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HØSTEN I 
VOKSEN
Forrige nummer av menighetsbladet var fylt av 
drømmer om Voksenenga nærmiljøhage. Nå er 
første sommeren på hell, og frukten av pløying, 
steinplukking, såing og planting skal høstes. Ble 
drømmen til virkelighet? Jeg tror bildene på 
forsiden og inne i bladet vitner om lønn for alt 
strev og arbeid. En stor takk til alle som har skapt 
en så flott møteplass i vårt nærmiljø!
I år feires 500 års jubileum for Martin Luther. I 
tekst og bilder går vi 500 år tilbake og ser hva 
som skjedde den gangen. Voksen kirke har lagt 
opp et fyldig program som markerer jubileet, og 
som vil gi oss kunnskap om arven fra Luther.
Voksen kirke er i flittig bruk, hverdag som 
helg gjennom hele året. Dette gir et behov 
for vedlikehold, slik at den flotte kirken vår 
kan holdes i god stand. Det er nå nedsatt en 
vedlikeholdsgruppe som skal planlegge og lede 
gjennomføringen av dette arbeidet, og her trengs 
gode krefter fra oss alle.
Det er semesterstart for gode aktiviteter for små 
og store. Ta en titt i menighetskalenderen og på 
oppslagstavlen i bladet, og få en oversikt over 
høstens aktiviteter.

Ida F. Tønnessen - redaktør

KAPELLAN 
ROALD 
SLUTTER I 
VOKSEN
Vår kapellan Roald Oulie Eskildsen slutter i 
Voksen og begynner i stillingen som praksisleder/
fakultetslektor på Menighetsfakultetet. Roald har 
gjennom ni år nedlagt et stort arbeid i Voksen og 
vært en svært god og trofast medarbeider. Det 
blir avskjedsgudstjeneste søndag 24. september 
med familiegudstjeneste og prosten til stede.
TAKK Roald, for din gode tjeneste i Voksen! Vi vil 
savne deg!
I neste nummer av bladet kommer vi tilbake med 
et intervju med Roald.

Voksen menighetsråd
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I disse tider blomstrer Voksenenga 
Nærmiljøhage. Det er ikke mange måneder 
siden jordet utenfor kirken var nakent og 
kaldt. Utallige barn, familier og frivillige 
fra et titalls nasjonaliteter har bidratt på 
fellesområde eller egen teig til forvandlingen 
vi nå ser. En ny møteplass har vokst frem på 
det kommunen hadde tenkt til gravplass. 

Forvandlingen i naturen er et av de sterkeste 
bildene på det nye som skal vokse frem. Et 
av de vakreste ordene jeg kjenner i Bibelen 
er fra Jesaja: «Se, jeg skaper noe nytt.» 
Ordene bærer i seg håp og fremtid og kan 
trøste i en krevende livssituasjon. 

Når Jesus skal forklare hva Guds rike er, 
bruker han bilder fra naturen. Guds rike er 
lik et sennepsfrø. Det er det minste av alle 
frø, men når det får tid vokser det seg stort, 
større enn alle andre trær.    

Kunnskapen om at sennepsfrøet en gang i 
fremtiden skal bli et stort tre, gjør noe med 
måten en ser på den lille frøbiten allerede 
nå. Kjennskap til fremtid kan endre nåtid. 
Kanskje har du også opplevd dette at noe 
som en gang skal skje, kan endre situasjonen 
allerede nå. Når en for eksempel føler seg 
alene, kan en invitasjon til venner eller en 
festlig anledning endre hvordan en har det 

allerede nå. Fremtid kan endre nåtid. Slik 
er det også med oppstandelsen og det nye 
Gud engang vil skape. Det vi en gang skal 
bli, kan endre oss allerede nå.

Sentralt i kristentroen er håpet om at Gud 
kan og skal skape noe nytt når vi dør. I 
kjærlighet venter Gud på oss når vi engang 
dør for å skape noe i oss enda en gang. 
Kunnskapen endrer oss og hvem vi er 
allerede nå. 

Alt det minste som Gud skapte: 
Små, små frø du knapt kan se,
Er det viktigste i verden. 
Bare se hva som kan skje 
når et bitte lite frø, blir lagt i jorden. 

Alt blir til av veldig lite: 
I små frø som ingen ser,
fins det merkelige krefter.
Ingen skjønner hva som skjer.
Alt det store her i verden 
har en gang vært veldig smått.
Ved Guds hemmelige under
blir det noe stort og flott.

T: Geir Hegerstrøm

Sommerhilsen fra Roald prest

Se, jeg skaper noe nytt
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«Reformasjon NÅ» 
500 års  
jubileum for  
Luther
30. oktober 1517 er datoen Luther slo opp 95 
teser på døren til Slottskirken i Wittenberg. 
Det var en modig handling, for på den tiden 
brant kjetterbålene fortsatt i Europa. Martin 
Luther, munk og teologisk professor, reagerte 
først og fremst på avlatshandelen i kirken. Å 
kjøpe seg fri fra sine synder stemte dårlig med 
hans studier av Det nye testamentet.  Særlig 
Romerbrevet ble klargjørende. «NÅDEN 
ALENE» ble hans kampsak.

Nåde – fra latin gratia – altså gratis, det vil 
si at nåden ikke kan kjøpes. Den gis  til alle 
som ber om det. Jesu død og oppstandelse 
åpnet veien til Gud.  Alt er av nåde. Det var 
Luthers budskap.

Å reformere betyr å forandre, og det ble 
store endringer både i kirken og i samfunnet. 
Luther ønsket egentlig å reformere sin egen 
kirke og hadde ikke tanker om å starte et eget 
kirkesamfunn, men da han ble lyst i bann av 
paven, ble det etter hvert umulig å fortsatt 
være i kirken.

Luther var fargerik, handlekraftig og 
klarsynt. Han sier selv at flere av hans skrifter 
ikke var ferdig gjennomtenkte verk, men 
en del av hans egen prosess, som en dialog 
med leseren. Han har sterke meninger og 
krasse spissformuleringer. Det er levende 
tekster som fortsatt inspirerer og utfordrer 
til kritisk tenkning.

500 år etter tesene er lutherske kirker 
spredt ut over hele verde.Tyngdepunktet i 

lutherdommen er i vår tid flyttet fra nord til 
sør. Flertallet av verdens lutheranere bor ikke 
lenger i Europa og Nord-Amerika. Derfor ble 
den globale hovedmarkeringen av jubileet lagt 
til Namibia i det sørlige Afrika i forbindelse 
med Det lutherske verdensforbunds 
generalforsamling i mai. Namibia er det 
eneste landet utenfor Europa hvor flertallet av 
befolkningen tilhører en luthersk kirke.

Kjerneordet for jubileet er NÅDE. Arven fra 
Luther ble løftet fram, men det ble ikke en 
tilbakeskuende feiring. Reformasjon gir alltid 
en utfordring her og nå til å ha et kritisk blikk 
på kirken og samtiden vi lever i.
«Reformasjon NÅ» var derfor tittelen på 
denne vårens studieopplegg for alle landets 
prester. Målet var både å friske opp arven 
fra Luther og samtidig utfordre til å lese 
reformasjonens ideer inn i vår egen samtid.
Utover denne høsten markeres jubileet 
over hele Norge. Oslo bispedømme har 
valgt å følge de fire formuleringene fra 
Generalforsamlingen i Namibia:
Frigjort ved GUDS NÅDE, til tjeneste i verden.
Skaperverket er ikke til salgs.
Frelsen er ikke til salgs.
Mennesket er ikke til salgs.

Gjennom gudstjenester, konserter og andre 
arrangementer lokalt og sentralt vil 500 
årsjubileet bli feiret med ønske om en bevisst-
gjøring og fornyelse av arven fra Fader Luther.

Anne Pettersen
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27. august «Nåden alene».
24. september  «Skaperverket er ikke til salgs». 

Høsttakkefest.
15. oktober «Frelsen er ikke til salgs».
19. november  «Mennesket er ikke til salgs».  

Diakoniens dag.

Temakvelder
17. oktober  Felleskveld for Ris og Voksen i Ris 

menighetshus kl. 19 
En film om Martin Luthers liv.

1. november  Felleskveld for Ris og Voksen i 
Voksen kirkestue kl. 19.30. 
«Luthersk kirke 2017 – utfordringer». 
Foredrag av prost Trond Bakkevig.

VELKOMMEN til markering  
av Lutherjubileet i Voksen!
Temagudstjenester

Døren

Wittenberg
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OPPGRADERING AV 
KIRKEBYGGET
Voksen kirke får solavskjerming i 
kirkerommet 

Sol er vi glade for med unntak av formiddager 
når det direkte sollyset virker blendende på 
lerretene i kirkerommet, og på dem som står 
framfor forsamlingen i gudstjenestene. Derfor 
skal det monteres fjernstyrte «rullegardiner» 
foran vinduene for å stenge sollyset ute når det 
er nødvendig.

Oppgradering av underetasjen og kjøkken 

Det arbeides for tiden med en plan for generell 
oppussing og standardheving av lokalene i 
underetasjen. Det er over 20 år siden kirken ble 
bygget, og rommene i underetasjen ble utført 
med lavere kvalitet og rimeligere løsninger enn 
kirkerommet og kirkestuen. Etter hyppig bruk 
av både menigheten og ulike leietakere preges 
derfor rommene av slitasje. 

Dessuten er det behov for å gjennomgå de 
elektriske anleggene med lysarmaturer og 
ovner for å bedre sikkerhet, belysning og 
energieffektivitet. Det trengs trådløst nett 
og prosjektor i tillegg til et velfungerende 
lydanlegg. Kjøkknene i begge etasjer er 
også modne for oppgradering. I tillegg 
vil handicaptoalettene i begge etasjer 
oppgraderes. Adkomstgangen fra 
inngangsdøren i underetasjen framstår i dag 
som lite innbydende, og vi håper økonomien 
vil gi rom for betydelige forbedringer også her. 
Dette vil være både i menighetens interesse og 
for de mange som leier kirkens lokaler.
Arbeidene må avklares  med Fellesrådet. Hva 
som skal gjøres og når, er det for tidlig å si 
noe om. Når kalenderen viser 2018, håper vi at 
arbeidet er skikkelig i gang.

For husstyret, Ådne
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Voksenenga nærmiljøhage – 
den nye møteplassen i bydelen!
I løpet av ein hektisk forsommar er halve 
jordet bak Voksen kirke blitt forvandla til 
ein frodig hage full av ulike vekstar og folk 
i alle aldrar som brukar si tid på at jorda 
skal gje av si grøde. Det fine med det er 
at folk også møtest og blir kjende med 
kvarandre på ein annan måte enn andre 
stader. Det skjøna Oslo kommune også, 
og i slutten av mai løyvde dei 325.000 kr 
til nettopp å utvikle staden som ein sårt 
tiltrengt møteplass i denne bydelen. Frå før 
hadde Gjensidigstiftelsen også hatt tru på 
tiltaket og løyvd 470.000kr, som er nok til 
å løne dagleg leiar Pernille Leivestad i halv 
stilling. Ho skal bygge opp og organisere 
all aktiviteten. På fyrste dugnaden laurdag 
29. april møtte det opp til saman nærare 
hundre folk med små og store, for å gjere ein 
innsats. Gras er raka, stein er plukka, torv er 
spadd, og Inge på Bogstad gård har pløgd, 
harva og kome med gjødsel. På kort tid vart 
det sett opp ein såkalla dome, eit kuleforma 
veksthus som både gjev gode vekstforhold 
for spirer, men og eit annleis rom å kome 
inn i, og eit landemerke frå utsida. Eit firma 
laga eit solid viltgjerde som rammar inn 
nærmiljøhagen og vasspostar er etablert. 
I tunet er det på dugnad bygd ein bod for 
reiskap, eit takoverbygg, utekjøkken med 
platting, bålplass  og ulike sitjebenkar og 

bord. Bærbuskar er planta og plantekasser 
inntil domen rommar mange ulike vekstar. 
I tillegg til dei 50 parsellane på vel 20m2 
kvar, er det ein stor felles hagedel. Her har 
elevar frå Voksen skole og barnehagane 
Hamborg, Huseby, Orebakken, Kragskogen 
og Landingsveien vore og jobba. Dei er 
blitt kjent med korleis jorda kultiverast 
for å gje oss mat. Speidargruppa i Voksen 
menighet planlegg å lage insektshotell og 
på 5-årssamlinga planta borna solsikker. 
I felleshagen vart det også sett jordeple 
(poteter) som det blir spennande å sjå kva 
det er blitt ut av på Høsttakkefesten  
24. september.

Voksenenga nærmiljøhage minner meg på 
kor godt det er å vere ute i friluft og på 
korleis me er knytt til jorda og skaparverket 
som omgjev oss. Og det minner meg på 
at det er godt å tilhøyre ein stad og eit 
fellesskap, og kor meiningsfullt det er å bidra 
saman med dei andre til fellesskapet. Me er 
ulike og kan forskjellige ting, men til saman 
blir det mykje bra. Det er Voksenenga eit 
godt døme på.

Fakta om Voksenenga nærmiljøhage: 

•  Forening etablert i 2016 med 
styremedlemmer frå Oslo Kommune, 
Voksen menighet og frivillighet. Låner 
arealet av Oslo kommune, i første omgang 
for 5 år.

•  Består av 50 parsellar og ein stor fellesdel 
for dyrking og opphald.

• Dagleg leiar: Pernille Leivestad.
•  Grønn glede: Måndagar kl. 17-20 og 

tysdagar kl. 11-14 er hagen open for  kven 
som helst og Pernille er til stades.

• www.voksenenga.no. Sjå også facebook.

Ådne Svalastog
Kantorn på traktorn
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OPPSLAGSTAVLE
ÅPEN KIRKESTUE

HØSTEN 2017

Torsdagstreff i Voksen kirke   
Kaffe kl. 12
Program kl. 13

 
7. Sept  Stein L. Meyer: «Om Till Eulenspiegel, rampegutt 

i tysk middelalder, samt litt om bakgrunnen for 
reformasjonen i 1517!» 

14.  Kl.11   Gudstjeneste med Hovseterhjemmet og 
Dagsenteret – kirkekaffe.  

21.  «I det grønne».   
Pernille tar imot oss i Voksenenga Nærmiljøhage.    

28.  Busstur kl. 11-15.  Vi drar på kultur-tur til Fornebu, 
Snarøya og Lysakerområdet! 
(Se egen omtale)    

5. Okt  Finn Holden, Vestre Aker historielag: 
«Holmenkollbanen og Tryvannsbanens betydning 
for vår del av byen».

12. Høstfest.
19. Torbjørn Holt: «Glimt fra norsk oljehistorie».
26. «Misjonsprogram,  Det norske Misjonsselskap.  
  
2. Nov  Høstkonsert ved kantor Linnea Sundfær Haug 

sang/fløyte, og Ådne Svalastog.
9. Røapensjonistenes Sanggruppe.  
16.  Ida F. Tønnessen:  

«På slottstur til Sverige og Danmark».
23.  Åpen Kirkestue utgår p.g.a. «Gjestebud» på 

Diakonhjemmet, fredag 24. nov. kl. 11.30
30. Else Espeland: «Jul på Bogstad».

7. Des Besøk av elever fra Voksen skole.
14. Året 2017 - i ord og bilder.
28. Kl. 12: Romjulskaffe.
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ONSDAGSKVELDER I VOKSEN

Ca. annen hver onsdag kl. 19.30 – 21.00 er det åpent hus 
i kirken med variert program, enkel servering, prat og 

fellesskap. Samme kveld er det også bønnefellesskap fra  
kl. 19. i sakristiet innerst i kontorgangen. 

HØSTENS PROGRAM:

6. september  Grønn glede! 
Høstdugnad i Voksenenga med vafler og 
kveldsbønn.

20. september  Jubileumskonsert for vårt flygel «Doffi»,  
se nettsiden.

4. oktober  Filmkveld i kirkestuen. Se nettsiden for mer 
info!

17. oktober  Merk: tirsdag kl. 19!  
Felleskveld for Ris og Voksen i Ris 
menighetshus: En film om Martin Luthers liv. 
Markering av reformasjonsjubileet.

1. november  Felleskveld for Ris og Voksen i Voksen 
kirkestue: «Luthersk kirke 2017 – 
utfordringer»  
Foredrag av prost Trond Bakkevig. 
Markering av reformasjonsjubileet.

22. november  «Åge Samuelsen. Mennesket, musikken og 
predikanten».  
Else-Marie og Ragnar Sjølie.

6. desember  «Jeg løfter opp til Gud min sang».  
Vi synger adventsalmer. Ådne Svalastog, 
sangere og musikere. Gløgg!

VELKOMMEN!
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OPPSLAGSTAVLEN

Frokosttreff for menn høsten 2017
Lørdag 30. september, lørdag 28. oktober, 
lørdag 2. desember
Det er et ganske enkelt konsept. En god 
frokost er basisen, som ledsages av en 
hyggelig samtale rundt bordet – enkelte 
ganger med et lite tema. Vi starter kl. 8.30 
og er garantert ferdig til kl. 10.00. Frokosten 
koster kr. 50 – ingen påmelding.  

Menighetens bønnefellesskap! Vi fortsetter 
å møtes hver tirsdag og torsdag morgen kl. 
07.00 til ca. 1 times samvær. Bønnefrokost i 
Kirkestuen lørdag 16. september, 14. oktober, 
18. november. Vi møtes kl. 08.30, spiser 
medbrakt frokost og har en stund sammen 
rundt bordet. Vi pleier å avslutte samværet 
inne rundt lysgloben i kirkerommet kl. 10.00.
Konfirmantinnskrivning. Det blir innskrivning 
av neste års konfirmanter i Voksen kirke 
tirsdag 26. september kl. 19.
Allehelgensgudstjenesten søndag 5. 
november kl. 11. Vi minnes dem i vår 
menighet som har gått bort siden forrige 
Allehelgensdag. Vi minnes dem i vår 
menighetsom har gått bort siden 
forrige Allehelgens dag. Kirkekaffe etter 
Gudstjenesten. Kirken er åpen for stillhet og 
lystenning frem til kl. 15 denne søndagen.

PREP-kurs
Kommunikasjonskurs for par.
Lørdag 18. november kl. 10-17 arrangerer 
menighetene i Oslo vest PREP-kurs i Grefsen 
Menighetssenter, Glads vei 47. 
PREP handler om kjærlighet, forventninger, 
glede og vennskap. Men aller mest om 
god kommunikasjon! Kurset passer for par 
i alle livsfaser. Bindende påmelding innen 
3. november til Anette Norman, diakon i 
Grefsen menighet; 
an628@kirken.no eller tlf: 23 62 93 18.
Kursholder er relasjonspedagog og 
parterapeut Bjørk Matheasdatter.
Pris kr. 800 pr. par inkl. lunsj (beskjed om 
spesialmat) og kursmateriell.
Spørsmål kan også rettes til 
diakon Espen Rakli, Voksen menighet

Voksenmessen lørdag 11/11 fra kl. 10 – kl. 15
Vær med å lage Voksenmessen!
Alle som har noe de ønsker å bidra med, er 
velkomne til innsats. Vi tar imot småkaker, 
syltetøy, saft, alle slags håndarbeider og små 
pene lopper i glass og porselen. Vi trenger 
ting til salg og utlodning, ikke minst til 
kakelotteriet. Alt mottas med takk. SAMMEN 
kan vi bidra til en messe som gir både små 
og store en fin og annerledes kirkedag.

Besøk Voksenmessen!
Sett av lørdag 11. november kl. 10 – kl. 15 
Det blir salg av håndarbeider, loddsalg med 
fine gevinster, auksjon, gavesalg, lopper 
og kafeteria. Konsert i kirken kl. 12. med 
Åsenblåsen og Voksen skolekor.
For spørsmål vedrørende messen kan du 
kontakte menighetskontoret på tlf. 23 62 94 
50, eller stikke innom kontoret. 

Bli med på kunst og kulturtur!
TORSDAG 28. SEPTEMBER arrangerer vi 
en 4-timers busstur til Bærum; Sandvika, 
Lysaker og Fornebu, med start og slutt ved 
Voksen kirke.
Tema er kjente historiske personer og 
kunstnere knyttet til Fleskum gård og 
Polhøgda. Men vi skal også se nærmere på 
den nye, spennende bebyggelsen som nå 
reiser seg på Fornebu.
Det blir lunsj underveis. Avreise er kl. 11:00, 
med retur kl. 15:00.
Pris kr 400,- pr. pers inkl. guiding, buss og 
lunsj. Kontant betaling på bussen. Turen kan 
gjennomføres selv om man bruker rullator.
For spørsmål – ta kontakt med diakon Espen 
Rakli. Ved behov for spesialmat – gi beskjed.
Guide er Wenche M. Wangen
Begrenset antall plasser.

Påmelding til menighetskontoret:  
Tlf. 23 62 94 50 eller mobil 92 21 36 63

Påmelding til menighetskontoret:
Tlf. 23 62 94 50 / mob. 92 21 36 63 
E-post: er282@kirken.no innen 18. sept.
Arrangør er Voksen menighet,
ved Wangen/Rakli
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SOMMERMINNER

Sommertur til Norsk Skogsmuseum Skaperverkets dag

Skaperverkets dag
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SØN 3. 13. s. i treenighetstiden Matt. 
25,14-30. Samtalegudstjeneste 
kl. 11. Oulie Eskildsen. Svalastog. 
Gundersen. Konfirmantene. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIRS 5. Babysang og småbarnsang kl. 11-13.

ONS 6. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30: 
Grønn glede. Dugnad og kvelds-
bønn i Voksenenga.

TOR 7. Åpen kirkestue kl.12

LØR 9. Konfirmasjonsgudstjeneste  
kl. 12. Oulie Eskildsen. Pettersen. 
Svalastog. Skogestad. Ofring.

SØN 10 Vingårdssøndagen.  
Matt. 20,1-16. Konfirmasjonsguds-
tjenester kl. 11 og 13.30 Oulie 
Eskildsen. Pettersen. Svalastog. 
Skogestad. Ofring.

TIRS 12. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

TOR 14. Åpen kirkestue kl.11. Gudstjeneste 
med Hovseterhjemmet og 
Dagsenteret.   Kl. 19: Samling for 
gudstjenestemedarbeidere.

LØR 16. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 08.30.

SØN 17. 15. s. i treenighetstiden Matt 
7,24-28. Høymesse kl.11. Vikar. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIRS 19. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 20. Jubileumskonsert kl. 19. Vi feirer 
flygelet vårt, Doffi, som er fem år, 
med vakker musikk. Se nettsiden.

TOR 21. Åpen Kirkestue kl. 12.

SØN 24. 16. s. i treenighetstiden Mark. 7,31-37. 
Familiegudstjeneste kl. 11. Avskjed 
med kapellan Roald Oulie Eskildsen. 
Høsttakkefest med utdeling av 
4-årsbok. Tema: «Skaperverket er 
ikke til salgs». Pettersen. Bakkevig.
Svalastog. Familiekor. Minivox. Band. 
Dåp. Nattverd. Ofring.  Kirkekaffe.

Menighetskalender

TIRS 26. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

Innskriving av konfirmanter kl. 19.

TOR 28. Åpen kirkestue kl. 11: Busstur! Vi 
ser på Fornebubyen.  
Se egen omtale.

LØR 30. Frokosttreff for menn kl.8.30 – 10.

SØN 1. 17. s. i treenighetstiden Joh. 
11,17-29.  Misjonsgudstjeneste. 
Rakli. Magne Mjærum, NMS. 
Svalastog. Voksen kirkekor. 
Nattverd.  
Ofring: SAT 7. Kirkekaffe.

ONS 4. Onsdagskveld i Voksen  
kl. 19.30: Filmkveld.

TOR 5. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 8. 18. s. i treenighetstiden Matt. 
8,14-17. Taizé-messe kl.19. 
Merk tiden! Vikar. Svalastog. 
Forsangere. Nattverd. Ofring.

TIRS 10. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13

TOR 12. Åpen kirkestue kl.12.

LØR 14. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 08.30.

SØN 15. 19 s. i treenighetstiden Luk. 
20,45-21,4. Høymesse kl.11. 
Tema: «Frelsen ikke til salgs.» 
Vikar. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIRS 17. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

Felles temakveld for Ris og 
Voksen i Ris menighetshus kl. 19. 
Film om Luther.

ONS 18. Menighetsmiddag kl.17.

TOR 19. Åpen kirkestue kl.12

SEPTEMBER

OKTOBER



13

For konserter se hjemmesiden:  
www.voksenmenighet.no

SØN 22. 20. s. i treenighetstiden Joh. 
11,1-5. Familiegudstjeneste kl.11. 
Utdeling av 6-årsbok. Vikar. 
Svalastog. Familiekor. Minivox. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
TV-aksjonen. Kirkekaffe.

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

TOR 26. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 28. Frokosttreff for menn kl. 8.30 - 10

SØN 29. Bots- og bønnedag Luk. 13, 
22-30. Høymesse kl.11. Rolf 
Olsen. Svalastog. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TIRS 31. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 1. Felles temakveld for Ris og 
Voksen i Voksen kirkestue kl. 
19.30. «Luthersk kirke 2017 – 
utfordringer». Trond Bakkevig.

TOR 2. Åpen kirkestue kl. 12. Høstkonsert 
med Ådne Svalastog m/ fl.

LØR 4. kl.19: Konsert i Røa kirke med 
Tord Gustavsen, Røa kammerkor, 
Østerås Vocalis og Voksen 
kirkekor.

SØN 5. Allehelgensdag Matt. 5,1-12. 
Gudstjeneste kl.11. Pettersen. 
Rakli. Svalastog. Kirkekaffe. Åpen 
kirke til kl. 15.

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

TOR 9. Åpen kirkestue kl.11

LØR 11. VOKSENMESSEN kl. 10-15 Salg 
av håndarbeider, utlodning, 
loppemarked, kafé. Konsert 
kl. 12 med Voksen skolekor og 
Åsenblåsen.

SØN 12. 23 s. i treenighetstiden. 
Mark. 10,28-31. Høymesse 
kl.11.00. Pettersen. Svalastog. 
Sjømannsprest Gunnar Mathisen. 
Vika Band. Dåp. Nattverd. Ofring: 
Sjømannskirken. Kirkekaffe. 
Voksen Kirkekor.

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

TOR 16. Åpen kirkestue kl.12.

LØR 18. Bønnefrokost kl. 08.30-10.00.

SØN 19. 24.s i treenighetstiden Matt. 
18,1-6.10-14. Gudstjeneste kl.11.  
Diakoniens dag. Tema: «Mennes-
ket er ikke til salgs.» Vikar. Rakli. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIRS 21. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13

ONS 22. Menighetsmiddag kl.17.  
Samling for 3-åringer.

Onsdagskveld i Voksen kl.19.30: 
«Åge Samuelsen. Mennesket, 
musikken og predikanten». Else-
Marie og Ragnar Sjølie.

TOR 23. Ikke Åpen kirkestue. Se fredag.

FRE 24. Gjestebud på Diakonhjemmet  
kl. 11.30

SØN 26. Domssøndag/Kristi kongedag. 
Matt. 25,31-46. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Svalastog. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

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

TOR 30. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 2. kl. 08.30-10.00:  
Frokosttreff for menn.

Lys Våken for 5. og 6. klassinger. 
Overnatting i kirken. Se nettsiden 
for mer info.

SØN 3. 1. s. i adventstiden. 
Familiegudstjeneste kl. 11. Lys 
våken deltar. Vikar. Gundersen. 
Skogestad. Svalastog. Familiekor. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

Kalenderen fortsetter  
på side 14.

NOVEMBER

DESEMBER
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Til høsten blir det et nytt 
kulturskoletilbud i bydel Vestre Aker! 
Norges KFUK-KFUM starter ny 
kulturskole i Oslo, og Voksen menighet 
er en av samarbeidspartnerne. 

- Vi gleder oss til å kunne tilby 
musikkundervisning i kirkas lokaler, sier 
kantor Ådne Svalastog, i Voksen kirke.
Den kommunale kulturskolen har lange 
køer, og klarer ikke tilby plasser til alle som 
ønsker det. Dette er noe av motivasjonen 
til Norges KFUK-KFUM som nå starter 
undervisningstilbud fl ere steder i byen.

- Vi ønsker å tilby musikkundervisning på 
et solid nivå, med profesjonelle lærere og 
instruktører. Vi er glade for samarbeidet med 
Voksen kirke, og ser fram til å fylle deres 
lokaler med mange musikkelever og mye liv, 
sier prosjektleder Hans Olav Baden i Norges 
KFUK-KFUM. 

Band
I første omgang vil KFUK-KFUM 
Kulturskole tilby musikkundervisning på 
bandinstrumenter som piano, gitar, bass, 
trommer og sang. Men på sikt er det 
ønskelig å utvide med fl ere instrumenter og 
fl ere kunstformer som dans, teater og annet.

Det er ikke helt bestemt hvilke instrumenter 
som vil tilbys i Voksen, men dette vil være 
klart i god tid før semesterstart 
4. september. En av fordelene med den 
nye kulturskolen er at elevene samtidig 
som de får én til én-undervisning vil kunne 
være del av et større miljø i barne- og 
ungdomsarbeidet i Voksen kirke.   

TIRS 5. Babysang og småbarnsang 
kl 11-13. Juleavslutning.

ONS 6. Onsdagskveld i Voksen kl. 19.30: 
«Jeg løfter opp til Gud min sang» 
Ådne Svalastog improviserer på 
fl ygelet, og vi synger adventsal-
mer. Andreas Skogestad, gitar.

TOR 7. Åpen kirkestue kl.12.

DESEMBER

Nytt kulturskoletilbud 
i Voksen Kirke

SØN 10. 2. s. i adventstiden. Musikkmesse. 
Vikar. Voksen kirkekor. Svalastog 
med musikere. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaff e.

ONS 13. Kl. 17: Juleverksted for 
2. klassinger. Påmelding. 
Se nettsidene. 

Kl. 18: Øvelse til julespillet.

TOR 14. Åpen kirkestue kl. 12. 
«Året 2017 i ord og bilder.»

SØN 17. 3. søndag i adventstiden. 
Matt. 1,18-25. Lysmesse kl. 19. 
Pettersen. Svalastog. Kor X. 
Ofring. Kirkekaff e.

Menighetskalender
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- Når jeg lærte å spille piano som barn, hadde 
jeg bare en elevaften før jul hvor jeg fikk 
spille for andre og møte flere elever, forteller 
prosjektleder Baden. Gjennom gruppene 
som er i kirka, har vi miljøer og anledninger 
til å spille sammen med andre, og å være en 
del av et positivt miljø. Kanskje det kan bli 
noen nye band i Voksen med utgangspunkt i 
kulturskolen?, sier han håpefullt. 

Oppstart og festival
KFUK-KFUM Kulturskole starter 
undervisningen 4. september og vil være 
for alle mellom 10 og 19 år. Undervisningen 
vil følge skoleåret, og det planlegges 
også en egen kulturskolefestival i løpet av 
høsten hvor elevene i hele Oslo skal få være 
stjernene på scenen.

For mer informasjon kan du følge  
KFUK-KFUM Kulturskole på Facebook. 
Alle spørsmål om kulturskolen sendes til 
kulturskole@kfuk-kfum.no. Før sommeren 
kommer også en webside hvor du kan 
lese mer om tilbudet og melde deg på 
undervisningen.

Mer info på Facebook. 
 
Søk på «KFUK-KFUM Kulturskole»
Kontaktmail: kulturskole@kfuk-kfum.no

Ungdom i Voksen

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

Vox møte
Et møte av ungdommer, for ungdommer. 
Ca. tre ganger i semesteret. 
Se mer på våre hjemmesider.

Ungdomsdag
13. mai var det ungdomsdag i Voksen 
kirke. Dagens første aktivitet var et 
globalløp. Ungdommene hadde på 
forhånd  skaffet seg sponsorer som 
sponset hver runde som ble løpt. 
Flere hadde kledd seg ut og noen vant 
pris som takk for innsatsen. Pengene 
går bl.a til traumebehandling av 
krigsofre i regi av KFUK i Sør-Sudan,  
og hele 14 000 kr ble samlet inn!
Vi hadde pizzapause før det var tid for 
panelsamtale  rundt dagens tema:  
«En kropp.»
Dagen ble rundet av med en fantastisk 
konsert med Tore Thomassen med husband! 
På vei hjem fikk alle med seg et gripekors 
for å huske på at Jesus døde for oss og 
ble menneske- han ble kropp for oss.
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KRIK 3.-10. klasse! 
KRIK står for Kristen Idrettskontakt. 
På KRIK-samlingene får barna/
ungdommen boltre seg i gymsal med 
studenter og ungdom som fl ott trenere. 
Variert treningsopplegg med morsomme 
aktiviteter og leker. 
Andakt på hver trening + boller eller noe 
annet godt i pausen.

Skaperverkets dag 
og 5-åringer
11. juni feiret vi skaperverkets dag. 
5-åringene var spesielt invitert og 
fi kk plante solsikkene de hadde sådd 
hjemme. Etter en fl ott gudstjeneste 
grillet vi pølser og lekte sammen.

Tårnagenthelg
Helgen 22.-23. april var det 
tårnagenthelg i kirken for 
2. og 3. klassinger.
Barna fi kk prøve seg som agenter, og 
oppdraget gikk ut på å utforske påske-
mysteriet, Jesu død og oppstandelse. 
På slutten av lørdagen ble det også tur 
opp i det skumle kirketårnet vårt.

På søndagen deltok barna på 
gudstjenesten -Barnas påskedag. Da 
lærte vi mer om hva som skjedde i 
påsken. Mange kledde seg ut og spilte 
enkle roller i påskespillet. 
En fl ott og innholdsrik helg! 

BARN i Voksen 

JuniorKRIK Røa er for 
3. og 4. klasse
(nyoppstartet gruppe fra høsten). 
Treningstid blir annenhver fredag 
kl. 18-19.15 på Voksen skole. 
Første trening etter sommerferien er 
25. august. 
KRIK Røa Tweens 5.-7. klasse trener 
annenhver fredag kl. 19-21 på Voksen 
skole. Første trening etter sommerferien 
er 25. august. 
KRIK Røa Ungdom 8.-10. klasse trener 
annenhver fredag kl. 19-21 på Bogstad 
skole. Første trening etter sommerferien 
er 1. september. 

Kontakt 
Hilde Kloster Smerud, 
tlf. 9011 6812 
for mer informasjon.
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Babysang og småbarnsang 
hver tirsdag kl. 11-13. Babysangen starter 
11.30 og småbarnsangen 
kl. 12.00.  medbragt lunch, 
prat og lek. Noen ganger 
er det foredrag. 
Semesterstart 29. august.

4-åringer
inviteres til 4 års-
samling med middag 
20. september og til 
gudstjenesten 
24. september hvor det 
blir utdeling av 4-årsbok!

6-åringer inviteres til 
Førsteklasses samling 
onsdag 18. oktober og 
utdeling av 6-årsbøker 
søndag 22. oktober.

3-åringer inviteres Onsdag 22. november 
til samling med skattejakt i kirken.

5. og 6. klassinger: Hold av 2 og 
3 desember! Da blir det LysVåken 
med overnatting i kirken. Det blir lek, 
morsomme aktiviteter og mye godt å 
spise. Vi skal snakke om hva det kan 
bety å være «våken».

Nytt barnekor for 1.-4. klasse!
Voksen Pre Soul Children 
starter opp mandag 28. 
august kl. 18-19. Øvelse 
hver mandag til samme 
tid. Velkommen! Ta kontakt 
med Mari Sulheim Søreide 
for mer informasjon. 

voksensoulchildren@gmail.com

Søndagskolen er hver søndag fra barna 
er 3 år (ikke familiegudstjenester). Vi 
aktualiserer bibelfortellingene for å få 
dem ut i hoder, hjerter, hender og føtter.
Aldersdelte grupper.

Minivox er en sangglad gjeng med barn 
fra 4-7 år. Vi øver hver onsdag i Voksen 
kirke fra kl. 17.30-18.15.

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

For oppdatert informasjon og 
semesterstart se www.voksenkirke.no

Oppslagstavle barneaktiviteter
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Døpte Døde
Daniel Kongsli Hillestad

Johan Diderik Utne Bogen

Atle Elias Tønsaker Kibsgaard-Skjulestad

Elias Valør El-Hyak

Sarah Brungot Larsen

Lysander Bjølgerud Wear

Andreas Vorland Saxvik

Emma Nordang-Bjerknes

Frida Beckmann Skomedal

Hedda Kopperud-Winje

Hedda Aabø

Mari Lie Aaslund

Sienna Kristiansen-Vedal

Oda Rabo Kihlgren

Fredrik Fleischer Øvergaard

Haakon Wahlø Ødegaard

Anton Andreassen Dalby

Nora Stensbøl Dyrøy

Simen Aasrud

Fredrik Rabe Galtung

Patrik Jo Erga

Mari Hoddevik Rørslett

Signe Albjerk Nyberg

Wilhelm Nyrfors-Johansen

Sigurd Kvaale Friis

Joie Groseth Weidemann

Elsa Rognstad Jahre

Espen Lien Thoresen

Isabel Sørlie Hasund

Theodor Lien Stokvold

Steff en Listhaug Espeset

Elise Ramnæs Tronstad

Eiril Brennodden Hoem

Johanne Eskildsen

Nora Frantzen

Malia Marie Amundsen

Edit Moen

Isak Kaasen Bringager

Sonja Enger

Anny Therese Kummen
Rudolf Krohnstad
Inger Randi Lidre

Marit Ajer Røe
Ottar Nordby

Inger Marie Østby
Edith Dorothea Gjesvik

Ragnhild Hedvig Lingjærde
Pål Nordklev

Jørgen Bredo Traagstad
Gerd Theodora Abrahamsen

Ellinor Waaland
Annbjørg Nilssen
Dagny Hestvold
Gundbjørn Flatin

Arnhild Lovise Skonnord Skildnand
Thor Ivar Iversen

Marian Estella Kopperud
Lina Stræte

Synnøve Merete Hotvedt
Britt Perry Riiser

Erling Huus-Hansen
Jorunn Margrethe Eggen Monsen
Astrid Solveig Thurmann-Nielsen

Anne Sofi e Berntsen
Bjørg Kjellsby

Unni Kristiansen
Unni Løvaas

Thor Elvin Rondestvedt
Tor Johansen
Knut Austad

Marie Kjeldsen Bergvol
Ingrid Synnøve Knudsen

Tom Bang Lønnkvist
Bjørg Marie Person
Kjell Even Kjørstad

Tove Lassen Hannevig
Kari Herland Olsen

Eva Erichsen
Erik Bjerklund

Konstanse Ingvarda solhaug
Erna Bagge
Kari Stræte

Jonathan Calvin Wendt
Anne-Margrete  Nickelsen

Egil Ole Hexeberg
Per Arne Østlie

Kjell Einar Råstad
Ebba Elisabeth Jorde

Liste pr: 15.06.17
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B R Y L L U P  O G  S E L S K A P  
PÅ  V O K S E N Å S E N

Vakkert beliggende på toppen av  
Holmen kollen, med byens beste  
utsikt og umiddelbar nærhet til  
Nordmarka. Tett på byen, naturen  
og med en egen atmosfære. 

En magisk dag på Oslos tak

Vi sørger for personlige og minnerike 
markeringer av bryllup, barnedåp, 
konfirmasjon, minnestund, jubileum 
og andre viktige merkedager i livet.

Les mer på voksenaasen.no eller kontakt oss på +47 22 81 15 00 eller booking@voksenaasen.no

 

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! 
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Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

11
87

17

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

Voksen kirke kan 
��������	
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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?

LEIE PÅ RØA SENIORSENTER?
Fine lokaler i tredje etg i Røa Senter. Godt egnet til selskaper, 
barnedåp, konfi rmasjon 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

Vi tilbyr 
gratis befaring!

Luxaflex® skreddersydde gardiner 

Vi er forhandler av Luxaflex®- markedsledende innen  
måltilpasset solskjerming. Ta kontakt for et  

uforpliktende tilbud. Hos oss er service alltid i fokus! 

Kjærvik Interiør Røa | Vækerøveien 203 | Telefon: 930 10 977

V

Frisøren på Røa
Vækerøveien 201

Man-fre:  9-18
Lørdag:     9-15

22 50 02 33
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Huseby Fysioterapi
���	
�������������"##"�$���. www.husebyfysio.no

Velkommen til Huseby Fysioterapi.
Utvidet tilbud: I tillegg til ordinær fysioterapi med
legehenvisning kan vi nå også tilby: Enkelttimer i 
klassisk massasje/idrettsmassasje.
Treningsveiledning med tett oppfølging.
For nærmere opplysning ring 917 62 829
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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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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!

••
••

������������	��

Harald Larsen a/s
�
����������������

���������

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

�����	������������������ !

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 
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BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter
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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

������������	��

Harald Larsen a/s
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22 14 24 81

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

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

Østre Aker vei 103 
Telefon: 22 15 55 50
E-post: monument@ellingard.no 

- Salg av gravstein
- Oppussing
- Inskripsjoner
- Oppretting
- Bolting

Besøk vår brukervennlige 
nettside 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 

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

Grefsenveien 61, 0487 Oslo 
(på oversiden av Storokrysset) 

gratis kundeparkering 
døgnvakt: 22 22 00 88 

 
ULLEVÅL BLOMSTER 

Storo/Grefsen 
begraelser  - bryllup - kirkedekorering - selskap 

bestillinger mottas på telefon: 22 22 00 88 
www.uub.no
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Vil du ha best pris på boligen din?

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!

Avd. Oslo Sentrum Vest

Hammersborgtorg 1 0129 OSLO

Tlf. 22 86 55 50 / obos-eiendomsmeglere.no

Kristoffer Johannesen
Eiendsommegler
Tlf. dir. 22 86 83 64
Mobil: 951 27 617
kristoffer.johannesen
@obos.no

Geir Hansen Zetterstrøm
Fagansvarlig/Megler 
/Jurist
Tlf. dir. 22 86 55 15
Mobil: 934 01 590
geir.hansen.zetterstrom
@obos.no

Kristina Overen Myhre
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. dir. 22 86 55 38
Mobil: 980 74 115
kristina.overen.myhre
@obos.no

Ingvild Josie Jackola
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. dir. 22 86 55 27
Mobil: 980 20 219
ingvild.josie.jackola
@obos.no


