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Våren står for døren  
– god påske
Etter en god gammeldags vinter med nok snø 
for de skiglade, men litt for glatt for oss alle, er vi 
på vei inn i en lysere årstid. Nå skal det rakes og 
ruskes i bed og rabatter, «Rusken» skal feie gater 
og streder, og dugnader med frivillige hender 
hjelper til å sette byen i stand. Frivillighet er et 
viktig stikkord.

Oslo bispedømme har valgt å sette fokus på 
frivillighet i året som kommer. Frivillighetsåret 
2018 er ment som et stort og viktig diakonalt løft 
for hele kirken vår. Et år hvor vi alle kan bli med 
og finne gode oppgaver. Vi vet at mye av alt det 
vi gjør i menigheten vår, er basert på frivillighet. 
Jeg nevner i fleng arbeid med gudstjenester, 
kirkekaffe, korarbeid, Åpen kirkestue, speider`n og 
barne- og ungdomsarbeidet vårt. Vi samarbeider 
også nært med Frivillighetssentralen i bydelen. 
Inne i bladet kan dere lese om to store frivillige 
oppgaver i menigheten, Voksenmessen og 
Voksenenga nærmiljøanlegg. 

I neste nummer vil vi bli kjent med enda flere 
aktiviteter det samarbeides om. Det hevdes 
at uten frivillighet stopper Norge. Det er mye 
sannhet i det.

Det er ikke alltid at det som planlegges, blir 
slik man hadde tenkt. I 2018 blir det en annen 
bemanning i staben enn planlagt. Soknepresten 
redegjør for dette inne i bladet.

Det skjer også store ting bygningsmessig med 
nytt kjøkken oppe og nede. Skal man dømme av 
bildene inne i bladet, kan man spøkefullt si at det 
er en rivende og byggende utvikling i Voksen.
Dette bladet gir oversikt over menighetens 
program helt fram til september. Sjekk gjerne 
hjemmesidene for oppdateringer.

God påske og en fin vår og sommer til 
menighetsbladets lesere. 

Ida F. Tønnessen - Redaktør
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På scenen på Det Norske Teateret har Bjørn Eids-
våg siden august 2016 frem til dags dato jaktet på 
hvem Jesus egentlig er. Mange har fått med seg 
forestillingen der vi tas med på en reise igjennom 
musikerens egen livshistorie, eller rettere sagt 
hans troshistorie. Etterlysningen går ut på hva det 
er ved denne Jesus som gjør at han har påvirket 
oss som mennesker og vår kultur. Oppsetningen 
har både inspirert og provosert. Eidsvåg leter 
både i kulturhistorien og i hans egen oppveksthis-
torie etter hva Jesus har betydd og kan bety for 
ham og oss i dag. Det er en forestilling om ulike 
forestillinger om Jesus. Jakten Eidsvåg har startet, 
kan inspirere oss til å stoppe opp ved vår egen 
livshistorie og troshistorie. Hva har jeg trodd på, 
og hva tror jeg nå på? Trenger jeg en tro i dag, og 
i så fall hvordan kan jeg gi den et uttrykk? Til hjelp 
i oppklaringen av den etterlyste kan sluttreplikken 
i oppsetningen gi oss en retning i vår egen søking. 

Forestillingen ”Etterlyst: Jesus” avsluttes med en 
bønn om hjelp til å leve ydmykt i møte med livet. 
Kanskje kan vi la denne bønnen bli en del av vårt 
eget liv og vår egen lengsel? Kanskje kan den 
inspirere oss til å formulere vår egen tro og vårt 
eget håp? 

Den kan oppleves som en bønn i livet og en bønn 
for livet:

”Kjære, Gud. 

Hjelp meg til å vokse i kunnskap og innsikt av  

hva kjærlighet og nåde er. 

Gi meg styrke til å tåle å få avslørt mine  

fordommer og dårlige valg. 

La meg ikke se ned på noe menneske på grunn  

av rase, rang, legning, kjønn, utseende, tilstand.  

La meg gjøre godt og være snill. 

ANDAKT

Etterlysning
ELLEN HØEG BJERKE              

Og la meg når jeg møter det som er stort og viktig 

og vakkert, få klokskap til å bøye meg for det, og 

til å omfavne det. 

Takk for den stunden jeg får være med i dette livet. 

Og la meg sammen med alle andre få være med 

og gjøre det enda bedre og enda vakrere for dem 

som kommer etter oss. 

Og la meg til slutt få finne den evige hvile. 

Og finnes det en himmel, åpne den i alle fall for 

dem som har hatt et helvete på jord.

Amen.”

La oss fortsatt både inspireres og provoseres i 
etterlysningen av Jesus.  
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Pernille er 40 år, Røajente og har tre barn + et 
bonusbarn. 

Hun er landskapsarkitekt utdannet fra Norges 
miljø og biovitenskapelige universitet og 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Mastergrad 
i «Produktiv by» en mulighetsstudie for urbant 
jordbruk i Oslo.

Pernille driver firmaet Dyrk som jobber med 
planlegging, utforming og etablering av urbane 
landbrukstiltak. Hun driver også med rådgivning, 
kurs og foredrag om urbant landbruk og er 
rådgiver i FAGUS. Hun nevner også at hun jobber 
med hageplanlegging.

Ingen dårlig bakgrunn for å være daglig leder av 
et nytt og spennende prosjekt i vårt nærmiljø.  
- Hvorfor denne interessen, spør vi?
Hun forteller at hun er spesielt interessert i urbant 
landbruk som verktøy for bærekraftig byutvikling. 
Hun brenner for å skape sosiale, inkluderende og 
grønne møteplasser lokalt. 

Og det har hun, sammen med gode hjelpere, 
klart. Hvordan startet dette opp?
Det hele startet på Frivillighetsdagen på Røa for 2 
år siden. Da møttes Ådne Svalastog, Espen Rakli 
og folkehelsekoordinator i Bydel Vestre Aker, 
Ragnhild Lorentzen, og Pernille. Der tente de på 
ideen om å lage Voksenenga nærmiljøhage, og så 
var det hele i gang. Med sin utdannelse og med 
sin glede av naturen, noe hun er en flittig bruker 
av, så var det er godt utgangspunkt. Kommunen 
leide ut en god parsell bak kirken, og det var med 

Pernille Leivestad 
– en ny stemme i vårt nærmiljø

Menighetsbladet hadde lyst til å få vite mer 
om denne blide, glade og positive daglige 
lederen av Voksenenga nærmiljøhage, og vi 
avtalte en prat med henne i kirkestuen. 

en skrekkblandet fryd de fire kastet seg ut i et 
prosjekt som vel var noe utenfor komfortsonen.

Det er viktig å styrke frivillighet, men det krever 
en ildsjel, og ildsjelen er Pernille. Blid og full av 
pågangsmot ble hun ansatt som daglig leder. 
Hvordan var oppstarten?
Jeg må innrømme at starten ble noe tyngre en 
antatt, da det viste seg at under alt gresset skjulte 
det seg en gammel fyllplass full av stein. Du skal 
være ganske positivt innstilt til steinplukking og 
leirjord i regnvær for å orke dette.

Voksenenga er likevel blitt en suksesshistorie. 
Det er delt ut 50 parseller på 25 m2, og det er 
ca. 25 forskjellige nasjoner representert. Videre 
kan Pernille fortelle at 2000 mennesker har vært 
innom hagen og deltatt i ulike aktiviteter.
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Vi ser tendenser også andre steder i byen, så dette 
er nok et element i fremtidens byutvikling. 

Og hvem er mer kompetent til å drive Voksenenga 
enn Pernille med mastergrad i  «Produktiv by»en 
mulighetsstudie for urbant jordbruk i Oslo.

Bildene taler for seg selv, for midt oppe i all stein 
og stiv jord, er det blitt en grønn oase som det er 
hyggelig å besøke.  

I frivillighetsåret 2018 er dette et svært godt  
eksempel på hva frivillighet kan bety i praksis.

I perioden mai-oktober 
åpnes Voksenenga for 
interesserte fra nærmiljøet. 
Foreningen inviterer til 
hagestell, matlaging og hygge 
sammen med andelshavere og 
parselldyrkere.

Arrangementet er helt 
uforpliktende uten påmelding, 
og det passer for små og 
store! Ta med hagehansker og 
klær etter vær.

Bli andelshaver i 
nærmiljøhagen!
Som andelshaver er du med 
på dyrkingen av felleshagen 
og får en del av avlingen når 
den høstes inn. Du kan delta 
i en av arbeidsgruppene eller 
stelle i hagen på egenhånd. 
På tavlen i drivhuset vil du 
til enhver tid kunne lese 
hvilke arbeidsoppgaver som 
skal gjennomføres. Som 
andelshaver har du fri tilgang 
til hagen og fasiliteter som 
bålplassen og utekjøkkenet for 
deg og dine nærmeste.

Les mer på nettsiden: 
www.voksenenga.no

Jordskokksuppe som Ådne 
har laga nokre gonger med 
ingrediensar frå Voksenenga.
Jordskokken er rota til mykje 
godt! Den nøtteaktige delikate 
smaken hevar smaken til 
gastromomiske høgder. 
Jordskokken var faktisk nokså 
vanleg her i landet før jordepla 
vart innført, men havna i 
skuggen av nykommaren, 
kanskje fordi han ikkje gjev like 
stor avling og er meir knudrete 
i forma. Til gjengjeld inneheld 
jordskokk ikkje stivelse, har 
god smak, er lett å dyrke 
(sprer seg lett) og er i tillegg 
dekorativ. Dei høge grøne 
stenglane med gule blomar 
minner om solsikker.

Prøv jordskokk i staden for 
jordeple! Her er ei oppskrift til 
suppe som eg har laga nokre 
gonger med ingrediensar frå 
Voksenenga.

Fres lauk (og/eller purre) 
og kvitlauk i litt smør i ein 
suppekjele. Når det er blitt 
mjukt, tilset vatn og oppkutta 
grønsaker. Det kan vere gulrot, 
kålrot, sellerirot, persillerot og 
jordeple i tillegg til jordskokk. 
Ein treng ikkje ha så mykje 
jordskokk i før det set ein 
karakteristisk god smak på 
suppa. Tilset gjerne raspa 
ingefærrot og buljong og 
la det koke til alt er mørt. 
Bruk stavmiksar og smak 
til med salt og pepper, lime 
og CremeFraiche og andre 
krydder om ønskjeleg, og du 
har ei utsøkt god og sunn 
suppe.

Bon apetit! sier Ådne 
Svalastog

Kom til Grønn glede!
Torsdager kl 17-20 – Lørdager kl 12-15
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Et barns tro berører verden

For 3 år siden møtte SAT-7 KIDS den 10 år gammel flyktningen  
Myriam fra Irak. Hun hadde et radikalt budskap om tilgivelse.  
Myriams ord har gått over hele verden og rørt millioner av  
mennesker - og hennes egen trosreise har fortsatt. Under intervjuet 
ble Myriam spurt om hva hun følte for ISIS-soldatene som inntok 
hennes hjemby Qaraqosh - og tvang hennes familie og mange andre 
til å flykte for livet. Den 10 år gamle jenta svarte : «Jeg vil bare be 
Gud om å tilgi dem» - hun selv hadde tilgitt dem. Senere sang hun 
en vakker lovsang. Dette forteller Essam Nagy som møtte Myriam 
i Erbil (i Irakisk Kurdistand) og intervjuet henne. Videre sier han at 
møtet med Myriam er høydepunktet i den tiden han har vært med i 
SAT-7 KIDS.

Urokkelig tro

Mange seere har kommentert hennes budskap.  
En SAT-7-tilhenger i USA skrev : «Myriam er en kilde til inspirasjon, og jeg håper at hun  
en dag kan få innsikt i den påvirkning som hennes urokkelige tro har hatt.» 

Myriam har delt sine bønner med oss:  
– Å få oppleve at hennes bønner rekker rundt jorden, -  å kunne 
komme tilbake på skolen og - å bli gjenforenet med sin beste venn, 
Sandra.

Og hun har blitt bønnhørt. I 2015 brakte SAT-7 KIDS Myriam og 
Sandra sammen via en videosamtale i programmet «La oss synge 
sammen». Da kanalen senere samme året kom på overraskelsesvisitt 
til Myriam, hadde Sandras familie sluttet seg til Myriams familie i 
Erbil, og de to venninnene gikk på skole sammen.

«Ingen kan overvinne deg»

Myriam opptrådte senest på SAT-7 KIDS under frigjøringen av  
Nineveh-sletten sent i 2016. Selv om familien var spent på utsiktene 
til å reise hjem, sa Myriams far Waleed : «Fred er ikke et hus eller et 
land. Selv under beskytning  kan du ha fred med Jesus. Når du  
elsker Jesus, så kan ingen overvinne deg.»
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I skrivende stund monteres 
nytt kjøkken i 1. etasje i kirken.
 
Rivingen av det gamle kjøk-
kenet startet 20. januar med 
Harald, Helga, Ole, Ådne og 
Knut Ole i spissen. Kjapt og 
effektivt ble rommet tømt og 
gjort klart til montering av 
nytt kjøkken. 

Matutdeling.no på Eidsvoll 
kontaktet oss da de så det 
gamle kjøkkenet var lagt ut på 
finn.no for henting. De vil  
bruke deler av det gamle  
kjøkkenet til sitt veldedige 
arbeid for rusavhengige på 
Eidsvoll, et arbeid flere kirke-
samfunn har gått sammen  
om å drive.

Nytt kjøkken i underetasjen vil 
forhåpentligvis være på plass 
før påske.

Nytt kjøkken oppe og nede i kirken vår

Myriam og andre kristne i Midt-Østen har utvist 
forbløffende tro og tilgivelse til tross for alt de har 
måttet holde ut. Som Nagy sier - «Folk er den  
sanne kirke. Irakiske flyktninger er et godt  
eksempel - deres kirkebygninger er blitt bombet, 
men kirken er i live inne i dem, og gjennom dem.»

Myriams budskap sprer seg

SAT-7s video med intervjuet av Myriam spredte 
seg raskt på internett og nådde minst 2,5 mill. 
seere og skapte internasjonale overskrifter.

En SAT-7 video om forfølgelsen av kristne i 
Midt-Østen ble nylig vist på en utstilling i Det  
Ungarske Nasjonalmuseet i Budapest.  
Utstillingens navn «Kors i flammer» henledet  
oppmerksomheten på alvoret i den nåværende 
situasjonen i Midt-Østen. Videoen med 10 år  
gamle flyktningen Myriam ble vist. 

Kunsthistorikeren Eteke Kiss (ansatt ved  
Nasjonalmuseet), sier: «Myriams historie er et 
sterkt vitnesbyrd til verden om heroisme og ekte 
kristen kjærlighet som barn har midt i lidelser og 
forfølgelse.»

Kilde :  «Insight» Nyheter fra SAT-7 - NMS

Walborg H. Svendsen

Misjonsansvarlig i Voksen menighet
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ÅPEN KIRKESTUE
Åpen kirkestue våren 2018  

 15. Besøk fra Kirkens Nødhjelp

 22. Johan Nordahl Brun – og litt til! Ord og toner ved Anders Bergem og Helge Skaare.

  29.  Utgår – Påske

 5. apr. Misjonsmøte,   Det norske misjonsselskap.      

 12. Torbjørn Holt: «En reise i Tajikistans høyfjell – Pamir highway route».

 19. Konsert med pianist Iskra Mantcheva. Fra platen; «En skatt av 14 ekstranumre».

 26. Anne Helene Moksnes: «Frans av Assisi».

 3. mai Kl. 11!   Gudstjeneste med besøk av Hovseterhjemmet og Dagsentrene.

 10. Utgår – Kr. himmelfartsdag

 17. Utgår – 17. mai

 24. Vi får Røapensjonistenes sanggruppe på besøk.

 31. Nina Samuelsen: «Bli med til Argentina!»

 7. juni  Busstur. Se egen informasjon.

Sommerkaffe i Voksen kirke

Hver torsdag f.o.m. 14. juni, t.o.m. 30. august er det sommerkaffe i Voksen kirke  kl. 12-13. Dette er Åpen 
Kirkestues sommerfellesskap uten annet program enn godt fellesskap og et «et Ord med på veien».   
Ta med egen mat – kaffe og te serveres.

FRIVILLIGHET VOKSENMESSEN

Voksenmessen er et annet 
stort frivillighetsprosjekt. 

Bildene er fra fjorårets og 
tidligere års messer og viser 
produkter som selges både i 
kafeen og ellers. Det er gode 
produkter, mat og håndarbeid. 
Dette er laget av frivillige for 
salg. 

Voksenmessen og frivilligheten 
styrker menighetens økonomi 
som igjen kommer frivillig 
arbeid for barn, unge eldre 
til gode. Messen 2017 ga en 
inntekt på ca. kr. 106000,-.
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Ådne fylte 50 år i februar, og markerte dagen med en strålende konsert i kirken: 
 

« En hyllest til livet»  
Bildene viser en meget opplagt Ådne på en lunsj om formiddagen og med Voksen kirkekor  
på konsert om kvelden. Andre aktører var bl. a. Oslo Kammerkor hvor Ådne selv synger.
En flott måte å hylle en strålende musiker på. 

Takk for konserten Ådne.

Med:
• Voksen kirkekor
• Røa kammerkor
• Gruppe fra Det norske jentekor 

Pre Soul Children
• Solister og musikere

Gratis entrè! Kollekt ved utgangen  

Velkommen

VÅRKONSERT  25. APRIL KL. 19.00
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TORSDAG 7. JUNI drar vi på tur til Jevnaker 
og Gran.  Etter avreise fra Hovseter/Voksen  
kl. 10.00 går turen til Kistefossmuseet på Jevn-
aker. Det er et fint industrimuseum, med bak-
grunn i stedets tresliperi-virksomhet. Museet 
innholder også skulpturpark og kunstutstilling. 
Lunsj på stedets kafe før vi kjører videre til 
Søsterkirkene på Gran. Her vandrer vi litt rundt 
i historiske omgivelser før vi spiser middag.

Avreise ca. kl.17, hjemme senest kl. 19. Ta  
kontakt med menighetskontoret for flere opp-
lysninger. Se også menighetens hjemmeside. 
Påmelding til menighetskontoret.

Kontakt for mer informasjon: Diakon Espen 
Rakli,  Tlf. 92 21 36 63 

FASTEAKSJONEN 2018 -  
«Bli med å gå – eller ta vel imot»!
I siste uke før påske går Kirkens Nødhjelps 
årlige fasteaksjon av stabelen! Dette er landets 
neststørste dør-til dør aksjon, som sist år sam-
let inn ca. 35 millioner kroner! 

Over hele landet er det full mobilisering – med 
budskapet: «Ja, vi elsker dette vannet!» KN har 
som sitt spesialområde vann og sanitær, men 
dekker selvsagt alle områder av nødhjelp.

Aksjonsdagen i Voksen er TIRSDAG 23. MARS
Konfirmanter over hele landet er med og tar an-
svar – og slik er det også i Voksen, men vi tren-
ger mange flere fotfolk for å dekke alle roder. 
Meld deg på forhånd og velg deg en rute – eller 
bare møt opp i kirken aksjonsdagen kl. 17.30. 

Samlivskurs i Vestre Aker prosti (PREP-kurs).
Lørdag 22. september, kl. 10-17 arrangerer 
menighetene Grefsen, Ris, Nordberg og  
Voksen samlivskurs i Nordberg kirke.
På PREP-kurs er det både humor og alvor – 
for slik er det også å leve sammen! Det hand-
ler om kjærlighet, forventninger, glede og 
vennskap, ikke minst om kommunikasjon. 

Kurset passer for par i alle faser av samlivet. 
En jobber sammen som par og trenger ikke 
dele noe med andre kursdeltakere. 
Pris: kr. 800 pr. par, alt inkludert (kurs, bøker 
og enkel servering).

Bindende påmelding til Åshild Stordrange 
Storheim, diakon i Nordberg menighet. 
Mobil: 40 81 42 27 eller e-post: as482@kirken.no 
innen søndag 9. september.   
Faktura sendes ut etter påmelding.

Ønsker du å bli besøksvenn – eller ville det 
være godt med en som hadde litt tid for å 
møte deg?
Ta kontakt med Vestre Aker Besøkstjeneste. 
Et tilbud fra Ris, Røa og Voksen menigheter, i 
samarbeid med Vestre Aker frivillighetssentral 
og bydelen. 

Kontakt Aud Marit Veum (leder):  
Telefon 46 93 43 20 eller  
e-post: besøk@frivillighetssentralen.org.

OPPSLAGSTAVLEN

Kjøretjeneste til gudstjenester i Voksen kirke
Det tilbys kjøring til gudstjenester i Voksen 
kirke de fleste søndager.

Ta kontakt med menighetskontoret i uke- 
dagene - tlf. 23 62 94 50, evt. direkte til dia-
kon Espen Rakli før helgen på tlf. 92 21 36 63.

Sorggruppe 
Menighetene i Vestre Aker prosti tilbyr sorg-
gruppe for voksne som har mistet en av sine 
nære. Det er to grupper i prostiet. Den ene  
møtes hver 3. tirsdag kl. 13-14.30 i Nordberg  
kirke, og den andre i Voksen kirke, hver 3. onsdag 
kl. 16.30 – 18.00.  I gruppene tas bl.a. opp tema 
som sorg, savn og minner, møte med døden – 
og sorgens konsekvenser for kropp og følelser.

Kontakt: Diakon i Ris - Kari Winger Oftebro  
(tlf. 40 81 44 85), Sykepleier og terapeut Gro 
Kvalheim (E-post: grokvalh@online.no,  eller  
diakon i Nordberg Åshild Stordrange Storheim 
(Tlf. 40 81 42 27). I tillegg henvendelse diakon 
Espen Rakli, Voksen menighet (tlf. 92 80 31 36).
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Dugnad 2. mai
Vårdugnaden 2018 står for tur. Det er behov 
for opprydding og vedlikehold både inne og 
ute. Oppgavene kan være å tørke støv av 
lysekronene i kirkerommet, vasking, rydding 
av lager, raking, feiing og klipping av busker 
ute. Søylene til inngangspartiet til kapellet 
høytrykkspyles.

Kanskje har du sett eller tenkt noe som du 
skulle ønsket ble fikset, som vi andre ikke har 
sett? 
Alle kan delta på dugnad, både store og små. 
Vi starter vi opp med middag kl. 17, og så 
bruker vi ettermiddagen sammen.

Mannsfrokost i Voksen kirke
Velkommen til de to siste «Frokosttreff for 
menn» i Voksen kirke dette semesteret: 
Lørdag 28. april og 9. juni kl. 08.30-10.00. 
Dette er et hyggelig uformelt frokostsamvær 
der vi noen ganger legger inn et lite tema.  
Pris kr. 50, ingen påmelding.  

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte for 2018 avholdes etter 
gudstjenesten søndag 22. april. 
 
Det blir gjennomgang av menighetens  
årsmelding og regnskap for 2017. Årsmeldingen 
legges ut i kirken 14 dager før.

Denne våren er det to vikarer i staben i Voksen. 
Barne- og ungdomsleder Thomas Ertzeid Gulseth 
er vikar for vår menighetspedagog Andreas 
Skogestad som har et lærervikariat dette 
semesteret. Thomas er allerede godt i gang med 
klubb, konfirmanter og barnegrupper. Velkommen 
i staben!

I desember fikk vi beskjed om at vår nyansatte 
kapellan Johannes Thoresen Elgvin først kan 
begynne i Voksen fra januar 2019. Hans sønn, 
Simon, har fått diagnosen leukemi og må 
gjennomgå langvaring behandling. Vi tenker  
på dem og er med og ber for familien Elgvin. 
I denne tiden har vi vært heldige og fått 
ungdomspresten i prostiet, Katrine Lind-Solstad, 
som vikar. Mange kjenner allerede Katrine, for 
hun jobbet hos oss flere måneder i høst, da Roald 

Eskildsen sluttet. Velkommen tilbake, Katrine!  
Vi gleder oss til samarbeid med Katrine og 
Thomas!

Velkommen til årets sommerfest 31 mai kl. 19  
i Voksen kirke.

NYTT OM STABEN  
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MARS
SØN 25. Palmesøndag Matt 26,6-13 Høy-

messe kl. 11. Vikar. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TOR 29. Skjærtorsdag Luk 22,14-23.. 
Kveldsgudstjeneste kl. 19. Kvelds-
måltid. Nattverd. Pettersen. 
Svalastog m. flere. Ofring.

FRE 30. Langfredag Joh 18, 1-19,42.  
Pasjonsgudstjeneste kl. 11.  
Pettersen. Svalastog med solister. 

APRIL
SØN 1. 1. påskedag Matt 28.1-10.  Høy-

tidsgudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Svalastog. Voksen kirkekor. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 2. 2. påskedag Luk 24,36-42.  Felles 
gudstjeneste i Røa kirke kl.11. Ikke 
gudstjeneste i Voksen.

TIR 3. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 4. Menighetsmiddag kl. 17.

TOR 5. Åpen kirkestue. kl. 12. 

LØR 7. Tårnagenthelg for 2.- og 3.klasse.

SØN 8. 2. søndag i påsketiden Joh 21, 
15-19. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Barnas påskedag.  Pettersen. 
Svalastog. Familiekor. Band. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 10. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

TOR 12. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 15. 3. søndag i påsketiden Joh 10,1-10. 
Tweensgudstjeneste kl.11.  KFUK/
KFUM-helg i kirken. Vikar. Rakli. 
Svalastog. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring til KFUK/M. Kirkekaffe. 

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

TOR 19. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 21. Bønnefrokost kl. 08.30-10.

SØN 22. 4. søndag i påsketiden Joh 13,30-
35. Høymesse kl.11. Lind-Solstad. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe med menighetens 
årsmøte.

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

ONS 25. Den store vårkonsert. Voksen 
kirke kl. 19.

TOR 26. Åpen kirkestue kl. 12.   

LØR 28. Frokosttreff for menn kl. 8.30-10

SØN 29. 5. søndag i påsketiden Luk 13.18-
21 Høymesse kl.11. Pettersen. 
Jonny Mydland. Dåp. Nattverd. 
Ofring til Maisha Mema.  
Kirkekaffe.

MAI
ONS 2. Menighetsmiddag kl.17.   

Dugnad inne og ute.

TOR 3. Åpen kirkestue kl. 11. Guds-
tjeneste med Hovseterhjemmet 
og Dagsenteret. Merk tiden!

SØN 6. 6. søndag i påsketiden Matt 7,7-
12 Høymesse kl.11.  Lind-Solstad. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

Menighetskalender
Vår og sommer i Voksen 
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TIR 8. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

TOR 10. Kristi himmelfartsdag Luk.24,46-
53 Felles gudstjeneste i Sørkeda-
len kirke kl.11.00. Anne Pettersen. 
Olav Morten Wang. 

SØN 13. Søndag før pinse Joh 3,16-21  
Keltisk messe kl.11. Lind-Solstad. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIR 15. Babysang og småbarnsang kl. 11

SØN 20. Pinsedag Joh 14,15-21  Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Svalastog. Voksen kirkekor. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 21. 2. pinsedag Joh 6, 44-47. Felles 
gudstjeneste i Maridalsruinene 
kl.11.15.

TIR 22. Babysang og småbarnsang kl.11

TOR 24. Åpen kirkestue kl. 12.

FRE 25. Til Topps kl. 18-21. 13-åringer. 

LØR 26. Bønnefrokost kl. 08.30-10. 

SØN 27. Treenighetssøndag Luk 10,21-
24. Høymesse kl.11. Vikar. Dåp. 
Nattverd. Ofring til Kirkens by-
misjon. 

TIR 29. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13. Sommeravslutning.

TOR 31. Åpen kirkestue kl. 12.
Sommerfest kl. 19.00

JUNI
SØN 3.  2. søndag i treenighetstiden  Gal 

3,23-29  Friluftsgudstjeneste. 
Skaperverkets dag. kl.11. Petter-
sen. Svalastog. Minivox. Pre Soul 
Children. Familiekor. Band. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Grilling og lek 
under kirkekaffen. 5-årssamling 
kl. 10.

TOR 7. Åpen kirkestue. Busstur.

LØR 9. Frokosttreff for menn kl. 8.30-10

SØN 10. 3. søndag i treenighetstiden Joh 
1,35-51 Høymesse kl.11. Lind-Sol-
stad. Jarle Fagerheim. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 14. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 17. 4. søndag i treenighetstiden Matt 
16,24-27 Høymesse kl.11. Petter-
sen. Svalastog. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TOR 21. Sommeråpen kirkestue kl. 12

SØN 24. Jonsok Matt 7,21-29 Sommer-
gudstjeneste med folketoner kl. 
11. Lind-Solstad. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 28. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

JULI
SØN 1. Aposteldagen Matt 16,13-20  

Sommergudstjeneste med musikk 
av Edvard Grieg, kl. 11.  
Lind-Solstad. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 5. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 8. 7. søndag i treenighetstiden Luk 
19,1-10 Sommergudstjeneste med 
salmer av Eivind Skeie, kl.11.   
Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TOR 12. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 15. 8. søndag i treenighetstiden Mark 
12,37b-44  Fellesgudstjeneste i 
Røa kirke kl.11. NB! IKKE guds-
tjeneste i Voksen.

TOR 19. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 22. 9. søndag i treenighetstiden  
Joh 8,2-11  Sommergudstjeneste 
med salmer fra den verdensvide 
kirke,  kl. 11. Pettersen. Felles-
gudstjeneste med Røa i Voksen. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

TOR 26. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 29. 10. søndag i treenighetstiden Matt 
18,21-35  Felles Olsokgudstjeneste 
kl.11 i Holmenkollen kapell for 
menighetene Røa, Ris og Voksen. 
NB! IKKE gudstjeneste i Voksen.
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AUGUST
TOR 2. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 5.  11. søndag i treenighetstiden 
Mark 2,23-28 Sommerguds-
tjeneste med salmer fra bede-
huset kl.11. Lind-Solstad. Dåp. 
Nattverd.  
Ofring. Kirkekaffe

TOR 9. Sommeråpen kirkestue kl. 12

SØN 12.  12. søndag i treenighetstiden  
Luk 8,1-3  Felles gudstjeneste 
med Røa i Røa kirke, kl.11. NB! 
IKKE gudstjeneste i Voksen  
p.g.a. konfirmantleir.

TOR 16. Sommeråpen kirkestue kl. 12

SØN 19. 13. søndag i treenighetstiden Luk 
12,41-48  Gudstjeneste kl. 11 ved 
Gudstjeneste- og musikkutvalget. 
Svalastog. Ofring. Kirkekaffe.

ONS 22. Oppstart MiniVox kl. 18.

TOR 23. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 26. Søndag 26.  Vingårdssøndagen 
Luk 17,7-10  Høymesse kl. 11.  
Pettersen. Svalastog.  Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 28. Oppstart av babysang kl. 11-13

TOR 30. Sommeråpen kirkestue kl. 12

SEPEMBER
SØN 2. 15. søndag i treenighetstiden Luk 

10,38-42 Samtalegudstjeneste 
kl.11. Konfirmantene. Lind-Solstad. 
Skogestad. Svalastog. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TIR 4. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13

TOR 6. Åpen kirkestue kl. 12

SØN 9. 16. søndag i treenighetstiden  
1. Pet. 4,12-19 Høymesse kl. 11.  
Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

SØN 16.  17. søndag i treenighetstiden Luk 
7,11-17 Konfirmasjonsgudstjeneste 
kl. 11 og 13.30. Lind-Solstad.  
Pettersen. Svalastog. Ofring.
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VOX møte
VOX er ungdommenes egen gudstjeneste 
der vi blir kjent med Gud. Av ungdom for 
ungdom. Vi møtes i kapellet for lovsang, 
andakt og bønnevandring. Etterpå samles  
vi i ungdomsrommet for kaker og sosialt 
samvær.

Ungdom og barn   
i Voksen 

Konfirmanttiden – en god mulighet
Nå er konfirmantåret godt i gang. Ungdoms-
tiden er en brytningstid hvor de unge gradvis 
løsriver seg fra foreldrene og skal ta egne valg. 
Konfirmanttiden gir god mulighet til å tenke 
over de store spørsmålene som hvorfor er jeg 
her, finnes det en Gud som har skapt alt, og 
hvem var egentlig Jesus? Årets konfirmanter 
har hittil hatt både variert undervisning og gjort 
noe godt for andre ved å dele ut ved til eldre 
og samle inn penger til fasteaksjonen. De har 
også vært med på ungdomsfestival og sett 
teater om Jacob i Bibelen som opplevde noen 
av de samme brytningene i sitt liv. Vi gleder 
oss til flere samlinger og sommerleir før den 
høytidelige konfirmasjonsdagen i september.

Klubb
Hver onsdag møtes ungdommene i 
menigheten til klubb. Her er det spill, filmer, 
bordtennis, musikk, hyggelig prat og mye 
moro. Onsdagsklubben er ryggraden i 
ungdomsmiljøet, og alle er velkomne til å 
bli med. Vi er i alderen 15 til 23 år, med både 
ledere og deltagere. 

Forestillingen «Jacob – Veien 
hjem er lang»                                   
En onsdag i mars fikk Voksen menighet besøk 
av forteller Helga Samset og trompetist Jonas 
Kilmork Vemøy. Fortellingen om Jakob og 
broren Esau er en klassiker fra Det gamle 
testamentet, og ble skrevet til reformasjons- 
jubileet. Historien er dramatisk, spennende og 
gåtefull. Jakobs kamp ble et bilde på våre liv - 
helt uten filter. Nåden er skjult til stede over alt 
hvor han går. Etter 
forestillingen hadde 
vi en samtale om 
hva som er Guds 
nærvær og fravær 
i livet og hvordan 
nåden kommer til 
uttrykk.

Helga Samset og  
Jonas Kilmork Vemøy

KRIK Ungdom 8.-10- klasse
Ungdommen møtes på Bogstad skole 
annenhver fredag kl. 19-21 til trening, andakt 
og sosialt felleskap.

Mye lek og moro i konfirmasjonstiden.

UNGDOM
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BARN
BARNAS OPPSLAGSTAVLE – FASTE AKTIVITETER FOR BARN I VOKSEN MENIGHET

Babysang og småbarnsang 0-3 år
Hver tirsdag fra kl. 11-13 i kirkerommet og 
kirkestua.

Søndagskolen fra 3 år
Søndagskole for barn på søndager når det ikke 
er familiegudstjeneste.

Minivox 3-6 år
Barnekor hver onsdag kl. 17.30-18.15.

Voksen Pre Soul Children 1.-4. klasse
Barnekor hver mandag kl. 18-19.

Speidern 2.-3. klasse
Hver tirsdag kl. 18.

JuniorKRIK 3.-4. klasse
Annenhver fredag kl. 19-21 på Bogstad skole.

KRIK Tweens 5.-7. klasse
Annenhver fredag kl. 19-21 på Bogstad skole.

For hele familien: 
Familiegudstjenester og menighetsmiddager
4. april:  Menighetsmiddag
8. april:   Barnas påskedag med påskespill for 

de barna som vil være med.
3. juni:   Skaperverkets dag med 

utegudstjeneste, grilling og 
aktiviteter

For mer informasjon se www.voksenmenighet.no

Tårnagenthelg og  
barnas påskedag
Du som går i 2.-3. klasse,  
er invitert til å bli med å løse  
påskemysteriet i Voksen kirke 7.-8. april. 

På søndagen blir vi med på barnas påskedag 
og påskespillet.

Aktiviteter på skaperverkets dag.

Skaperverkets dag og  
5-års samling
3. juni blir 5-åringer invitert til samling kl. 10. 

Kl. 11 blir vi med på Skaperverkets dag med 
utegudstjeneste, leker og grilling.

Gøy på forestilling med  
kirkerottene 
Onsdag 21.mars hadde vi besøk av kirke-
rottene i Voksen kirke.

De minste barna koste seg med forestillingen 
«Kirkerottene og kattunge.»

Det ble også tid til middag og samtale med 
de voksne om kirken i nærmiljøet mens barna 
lekte.

Til topps for 13-åringer og KRIK
25. mai er 13-åringer, KRIK Tweens og KRIK 
ungdom invitert til Voksen kirke på Til Topps. 

Vi skal klatre i kirketårnet, grille og ha flere 
morsomme aktiviteter.
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Krøllesamling for 2-åringene 
med karnevalsgudstjeneste
Det yret av liv på karnevalsgudstjeneste i 
februar med både babysang, småbarnsang 
og toåringene som deltok. Gudstjenesten 
ble avsluttet med å blåse såpebobler utover 
menigheten.

På krøllesamling lærte toåringene om sauen 
som gikk seg vill og ble funnet igjen.

Skattejakt for treåringer
Treåringene var med på spennende skattejakt 
i kirken i november 2017.

Lys Våken for 5. og 6. klasse
I desember overnattet en gjeng 5. og  
6. klassinger i kirken vår.

Kode B- Symbol for  
5. og 6. klasse
Tirsdager etter skoletid i februar og 
mars har vi møttes i kirken for å spise, 
leke sammen og lære mer om Bibelen 
og symboler som kirken har brukt helt 
fra den første kristne tiden.

Øving på Kode B-dansen

Lys Våken-dansen

Pre Soul Children 
sang på guds-

tjenesten.

Velsignelsen med såpebobler.

Barna koste seg på krøllesamling.

Ivrig arbeid under  
symbol jakten

Underveis i skattejakten fikk barna høre om 
Jesus som er barnas venn.
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Døpte Døde
Alba Lagana Nestavoll 

Millian Kristiansen Øvergaard 

Nikoline Tjemsland Dalane 

Eline Ellevog Skuggen 

Olav Johan Steinberg Liavåg 

Hedvig Tyssedal Hope 

Ellie Dalgrav Olsvold 

Mina Marie Alvik Mjelde 

Amelia Fossum Valstad 

Jakob Alexander Mjøen Mehus 

Emilia Tonheim Barek 

Elinor Solheim Ottesen 

Jakob Lynch 

Olivia Ringnes-Kristiansen 

Thea Haugseth Kollstrøm 

Henry Kildahl Wathle 

Nicoline Berg Wilsgaard 

Amelia Avantis-Johnsen 

Elias Dyve Simenstad 

Amanda Marie Nervold 

Sander Skavland-Thilert 

Noah Landro Klinge 

Erik Aas Grøneng 

Jeppe Høegh Ljøgodt 

Maya Skaugvold-Røsjø 

Agnes Bjerkhoel Enoksen 

Athena Árnadottir-Olvik 

Hedda Louise Haug 

Luca Aas Frisell 

Stein Sollid

John-Kristian Sandberg

Ellisif Susanne Margreta Lien

Rune Hitland

Aasmund N Stokke

Eivind Lome

Inger Sidsel Strømme

Aslaug Sofie Berg

Tove Aasterud

Leif Petter Ottersen

Siri Ella Kvamme Rosenvinge

Nora Bergmann

Grethe Knutsen

Lars Aage Solberg

Åse-Turid Skjevestad

Aase Benedicte Aagesen

Arve Helling

Astrid Stake

Bjørg Schiefloe

Arthur Kjeldberg Paulsen

Vibeke Janet Hauan

Thora Nilsine Eriksen Aanes

Kirsten Randby

Ingrid Johanne Høyem

Drude Marie Sofie Hauff Andersen

Knut Bremerthun

Mette Dahl

Odd-Klenow Møller

Randi Habberstad

Bergljot Nordstrand

Solveig Karin Sønvisen

Leif Lund

Patrick Stensrød Juuhl

Synnøve Reutz Gran

Odd Nørstebø

Liste pr.08.02.18
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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! 

TAKK FOR
TILLITEN!
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Tlf. 23 24 50 20 Brobekkveien 104 B, 0582 OSLO  
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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
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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?

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

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
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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

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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Oslo 22 15 55 50  Vestby 64 95 41 00

Ønsker du ny inskripsjon, tilbyr vår steinhugger Jan dette helt komplett,  
nå til fast lav pris. Vi leverer også ny gravstein og vedlikehold.

Inskripsjoner på gravstein kr 4500,-

Lidenskap i hver stein

På                  på BOGSTAD
gir vi deg den servicen  
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117
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Dekk-service
Skifte av lyspærer og vindusvisker
Utleie av tilhenger
Ny vaskemaskin
Gass

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING
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22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 
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BRILLER

Røa Optikk
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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

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN
I KONTORFELLESSKAP

HELGE JENSEN
TØMRERMESTER – AUTORISERT

900 33 423 / 67 12 41 12
Fagertunvn 1, Bekkestua
www.takstsenteret.no
hj@takstsenteret.no

SERTIFISERT
TAKSTMANN
FOR BOLIGSALG-
RAPPORTERING
ETTER SETAS

FAGLIGE RAMMEVERK

Din
lokalkjente
takstmann
ved salg, arv,
skifte, etc.



Bruk en lokalkjent

eiendomsmegler!


