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Vi er på vei inn i en lysere 
årstid - og ønsker god påske
Igjen er vi på vei inn i en lysere årstid hvor alt skal 
våkne til liv igjen og begynne å spire.
På jordet bak Voksen kirke kommer det til å spire 
og gro litt ekstra denne våren.
Voksenenga nærmiljøhage skal bli en realitet!
Vi er en grønn menighet og sammen med andre 
aktører i nærmiljøet engasjerer vi oss nå i  
moderne «byjordbruk». I en artikkel inne i bladet 
får vi en levende beskrivelse av hva dette er.  
Forsidebilde illustrerer hvordan det kan se ut. 

Nærmiljøhagen realiseres på gammelt  
jordbruksland for Voksen gård. Her har det vært 
drevet jordbruk fra 1426. Navnet Voksen kommer 
av Vågsvin: Vin betyr eng, og våg  forteller at 
vågen eller vika ved Bogstadvannet var gammel 
beitemark. Navnet Voksenenga  
nærmiljøhage er derfor ingen tilfeldighet.

Voksen gård hadde i sin tid 1000 mål innmark, 
1000 mål skog og tolv husmannsplasser. I tillegg 
hadde den egen dampsag, teglverk og mølle.  
Sistnevnte lå ved Lysakerelva. Voksen gård har 
vært i den samme slekten i 250 år. Gårdsklokken 
slo for siste gang i 1954, nå blir det nytt liv på en 
del av de gamle jordene rett bak kirken.

Nytt denne våren er også menighetens nye  
strategiplan. Oslo bispedømmeråd har oppfordret 
alle menighetene i bispedømmet til å følge opp de 
fire hovedmålene i Den norske kirkes  
visjonsdokument:  
1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i 
fellesskapet. 
2. Flere søker dåp og trosopplæring.
3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet.
4. Flere får lyst til å arbeide i kirken. 

Leder av menighetsrådet, Randi Selmer, utdyper 
i en artikkel i bladet hvordan stab, menighetsråd 
og utvalg har jobbet med dette, og hva det betyr 
for menigheten vår de neste to årene. Hun skriver 
også en artikkel om finansiering av kirken de neste 
årene og behovet for fast givertjeneste.

Fra 1. januar 2017 ble det et mer tydelig skille 
mellom stat og kirke. Kirken ble eget rettssubjekt, 
men stat og kommune har fortsatt økonomiske 
forpliktelser. Grunnlovens paragraf 16 lyder: Den 
norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir 
Norges folkekirke og understøttes som sådan av 
staten. Dette kan få stor betydning for finansiering 
av kirken i fremtiden. 
 
Ny daglig leder i Voksen!
Knut Ole Hol startet opp 1. februar som vår nye 
daglige leder. Han har vært prest i 14 år i Fræna i 
Romsdal og i Drammen. Velkommen, Knut Ole!
Vi gleder oss til å samarbeide med deg. 

Ida F. Tønnessen - Redaktør
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Uro og bekymring er to stikkord denne 
våren. Vi hører nyheter om motsetninger og 
økt spenning. Verden rundt oss er i endring. 
Daglig snakker jeg med mennesker som er 
bekymret. Hva er det som skjer? Kan den 
kristne tro gi oss hjelp og trøst?

Kvelden før Jesus døde, sa han til disiplene 
sine: «La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg!» Han så at de var 
redde, og han var selv redd. For rett etter 
dette ba han inderlig i Getsemane hage om  
å slippe langfredagens lidelse. 

Men paradoksalt nok har Jesu lidelse vært 
til trøst gjennom generasjoner. Det har gitt 
styrke å vite at Han vi ber til, vet på kroppen 
hva angst og smerte er. Han er ingen fjern 
utilnærmelig guddom, men en som lider 
med oss og kjemper med oss. 

Jesus lovet aldri disiplene et problemfritt liv, 
men han lovet å være hos dem bestandig. 
«Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende.» 

Vi i kirkene i Vesten blir overrasket over 
motgang og usikkerhet. Kirker i andre deler 
av verden har andre erfaringer. Det koster å 
tro på Jesus og kjempe for nestekjærlighet 
og menneskeverd. Hva er deres styrke i uro 
og usikre tider? 

Jeg har lest intervjuer med mennesker som 
har blitt spurt om hvordan de fremdeles 
kan tro, når de har vært igjennom så mye 
motgang. Et svar som gjorde inntrykk, var: 
«Hvordan skulle jeg holdt ut hvis jeg ikke 
hadde en tro? Hvis jeg ikke hadde løftet om 
at Jesus var med meg? Jeg kjempet ikke 
alene.»

Vi skal snart feire påske og synge:  
«Påskemorgen slukker sorgen, slukker  
sorgen til evig tid.» Igjen skal vi høre at  
livskreftene er sterkere enn døden. Påsken 
feires midt i vårens forvandling av naturen. 
Livet sprenger seg opp fra den tørre jorda. 
Vi ser det når hvitveisen spirer! Påske er 
historien om Jesus Kristus som seirer over 
døden og alt som bryter ned og ødelegger 
livet. God påske!

Anne Pettersen, sokneprest i Voksen

Påskemorgen slukker sorgen...
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Voksen menighet har et rikt gudstjenesteliv og god kirkesøkning.  
På familiegudstjenestene vrimler det av små og store, og barna deltar  
aktivt i liturgien. Våre delmål:
• Flere deltar på ulikt vis
• God aldersfordeling i gudstjenesteteamene
• Gudstjenesten er for alle aldersgrupper
• Ulike grupper i lokalmiljøet føler tilhørighet til gudtjenesten
• Flere deltar i sangen

STRATEGIPLAN for  
Voksen meninghet 2016-2018
Oslo bispedømmeråd har oppfordret alle menighetene i bispedømmet til å følge 
opp de fire hovedmålene i Den norske kirkes visjonsdokument.  
Menighetsråd, stab og de faste utvalgene i menigheten har jobbet med delmål og 
tiltak. Du finner hele strategiplanen på menighetens nettside www.voksenmenighet.
no. Her gjengis hovedmål og delmål: 

1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i felleskapet

2. Flere søker dåp og trosopplæring

Jesus sier: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og  
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere  
alle dager inntil verdens ende». (Matteus 28.19-20). Gjennom trosopplæringsplanen får alle barn  
og unge fra 0 til 18 år et tilbud. Våre delmål:
• Implementere trosopplæringsplanen i menigheten
• Gjøre trosopplæringsarbeidet kjent i menigheten
• Informasjon og samlinger om hva dåp er 
• Formidle dåps- og trosopplæring også for voksne

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken

Diakoni har alltid vært en viktig del av kirkens oppdrag. I Voksen har vi en grønn plan og en  
diakoniplan som viser hvordan Voksen menighet vil engasjere seg for sine medmennesker i  
og utenfor kirken. Våre delmål:
• Vi vil være en deltakende (og utfordrende) aktør i nærmiljø og storsamfunn
• Samarbeide med andre lokale aktører
• Følge opp vår plan for grønn menighet
• Vi vil finne vårt engasjement i verden for nestekjærlighet og misjon
• Vi vil være bevisst på hvordan vi møter mennesker

Voksen menighet har mange engasjerte medarbeidere, både frivillige og ansatte. Våre delmål:
• Vi vil fortsette å arbeide for et godt miljø hvor frivillige og ansatte medarbeidere trives
• Vi vil arbeide systematisk med rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
• Vi vil utfordre til utdanning og rekruttering til kirkelige stillinger og ønsker at menigheten  
 kan være praksisplass for studenter
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Fra 1. januar 2017 ble det et tydelig skille mellom stat og kirke, men stat og  
kommune har fortsatt økonomiske forpliktelser. Grunnlovens paragraf 16 lyder:  
Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og  
understøttes som sådan av staten. 

Endelig finansieringsordning er ikke avgjort, men vi vet at tilskuddene fra det offentlige på langt 
nær dekker behovet. Kirker forfaller i Oslo. I Voksen kirke har det i mange år vært lekkasjer og stort 
behov for drenering, men ingenting skjer. Bevilgningene fra Oslo kommune er altfor små. 

På bispedømmenivå går man gjennom bemanningssituasjonen for å vurdere hvordan man kan  
innskrenke. De offentlige tilskuddene dekker ikke menighetens tilbud og aktiviteter for barn og  
unge, kirkemusikk og diakonalt arbeid. Allerede i dag er vi avhengig av en solid givertjeneste  
og mye frivillig arbeid. 

Menigheten må selv ta ansvar for å øke sine inntekter. 
Fast givertjeneste gir forutsigbarhet for menigheten vår som i dag finansierer hele eller deler av  
stillinger som barne- og ungdomsarbeider, kantor og diakon. Menighetsrådet anbefaler fast  
givertjeneste og kollekt med Vipps fremfor kontanter som bankene tar store gebyrer for å håndtere. 

Velkommen som fastgiver til Voksen menighet! 
Slik kommer du i gang eller øker ditt faste giverbeløp: 
Gå inn på hjemmesiden til Voksen menighet: www.voksenmenighet.no
Trykk på knappen «Støtt oss!» nederst på siden.  
Der kan du laste ned svarkupong som fylles ut og sendes eller leveres til menighetskontoret. 

Gi kollekt med Vipps
Søk opp Voksen kirke eller Voksen sokn, skriv inn beløp og send. Du kan også skrive inn kommentar 
om hva beløpet gjelder. Beløpet kommer inn på Voksen menighets konto. Beløp som er overført  
ved gudstjenester der det er eksterne offer, blir senere overført til riktig mottaker. 
Randi Selmer, leder Voksen menighetsråd.

Støtt oss gjennom fast  

givertjeneste og Vipps!

Logo og visjon
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Nå åpner Voksenenga!
TIl våren åpner Voksenenga nær -
miljøhage på jordet bak kirken.  
Her vil bydelens innbyggere og  
menighetens medlemmer kunne treffes 
fra vår til høst for å dyrke jorda sammen.

Ideen til hagen oppstod i april i fjor på den 
regntunge frivillighetens dag i bydel Vestre 
Aker. Der kom vår egen diakon Espen Rakli i 
snakk med folkehelsekoordinator Ragnhild  
Lorentzen fra bydelen og Pernille Leivestad 
fra Dyrk. 

Det viste seg at damene gikk med en drøm 
om en nærmiljøhage, der folk fra området 
kunne dyrke grønnsaker og finne fellesskap 
med hverandre. Espen kunne fortelle om en 
liknende idé i menigheten, for jordet bak 
Voksen kirke. Ideen fikk både vinger og 
fremdrift, og et knapt år senere er åpningen 
av Voksenenga nærmiljøhage rett rundt 
hjørnet.

En sosial møteplass
I Voksenenga skal du kunne delta etter eget 
ønske. Stikke innom for å grave eller luke litt, 
nyte stillheten i hagen og fellesskapet.  
Spise matpakka, slå av en prat og kjenne 
nærhet til jord og folk. - Vi ønsker at  
nærmiljøhagen skal bli en sosial møteplass 
for folk i Vestre Aker, sier landskaps- 
arkitekt og prosjektleder Pernille. Hun har 
bred erfaring med hagebruk og har blant 
annet bygget opp et liknende prosjekt på 
Romsås. Vi spør: - Må du kunne noe om  
dyrking for å være med? - Nei, sier Pernille, 
-  du trenger ingen spesiell hagekunnskap, 
særlig ikke om du skal være med på  
fellesaktiviteter. Skal du ha din egen parsell, 
vil du jo måtte stå for mer selv, så det vil 
kreve et minimum av kunnskap. 
Men vi planlegger litt kursvirksomhet, så la 
deg ikke skremme om du ikke har all verdens 
erfaring.

Glade mottakere av kr. 470.000,- i støtte 
fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet. 
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Voksenenga og menigheten
Som en av initiativtakerne bak  
nærmiljøhagen er Voksen menighet i  
spesielt invitert til å bruke hagen.  
Her kan menighetens medlemmer på lik linje 
med andre innbyggere i bydelen delta i ulike  
dyrkingsaktiviteter og fellesskapet eller leie 
en parsell. I tillegg har kirken mulighet til å 
bruke nærmiljøhagen mer direkte i eget  
arbeid. Intervjuet skjer i januar 2017, og mer  
konkrete planer vil være lagt når dette leses. 

Men allerede nå gleder kantor Ådne  
Svalastog fra Grønn gruppe seg over  
mulighetene. Han sier: - Hagen vil være 
kjempefin å ha med tanke på Skaperverkets 
søndag og på høsttakkefesten i september. 
Kanskje vi også kan ha en egen parsell og 
dyrke mynte og jordskokk og selge på  
Voksenmessa? Men først og fremst tenker 
jeg at dette er et veldig bra tilbud til folk 
som har behov for å komme seg ut og møte 
andre, og som har lyst til å holde på med litt 
praktisk jordnært arbeid, bokstavelig talt.

Hagen vil bestå av et fellesområde og femti 
parseller som det er mulig å leie. Det vil bli 
lagt til rette for å delta på ulike vis.  
For dem som bare vil være med litt, er det 
helt fint å bli med i dyrkingen av  
fellesområdet. Folk skal kunne stikke innom 
i åpningstiden, gjerne på de oppsatte tidene 
der det arrangeres litt innsats (Grønn glede), 
delta i våronna og på høsttakkefest. Det er 
også mulig å leie en egen parsell. 

Interesserte kan sende en epost til  
post@voksenenga.no eller en melding til 
Voksenenga nærmiljøhage på Facebook. 
Det er også mulig å bare dukke opp i hagen 
mandager 17-20 eller tirsdag 11-14. Oppstart 
er i mai 2017 (sjekk Facebook-siden før du 
kommer). Er du særlig interessert i hvordan  
menigheten kan bruke hagen, eller har ideer 
til dette, ta kontakt med Ådne.

Synne Dokka, Grønn gruppe

Voksenenga nærmiljøhage er en egen forening, der Voksen menighet, bydel Vestre Aker 
og landskapsarkitekt Pernille Leivestad er initiativtakere. Både menigheten og bydelen  
har hver sin representant i styret. Foreningen ble stiftet i august 2016. 

Nærmiljøhagen utgjør 7 mål av Voksenjordet bak Voksen kirke. Arealet tilhører  
Gravferdsetaten, og Voksenenga har fått disponere det i fem år med mulighet for  
forlengelse. 

Bogstad gård vil bistå med pløying, harving og gjødsling. 
Nærmiljøhagen vil bestå av et fellesområde og av parseller, og den er åpen for alle  
innbyggere i sognet og i bydelen. Hagen åpner våren 2017.

Foreningens formål:
§1 “Gjennom opprettelse og drift av Voksenenga nærmiljøhage ønsker foreningen å  
skapeen sosial møteplass og fellesskap mellom mennesker i nærmiljøet i Vestre Aker  
bydel.Nærmiljøhagen skal være åpen for ulike brukergrupper og vil bestå av et  
fellesområdeog ulike dyrkingsparseller. Prinsippene for økologisk hagebruk skal ligge til  
grunn, ognærmiljøhagen skal være et foregangseksempel i å bruke lokale ressurser  
og miljøvennlige løsninger.”

Nettside: www.voksenenga.no  Facebook: www.facebook.com/Voksenenga

Faktaboks
■ 
 

 
■ 
 
 
 
■ 
 
 
 
■
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MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT 
v/Walborg H. Svendsen

Voksen menighet har i flere år støttet  
SAT-7. Dette kristne TV-selskapet når over 
hele Midt-Østen og Nord-Afrika. Her bor 
det en halv milliard mennesker.
Mer enn 20 millioner av dem ser på SAT-7 
en gang i uken eller oftere.

Nå tyder alt på at SAT-7 skal få i gang enda 
en kanal. Det blir en ren skole-kanal for 
barn som ikke har noen skole å gå til, og 
det er millioner av dem. Selv om noen har 
en skole, er kvaliteten på undervisningen 
ofte dårlig. Forhåpentligvis vil den nye  
kanalen være i gang allerede fra mars i år.

I Midt-Østen er det mye som handler om 
«øye for øye og tann for tann». Gjennom 
den nye kanalen ønsker SAT-7 å vise en 
annen måte å se tingene på. Visjonen er 
å gjøre Guds kjærlighet synlig. Millioner 
ser programmene for barn, og ser at noe 
er annerledes. Det finnes kjærlighet, det 
finnes håp. Myriam (10 år) ble spurt om 
hva hun synes om dem som hadde drevet 
familien hennes på flukt.  
Hun svarte: «Jeg vil dem ikke noe vondt. 
Jeg ber om at Gud må tilgi dem.»

På ytterveggen av en nedbrent kirke ble 
det tagget følgende : «Vi hater dere.»  
Kort etter stod svaret der: «Men vi elsker 
dere.» Dette er også Midt-Østen.

Krisene i Midt-Østen er mer enn velkjente. 
Det er kriger og konflikter og store  
flyktningestrømmer. I tillegg er det også 
skyhøy arbeidsledighet blant ungdom,  
mye analfabetisme og mangel på  
grunnleggende menneskerettigheter som 
trosfrihet og ytringsfrihet. Mange kvinner 
lever i en sårbar situasjon. De kristne lever 
under press, med alt fra diskriminering til 
brutal forfølgelse.

SAT-7 har allerede fire hovedkanaler i 
heldøgnsdrift - en på arabisk, en annen for 
barn (på arabisk), en på farsi (dvs. persisk) 
og en på tyrkisk. Programmene  
presenterer kristen tro og kristent håp på 
en troverdig måte. Ofte har programmene 
en diakonal vinkling med tanke på alle dem 
som lever i en vanskelig livssituasjon.
Vær med å be for at Jesu kjærlighets-
budskap skal nå ut gjennom den nye  
TV-kanalen.

Kilde : «Ferskvare» misjonsmagasin fra 
Normisjon.
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ONSDAGSKVELDER I VOKSEN 
Vi minner om åpent hus i kirken ca. annenhver onsdagskveld kl. 19.00.  
Her er programmet for våren: 
15.03 kl. 19.00 

«Grønn kveld». Tema: Voksenenga nærmiljøhage.

21. mars kl. 19.00

Merk: tirsdag! Felleskveld med Ris i Ris menighetshus. 

Besøk av søster Anne Bente Hadland, Katarinahjemmet.

29. mars kl. 19.00

Bibelkveld: «Tekster i påsken» ved Anne Pettersen.

26. april kl. 19.00

Vårkonsert. Vivaldi i Voksen.

3. mai  kl 19.00 

Menighetsmiddag. Dugnad ute og inne.

31. mai kl. 19.00

Menighetens sommerfest.

Velkommen til 
onsdagskvelder i Voksen!

Voksen menighet har  
fått ny daglig leder, og  
menighetsbladet har 
bedt ham fortelle litt om 
seg selv og hvorfor han 
ville til Voksen menighet. 
Knut Ole Hol begynte 
som daglig leder  
1. februar etter 14 år som 
prest i Fræna i Romsdal 
og i Drammen. 

Hvorfor søkte du på stillingen?
Etter mange år som prest hadde jeg tenkt 
en stund på at jeg hadde lyst til å prøve noe 
annet. Vi bor i Oslo, og det ble etter hvert 
for langt å pendle til Drammen med små 
barn hjemme. Kona jobber som kateket i 
Tonsen, så det er viktig å få en mer forutsig-
bar arbeidstid og mindre kveldsarbeid enn 
jeg har hatt. Vi har en gutt på to år, og i april 
venter vi tvillinger. Da er det veldig fint å få 
kortere reisevei til jobb. Da stillingen i 
Voksen dukket opp, syntes jeg det så  
interessant ut. 

Det virket som en menighet der det skjer 
mye med mange engasjerte mennesker og 
stor aktivitet. I tillegg var det flere som  
kjente til Voksen, som gav staben i Voksen 

mye skryt, og sa at der må du søke. 
Det er en bra menighet! Jeg tok tipsene på 
ordet og det lille jeg har fått innblikk i til nå 
virker veldig bra.
  
Du har jobbet som prest i 14 år. Hva tar du 
med deg av erfaringer som prest til  
stillingen som daglig leder?
Gjennom disse årene har jeg opparbeidet 
meg god kjennskap til hvordan en menighet  
fungerer, og det arbeidet som drives i kirken.  
Jeg har erfaring fra et tett samarbeid med 
daglig leder, kirkeverge og menighetsråd,  
og det tror jeg vil være en styrke å ha med.  
Noe av det jeg liker best med å jobbe  
i kirken, er at jeg kan jobbe både med 
mennesker og administrasjon. Dette tenker 
jeg at får jeg som daglige leder.  

Noen forventninger eller tanker du har til 
slutt som du vil dele med oss?
Det blir sikkert en del å sette seg inn i på et 
nytt sted og mange nye navn som må læres.  
Men jeg gleder meg til fortsettelsen, til å bli 
en del av gjengen i Voksen menighet og til å 
bli bedre kjent med menigheten, menighets-
rådet og staben!

Vi ser frem til et spennende samarbeid, og  
ønsker deg hjertelig velkommen til vårt  
fellesskap.

NY DAGLIG LEDER
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Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte for 2017 avholdes  
etter gudstjenesten søndag 7. mai.  
Det blir gjennomgåelse av menighetens  
årsmelding og regnskap for 2016. 
Årsmeldingen legges ut i kirken 14  
dager før.

Frokosttreff for menn
Velkommen til frokost -  
lørdag 25. mars, 29. april og 27. mai.  
Alltid kl. 08.30 – 10.00.

Påske i Voksen
Palmesøndag 9. april:  
Høymesse kl. 11 ved Michaela Holen 
Bjørndal. Jarle Fagerheim, orgel.  
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

Skjærtorsdag 13. april:  
Kveldsgudstjeneste kl. 19 med  
kveldsmåltid og nattverd.  
Anne Pettersen. Espen Rakli.  
Sang og musikk ved, Kåre Svendsen, 
Reidun Sørem og Odd Robert Eilertsen, 
Ådne Svalastog, Michaela Holen  
Bjørndal. Ofring.

Langfredag 14. april:  
Pasjonsgudstjeneste kl. 11 med  
fremføring av Stabat Mater av  
Pergolesi. Mari Øyrehagen, sopran,  
Marianne Bye, mezzo, Marit Johansen, 
cello og Ådne Svalastog, orgel.  
Liturg: Anne Pettersen. 

1. påskedag 16. april:  
Høytidsgudstjeneste kl. 11.  
Anne Pettersen. Sang og musikk ved 
Voksen kirkekor med solister, Linnèa 
Sundfær Haug og Ådne Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

2. påskedag 17. april:  
Felles gudstjeneste i Røa kirke kl. 18.  
NB! IKKE gudstjeneste i Voksen.

Fasteaksjonen 2017
Kirkens Nødhjelps årlige  
landsomfattende innsamlingsaksjon går 
av stabelen 2.-4. april. I Voksen  
menighet er aksjonsdagen tirsdag  
4. april! 

Tema i år er «Ja, vi elsker dette vannet». 
Fokuset er dermed gitt; vann og  
menneskers rett til vann!  

Vi lever i et land der rent vann er en 
selvfølge for de aller fleste. De siste 
årene har en større andel av verdens 
befolkning fått tilgang til rent vann, men 
fortsatt er det 663 millioner mennesker 
som ikke har slik tilgang.
Kirkens Nødhjelp ønsker at fasteaksjonen 
skal gi oss mulighet til å reflektere over 
hvem vi er, hvem vi vil være, hva vi har 
og hvordan vi bruker det vi har fått! 

BLI MED!   
Vi trenger bøssebærere! Meld deg til 
menighetskontoret dagene før aksjonen 
– eller bare still opp TIRSDAG 4. APRIL 
FRA KL. 17.30 I VOKSEN KIRKE!  

www.kirkensnodhjelp.no

Morgenbønn i Voksen kirke
Hver tirsdag og torsdag og tre til fire  
lørdager i halvåret er det bønnesamlinger  
i Voksen kirke. 
Lørdag 1 april Bønnefrokost kl. 08.30-10
Lørdag 6. mai Bønnefrokost kl. 08.30-10 

OPPSLAGSTAVLEN
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Dugnad – 3. og 6. mai
Nå står vårdugnaden for tur. Det er behov 
for opprydding og vedlikehold både ute 
og inne. Alle kan være med, både små 
og store. Oppgavene strekker seg fra 
rundvask av kjøkken, rydding av lager, til 
raking og feiing og klipping av busker ute. 
Kanskje har du sett eller tenkt noe som du 
skulle ønske ble fikset, som vi andre ikke 
har sett?  3. mai starter vi opp fra  
kl. 17 med middag og så bruker vi  
ettermiddagen sammen.

Velkommen til et godt fellesskap.  
Har du anledning til å starte tidligere på 
dagen, er du velkommen til det.  
Lørdag 6. mai starter vi opp kl. 10.30.  
Vi håper at så mange som mulig kan sette 
av noe tid. 

Voksen kirkekor
Har du lyst til å synge i kor? Voksen kirkekor 
er et blandet kor som ledes av kantor Ådne 
Svalastog, og synger alt fra folketoner til 
gospel og klassisk kirkemusikk. Koret deltar 
i gudstjenestene en gang i måneden og har 
også egne konserter eller synger i prosjekter 
sammen med andre kor. 

Voksen kirkekor øver annenhver tirsdag i 
kirken fra kl. 19.00 til kl. 21.15 med bevertning 
i pausen. Vi er en munter gjeng som trives 
sammen, og vi vil gjerne ha med deg også. 
Ta kontakt med Ådne Svalastog på as933@
kirken.no. Hør oss på påskedagsguds-
tjenesten eller på vårkonserten den 26. april 
da vi skal fremføre Gloria av Vivaldi.

16. mars Filmavisen; « Med blikk på vår nære fortid!»    

23. Vårfest!

30. Besøk av Johanne Walle fra Kirkens Nødhjelp.

 6.  april «Se, vi går opp til Jerusalem..» Påskebetraktninger.

13. Påske – ikke Åpen kirkestue.

20. Gudstjeneste med Hovseterhjemmet (Røahjemmet) kl. 11. Kirkekaffe.

27. Magne Mjærum: «Sigrid Undset»

 4. mai Harald Schøtz: «Land og strand rundt» Kåseri med bilder.

11. Besøk fra Vestre Aker frivillighetssentral.

18. Røapensjonistenes sanggruppe.

25. Kristi himmelfartsdag – ikke Åpen kirkestue.

 1. juni Sommertur! Vi drar på dagstur med buss. Se fyldig omtale på side 15.

8. Stein L. Meyer:  
« Om Till Eulenspiegel, rampegutt i tysk middelalder,  
samt litt om bakgrunnen for reformasjonen i 1517!»

Åpen kirkestue - Program

Hver torsdag fra 15. juni – 24. august er det «Sommeråpen kirkestue» kl. 12.  
Ta med matpakke. Te, kaffe og kjeks serveres.
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APRIL

MAI

Menighetskalender

LØR 1. Bønnefrokost kl. 08.30-10.  
Konfirmantkonsert i Domkirken 
kl. 17.

SØN 2. 4. søndag i fastetiden Joh 11,45-53. 
Høymesse kl. 11. Oulie Eskildsen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. Tweens fra KFUK-KFUM 
deltar.

TIRS 4. Babysang og småbarnsang kl.  
11-13. Menighetens fasteaksjon 
for Kirkens Nødhjelp kl. 17.30.

ONS 5. Menighetsmiddag kl. 17.

TOR 6. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 9. Palmesøndag Joh 12,12-24. 
Høymesse kl. 11. Michaela Holen 
Bjørndal. Jarle Fagerheim. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 13. Skjærtorsdag Matt 26,17-30. 
Kveldsgudstjeneste kl. 19.  
Kveldsmåltid. Nattverd.  
Pettersen. Rakli. Svalastog.  
Musikk og sang. Ofring.

FRE 14. Langfredag Luk 22,39-23, 46. 
Pasjonsgudstjeneste kl. 11.  
Framføring av Pergolesis Stabat 
Mater. Pettersen. Svalastog.

SØN 16. Påskedag Luk 24,1-9. Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Svalastog m/ fl. Voksen kirkekor. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 17. 2. påskedag Luk 24,13-35. Felles 
gudstjeneste i Røa kirke kl. 18 
NB! IKKE gudstjeneste i Voksen.

TIRS 18. Babysang og småbarnsang kl. 
11-13.

TORS 20. Åpen kirkestue kl. 11. Merk tiden! 
Gudstjeneste med Hovseter- 
hjemmet og Dagsenteret.

LØR 22. Tårnagenthelg for 2.- og 3. klasse. 

SØN 23. 2. søndag i påsketiden Joh 21,1-
14. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Barnas påskedag. Oulie  
Eskildsen. Svalastog. Familiekor. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe. Tårnagenter deltar.

TIRS 25. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 26. Vår-konsert kl. 19. Vivaldi i  
Voksen, se egen annonse.

TOR 27. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 29. Frokosttreff for menn kl. 8.30-10

SØN 30. 3. søndag i påsketiden Joh 10,11-
18. Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Johnny Mydland. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring til Maisha Mema. 
Kirkekaffe. 

TIRS 2. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 3. Menighetsmiddag kl. 17.  
Dugnad ute og inne fra kl. 16-20.

TOR 4. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 6. Bønnefrokost kl 08.30-10.  
Dugnad fra kl. 10.30.

SØN 7. 4. søndag i påsketiden Joh 16,16-
22. Høymesse med keltisk preg. 
Carl Petter Opsahl. Pettersen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. Menighetens årsmøte.

TIRS 9. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

TOR 11. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 13. Ungdomsdag: Globalløp. Konsert 
med Tore Thommasen m.m..

SØN 14. 5. søndag i påsketiden. Joh 15,1-
8. Oulie Eskildsen. Rolf Olsen med 
Afrika-besøk. Tore Thommasen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring.

TIRS 16. Babysang og småbarnsang kl. 
11-13.

TOR 18. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 21. 6. søndag i påsketiden Luk 18,1-8. 
Høymesse. Pettersen. Svalastog. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIRS 23. Babysang og småbarnsang kl. 
11-13.

TOR  25. Kristi himmelfartsdag. Mark 
16,19-20. Felles gudstjeneste i 
Sørkedalen kirke kl.11.00. Anne 
Pettersen. Olav Morten Wang.
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JUNI

JULI

Menighetskalender For konserter se hjemmesiden:  
www.voksenmenighet.no

SØN 2. 4. søndag i treenighetstiden Mark 
10,17-27. Sommergudstjeneste 
kl. 11. Sanger med blå toner. 
Oulie Eskildsen. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 6. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 9. 5. søndag i treenighetstiden Jer 
23,16-24. Sommergudstjeneste 
kl. 11. Toner fra barokken. Oulie 
Eskildsen. Gunnhild Tønder, 
orgel. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TOR 13. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 16. Aposteldagen Luk 5,1-11.  
Fellesgudstjeneste i Røa kirke  
kl. 11.  
NB! IKKE gudstjeneste i Voksen.

TOR 20. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 23. 7. søndag i treenighetstiden Luk 
15,1-10. Sommergudstjeneste 
kl. 11. Salmer av Eivind Skeie. 
Fellesgudstjeneste med Røa. 
Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TOR 27. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 30. 8. søndag i treenighetstiden. 
Matt 6,19-24. Felles Olsokguds-
tjeneste kl. 11 i Holmenkollen 
kapell for menighetene Røa, Ris 
og Voksen.  
NB! IKKE gudstjeneste i Voksen.

Kalenderen fortsetter  
på side 14.

LØR 27. Frokosttreff for menn  
kl. 08.30-10.

SØN 28. Søndag før pinse Joh 15,26-27. 
Høymesse. Pettersen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 
Halvard Gautefall Hiis.

TIR 30. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.  

ONS 31. Menighetens sommerfest kl. 19. 

TOR 1. Åpen kirkestue. Busstur.  
Se nettsiden.

SØN 4. Pinsedag Joh 20,19-23.  
Høymesse kl. 11. Oulie Eskildsen. 
Svalastog. Voksen kirkekor. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 5. 2. pinsedag. Joh 16,5-11. Felles 
gudstjeneste i Maridalsruinene  
kl. 11.15.

TIRS 6. Babysang og småbarnsang kl.  
11-13. Sommeravslutning.

ONS 7. 5-års-samling kl. 17.

TOR 8. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 11. Treenighetssøndag Matt 28, 
16-20. Friluftsgudstjeneste - 
Skaperverkets dag. kl. 11.  
Pettersen. Svalastog. Minivox. 
Familiekor. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Grilling og lek under  
kirkekaffen.

TOR 16. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 18. 2. søndag i treenighetstiden 
Matt. 3,11-12. Høymesse kl. 11. 
Oulie Eskildsen. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. Gunnhild  
Tønder. Kl.13.30 Konsert med 
Vestre Aker Kammerorkester og 
Voksen skoles musikkkorps og 
solist Øyvind Bjorå.

TOR 22. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 25. 3. søndag i treenighetstiden Luk 
14,15-24. Sommergudstjeneste 
kl. 11. Sanger fra den verdens- 
vide kirke. Rakli. Svalastog.  
Ofring. Kirkekaffe.

TOR 29. Sommeråpen kirkestue kl. 12.
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TOR 3. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 9. 9. søndag i treenighetstiden Matt 
11,28-30. Sommergudstjeneste kl. 
11. Sanger fra bedehuset.  
Pettersen. Svalastog. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

TOR 11. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 13. 10. søndag i treenighetstiden  
Luk 5,27-32. Sommergudstjeneste 
kl. 11. Salmer med folketoner.  
Pettersen. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 17. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 20. 11. søndag i treenighetstiden 
Matt 23,37-39. Gudstjeneste  
kl. 11 ved Gudstjeneste- og  
musikkutvalget. Svalastog.  
Ofring. Kirkekaffe.

ONS 23. Oppstart MiniVox kl. 18. 

TOR 24. Sommeråpen kirkestue kl. 12.

SØN 27. 12. søndag i treenighetstiden 
Ef 2,1-10. Reformasjonsguds-
tjeneste. «Nåden alene»  
Pettersen. Dåp. Nattverd.  
Ofring. Kirkekaffe.

TIR 29. Oppstart babysang og  
småbarnsang kl. 11-13.

TOR 31. Åpen kirkestue starter opp.

AUGUST

Menighetskalender

SØN 3. 13. søndag i treenighetstiden 
Matt 25,14-30. Samtaleguds-
tjeneste kl. 11. Konfirmantene. 
Oulie Eskildsen. Skogestad. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

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

SØN 10. Vingårdssøndagen Matt 20,1-16. 
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11. 
og 13.30. Oulie Eskildsen. Petter-
sen. Rakli. Gundersen. Svalastog. 
Ofring.

SEPTEMBER

Glimt fra Norsk Skogmuseum slik vi kan oppleve på sommerturen.  
Bildet øverst er en modell av Kjerraten, et av de største industrianlegg på 1700-tallet  
bygget av Peder Anker på Bogstad. 
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Voksen menighets sommertur!
Velkommen med på busstur  
TORSDAG 1. JUNI! I år går turen til  
NORSK SKOGMUSEUM på Elverum. 

Norsk Skogmuseum er et stort og meget 
godt besøkt friluftsmuseum, med elvepark 
ved Glomma. Friarealer danner sammen 
med 4500 kvadratmeter utstillinger 
innendørs, fortellingen om skogens historie 
i Norge. 

Formålet er å ta vare på og formidle  
kunnskap om skog, skogbruk, jakt, fiske 
og skog industri. Bussen starter fra krysset 
Grindbakken/Olaf Bullsvei kl. 09.15 og tar 
med folk langs veien ned til krysset  
Pilotveien/Landingsveien. Avreise herifra  
er kl. 10. Ved ankomst Elverum ca. kl. 12 er 
det varm lunsj. 

Deretter er det guidet omvisning 
innendørs i museet og tid til å utforske på 
egen hånd. Museumsbutikken er verd et 
besøk, og avhengig av været kan vi bruke 
tiden på det nydelige friluftsområdet ved 
Glomma. Besøk på «Prestøya» er en fin  
opplevelse. En liten kaffestund i det fri før 
bussen setter kursen hjemover kl. 17 med 
tilbakekomst ca. kl. 19.00.

Prisen er kr 550, som betales kontant på 
bussen. Hele turopplegget er tilrettelagt  
for bevegelseshemmede. 

For nærmere informasjon og påmelding: 
Menighetskontoret/diakon Espen Rakli,  
tlf. 23 62 94 50, e-post: er282@kirken.no .  
Gi beskjed om hvor du kommer på bussen, 
og om du trenger spesiell mat. 
Løpende påmelding. 

Røahjemmets Venner etableres!

I forbindelse med tilbakeflytting for  
Hovseterhjemmet til nytt hus – og  
under nytt navn, har en gruppe med  
representanter for Røa Lions Club,  
Vestre Aker seniorråd, Røa Vel, og  
Voksen menighet arbeidet med å  
etablere en venneforening. 

Målsettingen er: 
Røahjemmets Venner skal bidra til hygge 
og livskvalitet for beboere på Røahjemmet 
ved å

- arrangere hyggesamvær for beboere og 
pårørende.
- organisere besøksordning o.l. for  
beboere som ønsker noen å snakke med.
- bidra i andre aktiviteter etter behov i  
samråd med Røahjemmets ledelse. 

Stiftelsesmøte er fastsatt til ONSDAG 29. 
MARS kl. 19.30 PÅ RØA SENIORSENTER.
Da vil styret bli valgt.  

Innbydelsen går ut til alle som ønsker å 
være med i et felles arbeid for beboerne  
på hjemmet! Medlemsavgift bli kr. 100,-  
enten som privatmedlem eller  
organisasjon. Dette vil gi et grunnlag for  
å kunne sette i gang aktiviteter allerede  
fra innflytting 6. juni.                  
Velkommen til felles engasjement for våre 
eldre på Røahjemmet!    
         
Espen Rakli – diakon

Menighetskalender
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Ungdomsdag: «En kropp»
13. mai for alle ungdom fra konfirmant- 
alder. 17-18-åringene blir spesielt invitert. 
Det blir globalløp, panelsamtale og  
konsert. Tore Thomassen blir med.  
Alle er også invitert på gudstjenesten  
14. mai. Dette blir gøy, så meld seg på!

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

Ungdom og barn   
i Voksen 

Bli-kjent-dag for årets  
konfirmanter
28. januar møtte årets konfirmantkull 
opp i kirken for å være med på  
Bli-kjent-dag i Voksen kirke.
 
Her ble konfirmantene bedre kjent med 
hverandre, med ungdomslederne, med 
ansatte og med kirken. Dagen bestod 
av lek, rebusløp, mat og undervisning. 
Konfirmantene var også med på 
presentasjonsgudstjenesten den  
påfølgende søndagen. 

Der ble alle konfirmantene presentert og 
mottok sin konfirmantbibel.  
En bra helg!

KRIK
Lyst til å kombinere tro og idrett?  
I samarbeid med KRIK Røa tilbyr  
Voksen menighet  
opplegg for både 
tweens (11-13 år)  
og for ungdom.

7. klasse Til topps
Spent på å starte på ungdomskolen?  
Vi skal snakke om det og ha 
bruskasseklatring i kirketårnet 
sammen med andre tenåringer. Bli med! 
Dato kommer.
 

Onsdagsklubb
Hver onsdag kl. 18.30 til kl. 21.00.  
Fra konfirmant alder og oppover.  
Her blir det henging, spilling, film, 
 andakter og godt miljø!
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Voksen speidergruppe
Voksen speidergruppe er for gutter og 
jenter i 3.-4. klasse, og vi møtes annen-
hver tirsdag ved Voksen kirke der vi 
lærer å være speidere.

Babysang 0 til 10 mnd.  
og småbarnsang  
10 mnd. - 3 år 
hver tirsdag kl. 11-13.
Sanggruppene starter kl. 11.30.  
Ellers medbragt lunch, prat og lek.  
Noen  ganger er det foredrag. 

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

Aldersdelte grupper.

Minivox 
er barnekoret i menig-
heten. Passer for alle 
sangglade barn fra  
ca. 4 år og oppover.  
Vi øver hver onsdag 
kl. 18-18.45 i kirken. 
 
Kontakt:  
Wenche Wangen,  
tlf. 476 58 018,  
wenchew@hotmail.com

Krøllesamling for 2-åringer
Det yret av liv da ti flotte 2-åringer var på 
2-års samling i kirken i februar. 
Vi lærte om sauen som gikk seg vill, men 
ble funnet, og lette etter sauer (kosedyr) i 
kirkerommet. På gudstjenesten var vi med 
og sang.

Skaperverkets dag for  
5 åringer
Alle som fyller 5 år i 2017, blir invitert til  
5- års samling onsdag 7. juni og til  
Skaperverkets dag søndag 11. juni.  
Velkommen.

2.-3. klasse Tårnagenthelg
22.-23. april skal vi løse påskemysteriet  
i kirken. Vi skal bl.a. besøke det skumle  
tårnet vårt og bli med på 
påskespillet på  
gudstjenesten søndag.  
En spennende og  
lærerik helg!

Juleverksted og julespill 
for 2. klasse
14. desember var ti 2.-klassinger på  
julesamling i kirken. Vi hørte om da Jesus 
ble født, lagde hver vår julekrybbe og 
spiste pepperkaker og klementiner.  
Pakkeleken endte med at alle fikk hver 
sin bok med julefortellingen! Etter pausen 
øvde vi på julespillet sammen flere barn, 
og vi var med i julespillet på julaften.
 



18

Døpte Døde
Sofie Frimann Lexow

Jakob Peter Kjølsrud

Sander Elias Joner

Theodor Nilsen Kletten

Astrid Elisabeth Liavåg-Andresen

Jacob Emilian Enger

Helene Bruserud Aldrin

Helena Ræder Tylden

Isabell Skeie-Faafeng

Jens Rønning-Arnesen Moen

Henrik Sæle

Nora Maria Hoppestad Galvan

Saga Fredriksen Syltevik

Kasper Borchgrevink Andresen

Thomas Ramse

Julie Wensaas Paulsen

Katrine Groven

Leopold Bryntesson

Christoffer Hals

Alina Ryan

Jenny Storaker-Haga

Julie Marie Uvaag Studsrød

Sebastian Ottesen Bjørne-Larsen

Iben Utmo Egeland

Marie Heimdal Pedersen

Hans Petter Langtangen

Jenny Pedersen

Arvid Norheim

Inger Marie Friis

Gerd Eide

Frank Kristian Skålin

Karin Synnøve Sælthun

Unni Kojan Bettmo

Harry Karl Jahr

Birgit Berg-H Henriksbø

Erna Dahl

Rolf Finn Karlsen

Leif Eliassen

Elisabeth Tombre Neergaard

Håkon Graff

Anne Jakoba Sævik Hansen

Kristin Stangnes Lahlum

Inger Margrete Passerud Schwitalla

Frank Einar Gulbrandsen

Hans-Christian Sperre

Øystein Stryken

Liv Elbjørg Sundt

Gerd Elinor Otterbech

Anny Pedersen

Synnøve Breien Pehrson

Jorunn Violet Andresen

Tor Teodorsen

Odd Paulsen

Liv Palm

Kjell Forsdahl

Ellen Boug

Ruth Benedicte Elisabeth Handal

Bjarne Grevsgard

Tomm-Rune Skorge

Liste pr: 31.01.2017  
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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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GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt

• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

191919

På Statoil på Bogstad
gir vi deg den servicen 
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117
23 25 30 30

Dekk-reparasjoner
Skifte av lyspærer og 
vindusviskere
Utleie av tilhenger
Ny vaskemaskin
med polering!

••
••

RØRLEGGERMESTER

Harald Larsen a/s
Stasjonsveien 51/53

0771 Oslo

22 14 24 81

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 

Vækerøvn 197, 0751 Oslo
Tlf 22500515 Fax 22734512
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

11
87

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

17

Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
post@roa-glass.no

Man-onsd: 8-16
Tors: 8-18
Fre: 8-16

Lør: 10-14

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

Voksen kirke kan 
tilby lokaler i ulike 
størrelser, og for 
forskjellige behov:

Velutstyrt kjøkken.
Fredelige omgivelser.

Røyk- og alkoholfritt miljø.
Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor

på tlf 23 62 94 50

leie
lokaler

?

Familiejulebordet
Barna står i høysetet på Voksenåsens familiejulebord. 
Barnebuffeen er fylt med mat tilpasset de yngste, med noen overraskel-
ser av den søte sorten. De voksne har egen buffé fylt med retter som kan 
tilfredsstille de mest kresne ganer. Ingen går fra bordet sulten!

 
Voksne: 465 / Barn 8-12: 195 / Barn 4-7: 105 / Barn under 4 år: gratis

Barnas hjørne 
Barn blir fortere ferdig ved bordet enn voksne. Derfor arrangerer vi 
for-skjellige aktiviteter for barna: tegnefilmer, maling og juleverksted, 
med  bemannet barnepass. Og de voksne kan nyte maten i ro og mak.

Utsiktshotellet på Oslos tak gir deg den gode førjulsopplevelsen 
- om du vil spise godt sammen med gode venner
- om du vil ta med hele familien til middag: barnebuffé og juleverksted
- om du vil avslutte året med et hyggelig jobbseminar, eller julebord
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre julebord

Lørdag 13. desember:

Julebord og julekonsert
Kl 14.00: Fredmans Bar og Salong åpner
Servering av gløgg og pepperkaker
Mulighet for å kjøpe drikke

Kl 15.00: Julebord 1  
med norsk og svensk julemat
Kl 17.00: Konsert
med elever fra Barratt Due musikkskole
Kl 18.00: Julebord 2
med norsk og svensk julemat

Kr 495 pr pers, inkl julekonserten 

For reservasjon: 22811543 / 22811500  I   hovmester@voksenaasen.no

Velkommen til tre deilige familiesøndager i desember:
07/12   kl. 15.00 
14/12   kl. 13.30  og kl. 17.00
21/12   kl. 13.30  og kl. 17.00

Ta kontakt allerede i dag!
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Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00 / www.jolstad.no 

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

LEIE PÅ RØA SENIORSENTER?
Fine lokaler i tredje etg i Røa Senter. Godt egnet til selskaper,  
barnedåp, konfirmasjon eller styremøter. Bydelens 60+beboere kan  
få leie til feiring av runde dager. Kapasitet: dekket bord for opp  
til 80 personer. Pris kveldstid på hverdager: 700,-  
Pris helgedag/kveld: 2700,- Eller 4200,- for hele senteret fra fredag 
kveld til søndag kveld. Lokalet ligger i 3.etasje i Røa Senter (heis).
Ta kontakt: 23 47 61 35. arne.harald.foss@bva.oslo.kommune.no

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

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

 
V

 

Frisøren på Røa
Vækerøveien 201

Man-fre:  9-18
Lørdag:     9-15

22 50 02 33
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På Statoil på Bogstad
gir vi deg den servicen 
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117
23 25 30 30

Dekk-reparasjoner
Skifte av lyspærer og 
vindusviskere
Utleie av tilhenger
Ny vaskemaskin
med polering!

••
••

RØRLEGGERMESTER

Harald Larsen a/s
Stasjonsveien 51/53

0771 Oslo

22 14 24 81

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 

Vækerøvn 197, 0751 Oslo
Tlf 22500515 Fax 22734512
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

11
87

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

Huseby Fysioterapi
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo. 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

 Åpningstider: 

 Man-tors: 8-21.30 

 Fre: 8-19.30 Lør: 10-14

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

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

Besøk vår brukervennlige 
neside for å komponere
gravstein: 
www.ellingardmonument.no
Velkommen til vår store utstilling i Oslo:
Alle hverdager mellom kl 08.00-16.00,
eller besøk et av våre samarbeidende begravelsesbyråer 
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På                  på BOGSTAD
gir vi deg den servicen  
du leter etter!

7-23 (8-23)
Ankerveien 117

23 25 30 30

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

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


