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Hvorfor bruker vi i redaksjonen plass på 
stoff som ikke er direkte kirkestoff? Det 
kan oppsummeres i tre ord: Det hele 
mennesket. I gamle dager var det vanlig 
å snakke om ånd, sjel og legeme. Det 
oppsummerer i tre ord alle sider ved 
menneskelivet, enten utgangspunktet er 
kirkelig eller sekulært.

Mennesket er en helhet, og det går ikke 
å skille en del fra en annen. Derfor er det 
både riktig og nødvendig for Voksen 
menighetsblad å ta opp alle temaer som 
er av interesse og har betydning for oss 
som bor i Voksen, både det som skjer i 
kirken og i lokalmiljøet. Utgangspunktet 
for redaksjonen er å belyse hvordan 
temaene angår det hele mennesket.

I dette nummeret gir vi plass til Voksen 
kirkes nærmeste nabo, Vestre Akers 
skiklubb. Idretten har som motto en 
sunn sjel i et sunt legeme. Idrett dreier 
seg ikke bare om kroppen, men også 
om det hele mennesket. Da er det helt 
naturlig å skrive om klubben i Voksen 
menighetsblad. 

I dette nummeret presenteres også 
julefeiring fra andre tradisjoner enn 
slik mange er kjent med i Norge. 
Livet er mangfoldig, men ulike kristne 
tradisjoner har felles kjerne og budskap. 
Det er en annen side ved å se det hele 
mennesket. Alle er forskjellige, men alle 
er hele mennesker som skal møtes med 
forståelse og respekt. Dette ønsker vi å 
vise.

Bjørn Gjefsen
redaktør

Det hele mennesket
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For svært mange av oss har dette 
vært et merkelig år. Et år med høylytte 
nyheter om krigshandlinger og ufred 
og om en truende pandemi som ennå 
ikke er overstått. Et år med stengte 
grenser og smittevernstiltak der vi har 
vært nødt til å leve, feire og sørge på en 
annen måte enn før. Det har også ført til 
at mange har utforsket og nyoppdaget 
det de trodde de kjente: sitt eget hjem 
og egen familie, nærmiljøet og eget 
land. Det er ikke få som har fortalt 
meg om at de har begynt å gå turer i 
nabolaget, lyttet til lyder de ikke har 
brydd seg om før, som fuglesang, og 
lagt merke til stier og blomster de 
tidligere hadde oversett.

Kanskje er det også noe av det vi skal 
gjøre i juletiden? Lete etter og ta inn 
lysglimt, lytte og høre etter svake lyder 
som kan gi håp, og tenke på alt det som 
lett havner i skyggen av prangende 
overskrifter og reklamestøy.
 
For det er ikke sikkert at den første 
lyden av jul er jublende gledessang eller 
stormende familiehygge. Dette året 
har det blitt viktig for meg å oppdage 
at de første juleordene verken handler 
om glede eller hjemmekos. De første 
juleordene er «frykt ikke», sagt med 
innestemme til mennesker som er redde 
eller urolige. Engelen sa det til Maria 
og gjentok det for gjeterne julenatten: 
«Frykt ikke! Vær ikke redde!» 

Da Jesus ble voksen, sa han det gang 
på gang. Det er nesten som et refreng 
som går gjennom hele Bibelen: Vær 
ikke redd! Det er over fire hundre 
oppfordringer til å ikke frykte i Bibelen, 

Julehilsen 2020
AV KARI VEITEBERG, OSLO BISKOP

Foto Dag Smemo

flere enn det er dager i året. På den 
måten kan Gud hilse oss hver morgen, 
kanskje etter en søvnløs natt, med 
disse ordene: «Frykt ikke - vær ikke 
redd!» 

Mitt håp for denne julen er at vi alle gir 
oss tid og rom til i stillhet å lytte etter 
Guds stemme, lyden av noen som sier 
oss at vi ikke trenger å være redde. 
Det kan være i form av den jevne lyden 
av hjerteslag, av småbarnspludder 
eller øyne som ser opp på oss med 
tillit. Kanskje kan vi også bøye oss ned 
og lytte etter tegn som gir håp. I den 
mørkeste av alle netter, hvisker Marias 
barn: «Jeg er her, jeg kommer med 
fred, gi for all del ikke opp håpet. Vi 
går mot lys.» 

Så enkelt og stille kom Gud til  
vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus,  
min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv 
var han lik,
men Jesus ble fattig,  
og jeg er blitt rik.
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– For meg er det viktigste med jula at 
Jesus Kristus ble født.  Det var mørkt, 
han kom, og det ble lyst, sier Flor 
Santamaria-Kovacs (41). Hun er aktiv 
katolikk fra Venezuela, der advent er  
en stor ventetid, og jula feires helt til  
2. februar. 

Lysfest
– Uansett hvor mørkt et år kan ha vært, 
gleder jeg meg over at lyset kommer 
i julen, både i åndelig og i konkret 
forstand her i Norge. Også i Venezuela 
var jula en lysfest, sier hun.  

Flor (41) er gift med nordmannen 
Erik og kom til Norge i 2012. Hun er 
journalistutdannet frilanser med familie i 
det kriserammede Venezuela. 

– Jeg tror det er Guds hjelp som gjør at 
de klarer seg, sier Flor. 

Her i Oslo bor hun i Landingsveien,  
men som katolikk sogner hun til  
St. Olav kirke i sentrum og går ellers 
ofte i klosterkirken på Majorstua. 

Hvert hjem bygde sitt 
AV KJARTAN RØRSLETT

KATOLSKE FLOR OM BARNDOMMENS JUL:

– I Venezuela var jula en lysfest som varte helt til 2. februar, sier Flor Santamaria-Kovacs. 
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Betlehem 

Jesusbarnet kom med gavene
– For meg er advent en stor og viktig 
ventetid, i Venezuela pleide vi å danse 
mye. Julefeiringen startet julaften med 
messe og middag seint på kvelden. 
Natt til første juledag var det julegaver. 
Og da jeg var barn, ble det sagt at 
Jesusbarnet, ikke nissen, hadde kommet 
med gavene, sier Flor.

Jula varer for Flor og mange katolikker 
fortsatt helt til 2. februar (Kyndelsmesse) 
når de minnes dagen da Jesus ble vist 
fram i tempelet, sier hun. 

I hennes barndoms Venezuela var det 
noen som hadde juletre, men alle hadde 

julekrybbe. Noen hadde bygd et helt 
Betlehem i stua, med hus, folk, dyr og 
betlehemsstjerne. De ivrigste hadde til 
og med rennende vann i bekken i Jesu 
fødeby. 

Hvert hus sitt Betlehem 
– Det var alltid konkurranse om å lage 
den fineste utgaven av Betlehem i 
miniatyr. Vi ungene gikk fra hus til hus 
for å beundre utstillingene, forteller Flor.  

I leiligheten på Hovseter har hun 
krusifiks og flere små bilder med 
bibelske motiv. Og til jul setter hun 
kanskje opp et lite Betlehem eller en 
julekrybbe på kommoden. 

Da Flor kom til Norge, ble hun med i et 
kor og sang lutherske julesalmer i kirken. 
Det likte hun godt og sier hun lærte mye 
norsk av sang og bønn.
– Jeg liker den økumeniske tankegangen 
at vi kan se ulikt på noen ting, men 
kjernen er den samme; Kristus.  

Et lite julekrybbemotiv hjemme hos Flor 
Santamaria-Kovacs. 

Dette bildet av Maria og Jesus fikk Flor av sin mor 
i katolske Venezuela.
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Vi har bedt Eun Young om å fortelle litt 
om juletradisjoner og kristen tro i Sør-
Korea.

– Julefeiringen i kirken er en stor 
begivenhet i Sør-Korea, forteller Eun 
Young, som nå bor i nærområdet.  
– Da vi var små var det vanlig at 
barna forventet nye klær eller gaver 
fra foreldrene ved juletider og andre 
høytider. Sør-Korea har en kultur for å gi 
gaver, men det handles ikke så mye før 
jul som vi gjør her i Norge. 

– Vi laget juletrær en måned før jul og 
forberedte koreansk tradisjonell mat 

som koreansk grill, riskaker, pannekaker 
og fritert mat, sier hun. - Vi var glade for 
å møtes til sangøvelser før jul. Vi øvde til 
arrangementer på julaften og skuespill 
om Jesu fødsel og andre julehistorier 
som ble fremført i kirken på julaften. 

Sør-Korea har flere nasjonale 
høytidsdager.  Koreansk nyttår og 
koreansk «Thanksgiving» er de største.  
Disse høytidene er enda større enn jul. I 
julen er 25. desember offentlig fridag. 

Takknemlig for norsk kultur
– Jeg har reist rundt i flere land og har 
sett og opplevd forskjellige kulturer 

Vi laget juletrær en måned 
AV RANDI SELMER

JULEFEIRING OG KRISTEN TRO I SØR-KOREA

Julefeiring i kirken i Sør-Korea
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før jul

og folk slik at jeg kunne sammenligne 
forskjellige land og deres skikker, sier 
Eun Young. – Jeg takker Gud for at jeg 
bor her i Norge med utrolig vakker  
natur, samt stilige og høflige  
mennesker.

– Jeg synes at de fleste nordmenn 
som jeg møter, oppfører seg med 
verdighet. De er anstendige og 
hyggelige å samarbeide med. Jeg tror 
dette også kommer fra lang historie 
med kristendom, og kristendommen 
ligger som et grunnlag i hele det norske 
systemet. Jesus ga oss frihet. Frihet er 
dyrebar. Vi må verne om den og sørge 
for at kristen tro og frihet går i arv til 
våre barns barn.

Kristen tro i Sør-Korea
Protestantisk kristendom ble først 
introdusert på 1800-tallet. Den første  
metodistmisjonæren var Henry Gerhard 
Appenzeller. Den amerikanske 
misjonæren var 26 år gammel da han  
kom til Korea med sin kone Ella  
Appenzeller. De bidro med bibel-
oversettelse, evangelisering, utdannings-
aktiviteter og avisutgivelse.

Fra slutten av 1800-tallet til 1945 kom  
rundt 2600 misjonærer for å bringe 
evangeliet til Sør-Korea, flertallet 
amerikanske, noen kanadiske og 
australske og noen få britiske misjonærer. 

Kirkene i Sør-Korea har selv en 
omfattende misjonærvirksomet.  

De har sendt ca. 30 000 misjonærer 
til 171 land, noe som gjør Sør-Korea til 
landet som nest etter USA har sendt ut 
flest misjonærer. 

Eun Young forteller at det har vært 
vanlig for kristne å samles til bønnemøte 
i kirken på hverdagene før skole og 
jobb. – Da jeg bodde i Sør-Korea 
som ung, var rundt 50 prosent av 
befolkningen kristne, og det var viktig å 
gå i kirken og delta i kirkens aktiviteter, 
sier hun. 

I Korea er det vanlig å ha flere 
gudstjenester i kirken hver søndag. Det 
har vært vanlig å gi tiende til kirken, noe 
som har gjort det mulig å bygge mange 
store kirker. 

I de senere år har det vært en nedgang 
i andel kristne. – Jeg tror at noe av 
årsaken til denne nedgangen er den 
økonomiske utviklingen, sier Eun Young. 

– Når økonomien utvikler seg og livene 
våre blir velstående og alt er rikelig, ser 
det ut til at folk ikke lenger er avhengige 
av Gud. – Men vi må huske at alle 
velsignelser kommer fra vår Herre.

Julespill i Sør-Korea
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Vestre Akers skiklub
Nærmiljøklubben med plass til alle

AV BJØRN GJFSEN

Rett ved Voksen skole, på 
veien til Voksen kirke, ligger 
Voksen flerbrukshall der 
Vestre Akers skiklub har 
mange av aktivitetene sine. 
Klubben ble startet i 1907 
og har lange tradisjoner. De 
siste ti årene har medlems-
tallet økt, og det har også 
blitt flere nye aktiviteter.

– En viktig grunn til det, 
er de nye anleggene, sier 
anleggssjef Frank Aubert. 
- Da Oslo kommune bygde 

Voksen flerbrukshall i 2010,  
fikk vi mulighet til å fylle  
hallen med nye aktiviteter. 
Og da Voksen 
kunstgressbane stod klar 
i 2011, førte det til at langt 
flere fikk spille fotball.

Både banen og flerbruks-
hallen er eid av Oslo 
kommune. Men klubben 
har benyttet seg av mulig-
heten til å starte opp nye 
aktiviteter, noe som gjør 
at mange oppfatter banen 

og hallen som Vestre Akers 
egne. 

Nærmiljøklubben
Vestre Aker er først og 
fremst en nærmiljøklubb 
med plass til alle. 

Klubben legger vekt på at 
medlemmene om mulig 
skal ha gangavstand til flest 
mulig aktiviteter. Det er bare 
å ta en tur til banen for å 
se at det stemmer. Der er 
det et yrende liv store deler 

Full aktivitet på Voksenbanen
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av dagen med trening og 
kamper der barn og unge 
utfolder seg.

Til tross for stor aktivitet 
og mange medlemmer er 
det få ansatte på heltid i 
klubben. Det meste drives av 
engasjerte unge og voksne 
som gjerne vil gi sitt bidrag 
til et godt oppvekstmiljø for 
barn og unge. 

Idrettsgrenene
Det er ingen tvil om at 
Vestre Akers skiklub har blitt 
en breddeklubb. I dag er det 
omtrent 1000 medlemmer 
i en rekke idretter. Over 
100 av de yngste deltar på 
allidrett. Der kan de utfolde 
seg med fysiske aktiviteter 
som er preget av lek.

Fotballen er kanskje den 
mest synlige idretten. 
Klubben har 32 lag for 
gutter og jenter i ulike aldere 
fra 1. klasse til seniorlag. 
Den tidligere profesjonelle 
spilleren fra Brasil, David 
Edson Mercado er trener. 
David er flink til å skape 
entusiasme og kvalitet på 
treningene.

Vestre Aker Badminton 
er en av landets største 
badmintonklubber. Både 
barn og voksne har tilbud, 
og nivået spenner fra 
nybegynnere til spillere på 
landslagsnivå. 

Klubben har også flere lag 
i volleyball, der damelaget 
spiller i 2. divisjon i Norge. 
En av de nye aktivitetene er 
innebandy, foreløpig for de 
yngste aldersgruppene.

Badmintontrening i Voksenhallen

Thea Utaker er en ildsjel i langrenns-
miljøet i klubben

En ung ildsjel
Det ligger i navnet at 
klubben også har langrenn 
som tilbud. Når vinteren 
tillater det, skjer treningen 
på Bogstadjordene, men 
ellers er rulleski et fint 
alternativ. En av de ivrige 
trenerne i Vestre Aker er 
18 år gamle Thea Utaker. 
Hun startet sin karriere som 
utøver før hun begynte som 
trener. Det siste året har hun 
hatt ansvar for klubbens 

sommerskiskole de to 
siste ukene av skoleferien. 
Over 60 barn benyttet 
seg sist sommer av dette 
flotte tilbudet med trening, 
aktiviteter, lek og moro.

– Dette viser hvordan vi kan 
skape ekte idrettsglede, 
sier Thea Utaker. – At så 
mange deltar, viser nettopp 
at vi klarer å skape et godt 
miljø med trening, glede og 
fellesskap.

Thea er et godt eksempel 
på hvordan klubbens mange 
ildsjeler jobber. Målet er at 
klubben skal være en trygg 
base for barn og unge der 
man legger til rette for 
utvikling av hele mennesket 
gjennom de ulike idrettene. 



10

JULAFTEN – TIL GLEDE 
OG UTFORDRING
AV EINAR VETVIK OG ESPEN RAKLI

Noen gruer seg til jul
Julen er for mange en strålende 
familiehøytid med samvær på ulike 
måter i familiene og med slekt og 
venner. De fleste gleder seg til jul.

Men dette gjelder ikke alle. Det finnes 
mange, både unge og eldre som bor 
alene og har sparsomt med familie 
og venner rundt seg. Hvert år hører 
vi om folk som gruer seg til jul. Det er 
barn som er engstelige på grunn av 
minnene fra foreldrenes alkoholmisbruk 
og utagerende festing i julen før. Og 
det finnes noen som ofte må feire julen 
alene av ulike grunner.

Kirkens diakoni har vært opptatt 
av dette lenge. De store diakonale 
organisasjonene som Kirkens Bymisjon, 
Frelsesarmeen og Blå kors har på ulike 
måter forsøkt å bidra til en bedre jul 
for mange som sliter. Kontakttelefonen 
til Kirkens SOS er en annen viktig 
side av dette. Også Røde kors, andre 
frivillige organisasjoner og offentlige 
myndigheter bidrar i denne dugnaden.

Dugnad for julefeiring
I år har ordet dugnad en spesiell klang 
på grunn av covid-19. I skrivende stund 
er smitten i Norge og særlig i Oslo 
økende. Men mye kan skje før jul, for 
situasjonen endrer seg raskt. Det blir 
spennende hva som skjer med tiltakene 
for de som gruer seg til jul eller savner 
fellesskap i julen. Store samlinger av 
mennesker kan gjøre det vanskelig.

Det kjente tilbudet «Alternativ jul» 
valgte allerede i oktober å avlyse sin 
tradisjonelle julefeiring for enslige 
og trengende på grunn av Korona-
situasjonen.

Bymisjonssenteret i Kirkens bymisjon, 
som også har lang tradisjon med 
å samle enslige og trengende til 
julemiddag, sier nå at de må begrense 
antallet deltakere. De sier at de håper 
at de skal klare å få det til i år også. 
Frelsesarmeen og Blå Kors vurderer 
også hvordan de kan få det til. 
Innsatsviljen er der.

Julaften i Hovstua
I vårt nærmiljø har Hovstua frivillighets-
sentral og nærmiljøsenter en lang 
tradisjon med å arrangere selskap på 
julaften. 

– Vi satser på julaften med middags-
samvær, også i år! sier Kjell Even 
Nordbye, lederen for senteret. – Men 
antallet må reduseres, fra de omkring 
50 som før har vært til stede til ca. 30 
i år. Viljen til å holde oppe den gode 
tradisjonen med glade mennesker i alle 
aldre samlet til fest og felleskap, den 
skal bevares. For dette betyr mye for 
mange!

Tidspunktet er fra kl. 16, og kvelden 
er gratis. Adressen er Hovseterveien 
84 ved Hovseter torg. For nærmere 
informasjon og påmelding kontakt 
Hovstua på telefon: 23 47 61 18.
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Jul i Voksen 2020
AV ANNE PETTERSEN

Det har vært et annerledes år, og det 
blir en litt annerledes jul i kirken med 
restriksjoner og begrenset antall plasser. 
I Voksen er det lov å ha 140 mennesker 
når skyvedørene til Kirkestuen er åpnet.  
Dessverre blir det ikke det vanlige jule- 
spillet med barna i år, men menigheten 
planlegger tre kortere familieguds-
tjenester på julaften med barn som 
deltar.

Møt frem i god tid på julaften for 
registrering og anvisning til plass.

Julaften   
Det blir familieguds-tjenester kl. 1300, 
kl. 1430 og kl. 1600 med sokneprest 
Anne Pettersen og organist Philip 
Birkenes. Det blir fremføring av sang  
og musikk.
Kl. 1650 blir det juletoner og salmesang 
foran kirken før julen ringes inn kl. 17.

På julaften kan du gå inn på hjemme-
siden til Voksen kirke, www.kirken.no/  
voksen, og høre julesalmer og jule-
evangeliet lest i Voksen kirke. Det flotte 
juletreet og stallen vil være på plass. 
Og, juleevangeliet er det samme som 
gjennom 2000 år.

Gudstjenester i julen
•  1. juledag er det høytidsgudstjeneste 

kl. 11 med sokneprest Anne Pettersen 
og organist Philip Birkenes. Voksen 
kirkekor synger.

•  2. juledag er det Stefanusdagen 
med gudstjeneste kl. 11 med prest 
Johannes Thoresen Elgvin og 

organist Philip Birkenes. Det blir 
fremføring av sang og musikk.

•  På Romjulssøndag 27. desember  
kl. 11 er det felles gudstjeneste for 
Røa og Voksen i Røa kirke. Da er det 
ikke gudstjeneste i Voksen.

•  Fredag 1. januar kl. 12 er det 
prostigudstjeneste i Vestre Aker kirke 
med prost Elisabet Yrwing Guthus.

•  Søndag 3. januar kl. 11 er det 
familiegudstjeneste med 
juletrefestpreg. Prest Thoresen Elgvin 
og organist Philip Birkenes leder 
gudstjenesten. Det blir opptreden 
av band og forsangere. Alle barn får 
godteposer ved utgangen fordi det 
ikke blir tradisjonell juletrefest.

JULEKONSERTER  
i Voksen kirke

�    5. desember kl. 18: ”Heima”  
konsert med Ådne Svalastog  
og Feda trio. Billetter.

�    6. desember kl. 18. Cantus Cordi 
synger, Kai Remlov leser tekster.

�    9. desember kl. 19: Julekonsert 
med Voksen Kirkekor.
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Gruppen til venstre
øverste rekke fra venstre: Per Winje, Britha Kristine 
Riseng-Engebretsen, (ønsker å være anonym), Ola 
Mathias Amundsen, Mikkel Røskeland Skårås
Midterste rekke: Nora Børtnes Grønlie, Isabel 
Reinfjord Lindholm 
Nest nederst: (ønsker å være anonym), Jacob Ness, 
Severin Aschehough
Nederste rekke: Inger Ellinor Skomedal, Josefine 
Deichman Raaberg, Dina Aas Gaupås, Josefine 
Gogstad

Midterste gruppe 
øverste rekke venstre: Ada Emilie Olsen Kulseth, Mia 
Dick-Andersen, Idunn Rønningen og Thea Bjørnson 
Aanderaa
Rekken nummer to ovenfra: Sigrun Løkensgard 
Sørensen, Ellen Ingerid Øygarden Williams , Camilla 
Hornseth Petersen
Rekke tre ovenfra: Felix Trommer, Helle Johannessen 
Møller-Stray, (ønsker å være anonym)

Årets konfirmanter



13

Rekke nummer fire ovenfra: Line Dybdahl Brandstad, 
Thea Eek-Floten, Sander William slåttsveen
Nederste rekke: Maya Kalberg Aasheim, Simon 
Lee Slåttsveen , Jonathan Steen-Olsen, William 
Brinchmann

Gruppen til høyre
fra øverste rekke venstre: William Gotschalksen, 
Amelia Hasle- Steinsvik, Line Sofie Flaate, Simon 
Christensen Heesch 

Rekke nummer to ovenfra: Kristoffer Alpers 
Augestad, Jacob Pederssøn Klingenberg, Nikolai 
Espevalden, Erik Christopher Ekker Teigen Solberg
Rekke nummer tre ovenfra: Lilla Bråtveit, Nikolay 
Viktorovich Jenssen, Mikkel Holm Furuheim
Nederste rekke: Vilde Marie Omsted Flydal, Ida 
Kullander, Iben Nicolaysen Dietrichson, Alethe Sophie 
Wille-Berg

På muren: Ingvild Marie Lohne, Ingeborg Kinck 
Rannem, Klara Molvik
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Desember
SØN 06. 2. søndag i adventstiden. Luk. 

21.27-36. Høymesse kl. 11.  
Pettersen. Birkenes. Dåp. 
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 13. 3. søndag i adventstiden. 
Luk. 3.7-18. Høymesse kl. 11. 
Elgvin. Birkenes. Dåp. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 20. 4. søndag i adventstiden. 
Luk. 1.39-45. Lysmesse kl. 19. 
Pettersen. Kor X. Ofring til 
misjonsprosjektet – SAT 7.

TORS 24. Julaften. Luk. 2.1-20. 
Familiegudstjenester kl. 1300, 
1430 og 1600. Pettersen. 
Birkenes. Ofring til Kirkens 
Nødhjelp. NB! Tillatt med 140 
personer på hver gudstjeneste.

FRE 25. 1. juledag. Joh. 1.1-14. 
Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
Pettersen. Birkenes. Ofring. 
Kirkekaffe.

LØR 26. 2. juledag. Matt. 2.16-23. 
Høymesse kl. 11. Elgvin. 
Birkenes. Dåp. Ofring til 
Stefanusalliansen. Kirkekaffe. 
Felles gudstjeneste med Røa 
kirke.

SØN 27. Felles gudstjeneste for Røa og 
Voksen i Røa kirke. Merk: Ikke 
gudstjeneste i Voksen.

Januar
FRE 01. Nyttårsdag/Jesu navnedag. 

Felles prostigudstjeneste i 
Vestre Aker kirke kl. 12. Merk: 
Ikke gudstjeneste i Voksen 
kirke.

SØN 03. Kristi åpenbaringsdag. Luk. 
2.40-52. Familiegudstjeneste 
kl. 11. Elgvin. Dåp. Ofring. 
Godtepose til barna. 

SØN 10. 2. søndag i åpenbaringstiden. 
Mark. 1.3-11. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Birkenes. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 17. 3. søndag i åpenbaringstiden. 
Joh. 4.4-26. Høymesse kl. 11. 
Elgvin. Birkenes. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 24. 4. søndag i åpenbaringstiden. 
Joh. 9.1-17, 35b-38. Høymesse 
kl. 11. Pettersen. Birkenes. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.

SØN 31. Såmannssøndag. Mark.  
4. 26-34. Høymesse kl. 11.  
Presentasjon av årets 
konfirmanter. Elgvin. 
Dåp. Nattverd. Ofring til 
Bibelselskapet. Kirkekaffe.

Februar
SØN 07. Kristi forklarelsesdag. Mark. 9.2-

13. Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Birkenes. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 

SØN 14. Fastelavnssøndag. Joh. 12. 20-33. 
Familiegudstjeneste kl. 11. 
Elgvin. Birkenes. Engemoen.  
Band. Babysang og 2-åringene 
er invitert. Dåp. Nattverd. 
Ofring.  Kirkekaffe.

ONS 17. Askeonsdag. Matt. 12.38-42.  
Kveldsgudstjeneste med 
skriftemål og nattverd  
kl. 19. Pettersen. Birkenes.  
Kåre Svendsen.

Jul og vinter i Voksen 2020/21 
Gudstjenester 
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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 2021
Åpen kirkestue
Hver torsdag kl. 1200. Se program i egen 
omtale.

Frokosttreff for menn
Lørdag 20. februar, 17. april og 29. mai. 
Tidspunkt kl. 0830-1000

Menighetens bønnefellesskap
Tirsdag og torsdag kl. 0700-0800

Bønnefrokost i kirkestuen 
16. januar, 13. februar og 13. mars. Tidspunkt 
kl. 0830-1000. Medbrakt frokost

Voksen kirkekor
Øvelse tirsdager kl. 1900-2115

Menighetsmiddag for alle aldre
10. februar, 10. mars, 14. april, og 5. mai. 
Tidspunkt kl. 1700

Onsdagskvelder i Voksen 
17. februar, 17. mars og 26. april.  
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. 
Oppstart etter jul 13. januar

SOULKIDS kor for 1.-4. klasse
Barnekor mandager kl. 1800-1900. Oppstart 
etter jul 11. januar

Speideren 3.-4.klasse
Hver tirsdag kl. 1800 

Junior KRIK 3.-4. klasse
Annenhver fredag kl. 1730-1845 Voksen 
skole. Oppstart etter jul 05. januar

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

Ungdomskor 8.-3. kl. vgs
Hver onsdag kl. 1730-1900

Se våre nettsider: www.kirken.no/voksen for flere detaljer og eventuelle endringer.

SØN 21. 1. søndag i fastetiden. Matt. 
16.21-23. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Birkenes. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 28. 2. søndag i fastetiden. Luk. 
7.36-50. Høymesse kl. 11. 
Elgvin. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

Mars
SØN 07. 3. søndag i fastetiden. Mark. 

9. 17-29. Misjonsgudstjeneste 
kl. 11. Tidligere misjonsprest 
Espen Schiager Topland. Rakli. 
Birkenes. Dåp. Nattverd. Ofring 
til misjonsprosjektet- SAT 7. 
Kirkekaffe.

SØN 14. 4. søndag i fastetiden. Joh.  
3.11-16. Familiegudstjeneste kl. 11.  
Elgvin. Birkenes. Engemoen. 
Band. Barn fra kode B deltar. 
Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.
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Dette skjer i Voksen

  

Onsdagskvelder i Voksen vinteren 2021

Velkommen til tre onsdagskvelder i Voksen 
kirke denne vinteren. Enkel servering og 
fellesskap. Kveldene starter kl. 1900.

17. februar  Askeonsdagsgudstjeneste. Prest 
Anne Pettersen. Walborg og Kåre  
Svendsen. Sanggruppe deltar.

17. mars  «Noen må kjempe for andres 
rett…» En kveld med Svein 
Ellingsens salmer. Vi får besøk 
av Jappe Erichsen, prest og 
tidligere generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp. Forsangere 
fra Kirkekoret. Kantor Mathias 
R. Jacobsen og prest Anne 
Pettersen. 

26. mai  «Pilgrimsvandring i Voksenenga» 
Randi Bergkåsa og Anne 
Pettersen.

Menighetens bønnefellesskap

Velkommen til åpne bønnesamlinger i kirken 
hver tirsdag og torsdag morgen, kl. 0700 - 
0800. 
Videre er det bønnefrokost i kirkestuen lørdag 
16. januar, 13. februar og 13. mars kl. 0830 -  
kl. 1000. Ta med egen mat – kaffe/te serveres.
Sakristiet innerst i kirkens kontorgang er 
åpent for stille bønn fra kl. 1030 før hver 
søndagsgudstjeneste. 

Menighetsmiddager våren 2021

Menighetsmiddager med servering av varm 
mat har vært vanskelig å gjennomføre i 
høst. Vi håper at det blir nye muligheter i 
vårhalvåret, så vi kan starte opp igjen med 

middagene. Følgende onsdager er satt av:  
10. februar, 10. mars, 14. april, og 5. mai.   
Følg med på kirkens nettside og på Facebook 
for oppdatert informasjon når onsdagene 
nærmer seg.

Mannsfrokost i Kirkestua

Velkommen til frokostsamling for menn  
kl. 0830-1000 lørdag 20. februar, 17. april og 
29. mai 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.

Åpen kirkestue vinteren 2021
Åpen kirkestue har møte torsdager i Voksen kirke med kaffe kl. 1200 og program kl. 1300.

P. g. a. koronatiden blir serveringen meget enkel. Kaffe/te serveres. Ta gjerne med egen mat. 
Endringer i programmet vil kunne skje. Følg med på menighetens hjemmesider.

7. jan. «Vi synger julen ut – og det nye året inn!»

14. jan. Formiddagskonsert ved vikarorganist i Voksen, Philip Birkenes

21. jan. «Filmavisen» Vi skuer bakover - mot vår nære historie.   

28. jan. Estrid Hessellund og Sindre Eide: «Jeg løfter opp til Gud min sang!» I anledning 
Landstad-jubileet 2020: Tradisjon og fornyelse i Norsk salmebok i 150 år. 

4. feb. Stein L. Meyer: «Fra jernbanens og frimerkets barndom i Europa på 1800-tallet»

11. feb. Misjonsmøte. Besøk fra NMS. 

18. feb. Ida Fossum Tønnessen: «På herregårdsbesøk på Østlandet!» 

25. feb. Sanger vi er glade i! Ved Synnøve Lockert og Espen Rakli.   

4. mars Live Bressendorf Lindseth: «Katharina Von Bora – Martin Luthers kone og  
med-reformator.  Kjerringa mot strømmen!» 

11. mars Besøk fra Kirkens Nødhjelp – fasteaksjonen nærmer seg!        

18. mars Anne Aarnæs: «Reisebrev fra Dubai». 

25. mars Åpent program
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Barn og unge

Onsdag 16. september var en spent gjeng 
4- og 5-åringer samlet i kirken for å høre om 
da Gud skapte verden. Deltakerne sang, gikk 
gjennom en skapelsesvandring i kirkerommet 

og hadde det veldig gøy sammen. På 
søndagen var det familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok og utstilling av det 
barna hadde laget på samlingen.

Onsdag 14. oktober var første- 
klassingene i Voksen invitert 
til samling. Der hørte de 
fortellingen om blinde Bartimeus 
som ble sett og helbredet av 
Jesus. De fikk også oppleve 
hvordan det er å være i 
Bartimeus’ sko, gjennom sang, 
lek og moro. På søndag under 
gudstjenesten fikk barna utdelt 
6-årsboken, og de viste frem noe 
de lærte på samlingen.

Innskrivning for konfirmanter og 9. klasse «Kick Off»

21. oktober var alle 9. klassinger invitert til pølser, Kahoot og sosiale aktiviteter. Samlingen 
var en forlengelse av informasjonsmøtet for konfirmantene det kommende året.
Følg med på kirkens nettside og på Facebook for oppdatert informasjon når datoene for 
programmet nærmer seg.

Fra venstre: Ingrid (mor),  
Bjørn, Leopold, Helena, Alfred, 
Johannes, Aron og Helge Elias

Fornøyde 6-åringer  
med 6-årsboken

4-5 årssamling og familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok

«Førsteklasses» samling og familiegudstjeneste med utdeling av 6-års bok
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Lederkurs

Årets lederkurs er i gang og, 15 ungdom-
mer har meldt seg på. Dette er et tegn på 
at de likte seg så godt på leir at de selv 
kan tenkte seg å bli med som ledere. Og 
ikke minst er det et tegn på at ungdoms- 
lederne de møtte på leir, fungerte som 
inspirasjon til å selv bli med videre.
  
Dersom det er mulig med tanke på koro-
na, skal deltakerne gjennom syv samlinger 
og tre praksishelger før de får utdelt  
lederkursbevis og forhåpentligvis fortsetter 
å bli en del av ungdomsmiljøet i Voksen. 

Konfirmasjonsleir

Årets konfirmasjonsleir i 2020 skulle 
bli helt annerledes enn tidligere leire. 
Det var for første gang i historien ikke 
på det faste leirstedet Tjellholmen. Det 
måtte legges opp et system med avstand 
mellom konfirmantene, og aktiviteter 
og undervisning skulle samsvare med 
smittevernregler. Og hva hvis det regnet 
hele uken? Hvordan ble det med alle 
uteaktivitetene da? 

Men for en suksess! Lederne opplevde å ha 
både Gud, Jesus og Den hellige ånd på sin 
side med sommervær hele uken (nesten 
for varmt noen av dagene). Leiren ble ledet 
av elleve supre ungdomsledere, det var 
fine kveldsavslutninger og underholdning 
som fungerte utmerket. Ja, det ble et 
ekstra lysshow på torsdagskveld med lyn 
og torden. Men det lagde bare ekstra mer 
stemning på den siste kveldsavslutningen, 
som seg hør og bør på konfirmantleir. Det 
var en særdeles fornøyd konfirmantgjeng 
på 43 stykker som gjennomførte den 
alternative leiren.

Johannes, Line og Mari vil gi en ekstra 
takk til ungdomslederne og de unge 
voksne som var med i bandet. Uten disse 
frivillige hadde leiren aldri i verden blitt like 
vellykket.

Babysang

Babysang holdes hver tirsdag fra kl. 11-13 i 
kirken med sang, prat, kaffe og medbrakt 
niste. Første babysang etter jul blir 12. 
januar. Tilbudet er for alle uavhengig 
av tro og kirketilknytning. Mange gir 
tilbakemelding på at de setter stor pris 
på å møtes, særlig etter en lang periode 
med få tilbud og fysiske møteplasser 
for foreldre i permisjon. Oppdatert 
informasjon om babysang til våren 
finnes på facebook-gruppa «Babysang 
og småbarnssang i Voksen kirke» og på 
www.kirken.no/voksen.

Ungdomskor

Ungdomskoret har startet, men det er 
plass til flere. Det er øvelse på onsdager  
kl. 1730. Koret er for dem som har startet 
på ungdomsskolen og oppover. 

Trosopplæringstiltak vinteren 2021 

2-åringer
Krøllesamling onsdag 10. februar. Babysang 
og toåringsgudstjeneste søndag 14. februar

5.- 6. klasse 
Kode B
4 ukedager i februar/mars etter skoletid
Lys Våken
Aktivitetsdag i kirken lørdag 28. november med 
Lys Våken-gudstjeneste søndag kl. 11

2. klasse
Juleverksted.
Samling og juleverksted mandag 14. desember

9. klasse
Ungdomsdag og Fasteaksjon
Samling lørdag 20. mars og 
fasteaksjonsgudstjeneste 21. mars kl. 11

Alle arrangementer er med forbehold om endringer i smittevernregler.
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I forrige nummer av menighetsbladet kunne 
vi lese at Voksen er en «grønn menighet». Det 
betyr at vi tilstreber å tenke miljøbevissthet 
og bærekraft i måten å drive menighet på, og 
slik tar del i et felles ansvar vi har som kirke 
når det gjelder å ta vare på Guds skaperverk. 

Men hva med alle oss som bor i denne 
menigheten? Hvordan kan vi som enkelt-
personer ta del i dette ansvaret?

Det er lett å bli motløs på klimaets og 
naturens vegne. Vi forsynes jo stadig med 
nyheter om issmelting, skogødeleggelse og 
nedgang i antall dyrearter. 

Det betyr likevel ikke at det vi gjør ikke 
teller! De små grepene i vår egen hverdag 
utgjør til sammen betydelige bidrag til å 
stanse eller i det minste forsinke det vi ser av 
naturødeleggelse i dag.

Mange bekker små
AV MARIANNE FØLLING

En viktig jobb for fremtiden
Når vi prøver å redusere matsvinn, å 
produsere mindre søppel, å kjøre mindre bil, å 
kjøpe mindre, å leve enklere, gjør vi en viktig 
jobb for framtiden. Og vi bevisstgjør oss selv 
og våre nærmeste på at vi alle har et ansvar.

Men alle kan ikke gjøre alt. Hva med å velge 
ut enkelte områder eller konkrete tiltak som 
best passer deg og din familie å satse på?  
Et flott eksempel er småbarnsmoren som 
spiser opp resten av sønnens matpakke til 
kvelds, istedenfor å kaste den og lage  
ny mat.

Dette alene redder ikke verden, men det 
bevisstgjør denne familien og kan inspirere 
andre. Det er ett av de talløse små tiltakene 
som til sammen kan bidra til å bremse en 
negativ utvikling.

Så la oss tenke stort om oss selv: Det lille jeg 
gjør, blir sammen med alt det lille som andre 
gjør, til en felles positiv bølge av tiltak som 
faktisk betyr en forskjell. Mitt bidrag, min 
families og min menighets bidrag teller! 

Voksen menighet minner om  
fasteaksjonen 2021. 

Innsamlingen før påske blir  
også i 2021 en digital aksjon.
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Døpte Døde
Marion Bjerkelund 
Mølbach

Clara Alexandra 
Amundsen

Kathrine Østerhus 
Hansen

Elisa Erdal Sunde

Selma Furu Flingtorp

Storm Rese Jensen

Julie Sørlie Hasund

Lasse Rødsæther 
Flatebø

Erik Mesna Dahl

Niklas Magulas Nossum

Isak Sividan Stubø

Amalie Tønnessen 
Schwabe

Christian Olsen Bysveen

Ludvig Tang Duun

William Olafsen-
Hægland

Dina Gaupås Aas

Aksel Olai Mikolajczyk 
Haneborg

Tuva Cornelia Thoresen 
Henske

Hans Fredrik Nibstad-
Fodnes

Mille Paul Torheim

Ciljan Bakosgjelten

Oline Solhaug-Groseth

Tiril Olving Undlien

Emil Røsvik Forsaa

Emilie Skarsgaard 
Sønsteby

Ingrid Skarsgaard 
Sønsteby

Emilie Nordberg 
Bromnes

Alfred Haugen 
Stokkeland

Jesper Myran Egeland

Nora Elise Moer 
Bjørnstad

Malin Sundfør 
Vingerhagen

Sophie Flinder-
Bjørnskaug

Anders Stenevik

(Liste 19.06-15.10)

Olav Sulheim 

Liv Ottemo 

Roar Pettersen 

Ingeborg Aanesen 

Kari Eeg 

Anne Kathrine Moe 

Walerij Koutsjeruk 

Mia Karen Larsen Stave 

Alf Holter 

Astrid Dagmar 
Grøttumsbråten 

Ingrid Lisbeth Steinsvik 

Liv Helene Finberg 

Randi Øren 

Fanny Hammerstrøm 

Birgit Cranner 

Einar Høgetveit 

Torunn Torsvik 

Rolf Christian Fongaard 

Inger Johanne 
Haakensen 

Tora Johanne 
Thommesen 

Inger-Johanna Eldring 

Kjell Kallseter 

Åge Villiam Grøsland 

Inger Johanne Jevanord 

Ragnhild Synnøve 
Krogseth 

Turi Hæger 

Anne Sofie Troye 
Nielsen 

Otto Stein Myrmel 

Oddlaug Margrethe 
Næss 

Anne Lise Buer 

Ingrid Slaattelid 

Vielser
Melika Angelica Lia og Arne Hole Rise

Alina Gabrielle Dinu og Jan Erik Andersen

Emma Vist og Sigurd Nordahl

Linn Beckmann Jakobsen og Steffen Strand
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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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22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 
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BRILLER

Røa Optikk
������������	��

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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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 
��������	
��������	��
�������������������
����	��������������

����������	��		���
Fredelige omgivelser.

���	�����
�	����������������
Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor

��������	�
������

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

Få fysioterapeuten hjem til deg.
Et rimelig og lett tilgjengelig

tilbud for deg som har behov for
litt hjelp.

www.hjemmefysio.no

kontakt@hjemmefysio.no

Tlf: + 47 462 97 902

Stasjonsveien 69, 0768 Hovseter



�������	
����
������
�������
������������������������
   !��"���#����������!��

Besøksadresse:  
�!�$���%��&'�������
(�
)*��
'��+�����,(���,-�.����

ADVOKAT MORTEN PERSEN
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VI TILBYR REGULERING FOR BARN OG VOKSNE


