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I over ett år har koronapandemien 
preget livene til hver enkelt her i landet 
og i hele verden. Alle har fått lagt 
begrensinger på sine aktiviteter, både 
på jobb, skole og fritid. Voksen kirke har 
de siste månedene på det nærmeste 
vært stengt. 

Lojalitet mot myndighetenes avgjørelser 
om hva vi må gjøre, har vært viktig for 
å unngå sykdom og død. De aller fleste 
i landet og her i Voksen har vist tillit til 
fagfolk og dem som styrer landet, etter 
de begrunnede rådene fra fagfolkene. 
Vi er heldigvis et land bygget på tillit 
og lojalitet, og det er viktig både ved 
vanlige dager og ikke minst når alvorlige 
hendelser skjer, som koronapandemien. 

I dette bladet tar vi turen opp til 
Roseslottet på Frognerseteren. I den 
forbindelse skriver vi også om kirkens 
motstand mot nazi-styret under 2. 
verdenskrig. Da nazistene styrte Norge 
i konflikt med helt sentrale verdier i 
Norge, aksepterte ikke kirkens ledere 
dette. Biskopene, andre kirkelige 
ledere og de fleste prestene la ned sine 
embeter og var illojale mot statsmakten. 

Det viser dilemmaet med lojalitet. 
Når skal man være lojal, og hvem skal 
man være lojal mot? Jeg tror svaret 
må ligge i de grunnleggende verdiene 
som samfunnet bygger på, og som 
også er viktige for kirken. I intervjuet 
om Roseslottet nevner Vebjørn Sand 
rettsstaten, demokratiet, menneskeverd 
og menneskerettigheter og ikke minst 
humanismen. Når disse verdiene blir 
truet, skal det være verdiene vi skal 
være lojale mot, ikke mot instanser som 
prøver å ødelegge dem.

Bjørn Gjefsen
redaktør

Lojalitetens grenser
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Hva slags vaner har du? Om det er en 
god vane, er jeg ikke sikker på, men 
noe av det siste jeg gjør om kvelden 
og det første jeg gjør når jeg våkner, er 
å lese nyheter og e-post på telefonen. 
Gode og dårlig vaner er noe de fleste 
kan kjenne seg igjen i. Gode vaner 
kan være til velsignelse, mens dårlige 
vaner kan være vanskelig å bryte. Jeg 
leste en som skrev at det tar tre uker å 
etablere en ny vane.

Før jeg begynte som daglig leder i 
Voksen, jobbet jeg som prest. Hver 
dag hadde jeg mulighet til egentid 
eller var i sammenhenger der jeg fikk 
være med på å lese en bibeltekst, 
be fadervår og velsignelsen. Det 
ble en vane og rutine. En viktig 
del av mitt kristenliv. Men de siste 
årene, når småbarnslivet og andre 
arbeidsoppgaver har tatt over fokuset, 
har den gode vanen og rutinen sklidd 
ut. Jeg har kjent på savnet av den 
gode vanen. 

De gode vanene kan være med å bære 
oss. Det ligger rett og slett mye nåde 
i de gode vanene som gjør at vi sliter 
oss mindre ut.

Det kan være slitsomt å hele tiden 
finne ut nye ting å «gjøre» for Gud, til 
og med bønn kan bli et ork dersom 
man må finne på nye vendinger hele 
tiden. Hvis man derimot tenker at 
i dag ber jeg Fadervår, bønner fra 
salmenes bok eller bønner som andre 
har skrevet, kan man hvile i andres ord 
og på den måten kan vanene og de 
innlærte praksisene hjelpe oss.

Vaner former livene våre
AV KNUT OLE HOL

Augustin skal ha sagt at «den som 
synger, ber dobbelt.» Det tror jeg 
handler om at når du synger en sang, 
så kan sangen bli værende hos deg 
resten av dagen, eller kanskje du 
får den på hjernen, og den dukker 
opp hos deg etter en uke, etter en 
måned, etter et år. Du har ikke aktivt 
valgt å synge sangen igjen, den bare 
kommer til deg. Og om sangen har 
en bønnetekst, så sitter du plutselig 
der, uten å ha gjort noen ting, og ber 
gjennom sangen. 

Påsken står for døren med de flotte 
påskesalmene og påskens innhold 
om livet som seirer over døden. Jeg 
håper det da blir mulig å samles til 
gudstjeneste. At vi sammen da kan 
møtes å hilse hverandre som de 
første kristne hadde for vane: «Kristus 
er oppstanden - ja, han er sannelig 
oppstanden!» 
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AV BJØRN GJEFSEN 

Maleren Vebjørn Sand og mentor Kjell Grandhagen i samtale foran maleri av frigjøringen. Foto Svai

Dette er Roseslottet
I 2020 var det 80 år siden 
Norge ble angrepet av 
nazistene i 1940, og 75 
år siden frigjøringen i 
1945. Roseslottet er en 
utstilling høyt over byen 
ved Frognerseteren.  
Der kan de besøkende 
oppleve historien om  
okkupasjonen av Norge.  
Bilder, tekst og kunst- 
installasjoner viser krigs- 
fangenes lidelser, hverdags- 
livet under krigen, krigs- 
seilernes drama, mot-
standskampene og 
forfølgelsen av de norske 
jødene.

Bak Roseslottet står 
brødrene Vebjørn Sand  
og Eimund Sand. Rose-
slottet er et kunstnerisk 
og pedagogisk prosjekt 
som også forteller om 
de grunnleggende 
prinsippene for demo-
krati, rettsstat og human-
isme som ble satt ut av 
kraft under krigen. 

Skaperne av Roseslottet
Hvordan fikk du ideen til 
å skape Roseslottet?
– For 23 år siden sto det 
på det samme stedet 
et like høyt «Is-slott», 
inspirert av mine reiser til 

Antarktis. Fredsstjernen 
(som nå står på Garder-
moen i permanent 
versjon) dannet rammen 
rundt nyttårsfeiringen 
nyttårsaften 2000. 
Roseslottet som idé har 
vokst ut av disse tidligere 
prosjektene.

Hva mener du er det 
viktigste budskapet som 
Roseslottet skal formidle?
– Roseslottet er en 
kunstnerisk hyllest til 
demokratiet og løfter 
frem de fantastiske 
verdiene som vi mistet 
under diktaturet i Norge 
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under krigen. Rettsstaten 
vår, demokratiet, 
menneskeverd og 
menneskerettigheter 
– ja humanismen, er 
de viktigste verdiene 
Roseslottet løfter frem.

Hvordan har Roseslottet 
blitt tatt imot av publikum?
– Jeg har kun opplevd 
positive tilbakemeldinger 
etter at vi åpnet og folk  
virkelig forsto hva Rose- 
slottet er. Vi har nå passert 
110.000 besøkende. Min 
bror Eimund og jeg  
er kunstneriske ledere  
sammen. Vi kaller Rose-
slottet en sansearena, 
der vi ikke må glemme 
det som skjedde under 
krigen. Frihetsverdiene 
våre som vi da mistet, 
skal synke ned i hjerte, 
sjel og sinn - i hele 
mennesket. Vi har fått 
gode tilbakemeldinger 

fra skolene som har vært 
her, og vi håper å få så 
mange skolebarn og 
ungdommer som mulig 
opp til Roseslottet.

Verdiene i samfunnet
Godt synlig er de fem 
gylne konstruksjoner 
som symboliserer de fem 
krigsårenes kamp for 
frihet og demokrati. Med 
de fem krigsårene som 
bakteppe vil brødrene 
Sand vise grunnpilarene 
i samfunnet vårt som 
vi lett kan miste om vi 
ikke tar vare på dem. 
Utstillingen skaper sterke 
opplevelser og inntrykk 
om hva krig er, og hvorfor 
det var viktig å kjempe 
for de sentrale verdiene 
som vårt samfunn bygger 
på.

Kjell Grandhagen var 
mentor for prosjektet. 
Som tidligere 
generalmajor hadde 
han bred bakgrunn 
fra forsvaret i Norge, 
og han hadde en far 
som deltok aktivt i 
motstandskampen. 
Mentor Kjell Grandhagen 
sa følgende ved åpningen 
i 2019, noen måneder før 
han døde av sykdom: 

– Roseslottet skal minne 
oss om et kapittel i 
historien vi håper vi 
aldri vil oppleve igjen. 
Men først og fremst skal 
Roseslottet minne oss om 
de verdiene i samfunnet 
vårt vi må verne om og 
aldri ta for gitt.

En rekke portretter, Historiens 
ansikter, viser vei inn til Roseslottet. 
Foto Sandbox

Ellinors reise - ankomst til Stettin. Jødeutryddelsen har en egen seksjon i 
Roseslottet. Foto Sandbox
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I år er det 80 år siden starten på kirkens  
opprør mot nazi-styret under 2. verdens- 
krig.  Etter hvert la biskoper og prester 
ned sine embeter, og de få NS-prestene 
som ble igjen, talte for tomme kirker.  

– Det som for alvor utløste kirkekampen, 
var hyrdebrevet fra biskopene i februar 
1941. Der protesterte de mot uretten 
i samfunnet og talte rettens sak, sier 
professor emeritus Torleiv Austad, 
ved MF vitenskapelig høyskole, som 
har skrevet mye om den kirkelige 
mostandskampen. 

Brutal framferd
Bakgrunnen for hyrdebrevet var blant 
annet den paramilitære, fascistiske 
hirdens brutale framferd.  
Den 30. november 1940 gikk 15 

80 år siden kirkekampen
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AV KJARTAN RØRSLETT

Professor emeritus 
Torleiv Austad ved 
MF har skrevet  
flere bøker og 
artikler om  
kirkekampen.

hirdmenn til angrep på Oslo handels-
gymnasium. Med køller slo de ned 
og mishandlet både elever, lærere og 
rektor.  Politiminister Jonas Lie hadde 
gitt beskjed om at politiet ikke skulle 
gripe inn mot hirden. Dette opprørte 
både biskopene og folk flest.

– Det er sagt at kirkekampen begynte i 
det som syntes å ligge i kirkens periferi, 
nemlig forsvaret for rettsstaten. Men 
på den måten fikk man bred tilslutning 
fra mange lag i folket, sier Austad. 
Utover våren 1941 ble det også strid 
om innholdet i forkynnelsen og dermed 
om kirkens selvstendighet. I 1942 la 
først biskopene, deretter de aller fleste 
prestene ned sine embeter.  Dette 
begrunnet de i dokumentet «Kirkens 
grunn» om kirkens selvstendighet og 
åndelige frihet. 

NS-prester i tomme kirker
De få NS-prestene som ble igjen, holdt 
preken med ytterst få til tilhørere.  
«Jøssingprestene» fortsatte de fleste 
steder å holde gudstjenester, ikke 
sjelden i kirker som var fylt til randen. 

Kirkekampen innbar også et nært 
samarbeid mellom konservative ledere 
i kristne organisasjoner og mer liberale 
teologer i kirken.  

- Enkelte var skeptiske til at de 
konservative skulle samarbeide med 
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andre i kirken. Det ble derfor presisert at 
samarbeidet skulle bygge på «haugiansk 
grunn», noe som skulle virke samlende, 
sier Austad. 

– Hva kan vi lære av kirkekampen? 
– Det er at kirken har sitt læregrunnlag, 
og den er det viktig å stå på om det 
kommer politiske myndigheter som 
vi gjøre kirken til et lydig redskap for 
en bestemt ideologi eller politikk, sier 
Torleiv Austad.  

Oslo domkirke langfredag 1942: En fullsatt domkirke hadde kommet for å høre biskop Eivind Berggrav holde 
preken. Han hadde nettopp nedlagt sitt embete og skulle preke som «privatperson». Men nazistene hadde 
arrestert ham, så det ble ingen preken, bare opplesning av lidelseshistorien. Etter gudstjenesten var Stortorvet 
tettpakket av folk som sto og sang «Ja, vi elsker» og «Gud signe vårt dyre fedreland».  
Fotograf ukjent /Riksarkivet. 

NS-prestene holdt ofte preken for praktisk 
talt tomme kirker. Bare én person hadde 

møtt fram til gudstjeneste i Sæbu kirke 
i Hjørundfjord i Møre og Romsdal denne 

julidagen i 1943.  Foto: Knut Dalene.
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Daglig leder Knut Ole Hol 
slutter i Voksen 
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AV RANDI SELMER

Knut Ole Hol har vært daglig leder i Voksen 
menighet siden februar 2017. Oppgavene 
har vært mange og varierte: Sekretær 
for menighetsrådet, økonomiforvaltning, 
personalledelse, samt driftsansvar for kirken. 
I denne perioden ble kirkelokalene pusset 
opp. Dette var et krevende prosjekt som ble 
tett fulgt opp av Knut Ole. 

– Vi er mange som har hatt gleden av å 
samarbeide med deg. Du har gjort en 
kjempejobb, alltid like hyggelig og positiv 
selv når det koker rundt deg. Hvordan har 
årene i Voksen vært?

– Årene i Voksen har vært veldig gode. Jeg 
hadde hørt mye positivt om menigheten og 
de ansatte før jeg kom, og ryktene viste seg 
å stemme. Voksen er en flott menighet med 
mange engasjerte folk som jeg er blitt glad i. 
Det er en god stab som har vært opptatt av 
å tenke samarbeid, fellesskap og få fram det 
beste hos hverandre. 

Knut Ole Hol med urne ved kirkevalget i 2019

De første årene gikk mye av tiden min 
til oppussingen av menighetens lokaler i 
samarbeid med Kirkelig fellesråd og folk 
i menigheten. Det ble et omfattende og 
krevende prosjekt, men jeg opplevde at det 
ble bra til slutt.

En del jobb med økonomi og regnskap har 
det vært. Der har jeg sett hvilke utfordringer 
økonomien er for Kirkelig fellesråd og 
hvordan dette påvirker vedlikehold av 
kirkebygget. Derfor er det flott å ha en 
menighet der folk bidrar både økonomisk 
og praktisk til menighetens arbeid og til 
oppussingen av menighetens lokaler.

Det siste året med pandemi har vært veldig 
spesielt fra en aktiv menighet med mye 
telefoner, e-post og folk innom kontoret, til 
nedstenging og lite aktivitet i kirken.

– Du jobbet som prest i 14 år før du kom hit. 
Hva skal du nå begynne med?  Har du noen 
erfaringer fra Voksen som du vil ta med deg 
i ny jobb?

– Nå skal jeg begynne som sokneprest i 
Tjølling menighet i Larvik kommune. Det 
gleder jeg meg til! I Voksen har jeg gjort 
erfaringer og sett betydningen av å bygge 
team og relasjoner. Det gjelder både mellom 
ansatte og folk i menigheten. Raushet, 
hjertevarme og takknemlighet er noe jeg 
forbinder med Voksen, og som jeg har lyst  
til å ta med til min nye menighet. 

Takk til alle, menighet, stab, råd, komiteer og 
utvalg for måten dere har tatt imot meg og 
gitt meg en god tid i Voksen. Det er trist å ta 
avskjed, men jeg tar med meg mange gode 
minner. 

– En stor takk til Knut Ole, for alt han har 
gjort og betydd for Voksen menighet.  
Lykke til i ny stilling som prest. 
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Påske i Voksen kirke
AV ANNE PETTERSEN

Vi håper på åpne dører i Voksen  
kirke denne påsken! Vi håper vi kan  
feire gudstjeneste, høre kirkekoret 
synge og glede oss over fellesskap og 

kirkekaffe! Velkommen til kirken!

En påskesalme av Svein Ellingsen:

Døden må vike for Gudsrikets krefter

Døden må vike for Gudsrikes krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet skjedde på ny i vår dåp.

Livet og døden, ja, alt er forvandlet!
Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens 
pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss, mister sin makt.

Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.

Døden må vike for Gudsrikes krefter!
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se, i oppstandelsens lys skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Norsk salmebok nr. 209 

Korona-påsken i 2020 utenfor Voksen kirke
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KFUK-KFUM-speidere i 
Røa og Voksen
AV RANDI SELMER

Voksen og Røa har felles speidertropp. 
Jenter og gutter i 2.-4. klasse holder til 
i Voksen kirke mens Røa-speiderne har 
medlemmer fra 5. til 10.klasse. En dag i 
måneden er det felles troppsmøter for 
alle. 

– Ikke minst har jeg fått gode vennskap
Sander Furuheim er troppsleder. Han 
har vært speider i 14 år siden han 
begynte i Voksenspeideren da han gikk i 
2. klasse. Han ble troppsleder i fjor høst. 
Vi har bedt ham om å fortelle om sine 
erfaringer. 

– Jeg har alltid vært glad i å være ute i 
naturen og lære nye ting sammen med 
andre med felles interesser. Speideren 
har gitt meg mange gode opplevelser 
og praktisk kunnskap i naturen. Jeg er 
glad for at jeg kan tenne opp bål og 
bruke kart og kompass. Kunnskaper i 
førstehjelp er også noe jeg er glad for 
at jeg har fått. Speidingen har gitt meg 
ledelseserfaring, og ikke minst har jeg 
fått gode vennskap. 

– Speideren skal gi barn gode 
opplevelser og ferdigheter. Opprinnelig 
var speiding ment som et program for 
å skape gode, ansvarlige mennesker, 
og det synes jeg vi fortsatt gjør. Det 
meste gjøres på ukentlige møter, men vi 
arrangerer også turer, enten ut i skogen 
eller til speiderhytta vår, Rudshøgda. 

– I koronatiden har vi avlyst en del 
møter, men nå er alle møter utendørs 
der vi passer på å holde avstand. I 2020 
lagde vi egen leir på speiderhytta. Til 
sommeren leker vi med tanken på en 
kanotur over noen dager. 

– Det er alltid gøy å høre om foreldre  
og andre voksne som selv har vært  
speidere. Da jeg begynte i Voksen-
speiderne, var det nettopp foreldre som 
tok initiativ til å lage et tilbud, og det 
var også de som drev det. Derfor håper 
jeg at foreldre eller andre kunne vært 
interessert i å bli med. Da kan vi gjøre 
det fantastiske tilbudet som speiding er, 
enda bedre! 

Mye hygge når speidertroppen er på leir
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Speiding i Norge
Norge har to speiderorganisasjoner, 
KFUK-KFUM-speiderne og Norsk 
speiderforbund. Voksen og Røa tilhører 
KFUK-KFUM. I KFUK-KFUM er kristen 
tro er en av fem verdier, sammen med 
fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv 
og samfunnsengasjement. KFUK-M har 
kristent grunnlag, men det er ikke noe 
krav for å få være med. Speidere går 
med uniform for å vise at alle er like. 
Uniformen har skjerf som viser grad, og 
som skal minne på at speidere hjelper 
andre. 

Speiding er et alternativ til idrett og 
korps. Her får alle mulighet for å treffe 
barn fra andre klasser, skoler og aldre, få 
praktisk kunnskap og opplevelser i skog 
og mark.

– Det fineste er når vi er på tur 
Mikael Ekedahl har vært speiderleder i 
Voksen i 14 år. 

– I Voksen speidergruppe blir vi 
kjent med den kristne speiderideen, 
løftet, loven og speiderbønnen, 
sier Mikael. Vi lærer grunnleggende 
speiderkunnskaper, og vi er mye ute 
og blir kjent med naturen året rundt. 
Speiding betyr fellesskap der barna får 
være seg selv og kan vokse i samarbeid 
med andre, lære å ta ansvar og vise 
hensyn. 
 
– Det er herlig å se hvordan speiderne 
koser seg når de kommer opp på 
speiderhytta. De har det kjempegøy. 
Personlig synes jeg noe av det fineste 
er når vi er på tur, sover ute og våkner 
tidlig i skogens ro!

Lyst til å bli speider? 
Ta kontakt med Mikael Ekedahl mobil 
480 22 128, e-post, mekedahl@online.no 
eller Sander Furuheim: mobil 954 91 249, 
e-post roaspeider@gmail.com.

Alltid beredt. Guro, Leah og Marie Sigurd 9 år klar for juleavslutning ved Voksen kirke



12

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

9. 17-29. Misjonsgudstjeneste. 
Tidligere misjonsprest 
Espen Schiager Topland. 
Rakli. Pettersen. 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. 
Soulkids. Dåp. Nattverd. Ofring 
til Kirkens nødhjelp. Kirkekaffe.

SØN 21. Maria budskapsdag.  
Lukas 1.46-55. Høymesse kl. 11.  
Pettersen. Birkenes Dåp. 
Nattverd. Ofring til Kirkens 
nødhjelp. Kirkekaffe. Avskjed 
med daglig leder Knut Ole Hol.

SØN 28. Palmesøndag. Matt.26.6-13. 
Høymesse kl. 11. Brorson. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

April
TORS 01. Skjærtorsdag. Luk.22.14-23. 

Kveldsgudstjeneste kl. 19. 
Pettersen. Birkenes. Sørem. 
Eilertsen. Svendsen. Nattverd. 
Ofring til Kirkens bymisjon. 
Kirkekaffe.

FRE 02. Langfredag. Luk.22.39 - 23.46. 
Langfredagsgudstjeneste kl. 11.  
Pettersen. Birkenes. Sørem. 
Eilertsen.

SØN 04. Påskedag. Matt.28.1-10. 
Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
Pettersen. Birkenes. Kirkekoret. 
Svendsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

MAN 05. 2. påskedag. Fellesgudstjeneste 
i Røa kirke kl. 11. Ikke 
gudstjeneste i Voksen.

SØN 11. 2.søndag i påsketiden.  
Joh.21.15-19. Familieguds-
tjeneste og barnas påskedag 
kl. 11. Pettersen. Engemoen. 
Elverhøi. Band. Tårnagenter. 
Soulkids. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 18. 3. søndag i påsketiden.  
Joh.10.1-11. Høymesse kl. 11. 
Brorson. Besøk fra Sjømanns-
kirken. Dåp. Nattverd. Ofring til 
Sjømannskirken. Kirkekaffe.

SØN 25. 4. søndag i påsketiden. 
Joh.13.30-3. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Kirkekoret. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Mai
SØN 02. 5. søndag i påsketiden. 

Luk.13.18-21. Høymesse kl. 11. 
Vikar. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 09. 6. søndag i påsketiden.  
Matt.7.7-12. Keltisk messe  
kl. 11. Pettersen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. Årsmøte

SØN 13. Kristi himmelfartsdag. Felles 
gudstjeneste i Sørkedalen kirke 
kl. 11. Ikke gudstjeneste i Voksen

SØN 16. Søndag før pinse. Joh.3.16-21. 
Høymesse kl. 11. Vikar. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

Vinter og vår i Voksen 2020/21 
Gudstjenester 
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Faste aktiviteter vår 2021
Åpen kirkestue
Hver torsdag kl. 1200. Se program i egen 
omtale.

Frokosttreff for menn
Lørdag 24. april og 29. mai. Tidspunkt  
kl. 0830-1000.

Menighetens bønnefellesskap
Torsdag kl. 0700-0800.

Bønnefrokost i kirkestuen 
17. april. Tidspunkt kl. 0830-1000. Medbrakt 
frokost.

Voksen kirkekor
Øvelse tirsdager kl. 1900-2115.

Menighetsmiddag for alle aldre
10. mars og 5. mai. Tidspunkt kl. 1700.

Onsdagskvelder i Voksen 
17. mars og 26. mai. Tidspunkt kl. 1900.

Trosopplæring
Se egen oversikt på barne- og 
ungdomssidene

Babysang og småbarnsang 0-3 år
Tirsdager kl. 1100-1200. 

Søndagsskolen fra 3 år
Søndager under gudstjenesten.

MINIVOX kor for 3-6 år
Barnekor hver onsdag kl. 1730-1815 i kirken. 

SOULKIDS kor for 1.-4. klasse
Barnekor mandager kl. 1800-1900. 

Speideren 3.-4.klasse
Hver tirsdag kl. 1800-1930.

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

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

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

SØN 23. Pinsedag. Joh. 14.15-21. Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. 
Ofring til Bibelselskapet. 
Kirkekaffe.

SØN 30. Treenighetssøndag.  
Luk.10.21-24. Høymesse kl. 11. 
Vikar. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

Juni
SØN 06. 2. søndag i treenighetstiden. 

Joh.3. 26-30.  Familieguds-
tjeneste med skaperverkets 
dag kl. 11. Pettersen. Engemoen. 
Elverhøi. Rakli. Band. MiniVox. 
Dåp. Nattverd. Ofring til Oslo-
Akershus søndagskolekrets. 
Kirkekaffe og aktiviteter for 
barna.

SØN 13. 3. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 1.35-51. Høymesse kl. 11. 
Vikar. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

Gudstjenestelista er med forbehold på grunn av 
korona. Se våre nettsider: www.kirken.no/voksen  
eller avis 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.
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Dette skjer i Voksen

  

Onsdagskvelder i Voksen våren 2021

Vi håper det nå blir mulig å gjennomføre 
disse to onsdagskveldene som er planlagt 
denne våren. Kveldene starter kl. 19. Det blir 
enkel servering og fellesskap.   

17. mars  «Stille kveld.  En hjelp til stillhet 
og meditasjon» ved prest og 
kunstterapeut Eva Sofie Berg og 
Anne Pettersen.

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

Menighetens bønnefellesskap

Velkommen til åpne bønnesamlinger i kirken 
hver torsdag morgen kl. 0700-0800.  
Videre er det bønnefrokost i kirkestuen  
lørdag 17. april og 8. mai kl. 0830

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 vårhalv- 
året så vi kan starte opp igjen med middage-
ne. Følgende onsdager er satt av: 10. mars og 
5. mai. Middagen 5. mai er en enkel middag 
i forbindelse med menighetens dugnad ved 
kirken. 

Mannsfrokost i Kirkestua

Velkommen til frokostsamling for menn  
kl. 0830-1000 lørdag 24. april og 29. mai i 
kirkestua i Voksen kirke. Deltakerne samles 
om en god frokost - noen ganger med invitert 
gjest. Ingen påmelding. Pris: kr. 70.  
For spørsmål, kontakt diakon Espen Rakli.

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

Vi vet ikke hvordan våren blir når det gjelder koronaregler. Vi håper på en forsiktig  
oppstart av Åpen Kirkestue utover i mars, men kun for enklere samvær med kaffe og 
«noe å bite i». Tidligere annonsert program må gå ut. En del av temaene blir forskjøvet 
med håp om oppstart etter påske. 

Endringer i programmet vil kunne skje. Følg med på menighetens hjemmesider.

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

15. april Ida Fossum Tønnessen. «På herregårdsbesøk på Østlandet» 

22. april
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.     

29. april Misjonsprogram

 6. mai Magnar Gjerstad: «Gulltransporten 1940»

13. mai Kristi Himmelfartsdag. Åpen kirkestue utgår. 

20. mai
Gudstjeneste kl. 11. Kirkekaffe kl. 12 Hovseterhjemmet med dagsenteret spesielt 
invitert. 

27. mai
Live Bressendorf Lindseth: «Katharina Von Bora – Martin Luthers kone og  
medreformator - kjerringa mot strømmen!».   

 3. juni Anne Aarnæs: «Reisebrev fra Dubai».

10. juni Hyggelig sommerprogram! 

Følg med på kirkens nettside og på Facebook 
for oppdatert informasjon på grunn av korona-
situasjonen.
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En annerledes jul i Voksen

Utendørs julevandring
Et par uker før jul var det 
julevandring for familier 
sammen med søndagsskolen 
ved Voksen kirke. Små og 
store fikk se både gjetere, 
Maria og Jesusbarnet. 

Av smittevernhensyn ble 
julevandringen holdt uten-
dørs, men det gikk fint!  Etter 
julevandringen i området 
rundt kirken, var det kakao 
og bålkos på haugen bak 
kirken. 

En annerledes jul
Det ble en annerledes jul i 
Voksen kirke med mindre 
aktivitet enn vanlig. Jule-
verkstedet for 2. klassinger 

ble dessverre avlyst og Lys 
Våken utsatt. På utendørs 
barnehagevandringer fikk 
barna hjelpe gjeteren «Amal» 
med å finne stjerner og 
få ledetråder i møte med 
keiser Augustus, vismenn og 
engler på veien til Jesusbar-
net i krybben. 3. januar var 
det en utendørs juletrefest 
med gang rundt juletreet 
ute på kirkeplassen, «vis-
mannsvandring» rundt kirken 
og grilling og utdeling av 
godteposer ved bålplassen 
rett ved kirken. 

– Flere gråt da vi kom
Det ble umulig å ha julaften 
på Hovstua i år, men julemat 
ble det. Frivillige fra Vestre 

Aker og Hovstua Frivillig- 
sentraler valgte isteden å 
bringe julen hjem til 70  
gjester i år.

Manager Alexander og  
kollega Lars fra Scandic  
Hotel Park stilte opp på  
julaften som frivillige  
kokker, mens Voksen menig-
het, Vestre Aker Handicaplag 
og Bydel Vestre Aker stilte 
med midler slik at råvarer 
kunne kjøpes inn. Over 70 
porsjoner på julaften og 40 
til i romjulen ble laget og 
kjørt ut av ivrige frivillige til 
mottakere i hele bydelen.

Engelen (Elisabeth Tønnessen) kommer med gledesbudskapet 
til gjeterne. I bakgrunnen kapellan Johannes Thoresen Elgvin.

Endelig framme: Maria (Kjersti Næss  
Torstensen) med Jesusbarnet i krybba.  
Helt til høyre Roald Oulie Eskildsen.  
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Voksen Kirke og menighet ligger tett på et 
av de flotteste områder i Oslo – Nordmarka. 
Marka brukes av mange gjennom alle årstider. 
I vintersesongen er det et yndet område 
for flotte skiturer. I sommerhalvåret er det 
turgåing på vei og sti, sykkelturer, bading og 
bærplukking. 

Nordmarkskapellet er et fint møtested. Det 
er lett tilgjengelig fra Frognerseteren stasjon 
på Holmenkollbanen med sykkel, på beina 
eller på ski. Avstanden fra Frognerseteren er 
6 km. Det er kortere, 4 km, fra Sørkedalen 
skole. Men her blir det mye oppoverbakke 
for å komme til kapellet. Hvis du skal 

Nordmarkskapellet –  en flott møteplass
AV EINAR VETVIK

videre til Sognvann, er det 10 km med fin 
nedoverbakke.

Kapellet er kjent for å ha lav terskel og en 
uformell atmosfære. Her kan du virkelig 
komme som du er til de ulike aktivitetene.  
Mest kjent er gudstjenestene på søndagene. 
De begynner kl. 12 slik at en ikke trenger å 
løpe for å komme frem i tide. Det er plass 
til ca. 100 mennesker i kapellet. Det er godt 
besøk både vår og høst. Etter gudstjenesten 
er kafeen åpen for servering.  Jeg har selv 
mange ganger hatt en fin stund med en enkel 
gudstjeneste først og deretter hyggelig prat 
med kjente og ukjente i kafeen.

Nordmarkskapellet en vakker vårdag. Foto: Matthias Gleiss
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Nordmarkskapellet –  en flott møteplass

Det er mulighet for å ha 
kurs og andre samlinger på 
kapellet. Det er 28 sove-
plasser, kjøkken og peisestue. 
Dette benyttes av mange 
ulike grupper som leier 
stedet, mest i helger, men 
også andre dager. I løpet 
av året kan det bli 70 – 90 
grupper. Kapellet eies og 
drives av Oslo Kristelige 
studentlag. Lederen for 
Nordmarkskapellet er 
Matthias Gleiss, som vi har 
snakket med.

Dugnad og frivillighet
Driften av kapellet er et 
krevende arbeid, basert på 
dugnad og frivillighet. På 
alle samlinger er det husfar 
og/eller husmor som leder 
arbeidet og bistår gjestene 
med det nødvendige. 
Matthias forteller at det er 
inspirerende å se innsatsen 
fra talere, pianister, kor og 
husfolk, for ikke å snakke om 
alt det frivillge arbeidet til 
vedlikeholdet. - Vi har bruk 
for flere frivillige, sier han.

– Den største gleden i  
arbeidet er gode tilbake-
meldinger om hvor fint det 
er på kapellet. Det er flott 
å se at noen blir like glad i 
kapellet som vi ansvarlige er, 
sier Matthias. 

Kapellet ble tegnet i 1924 
av Kathinka Lexow som var 
Norges første kvinnelige 
arkitekt. Det ble bygget på 
dugnad og finansiert ved 
innsamling. Det fremstår som 
et flott eksempel på frivillig 

innsats i samfunnet. Kapellet 
ble innviet i 1933. Det har 
blitt utvidet og modernisert 
flere ganger. Driften dekkes 
av kollekter, gaveinntekter, 
leieinntekter og salg i kafeen.

Lagshytta
Ved siden av kapellet 
ligger Lagshytta som har 
48 sengeplasser. Den kan 
brukes sammen med kapellet 
ved større samlinger. Ved 
de største samlingene 
ligger noen i telt også. Mest 
utleie er det i helgene i 
skisesongen og i ukedagene 
i september. Stedet er mye 
brukt av unge og studenter. 
Ulike kristne organisasjoner 
og menigheter finnes på  
utleielisten. Konfirmant- 
ledere og konfirmantgrupper, 
samt barne- og ungdoms-

grupper fra menigheter og 
kor er også blant brukerne. 
Flere menigheter har hatt 
arrangementer for voksne på 
Nordmarkskapellet.

Som gammel markatraver og 
hyppig gjest i yngre dager 
kan jeg trygt anbefale en 
tur til Nordmarkskapellet. 
Det er så enkelt, fint og 
fredelig der. Og er det ikke 
noe arrangement der, er det 
likevel fint å bare sitte i ro 
og fred utenfor kapellet med 
matpakke og termos.

Gudstjeneste i kapellet. Foto: Matthias Gleiss
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Barn og unge
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Profilelementene benyttes på  
avsenderflater for å differensiere  
de fire aldersbaserte målgruppene.

Profilelement – differensierte målgrupper

Målgruppe: 
barn

Målgruppe:
ungdom

Målgruppe:
familie

Målgruppe: 
voksne/senior

Babysang
Babysang holdes hver tirsdag fra kl. 11-12 i 
kirken med sang, prat, kaffe og medbrakt 
lunsj, når smittevernreglene tillater det. 
Tilbudet er for alle uavhengig av tro eller 
kirkelig tilknytning. Oppdatert informasjon om 
babysang/småbarnssang finnes på Facebook-
gruppen «Babysang og småbarnssang i 
Voksen kirke» og på www.kirken.no/voksen.

Minivox
Barnekoret for de mellom 3 og 6 år øver på 
onsdager kl.1700-1815. 
På grunn av nedstengning har det blitt 
sendt ut digitale øvelser. Vi tar alltid 
imot nye medlemmer, ta kontakt med 
menighetspedagog Mari ved interesse: 
me972@kirken.no. 

Soulkids
Koret for de i 1.-4.klasse har øvelser på 
mandager 1800-1900. Det har dessverre 
ikke vært øvelser grunnet nedstengning, 
men velkommen tilbake til medlemmer og 
nye. Ta kontakt med menighetspedagog 
Mari ved interesse: me972@kirken.no. 

Ungdomsklubb
Ungdomsklubben er for dem som er ferdig med 
konfirmasjon og oppover. Klubben har begynt 
med digitale møter under nedstengningen. Det 
første digitale møtet var en suksess med møte 
på Teams med menighetspedagog Mari. Det er 
fint å kunne holde kontakten over skjerm. 

KRIK
Dette tverrfaglige idrettstilbudet har møter annenhver fredag og har tre grupper fra 3.-10.
klasse. KRIK har i de periodene det var lov, møttes ute i nærmiljøet med blant annet sporløype 
og ulike oppgaver. Vi tar alltid imot nye medlemmer.  
Ta kontakt med Hilde Kloster Smerud: Hilde.Kloster.Smerud@smerud.com. 

Trosopplæringstiltak vinteren 2021 

2-åringer
Krøllesamling onsdag 10. mars

11-12 åringer 
Kode B 4., 11., 18. og 25. mars etter skoletid

5-åringer 
Skaperverkets dag med eget opplegg før 
familiegudstjeneste 6. juni

13-åringer
Til topps i slutten av mai (dato kommer på 
nettsiden)

8-9 åringer 
Tårnagenthelg og barnas påskedag  
10.-11. april

Konfirmanter og 17-18 åringer
Aksjonsløp og ungdomsgudstjeneste  
20-21. mars

Alle arrangementer er med forbehold om endringer, i henhold til gjeldende smittevernregler.

Skattejakt i kirken for 3-åringene
I november ble 3-åringene invitert til en skattejakt 
i kirken. De fikk lete etter skatten samtidig som de 
lærte om viktige ting i kirkerommet. Barna fikk også 
høre at Bibelen forteller hvordan Jesus tok imot barna. 
Det ble lek, moro og sang, og vi koste oss masse 
sammen!
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OPPSLAGSTAVLEN 

Personalnytt
•   Knut Ole Hol slutter som daglig leder 

19. mars for å begynne som sokneprest 
i Tjølling menighet. Pr. i dag er det ikke 
avklart hvem som blir ansatt som ny 
daglig leder.

•   Kapellan Johannes Thoresen Elgvin går 
ut i foreldrepermisjon fra 29.03. I hans 
permisjon vil Inger Marit Brorson og 
John Egil Rø bli vikarer. 

•   Line Marie Hverven Engemoen er vikar 
til sommeren for trosopplæringsleder 
Veronika Gundersen Sævik, som er i 
foreldrepermisjon.

Vi takker alle gode medarbeidere for flott 
innsats i Voksen, og ønsker nye medarbei-
derne velkommen!

Kirkejubileet avlyst igjen
I april i fjor skulle menigheten feiret Vok-
sen kirkes 25 årsjubileum med konsert og 
festgudstjeneste. På grunn av pandemien 
utsatte vi feiringen i håp om å kunne jubi-
lere denne våren. Dessverre er det også i 
år små sjanser for feiring med fullsatt kirke 
i april. Vi satser nå på stor høstkonsert 
med jubileumsmarkering!

Menighetens årsmøte 
Menighetens årsmøte avholdes søndag 
9. mai, umiddelbart etter gudstjenesten. 
Årsmeldingen legges ut 14 dager før.

Dugnad ved kirken
Onsdag 5. mai er det utedugnad rundt 
kirken. Bli med på å holde området rundt 
kirken pent og hyggelig til glede for alle 
som kommer til kirken. Dugnaden starter 
med enkel middag kl. 17. Det er også lov 
å gjøre en innsats tidligere på dagen for 
dem som ikke kan være med på ettermid-
dagen.  

Susan kan pumpe rent vann takket være Kirkens nødhjelp

Fasteaksjonen 2021 vil finne 
sted 21.-23. mars. Som i fjor, blir 
mye av fasteaksjonen digital. 
Vil du bidra? VIPPS til 2426, 
send sms med kodeord VANN 
til 2426 og gi 250 kr, overfør 
valgfri sum til konto 1594 22 
87493 eller søk opp «Voksen 
menighets innsamlingsaksjon 
for Kirkens Nødhjelp» på 
facebook og gi ditt bidrag 
der. Der kan du også invitere 
dine venner til å gi. Hele 
Voksen inviteres med i årets 
aksjon! Eller kanskje kan man 
gjøre som konfirmantene: 
Finn en aktivitet (baking, 
vasking, trening etc), og 
skaffe sponsorer som støtter 
med penger for gjennomført 
aktivitet. 

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må  
mange gjøre det, verden over. Årets fasteaksjon vil gjøre 
noe med det.
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Døpte Døde
Ellen Johanne Borchgrevink Brøvig

Tiril Helen Stykket-Teien

Ingrid Sophie Steinberg Liavåg

Johannes Eri Jøtne

Benedicte Nordby Goller

Georg Ingebretsen

Levi Elgvin Thoresen

Martin Topstad Pettersen

Oda Karine Kjølen Nymoen

Ellinor Seim-Hårseth

Sverre Nøren Busterud

Sverre Hildre Eide

Hugo Nordhagen

Edvard Wathle

Mille Høegh Ljøgodt

Gustav Antonsen

Emil Rønning-Arnesen Moen

Louise Stavnes Tveraabak

Lotta Skreiberg Sprauten

Signe Lovisa Bøgseth Viberg

Millea Kristiansen Øvergaard

Levi Ewald Loeb

(Liste 15.10.20-29.01.21)

Lasse Løfblad 

Dagfinn Norvald Opedal 

Solveig Tollefsen 

Liv Hagerup Jernberg 

Dorothy Lillian Fjellvang 

Catherine Rene Sommerbakk 

Grete Rogg 

Josefine Brandal 

Heidi Meyer 

Berit Korsvold 

Bjarne Alfred Roksvåg 

Jannicke Sebelien 

Oddfrid Engstrøm 

Steinar Aass 

Annie Reintz 

Egil Thoresen 

Kjell Andre Olsen 

Åse Strand 

Rolf Egeberg 

Annie Lovise Apeland 

Anders Emil Ugland 

Connie Haukås 

Karin Helene Hansen 

Arnold Berstad 

John Einar Harbo 

Marit Karin Kvammen 

Bo Anders Fredriksson 

Wally Jahr 

Reidar Andreas Holm 

Bent Natvig 

Odd Norman Jendal 
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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!De fleste mennesker er opptatt av å ta 
vare på den verden vi lever i. Kristen 
tro legger til grunn at Gud er jordens 
skaper, og at vi skal forvalte dette 
skaperverket. I lang tid har mennesker 
benyttet råvarer fra jorden, laget 
produkter og ofte kastet dem uten å 
tenke over om de kan brukes på nytt. 
Hvis vi ikke endrer på dette, risikerer vi 
at det kan bli vanskelig å leve på jorden 
i fremtiden.

En av løsningene på denne utfordringen 
er det som kalles sirkulær økonomi. 
Det betyr å satse på gjenbruk, ombruk, 
materialgjenvinning og deling. Målet 
er at det ikke skal være avfall. Ideen 
er at avfall er ressurser på avveie. Det 
som blir igjen i én del av kretsløpet, 
er nødvendig i neste delen. Da blir vi 
brukere, ikke forbrukere. 

GRØNN SPALTE

Alt er til låns
AV BJØRN GJEFSEN

Naturvernforbundet

Hva kan vi gjøre for å være med på 
den sirkulære økonomien? Noen 
nærliggende løsninger er hva vi gjør 
med det vi ikke trenger. I Oslo er det 
gode ordninger med sortering av avfall, 
vi har gjenbruksstasjon på Smestad og 
det er enkle muligheter for salg og kjøp 
av brukte ting på nett. Å benytte seg av 
dette kan være bidraget fra hver enkelt 
til en sirkulær økonomi.
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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

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! 

191919
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du leter etter!
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23 25 30 30
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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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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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