tiltak for 
å styrke menighetslivet 
på flere områder som 
diakoni, tiltak for barn og 
unge og mye annet.

Det er også en 
spennende utfordring å 
skape bedre kommunika-
sjon i menigheten og 
mellom menigheten og  
lokalsamfunnet. 
Menighetsbladet er 
sentralt og viktig. Men i 
vår tid må vi bli bedre på 
kommunikasjon gjennom 
de sosiale medier. Det 
nye menighetsrådet har 
dette som en prioritert 
oppgave fremover. 
Vi ønsker også bedre 
kontakt og samarbeid 
med lokalmiljøet og 
musikkmiljøer hvor 
kirkebygget og de andre 
lokalene kan benyttes.

– Har du et ord til 
slutt?

– Jeg vil avslutte 
med min visjon for 
menigheten: Ingen tro 
skal være for liten til å 
komme til gudstjenesten, 
andre samlinger i kirken 
eller til å delta som 
frivillig. Derfor ønsker jeg 
alle velkommen til Voksen 
kirke.

Leif Thore Jelmert ny leder av menighetsrådet:

- Ingen tro er for liten til  
å bli med i menigheten
AV EINAR VETVIK
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Tryllekunstneren i aksjon på 
juletrefesten i januar.

Deltagerne på LysVåken  
danser LysVåken-dansen 
under gudstjenesten første 
helgen i desember.

Invitasjoner

2.- 3. klasse
Tårnagenthelg
18. - 19. april

Femåringer
Femårssamling 
Femårssamling og skaperverkets dag
7. juni

5.- 6. klasse 
Kode B
Onsdag 1. april, tirsdag 14. april, onsdag 22. april og 
onsdag 28. april fra kl. 14-16

9. klasse +
Ungdomsdag og fasteaksjon
28.- 29. mars

7. klasse
Til topps med KRIK fredag 5. juni

Barna har endelig funnet skattekista 
på treårssamlingen i oktober.

Barn og unge
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Ungdomskor i Voksen kirke
Voksen starter opp et ungdomskor i 
Voksen kirke for unge fra 8. klasse til  
3. klasse på videregående. I tillegg 
til koret trengs det også folk til 
band. Koret er innom forskjellige 
musikksjangere og er for alle som 
vil synge, spille i band, være sosiale 
og som ønsker å være en del av et 
ungdomsmiljø. 

Det vil være øvelser på onsdager 
kl. 1730-1900. Første oppstartsdato er  
4. mars. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med 
menighetspedagog Mari Frydenlund 
Elverhøi på e-post: me972@kirken.no. 

Oppstartshelg for konfirmanter
25. og 26. januar var det oppstartshelg 
for årets konfirmantkull, der 45 
konfirmanter skulle bli kjent med 
hverandre, lederne og kirken. 
Lørdagen besto blant annet av bli-
kjent leker, forskjellige utfordringer, 

undervisning og en kveldsavslutning 
med bønn og musikk. På søndag var 
det presentasjonsgudstjeneste av 
konfirmantene hvor de ble introdusert  
til menigheten. 

Påskemysteriet del 2
18.-19. april for 2. og 3.- klasse
- besøke det skumle kirketåret - påskespill
- ha det gøy!

www.voksenmenighet.no

Bli med å løs Alle får 
agentkit

Påmelding innen tirsdag 14.4 til vg9@kirken.no



SAT-7 - misjon i vår tid

AV WALBORG H. SVENDSEN

Phi prøvde å bidra til familieøkonomien så godt 
hun kunne. Hun gikk den lange skoleveien og 
jobbet det hun kunne i helgene, men det var 
ikke nok. På SAT-7s hjemmebesøk hos familien, 
fikk de høre om den skoleflinke jenta som 
sluttet på skolen for å ta seg av sine to yngre 
søsken.

For å spare penger ble de to minste av en 
søskenflokk på fem tatt ut av barnehagen fordi 
veien til barnehagen var lang. Phi sluttet på 
skolen for å passe de to minste slik at hennes 
ett år yngre søster kunne fortsette på skolen. 
Moren jobbet som vaskehjelp og tjente i 
underkant av 70 kroner dagen. Det er forståelig 
at pengene ikke strakk til.

Heldigvis finnes det stipendordninger 

for fattige skoleelever. Phi får nå oppfylt sitt 
høyeste ønske om å gå på videregående 
skole. De to yngste er tilbake i barnehagen, og 
familien får støtte til de små. Nå ser fremtiden 
lysere ut, og Phi kan få bruke sine gode evner 
mens de små er trygge og får utvikle seg i 
barnehagen. Skolegang er svært viktig for å 
komme seg ut av fattigdommen

Hva gjør SAT-7 her? 
SAT-7 er med på å gi barn og unge en bedre 
start i livet og mulighet for skolegang. Videre 
støttes et hjem for unge enslige mødre som 
ikke har noe sted å være. På denne måten  
samarbeider NMS med den lokale kirken for 
å vise Guds kjærlighet i ord og handling. 
Kirken er ung - etablert i 1994. Dette er en 
minoritetskirke i et buddhistisk land, og kirken 
har små økonomiske midler. Derfor bidrar NMS 
også gjennom opplæring og kursing av kirkens 
medarbeidere og medlemmer.

18

Glad ungdomsgjeng med kjeks 
og Ligretto

– Vi kaller den bare klubben, sier jentene 
på ungdomsklubben i Voksen kirke. Her 
møtes ungdommer fra konfirmantalder 
og oppover på onsdagskveldene. 
Som regel er de åtte stykker. Denne 
kvelden er de seks jenter, de fleste går 
på videregående.

Farlig mye Ligretto 
– Jo, vi er flest jenter, men det er noen 
gutter her innimellom, sier de. 
– Hva gjør dere på klubben?
– Vi spiser kjeks og spiller Ligretto 
(kortspill der målet er å bli kvitt 
kortene sine så fort som mulig), farlig 
mye Ligretto. Vi ser film og spiller 
bordtennis. Men det hender vi bare 
«loker rundt», forteller jentene.

AV KJARTAN RØRSLETT

Øverst fra venstre: Ada Kulseth, Line Sofie Flaate, 
Marie Åbyholm-Brodal. Nederst fra venstre: Britha 
Kristine Riseng-Engebretsen, Mia Dick-Andersen, 
Ingvild Marie Lohne.

Kveldsavslutning 
Menighetspedagog Mari Frydenlund 
Elverhøi er voksenleder for ungdoms-
klubben. Hun sier at klubben er et 
sosialt ungdomstilbud uten for strengt 
program. 
– Men vi prøver å ha en kveldsavslutning 
rundt lysgloben i kirkerommet med en 
kort liturgi med Vår far (Fadervår) og 
velsignelsen, sier menighetspedagog 
Mari Frydenlund Elverhøi. 
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OPPSLAGSTAVLEN 
Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte for 2019 avholdes 
etter gudstjenesten søndag 10. mai. Det 
blir en gjennomgang av menighetens 
årsmelding og regnskap for 2019. 
Årsmeldingen legges ut på nett og i 
kirken senest 14 dager før årsmøtet.

Gaver 2019
I 2019 fikk Voksen menighet inn  
kr. 298.450 gjennom den faste giver-
tjenesten fra 57 faste givere I tillegg 
ble det gitt gaver på kr. 278.760, 
der størsteparten var øremerket til 
innsamlingen for oppussingen av 
lokalene i underetasjen. 

Oppussing av menighetens lokaler 
Oppussingen av menighetens lokaler i 
underetasjen hadde en kostnadsramme 
på 1,5 millioner kroner. Oppussingen er 
nå ferdig med lyse og fine lokaler. Det 
er blitt trådløst internett, nytt lydanlegg, 
projektor og lerret. I tillegg har alle 
stolene fått nye rygg- og seteputer. Det 
kommer også nye bord til møtesalen.

Voksenmessen 2019
Voksenmessen ble arrangert i kirken  
9. november 2019. Det totale resultatet 
fra salg, lotterier, kafeteria og annet ble 
102.019 kroner. Menigheten gratulerer 
med det gode resultatet. 

Menighetens sommerfest 27. mai
Velkommen til menighetens sommerfest 
27. mai kl. 19. Her blir det god bevertning, 
underholdning, musikalske innslag og 
tid til hyggelig prat. Følg også med på 
nettsiden for mer informasjon.

Resultater av ofringer fra oktober  
til januar

Sjømannskirken kr.  7 703
TV- aksjonen kr.  8 216
Stefanusalliansen kr.  6 000
Menighetens misjonsprosjekt  kr.  10 938
Kirkens Nødhjelp kr.  33 516
Menighetens arbeid kr.  40 584
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Døpte Døde
Pia Tonheim Barek  

Henrik Munz L`abèe-Lund 

Mathias Hals  

Odin Herstad Eide  

Vilde Frøyen Langdahl  

Solveig Herstad Eide  

Hedda Folkestad Valland  

Nicolai Sveaass Sorteberg  

Emma Sommerfelt Kjelstad  

Yousef Alexander Johansen  

Philip Nyquist Tunaal  

Mathias Lie Gamst  

Nora Lie Gamst  

Benjamin Caspar Lindahl Caspari  

Iver Kjerstad  Ruth  

Nora Ulvund Byrkjeland  

Aksel Andreassen Dalby  

Amanda Kristin Jahr  

Theodor Solberg Espset  

Marie Pernille Hovelsrud  

Villum Winger Oftebro  

Marina Bryntesson  

Jakob Schie Evjen  

Josefine Fodstad-Mikalsen  

Iben Sofie Haug  

Leah Fredriksen Helstad  

Benjamin Bulling-Stensland  

(Liste pr 26.01.20)

Nora Lyse 

Alf Gunnar Farbu 

Ingrid Margaretha Engdal 

Vera Knoph 

Lilli Halvorsen 

Inger Margrethe Dahl 

Knut Kristiansen 

Randi Engelsen 

Gerd Helene Lunde 

Grethe Darbo Sætra 

Berit Wærn Indrebø 

Unni Charlotte Lund 

Øystein Rødseth 

Olav Jermund Nilsen 

Inger Johanne Aasen 

Harald Oskar Eriksen 

Birthe Backe-Hansen 

Olav Gregor Walther Øye 

Asbjørn Georg Aasen 

Birgit Johanne Jensen 

Erik Krog Christensen 

Reidun Haugstvedt 

Erica Petrina Bjerk 

Sverre Sjøblom 

Ingrid Sophie Gabbe Nygaard 

Lill Bjørg Svevad 

Hjørdis Brynildsen 

Reidunn Hardis Olsen 

Asle Aarhaug 

Bergljot Johansen 

Arne Alnæs 

Bodil Hjelmseth 

Odveig Lund 
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VÆKERØVEIEN 167 A 
TLF: 48 10 71 79 

MANDAG – LØRDAG: 08:00-23:00 
SØNDAG: 09:00-22:00 

VÅRE HYGGELIGE MEDARBEIDERE KAN 
HJELPE MED HJEMKJØRING AV VARER.  

VELKOMMEN TIL OSS! 

www.kjelsasmalerservice.no 

Alt av innvendig 
og utvendig 

malerarbeider.

Borettslag, 
sameier og privat.  

Norsk faglært maler med 
gode lokale referanser.

NB ! Pensjonist rabatt

Kurveien 52, 0495 Oslo
Mobil 90763309 

Kjelsas.malerservice@gmail.com

Kjelsås
Malerservice
A. Baumann
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På                  på BOGSTAD
gir vi deg den servicen  
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117

23 25 30 30

Dekk-service
Skifte av lyspærer og vindusvisker
Utleie av tilhenger
Ny vaskemaskin
Gass

Ringsveien 3, 1368 Stabekk

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

17

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

Voksen kirke kan 
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Fredelige omgivelser.
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Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor
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leie
lokaler

?
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Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00 / www.jolstad.no 

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
909 64 442

post@roa-glass.no

Man-onsd: 8-16
Tors: 8-18
Fre: 8-16

Lør: 10-14
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BRILLER

Røa Optikk
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Harald Larsen a/s
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22 14 24 81

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD
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