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God jul og godt nyttår!

Denne altertavlen inspirerte Josef Mohr 
til å skrive Glade jul. 
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H 
ar du tenkt over at vi som er 
medlemmer i kirken, lever med 
to ulike kalendere? Den ene er 

den vanlige kalenderen som begynner 
1. januar, den andre er kalenderen for 
kirkeåret. Kirkeåret begynner 1. søndag 
i advent, som i år er den 1. desember. 
Det er naturlig nok med tanke på 
at Jesu fødsel på mange måter er 
kristendommens begynnelse.

Et nytt år og et nytt kirkeår gir muligheter 
for ettertanke og for en ny start. I år 
blir nytt kirkeår også ny start for et 
nytt menighetsråd, som vi presenterer 
i dette bladet. I Voksen menighet vil 
arbeidet gå videre, og gudstjenester 
dåp, konfirmasjon, vielser og gravferder 
vil gå som en bærebjelke i menighetens 
arbeid. Men menighetsrådet vil også se 
på hva som skal til for å gi et best mulig 
og aktuelt tilbud til medlemmene: Barn, 
unge og voksne. Det nye menighetsrådet 
trenger støtte fra sine medlemmer for å 
kunne ta det ansvaret de er blitt valgt til.

Et nytt kirkeår har sin egen syklus med 
start i adventstiden og julehøytid, med 
påskens drama og pinsens etablering av 
kirken. Hva er det så med kirkens nyttår 
som gir rom for ny start? Det ligger i 
kirkens forkynnelse av tilgivelse. Det er 
en fantastisk mulighet å kunne legge det 
vi ikke er tilfreds med, bak oss og starte 
på nytt. Et nytt år gir også muligheter for 
en ny giv og kanskje for å benytte seg av 
flere av de gode tilbudene i Voksen.

Godt nytt kirkeår!

Bjørn Gjefsen
redaktør

En ny start
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Troen sitter også i kroppen
AV OLE SANDVIK

Dagene blir kortere og kveldene blir 
mørkere, men så kastes vi inn i førjuls-
tiden, og dagene blir igjen litt mindre 
mørke. Det passer fint at den høytiden 
vi står foran, kommer nettopp når 
dagene er som mørkest. Det er også 
den høytiden som trekker flest  
mennesker til kirken. 

Hvorfor søker vi til kirke, og hvilke 
forventninger er knyttet til kirke-
besøket? Voksen kirke er ikke formet 
som en mektig katedral som gjennom 
det løfter oss ut av hverdagen og inn i 
det hellige rom. Likevel er det mange 
som sier at de kjenner på kroppen 
- ja på kroppen - at det å gå inn i 
kirkerommet er en annen opplevelse 
enn å gå inn i andre rom. 

Som ung gutt var jeg avløser for kirke- 
tjeneren på hjemstedet mitt. Den gang 
skulle det ringes i klokkene både 
klokka 9, 10, 1030 og 1055. Det ble 
mye alenetid i kirkerommet av det. Jeg 
kunne fylle tiden med å tale visdom-
sord til de tomme benkeradene. Jeg 
likte å synge salmer og høre min egen 
stemme, men kunne også lytte, lytte 
til stillheten. Det kjentes annerledes å 
få være i det rommet da. Det må være 
fint å være prest, tenkte jeg, for jeg 
kjente på en styrke og trygghet som 
kom utenfra når jeg var fremme i koret 
og så utover benkeradene. Det var 
fint at benkeradene var tomme, men 
jeg visste også at rommet snart skulle 
fylles av mennesker, og dermed fikk jeg 
sjansen til å være der før det skjedde, 
få være en del av forberedelsene.

Nesten 50 år senere kan jeg kjenne 
på noe av det samme når vi i bønne-
gruppa samles i kirkerommet torsdag 
morgen. Da er det også tomme 
benkerader som møter oss, og vi får 
være i forkant av det som skal skje på 
søndag. Da kan jeg kjenne på kroppen 
at jeg er del av noe som er større enn 
meg selv. Vi blir på en måte minnet 
om at Gud er der for oss. Det at troen 
setter seg fast i kroppen, kjennes fint. 
Slik er det også med andre relasjoner 
vi har. Vi må tett på om vi skal kjenne 
lukten av den nyfødte, men med den 
nærheten knyttes også tette bånd. Det 
er slik vi er skapt, og det er slik Gud 
vil ha samfunn med oss. Derfor nøyer 
vi oss heller ikke bare med ordene i 
gudstjenesten. Salmesang, nattverd og 
dåp er elementer som kobler troen til 
kroppen. Troen sitter også i kroppen. 
Velkommen til kirke.
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Verdens mest kjente  

JULESANG
AV BJØRN GJEFSEN

av skyttergravene og møttes i ingen-
mannsland mellom frontene. De hilste 
på hverandre, ga hverandre gaver og 
byttet suvenirer. En julesang førte utro-
lig nok til at det ble en spontan våpen-
hvile mellom soldatene.

På norsk heter julesangen Glade jul eller 
Stille natt. Nesten alle kan teksten til det 
som regnes som verdens mest kjente 
julesang. Teksten ble skrevet av presten 
Josef Mohr i 1816. Det var altertavlen 
i kirken hans som inspirerte den unge 
presten til å skrive sangen. Melodien ble 
laget av hans venn, organisten Franz 
Gruber to år senere. 

Da teksten ble skrevet, var Napoleons-
krigene nettopp slutt. Dessuten var 1816 
den kaldeste sommer i manns minne, og 
menneskene i Europa sultet. Josef Mohr 
ønsket derfor å skrive en sang som 
skulle gi håp og bekrefte troen på Gud.

Morten Malmø, som bor på Makrell-
bekken, har laget boka Stille natt og 
Glade jul – Historien om verdens mest 
populære julesang. Boka forteller 
hvorledes denne sangen fant veien fra 
Østerrike og ut i hele verden. 

– Den 200 år gamle julesangen ble 
skrevet for de fattige og arbeidsløse, 
forteller Morten Malmø til Voksen 
menighetsblad.

Ut i verden 
Morten Malmø forteller at «tyroler-
sangerne» brakte sangen til andre 

Under 1. verdenskrig gikk krigsfronten 
tvers gjennom Europa. Da julen 1914 
kom, lå britiske soldater i skyttergravene 
på vestsiden av fronten, på østsiden lå 
de tyske. Det var jul, og plutselig hørtes 
julesangen Stille Nacht fra østsiden av 
fronten. De britiske soldatene lyttet og 
svarte med å synge Silent night. Snart 
gikk soldatene på begge sider opp 

Denne altertavlen i kirken utenfor Salzburg i Østerrike 
skal ha inspirert presten Josef Mohr til å skrive Stille 
Nacht. (Foto: Morten Malmø)

Morten Malmø 
med boka om 
Glade jul  
(Foto: Morten 
Malmø)
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land. Den gang var disse 
sanggruppene fargerike 
og lystige innslag på jule-
markeder og forestillinger. 
Nå er sangen oversatt til 
130 språk og synges av 
verdenskjente artister. 
– Pave Frans i Roma har 
sagt at dette er hans 
favorittjulesang, forteller 
Malmø. 

– Sangen kom til Norge 
i 1850 og ble kjent som 
Glade jul, hellige jul. I dag 
er nok dette den versjon 
de fleste nordmenn kan 
best. I 1991 kom Erik 
Hillestads oversettelse 
Stille natt, som er blitt 
mer og mer populær. 
Den ligger nærmere 
originalen og gir mer av 
juleevangeliets mystikk. 

Den engelske 
oversettelsen, Silent 
Night, er den mest kjente 
versjon i verden, og 
utallige verdenskjente 
artister har spilt inn 
sangen. Den amerikanske 
sangeren Bing Crosby 
har solgt 30 millioner 
eksemplarer av sangen, 
den tredje mest solgte 
gjennom tidene! 

– Av de mange norske 
artister som har sunget 
inn sangen på plate, liker 
jeg best Sissel Kyrkjebø, 
Elizabeth Norberg-Schulz, 
Garnes-søstrene og 
selvsagt Sølvguttene, sier 
Malmø. 

– Kan du fortelle litt om 
deg selv og hvorfor valgte 
du å lage denne boken?
– Jeg vokste opp mellom 
Blinderen og Vinderen, og 
på Makrellbekken har jeg 
bodd siden 1991. Jeg har 
arbeidet som journalist 
og forfatter, første i 
Akersposten/Ullern Avis. 
Senere ble det mange 
år i Aftenposten før jeg 
begynte i bokbransjen. 
En dag for et par år siden 
søkte jeg på nettet for 
å finne ut hvem som 
hadde skrevet Glade Jul. 
Da så jeg at dette var en 
interessant historie som 
ingen hadde skrevet bok 
om. Da bestemte jeg meg 
for å gjøre nettopp det. 

Hvorfor har du valgt et 
slikt tema?
– Dette temaet knytter 
religion og historie 
sammen, for sangen ble 
laget i en tid da nøden 

var stor og kirken var mye 
viktigere enn nå i folks 
hverdag. Josef Mohr som 
skrev teksten, var virkelig 
en omsorgsperson i 
lokalsamfunnene han 
virket i. Selve sangen 
taler også til oss i dag i 
en urolig verden. I Erik 
Hillestads oversettelse 
heter det nettopp «Kristus 
vår frelser er født». Selv 
for mennesker i 2019 
gir nok denne sangen 
en viss trygghet, enten 
man tror eller ikke. Og 
juleevangeliets mystikk 
bør vi jo egentlig aldri 
slutte å forundre oss over. 
Vi er vokst opp med det, 
og det hører til i våre 
tradisjoner og kultur.

Sølvguttene har fremført Glade jul og Stille natt en rekke ganger og også 
spilt den inn. (Foto: Morten Malmø)
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Menighetsdiakonien  
utfordres av eldrebølgen

AV EINAR VETVIK

En kirke uten diakoni er ingen kirke, 

lød det fra prekestolen i Voksen Kirke 

på en godt besøkt gudstjeneste i 

høst. Flere av dem som stilte til valg 

til Menighetsrådet i Voksen, nevnte 

diakoni som ett av områdene de 

ønsket å styrke i menigheten. Voksen 

menighet har diakon, diakoniutvalg og 

diakoniplan. Men hva betyr diakoni mer 

konkret? 

Hva er diakoni?
Begrepet diakoni er mangesidig. 
Menighetsdiakoni dekker det diakonale 
arbeidet som skjer i den enkelte 
menighet. Institusjonsdiakoni handler 
om virksomheten til frivillige kristne 
organisasjoner som arbeider med 
helse-, sosial- og omsorgsarbeid i 
samfunnet, slik som Kirkens Bymisjon, 
Frelsesarmeen og Blå Kors samt flere 
andre. Selv om det er mange tiltak for 
eldre, er diakoni også viktig for alle 
aldersgrupper, særskilt for barn og 
unge.

Diakoni er gresk og betyr tjeneste. I Det 
nye testamente fortelles det at noen i 
menigheten ble utvalgt til å ta seg av 
praktiske oppgaver og bistå fattige og 
omsorgstrengende. Diakoni omtales 
derfor ofte som kirkens omsorgsarbeid. 
Noen omtaler diakoni som kirkens 
kroppsspråk for å vise til mer enn det 
som er prekenens og gudstjenestens 
språk. Samtidig understrekes det 

at forkynnelsen og den praktiske 
oppfølgingen hører sammen. Lære og 
liv må henge sammen, sies det. Konkret 
handling sier ofte mer enn tusen ord. 

Den norske kirkes definisjon av diakoni 
lyder slik: 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den 
er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. 

Diakoni i Voksen
Espen Rakli forteller om diakonien i vår 
menighet. 
– Diakonien er allsidig og identifiserer 
seg med perspektivet fra diakonsangen: 
«Virke sådan i det stille, det var det 
jeg gjerne ville». Likevel må diakonien 
noen ganger rope ut om urett mot 
medmennesker og være et talerør for 
dem. Mange er ensomme og lever delvis 
isolert i vårt moderne velferdssamfunn. 
De trenger kontakt og aktivitet og 

Espen Rakli har  
vært diakon i Voksen  
i mange år.
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ønsker at noen ser dem, 
besøker dem og regner 
med dem. 

Espen er opptatt av hva 
menigheten på ulike 
måter kan gjøre for dem. 
– Det er høy gjennom-
snittsalder blant dem 
som møter opp til guds-
tjenestene i Voksen, som 
i andre menigheter. 
Derfor må diakonien i 
blant legge til rette for 
at de kan delta slik de 
er. De eldre deltar på 
mange av andre tiltak og 
arrangementer i regi  
av menigheten. 
Menighetsdiakonien 
er ikke så mye ekstra-
ordinære aktiviteter, men 
at de ordinære tiltakene 
ofte kan passe godt inn i  
eldre mennesker livs-
situasjon. Deltakelsen i 
disse gir aktivitet, samvær 
med andre, felleskap og 
mening.  

Aktivitetene i Voksen gir 
et godt bilde av hvordan 
diakonien drives i dag. 
Transport av eldre til 
gudstjenester og andre 
aktiviteter har en naturlig 
plass. Bussturer til interes-
sante steder likeså. Åpen 
kirkestue hver torsdag 
formiddag og sommerka-
fé hver torsdag om som-
meren er åpne møteste-
der for alle som vil, men 

det er flest pensjonister 
som møtes der. Tidlig i 
januar er det nyttårsfest 
for eldre. 

Omsorgsoppdrag og 
praktiske tjenester dreier 
seg mest om eldre, der 
oppfølging av enkelt- 
personer og sjelesorg er 
en viktig oppgave. Besøk 
og andakt på dagsenteret 
i Pilotveien, Hovseter-
hjemmet og Røa eldre-
senter står høyt på listen. 

Ris og Røa menigheter og 
Vestre Aker frivillighets-
sentral samarbeider med 
Voksen. I juni ble det ar-
rangert frivillighetsfestival 
for bydelen ved Røa kirke. 
Det er besøkstjeneste i 
bydelen og en sorg- 
gruppe i samarbeid med 
Røa og Ris menighet. 

Diakoni i fremtiden
Fremover blir det i øken-
de grad sterk endring i 
befolkningens sammen-

setning. Antallet som er 
80 år og eldre, vil øke 
med mer enn 50 prosent 
i gjennomsnitt fra 2020 
til 2030 og fordoble seg 
frem til 2040. Samtidig 
skjer det en betydelig 
nedgang i fødselstallene.

Dette vil utfordre både 
samfunnet og kirkens 
diakoni. På den ene side 
vil det bli flere eldre som 
trenger ulike former for 
hjelp. De må inkluderes 
i samfunnet og menig-
heten. På den andre siden 
blir dette en stor ressurs 
til rekruttering av frivillige 
– også til diakonien. «El-
drebølgen» som vi kaller 
denne utviklingen, kan gi 
«bølgekraft» til «det gode 
samfunn». Diakonien i 
Voksen står foran en stor 
utfordring med utviklin-
gen både av de etablerte 
tiltakene og å skape nye.

 Utflukt til Stavern, fra venstre 
Magnar Gjerstad, Anne Pettersen, 
Eva Alsvik (bak), Liv K. Grønvigh 

og Liv Marie Vaage.
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BYDELSPOLITIKERNE
er imot åpen bekk

AV KJARTAN RØRSLETT

– Beslutningen vi først 
tok, var feil. Vi har fått så 
mange henvendelser fra 
folk som ikke ønsker at 
vi skal åpne bekken, at vi 
bare bør la det være, sier 

leder i bydelsutvalget, 
Yngvar Andreas  
Husebye (H). 

Bekken gjennom Hovse-
terdalen har gått i rør i 

flere tiår. Bystyret vedtok 
å åpne den 900 meter 
lange strekningen gjen-
nom dalen i forbindelse 
med at rørene uansett 
må skiftes ut. Ekstrakost-
naden for å få med bekk 
er beregnet til om lag 20 
millioner kroner. 

Hovseterdalen er mye brukt året rundt. Her fra øvre del av dalen, der treningsapparatene er populære. 
Forslaget om å åpne en bekk gjennom dalen er det delte meninger om.

Motstanden fikk dem til å snu: Et stort flertall i Vestre 

Aker bydelsutvalg vil ikke lenger åpne bekken  

gjennom Hovseterdalen. 
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Flere partier har snudd
Med sine åtte av 15 representanter i 
bydelsutvalget har Høyre flertall alene. 
Men også Arbeiderpartiet og SV har 
snudd. Fremskrittspartiets representant 
har vært imot hele tiden, mens MDG vil 
ha bekken i dagen. 

– Venstre er egentlig for åpen bekk, men 
vi er nå i tvil om det kan gjøres uten å 
forstyrre aktiviteten i dalen, sier parti-
ets medlem av det nye bydelsutvalget, 
Torfinn Lødøen Gaarden. 

Bruksdal 
Ved treningsapparatene i Hovseterdalen 
treffer vi Thale Fritzner og Fredrik Bret-
zeg og barna. De er skeptiske til en bekk 
gjennom dalen.      
   
– Det er bekker og elver nok andre  
steder i området.  Dalen er så fin som 
den er, det er en bruksdal, sier Thale. 

– Hvordan kommer akebakken til å  
fungere med en bekk nedenfor, og hva 
med skisporene, spør Fredrik. 

Vann kan sikkert gi barn noen positive opplevelser. 
Men vi vil helst beholde Hovseterdalen som den er, sier 
Fredrik Bretzeg og Thale Fritzner. De er redd en bekk vil 
ødelegge for aking, skigåing og ballspill.

Men Toril, som bor på Røa og ofte går 
tur gjennom Hovseterdalen, vil gjerne  
ha åpen bekk her:  

– Det vil gjøre dalen mer naturlig. Åpent 
vann er berikende for miljøet, sier hun.

Triveligere med bekk
Vann- og avløpsetaten holder nå på 
med et forprosjekt som seinere skal 
fremmes for bystyret som ledd i en  
ordinær budsjettprosess. 

– Utforming og plassering av bekken 
er under arbeid, og det er for tidlig å si 
noe konkret om størrelsen på den, sier 
prosjektleder Sutha Ratnavel. 

En del av Mærradalsbekken skal fortsatt 
gå i rør eller kulvert under bakken.

– Vi tror en åpen bekk vil gjøre dalen  
triveligere, det øker kapasiteten ved 
flom og vil bedre det biologiske  
mangfoldet, sier Ratnavel. 

Men ifølge Hovseterdalens venner er de 
fleste som er naboer til dalen og bruker 
den, imot åpen bekk.

– Hvorfor skal kommunen bruke så mye 
penger på noe folk ikke vil ha? Hvis det 
hadde vært så fantastisk med bekk her, 
så ville det jo vært et folkekrav å få den 
opp i dagen. Det er det ikke, sier leder 
Nicolay Bruusgaard.  
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Ådne Svalastog slutter som kantor etter 
8 år i Voksen kirke. Han tok menigheten 
med storm da han startet i jobben. 
Ådne briljerte som pianist og organist, 
og musikken hans berørte og inspirerte. 
Noe av det første han tok tak i, var å  
organisere innsamling til nytt flygel.  
Dette var starten på et stort engasjement 
for å skape et rikt sang- og musikkliv i 
Voksen.

– Hvordan har det vært å være kantor i 
Voksen? 
– Det har vore veldig fint. Samhaldet i 
staben og fellesskapet i Voksen er unikt. 
Samarbeidet om gudstenestene med 
prestane Anne sokneprest og Roald 
kapellan har vore i særklasse. Eg har 
og mange gode minne frå øvingar og 
framføringar med Voksen kirkekor. Det 
var mange fine folk å samarbeide med, 
eg nemner spesielt Espen diakon, Anne 
og Reidun i koret og Kåre med flygel-
hornet.

– Du har vært engasjert på mange  
områder som sykkelparkering, kilde- 
sortering, oppussing av to kjøkken og 
Voksenenga nærmiljøhage. Hvor får du 
dette engasjementet fra, Ådne? 
– Eg har vakse opp på gard og likar å 
arbeide allsidig. Eg har også bakgrunn 
som landskapsarkitekt. Arbeidsfelles-
skap og det å skape ting saman gjev 
meg stor glede.

– Hva tenker du om betydningen av 
sang og musikk i kirken?  
– Ei gudsteneste utan song og musikk 
blir tørr. Poesien i salmane og songane 
uttrykker mange sider ved det å vere 
menneske som trur og tvilar. Musikken 

Kyrkjemusikk og fellesskap 
– kantor Ådne Svalastog slutter

Ådne Svalastog i full sving med engasjerte barn.

når jamvel inn der orda kjem til kort. Eg 
tenkjer at musikk er eit hjartespråk som 
alle kan forstå uansett alder og kom-
petanse. Difor er musikken så viktig. 
Bibelen fortel at den er viktig i Himme-
len også. 

– Kan kirkemusikk trekke flere folk til kir-
ken? Hvilke råd vil du gi oss i Voksen? 
– Fin musikk gjev tilhøyrarane rike opple-
vingar. I ein lokalmeinigheit som Voksen 
gjev kyrkjemusikken både dei som utøvar 
og dei som høyrer på, tilhør og oppleving 
av fellesskap som betyr meir enn høg 
kunstnarleg kvalitet, sjølv om det også er 
eit mål å streve etter. Som kantor meiner 
eg at det er verdifullt å spele på lag med 
lokale kor, grupper og enkeltpersonar i 
meinigheiten og lokalmiljøet. 

Voksen er svært takknemlig for det Ådne 
har gitt oss og ønsker alt godt og lykke 
til med kirkemusikk på ny arbeidsplass. 
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Konfirmasjonsleir
Konfirmasjonsleiren i august 2019 fant 
sted på Tjellholmen leirsted med 43 
konfirmanter, 12 ungdomsledere og fem 
voksne. Temaet for undervisningen var 
Kristuskransen. Konfirmantene lærte om 
de ulike perlene og lagde armbånd som 
de fikk med seg hjem. Andre aktiviteter 
var maling av masker, handelsspillet og 
gruppearbeid med bibeltemaer; alt som 
en del av undervisningen. Ellers var det 
bading, kano, volleyball og fotballturne-
ring, OL-turnering og super underhold-
ning på kveldene som ungdomslederne 
hadde stelt i stand. 

Konfirmasjon 
2019

Årets konfirmasjon

AV MARI FRYDENLUND ELVERHØI

AV JOHANNES THORSEN ELGVIN

Årets konfirmanter ble konfirmert den 
14. og 15. september. Konfirmasjonen 
bekrefter Guds dåpsløfter: Jesu ord om 
at «jeg er med dere alle dager», gjelder 
fortsatt! 

Under selve konfirmasjonsseremonien 
gikk konfirmantene bort til døpefonten. 
Der dyppet de hånden i vannet, tegnet 
seg selv med korsets tegn mens menig-
hetspedagog Mari høyt uttalte navnet 
de ble døpt til: “I Faderens, Sønnens og 
Den hellige Ånds navn”. Deretter knelte 
de en og en ved alteret. Der ble deres 
personlige bibelvers, som de hadde 

Konfirmantene på Tjellholmen

valgt selv, lest opp. To bibelvers som 
gikk igjen, var fra Ordspråkene 4:23: 
“Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, 
for livet går ut fra det”, samt 1. Kor 13:13: 
“Så blir de stående disse tre; tro, håp 
og kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten”. Til slutt ble konfirmantene 
bedt for og velsignet, mens en fra følget 
deres tente lys for dem i lysgloben. 
 
En ni måneder lang konfirmasjonstid 
er unnagjort. Takk til konfirmantene for 
deres glede, undring, ærlighet og tro! 
Voksen menighet ønsker konfirmantene 
alt godt på deres vei videre i livet.
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Foran fra venstre: Carl August Jensehaugen, Arne Emil Peterson, Diderik Aschehoug, Lavrans Berge-Andersen, 
Kaia Nygård Hasund, Amalie Bråthen, Tobias Moen Wøien, Johan Jørgen Peterson, Mathilde Arntzen Selfors, 
Amelia Hasle-Steinsvik.

Andre rad fra venstre: kapellan Johannes Thoresen Elgvin, sogneprest Anne Pettersen, Jakob Knardal,  
John Nelbert Samson Magayones, Christian Furnes, Christian Krane, Martin Tandberg, Nicolai Eriksen Sundal, 
Halvor Jøranlid Heieren, Ingvild Marie Lohne, Helene Frøland, Natalie Coates Tvete, Ingeborg Kinck Rannem, 
Cathrine Grønbech, Isa Marie Wisth, menighetspedagog Mari Frydenlund Elverhøi.

Årets konfirmanter
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Tredje rad fra venstre: Theodor Berg Moe, Christoffer Hjellegjerde Martinsen, Alexandra Vethe Andresen,  
Bendik Martinsen Plünnecke, William Barthel Rosli, Karoline Medby Hovstad, Fredrikke Kristine Sandvik-Ertzeid, 
Synne Aasand Bakkeheim, Juliane Lindgaard Kjeldseth, Victoria Aabol-Sundsbø.
 
Fjerde rad fra venstre: Emelie Ingrid Henriette Mortensdatter Silfverskiöld, Erling Ryland, Magnus Lunde Hervig, 
Fredrik Gjelsvik Jahrmann, Peder Elias Hals, Markus Fiva Waller, Astrid Kathinka Zahl Hagen, Kathinka Marie 
Hovig Hartvedt, Synne Bersås Holmann. 
Ikke til stede under fotografering: Tobias Vangen Jordet.
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November
SØN 17. 23. søndag i treenighets- 

tiden. Matt 24.35-44. Høymesse 
kl. 11. Misjonssøndag. Åslaug 
Ihle Thingnes preken. Pettersen. 
Rakli. Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring til misjonsprosjektet SAT 
7. Kirkekaffe.

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

Desember
SØN 01. 1. søndag i adventstiden. Matt 

21.1-11. Familiegudstjeneste kl. 
11. Lys våken deltar. Elgvin. Gun-
dersen. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 08. 2. søndag i adventstiden. Joh 
14.1-4. Høymesse kl. 11. Petter-
sen. Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. 

SØN 15. 3. søndag i adventstiden. Matt 
11.2-11. Høymesse kl. 11. Bror-
son. Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 22. 4.søndag i adventstiden. Luk 
1.46-55. Lysmesse kl. 19.  
Pettersen. Jacobsen. Kor X. 

TIRS 24. Julaften Luk. 2.1-20. 
Familiegudstjeneste med 
julespill kl. 14. Elgvin. Jacobsen. 
Ofring til Kirkens Nødhjelp
Julaftensgudstjeneste kl. 16.  
Elgvin. Jacobsen. Ofring til 
Kirkens Nødhjelp.

ONS 25. 1. Juledag Joh. 1.1-14. 
Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
Pettersen, Jacobsen. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TORS 26. 2. juledag Matt. 2.16-23. Høy-
messe kl. 11. Brorson. Jacobsen. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirke-
kaffe.

SØN 29. Felles gudstjeneste for Røa og 
Voksen i Røa kirke. Merk: Ikke 
gudstjeneste i Voksen.

Januar
ONS 01. Nyttårsdag/Jesu navnedag. 

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

SØN 05. Kristi åpenbaringsdag Matt. 
2.1-12. Høymesse kl. 11. Petter-
sen. Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. 

SØN 12. 2. søndag i åpenbaringstiden 
Matt. 3.13-17. Høymesse kl. 11.  
Elgvin. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 19. 3. søndag i åpenbarings- 
tiden Joh. 2.1-11. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Vikar. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 26. 4. søndag i åpenbaringstiden. 
Luk. 18.35-43. Høymesse kl. 11. 
Presentasjon av årets kon-
firmanter. Elgvin. Jacobsen. 
Dåp. Nattverd. Ofring til KRIK. 
Kirkekaffe. 

Februar
SØN 02. 5. søndag i åpenbarings- 

tiden. Mark. 2-1-12. Høymesse 
kl. 11. Pettersen. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe 

Jul og vinter i Voksen 2019/20 
Gudstjenester 
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SØN 09. Såmannssøndag Luk. 8.4-15. 
Familiegudstjeneste kl. 11. 
Elgvin. Gundersen. Jacobsen. 
Band. Babysang og toåringene 
deltar. Dåp. Nattverd. Ofring til 
Bibelselskapet.  Kirkekaffe.

SØN 16. Kristi forklarelsesdag Matt. 17.1-
19. Høymesse kl 11. Elgvin.  
Jacobsen Dåp. Nattverd.  
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 23. Fastelavnssøndag. Joh. 17.20-
26. Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Vikar. Dåp Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

ONS 26. Askeonsdag. Matt. 6.1-6, 16-18. 
Kveldsgudstjeneste med  
skriftemål og nattverd kl. 19. 
Pettersen. Vikar

Mars
SØN 01. 1. søndag i fastetiden. Matt. 4.1-

11. Familiegudstjeneste. Elgvin. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 08. 2. søndag i fastetiden. Matt 
15,21-28.  Misjonsgudstjeneste 
kl. 11. Pettersen.  
Rakli. Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring til misjonsprosjektet  
SAT 7. Kirkekaffe.

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

Faste aktiviteter jul og vinter 2019-2020

Åpen kirkestue 
Hver torsdag kl. 1200. Se program i egen omtale. 

Frokosttreff for menn
Lørdag 1. februar og 7. mars. 
Tidspunkt kl. 0830-1000 
 
Menighetens bønnefellesskap 
Tirsdag og torsdag kl. 0700 til kl. 0800
 
Bønnefrokost i kirkestuen  
18. januar, 15. febuar og 21. mars. 
Tidspunkt kl. 0830-1000. Medbrakt frokost 
 
Voksen kirkekor
Øvelse tirsdager kl. 1900-2115 

Menighetsmiddag for alle aldre 
5. februar og 4. mars. Tidspunkt kl. 1700 
 
Onsdagskvelder i Voksen  
26. februar, 18. mars og 1. 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

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 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.

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



16

Førsteklasses
I slutten av august var årets første- 
klassinger samlet før gudstjenesten. 
Gjennom fortelling og leker lærte barna 
om da blinde Bartimeus møtte Jesus og 
fikk synet igjen. På gudstjenesten fikk 
førsteklassingene 6-årsboka.

Aktivitetsdag med Minivox og  
fireåringer
En lørdag i september troppet en gjeng 
ivrige barn i alderen tre til seks år opp til 
aktivitetsdag i kirken. De lekte, lærte  
flere fine sanger, hadde skapelses- 
vandring og mange andre morsomme 
aktiviteter. Dagen var et samarbeid mel-
lom Minivox og trosopplæringen.  
På gudstjenesten på søndagen fikk fire-
åringene kirkebøker, og barna fremførte 
sanger de hadde lært.

Barn og unge

Fireåringene synger med Minivox

KRIK
På fredagene er det en god gjeng som 
møter opp på Voksen skole til KRIK- 
trening for Junior, Tweens og ungdom. 
Akersposten kom på besøk en fredag.  
Dette kan dere lese mer om på:  
https://akersposten.no/nyheter/dod-
skult-med-kanonball-og-venner/19.4112

INVITASJONER

2 år
Krøllesamling 

Krøllesamling og menighetsmiddag  
5. februar kl. 1630
Babysang og toåringsgudstjeneste  
9. februar kl. 11

2. klasse 
Julesamling

Samling og julespilløvelse 12. desember 
Julespill 24. desember kl. 14 

2.- 3. klasse

Tårnagenthelg
18. - 19. april

5.- 6. klasse 
Lys Våken

Overnatting i kirken 30. nov - 1. des.
Lysvåkengudstjeneste 1. desember kl. 11

5.- 6. klasse 
Kode B

4 ukedager i mars etter skoletid

9. klasse +
Ungdomsdag og fasteaksjon
28.- 29. mars
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Ros og blomster fra ordføre-
ren er ikke nok: Voksenenga 
nærmiljøhage får ikke mer 
penger fra Vestre Aker bydel 
for å kunne beholde daglig 
leder Pernille Leivestad 
videre.  Kommer det ikke 
penger fra annet hold, blir 
Voksenenga en ren parsell-
hage med felleshage.  

– Det er synd, for Voksenen-
ga har betydd mye for man-
ge mennesker, sier konsti-
tuert styreleder Ida Fossum 
Tønnessen. 

Fellesskap og dugnadsånd
Unge og eldre har hatt glede 
av fellesskap og dugnads-
ånd, drivhus, utekjøkken 
med pizzaovn og eget høn-
sehus. I august var rundt ett 

tusen mennesker innom på 
åpen dag. Men Voksenen-
ga nærmiljøhage får neppe 
enda mer enn de om lag 
300 000 kronene de har fått 
av Vestre Aker bydel i år.  

Underskudd
Medlem i bydelsutvalget 
Terje Bjøro (uavh.) har hittil 
vært i mindretall i forsøket 
på å få bydelen til å bidra 
enda mer.   

– Jeg håper det nye bydels-
utvalget vil være med på å 
delfinansiere lønn til daglig 
leder, sier Bjøro.  

– Bydelen har et stort under-
skudd. Vi kan ikke saldere 
med eldre og pleietrengen-
de for å lønne daglig leder 

VOKSENENGA
– neppe mer penger fra bydelen 

AV KJARTAN RØRSLETT

Like før valget kom ordfører  
Marianne Borgen (SV) med 
blomster til daglig leder Pernille 
Leivestad. Men hun hadde ikke 
med løfte om penger, og hagen får 
heller ikke mer penger fra bydelen. 
(Foto: Voksenenga hagelag)

Medlemmer fra bridgekludden 
Hjerteress (foran) prøver de nye 
lokalene sammen med represen-
tanter for stab og menighet.

I forrige nummer skrev vi om at kirkelokalene i underetasjen 
skulle fornyes. Oppussing kom for alvor i gang etter sommer- 
ferien, og lokalene har fått en flott ansiktsløfting.  
1. august var det kommet inn 143 000 kr i gaver. Det har gitt 
mulighet for å sette nye puter på 130 stoler og å anskaffe to 
lerret og to projektorer. 

Fortsatt mangler midler til nye bord, garderobeskap og  
barnemøbler til den gamle arbeidsstua, totalt 200 000 kr. 
Nå håper Voksen på flere gaver fra både private og firmaer 
for å få til den siste delen av oppussingen. Bidraget kan  
innbetales til konto 1503.27.58115. Merk beløpet med  
«Oppussing av kirken».  

for Voksenenga, sier avtrop-
pende leder i bydelsutvalget 
Lars Asbjørn Hanssen (H).  
Det vil heller ikke den nye 
lederen, Yngvar Andreas 
Husebye (H).

 

Innsamling til kirkelokalene
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Kirkevalget ble gjennomført 8. og  
9. september 2019. 708 personer stemte i  
Voksen, mot 1265 personer i 2015.

I Oslo bispedømme var det to lister å velge 
mellom. Valgdeltakelsen i Oslo var på 9,6 
prosent, den laveste i landet. Gjennomsnittelig 
valgdeltakelse i landet var på 12,6 prosent.

Slik blir sammensetningen av Oslo bispe- 
dømmeråd for perioden 2019-2023 etter  
høstens kirkevalg:

Slik endte kirkevalget

Leif Thore  
Jelmert

Sarah Jayne  
Newey Mathiesen

Elisabeth  
Tønnessen

Erik Skjeggestad Ingvild Gutubø 
Håkonseth

Karen Therese  
Sulheim Haugstvedt

Voksen menighets nye menighetsråd 
Det nye menighetsrådet består av følgende 
medlemmer for perioden 2019-2023:

Varamedlemmer:

Ole Sandvik, Elisabeth Hurwitz Botner, Johannes Søfteland, Live Bressendorf Lindseth, Liv Lehne

Det nye Oslo bispedømmeråd

Nominasjonskomiteens liste
•   Arve Otter Juritzen, Harald Hegstad, Inger Johanne Aas 

Åpen folkekirke
•   Kristin Gunleiksrud Raaum, Gard Realf, Haugerud Sandaker-Nielsen, Odd Einar Dørum,  

Kjersti Jåvold Landmark 
•   Marius Berge Eide - Døvemenighetens representant
•  Anne Anita Lillebø - Prestenes representant
•   Ann-Kathrin Fjøren Kasbo - Representant for leke kirkelige tilsatte
•  Kari Veiteberg - Biskop
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21. nov. Ida F. Tønnessen «På vårtur til Nederland!»

28. nov. Utgår p.g.a. «Gjestebud» på Diakonhjemmet fredag 29. nov. kl. 1130. 

5. des. Gladsang! - med Røa Seniorkor.

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

9. jan. Nyttårsfest for voksne i Pilotveien 6, kl. 1800

16. jan. Orgelkonsert ved kantor Mathias Reitan Jacobsen

23. jan. Ida Fossum Tønnessen: «På cruise på Mosel og Rhinen»

30. jan. Besøk fra Vestre Aker Frivillighetssentral.     

6. feb. Vi ser «Filmavisen» - vår nære etterkrigshistorie. 

13. feb. Sanger vi er glad i! - Med Synnøve Lockert ved pianoet!   

20. feb. Sokneprest Anne Pettersen deler med oss fra studietur til Nederland høsten 
2019.     

For videre program, se menighetens nettsider.

Dette skjer i Voksen kirke

Voksen kirkekor synger julen inn
Velkommen til adventskonsert med 
Voksen kirkekor og solister. Voksen kirke 
torsdag 12. desember kl. 19.  
Kirkegløgg etterpå.

Onsdagskvelder i Voksen 
Voksen ønsker velkommen til tre  
onsdagskvelder i Voksen kirke med  
variert program, enkel servering, prat og  
fellesskap. Kveldene starter kl. 1900.

26. feb.  Askeonsdagsgudstjeneste

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

1. april «Ord og toner i fastetiden». Kan-
tor Mathias Reitan Jacobsen og sokne-
prest Anne Pettersen.

Mannsfrokost i Kirkestua
Velkommen til frokostsamling for menn i 
Kirkestua kl. 0830-1000 lørdagene  
1. februar og 7. mars. Deltakerne samles 
til frokost - noen ganger med invitert 
gjest. Ingen påmelding. Pris: kr. 50.   
For spørsmål, kontakt diakon Espen Rakli

Lysmesse med Kor X
Velkommen til lysmesse med sang  
av Kor X 4. søndag i advent,  
22. desember kl. 19. Kirkekaffe etterpå.

Juletrefest for små og store
Søndag 5. januar er det juletrefest for 
små og store kl. 16 i kirkestua.

Nyttårsfest for voksne 
I god tradisjon blir det Nyttårsfest med 
«julesmak» i Pilotveien 6 torsdag 9. januar 
kl. 1800 - 1930. Det blir gang rundt juletre-
et, andakt og blikk mot et nytt år. Ingen på-
melding. Ved behov for skyss – ta kontakt 
med diakon Espen Rakli, 92 21 36 63. 

Åpen kirkestue vinteren 2019
Åpen kirkestue har møte torsdager i Voksen kirke med kaffe kl. 1200 og program kl. 1300.
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Døpte

Vielse

Døde
Edvard Løvbrøtte Fegri  

Leander Nicolai Samsing-Gundersen  

Maud Leknes  

Helene Ingeborg Sandtorv  

Jørgen Paulsen Kvale  

Fanny Prahl Børnick-Reusch  

Oda Nordal Johansen  

Mikkel Alexander Aaby Halvorsen  

Ferdinand Løw Nielsen-Berg  

Nicolay Solli Stensheim  

Peder Michelet Skumsvoll  

Tobias Evensen Karimzadeh

Wilmer Sebastian Totland Skaara  

Johannes Vangbo Woxen  

Lily Nakken  

Emma Kvernebo Mackenzie  

Åse Marie Bull  

Amalie Aakre Vik 

Stine Marie Jetland og Jesper Hosen 

Trine Haugseth og Eirik Stinussen Kollstrøm 

Desiree Gjerde og Thomas Halseth 

Mona Irene Wensaas og Johan Paulsen 

Jenny Lindheim og Erlend Kristiansen 

(Liste fra 01.07 – 01.10.19)

Bodil Hodnefjeld

Else Marie Torrisen 

Arne Reidar Nørstenes 

Per Olav Lindø 

Ingunn Bjørnstad 

Johnny Fjellskaalnes 

Karin Marie Mehlgård 

Oddveig Grotøy 

Harald Odd Marthinsen 

Erik Proll Lien 

Henning Christian Dahle 

Jon-Brage Hoel Andorsen 

Else Sophie Sørbye 

Frank Steinar Erstad Jensen 

Olav Bråten 

Arild Harald Aagedal 

Gerd Johanne Blich Salvesen 

Bjørg Fjærli 

Bjørg S Olsen 

Lillan Nilsen 

Anny Henriette Nordmo 

Geir Engerdahl 

Britt Helen Romslo 

Anne Louise Ekjord 

Jan Johansen 
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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 
��������	
��������	��
�������������������
����	��������������

����������	��		���
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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Røa Optikk
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HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

Advokatfirma Morten Persen AS 
Telefon: +47 908 33 624 
www.nabolagsadvokaten.no

Besøksadresse:  
2. Etasje Røa Senter, 
Vækerøveien 205, 0751 Oslo 

ADVOKAT MORTEN PERSEN

Partner/Advokat MNA 


