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Gi din stemme i kirkevalget!

Daglig leder Knut Ole Hol og leder  
i menighetsrådet Randi Selmer  
oppfordrer alle til å stemme
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I mange sammenhenger er vi avhengig av 
at noen står frem og tar ansvar, det være 
seg i idrettslag, sameier og borettslag, 

eller i politikken. Uten disse menneskene 
som er villig til å gjøre en innsats for andre, 
hadde vi levd i et langt dårligere samfunn. 
Dette er like sant fort høstens kirkevalg. 
Kirkevalget gjelder alle medlemmer av 
kirken, ikke bare ildsjelene som gjør en 
innsats. De som er medlemmer, er i større 
eller mindre grad brukere av kirken og alle 
tilbudene i Voksen. Men for alle er det viktig 
at kirken er der. Det er til kirken man søker i 
glede, som ved dåp, konfirmasjon og bryllup, 
og i sorg som ved sykdom og gravferd. Skal 
Voksen kirke og kirken i Norge fungere, 
er den avhengig av at noen tar ansvar, at 
Voksen menighet har mennesker som er til 
stede for alle medlemmene. Det er de som 
gjør at tilbudene som medlemmene ønsker å 
bruke, faktisk fungerer. 

Vi skal heller ikke glemme at kirken fortsatt 
er en viktig formidler av verdier som er 
sentrale for samfunnet vårt. Disse verdiene 
gjennomsyrer det norske samfunnet 
uavhengig av tro og livssyn. Dette er hva 
valget dreier seg om. Derfor er det viktig 
at alle medlemmer deltar i valget. Slik 
kan man vise tillit og gi støtte til den som 
sier seg villig til å gjøre en jobb for at 
kirken skal være en aktiv og mangfoldig 
lokal kirke for alle i Voksen menighet. På 
bispedømmenivå er det to kandidatlister: 
Nominasjonskomiteens liste og Åpen 
folkekirke. I valget kan hver enkelt være med 
på å velge hvilken retning kirken i Norge skal 
ha i fremtiden. I dette nummeret presenterer 
vi våre lokale kandidater til menighetsrådet 
og gir en mer omfattende orientering om 
kirkevalget. Uansett: Bruk stemmeretten din 
for å gi støtte til vår lokale kirke og peke på 
retning for kirken i Norge.

Bjørn Gjefsen
redaktør
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Tro på skaperverket
AV BJØRN GJEFSEN

Når dette skrives, er det full sommer. Det 
er årstiden da plantelivet utfolder seg fra 
små spirer på våren til fullt blomsterflor 
midtsommers. Med blomstene følger 
et intenst insektliv med bier og humler 
som samler nektar, og sommerfugler 
som flagrer rundt i samme ærend. Selv 
om dette skjer hvert år, gjør det ikke 
opplevelsen av den fantastiske naturen 
mindre.

Som gammel naturfaglærer med fag fra 
universitetet har jeg fått anledning til å 
fordype meg i naturens mysterier. Det 
gir meg en ekstra dybde i opplevelsen av 
naturen. Det er ikke tilfeldig det jeg ser 
på denne sommerdagen. Bak ligger det 
naturlover som styrer prosessene i naturen.

Bibelen åpner med en lovprising av 
skaperverket i 1. Mosebok, kapittel 1. 
Kapitlet slutter med at ”Gud så på alt 
det han hadde gjort, og se, det var svært 
godt!” En vakker sommerdag er det lett å 
være enig i dette. Likevel ble det fantasiske 
og utrolige i skaperverket enda mer tydelig 
jo mer jeg fikk fordype med i det små 
intrikate detaljene i atomets indre, i genene 
som styrer livsprosessene i det indre av 
cellene eller i universets store dimensjoner.

Det lærte meg raskt å skille mellom 
de to vitenskapene naturvitenskap og 
teologi. Forenklet kan vi si at den første 
vitenskapen er opptatt av hva og hvordan, 
den andre er opptatt av hvorfor. Bibelen 
er ikke en lærebok i naturvitenskap, det er 
en bok om hva og hvem som står bak alt 
det menneskene kan studere i den verden 
vi lever i. Bibelen er en kilde til svar på det 

evige spørsmålet: Er det en mening med 
livet, verden og universet, eller er alt en 
tilfeldighet?

Her er det til syvende og sist et 
spørsmål om tro. For meg er en verden 
uten en skaper meningsløs. Alle 
store vitenskapsmenn som har skapt 
gjennombrudd i hvordan vi forstår 
verden, har bare avdekket små fliker av 
det som allerede er der. Snakker vi om et 
skaperverk, så tror jeg også at det finnes 
en skaper. Overalt ser jeg hans signatur. 
Jeg får lov til å tro på Bibelens Gud som 
livets skaper.

Dette gir meg også et ansvar for å 
gjøre mitt lille bidrag til å ta vare på 
skaperverket. Mennesket har fått et 
forvalteransvar av Skaperen. Det er vårt 
ansvar å ta vare på skaperverket og 
fremme rettferdighet og fred mellom 
mennesker. Slik kan jeg vise min 
takknemlighet for det skaperverket jeg 
raust møter hver eneste dag.
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Kirkevalget 
– Vær med på å påvirke fremtidens kirke
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Målgruppe: 
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Målgruppe:
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Målgruppe:
familie

Målgruppe: 
voksne/senior

AV EINAR OLAV VETVIK OG RANDI SELMER

Kirkevalget 2019 holdes samtidig med 

valg til fylkesting og kommunestyrer  

8. og 9. september 2019. Hvem skal  

forme Den norske kirke og menighets- 

livet i Voksen de neste fire årene?

Bruk din stemmerett
Den norske kirke står overfor store utfordringer 

etter skillet mellom kirke og stat. Hvordan skal 

fremtidens kirke organiseres? Hvordan kan vi sikre 

en fortsatt folkekirke? Hvordan kan vi sikre alle 

døpte trosopplæring? Hvilken kirke ønsker vi? 

Dette viser hvor viktig kirkevalget er, både lokalt 

til menighetsråd og regionalt til bispedømmeråd.  

Tid og sted for stemming
På valgdagene er valglokalene åpent søndag  

8. september kl. 1300-1800 og mandag 9. septem-

ber kl. 0900-2100. Valglokalene er Hovseter skole, 

Grindbakken skole og Persbråten VGS. Alle som er 

medlemmer av Den norske kirke, og som er over 

15 år, eller fyller 15 år i løpet av 2015, kan stemme.

Kirkevalget er to valg
Ved høstens kirkevalg skjer det to ulike valg.  

Det ene valget er lokalvalg til medlemmer av  

menighetsrådet i Voksen. Det andre er valg av 

Oslo Bispedømmeråd. Da kan du altså levere to 

stemmesedler, slik illustrasjonen viser.
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Valg til menighetsrådet 
i Voksen
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. 

Menighetens arbeid spenner over mange temaer 

– bl.a. trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 

år, diakoni, miljø og rettferdighet, gudstjeneste, 

musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt 

økonomiforvaltning. Menighetsrådet har en 

representant i kirkelig fellesråd som tar seg av 

de administrative og økonomiske oppgavene på 

vegne av soknene.

Menighetsrådsvalget er et personvalg der hver 

stemme teller. Antall personstemmer avgjør hvem 

som blir valgt inn som faste representanter i 

menighetsrådet: La din stemme telle ved å sette et 

ekstra kryss ved inntil tre av kandidatene på listen.

Ved menighetsrådsvalget i Voksen skal det velges 

seks faste medlemmer og fem varamedlemmer. 

Det foreligger kun en liste. Det betyr at dette er et 

rent personvalg. Listen består av elleve kandidater 

satt sammen av nominasjonskomiteen i prioritert 

rekkefølge, men ingen er forhåndskumulert. Derfor 

har rekkefølgen på listen minimal betydning for 

hvem som blir valgt inn som faste medlemmer i 

rådet. Antall personstemmer er helt avgjørende. 

Hvis du vil være med å bestemme hvem som blir  

valgt inn, må du gi personstemmer. Velgerne opp- 

fordres til å gi inntil tre kandidater en ekstra stemme.

Valg til bispedømmerådet
Det andre valget er valg til Oslo bispedømmeråd. 

De som blir valgt, deltar i styringen av bispe-

dømmerådet. Bispedømmerådet skal fremme 

samarbeid mellom menighetsrådene og andre  

lokale arbeidsgrupper i bispedømmet. Bispe-

dømmerådet tilsetter menighetsprester og 

fordeler statlige tilskudd til stillinger innenfor 

undervisning, diakoni med mer. I tillegg deltar 

medlemmene på Kirkemøtet i Den norske kirke,  

som er Den norske kirkes øverste organ. 

Kirkemøtet bestemmer hovedlinjene som kirken 

skal arbeide etter.

Bispedømmerådsvalget er et listevalg. I Oslo 

kan du velge mellom Nominasjonskomiteens 

liste og Åpen folkekirke. Antallet listestemmer 

bestemmer mandatfordelingen mellom listene. 

Personstemmene avgjør rangeringen internt på 

listen, med andre ord hvem som blir valgt fra hver 

liste. 

Det skal velges sju leke medlemmer til 

Bispedømmerådet. Nominasjonskomiteens liste 

har ingen forhåndskumuleringer. Åpen folkekirke 

har forhåndskumulert de to øverste på lisen. 

Disse får et stemmetillegg på 25% av personlig 

stemmetall. Du kan gi inntil tre kandidater på en 

liste en tilleggstemme og føye til inntil tre navn 

fra den andre listen. Både valg av liste og antall 

personstemmer er avgjørende for hvem som blir 

valgt inn i Bispedømmerådet. 

Presentasjon av lister og kandidater
I dette bladet presenterer vi kandidater til 

menighetsrådet og intervju med Arve Juritzen, 

prostiets kandidat på Nominasjonskomiteens 

liste til Bispedømmerådet. Du finner utfyllende 

informasjon på https://kirken.no/nb-NO/ 

om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/, https://

nominasjonslisten.no/, https://apenfolkekirke.org/

Forhåndsstemming
Det er åpent for forhåndsstemming til Kirkevalget 

2019 hver torsdag fra 15. august til 5. september  

kl. 1200-1400 i Voksen kirke. I tillegg er det åpnet 

for forhåndsstemming etter gudstjenesten i 

Voksen kirke den 1. september. 

Oslo domkirke holder også åpent for 

forhåndsstemming for alle menigheter fra  

mandag 12. august til onsdag 4. september. 

Åpningstider i Oslo domkirke er: 
Mandag kl. 1000 – 1400. 

Onsdag kl. 1000 – 1400. 

Fredag kl. 1600 – 1800.
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Arve Juritzen til kamp 
for bedre gudstjenester

AV KJARTAN RØRSLETT

Han er mest kjent som programleder 

på TV, forlegger og journalist. Nå vil 

Arve Juritzen gjerne bli valgt inn i Oslo 

bispedømmeråd. Viktigste kampsak: 

Bedre gudstjenester og en mer 

demokratisk valgordning. 

– Jeg er søndagsskolebarn, og har veldig gode 

minner fra søndagsskolen. Jeg fikk et kristent 

ståsted og en tro gjennom den, sier Arve Juritzen.

58-åringen er av nominasjonskomiteen 

foreslått som Vestre Aker prostis representant i 

bispedømmerådet ved kirkevalget i høst. Velges 

han, blir han også utsending til Kirkemøtet. 

– Valgordningen er dessverre komplisert, 

men enkelt sagt må de som vil ha meg inn i 

bispedømmerådet, sette et kryss ved navnet mitt, 

sier han. 

Trodde ikke han var kristen nok
Arve Juritzens sier han alltid beholdt barnetroen, 

men lenge følte at han ikke var kristen nok. 

– Så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å lage 

kristne TV-programmer sammen biskop 

Rosemarie Køhn, der vi var i Israel og gikk i Jesu 

fotspor. Rose lærte meg at enhver tro er mer enn 

stor nok, alle som er døpt og tror er kristne nok. 

Det var en vekker for meg.

– Noen tenker kanskje at du som åpen homofil 

heller kunne ha stilt som kandidat for Åpen 

folkekirke? Arve Juritzen er kandidat for Vestre Aker til bispedømme-
rådet. Her sammen med sogneprest Eva Klokkerud.  
Foto: John Andresen.

– Jeg liker å forandre ting innenfra, og det 

er mange oppgaver å ta fatt på. Jeg har i 

valgprosessen oppdaget at vi har en altfor 

komplisert og udemokratisk valgordning som jeg 

dessverre ser at enkelte misbruker. Dette vil jeg 

gjøre noe med, og da er det godt å ha fotfeste  

i en menighet. 

Ble aktiv i kirken gjennom datteren
Arve Juritzen bor rett ved Skøyen kirke, og det var 

gjennom datteren at han ble aktiv der. 

– Der har de søndagskole på tirsdager, 

familietirsdag med middag og undervisning. 

Kjempefint tilbud, veldig populært og masse folk. 

Jeg ville at datteren min skulle få det fundamentet 

som jeg fikk på søndagsskolen. Det fikk hun, og 

jeg ble trukket med i menigheten, sier Juritzen. 

Arve Juritzen brenner for å gi barn en mer 

omfattende og «faglig» trosopplæring. 
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– Vi foreldre som sender barna våre på 

trosopplæring, er ikke så opptatt av ballonger 

og trommekurs. Vi ønsker jo at barna skal lære 

noe. Dette er veldig viktig nå som skolen ikke har 

ansvar for trosopplæringen. Jeg har en datter som 

kom hjem og skulle prøve å balansere alle gudene 

hun hadde lært om på skolen den dagen, og det 

var ikke så lett.

Mer til gudstjenester, mindre til administrasjon

Pengebruken er også viktig for Arve Juritzen. 

Han mener minst mulig bør gå til administrasjon 

og mest mulig til kirkebyggene og til innhold i 

gudstjenestene. 

 

– Det må en grundig forandring til i hvordan 

menighetene og kirken drives. Hvem er sjef for 

hvem? Hvem er ansatt hvor? Hvem skal bestemme 

hvordan gudstjenesten skal være?  

Er det presten? Er det kantoren? De to er for øvrig 

to yrkesgrupper som jeg tror må jobbe tettere 

sammen.

Juritzen mener prestene må få frigjort mer tid til å 

lage bedre gudstjenester. 

– Gudstjenestene er det viktigste vi som kirke har 

å tilby. Og så lurer jeg av og til på om prestene får 

den rette utdanningen: De lærer en del hebraisk, 

men kanskje ikke så mye pusteteknikk og hvordan 

stå foran en forsamling?

Trosopplæring blir mer og mer viktig nå som skolen ikke har ansvar for trosopplæring, mener Arve Juritzen. Han er 
kandidat fra Vestre Aker prosti ved valg av nytt bispedømmeråd i Oslo i høst. (Foto: John Andresen)
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Leif Thore Jelmert, f. 1951 
Pensjonist, tidligere lektor ved KG
 
Relevant erfaring: Tidigere engasjert 
i KFUM idrett, allidrett i Voksen 
menighet, søndagsskolelærer 
og speiderleder. Tekstleser og 
nattverdmedhjelper.

 
Satsningsområder: Kirkevekst og diakonale tjenester. 
Møtet med Voksen kirke skal gi opplevelse av 
inkluderende kjærlighet gjennom kirkelige handlinger 
som gudstjenester, dåp, konfirmasjon, begravelse og 
annen virksomhet. Terskelen inn i kirken må senkes, 
uten å svekke kirkens trosgrunnlag. De diakonale 
tjenestene bidrar også til kirkevekst som synliggjør 
Guds kjærlighet.

Ingvild Gutubø Håkonseth, f. 1989
Rådgiver NAV Hjelpemiddelsentral, 
master i Folkehelsevitenskap 

Relevant erfaring: Medlem/leder av 
Gudstjeneste- og musikkutvalget i 
Voksen kirke.  
Nestleder i Studentmenigheten 

i Bergen, nestleder i ungdomssatsing i Førde, 
styremedlem i koret Via Vitae.

Satsningsområder: En variert gudstjeneste for 
alle aldersgrupper med variasjon gjennom året 
og som legger til rette for at alle skal kjenne seg 
velkommen og inkludert. Musikken skal ha en viktig 
plass i gudstjenesten og i kirken ellers. Et godt og 
inkluderende barne- og ungdomsarbeid. Frivillighet i 
kirken. 

Ole Sandvik, f. 1954
Seniorrådgiver i Statistisk 
sentralbyrå, samfunnsgeograf

Relevant erfaring: Medlem av 
menighetsrådet i Voksen og i 
Skøyen. Leder i barnearbeidet i 
OASE-bevegelsen. Styrearbeid i 

Samfunnshus Vest på Røa og i Husebyåsen Vel. 

Satsningsområder: Bidra til at gudstjenesten kan bli 
et høydepunkt for enda flere. Mange setter stor pris 
på gudstjenestene i Voksen. Guds ord blir satt i en 
sammenheng vi kjenner oss igjen i og kan vokse på. 
Musikken og sangen løfter samlingene og gir glede 
og inspirasjon. Bidra til økt frivillighet i menigheten. 
Bidra til at barn og unge opplever å bli sett og hørt i 
kirken. 

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, 
f. 1954
Spesialrådgiver, ph.d., Avd 
samhandling og helsefremming, 
Ahus.

Relevant erfaring: Frivillig 
medarbeider i Voksen 

(søndagsskole, barneklubb, Ten Sing, julespill, 
familiemiddag, tekstleser). Frivillig medarbeider i 
andre menigheter. Ansatt i Voksen som menighets- 
medarbeider (barne- og familiearbeid, 10 timer/ 
uke) 2002-2006. Medlem i menighetsrådet i Voksen. 
Styremedlem Kristelig Gymnas.

Satsningsområder: Barne- og familiearbeid som et 
disippelfellesskap nær Jesus og hverandre. Kirken 
må gi barna mulighet til å kjenne at de er Guds 
barn. For foreldre er det viktig at barna deres blir 
tatt vel imot av menigheten og viser dem hvor 
stor verdi de har. Fellesskap i Voksen menighet 
gjennom gudstjenesteliv. Voksen menighet som en 
misjonerende kirke lokalt og globalt

 
Johannes Søfteland, f. 1960
Controller. Bachelor business 
administration, bedriftsøkonomisk 
analyse og prosjektledelse.

Relevant erfaring: Medlem av 
menighetsrådet og medlem 
av økonomiutvalget i Voksen. 

Styremedlem i Meklenborg borettslag.

Satsningsområder: Bønnearbeid, trosopplæring og 
barne- og ungdomsarbeid. Bønnearbeid i menigheten 
er viktig fordi bønn er nerven i troslivet. For å ha en 
levende menighet er vi avhengig av bønn. Derfor vil 
jeg jobbe for å styrke bønnearbeidet i menigheten.
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Elisabeth Hurwitz Botner, 
f. 1965
Uføretrygdet. Sosialfaglig utdanning 
og EDB-økonom-studier 

Relevant erfaring: Medlem i 
ungdomsutvalget, fast møtende 
vara til menighetsrådet i 11 år, 

Frivillig kontormedarbeider i Voksen fra 2018. 
Meddommer OsloTingrett ca 1995-2002.

Satsningsområder:
Ansvarlig økonomistyring, barne- og ungdomsarbeid 
og gudstjenester (liturgi og musikk). Det er viktig 
med god planlegging og styring av økonomien for 
å kunne å lønne medarbeidere innenfor barne- og 
ungdomsarbeid samt ta vare på kirkebygget og 
inventaret. Innsamlinger til spesielle formål, har 
fungert veldig bra i tillegg til nok faste givere.

Elisabeth Tønnessen, f. 1987
Ingeniørgeolog

Relevant erfaring: Frivillig 
medarbeider i søndagsskolen og 
kirkevert i Voksen kirke. Frivillig 
leder og instruktør, KRIK-leirer 
og konfAction KRIK 2011-2012. 
Frivillig medarbeider og teamleder, 

Maritakafeen Oslo. 

Satsningsområder:
Utruste disipler i alle aldre. Bygge sterke og gode 
menighetsfellesskap. Diakoni, spre Guds godhet. Jeg 
ønsker at kirken vår skal være en plass der vi blir 
stadig bedre kjent med Jesus og hjelper hverandre 
å følge Ham.  Det tror jeg vil være til stor velsignelse 
for både menigheten vår og omverdenen. Kirken 
kan legge til rette for dette ved bla. bibelstudier, 
småfellesskap, rom for å dele liv og be sammen, samt 
finne måter å tjene nærmiljøet sammen.

Live Bressendorf Lindseth,  
f. 1950
Kommunikasjonsrådgiver

Relevant erfaring: 
Søndagsskolelærer og assistent, 
Vålerenga kirke.  Vararepresentant 
til Vestre Aker bydelsutvalg for 
Høyre. Leder i Tilsynsutvalg for 

Vinderen bo- og servicesenter og Hjemmetjenesten. 
Styremedlem i driftsstyret for Sørkedalen skole. 
Nestleder i Vestre Aker Høyre. Medlem av Oslo 
Høyres representantskap

Satsningsområder: Kirken er en viktig samfunnsaktør 
og verdibærer. Jeg ønsker å gjøre en innsats for å 
styrke kirkens posisjon som folkekirke. Kirken skal 
være et samlingsted og støtte for alle som ønsker det. 
Kirkens arbeid med barn og unge. Styrke samarbeidet 
mellom Vestre Aker bydel og Voksen kirke

Erik Skjeggestad, f. 1978
Førsteamanuensis VID høyskole

Relevant erfaring: Diverse 
ungdomsarbeid i menigheter. 
medlem i kommunestyre i 
Lillehammer. Styreverv i borettslag, 
fagforeningsarbeid.

Satsningsområder: Voksen kirke skal være aktiv, 
nærværende og engasjert i lokalsamfunnet og 
menneskene som bor her. Den skal være en åpen 
kirke som er raus og inkluderende, samtidig som 
den er bevisst sitt verdigrunnlag. Kirken skal være 
en naturlig del av det som skjer i nærmiljøet, med 
gode tilbud til alle generasjoner. En kirke som er 
oppmerksom og bidrar til å ivareta mennesker i 
vanskelige livssituasjoner. En kirke som forholder seg 
til en globalisert verden og klimaendringer.

Sarah Jayne Newey Mathiesen,  
f. 1985
Avdelingsleder, psykiatrisk 
sykepleier

Relevant erfaring: Styreleder 
i Joysing 2000-2004. 
Ungdomsutvalget, medlem og leder. 

Frivillig kirketjener.

Satsningsområder: Tilbud rettet mot unge 
voksne. Jeg har savnet et tilbud rettet mot unge 
voksne. Det hadde vært fint å ha en møteplass i 
kirken som er rettet mot folk i 25 – 35-årsalderen. 
Styrke det tekniske utstyret i kirken.

Liv Lehne, f. 1963
Selvstendig næringsdrivende innen 
interiør og eiendomsforvaltning

Relevant erfaring: Frivillig 
arbeid i Oslo misjonskirke 
Betlehem, herunder diakoniråd, 
gudstjenesteteam, vertskapsteam 

og lederskap med ansvar for barne- og familiearbeid. 
Frivillig i Kirkens Bymisjon og Røde kors. Medlem 
i Voksen skoles driftstyre. Frivillig i Safir, senter for 
frivillig arbeid innen rusfeltet 

Satsningsområder: Sang og musikk, kunst og kultur 
og diakonalt arbeid. Sang og musikk berører de 
fleste. En kirke som satser på et rikt og variert sang- 
og musikkmiljø, har mye å tilby i gudstjenesten og 
andre arrangementer i kirken. Sang og musikk skaper 
stemning og gir næring til nye opplevelser.
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OPPSLAGSTAVLEN 
INNSAMLING TIL KIRKELOKALENE
Møtelokalene i kirken blir brukt av mange i 

området vårt. Nå skal de pusses opp og bli som 

nye. Det er også nødvendig med nytt inventar. 

For å få dette til, samler menigheten inn penger 

til stoler, bord, lerret og projektor. Det er for 

eksempel mulig å kjøpe en stol (500 kr) eller et 

bord (5000 kr). Det er også mulig å gi bidrag 

til lerret og projektor (25 000 kr), eller bidra til 

lydanlegg (20 000 kr). Alle bidrag, små eller 

store, tas imot med takk. Gi ditt bidrag til konto 

15032758115 merket med “Oppussing”

NY UNGDOMSKLUBB PÅ HOVSETER
I mai åpnet byråd Tone Tellevik Dahl den nye 

ungdomsklubben i Landingsveien 10, mellom 

Hovseter ungdomsskole og Hovseterhjemmet. 

Vestre Aker har dermed omsider fått sin egen 

fridtidklubb med navnet B7. Ungdomsklubben 

på Hovseter har stått øverst på ønskelisten til 

Hovseterbeboerne lenge, og den er et resultat 

av områdesatsingen Hovseterløftet som ble 

satt i gang for to år siden. De unge har fått lov 

til å medvirke på mange områder i etablerin-

gen, og det er et mål fortsatt å involvere unge 

fra hele bydel Vestre Aker i det videre arbeidet.

SORGGRUPPER I VESTRE AKER FOR 
VOKSNE OG UNGDOM
Vestre Aker prosti arrangerer denne høsten 

to sorggrupper for voksne. Den første foregår 

i Voksen kirke hver tredje onsdag kl. 1630-

1800. Den andre foregår i Nordberg kirke 

hver tredje tirsdag kl. 1300 -1430. Oppstart i 

begynnelsen av november. Videre arrangeres 

det sorggruppe for ungdom fra 10. trinn til  

3. videregående. Deltakere møtes i Ris 

menighet hver annen tirsdag kl. 1730 – 1900. 

Kontakt Voksen menighet ved Espen Rakli, 

diakon.  

VESTRE AKER BESØKSTJENESTE
Menighetene i Vestre Aker bydel samarbeider 

med Vestre Aker Frivillighetssentral om 

besøkstjeneste. Ønsker du besøksvenn – eller 

kan du være en besøker? Ta kontakt med  

Aud Marit Veum (leder) tlf. 46 93 43 20 eller 

e-post: besøk@frivillighetssentralen.org

MENIGHETSBLADET 
Vi trenger din hjelp for å gi ut menighetsbladet og er glade for alle som støtter utgiftene til 

produksjon. Takk for ditt bidrag til konto 15032758115 eller VIPPS til Voksen kirke. Merk beløpet 

“Menighetsbladet”. Vi trenger også en ansvarlig for annonsene i bladet. Er det en oppgave for deg?

INNSKRIVNING NYE KONFIRMANTER 
Neste års konfirmanter og deres foresatte 

inviteres til informasjonsmøte om 

konfirmantåret tirsdag 8. oktober kl 1800. 

Påmelding til konfirmasjon foregår på nett 

(www.voksenmenighet.no), og påmeldingen 

er åpen nå. 
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En kveld i mai ble konfirmanter og foreldre invitert 

til sommeravslutning i kirken. Dette var både en 

markering av at de nå var halvveis i konfirmasjons-

tiden, og en forberedelse frem mot konfirmantleir 

i august. 

 

På samlingen så man tilbake på noe av det som 

hadde skjedd så langt. Konfirmantene hadde 

bidratt sterkt til at årets fasteaksjon der 75 627 

kroner ble samlet inn, noe som gir rent vann for 

resten av livet til 378 personer. Det forandrer liv! 

 

Det var også informasjon om sommerleir 12.-16. 

august. Enkelte måtte innfinne seg med at vann-

sport på leirstedet ble begrenset til bading og 

kano (dessverre ingen vannscootere å oppdrive  

på Tjellholmen leirsted ennå)!

Kvelden fortsatte med mat og «smak av leir»  

(volleyball, badminton og kubb), og den ble  

avsluttet med tidebønn, bønnevandring og lysten-

ning i kirken mens kirkekoret sang. Konfirmantene 

benyttet seg av forskjellige «bønnestasjoner», ble 

velsignet, tente lys eller skrev bønnelapper.  

Foreldrene lot seg også inspirere og tente lys. 

Siste del av konfirmasjonstiden avrundes med 

konfirmasjonsgudstjenester i september.  

Halvveis i  
konfirmasjonstiden

v1.0 28 Jan 2015 1:42 6
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AV JOHANNES THORESEN ELGVIN

Erling Ryland gjorde det sterkt under vannbøtte-
konkurransen

Flere tente lys under bønnevandringen.

Speiderne i Voksen på sommerfesten

Sommerfesten
28.mai ble menighetens sommerfest arrangert. 

Kirkekoret bidro med flott sang. Speideren deltok, 

og kveldens quiz fikk fram konkurranseinstinktet 

hos noen og enhver. Kåre Svendsen stod for maten, 

havets gryte, som smakte fortreffelig.

 

Festen ble avsluttet i kirkerommet sammen med  

Kirkekoret.
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AUGUST
SØN 11. 9. søndag i treenighetstiden. Luk 

6.36-42. Fellesgudstjeneste i Røa 
kirke kl.11. NB! IKKE gudstjeneste 
i Voksen. 

SØN 18. 10. søndag i treenighetstiden. 
Mark 11.25-26. Gudstjeneste kl. 11 
ved Gudstjeneste- og musikk- 
utvalget. Jacobsen. Ofring til 
Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe.

SØN 25. 11. søndag i treenighetstiden. Joh 
8.31-36. Familiegudstjeneste kl. 
11. Elgvin. Jacobsen. Band. 6 års 
bok. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SEPTEMBER
SØN 01. 12. søndag i treenighetstiden. Joh 

4.27-30, 39-43. Samtaleguds-
tjeneste kl. 11. Konfirmantene. 
Elgvin. Jacobsen. Elverhøi. Dåp. 
Nattverd. Ofring til KFUK- KFUM. 
Kirkekaffe.
Søn 08. 13. søndag i treenighets- 
tiden. Apg 6.1-7. Høymesse  
kl. 11. Pettersen. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekoret  
synger. Kirkekaffe.

LØR 14. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11 
og 13. Elgvin. Pettersen.  
Jacobsen. Ofring

SØN 15. Vingårdssøndagen. Matt 19.27-30. 
Konfirmasjonsgudstjeneste  
kl. 12. Elgvin. Pettersen. Jacobsen. 
Ofring

SØN 22. 15. søndag i treenighetstiden. Joh 
15.9-12. Familiegudstjeneste  
kl. 11. Høsttakkefest med utdeling 
av 4-årsbok. Elgvin. Jacobsen. 
Gundersen. Minivox. Band. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 29. 16. søndag i treenighetstiden. 
Matt 11.16-19. Høymesse kl. 11. 
Brorson. Vikar. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

OKTOBER
SØN 06. 17. søndag i treenighetstiden. 

Mark 5.35-43. Høymesse kl. 11. 
Brorson. Vikar. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekoret synger.  
Kirkekaffe.

SØN 13. 18. søndag i treenighetstiden. 
Mark 1.40-45. Høymesse kl. 11. 
Diakoniens dag. Sjømannskirken 
deltar. Rakli. Jacobsen. Nattverd. 
Ofring til Sjømannskirken.  
Kirkekaffe.

SØN 20. 19. søndag i treenighetstiden.  
Luk 9.57-62. Familiegudstjeneste 
kl. 11. Elgvin. Jacobsen. Gundersen. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring til 
TV- Aksjonen. Kirkekaffe.

SØN 27. Bots -og bønnedag. Luk 15.11-32. 
Høymesse kl. 11 Pettersen. Svalas-
tog. Kirkekoret Dåp. Nattverd. 
Ofring.  Kirkekaffe. Avskjed med 
kantor Ådne Svalastog.

NOVEMBER
SØN 03. Allehelgensdag. Luk 6 20-23. 

Gudstjeneste k .11. Pettersen. 
Brorson. Rakli. Jacobsen.  
Åpen kirke til kl. 15.

SØN 10. 22. søndag i treenighetstiden. Luk 
10.25-37. Høymesse kl. 11. Søndag 
for de forfulgte. Elgvin. Vikar. 
Dåp. Nattverd. Ofring til  
Stefanusalliansen. Kirkekoret 
synger. Kirkekaffe.

Høsten i Voksen 2019 
Gudstjenester 
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SØN 17. 23. søndag i treenighetstiden. 
Matt 24.35-44. Høymesse kl. 11. 
Misjonssøndag. Pettersen. Rakli. 
Jacobsen. Dåp. Nattverd. Ofring 
til misjonsprosjektet- SAT 7.  
Kirkekaffe.

SØN 24. Domssøndag/Kristi kongedag. 
Joh.9.39-41. Høymesse kl. 11.  
Brorson. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.

Se avis eller menighetens nettside for mer  
detaljert informasjon.

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

Faste aktiviteter høsten 2019

Åpen kirkestue

Hver torsdag kl 1200. Se program i egen omtale.

Frokosttreff for menn

Lørdag 5. oktober og 16. november.  

Tidspunkt kl. 0830-1000

Menighetens bønnefellesskap

Tirsdag og torsdag kl. 0700 til kl. 0800

Bønnefrokost i kirkestuen 

21. september, 19. oktober og 23. november.  

Tidspunkt kl. 0830-1000. Medbrakt frokost

Voksen kirkekor

Øvelse tirsdager kl 1900-2115

Menighetsmiddag for alle aldre

18. september, 16. oktober og 20. november.  

Tidspunkt kl.1700

Onsdagskvelder i Voksen 

18. september, 16. oktober og 13. november.  

Tidspunkt kl.1900

Trosopplæring

Se egen oversikt på barne- og ungdomssidene

Babysang og småbarnsang 0-3 år

Tirsdager kl. 1100-1300 med oppstart uke 35

Søndagsskolen fra 3 år

Søndager under gudstjenesten med oppstart  

uke 35

MINIVOX kor for 3-6 år

Barnekor hver onsdag kl. 1730 i kirken med  

oppstart uke 34

SOULKIDS kor for 1.-4. klasse

Barnekor mandager kl. 1800-1900 med oppstart 

uke 34

Speideren 3.-4.klasse

Hver tirsdag kl.1800 med oppstart uke 34

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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Barn og unge

AV MARI FRYDENLUND ELVERHØI
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© RayonVoksen kirke ProFiLMAnUAL

Profilelementene benyttes på  
avsenderflater for å differensiere  
de fire aldersbaserte målgruppene.

Profilelement – differensierte målgrupper

Målgruppe: 
barn

Målgruppe:
ungdom

Målgruppe:
familie

Målgruppe: 
voksne/senior

Fjorårets konfirmanter på lederkurs
Voksen menighet har lederkurs for fjorårets  

konfirmanter, der de gjennom lokale og sentrale 

samlinger får opplæring i hva det vil si å være en 

leder. De har hatt praksis i Voksen kirke på Lys 

Våken og har deltatt på konfirmanthelgene i vår. 

Årets lederkurs ble avsluttet med en leir på 

Skogstad leirsted i juni. Der var det samlet 

omkring 60 kommende ledere fra hele prostiet. 

Det var undervisning, deltakerne spilte spill, og 

ungdommene fikk en mulighet til å bli bedre kjent 

med hverandre på tvers av menigheter.  

På søndagen fikk alle utdelt kursbevis og det ble 

holdt en bønn for dem. Deltakerne fra Voksen er 

allerede i full gang med planlegging av konfir-

mantleiren i august, og det er fint å få en ny gjeng 

med lederne i Voksen kirke. 

Deltakerne fra Voksen med kursbevis. Fra venstre: Klara Noomi Strand Molvik, Britha Kristine Riseng-Engebretsen, 
Oscar Høyem Øren, Jens Andreas Frisch Molteberg, Idunn Rønningen og Mia Dick-Andersen. Ikke til stede på bildet: 
Silje Oline Standal Jonker.
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Barn og unge Invitasjoner

3 år
Skattejakt

4 år
4-års bok

1. klasse
Førsteklasses

Samling i kirken 15. oktober
Familiegudstjeneste 20.oktober

Aktivitetsdag 21.september
Familiegudstjeneste 22. september

Samling og familie-gudstjeneste 
25. august

2. klasse
Julesamling

5. - 6. klasse
Lys Våken

9. klasse
Konfirmasjon

Samling og julespilløvelse
Julespill 24. desember kl. 14

Overnatting i kirken 
30. nov. - 1. des.

Innskriving av konfirmanter 2020 
8. oktober

KRIK – Kristen Idrettskontakt

KRIK har samlinger annenhver fredag på Voksen 

skole. Det blir samling til ballspill og andre 

aktiviteter, andakt og noe å bite i. Innmelding 

på www.krik.no (angi Røa som lokallag).  

 

Datoene for høstsemesteret er:  

23. august, 6. september, 20. september,  

11. oktober (annet treningssted denne dagen, info 

kommer på e-post), 25. oktober, 8. november,  

22. november, 6. desember. For tidspunkt,  

se midtsidene.  

Familiegudstjenester

En gang i måneden har Voksen gudstjenester 

spesielt for barna.

25. august: Semesterstart, førsteklassessamling  

og utdeling av 6-års bok.

22. september: Utdeling av 4-års bok.

20. oktober: TV-aksjonsgudstjeneste, 

treåringene deltar.

1. desember: Lys Våken-barna deltar.

24. desember: Familiegudstjeneste m/ julespill  

kl. 14.

• Trosopplæringsleder Veronika Gundersen 

er tilbake i august fra sin mammapermisjon. 

Magnhild Nerheim Andersen avslutter da sitt 

vikariat.

• Kirsten Skandsen avsluttet i juni sitt  

engasjement som ansvarlig for Babysang.

• Kantor Ådne Svalastog, som for tiden har 

permisjon, har sagt opp sin stilling og slutter 

31.august. Det blir avskjed med Ådne i guds-

tjenesten 27.oktober. 

Kantor Mathias Reitan Jacobsen har vært 

vikar i permisjonstiden og vil fortsette med 

dette på ubestemt tid.

• I våre to barnekor skjer det også forandringer.  

I MiniVox har Lisa Ingdal sluttet. Ny dirigent 

blir Stine Muri.  

Jørgen Leberg og Marthe Jerpstad har sluttet 

i Soul Kids. Ny dirigent blir Maria Lid Specht.  

I tillegg skal det komme en ny pianist på 

plass.

Voksen menighet takker alle gode medarbeidere 

for flott innsats i Voksen og ønsker nye  

medarbeiderne velkommen.

PERSONALNYTT
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SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Jesus viste seg for disiplene etter at 
han hadde stått opp fra de døde. Peter ble så glad at 
han hoppet ut av båten!

Tegninger: Kari Sortland

Jesus ventet på dem på stranda 
med nystekt brød og fisk. De to bildene er nesten 
like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tre menn snakket 
sammen om merkelige sammentreff:
– Kona mi leste en bok om tvillinger, 

og så fikk hun det, sa den ene.
– Kona mi leste en bok om trillinger, og 

så fikk hun det, sa den andre.
– Hjelp! ropte den tredje. – Kona mi 

sitter hjemme og leser Ali Baba 
og de 40 røverne!

Kannibalen var på flytur. 
– Har De lyst til å se menyen? 

spurte flyvertinnen.
– Nei takk, men jeg vil gjerne 

se passasjerlisten.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00

Ekorn er veldig flink til å gjemme nøtter, men de er 
ikke like flink til å finne igjen gjemmestedene sine. 
Kan du hjelpe ekornet å finne nøttelageret sitt?

Hjelp ekornet å finne nøttene!
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Åpen kirkestue 
høsten 2019
Åpen kirkestue har møte 
torsdager i Voksen kirke med 
kaffe kl. 1200 og program  
kl. 1300.

5. sept.  Anders Bergem og Helge Skare i 
ord og toner. «Otto Nielsen - Mer 
enn Søndagsposten!»

12. sept.  Grønn glede! Vi besøker Pernille i 
Voksenenga. Fremmøte i kirken.

19. sept. Gudstjeneste med Hovseter- 
hjemmet og dagsentrene kl. 11.00 
NB merk tiden.

26. 
sept.  

Per Erik Høst Thjømøe: «Nordahl 
Grieg».  

3. okt. Misjonsprogram; NMS

10. okt.  Pianist Iskra Mantcheva: «Musikk 
og fantasier for piano i måne-
skinn!» Verk av Beethoven -  
Debussy og Chopin.        

17. okt. Anne Carling: «Mine ugandiske 
døtre!»

24. okt. Høstfest  

31. okt. Stein L. Meyer: «Hellenismen i  
Orienten!»

7. nov.   Sang og lyrikk!  Ved Synnøve 
Lockert & oss alle! 

14. nov. «Mellom to kunstnersinn».  Jo 
Vestly forteller om sin oppvekst 
med foreldrene Anne Cath. og 
Johan Vestly.

21. nov. Ida F. Tønnessen «På vårtur til  
Nederland!»

28. nov. Besøk fra Vestre Aker Frivillig-
hetssentral. 

5. des. Glad`sang! - med Røa Seniorkor.

12. des. Året 2019 - Voksen menighet i 
ord og bilder! 

Onsdagskvelder 
i Voksen 
Voksen ønsker denne høsten 
velkommen til tre onsdags- 
kvelder i Voksen kirke med  
variert program, enkel servering, 
prat og fellesskap. Kveldene  
starter kl. 1900.

18. sept.  Åpningsfest etter oppussingen av 
underetasjen i kirken.

16. okt.  Grønn kveld. «Gud og miljøet. 
Hva sier Bibelen?». Foredrag av 
Kjell Arne Norum. Arr: Grønn 
gruppe og diakon Espen Rakli.

13. nov. Stille kveld. Litt hjelp til stillhet 
og meditasjon. Taize-messe og 
kveldsmat. Vi starter kl. 1800 – 
merk tiden!

Dette skjer i Voksen kirke

Voksen kirkekor synger julen inn
Torsdag 12. desember kl. 19 i Voksen kirke

Mannsfrokost i Kirkestua
Velkommen til frokostsamling for menn i 
Kirkestua kl. 0830-1000, dette semesteret 
lørdagene 5. oktober og 16. november. Vi 
samles om en god frokost - noen ganger med 
invitert gjest. Ingen påmelding. Pris: kr.50.   
For spørsmål, kontakt diakon Espen Rakli

Allehelgensgudstjenesten søndag 3, november.
Velkommen til gudstjeneste, der vi minnes dem 
i vår menighet som har gått bort siden forrige 
Allehelgensdag. Navnene blir lest opp, og et 
lys tent for hver enkelt. Det er kirkekaffe etter 
gudstjenesten. Kirken er åpen for stillhet og 
lystenning frem til kl. 1500 denne søndagen. 



18

Konsertbegivenhet i Voksen kirke  

lørdag 26. oktober 2019 kl. 19.00.

Sommerlandet er en konsertversjon av Eyvind 

Skeies tekster, tonesatt av Galib Mammadov,  

arrangert av Tord Gustavsen. Medvirkende:  

Tanumkoret, Voksen kirkekor, VOX-1 koret, Bryn 

kirkes motettkor. Cecilie Jørstad (forteller),  

Torunn Sævik (sangsolist), Tord Gustavsen (flygel), 

Gjermund Silseth (kontrabass), Rolv Olav Eide 

(perkusjon), Elisabeth Aanje (dirigent). Konserten 

fremføres også 27. oktober kl. 1900 i Bryn kirke, 

Bærum.

Sommerlandet er en vakker fortelling som sprer 

håp, glede og takknemlighet for selve livet. 

Tekstene tar utgangspunkt i et barns plutselige 

død, noe av det tyngste man kan oppleve. Sorg i 

sine ulike former er en vandring der man trenger 

håp og livsevne. Sommerlandet kan være en 

begynnelse på sorgens vandring med håp.

«Sommerlandet» byr på vakre melodier i et 

musikalsk spenn mellom østlig og vestlig 

tonespråk, videreutviklet gjennom Tord Gustav-

sens fine arrangementer. Billetter ved døren: 300 

kr. Forhåndskjøp 250 kr v/Bjørn Ståle Tennfjord, 

tlf. 90 50 62 63.

Velkommen til konsert!

SOMMERLANDET 

Voksenmessen 2019

AV ANNE SAGSVEEN OG REIDUN SØREM

AV GRO MIKKELSEN

Lørdag 9. november er det  

messe i Voksen kirke fra kl. 1000 

til kl. 1500. På messen er det 

gode muligheter for å kjøpe 

julegaver, fylle opp kakeboksene 

til jul, eller sikre seg annet fint. 

I tillegg gir det anledning til å 

være miljøvennlig ved å handle 

på bruktmarkedet. Det er også 

gode muligheter til å vinne  

gevinster på lotteribordene. 

Voksenmessen har kafeteria som 

kan friste med mye godt.

Dagen byr også på kulturelle 

opplevelser. Kl. 1200 er det  

konsert i kirken der Åsenblåsen 

og Voksen skolekor deltar. Mini-

Vox og Soul Kids blir også med.

Overskuddet fra messen går til  

å opprettholde aktiviteter i  

kirken for barn, unge og voksne. 

Om du har lyst til å bidra, er det 

mulig å bake til salg og lotteri, 

bidra med håndarbeid, ting til 

salg og gevinster til lotteri. Det 

er også fint med gjenstander 

til bruktmarked. Spesielt i år er 

en Babyborn dukke som skal 

loddes ut. Kan du tenke deg å 

strikke eller sy klær til dukken? 

Mønster kan fås ved å kontakte 

menighetskontoret. På selve 

dagen trengs det frivillige. 

Frivillig medarbeider Walborg 
Svendsen er klar for å selge kaker 
i år også.
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MISJON I VÅR TID
AV BJØRN GJEFSEN

Begrepet misjon kan kanskje oppleves som litt 

gammeldags, noe som foregikk i tidligere tider da 

kirkene i Europa ønsket å bringe kristendommen 

til andre kontinenter. Men misjon er like aktuelt i 

dag, faktisk er det et oppdrag som kirken har fått 

og fortsatt har. Da Jesus tok avskjed med disiple-

ne, ga han dem i oppgave å gjøre mennesker til 

disipler ved å døpe og lære dem å holde alt Jesus 

hadde lært dem. Derfor også har Voksen menig-

het et ansvar for å følge opp misjonsbefalingen.

Hva er misjon? Ordet misjon betyr ”utsendelse 

og oppdrag”. For enkelte kan ordet misjon være 

et belastet ord som kan gi negative assosiasjoner 

fordi misjon i tidligere tider av og til ble koblet  

til politisk maktbruk. Men i vår kirke i dag er  

dette lite aktuelt. I dag handler misjon om å dele 

budskapet om Jesus med andre, og om å bry seg 

om andre. Misjon handler om å dele og ta imot, 

og respektfullt formidle det man selv har fått. Det 

skjer både i eget land og gjennom kontakt med 

mennesker i og fra andre land. Misjon har også 

grunnlagt helsetiltak, skoler og gitt nødhjelp.

Voksen menighet tar misjon på alvor og ønsker vi 

å synliggjøre det i ulike sammenhenger i menig-

hetens allsidige liv:

Sat7:  Menighetens misjonsprosjektet som 
støttes økonomisk og gjennom forbønn

Fasteaksjonen: Menigheten deltar i Kirkens  
Nødhjelps årlige fasteaksjon. 

Kollekter: Menigheten har kollekt til Sat7 og 
andre misjonsprosjekter gjennom året. 

Misjonsgudstjeneste: Hvert halvår har en 
gudstjeneste spesielt misjonsfokus. 

Konfirmantenes solidaritetslinje: De av  
konfirmantene som velger solidaritetslinjen, 
får kunnskap om misjon og solidaritet.

Åpen kirkestue: Åpen kirkestue har misjon på 
programmet, i høst den 3. oktober.

Maisha Mema: Et misjonsprosjekt for barn, 
som søndagsskolen følger opp.

Trosopplæring: Gjennom tilbudene i tros- 
opplæringen får barn lære om misjon.
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Døpte

Vielse

Døde
Mathea Bache-Wiig Bjørnsen 

Dea Dessen-Larsen  

Ailo Valør El-Hayek  

Jonathan Thorvaldsen Ohme  

Sigrid Lindheim Kristiansen  

Leopold Bille Selmer  

Amanda Beckmann Strand  

Markus Fiva Waller  

Tiril Løvaas Skomedal 

Petter Lund-Hotvedt  

Victor John Leonard Andersson-Egeland 

Aurora Marie Holthe-Tveit  

Sigurd Løvik Haug 

Isac Michaelsen  

Ola Solberg 

Clara Lysfjord Sørbye

Signe Edith Hammer og Dag Sylte Pedersen

(Liste fra 01.05.19- 01.07.19)

Anne Vislie 

Eva Apold

Dagfinn Bergendahl

Johannes Lodberg 

Sverre Henry Bakken

Svein Hveding 

Liv Solveig Anderson 

Vera Irene Nørstebø 

Ruth Arnesen 

Ingerid Seeberg 

Per Thorbjørn Onsøyen 

Trond Heiberg 

Arvid Berntsen 

Turid Fjæstad 

Einar Johan Aasen 

Kirsten Alexandra Monrad Myhre 

Olga Helene Fredriksen 

Astrid Johanne Staff 
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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! 

Har mange anbefalinger

Top Car Pro Bilpleie v/Alfred
Tlf. 96663224
Sørkedalsveien 305
(ved Voksen)

Vask - Inn- og utvendig
Lakkering og polering
Reparasjon og lakkering 
av skader og meget annet

Har mange anbefalinger

Top Car Pro Bilpleie v/Alfred
Tlf. 96663224
Sørkedalsveien 305
(ved Voksen)

Vask - Inn- og utvendig
Lakkering og polering
Reparasjon og lakkering 
av skader og meget annet

Har mange anbefalinger
Top Car Pro Bilpleie v/Alfred
Tlf. 96663224Sørkedalsveien 305(ved Voksen)

Vask - Inn- og utvendigLakkering og poleringReparasjon og lakkering 
av skader og meget annet

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. Bauman
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GRAVSTENER
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• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt

• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

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

191919

På Statoil på Bogstad
gir vi deg den servicen 
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117
23 25 30 30

Dekk-reparasjoner
Skifte av lyspærer og 
vindusviskere
Utleie av tilhenger
Ny vaskemaskin
med polering!

••
••

RØRLEGGERMESTER

Harald Larsen a/s
Stasjonsveien 51/53

0771 Oslo

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

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 

Vækerøvn 197, 0751 Oslo
Tlf 22500515 Fax 22734512
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

BRILLER

Røa Optikk

RØA 
SYKKELSERVICE
Sørkedalsveien 257
0754 Oslo

22 73 13 73
Mandag-torsdag: 9-18
fredag: 9-16
Lørdag: 10-14

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

Vækerøveien 193 A, Røa Sentrum, 0751 Oslo - Tlf: 22 13 43 50

Din lokale butikk
for dame 

og herremote
Vi fører også sysaker og garn

www.nordeng.net
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Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
post@roa-glass.no

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

Lør: 10-14

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

Voksen kirke kan 
tilby lokaler i ulike 
størrelser, og for 
forskjellige behov:

Velutstyrt kjøkken.
Fredelige omgivelser.

Røyk- og alkoholfritt miljø.
Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor

på tlf 23 62 94 50

leie
lokaler

?

Familiejulebordet
Barna står i høysetet på Voksenåsens familiejulebord. 
Barnebuffeen er fylt med mat tilpasset de yngste, med noen overraskel-
ser av den søte sorten. De voksne har egen buffé fylt med retter som kan 
tilfredsstille de mest kresne ganer. Ingen går fra bordet sulten!

 
Voksne: 465 / Barn 8-12: 195 / Barn 4-7: 105 / Barn under 4 år: gratis

Barnas hjørne 
Barn blir fortere ferdig ved bordet enn voksne. Derfor arrangerer vi 
for-skjellige aktiviteter for barna: tegnefilmer, maling og juleverksted, 
med  bemannet barnepass. Og de voksne kan nyte maten i ro og mak.

Utsiktshotellet på Oslos tak gir deg den gode førjulsopplevelsen 
- om du vil spise godt sammen med gode venner
- om du vil ta med hele familien til middag: barnebuffé og juleverksted
- om du vil avslutte året med et hyggelig jobbseminar, eller julebord
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre julebord

Lørdag 13. desember:

Julebord og julekonsert
Kl 14.00: Fredmans Bar og Salong åpner
Servering av gløgg og pepperkaker
Mulighet for å kjøpe drikke

Kl 15.00: Julebord 1  
med norsk og svensk julemat
Kl 17.00: Konsert
med elever fra Barratt Due musikkskole
Kl 18.00: Julebord 2
med norsk og svensk julemat

Kr 495 pr pers, inkl julekonserten 

For reservasjon: 22811543 / 22811500  I   hovmester@voksenaasen.no

Velkommen til tre deilige familiesøndager i desember:
07/12   kl. 15.00 
14/12   kl. 13.30  og kl. 17.00
21/12   kl. 13.30  og kl. 17.00

Ta kontakt allerede i dag!
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Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00 / www.jolstad.no 

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

LEIE PÅ RØA  
SENIORSENTER?
Fine lokaler i tredje etg i Røa Senter.  
Godt egnet til selskaper, barnedåp, konfirmasjon 
eller styremøter. 
 
Bydelens 60+beboere kan få leie til feiring av 
runde dager. 

Kapasitet: dekket bord for opp til 80 personer. 
 
Pris kveldstid på hverdager: 700,- 

Pris helgedag/kveld: 2700,- Eller 4200,- for hele 
senteret fra fredag kveld til søndag kveld. 

Lokalet ligger i 3.etasje i Røa Senter (heis).

Ta kontakt: 23 47 61 35
E: arne.harald.foss@bva.oslo.kommune.no

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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