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God adventstid  
og god jul i Voksen
Det er adventstid, og vi nærmer oss den 
store julehøytiden. Forsiden denne gang viser 
mangfoldet i aktivitetene i Voksen menighet, og 
du ønskes velkommen til å delta. 
Hovedinnholdet i menighetsbladet denne 
gangen handler om trosopplæring. Vår 
trosopplæringsleder Veronika Gundersen gir 
oss en grundig og levende innføring inn i hva 
dette innebærer i menighetens arbeid. Dette 
utdypes også i artikkelen om konfirmantarbeidet. 
Trosopplæring er ikke noe nytt, men en 
videreføring av en 1000 år gammel tradisjon.

Vår diakon Espen Rakli har vært 25 år i meget 
aktivt arbeid i Voksen. Menighetsbladet ønsket 
i den anledning å ha et jubileumsintervju med 
Espen. Han fylte dessuten 60 år tidligere i høst.
En stor forandring er at vår menighetsforvalter 
Kristine Thorstvedt har sluttet for å gå over i 
annen stilling i Kirkelig Fellesråd. Vi har spurt 
henne om hva hun sitter igjen med av erfaring 
etter sine år i Voksen menighet, som det er 
naturlig å ta med videre i sin nye jobb. Som ny 
daglig leder er ansatt Knut Ole Hol. Han tiltrer 1. 
februar.
Knut Ole Hol er 40 år og arbeider som sokneprest 
i Skoger i Drammen. Han er utdannet prest fra 
Menighetsfakultetet 2002. Som sokneprest 
har han inngående kjennskap til arbeidet i en 
menighet. Han kan tenke seg å arbeide i kirken 
med nye oppgaver og søkte seg til Oslo hvor han 
bor med sin familie. Menighetsråd og stab ønsker 
Knut Ole Hol hjertelig velkommen! 

Ida F. Tønnessen
Redaktør

Stabene i Røa og Voksen menighet møttes til edel 
kappestrid i høstens Sørkedalsløp.
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Adventsstaken er funnet frem, og det første 
lyset tennes, det er like tankevekkende 
hvert år. Av så mange tradisjoner som har 
fulgt meg fra barnsben av, er dette noe av 
det sterkeste. I desember-mørket er det 
fint å få tenne lys. Først ett, så to, tre og 
så til sist det fjerde lyset, og så er vi snart 
 fremme!  Forventning og håp, kommer 
det  lille barnet i år også? Jeg tror det var 
 omtrent slik jeg opplevde det. Har du husket 
å finne fram adventsstaken?

Hva kan vel et lite lys gjøre? Jo, det skinner 
for den som er nær, det skaper varme! Og 
det er et fantastisk håps-symbol. 

Tradisjonen med adventsstaken kommer 
visstnok fra Tyskland, men er for lengst blitt 
vår egen. Mange lager flotte adventskranser 
for de fire lysene. Kranser har alltid hørt de 
store høytidene til.

1. søndag i advent er inngangen til et nytt 
kirkeår, og den liturgiske fargen skifter til 
lilla. Det er botsfargen. Man skulle gjøre opp 
med sin Gud, før feiringen av gledesfesten 
som ligger foran. Å bruke lilla lys kan være 
en påminnelse om nettopp dette. Min bot 
kan være: Å vende blikket mitt bort fra meg 
selv: Mot andre som slett ikke har det så 
godt som jeg!

Kirkens Bymisjon har i mange år hatt sin 
juleaksjon, «Lys i mørke», med en rekke 
 arrangement og støttetiltak for dem som av 
ulike grunner opplever advent og jul som en 
ekstra tung tid. Med sitt nærvær gjennom 
praktiske tjenester, ord og symbol handlinger 
gjør de en fantastisk innsats. De utfordrer 
oss alle til «å glede en som gruer seg til 
jul».  Bymisjonen trenger villige føtter og 
 økonomisk hjelp for å være vår forlengede 
arm som strekkes ut til våre medmennesker. 

Lyset er et herlig symbol. Vi ser jo hva det 
gjør med oss og for oss. Når ord blir fattige, 
blir lysene våre bønner. På kirkegårdene, ved 
globen i kirken eller i adventsstaken i våre 
hjem. Tenn et lys for et menneske, og fortell 
at du har gjort det! Du kjenner helt sikkert en 
som trenger nettopp det! 

Bibelen forteller også om et lys – et evig lys: 
I Salmenes bok, i salme 119 står det at Guds 
ord er «..en lykt for min fot, og et lys for min 
sti..» Det er altså en som hjelper meg frem, 
og Han er ikke beskjeden: «Jeg er verdens 
lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys» (Joh 8.12). Med 
sitt liv her på jorden seiret Han over  mørket 
og lot jord og Himmel møtes! Velsignet 
 adventstid. 

Espen Rakli 

TENN LYS
«Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne 
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet, så gode ting kan skje.
Må jord og Himmel møtes, et lys er tent for det».

av Eivind Skeie og Sigvald Tveit.

Det er advent, og vi vender blikket 
 fremover - mot det lille barnets komme
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2-åringen kommer stabbende 
mot meg og vil ta på bildet 
jeg holder fram, av sauen 
som ble funnet da den gikk 
seg vill. Jeg må smile. Rundt 
i ringen sitter 15 2-åringer 
med foreldre som er invitert 
til «Krøllesamling». Vi synger 

om sauen Krølle og alle barna 
får gjemme seg under et sjal 
og bli funnet på samme måte 
som sauen. Jeg er ekstra 
glad for å kjenne igjen mange 
ansikter fra babysang og 
småbarn sang. 

Dette var et glimt fra tros-
opplæringen som vi har 
jobbet med de siste 2 årene 
i Voksen menighet. Barna 
skal få årlige invitasjoner 
til ulike arrangementer. Det 
starter med dåp og baby-
sang, via 2-4-6 års bøker, 
tårnagenthelg og LysVåken. 
Så er det konfirmasjon, 
ledertrening før vi runder av 
med solidaritets løp for 17-18 
åringene. De fleste tiltakene 
er knyttet opp til en guds-
tjeneste og kan gi et løft til 

NYE SPIRER  
i Voksen menighet
Hva er kristen tro, og hvordan praktiseres tro?
Gjennom opplevelser, undervisning og erfaringer 
 inviterer Voksen menighet til trosopplæring for 
barn og unge. Eksempel på slike tilbud er babysang, 
tårnagent helg og konfirmasjon.

LysVåken koret i full sving med sangen «Det sanne lys» på gudstjenesten.



5

gudstjenestearbeidet. I løpet 
av 18 år skal barna ha lært 
og erfart viktige elementer 
og sannheter i kristen tro. Alt 
fra bibelfortellinger, høytider, 
gudstjenesteledd og etikk til 
sanger og bønner. Vi bruker 
de flotte arealene ute og 
inne til varierte aktiviteter for 
at barna skal bli kjent med 
en levende Gud.

Jeg hører løpende barne-
føtter og retter på den brune 
kjortelen jeg har på. Det er 
tårnagenthelg for 2.- og 3.- 
klasse og barna er invitert 
til å løse Påskemysteriet del 
1. Rett etter kommer tårn-
agentene stormende inn 
døra til kapellet. Jeg ber 
dem sette seg i en ring på 
gulvet. Så forteller jeg om da 

Jesus innstiftet nattverden 
på skjærtorsdag. Alle lytter 
og får smake oblat og saft. 
Til slutt stiller jeg et kontroll-
spørsmål, og barna fyller inn 
svaret i kryssordet sitt. Så 
løper gruppa ivrig videre og 
følger sporene til neste post; 
Getsemane ved bålplassen.

Vi fikk i oppgave å utarbeide 
en egen plan for Voksen 
menighet med utgangspunkt 
i den nasjonale planen: «Gud 
gir- Vi deler.» Styrings-
gruppen og trosopplærings-
leder har jobbet fortløpende 
for å lage en best mulig 
plan for Voksen  menighet. 
Alle som er involvert i 
 barne- og ungdomsarbeidet 
i menigheten, har kommet 
med innspill og bidratt på 

Barna leter etter løsningsordet på påskemysteriet (Tårnagenthelg). Bruskasseklatring på Til topps 
for 7.-klassinger.

2-åringene får utdelt innrammede kveldsbønner.

Stolte 4-åringer som har fått 
hver sin kirkebok i høst!

Førsteklassingene fikk 6-årsbok 
ved skolestart. 
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arrange menter. Trosopp-
læringstiltakene gir mulighet 
til å invitere nye barn og 
unge inn i felleskapet. Det 
kontinuerlige arbeidet gjør 
det mulig å følge opp nye 
barn, og komme videre. 

Det har blitt mørkt ute, men 
inne i kirken hører 10- og 
11-åringene fortellingen til 
Joshua som vokste opp i 
slummen i Nairobi, men nå 
har fått et hjem, skolegang 
og noe å tro på takket være 
Maisha Mema, misjons-
prosjektet menigheten 
 støtter. Etterpå får vi en 
god prat, og barna deler 
reflekterte tanker om urett-
ferdighetene i verden. Det er 
ekstra stas at ungdomsledere 
leder underholdning og er 
med i LysVåken-koret. Etter 
lørdags kos og sangstund 
 kryper vi alle ned i soveposene 
for å sove i kirkerommet. 

Nå nærmer vi oss slutten av 
planarbeidet. Vi har jobbet 
med hvem vi er, hva som 
er viktig for oss og hvilket 
innhold og mål det  enkelte 
arrangementet skal ha. 
Planen skal ferdigstilles og 
sendes til menighetsrådet på 
nyåret. Etter godkjenning, 
skal biskopen gi endelig 
godkjenning i mai 2017. 

Vi håper at trosopplæringen 
vil skape tro på Jesus hos 
barn og unge. Vi ønsker den 
skal gi inspirasjon til frivillig-
het og oppstart av nye 
tilbud. Vi drømmer om at 
arbeidet skal bli et redskap 
for å nå visjonen vår: «Vekst i 
Voksen».

Veronika Gundersen
Trosopplæringsleder Politiet besøkte oss på Tårnagenthelg i år.

Salget av egneproduserte julepynt og godteri gikk unna på LysVåken.

Klar til krype i soveposen på 
LysVåken!

Trosopplærings-
reformen: 
Trosopplæringsreformen er 
en betegnelse på en reform 
av dåpsopplæringen i Den 
norske kirke som ble vedtatt 
av stortinget i 2003. Målet 
er at alle døpte fra 0-18 år 
skal få en systematisk og 
sammenhengende opplæring 
uavhengig av funksjonsevne. 
Bakgrunnen er et mer enn 
30-årig kirkelig-pedagogisk 
reformarbeid. Allerede i 
1969 under behandling 
av grunnskoleloven, ble 
det slått fast at kirken 
selv har ansvaret for å gi 
dåpsundervisning.

(Wikipedia)
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Hvorfor ble det diakoni? 
- En storebror gikk foran, og 
skapte interessen for denne 
tjenesten i kirken. I diakonien 
møtes tro og faglig omsorgs-
arbeid, og skaper «kirkens 
kroppsspråk». I en kirke som 
bryr seg om menneskenes 
liv - der måtte det være fint å 
jobbe!
Utdannelsen tok jeg på 
Diakon hjemmet i flere 
omganger. Sykepleien ble 
på bygget fire år med videre-
utdannelse samme sted.
Yrkesmessig har det vært 
få krumspring. En tur innom 
Fengselssykehuset i Åkeberg-
veien, før ti flotte år i Bærum 
kommune. Men så ble stilling 
ledig i Voksen menighet, der 
jeg startet i januar 92. 

Voksen var ikke et ukjent sted! 
- Nei, som nygifte fikk vi 
leilighet i nyetablerte Voksen 
Skog. Det var som en drøm - 
en spennende tid. Alle rundt 
oss var ny-innflyttere og åpne 
for kontakt. I 1984 ble  Voksen 
skilt ut fra Røa som egen 
menighet med gudstjenester i 
Hovseter skoles aula, og vi ble 
engasjert som familie. Et flott 
menighetsliv der alle måtte ta 
et tak! «Aula-perioden» blir 
husket av mange som en god 
tid, men gleden var selvsagt 
enorm da kirken ble innviet 
23. april 1995. 

Hvordan var det å begynne 
som diakon, uten kirkebygg? 
- Da jeg gikk inn døra på 
menighetskontoret i Hov-
seterveien 44c. i 92, hadde 
min forgjenger nedlagt et 
flott arbeid i 8 år. Jeg hadde 
selv fulgt med i denne tiden, 

bl.a. med å arrangere guds-
tjenester på Grind bakken-
senteret og i Hovseter- aulaen. 
Å gjøre frivillig innsats er 
fortsatt noe som «sitter i 
 veggene» i vår menighet, 
bare menighetsbladets 
 distribusjon krever 60 par 
føtter! Menighetskontoret var 
strategisk plassert på Hov-
seter, og jeg kunne bare gå ut 
døra, så møtte jeg mennesker. 

Men det var vel flott å få 
 kirken allikevel?
- Selvsagt. Etter mange års 
arbeid var gleden enorm i 95, 
og i 21 år har nå kirken vært 
et sted for aktivt menighets-
liv, foruten å være en viktig 
møteplass i lokalmiljøet. Her 
er faste bridgespillere i huset 
– og alt annet av ulike lokale 
arrangement. Men viktigst er 
det som det opplyste korset 
på tårnet forteller, om et hus 
som peker mot Himmelen og 
er som et fyrtårn som viser 
vei!

Du har stor handlingsfrihet 
som diakon?
- Å få være diakon er et 
 privilegium. Jeg arbeider 
 under menighetsrådets 
 ledelse, og i samarbeid med 
diakoniutvalget. Arbeids-
instruksen er vid, og slik 
må den være. Ingen spesiell 
oppgave eller aldersgruppe 
er mitt felt. Det finnes ingen 
fasit på hva diakoni er - den 
skapes i et lokalt fellesskap! 

Gi noen glimt fra din 
 arbeidsdag!
- Stillingen er en omsorgs-
stilling. Jeg er sykepleier i 
«bunn» og det preger nok 

min hverdag. Fellesskaps-
bygging er viktig. Gjennom 21 
år har vi hatt «Åpen Kirke-
stue» hver torsdag, med 
nærmere 1000 treff siden 
starten. En flott møteplass, 
gjort mulig av gode, frivillige 
medarbeidere. Frokost-treff 
for menn er et annet felles-
skap. Men kontakt med 
enkelt mennesker er det 
viktigste jeg steller med. I 
glede og sorg får jeg være 
nær! Mange følger jeg med 
inn i alderdommen – med 
dens utfordringer. Familie-
nettverket er for mange ikke 
tett, derfor betyr støtte fra 
andre desto mer. Det siste 
året har gravferd kommet inn 
som en naturlig del av mine 
oppgaver.
Jeg deltar selvsagt i 
 menighetens mange 
 faste  aktiviteter, bl.a. med 
 konfirmantene, men er også 
engasjert i en del ekstern 
virksomhet mot ulike sam-
arbeidspartnere i bydelen.

Espen - en glad gutt! 
Det er da så mye å glede seg 
over - sier Espen! Og så er jeg 
heldig å få jobbe i en utrolig 
stab, der humor og livsglede 
har en stor plass. 
Tenk også å få bo et så flott 
et sted som på Voksen – og 
for våre barn å få vokse opp 
her? Sikkert et herlig sted å 
være pensjonist også, men 
det er jo lenge til, sier Espen 
med et smil!
Gratulerer med 60 års dagen, 
og takk for 25 års tjeneste. 
Lykke til videre.

25 år i Voksen menighet!
Ved årsskiftet har Espen Rakli vært diakon i 25 år 
i Voksen menighet, og i oktober fylte han 60 år. Vi 
 gratulerer, og tar en liten prat med en ekte Oslo-gutt, 
født og oppvokst på Kjelsås. 
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1. des.  Røapensjonistenes Sanggruppe. 
8. des. Besøk av skoleklasse fra Voksen 

skole.
15. des.  Året 2016 - i ord og bilder. 
29. des. «Romjulskaffe»  

5. jan.  NYTTÅRSFEST i Pilotvn. 6 kl.18.00
12. jan. Nyttårskonsert i kirken
19. jan.  Ida Fossum Tønnessen: « Elve-langs»

Videre program kommer over nyttår.

Åpen kirkestue vinter - vår 2017 
Torsdagstreff i Voksen kirke - Kaffe kl. 12 - Program kl. 13

Daglig leder, Kristine, slutter i Voksen menighet
Kristine har vært menighetsforvalter og daglig leder i menigheten vår siden 
2011. Oppgavene har vært mange og varierte, som sekretær for menighets-
rådet, økonomi- og personalansvar og driftsansvar for kirken vår.

Kristine er den blide stemmen du møter i 
telefonen.
Vi som har hatt gleden av å jobbe nært 
med deg, har opplevd en positiv og 
handlekraftig dame. Hvordan har årene i 
Voksen vært for deg?
- Tiden i Voksen har vært veldig bra! Det er 
veldig inspirerende å jobbe med så  mange 
engasjerte mennesker. Både staben, 
menighets rådet og de frivillige i menig-
heten er et positivt miljø. Samtidig er 
jobben som daglig leder utfordrende. Jeg 
startet med en veldig bratt lærings kurve, 
men etter hvert opplevde jeg å kunne 
 bidra med mine evner og kompetanse.

Du skal nå over i en mer overordnet 
 stilling, fortell litt om det 
- Jeg skal inn i stilling som områdeleder i 
Kirkelig fellesråd i Oslo. Der skal jeg være 
en del av kirkevergens nærmeste stab og 
ha lederansvaret for de daglige lederne i 
Domprostiet og Vestre Aker prosti. Dette 
er en ny stilling som er kommet etter en 
omorganisering i lederstrukturen i Felles-

rådet. Oppgavene er blant annet å sam-
arbeide med prostene i de to prostiene og 
sørge for at behov og utfordringer som er 
i stabene og menighetene, kommer inn til 
kirkevergen.

Hva har du høstet av erfaringer i Voksen som 
det er naturlig å ta med deg i din nye jobb 
- Jeg vil ta med meg det gode felles skapet 
blant de frivillige i menigheten og felles-
skapet i staben. Jeg har gjennom jobben 
i Voksen fått god oversikt over hva som 
rører seg i en menighet med gleder og 
utfordringer. 
Jeg vil også ta med meg gode erfaringer 
som leder inn i dette og  arbeidet vi har 
gjort med stabsutvikling. 
Det har vært en glede.

Stor takk til deg  Kristine 
for utført jobb i Voksen 
menig het. Lykke til i din 
nye jobb!
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ONSDAGSKVELDER I VOKSEN
Annenhver onsdag fra januar og ut april er det åpent hus i kirken med variert 
program, enkel servering, prat og fellesskap. Tidspunkt: kl. 19. – 20.30.

Vi får vi besøk av tidligere sjefredaktør i Vårt 
Land, Helge Simonnes, som nettopp har 
gitt ut den aktuelle boken «En Gud for de 
 mange» på Kagge Forlag. Han er bosatt på 
Røa.

Boken har den siste tiden fått mye omtale 
i ulike medier. I tolv historier fortelles det 
om hvordan en for bokstavtro tolkning av 
 Bibelen kan føre troende på avveie. Etter 
hver historie deltar biskopene i Den norske 
kirke i en refleksjonssamtale.

Simonnes vil fortelle om bakgrunnen for 
boken og arbeidet med den og inviterer til 
samtale om følgende:
Skepsisen til religion vokser i Norge, og 
 avstanden mellom kirke og folk er  økende. 
Stadig færre oppsøker gudstjenester,  antallet 
barn som bæres til dåp synker, og tallet på 
kirkebryllup stuper. Helge  Simonnes mener 
at de troende selv må ta noe av  ansvaret 
for denne utviklingen. Kirken har ikke tatt 
tilstrekkelig oppgjør med usunn tros utøvelse, 
og han mener at kirkelige  miljøer er for 
lite lydhøre for kritikk.  Velkommen til en 
 spennende temakveld.

VINTERENS OG VÅRENS  
PROGRAM:
18. jan.   Lovsangskveld. Ådne 

 Svalastog, Anne Pettersen. 
Anna Maria Have Holm, 
 diktlesning. Forsangere.

1. feb.  Temakveld: «En Gud for de 
mange». Besøk av Helge 
 Simonnes. Se omtale i bladet.

15. feb  Kinokveld. 

1. mars  Askeonsdagsgudstjeneste  
kl. 19. Musikk ved Ådne 
Svalastog, orgel, Linnèa 
Sundfær Haug, fløyte, Kristine 
Rustad, gambe. Kirkekaffe.

15. mars  «Grønn kveld».  
Tema:  Voksenenga nær-
miljøhage

21. mars  Merk: tirsdag! Felleskveld 
med Ris i Ris menighetshus 
kl. 19. 
Besøk av søster Anne Bente 
Hadland, Katarinahjemmet.

29. mars  Bibelkveld:  
«Tekster i påsken»  
ved Anne Pettersen.

26. april  Vårkonsert. 
 
VELKOMMEN!

Temakvelden 1. februar  
«En Gud for de mange»
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Advent og jul i Voksen 
menighet.
Onsdag 7. des. Adventskonsert i  Voksen 
kl. 19: «Jeg løfter opp til Gud min sang». 
Ådne Svalastog improviserer på flygelet 
over adventssalmer.  

Søndag 11. 3. s. i adventstiden Musikk-
messe kl. 11. «A Ceremony of Carols» 
av B. Britten med Voksen kirkekor 
og Østerås Vocalis og Birgitte Volan 
Håvik, harpe. Svalastog. Pettersen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Søndag 18. des. 4. s. i  adventstiden 
 Lysmesse kl. 19 NB!  Pettersen. 
 Svalastog. Kor-X synger.

JULENS GUDSTJENESTER:
Lørdag 24. Julaften:  
Kl. 14.00 Familiegudstjeneste med 
 julespill. Oulie Eskildsen. Svalastog. 
Ofring. Kirkens Nødhjelp. 
Kl. 16.00 julaftens gudstjeneste
Oulie Eskildsen. Svalastog med solister. 
Ofring: Kirkens Nødhjelp.

Søndag 25. Juledag: Høytidsguds-
tjeneste kl. 11. Oulie Eskildsen. Svalas-
tog. Forsangere og musikere. Dåp. 
Nattverd. Ofring.

Mandag 26. 2. juledag: Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Gunnhild Tønder med solist. 
Barokkmusikk. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

Oppslagstavlen

Julaftenselskap på Hovstua
Har du planer for julaften, eller  kunne 
du tenke deg å feire den sammen med 
andre? Med primus motor Stein R. 
Brubak i spissen inviteres det igjen til 
selskap julaften på Hovstua Nærmiljø-
senter. En kjent møteplass sentralt på 
Hovseter! Her skapes det en julekveld 
over en «tradisjonell lest» med alt godt 
som hører til. Det blir servert variert 
mat som skulle passe for de fleste. 
Påmelding til Hovstua: Tlf. 23 47 61 18 
v/ leder Kjell-Even Nordby. Ved behov 
for transport – meld fra ved påmelding. 
Velkommen til Hovstua julaften kl.17. 
Adresse Hovsetervn. 84. Fri entre. 

Mannsfrokost i Kirkestua
Ca. en lørdag i måneden arrangeres det 
frokostsamling for menn i Kirkestua kl. 
08.30-10.00. Vi samles om god frokost, 
og noen ganger har vi en gjest. Ingen 
på melding. Pris: kr. 50. Datoer dette 
semesteret: Lørdag: 28. januar, 25. februar, 
25. mars og 29. april. VELKOMMEN!

Bønnefellesskap 
– menighetens bønnesamvær! Vi fortsetter 
å møtes hver tirsdag og torsdag kl. 07.00 
til ca. 1 times bønnesamvær. Bønnefrokost i 
kirkestuen lørdager: 3. desember, 14. januar, 
11. februar og 11. mars. Vi møtes kl. 08.30 til 
kl. 10.00 og spiser medbrakt frokost.

Nyttårsfest for voksne
I god gammel tradisjon blir det Nyttårsfest 
med «julesmak» i Piloten Arenas lokaler,  
Pilotveien 6, torsdag 5. januar kl. 18-19.30.  
Vi går rundt juletreet, gleder oss fortsatt 
over julens budskap – men vender også 
 blikket mot et nytt år. Ingen påmelding.  

Ved behov for skyss – ta kontakt med diakon 
Espen Rakli, 92 21 36 63. 
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De siste årene har vi hatt rekordmange 
konfirmanter i Voksen. Det er vi stolte av og 
veldig glade for! Konfirmasjon er mer enn 
en superbursdag som handler om  penger 
slik det har blitt fremstilt i flere media denne 
høsten. Det er en tid for å reflektere, bli 
bedre kjent med seg selv og sin tro. Det er 
også en tid hvor konfirmantene lærer en 
del kristendom og hva kirken lærer. Og når 
 konfirmasjonsgudstjenesten kommer, blir 
hver enkelt ungdom bedt for og livet deres 
lagt i Guds hender.

I Voksen veksler samlingene mellom ulike 
undervisningsformer som gjør at konfir-
mantene lettere kan være aktivt med og 
 delta. Et av høydepunktene viser seg for 

mange å være sommerleiren på Hvaler. Da 
stiller om lag 20 tidligere konfirmanter opp 
som ungdomsledere og lager leiren sammen 
med oss i staben. Det er fine dager og veldig 
gøy!

Konfirmasjonstid er en litt annerledes tid og 
flere konfirmanter har fortalt om hvordan 
de opplever å kunne være seg selv i kirka, 
uten mange av de kravene og det presset 
de kan oppleve ellers i hverdagen. Noen 
opplever kirken som et slags fristed. Det er 
det vi ønsker å være. Et slags fristed hvor en 
kan være seg selv, finne felleskap med andre 
mennesker og høre om Gud som har skapt 
oss og elsker oss alle.

Kapellan Roald Oulie Eskildsen

Konfirmasjon: 

Mer enn penger
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Desember Januar 2017

Menighetskalender

TOR 1. Åpen kirkestue kl.12.

LØR 3. Bønnesamling med frokost kl. 08.30.

SØN 4. 2. s. i adventstiden Joh 14,1–4. 
Høymesse med keltisk preg  
kl. 11. Oulie Eskildsen. Svalastog. 
Marita Sørheim-Rensvik, preken, 
Torhild Larsen Nygård, sang. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 6. Juleavslutning babysang og 
 småbarnsang

ONS 7. Onsdagskveld i Voksen: Konsert 
kl. 19: «Jeg løfter opp til Gud min 
sang». Ådne Svalastog improviserer 
på flygelet over adventssalmer.  

TOR 8. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 11. 3.s. i adventstiden Matt 11,2–11. 
Musikkmesse kl. 11. «A  Ceremony 
of Carols» av B. Britten med 
Voksen kirkekor og Østerås 
Vocalis og Birgitte Volan Håvik, 
harpe. Svalastog. Pettersen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

ONS 14. Kl. 17.00: Julesamling for 2. klasse. 
Kl. 18.00: Øvelse til julespillet

TOR 15. Åpen kirkestue kl. 12 «Året 2016 i 
Voksen menighet.»

SØN 18. 4. s. i adventstiden Luk 1,46–55. 
Lysmesse kl. 19 NB! Pettersen. 
Svalastog. Kor-X synger.

LØR 24. Julaften Luk. 2,1-20.

Familiegudstjeneste med julespill 
kl. 14.00. Oulie Eskildsen. Svalas-
tog. Ofring: Kirkens Nødhjelp

Julaftensgudstjeneste kl. 16.00. 
Oulie Eskildsen. Svalastog med 
solister. Ofring: Kirkens Nødhjelp. 

SØN 25. 1. Juledag Joh. 1,1-14. Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Oulie  Eskildsen. 
Svalastog. Forsangere og 
 musikere. Dåp. Nattverd. Ofring.

MAN 26. 2. juledag Matt 2,16–23. Høymesse 
kl. 11. Pettersen. Tønder. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 29. Romjulskaffe i kirkestuen kl. 12.

SØN 1. Nyttårsdag/Jesu navnedag Luk 
2,21. Felles prostigudstjeneste i 
Vestre Aker Kirke kl. 12. NB! Ikke 
gudstjeneste i Voksen kirke.

TOR 5. Nyttårsfest på Trygdeboligen 
kl.18. OBS: Ikke Åpen kirkestue

SØN 8. Kristi åpenbaringsdag Matt  
2,1–12. Høymesse kl. 11. 
 Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. JULETREFEST for 
små og store kl. 16.

ONS 10. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13. Semesteroppstart 
 Voksen kirkekor kl. 19-21.15

TOR 12. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 14. Bønnesamling med frokost  
kl. 8.30-10.00.

SØN 15. 2. s. i åpenbaringstiden Matt 
3,13–17. Høymesse kl. 11. Oulie 
Eskildsen. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIR 13. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 18. Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
Lovsangskveld. Pettersen. 
 Svalastog med forsangere. 

TOR 19. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 22. 3. s. i åpenbaringstiden Joh  
2,1–11. Høymesse kl. 11. 
 Pettersen. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 24. Babysang og småbarnsang kl. 
11-13.

TOR 26. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 28. Frokosttreff for menn kl. 8.30-
10.00. 

Kl. 12.00 «Bli kjent dag» for 
 konfirmantene (side 15). 

SØN 29. 4. s. i åpenbaringstiden Luk 
18,35–43. Høymesse kl. 11. 
 Presentasjon av årets konfimanter. 
Oulie Eskildsen. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

TIR 31. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.
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Februar Mars

Menighetskalender For konserter se hjemmesiden:  
www.voksenmenighet.no

ONS 1. Askeonsdag Matt 6,1–6, 16–18. 
Kveldsgudstjeneste med skrifte-
mål og nattverd kl. 19. Pettersen. 
Musikk ved Å. Svalastog, orgel, 
Linnèa Sundfær Haug, fløyter, 
Kristine Rustad, gambe. Kirke-
kaffe.

TOR 2. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 5. 1. søndag i fastetiden Matt  
4,1–11. Høymesse kl. 11. 
 Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIR 7. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 8. Menighetsmiddag kl. 17.00.

TOR 9. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 11. Bønnesamling med frokost  
kl. 8.30-10.00

SØN 12. 2. søndag i fastetiden  Matt 
15,21–28. Familiegudstjeneste  
kl. 11. Oulie Eskildsen. Svalastog. 
Familiekor. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TIR 14. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 15. Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
«Grønn kveld.»

TOR 16. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 19. 3.søndag i fastetiden Luk 11,14–
28. Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIR 21. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13. Kl. 19: Felleskveld med 
Ris i Ris menighetshus.

TOR 23. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 25. Frokosttreff for menn kl. 8.30-10.

SØN 26. Maria budskapsdag Luk 1,26–38. 
Misjonsgudstjeneste. Rakli. 
Svalastog. Voksen kirkekor. 
Besøk fra misjonsorganisasjon. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 28. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 29. Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
Bibelkveld. Pettersen.

ONS 1. Kl. 16.30: Samling for 2-åringer. 
Kl. 17: Menighetsmiddag.  
Kl. 19: Onsdagskveld i Voksen. 
Helge  Simonnes: «En Gud for de 
 mange»

TOR 2. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 5. 5. s. i åpenbaringstiden Mark 
2,1–12.  Familiegudstjeneste  
kl. 11. Oulie Eskildsen. Svalastog. 
Gundersen. 2-åringer. Babysang 
og småbarnsang. Familiekor. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIR 7. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.  

TOR 9. Torsdag 9. Åpen kirkestue kl. 12. 

LØR 11. Bønnesamling med frokost  
kl. 8.30-10.00

SØN 12. Såmannssøndagen Luk 8,4–15. 
Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

TIR 14. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 15. Kl. 19: Onsdagskveld i Voksen – 
kinokveld

TOR 16. Åpen kirkestue kl.12.

SØN 19. Kristi forklarelsesdag Matt 17,1–9. 
Høymesse. Pettersen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 23. Åpen kirkestue kl. 12.

TOR 25. Frokost for menn kl. 8.30 – 10.

SØN 26. Fastelavnssøndag Joh 17,20–26.
Taizèmesse  kl. 19 NB! Oulie 
Eskildsen. Svalastog. Nattverd. 
Ofring. 

TIR 28. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.
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Anders Hagen Høglien
André Knardal
Andrea Blom
Anette Moen Wøien
Anna Hellebust
Annabelle Deicmann raaberg
Axel Legallais-Korsbakken
Benedikte Johannessen Møller-Stray
Camilla Helene Hals
Celine Furnes
Christian Fredrik Lohne
Cornelia Tandberg
Eline Damengen Knutsen
Emilie Christine Bayegan Steen
Emma Rypdal Andresen
Erik Ansok Frøysa

Fanny Engebråten
Fanny Evine Stang
Filip Schrader-Nielsen
Frederik Arent Rogstad
Frida Revheim Rognes
Giovanna Alves dos Santos
Glenn Owe Nødtvedt
Helena Graver Arvidsson
Helene Frederikke Holth Unander
Helene Taule
Henriette Victoria Bostad
Ida Elisabeth Lohne
Ingeborg Elmentine Nauste
Ingrid Emdal Vedvik
Isabel Lund
Isabelle Mac Quarrie Nordin

Konfirmanter Voksen  kirke 2016
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Jenny Pernille Aalstad Sørensen
Jonas Fredrik person
Julie Bekkhus
Julie Farstad Rongve
Kasper Andreas Adolfsen
Katrine Rimstad
Kristoffer Eriksen Sundal
Lauren Astrid Øygarden Williams
Louise Gogstad
Louise Nymgaard Lindblad
Magnus Aleksander Skribeland Løvhøiden
Mari Hegge Storaunet
Maria Matilda Elisabeth Räty
Marte Solli Vågen
Mathias Angelil Gravelsæther
Mathilde Hongseth

Monica Louise Moen
Nanna Meyer Hellwege
Olav Dvergsdal Prestegård
Sebastian Grønbech
Sigrid Kinck Rannem
Stine Ulriksborg
Sunniva Ryland
Thea Sofie Furuheim
Thomas Fagerli
Vegard Aleksander Rognerud Aspvik
Vegard Strandman Lundal
Victoria Marie Rosseland Hegstad
Vilde Emilie Hjelmseth Golberg
Wilma Trommer

Konfirmanter Voksen  kirke 2016
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Barn og ungdom  
i Voksen 

Vox møte
Et møte av ungdommer, for ung dommer. 
En gang i måneden. Se mer på våre 
hjemmesider.

Ledertrening
Da er årets ledertreningskurs i gang! Kurset 
er for ungdommer som ble konfirmert i år. 
På lederkurset lærer man mer om å være 
leder og blir bedre kjent med kristen tro. 
I tillegg blir man med på å plan legge 
og  gjennomføre arrangementer, som 
blant annet Lys Våken. Etter fullført kurs 
kan  deltakerne være med som leder på 
 konfirmantleir! 

Juletrefest
Søndag 8. januar kl. 16.00: Årets tradisjons-
rike juletrefest. Alle er velkommen! Her blir 
det underholdning, juletregang og sang. 
Kanskje kommer noen med en gave på 
 besøk?

Onsdagsklubb
Hver onsdag kl. 18.30 til kl. 21.00.  
Fra konfirmant alder og oppover.  
Her blir det henging, spilling, film, 
 andakter og godt miljø!

Julespill i Voksen
Tradisjonen tro vil det også i år være 
julespill. Det fremføres i gudstjenesten 
julaften kl. 14.00. Vi skal øve på  sanger 
og fremføring 14. desember 18.00 i 
 Voksen kirke. Både barn og unge fra 4 
år og oppover er velkommen til å være 
med! 

Babysang 0 til 10 mnd.  
og småbarnsang  
10 mnd. - 3 år 
hver tirsdag kl. 11-13.
Sanggruppene starter kl. 11.30.  
Ellers medbragt lunch, prat og lek.  
Noen  ganger er det foredrag. 
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Julesamling for 2.-klasse 
2.-klassinger er spesielt invitert til  
juleverksted og julespill 14.  desember 
kl. 17.00-19.00 i Voksen kirke. 

Vi blir kjent med jule-
fortellingen og alle får 
en gave! Julespillet 
fremføres på julaften. 
Invitasjoner 
kommer i 
posten.

Voksen speidergruppe
Voksen speidergruppe er for gutter og 
jenter i 3.-4. klasse, og vi møtes annenhver 
tirsdag ved Voksen kirke der vi lærer å være 
speidere.

Konfirmant 2017
20. oktober var det innskrivning av 
 konfirmanter for 2017. Dersom du gikk 
glipp av innskrivningen, men ønsker å bli 
 konfirmert i Voksen, kan du ta kontakt med 
menighetskontoret. Det gjelder også for deg 
som ikke er døpt. 

Hvert år døpes flere i forkant av konfir-
masjonen. Konfirmasjonstiden starter lørdag 
28. januar med «Bli kjent dag» i kirken  
kl. 12 og presentasjonsgudstjeneste søndag 
29. januar kl. 11.

Velkommen som konfirmant.

Minivox 
er barnekoret i menig-
heten. Passer for alle 
sangglade barn fra  
ca. 4 år og oppover.  
Vi øver hver onsdag 
kl. 17.30 i kirken. 
 
Kontakt:  
Wenche Wangen,  
tlf. 476 58 018,  
wenchew@hotmail.com

Finn oppdatert informasjon på menighetens nettsider og facebookside
MiniVox barnekor øver hver onsdag kl. 17.30 i kirken.

Speidern for 3 og 4 klasse møtes annenhver tirsdag i kirken.

Søndagskolen 
hver søndag (ikke familiegudstjenester 
og skoleferier) for barn fra 3 år. Vi aktu-
aliserer bibelfortellingene for å få dem 
inn i hjerter, hender og føtter.

Aldersdelte grupper.

Krøllesamling for 2-åringer
De som fyller 2 år i løpet av 2017 blir  
invitert til «Krøllesamling» 1. februar  
kl. 16.30-17.30 og til familiegudstjeneste 
søndag 5.februar kl. 11. 

Babysang og småbarnsang er også invitert 
til gudstjenesten.
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Døpte Døde
Carl Erik Ræstad Roland
Sondre Myr Flokkmann
Kasper Rogstad Tafjord
Alfred Dokka Berge
Thea Victoria Banares Wall
Nicolai Maaseide Høistad
Hermine Maaseide Høistad
Håkon Due Svendsen
Anna Hellebust
Giovanna Alves Dos Santos
Magnus Aleksander Skribeland Løvhøiden
Christian Mathias Bugge Holden
Isabel Lund
Brage Daniel Birk
Pernille Olafsen
Hennie Gryte Mathisen
Noelia Gjerde Halseth
Emilie Birgitte Rafn Aas
Agnes Oliveira Sydness
Selma Marie Skogestad
Elsa Victoria Ødegaard Hellgren
Alexander Aske Hestmann
Ellinor Blich Øyan
Tobias Haukvik
Emilian Christopher Samsing-Gundersen
Aron Nikolai Løbeck
Tiana Adelina Grinsted
Ola Hødnebø Langvatn
Elli Sofie Heitmann
Hedda Lenning Madsen
Ada Sofia Holte
Mathilde Vilmine Berglie Askeland
Herman Wendelbo Holden
Oscar Auguste Segarra- Odland
Sonja Bille Selmer
Pernille Vangbo Woxen
Nora Kummen
Simon Gerszewska Grinde

Ole Myhre
Leif Raastad
John Arthur Fosskaug
Espen Lagerløv
Reidun Øveraas Asbjørnsen
Olga Breivik
Inger Katarina Gabriella Middelthon
Aslaug Berge
Svein Kåre Jevanord
Bodil Jorunn Aasheim
Gunnar Eivind Bekkemyr
Stig Morten Karlsen
Gerd Betty Tyrdal
Ingrid Skaug
Gunnar Holtmoen
Joan Astrid Ødegaard
Ruth Olerud
Oddlaug Marstein
Arvid Johannes Biseth
Johan Bottheim
Bjørg Johanne Lauenborg
Inge Aaby
Arne Fredrik Enger
Kai Einar Thorvaldsen
Serina Solli Stensheim
Ragnhild Dogger
Henny Wenzel Gravdal

Liste pr: 18.10.2016  
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GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• 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

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

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

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

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

Ring oss for samtale 
i vår nye � lial på 
Røa senter. Vi er et 
lokalt, trygt og 

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

Ring oss for samtale 
i vår nye � lial på 
Røa senter. Vi er et 
lokalt, trygt og 

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

11
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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. arne.harald.foss@bva.oslo.kommune.no

Velkommen til din lokale 
Ford forhandler på Røa!
NYE BILER
BRUKTE BILER

SERVICE
EU-KONTROLL

BILGLASS
REPARASJONER

Vi reparerer alle bilmerker

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

 
V

 

Frisøren på Røa
Vækerøveien 201

Man-fre:  9-18
Lørdag:     9-15

22 50 02 33
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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

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

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

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

Ring oss for samtale 
i vår nye � lial på 
Røa senter. Vi er et 
lokalt, trygt og 

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

Ring oss for samtale 
i vår nye � lial på 
Røa senter. Vi er et 
lokalt, trygt og 

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad
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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

181818

solglimtsolglimt

AVD NORDSTRAND:  TLF 23 16 83 30
AVD MAJORSTUEN:   TLF 23 19 61 50 

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

§Advokat
ROLAND KJELDAHL mna

Strafferett og sivil rettergang.
Skifterett, arv og testament.
Familie-og barnerett.
Avtalerett og int. kontraktsrett.
Forretningsavtaler. Boligrett.
Forbrukerforhold. Inkasso.
Forhandlinger og prosedyre.
Og for øvrig alm. praksis.
Utleie av feriebolig - Costa del Sol
CJ Hambros plass 5
0164 Oslo. 
Fax 22418441. Tlf 91368764 
kjeldahl@prolegal.no

Alt innen cateringtjenester 
Ta kontakt på 22 37 90 09 

Se våre menyer på www.solglimt.no 
Utkjøring alle dager

Koldtbord • tapas • middager • snitter • fingermat • lunsj • kaker • grilling • kokkerKOLDTBORD  TAPAS   MIDDAGER   SNITTER   FINGERMAT   LUNSJ   KAKER   GRILLING   KOKKER

Rune Mannsåker as
Aut. takstfi rma. Takstmann NTF. Tømrermester NBF

Verdi- og lånetaksering
Tilstandsrapporter

Boligsalgsrapporter
Næringstakster

Ferdigbefaringer
Våtromskontroll

Tlf  22 50 75 00
www.roaelektriske.no - post@roaelektriske.no - Aslakveien 14 B

- Alle typer elektroinstallasjoner hos private og næringsdrivende
- Elsjekk og internkontroll
- Feilsøk og utbedring av elektrisk varme i golv
- Montasje og feilsøk av TV og dataoppkoplinger

Hoffsveien 14, 0275 Oslo
Mob: 92 22 01 01
Tlf: 22 06 08 20
Fax: 22 06 08 21
rune@takstmannen.com
www.takstmannen.com

LEDENDE AKTØR INNENFOR GJERDER, PORTER OG REKKVERK

Vi kan hjelpe deg med gode løsninger.
Befaring/pristilbud/montering.
Kontakt oss på 22 06 57 20 (Voksen Gård)
www.roa-gjerdefabrikk.no

Ekraveien 68
TLF 22 50 52 81

Hverdager:  9 – 19
Lørdager  9 – 18
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Østre Aker vei 103 
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no 

- Salg av gravstein
- Oppussing
- Inskripsjoner
- Oppreing
- Bolting

Besøk vår brukervennlige 
neside for å komponere
gravstein: 
www.ellingardmonument.no
Velkommen til vår store utstilling i Oslo:
Alle hverdager mellom kl 08.00-16.00,
eller besøk et av våre samarbeidende begravelsesbyråer 
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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

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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Vi er opptatt av det samme som deg. Nemlig å få best mulig pris for boligen din. Vi har 
allerede solgt mange boliger i ditt nærmiljø, og vet hva folk ser etter. Denne kunnskapen 
gjør at vi oppnår gode priser. Vi selger alle typer boliger.

Kontakt oss i dag for et godt tilbud på salg av boligen din!

Aida Rajic
Eiendomsmeglerfullmektig 
Tlf. dir.  22 86 83 71
Mobil 482 18 275
aida.rajic@obos.no

Kristoffer Johannesen
Fagansvarlig/  
Eiendomsmegler 
Tlf. dir.  22 86 83 64
Mobil 951 27 617 
kristoffer.johannesen@obos.no

Avdeling Røa
Vækerøveien 205, 0751 Oslo (Røa senter)
Tlf. 22 86 83 60 / obos-eiendomsmeglere.no

Vil du ha best pris på boligen din?
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