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Hva betyr et godt tilbud?

Vanligvis brukes uttrykket av alle som 
skal selge noe, enten det er varer eller 
tjenester. Motivet for tilbudene er 
vanligvis å tjene på økt salg. Voksen 
menighet har også mange gode tilbud, 
men motivet er ikke fortjeneste. Tvert i 
mot: Tilbudene er lagd ut fra et ønske 
om å gi dem som bor i Voksen, noe som 
de har bruk for og som er av verdi for 
mottakerne.

Om du er barn, ungdom eller voksen, 
finnes det aktiviteter som den enkelte 
kan være med på. I dette bladet 
finner du en oversikt over hva Voksen 
menighet kan tilby, enten det er for 
barn, unge, familier, de som er midt i 
livet eller blant de godt voksne. Det 
beste med tilbudene er at det skal være 
plass til alle.

Felles for alle tilbudene er at de er 
verdiforankret. Kanskje er det noe vi 
særlig trenger i vår tid. Det er ikke 
likegyldig hva barn, unge eller voksne 
får som verdifundament i livet. Hva 
er rett, hva er sant og hva er godt? 
Tilbudene fra Voksen har som mål å 
hjelpe hver enkelt til å finne svar på slike 
spørsmål.

Vi står ved starten av et nytt semester 
med behov for å velge hva vi skal bruke 
tiden til. Kanskje går den an å bruke 
tiden til å studere tilbudene fra Voksen 
menighet. Kanskje er det noe som frister 
deg. Dørstokkmila er et gammelt norsk 
uttrykk. Ikke la dørstokkmila hindre 
deg i å ta i bruk de gode tilbudene fra 
Voksen denne høsten.

Bjørn Gjefsen
redaktør

Gode tilbud
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Det var i Italia det begynte. Midt i 
strømmen av vonde koronanyheter 
kom tegninger av regnbuen med 
teksten «Andrá tutto bene!» – på 
norsk «Alt blir bra!». Tegningene hang 
i vinduer og på inngangsdører. De 
ble delt på sosiale medier, og ikke 
lenge etter kunne vi se de samme 
tegningene på stuevinduer og 
inngangsdører også i vår egen bydel. 
De ble et symbol om håp i en vond tid 
- om at alt skulle bli bra.

Regnbuen er et eldgammelt tegn om 
håp. Symbolet stammer opprinnelig fra 
Bibelen og den grusomme fortellingen 
om Noas ark. Gud hadde skapt jorda, 
men var ikke fornøyd med ondskapen 
som utspilte seg der. I et forsøk på å 
kvitte seg med alt det onde, bestemte 
Gud seg for å utslette alt liv på jorda i 
en flom. Bare Noa og familien med to 
av hvert dyreslag ble berget. 

Så angrer Gud og setter en regnbue 
på himmelen. Den skulle være tegnet 
på at Gud aldri mer vil utslette livet på 
jorden, om det så må innebære at det 
vonde og onde lever side om side med 
det som er godt. 

Da jeg så barnetegningene av 
regnbuen tidligere i år, ble jeg 
oppmuntret og rørt. Situasjonen 
vi befant oss i, var preget av stor 
usikkerhet og var uten sidestykke. 
Hele Norge var stengt ned. Folk ble 
permittert, mistet jobben, måtte være 
hjemme fra skolen, og mennesker 
døde. Venner traff ikke lenger 
hverandre, og vi gikk i lange buer for 
å unngå andre. Midt i dette dukket 

Alt blir bra – eller?
AV ROALD ESKILDSEN

regnbuen opp med teksten ”Alt blir 
bra!” Det var noe usigelig vakkert 
ved disse barnetegningene i denne 
situasjonen, men også noe veldig 
virkelighetsfjernt.

For noen blir kanskje det meste i livet 
ganske bra, men for mange andre 
blir ikke alt bra. Livet er ikke uten 
smerte, sorg eller uten bekymring. 
Det å forsone seg med og finne 
måter å leve med at ikke alt har vært 
bra, eller kommer til å bli bra, er ofte 
mer bærekraftig og livgivende enn å 
tviholde på et rosa håp.  

Noen vil nok hevde at kristentroens 
forestilling om en ny himmel og en ny 
jord hvor alt en gang blir bra, nettopp 
er et slikt rosa håp. Men kristentroen 
er verken banal eller uten kontakt med 
livets realiteter. Den rommer smerte og 
alle livets fasetter og må tegnes med 
minst like mange farger som regnbuen 
selv. Regnbuen kan minne oss om 
dette, men mest av alt minner den om 
Guds grenseløse kjærlighet. 
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Foran alterringen står nattverdbegrene 
klare. Her er brød, men også sprit 
er like synlig som altervinen.  Det er 
«koronagudstjeneste» i Voksen kirke. 

Det starter allerede ved inngangen, 
der Walborg Svendsen og Leif Thore 
Jelmert tar imot.  De skal sørge for at 
ikke flere enn 50 personer kommer 
inn i kirken, der det vanligvis kommer 
dobbelt så mange til gudstjeneste. 

Krav om færre deltakere på grunn av koronapandemien gjorde det uvanlig glissent på en gudstjeneste i Voksen 
kirke 14. juni. Bare femti deltakere kunne slippes inn. Kapellan Johannes Thoresen Elgvin og sogneprest Anne 
Pettersen holdt gudstjenesten.

Judit Nagassar (74) har kommet til kirken. Leif Thore 
Jelmert ønsker velkommen og ber om navn og tele-
fonnummer.  - Jeg synes tiltakene er betryggende, 
synes Nagassar.

MED HÅNDSPRIT OG 
AV KJARTAN RØRSLETT
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Håndsprit, vin og brød står klart til nattverden.

ALTERVIN

Smittevernregler
For sånn er reglene fra helse-
myndighetene som gjelder denne 
søndagen, den 14. juni. 

– Vi må skrive dere inn, forklarer
Walborg og Leif Thore. Foran dem
ligger lister med plass til navn og
telefonnummer – opplysninger som kan
brukes til å spore smitten hvis noen blir
syke.
– Ja, og så står det håndsprit på bordet
der, forklarer de.

Ikke siden krigen har myndighetene lagt 
så sterke begrensninger på dagligliv og 
gudstjenester. Men denne gangen er 
hensikten god. 

– Jeg synes det er veldig betryggende,
sier Judit Nagassar (74). Etter å ha
skrevet seg på listen, spriter hun
hendene og finner en plass inne i
kirkerommet.

– I dag er det to tomme plasser mellom
hver av dere som ikke bor i samme
husstand, forklarer kapellan Johannes
Thoresen Elgvin.

Også i forbønnen er pandemien tema:
«Vi ber igjen om at spredningen 
av koronasmitte må stanses,» ber 
menigheten. 

Håndsprit og vin
Til nattverden er håndspriten like 
framtredende som vinen, og sogneprest 
Anne Pettersen spriter hendene synlig 
og omhyggelig før hun deler ut brød og 
vin med så lite berøring som mulig. 

Allerede søndagen etter ble avstands-
kravene mindre strenge, slik at inntil 120 
kunne delta på gudstjeneste i Voksen 
kirke. Denne søndagen går grensa 
fortsatt ved 50 deltakere, men de 
behøver ikke å nekte noen å komme inn.  

– Det kom akkurat 49 i dag, sier sogne-
prest Anne Pettersen.
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FOLKEKIRKEN STÅR STERKT  
– MEN HAR UTFORDRINGER

AV EINAR VETVIK

– Jo det er det. Særlig gjelder dette dåp. 
Dåpstallene har sunket mye de siste årene. 
Derfor har vi hatt en systematisk satsing 
på dåp de siste årene. Vigselstallene er 
bekymringsfullt lave. Andelen kirkelig 
gravferd er fortsatt høy. Vi må være svært 
bevisste på hvordan vi møter menneskene i 
gravferd.

Kirken og fremtiden
På spørsmål om hvordan kirken skal følge 
opp undersøkelsen i årene fremover, sier hun: 

– Den norske kirke er forankret i Grunnloven 
og skal være en folkekirke. Vi skal være til 
stede i hele landet og forkynne evangeliet. 
Da må vi være lydhøre og forstå våre 
medlemmer, hva de ønsker, og hva de er 
kritiske til. Kirken skal være midt i livet og 
midt i en verden i voldsom endring.

– Kirken skal stå i verden og holde lyset tent. 
Det er mange, mange som behøver et glimt 
av Gud. Vi er ikke en kirke på defensiven: 
Budskapet er offensivt og frigjørende. 
Kirkens utvikling er ikke gitt. Den skapes! 

– Kirken er forpliktet til å fortelle om Jesus. 
Om hans åpenhet mot mennesker. Vi må tro 
på denne fortellingen, og troen må stadig 
fornyes. Den kirke som ikke vil ha endring, 
har gitt opp. Kirken fornyes og skapes av 
de kirkelige medarbeidere over hele landet, 
både ansatte og de mange frivillige. Kirken 
skal bidra til å sette undertrykte fri og rope 
ut et nådens år fra Herren. Fremtidens kirke 
skal i økende grad skapes for og sammen 
med de 3,7 millioner mennesker som er 
medlemmer i Den norske kirke. 

– Det er positivt at så mange som 87 prosent 
av medlemmene har besøkt kirken i løpet av 
året, sier Kristin Gunleiksrud Raaum. 

– Det bildet som fremkommer i 
undersøkelsen, overrasker meg ikke. 
Undersøkelsen skal brukes til å forstå kirkens 
relasjon til medlemmene så godt som mulig. 
Kirken må være grunnleggende opptatt av 
hele bredden av sine medlemmer.

Færre tror på Gud
Vi spør om kirken kan være tilfreds med at 
færre tror på Gud.

– Både ja og nei. Å måle tro er en vanskelig 
øvelse. Folk definerer tro ulikt, også sin egen 
tro. Det gjør inntrykk å høre mennesker 
si at de ber aftenbønn hver kveld, men 
de kaller seg ikke kristne. Kanskje bør vi 
slutte å spørre om tro og heller spørre 
om deltakelse i kirkelige handlinger, 
gudstjenester, konserter osv.  Mitt inntrykk 
er at kristentroen står sterkt, selv om færre 
definerer seg som kristne. 

– Når det er sagt, er jeg bekymret over 
nedgangen i kunnskap om kristendom. 
Bibelfortellinger er ikke lenger en felles 
referanseramme for folk. Derfor er 
trosopplæring så sentralt i kirken.

Flest besøk på kirkegårder
Vi spør om det er en tankevekker at den 
største delen av de som har hatt kontakt 
med kirken, har besøkt en kirkegård, mens 
deltakelsen i andre aktiviteter synker.

Kristin Gunleiksrud Raaum

I forrige nummer av Voksen menighetsblad presenterte vi 
medlemsundersøkelsen i Den norske kirke 2019. Her følger vi opp med 
en kommentar til undersøkelsen fra kirkerådets valgte leder Kristin 
Gunleiksrud Raaum.



for 5. og 6. klasse 

28.-29. november

Du er invitert til å overnatte i 
kirken din fra lørdag til søndag.
Ta med en venn og kom!

Husk 

soveposen!
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Har du lyst til å synge i 
Voksen kirkekor?

AV RANDI SELMER

Variert repertoar 
Voksen kirkekor øver i kirken hver 
tirsdag fra kl. 1900 til 2115. Øvelsene 
starter med oppvarming av stemmene 
og eventuelt sang- og pusteteknikk. Så 
fortsetter det med øving på sanger og 
en liten forfriskningspause underveis. 

Repertoaret styres av korets deltagelse 
på gudstjenester samt av julekonsert,  
(i år den 9. desember), og vårkonsert 
23. april i år. Repertoaret er allsidig: fra 
klassisk og folketoner til black & white 
spirituals, viser og gospel, i tillegg til 
salmer og liturgisk musikk.

Siden Voksen kirkes 25-års-jubileums-
konsert ble utsatt ett år, blir vår-
konserten 2021 hovedsakelig 
jubileumskonsert med spennende og 

– Å synge i kor er moro, inspirerende og sunt, sier dirigent og sangpedagog Reidun Sørem

flott program, helt fra åpningen av 
kirken med vigslingsverk av Per Arne 
Løvold og frem til i dag med nyskrevet 
jubileumsverk av Carl Petter Opsahl.

Åpen korøvelse 
Tirsdag 9. september er det åpen kor- 
øvelse for alle interesserte. De som etter 
øvelsen ønsker å bli med i koret, tilbys 
en enkel stemmeprøve.  
Ta kontakt med dirigent Reidun Sørem 
på tlf. 41 25 00 53.

Godt miljø og ansikt utad
Anne Sagsveen har vært korets 
engasjerte styreleder i mange år.

– For meg er musikk en viktig del 
av gudstjenestelivet. Ønsket er at vi 
kan bidra til å løfte fram gammel og 
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ny kirkemusikk i liturgien og i egne 
konserter. Vi samarbeider gjerne med 
lokale musikere og kor knyttet til 
nabomenigheter slik at vi også kan 
framføre større verk.
 
– Jeg tror det merkes utad at vi trives 
i koret, og at vi har et godt miljø. 
Jeg opplever at vi er en integrert 
del av menighetslivet i og utenfor 
gudstjenestene, og at prestene og 
menigheten setter pris på oss. Vi er 
også en del av Voksen menighets ansikt 
utad ved at vi også har sunget på flere 
arrangementer utenfor kirken, som 
lokalteater på Hovseter, Røa-dagene og 
Voksenenga nærmiljøhage. 

Kormedlem tok opp sanggleden fra 
barneårene
Bjørn Ståle Tennfjord er en av flere 
glade korsangere. Han forteller litt om 
hvordan han opplever å synge i koret. 
– I mine yngre år sang jeg i barnekor 
og etter hvert kirkekor. I voksen alder 
savnet jeg gleden ved dette og tok 
kontakt med dirigenten for å høre om 

mulighetene til å bli med i kirkekoret 
her. Nå har det blitt fem-seks år som 
kormedlem, først som bass, og senere 
som tenor.

– Å synge i kirkekoret gir meg mye. 
Læring og mestringsfølelse er alltid 
godt. Under Ådnes og Reiduns kyndige 
og inspirerende ledelse har jeg lært mye 
og føler meg stadig mer trygg på mine 
ferdigheter. Det er kjekt å møte til øving 
og vite at jeg kan komme enda et lite 
steg videre. Dernest er selve sanggleden 
sentral. Videre liker jeg å tro at de som 
hører på oss, også opplever inspirasjon 
og sangglede.

– Til slutt vil jeg nevne det sosiale ved 
å synge i kor. Jeg har blitt kjent med 
mange nye personer. Om vi er ulike og 
mangfoldige, har vi godt humør som 
felles basis, noe som preger hver eneste 
øving, avslutter Bjørn Ståle.

Koret synger ved utvalgte gudstjenester i kirken.
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Rosa busser 
til glede for eldre
AV KJARTAN RØRSLETT

– Jeg synes det er fantastisk. Det er 
utrolig at dette tilbudet finnes, sier Nina 
Eek. 84-åringen sitter i en rosa buss, et 
dør til dør-transportmiddel som gleder 
mange eldre i Oslo.

De rosa bussene er et samarbeid 
mellom Ruter og Oslo kommune. Eldre 
over 67 år kan bestille skyss fra dør 
til dør til samme pris som de betaler 

på trikk, bane og buss ellers i byen. 
Tilbudet er et prøveprosjekt i fire 
bydeler ut året, blant dem Vestre Aker. 

Rosa buss til polet
– Jeg fikk brosjyren om dette tilbudet 
av en venninne nylig og er helt 
overveldet, sier Nina Eek, som bor på 
Ullern. Denne gangen tok hun bussen 
fram og tilbake til Røa for å kjøpe litt vin. 

– Jeg har bare visst om dette i noen uker, men det er et fantastisk tilbud. Jeg er overveldet, sier Nina Eek (84) 
som har funnet plass på en aldersvennlig, rosa buss. 
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Oslo vil gjerne bli en aldersvennlig by, 
og en undersøkelse blant eldre viste 
at et godt tilpasset transporttilbud er 
viktig. Oslo kommune betaler derfor 
kostnadene. 

– Tilbudet er tilpasset dem som ikke 
er så spreke til beins. Men vi vil jo 
gjerne at så mange eldre som mulig 
bruker det, sier Kari Røstad, leder for 
mobilitetstjenester i Ruter. 

Unngår isolasjon
En 72-åring som har vondt for å gå 
langt, tar bussen fra Hovseter til Røa for 
å gjøre ærender i butikker eller treffe 
venner. Hun vil være anonym, men 
skryter av de rosa bussene. 

Det betyr veldig mye for å unngå å bli 
isolert og deprimert, sier hun. 

Fra Olaf Bulls vei på Bogstad kommer 
Lillian Gunvor Breunig (70) på bussen. 
Hun skal til Bogstadvannet for å bade. 
Hun synes ikke setene er de beste og 
sier bussen av og til sliter med å ta seg 
fram. 

– Men ellers er det et fantastisk tilbud, 
synes hun. 

- Nå skal jeg ta årets første bad i Bogstadvannet, sier Lillian Gunvor Breunig (70). Hun er blitt kjørt til 
badeplassen av sjåfør Artur Germizi i rosa buss fra Ruter. 
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August
SØN 30. 13. søndag i treenighetstiden. 

Matt. 25.14-30. 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene kl. 11. Elgvin. 
Jacobsen. Elverhøi. Ofring. 
Kirkekaffe. 

September
SØN 06. Vingårdssøndag. Matt. 20.1-16. 

Høymesse kl. 11. Diakoniens 
dag. Pettersen. Rakli. Jonny 
Mydland. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring til Maisha 
Mema. Kirkekaffe.

LØR 12 
SØN 13.

15. søndag i treenighetstiden. 
Konfirmasjonsgudstjenester. 

SØN 20. 16. søndag i treenighetstiden.  
Mark. 7. 31-37. 
Familiegudstjeneste kl. 11.  
Høsttakkefest. Elgvin. 
Jacobsen. 4-åringene deltar. 
Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 27. 17. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 11.17-29. Høymesse kl. 11. 
Brorson. Ajer. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

Oktober
SØN 04. 18. søndag i treenighetstiden. 

Matt. 8.14-17. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Vikar for organist. 
Voksen kirkekor. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. 

SØN 11. 19. søndag i treenighetstiden. 
Matt. 5.20-26. Høymesse kl. 11.  
Brorson. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

SØN 18. 20. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 11.1-5. Familiegudstjeneste 
kl. 11. Pettersen. Jacobsen.  
6-åringene deltar. Vestre Aker 
strykeorkester (10-13 år). Band. 
Ofring til TV-aksjonen. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.

SØN 25. Bots og bønnedag. Luk. 13.22-
30. Høymesse kl. 11. Brorson. 
Jacobsen. Voksen kirkekor. 
Dåp. 

November
SØN 01. Allehelgensdag. Matt. 5.1-12. 

Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Rakli. Jacobsen. Voksen 
kirkekor. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. Åpen kirke til kl. 15.

SØN 08. 23. søndag i treenighetstiden. 
Mark. 10.28-31. Høymesse 
kl. 11. Elgvin. Jacobsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

SØN 15. 24. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 6.63-69. Misjonsguds-
tjeneste kl. 11. Pettersen. Rakli. 
Jacobsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring til misjonsprosjektet 
SAT-7. Kirkekaffe.

SØN 22. Kristi kongedag/domsøndag. 
Matt. 25.31-46. Høymesse kl. 11. 
Pettersen. Jacobsen. Voksen 
kirkekor. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 

SØN 29. 1. søndag i advent. Luk. 4.16-
22. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Elgvin. Elverhøi. Jacobsen. 
Band. Lys våken-deltakere. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Høst i Voksen 2020 
Gudstjenester 
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Se våre nettsider, www.kirken.no/voksen 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.

Faste aktiviteter høst 2020

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

Frokosttreff for menn
Lørdag 29. august og 31. oktober.  
Tidspunkt kl. 0830-1000

Menighetens bønnefellesskap
Tirsdag og torsdag kl. 0700 til kl. 0800

Bønnefrokost i kirkestuen 
3. oktober og 7. november. Tidspunkt  
kl. 0830-1000. Medbrakt frokost

Voksen kirkekor
Øvelse tirsdager kl. 1900-2115

Menighetsmiddag for alle aldre
16. september, 14. oktober og 25. november. 
Tidspunkt kl. 1700

Onsdagskvelder i Voksen 
7. oktober, 11. november og 9. desember. 
Tidspunkt kl. 1900

Trosopplæring
Se egen oversikt på barne- og 
ungdomssidene

Søndagsskolen fra 3 år
Søndager under gudstjenesten 

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

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

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

Junior KRIK 3.-4. klasse
Annenhver fredag kl. 1730-1845 Voksen skole

KRIK Tweens 5.-7. klasse
Annenhver fredag kl. 1830-2000 Voksen 
skole
 

KRIK ungdom 7.-10. klasse
Annenhver fredag kl. 2000-2130
Voksen skole

Ungdomsklubb
Hver onsdag kl.1900-2130

Se våre nettsider: www.kirken.no/voksen for flere detaljer og eventuelle endringer.
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Dette skjer i Voksen kirke

Onsdagskvelder i Voksen høsten 2020  
Velkommen til tre onsdagskvelder i Voksen 
kirke denne høsten. Enkel servering og 
fellesskap. Kveldene starter kl. 1900.

7. oktober  «Noen må kjempe for andres 
rett…» En kveld med Svein 
Ellingsens salmer. Vi får besøk av 
Jappe Erichsen, prest og tidligere 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 
Forsangere fra Kirkekoret. Kantor 
Mathias R. Jacobsen og prest Anne 
Pettersen.

11. november  Stille kveld. En hjelp til stillhet 
og meditasjon ved prest og 
kunstterapeut Eva Sofie Berg og 
prest Anne Pettersen. 

9. desember  Voksen kirkekor synger julen inn. 
Kirkegløgg.

Familiemiddager i Voksen kirke
Velkommen til middagsfellesskap i Voksen 
kirke kl. 17 onsdag 16. september, 14. oktober 
og 25. november. Det er ingen påmelding.  
Pris: Maks betaling for familier kr. 70.

Allehelgensdag søndag 1. november kl. 11
Menigheten minnes dem som har gått bort 
siden forrige Allehelgensdag. Navnene blir 
lest opp, og det blir anledning til å tenne lys. 
Det er kirkekaffe etter gudstjenesten. Kirken 
er åpen for stillhet og lystenning frem til  
kl. 1500.

Menighetens bønnefellesskap
Velkommen til åpne bønnesamlinger i kirken 
hver tirsdag og torsdag morgen, kl. 0700 - 
0800. 
Videre er det bønnefrokost i kirkestuen lørdag 
3. oktober og 7. november kl. 0830 – kl. 1000. 
Ta med matpakke – kaffe/te serveres.
Sakristiet innerst i kirkens kontorgang er 
åpent for stille bønn fra kl. 1030 før hver 
søndagsgudstjeneste. 

Mannsfrokost i Kirkestua
Velkommen til frokostsamling for menn  
kl. 0830-1000 lørdag 29. august og 31. oktober 
i kirkestua i Voksen kirke. Deltakerne samles 
om en god frokost - noen ganger med 
invitert gjest. Ingen påmelding. Pris: kr. 50.   
For spørsmål, kontakt diakon Espen Rakli.

Åpen kirkestue høsten 2020
Åpen kirkestue har møte torsdager i Voksen kirke med kaffe kl. 1200 og program kl. 1300.

3. sept. Øyvind Angell Gaukstad: Holmenkollen kapell   

10. sept. Ida Fossum Tønnessen: Mærradalsbekken på langs 

17. sept. Anne Pettersen: Fra studietur til Nederland

24. sept. Nina Samuelsen: Kystlangs i robåt 

1. okt. Gudstjeneste med Hovseterhjemmet. Musikk ved Gunnar Ajem

8. okt. Magne Mjærum: Misjonsprogram (NMS) 

15. okt.    Connie Toverud: Troens rolle i min skole! Connie forteller fra sin tid som 
elevrådgiver ved en kvekerskole i USA

22. okt. Torbjørn Greipsland: Bibelske spor i dag i Israel og Egypt

29. okt. Høstfest 

5. nov. Stein L. Meyer: Hellenismen i Orienten 

12. nov. Magnar Gjerstad: Gulltransporten i 1940

19. nov. Allsang

26. nov. Utgår p.g.a. Gjestebud på Diakonhjemmet

27. nov. Gjestebud på Diakonhjemmet, kl. 1130

3. des. Besøk av Røa Seniorkor

10. des. Året 2020 – Guds menighet er jordens største under. Ved diakon Espen Rakli

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

Oppstart familiegudstjeneste
Nå kan familiene i Voksen igjen 

samles til familiegudstjeneste, første 

gang søndag 20. september. Da skal 

4-årsboka deles ut til 4-åringer i Voksen. 

På familiegudstjenestene er barn aktivt 

med i gudstjenesten, det er band, samt 

liturgi og bevegelser tilpasset barna, med 

andre ord en gudstjeneste på barna og 

barnefamilienes premisser. 

Søndagsskole
På de fleste vanlige gudstjenestene er 

det søndagsskole for barna under guds-

tjenesten. Fra og med høsten 2020 deles 

søndagsskolen opp i to aldersgrupper, under 

og over skolealder. Se oversikten over 

gudstjenester når det er søndagsskole. 

Babysang 
Velkommen til babysang i høst hver 

tirsdag til sangstund, lek, prat, kaffe og 

medbrakt niste. Første babysang i høst blir 

tirsdag 25. august kl. 11-13. Tilbudet er for 

alle uavhengig av tro og kirketilknytning. 

Mange gir tilbakemelding på at de 

setter stor pris på å møte andre i samme 

situasjon, og at barna koser seg med 

sang og lek. Oppdatert info om babysang 

til høsten vil være på facebook-gruppa 

«Babysang og småbarnsang i Voksen 

kirke» og på www.kirken.no/voksen.

Trosopplæring for alle

Målet med trosopplæringen er at alle skal føle seg velkommen og få en spesiell invitasjon i 
posten til et arrangement tilpasset barnas alder en gang hvert år frem til barna fyller  
18 år.  Det er fokus på felleskap og det mest sentrale i den kristne troen. Se høstens 
program under og noter gjerne i kalenderen. 

Trosopplæringstiltak høsten 2020 

3-åringer
3- års skattejakt i kirken  
tirsdag 3. november

2. klasse – Julespill
Julesamling med julespilløvelse mandag  
14. desember 

4 og 5-åringer 
4 og 5-årssamling og familiegudstjeneste 
med utdeling av 4-års bok til 4-åringene, 
onsdag 16. september og søndag  
20. september

 5.- 6. klasse 
Lys Våken 
Lys Våken med overnatting – helga  
28.-29. november 

6-åringer
6- års samling og familiegudstjeneste med 
utdeling av 6-års bok onsdag 14. oktober 
og søndag 18. oktober

8. klasse 
Innskrivingstiltak for konfirmanter
Kahoot, snacks og bli kjent etter  
innskrivningen 21. oktober
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Vikar for trosopplæringsleder

Veronika Gundersen Sævik går ut i 
svangerskapspermisjon, og Line Marie 
Hverven Engemoen skal være vikar det 
kommende året. Hun har en bachelor i teologi 
ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 
i Stabekk og fullførte sin master i teologi 
ved Menighetsfakultetet våren 2020. Line er 
oppvokst i Jæløy kirke og har vært engasjert 
i konfirmantarbeidet der. Fra studietiden har 
hun vært engasjert og hatt ulike oppgaver i 
Filadelfiakirken på Majorstua. 

- Hva gleder du deg mest til i jobben?
- Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med 
både ansatte og frivillige i Voksen og å ta del 
i menighetslivet hos dere. Det blir spennende 
å følge menigheten gjennom et helt kirkeår 
med alt det innebærer, avslutter Line. 

Lederkurs

Lederkurs for tidligere konfirmanter vil starte 
opp til høsten. På kurset får du mulighet 
til å bli en del av ungdomsmiljøet i Voksen 
kirke der du gjennom teori og praksis lærer 
hvordan være leder. Det er nyttig erfaring 
som også kan brukes senere i livet. På slutten 
av året vil du få utlevert et kursbevis. 

Følg med på våre nettsider om informasjon. 

Konfirmantleir

Årets konfirmantleir blir påvirket av 
koronaviruset. Planen var å dra til Tjellholmen, 
men i år blir det en bo-hjemme leir. 46 
konfirmanter og 12 ungdomsledere samles i 
Voksen kirke i august hvor det er fem dager 
med undervisning, bli-kjent leker, hygge, 
kveldsavslutning. 

Kor

Ungdomskoret vil starte opp igjen fra 
høsten, og første øvelse vil være 19. august. 
Det er fra 8. klasse og til og med 3. klasse 
på vgs. Koret er for alle som liker å synge, 
vil være med i band eller som ønsker å være 
med i ungdomsarbeidet. 
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Denne høsten starter arbeidet med å bygge 
ny reservevannforsyning til Oslo. Det skal 
bygges en ny vannledning fra Holsfjorden 
ved Vefsrud i Lier kommune. Vannet skal gå 
gjennom en 19 kilometer lang tunnel gjennom 
Lier, Hole og Bærum til Huseby. Hele prosjek-
tet skal være ferdig til 1. januar 2028.

Under Husebyskogen skal det bygges et 
moderne vannbehandlingsanlegg
som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning 
med rent drikkevann. Det skal lages en 
tunnel for daglig transport og et driftsbygg 
på Hundejordet rett over veien for Huseby 
skole. Under byggingen av tunnel og 
vannbehandlingsanlegg vil Hundejordet være 
riggområde med transport av masse fra 
fjellet, samt utstyr og materiell.

Hva vil skje
Vi har snakket med bydelskoordinator for 
prosjektet Caroline M. Svendsen om hva som 
skal skje i området vårt i årene som kommer.

– Hvorfor må det bygges ny vannforsyning i 
Oslo?
– I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent 
av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt 
i systemet som forsyner byen med vann, 
kan få alvorlige konsekvenser. Det finnes 
ingen reservevannkilde som kan sørge for 
drikkevann til innbyggerne i Oslo, hvis noe 
galt skjer med dagens vannforsyning. Derfor 
er vi nødt til å sette i gang arbeidet med en 
fullgod ekstra vannforsyning.

– Hva vil skje på Hundejordet?
– Arbeidet på Hundejordet vil pågå fra høsten 
2020 til 2027. Da blir hele Hundejordet brukt 
som riggplass, og stien over jordet blir lagt 
om. Sprengningsarbeidene vil pågå i ca. 
fire år fra 2020 til 2024, og det er da det vil 
være mest transport av steinmasser ut fra 
anleggsområdet.

– Hva gjøres for å begrense belastningene for 
oss i lokalmiljøet?
– Langs skolegården på Huseby skole 
kommer det en bedre og høyere støyskjerm. 
Av hensyn til skolene vil det ikke bli 
sprengning i tunneladkomsten i skoletiden. 
Sprengning under bakken vil foregå mellom 
0700 og 2300 på hverdager, samt mellom 
0800 og 1600 på lørdager. Sørkedalsveien 
skal rengjøres daglig. Det skal være 
trafikkvakter i skoletiden, og det blir bygd et 
planfritt kryss for gang- og sykkelstien forbi 
anleggsplassen. 

I tillegg til arbeidet ved Hundejordet, 
lages en tunnel ved Husebybakken 
skipark bak Smestad gjenbruksstasjon. 
Fra Huseby vannbehandlingsanlegg skal 
det bygges en vanntunnel til eksisterende 
vannledningsnett og ut til forbrukerne. Også 
på Sollerudstranda blir det store arbeider 
frem til anlegget er ferdig.

Ny vannforsyning i Oslo

Slik skal driftsbygget på 
Hundejordet se ut når det 
er klart

AV BJØRN GJEFSEN
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Voksen – en grønn menighet

Vi lever i en tid hvor klimaendringer og 
naturødeleggelser truer mangfoldet 
og livsgrunnlaget i naturen, og 
ekstremvær og andre trusler blir stadig 
mer merkbart. Som kirke er vi kalt til å 
være gode forvaltere av skaperverket 
og etterfølgere av Jesus Kristus. 
Ved å ta vare på skaperverket tar vi 
ansvar for kommende generasjoner, 
og for dem som allerede er rammet av 
klimaendringene. 

Voksen menighet er en av mange 
grønne menigheter i Den norske kirke. 
Det er utarbeidet en egen grønn 
status som viser at Voksen slutter 
seg til og anerkjenner kirkens grønne 
arbeid sentralt. Som grønn menighet 
ønsker menigheten å bidra til glede, 
takknemlighet og undring over å være 
del av skaperverket. Samtidig er det 
et ønske å skape engasjement og 
kreativitet til å ta vare på den verden 
Gud har gitt menneskene. 

Grønn menighet
Å være grønn menighet er en konkret 
måte å ta Guds kall om ansvar for 
skaperverket og vår neste på alvor. 
Det går rett inn i kjernen av å være 
en diakonal og misjonær menighet, 
og å leve ut etterfølgelsen av Kristus i 
praksis.

Voksen har som andre grønne 
menigheter, en grønn plan med tiltak 
knyttet til god forvaltning av ressurser 
og en miljøvennlig tilnærming til 
aktiviteter og forkynnelse. Tiltakene 
skal gi hjelp og inspirasjon til en 
bevisstgjøring av at alle gjennom små 

AV MARIANNE FØLLING

grep kan bidra til en bedre forvaltning 
og en mer bærekraftig livsførsel. 

Det er fint å få være del av et 
felles engasjement for å ta vare på 
skaperverket. La oss inspirere hverandre 
til handling, og bli inspirert av kirkens 
grønne arbeid og andre gode tiltak som 
gir håp for framtiden.

Les mer om Grønn menighet på dette 
nettstedet https://kirken.no/nb-NO/
gronnkirke/gronn-menighet/. Voksen 
menighets grønne plan finner du på 
dette nettstedet https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/
voksen/gronn-menighet/.

Foto: iStockPhoto
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OPPSLAGSTAVLEN 
Voksenmessen 2020  Av Gro Mikkelsen

Lørdag 14. november er det messe i 
Voksen kirke fra kl. 1000 til kl. 1500.  
På messen blir det yrende liv med 
konsert, kafe, utlodning, salg av hånd-
arbeid , kaker, syltetøy og bruktmarked 
(ikke møbler). Det er gode muligheter 
til å vinne gevinster på lotteribordene. 
Voksenmessen har egen kafe som kan 
friste med mye godt. Overskuddet 
fra messen går til å opprettholde 
aktiviteter i kirken for barn, unge og 
voksne.

Voksenmessen er avhengig av mange 
frivillige som kan bidra med praktisk 
hjelp, kaker, gevinster, håndarbeid, ting 
til bruktmarked etc. (vi kan hente).
Blir du med på dugnaden? Ta kontakt 
med:

Gro Mikkelsen, tlf 97501625/ e-post: 
gro.mikkelsen2@getmail.no eller  
Espen Rakli på menighetskontoret.

Sorggrupper 
Har du mistet din livsledsager og 
kjenner at sorgen er tung å bære? Å 
delta i en sorggruppe er en god hjelp 
for å kunne bearbeide sorgen sammen 
med andre i samme situasjon. I Vestre 
Aker prosti er det to sorggrupper. Den 
ene holder til i Ullern menighetshus 
og møtes hver tredje mandag. Den 
andre møtes på Sogn frivilligsentral 
på Kringsjå/Nordberg hver tredje 
tirsdag. Temaer som tas opp, er sorg, 
savn og minner, møte med døden og 
sorgens konsekvenser for kropp og 
følelser. 

Ta gjerne kontakt med:

•  Diakon i Nordberg menighet Lillian 
Dombestein tlf 973 05 294 eller e-post 
ld929@kirken.no

•  Terapeut Gro Kvalheim e-post grokvalh@
online.no

•  Diakon i Ullern menighet Bahare B Bjerg tlf 
408 14 336 eller e-post bb634@kirken.no

•  Diakon Ole-Jørgen Andersen  

tlf 40814249 eller e-post oa228@kirken.no 

Du kan også gjerne ta kontakt dersom 
du ønsker individuelle samtaler utover 
dette tilbudet.

PREP-samlivskurs
Helgen lørdag 10. og søndag  
11. oktober arrangerer menighetene 
i Oslo vest to dagers samlivskurs i 
Grefsen menighetssenter. Lørdag  
kl. 10-17 og søndag 12-17. PREP fokuserer 
på det som styrker parforholdet og 
gir verktøy til god kommunikasjon. 
Kursholdere: Åshild S. Storheim og Knut 
Erlend Hjorth-Johansen. Sertifiserte 
kursledere v/Modum Bad.

Pris: kr. 1000 pr. par inkludert lunsj og 
kursmateriell. Kursstedet er Grefsen 
menighetssenter, Glads vei 47, 0489 
Oslo. Påmeldingsfrist 24. september 
til Anette Norman, an628@kirken.no 
eller telefon 408 14 123.
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Døpte Døde
Tobias Lohne Fosse

Johannes Austad Eide

Agnes Skogseth Lindbach

Evelyn Skolt

(Liste pr. 19.06.20)

Erik Wessel 

Brita Ellen Johansen 

Håkon Willoch 

Reidun Marie Rasmussen 

Britt Johnsen 

Unni Ingeborg L’abée-Lund 

Ingeborg Roald 

Heidun Annie Lien 

Liv Marie Vaage 

Kristin Hiorth 

Inger Marie Fønnebø 

Per-Kristian Meum 

Per Oddvar Dahl 

Sølvi Høgberg 

Trygve Ølfarnes 

Ingrid Slaatta 

Svein Arthur Knudsen 

Olav Sulheim
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VÆKERØVEIEN 167 A 
TLF: 48 10 71 79 

MANDAG – LØRDAG: 08:00-23:00 
SØNDAG: 09:00-22:00 

VÅRE HYGGELIGE MEDARBEIDERE KAN 
HJELPE MED HJEMKJØRING AV VARER.  

VELKOMMEN TIL OSS! 

www.kjelsasmalerservice.no 

Alt av innvendig 
og utvendig 

malerarbeider.

Borettslag, 
sameier og privat.  

Norsk faglært maler med 
gode lokale referanser.

NB ! Pensjonist rabatt

Kurveien 52, 0495 Oslo
Mobil 90763309 

Kjelsas.malerservice@gmail.com

Kjelsås
Malerservice
A. Baumann
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På                  på BOGSTAD
gir vi deg den servicen  
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117

23 25 30 30

Dekk-service
Skifte av lyspærer og vindusvisker
Utleie av tilhenger
Ny vaskemaskin
Gass

Ringsveien 3, 1368 Stabekk

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

17

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

Voksen kirke kan 
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Fredelige omgivelser.
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Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor
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leie
lokaler

?



23

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

Få fysioterapeuten hjem til deg.
Et rimelig og lett tilgjengelig

tilbud for deg som har behov for
litt hjelp.

www.hjemmefysio.no

kontakt@hjemmefysio.no

Tlf: + 47 462 97 902

Stasjonsveien 69, 0768 Hovseter
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BRILLER

Røa Optikk
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Harald Larsen a/s
�
����������������

���������

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
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ADVOKAT MORTEN PERSEN
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