
VOKSEN

www.voksenmenighet.no

NR 2 |  SEPTEMBER  2015       MENIGHETSBLADET FOR VOKSEN MENIGHET 31. ÅRGANG

Bruk stemmeretten, vær med å bestemme 
hvem som skal styre kirken fremover
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Velkommen til alt som skjer i Voksen kirke denne 
høsten. Menighetskalenderen og oppslagstavlene 
for barn, ungdom og voksne gir en god oversikt 
over alt som er planlagt.

Denne høsten er det også valg til menighetsråd, 
og vi har gleden av å presentere et knippe dyktige 
kandidater. Menighetsrådets leder orienterer inne 
i bladet om valget, kandidatene og praktiske 
spørsmål om selve valget.

Siste nytt fra bydelen vår har også fått plass, 
og leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung, 
orienterer om lokalstoff. Hun har gjennom 28 år 
vært en viktig stemme i vår bydel for å løfte frem 
saker som betyr noe.

Kantor Ådne Svalastog har i sin faste spalte stadig 
godbiter av musikalsk art å by på, og denne 
gangen skriver han om Salmenes bok.

Så har vi gleden av å gratulere Sørkedalen 
menighet med kirkens 150 års-jubileum. Vi har 
sakset fra bladet «På stubben» hvor Astrid Dalin 
fra Sørkedalen historielag skriver følgende: «Den 
15. september er det 150 år siden Sørkedalen kirke 
ble innviet. Kirken har spilt en sentral rolle for folk 
i Sørkedalen og gjør det ennå. Det kom frem da 
det ble lagt frem forslag fra bispedømmerådet 
om at vi ikke lenger skulle være eget sogn. Da 
mobiliserte folk og foreninger i dalen og ga støtte 
til fortsatt en selvstendig soknekirke. Det legges 
nå opp til flere markeringer spredt ut over året.» 
Jubileumsgudstjeneste er 20. sept.

Naboen i Voksen  
gratulerer med jubileet.
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Jeg har lyst til å løfte fram to av høstens  
store gudstjenester: Konfirmasjonsdag  
med fest og glede – og Allehelgensdag  
med vemod, sorg og lystenning.

Konfirmasjonsdagen er en stor dag for  
konfirmanten og familien og for menigheten. 

Hver enkelt konfirmant er i fokus! Tidligere  
sa en at konfirmasjonen var å bekrefte 
dåpsløftet, men det avkreves ikke noe løfte i 
liturgien. Noen av konfirmantene er klare på 
sin tro, men det er også lov å tvile og være 
underveis. Det som skjer på konfirmasjons-
dagen, er at konfirmanten kneler, mens vi 
sammen ber for ham eller henne ved navn. 

Den danske teologen Jan Lindhart sier kloke 
ord om konfirmasjonen: «Hvordan kan vi små 
støvkort i universet tro at vi noen sinne kan 
bekrefte eller avkrefte Gud… i høyden må  
det være at vi kan knele for Guds ansikt 
og ta imot hans bekreftelse og nåde i  
takknemlighet.»

Så kjære konfirmant! På konfirmasjonsdagen 
bekrefter Gud deg og lover deg sitt nærvær 
og sin nåde på de gode og de vanskelige 
dagene i livet.

På Allehelgensdagen er det nettopp det 
vanskelig i livet det dreier seg om, men  
også takknemlighet, de gode minnene,  
fellesskapet og håpet. Dagen har røtter  
helt tilbake til 300-tallet, til tiden med de 
store kristendomsforfølgelsene. Fokus var  
på dem som hadde gått foran og vist vei 
gjennom døden – og dessuten på «lyset  
fra den andre siden» inn i vår verden. 
Guds lys og håp til hjelp og trøst i livet her 
og nå.

LYS står sentralt også i vår gudstjeneste.  
Det tennes et lys for hver av dem vi har 
mistet siden sist Allehelgensdag, og navnene 
leses opp. Vi overgir dem til Gud, vår Skaper, 
og vi ber for alle som lever med sorg og savn. 

Hver gudstjeneste året igjennom rommer 
hele menneskelivet. Sorg, sinne og  
bekymring. Glede, takknemlighet og fryd. 
Vi har et sted å komme med alt hva livet 
innebærer. Vi har et alter der vi kan knele  
og ta imot bekreftelse og nåde.

Nå blomstrer solsikkene som 
ungene sådde foran kirken på 
Skaperverkets dag i juni.  
Gule og fine vaier de i vinden  
og ønsker velkommen! 

Gleden 
og sorgen   
Andakt ved sokneprest  
Anne Pettersen
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Den norske kirke står overfor 
store utfordringer etter 
skillet mellom kirke og stat. 
Hvordan skal fremtidens 
kirke organiseres? Hvordan 
kan vi sikre en fortsatt 
folkekirke? Hvordan 
kan vi sikre alle døpte 
trosopplæring? Hvilken kirke 
ønsker vi? Dette viser hvor 
viktig kirkevalget er, både 
lokalt til menighetsråd og 
regionalt til bispedømmeråd.  

Kirkevalget 2015 holdes 
samtidig med valg til 
fylkesting og kommunestyrer 
13. og 14. september 2015. 
Det består av to valg: 
Valg til menighetsråd og 
bispedømmeråd. 

Menighetsråd
Menighetsrådet leder 
menighetens virksomhet. 
Menighetens arbeid 
spenner over mange 
temaer – bl.a. trosopplæring 
blant døpte mellom 0 og 
18 år, diakoni, miljø og 
rettferdighet, gudstjeneste, 
musikk, misjon, barne- og 
ungdomsarbeid, samt jus 

og økonomiforvaltning. 
Menighetsrådet har en 
representant i kirkelig 
fellesråd som tar seg 
av de administrative og 
økonomiske oppgavene på 
vegne av soknene, og de 
oppretter og legger ned 
stillinger.

Menighetsrådet har 
møter ca. en gang i 
måneden. Menigheten har 
egne utvalg for de ulike 
arbeidsområdene der 
også menighetsrådet er 
representert. 
En egen nominasjonskomite 
har laget forslag til 
kandidatliste som er 
godkjent av det sittende 
menighetsrådet. Av de 11 
kandidatene skal det velges 
6 faste medlemmer og 5 
varamedlemmer. Listen 
er satt opp i prioritert 
rekkefølge. Man kan gi inntil 
tre kandidater en ekstra 
stemme. Antall stemmer 
hver kandidat får, er 
avgjørende. Nøl ikke med å 
gi dine prioriterte kandidater 
en ekstra stemme. 

Menighetsrådsvalget i 
Voksen vil være flertallsvalg 
da det kun er stilt én 
kandidatliste. 

Bispedømmeråd
Bispedømmerådet i Oslo 
består av biskopen, sju 
lekfolksrepresentanter, en 
lek ansatt og en prest. Oslo 
bispedømmeråd har en 
representant for Døvekirken.

Bispedømmerådet skal 
fremme samarbeid mellom 
menighetsrådene og andre 
lokale arbeidsgrupper 
i bispedømmet. 
Bispedømmerådet tilsetter 
menighetsprester og fordeler 
statlige tilskudd til stillinger 
innenfor undervisning, 
diakoni med mer. Landets 
11 bispedømmeråd utgjør 
samlet Kirkemøtet i Den 
norske kirke, som er Den 
norske kirkes øverste organ. 
Ved Kirkemøtet 2016 blir 
det tatt viktige veivalg for 
fremtidig kirkeordning. 

I Oslo er det to lister til 
bispedømmerådsvalget, 
Nominasjonskomiteens liste 
og Åpen folkekirkes liste. 
Nominasjonskomiteens liste 
består av kandidater som 
er foreslått fra menighetene 
i Oslo bispedømme. Disse 

Bruk din stemmerett den 13. eller 14.  
september! Hver stemme teller! Hvem  
skal forme Den norske kirke og menighets-
livet i Voksen de neste fire årene?

Kirkevalget 
– Skaper fremtidens kirke
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kandidatene har variert 
bakgrunn og forskjellige 
synspunkter på aktuelle 
kirkelige spørsmål. Åpen 
folkekirke vil arbeide for 
at også likekjønnede par 
kan gifte seg i kirken. 
Les mer om kandidatene 
til bispedømmeråd og 
menighetsråd på  
https://kirken.no/valg/

Hvem har stemmerett, og 
hvor skal vi avgi stemme?
Alle som er medlemmer av 
Den norske kirke og som er 
over 15 år, eller fyller 15 år i 
løpet av 2015, kan stemme. 

Stemmesteder er Grindbakken 
skole, Persbråten skole 
og Hovseter skole. 

Valghandlingen starter kl. 14. 
søndag, og kl. 9.00 på mandag. 
Stemmelokalene er åpne til 
kl.21. Det blir sendt ut valgkort 
som viser hvor du skal stemme. 
Du kan også forhåndsstemme 
på menighetskontoret i 
åpningstiden fra 10. august  
til 11. september.

Bruk stemmeretten, vær med på å bestemme 
hvem som skal styre kirken fremover
Presentasjon av kandi datene til menighetsrådsvalget i Voksen

1. Randi Marie Selmer  
61 år, forsker. 
Satsingsområder: 
Forutsigbar økonomi, god 
kommunikasjon/informasjon, 

grønn menighet, gudstjenesteliv, 
kirkemusikk/kor. Stiller også til valg til Oslo 
bispedømmeråd. 
Relevant erfaring: medlem av diakoniutvalg i 
mange år og menighetsrådsleder 2012-2015. 
Aktiv i Voksen menighet.

2. Ole Sandvik  
60 år, seniorrådgiver
Satsingsområder: 
Bønnearbeid og 
forbønnstjeneste, 
konfirmanter, gudstjeneste  

for alle aldre, bibeltimer.
Relevant erfaring: Medlem og leder av 
barne- og juniorarbeidet i OASE  
1994-2010, medlem av Skøyen menighetsråd 
1989-1992, medlem i styret for Oslo Kristelige 
Studentlag 1978-1982, styremedlem i 
Samfunnshus Vest 2001-2013, styremedlem 
og leder av Husebyåsen Vel 1995-2001.

3. Line Benedicte Kloster  
37 år, lektor
Satsingsområder: Grønn 
menighet og internasjonal 
solidaritet integrert i tro 

og menighetsliv; gudstjenestearbeid; 
trosopplæring gjennom hele livet.
Relevant erfaring: Medlem «Korsveis» 
festivalkomite (2006-07), prostirepresentant 
i strategiutvalg for konfirmasjon i Oslo 
bispedømme, medlem «Ressursgruppe 
forbruk, miljø og rettferd» i Oslo 
Bispedømme, medlem gudstjenesteutvalg 
og Kirkens Nødhjelp-komite i Ås menighet.

4. Bjørn Erik Engstrøm 
Mathiesen 32 år, prosjektleder
Satsingsområder: 
Ungdomsarbeid, fornuftig 
økonomisk drift, en åpen kirke, 
musikk i kirken, fremtids-

rettet kirke. Relevant erfaring: medlem 
og nestleder i menighetsrådet, Brekkelia 
borettslag styremedlem.
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5. Hauk Bjerke  
54 år, lege
Satsingsområder: Tydelige 
prioriteringer med fokus på 
kjerneoppgaver. Kirken er 

et sted der en kan møte seg selv, andre og 
troen som gir håp og løft i livet. Gi kirkens 
ansatte det de trenger for å gi jobben 
innholdet de ønsker. Stimulere til fortsatt 
mye frivillig arbeid i menigheten.
Relevant erfaring: Styremedlem Lovisenberg 
Diakonale sykehus 2011-2014, tillitsvalgt 
DnLF 2009-2011. 

6. Elisabeth Hurwitz  
Botner-Gravdal  
49 år, uføretrygdet/kontor-
fullmektig i Den norske kirke
Satsingsområder: 

Gudstjenesteliv/liturgi, ungdomsarbeid, sang 
og musikk, god økonomistyring.
Relevant erfaring: Fast møtende vara i 
menighetsrådet 2009-2011 og 2011-2015. 
Medlem av ungdomsutvalget. Meddommer 
Oslo tingrett. 

7. Ellen Katrine Sveen  
20 år, student
Satsingsområder: 
Ungdomsarbeidet – et 
fellesskap der det er godt 

og trygt å være. Lavterskel-tilbud – 
opprettholde et inkluderende miljø for alle 
som vil være med. Konfirmantarbeidet – 
styrke trosopplæringen og det sosiale.
Relevant erfaring: ulike verv og kurs  
i det kirkelige ungdomsarbeidet:  
SULT-kurs 2009-2010, LiV ØST-kurs  
2010-2012, konfirmantleder 2009-i dag, én 
av tre ledere som arrangerer LiV-kurs  
ØST for kullet 2014-2016, del av lederteamet 
som gjennomførte ledertreningen til 
Vestre Aker prosti 2014-2015, del av 
lederteamet som gjennomførte SULT 
2011-2012, økonomiansvarlig i Joysing-
styret i Voksen 2011-2012, styremedlem i 
ungdomsklubbstyret i Voksen 2015.

8. Johannes Søfteland  
54 år, Commercial Analyst
Satsingsområder: 
Bønnearbeid, barne og 
ungdomsarbeid, mannsarbeid, 

diakoni, misjon. Relevant erfaring: Medlem av 
diakoniutvalget, styremedlem i Bønn for den 
norske kirke, initiativtager og ansvarlig for 
bønne gruppen i Voksen kirke. 

9. Ellen Høeg Bjerke  
54 år, høyskolelektor
Satsingsområder: Kirken 
- et frirom, som tvilens og 
troens møteplass, et raust 

fellesskap som utfordrer tanke og handling. 
Kirken - et annerledes felleskap som motvekt 
mot materialisme og sekularisering. Variert 
guds tjenestetilbud med appell til mennesker 
med ulik kjennskap til kristen tro og praksis. 
Kirkens diakoni er et sentralt og viktig område.

10. Karen Therese  
Sulheim Haugstvedt  
60år, spesialrådgiver
Satsingsområder: Barne- og 
familiearbeid, trosopplæring, 
ungdomsarbeid, diakoni,  

barn og unge, menighetens gudstjenesteliv.
Relevant erfaring: Frivillig barne- og 
ungdomsarbeid i Den norske kirke, medlem 
av Barneutvalget i Voksen menighet,  
ansatt som menighetsmedarbeider i  
Voksen menighet 2000-2006, styremedlem 
ved Kristelig Gymnas 1999-2007.

11. Wenche M. Wangen  
53 år, lektor
Satsingsområder: Barne-og 
ungdomsarbeid, raust og 
inkluderende fellesskap,  
styrke trosopplæring. 

Relevant erfaring: Leder/kasserer i 
menighetens barnekor Mini-Vox  
(2009-2015), medlem av barneutvalget  
i menigheten, varamedlem i  
menighetsrådet 2011-2015.
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Hva skjer i Vestre Aker bydel
Elin Horn Galtung leder av bydelsutvalget
Takk for at vi får bruke 

dette fine Menighets-

bladet til å informere litt 

om hva som skjer i bydelen 

etter vi dessverre den 

1.1.2015 mistet Akerspos-

tens 110 års mediadekning.

Nytt Hovseterhjem skal 
være ferdig sommeren 
2017. I mellomtiden 
brukes det nyoppussete 
Økernhjemmet. Rapportene 
fra Tilsynsutvalget gir 
et bilde av at de trives 
veldig godt der, selv om 
det er langt «hjemmefra». 
Tilsynsrapportene beskriver 
også hva som kan være 
svært problematisk med 
moderne byggeløsninger. 
Bydelsutvalget har derfor 
skrevet til Omsorgsbygg 
og bedt om at det som 
ikke er brukervennlig, 
ikke gjentas på det nye 
Hovseterhjemmet, for 
vi mener at trivsel og 
funksjonalitet meget godt 
kan gå hånd i hånd når de 
rette løsningene benyttes!

«Piloten Arena» er et nytt 
tilbud som åpnes i disse 
dager i første etasje i 
Trygdeboligen, Pilotveien 
6. Det blir et lavterskel 
aktivitetstilbud for å gjøre 
hverdagen meningsfylt og 
trygg for de som er berørt 
at demens i tidlig fase, i 
tett samarbeid med de 
pårørende, eksisterende 
og nye frivillige i bydelen, 
og andre krefter som har 
erfaringer og ideer å bidra 
med. Har DU litt tid og lyst, 
er det bare å komme.

«Familiesenteret» i 
Hovseterveien 88 åpnes 
offisielt også i disse dager,  
et senter med mange  
tilbud til nesten alle aldre.
Skolebehovsplanen har 
vært på høring, og nok en 
gang var det ikke foreslått 
en snarlig løsning for den 
«sprengte» Hovseter, men 
Bydelsutvalget har foreslått 
enda en løsning. Huseby  
og Voksen får hvert sitt 
nybygg nå, og ny barneskole 
på «Storebrandtomten»  
i Bjørnveien skal være  
ferdig i 2018.

Dette er bare en knøtt liten 
smakebit på alt som skjer 
i bydelen, Protokoller og 
opptak fra bydelsutvalgets 
møter finnes på bydelens 
nettsider. 

Ta mer enn gjerne kontakt 
med meg hvis dere har  
noen spørsmål eller  
ønsker vi skal ta opp,  
mobil 920 860 10,  
e-post: galtung.elin.horn 
@gmail.com. 

Målsetting med Piloten Arena:   
Å være et lavterskeltilbud til personer 
med hukommelsesproblemer og deres 
pårørende, og en arena for lokal frivillighet.

Byråd for eldre og sosiale tjenester i 
Oslo kommune, Aud Kvalbein, deltar 
på lanseringen. Det blir musikk, enkel 

servering, presentasjon av høstens 
aktiviteter ved Piloten Arena og 
uforpliktende rekrutteringstreff. Leder 
for Piloten Arena er Elisabeth Johnson - 
nyansatt frivillighetskoordinator i bydelen.

Alle interesserte ønskes hjertelig 
velkommen!

Onsdag 9. september fra kl. 16.00, Pilotveien 6, Holmen  (1.etg.)
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Bare i håp til Gud  
Av Ådne Svalastog, kantor

Nr. 457 i Norsk Salmebok 2013
Tekst Salme 62,2.6-7,9-10, 12-13 
O Bibelselskapet, M Egil Hovland

Omkved: 
Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille,  
min frelse kommer fra ham.

1 Bare han er mitt fjell, min frelse. Han er min 
borg, jeg skal ikke rokkes. Vær stille for Gud, 
min sjel. Fra ham kommer mitt håp.  
Omkved

2 Folk, stol alltid på Herren, øs ut for ham  
det som fyller hjertet! Menneskene er som  
et pust, alle menneskebarna svikter.
Omkved

3 Én ting har Gud talt til meg: to ting har  
jeg hørt: at det er Gud som har makten, og 
at du er trofast, Herre. 
Omkved

Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille, min 
frelse kommer fra ham.

Av Ådne Svalastog, kantor

Det var tittelen på Bent Hamers fornøyelege 
film i 2003. Svenske kjøkkenforskarar reiste 
over kjølen for å studere norske ungkarars 
rørslemønster på kjøkkenet i ei bygd kalla 
Landstad, det same som ein av våre mest 
kjente salmediktarar. I filmen sit forskarane 
på opphøgde stolar og skal berre observere 
og ikkje relatere til dei einslege husfedrene, 
noko som viser seg å vere utfordrande. For 
det naturlege er jo å relatere til kvarandre. 

I Bibelen finn me 150 salmar. Det er over 
2500 år sidan dei blei skrive, og dei blir  
fortsatt lest og sunge i både jødiske og  
kristne forsamlingar den dag i dag. Nesten 
kvar søndag syng vi ein bibelsk salme i  
gudstenesta i Voksen. Kva er grunnen til at 
desse tekstane er relevante ennå? 

Salmane i Bibelen er forfatta av folk som 
vender seg til Gud som ein person, ikkje 

som ein observatør. Dei er rasande, bitre, 
hevngjerrige, klagar si naud eller sorg, eller 
uttrykker takksemd, glede og tillit. Kort sagt 
dei fleste tilstandar me menneske kan kjenne 
oss att i. Dei trur på ein Gud som ser og 
høyrer, og som ein ein kan søkje trøyst hjå, 
ein som både er barmhjertig, rettferdig og 
allmektig når det kjem til sjuande og sist. 

Det er med andre ord salmar, ikkje bare for 
søndagar, men kvardagar. I siste del av  
Norsk Salmebok 2013 finn me utdrag frå 
mange av desse bibelske salmane med 
melodi til. I tillegg er mange av salmane i 
salmeboka gjendikting av bibelske salmar  
og også andre tekstar i Bibelen. 

Ein slik salme er nr 457 i salmeboka: Bare i 
håp til Gud er mitt hjerte stille. Den er henta 
frå Salme 62 i Bibelen og beskriv ein  
rørande tillit til ein Gud  som er nær,  
også på kjøkkenet.

Salmer 
fra kjøkkenet
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Vi besøker 
Middel alderparken 

i Bjørvika
Torsdag 24. september drar 
Voksen Kirkestue på by-tur! 

Vi besøker Middelalderparken 
i Bjørvika, og hører om livet i 
Oslo på 1300-tallet. Vår egen 

guide – Wenche Wangen  
leder turen. Det blir buss fra 

Voksen kirke kl. 11.00. 

Påmelding til Menighets-
kontoret innen 10. sept. 

Turen koster kr. 250,  
som betales på bussen,  

inkluderer også en enkel lunsj. 

Velkommen med på tur!

Åpen Kirkestue 
ruller videre…     
Hver torsdag kl.12 ønskes det velkommen 
til treff  i Voksen kirke, og i september har 
vi gjort dette  gjennom 20 år. Dyktige  
ildsjeler dro dette i gang, og Åpen  
Kirkestue har vist seg meget levedyktig 
med god oppslutning hver eneste torsdag 
året igjennom. Her er foredrag og sang, 
bl.a. med Røapensjonistene sanggruppe 
slik bildet viser. Av foredrag er det stor 
spennvidde fra reisebrev, til historisk stoff 
og emner som berører sosiale spørsmål.  
Vi går heller ikke av veien for muntre innslag.
Etter et velkommen - med ord for dagen,  
er det kaffe med vafler eller julekake. 
Deretter er det program. Velkommen til et 
treffsted som mange setter stor pris på.  
3 september starter vi opp etter sommerferien.

Åpen Kirkestue høsten 2015 
Torsdag  3. sept.: Einar Vetvik: «Eldrebølgen 
som en utfordring - for kommunene og for  
pårørende!»
Torsdag 10.: Misjonsprogram – Det norske 
Misjonsselskap.
Torsdag 17.: Gudstjeneste kl.11.00 - med 
kirkekaffe. Hovseterhjemmet og Dagsenteret  
spesielt invitert. 
Torsdag 24.: Vi besøker Middelalderparken i  
Bjøvika. Egen buss fra Voksen kirke    
kl.11.00. Tre timers tur, inkl. også tid for lunsj.  
Se egen annonse.   
Torsdag 1. okt: 20 år med Åpen Kirkestue. 
GRATULERER Voksen menighet! 
Torsdag 8.: «Fortelleren» Johan Kofstad:  
«Marie Antoinette – østerisk prinsesse,  
 fransk dronning - giljotinert under 
den franske revolusjon!».
Torsdag 15.: Terje Holmedal fra HimalPartner: 

«Nepal reiser seg etter rystelsene!»
Torsdag 22.: Lysbildeforedrag ved Stein L. 
Meyer: Serien om grafikeren John W. Edy   
fortsetter. «Edys motiver fra Oslo-området i 
året 1800, med fotomotiv fra            
vår egen tid».
Torsdag 29.:  Ida Fossum Tønnessen: «En  
vandring i kunst og kultur på Amalfi-kysten i 
Italia.
Torsdag 5. nov.: Connie Toverud:  
«På sykkeltur i Ungarn!»
Torsdag 12.: Misjonsprogram  
–  Det norske Misjonsselskap.
Torsdag 19.: Besøk av elever fra Voksen 
skole.
Torsdag 26.: Utgår p.g.a. «Gjestebud»   
på Diakonhjemmet fredag 27. nov kl. 11.30.
Torsdag 3. des.: Hyggelig førjulsprogram  
ved Røapensjonistenes Sanggruppe. 
Torsdag 10.: Året 2015 i Voksen menighet.  
Vi ser oss tilbake – «i ord og bilder».
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Det er nå godt innarbeidet med åpent hus 
i kirken annen hver onsdag. Velkommen til 
variert høstprogram, enkel servering, prat 
og fellesskap. Tidspunkt: kl. 19.30-21.00    
Menighetsmiddagene: kl. 17-18

PROGRAM FOR HØSTEN:
2. sept. Temakveld: Grønn menighet!
Innleder: Ass. generalsekretær i 
Mellomkirkelig råd Einar Tjelle.
Ansvarlig for kvelden er  
Diakoniutvalget med diakon.
Ådne Svalastog og Line Benedicte Kloster.
16. sept.  Menighetsmiddag kl. 17
30. sept.  Lovsangskveld med gamle  
og nye salmer og sanger.  
Kantor Ådne  Svalastog, og forsangere.
6. okt. kl.19  Mrk tirsdag! 
«Pilegrimsvandringen – et gode for kropp 
og sjel». Felles temakveld med Ris i Ris 
menighetshus. Grunnleggeren av 
Pilegrimsfelleskapet St. Jakob, Eivind Luthen 
og medarbeider Anne Sissel Bergum innleder.

14. okt.   Menighetsmiddag kl.17
28. okt.   Temakveld: «Sjømannskirken 
gjennom 150 år».
Innleder: Konsulent i Sjømannskirkens 
Norgesarbeid Knut Erik    
Skarpaas. Vafler selvfølgelig!
11. nov. Filmkveld i kirkestuen:  
«Så som i himmelen» med Michael  
Nyqvist og Frida Hallen.
En svensk perle om en verdens berømte 
dirigenten som midt i karrieren får 
hjerteinfarkt og flytter tilbake til sin hjemby 
og utfordres til å dirigere kirkekoret.  
Varer til kl. 22.00.
25. nov. Middag  kl.17.00
9. des. «Gjør døren høy, gjør porten vid…» 
Adventskonsert.  
Kirkekoret med kantor Ådne Svalastog  
og lokale sangere og musikere.

Velkommen til onsdagskvelder i Voksen

Vestre Aker Frivillighetssentral har, 
sammen med menighetene i bydelen;  
Ris, Voksen og Røa, de siste par 
årene etablert en besøkstjeneste 
som nå begynner «å ta form». Denne 
virksomheten er gjennom våren 2015, 
blitt knyttet opp mot bydelens etablering 
av Piloten Arena .  Med penger fra 
dette prosjektet er det nå lønnsmidler 
for en 20% stilling for å lede denne 
besøkstjenesten. Base for virksomheten 
blir en del av Piloten Arena, i de tidligere 
fellesstuene i Pilotveien 6. Prosjektdiakon 
i Røa menighet, Aud Marit Veum er 
engasjert som besøksleder fra denne 
sommeren. 

Ta kontakt med menighetene, eller Vestre 
Aker Frivillighetssentral ved behov for 
besøk, eller ønske om å bli besøker.                   
Diakon Espen Rakli (Voksen menighet)  

Søndag 6. september markerer Bydel 
Vestre Aker, sammen med Skiforeningen; 

«Kom deg ut-dagen»! 
Da gjelder det at store og små kommer 
seg ut i naturen! Det vil bl.a. bli ulike 
aktivitetstiltak for familier med barn. 
Badeplassen ved Bogstadvannet blir et 
sentralt sted. Bogstad Gård arrangerer 
«Sauens Dag» samme søndag, så også  
her blir det mye hyggelig å oppleve.  

ONSDAGSKVELDER 

i Voksen  

Besøkstjeneste i Bydel Vestre Aker
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Oppslagstavlen

Bønnefellesskap
- menighetens bønnesamvær! Vi 
fortsetter å møtes hver tirsdag og 
torsdag morgen kl. 07.00 til ca. 1 times 
samvær. Bønnefrokost i Kirkestuen 
lørdag 5.september, 3. oktober,  
7. november og 5. desember.  

Vi møtes kl. 08.30, spiser medbrakt 
frokost og har en stund sammen rundt 
bordet. Vi pleier å avslutte samværet 
inne rundt lysgloben i kirkerommet  
kl. 10.00.

Søndag 18. oktober går 
årets TV-aksjon av stabelen. 

Konfirmant-
innskrivning 
Det blir innskriving av neste års  
konfirmanter 20/10 kl. 18  i Voksen kirke. 
Dato for konfirmasjonsgudstjenesten  
i 2016 er 11. september. 

Allehelgens  
gudstjenesten 
søndag 1. november kl. 11. Vi minnes dem i 
vår menighet som har gått  
bort siden forrige Allehelgensdag.  
Navnene blir lest opp, og det blir anled-
ning til å tenne lys. Kirkekaffe etter Guds-
tjenesten. Kirken er åpen  
for stillhet og lystenning frem til  
kl. 15 denne søndagen.

Musikk ved fiolinistene Henning  
Kraggerud og Julia Serafin og kantor 
Ådne Svalastog.

PREP kurs 
Lørdag 17. oktober PREP-kurs (samlivs-
kurs) i Voksen kirke kl.10-17. Se fyldig 
annonse på våre hjemmesider.

Frokost-treff 
for menn 
26. september, 24. oktober og  
21. november. Det er et ganske enkelt 
konsept. En god frokost er basisen,  
som ledsages av en hyggelig samtale 
rundt bordet – enkelte ganger med  
et lite tema. Vi starter kl. 8.30 og  
er garantert ferdig til kl. 10.00.  
Frokosten koster kr. 50  
– ingen påmelding.  
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TIR 1. Babysang og småbarnsang kl. 11-13.

ONS 2. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30: 
Grønn menighet – Hva gjør vi? Besøk 
av Einar Tjelle, ass.gen. i Mellomkir-
kelig råd.

TOR 3. Åpen kirkestue kl.12

LØR 5. Bønnefellesskap med frokost kl.08.30 

SØN 6. 15. s. i treenighetstiden Luk. 10. 38-
42. Høymesse kl.11. Pettersen. John-
ny Mydland.  Dåp. Nattverd. Ofring: 
Maisha Mema. Kirkekaffe.

TIR 8. Babysang og småbarnsang kl. 11-13.

TOR 10. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 13. 16.s. i treenighetstiden Matt. 5,10-12. 
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11 
og 13.30 Eskildsen. Pettersen. Aase. 
Svalastog. Musikere. Ofring.

SØN 13.- 
MAN 14.

Kirkevalg. Du kan stemme ved ditt 
stemmelokale. Du kan også for-
håndsstemme på menighetskontoret 
i åpningstiden fra 10. august til 11. 
september.

TIR 15. Babysang og småbarnsang kl. 11-13. 
Samling for gudstjenestemedarbei-
dere kl. 18

ONS 16. Menighetsmiddag kl.17. 

TOR 17. Åpen kirkestue kl.11. Gudstjeneste 
med Hovseterhjemmet og Dagsente-
ret, kirkekaffe. 
Samling for 4-åringer kl.17. 
Samling for gudstjenestemedarbei-
dere kl. 19. 

SØN 20. 17. s. i treenighetstiden Luk. 7,11-17 
Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-årsboka kl.11 Eskildsen. Gun-
dersen. Svalastog. Familiekor. Band. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 22. Babysang og småbarnsang kl. 11-13.

TOR 24. Åpen Kirkestue kl.11.Merk tiden – 
Busstur til Middelalderparken.

September September

Menighetskalender

LØR 26. Frokosttreff for menn kl. 8.30 – 10.00.

SØN 27. 18. s. i treenighetstiden Matt. 8,5-13. 
Misjonsgudstjeneste kl. 11.00. Besøk 
av tidl. misjonsprest John Steinar 
Dale. Svalastog. Voksen kirkekor. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 29. Babysang og småbarnsang kl. 11-13

ONS 30. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30: Lov-
sangskveld. Svalastog. Forsangere.

          

         Oktober
TOR 1. Åpen kirkestue kl.12.00.

LØR 3. Bønnefellesskap med frokost 
kl.08.30.

SØN 4. 19. s. i treenighetstiden  
Joh. 7,14-17.  Kl. 19.30 Taizé-messe 
Eskildsen. Svalastog. Voksen  
kirkekor. Nattverd. Ofring.

TIR 6. Babysang og småbarnsang kl. 11-13.

TOR 8. Åpen kirkestue. kl.12.

SØN 11. Diakoniens dag. 20. s. i treenighets-
tiden Mark. 10,2-9. Høymesse kl.11. 
Eskildsen. Rakli. Dåp. Nattverd.

TIR 13. Babysang og småbarnsang kl. 11-13

ONS 14. Menighetsmiddag kl. 17

TOR 15. Åpen kirkestue kl.12

LØR 17. PREP-kurs (samlivskurs) i Voksen 
kirke kl.10-17.Se egen annonse på 
våre hjemmesider.

SØN 18. 21 s. i treenighetstiden  
Luk. 16,19-23. Familiegudstjeneste 
kl.11. Eskildsen. Svalastog.  
Familiekor. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring til TV aksjonen - Kirkens  
Nødhjelp. Kirkekaffe. 
Går årets TV-aksjon av stabelen.  
Konsert kl.19. i Røa kirke. Røa kirkes 
kammerkor, Voksen kirkekor og  
Østerås Vocalis. Solister og orkester.
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November

Oktober November

Menighetskalender Høsten 2015

SØN 1. Allehelgensdag Matt. 5,13-16. 
Gudstjeneste kl.11. Pettersen. Rakli. 
Svalastog. Henning Kraggerud og 
Julia Serafin, fiolin. Kirkekaffe. Åpen 
kirke til kl.15.00 Lystenning.

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

TOR 6. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 7. Bønnefellesskap med frokost kl. 08.30

SØN 8. 24. s. i treenighetstiden Kol.  
1,24-29. Keltisk messe kl.11. 
Eskildsen. Svalastog. Simen Kjær 
Haugberg, obo. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

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

ONS 11. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30. 

TOR 12. Åpen kirkestue kl.11.

LØR 14. VOKSENMESSEN kl. 10-15 Salg av 
håndarbeider, utlodning, loppe-
marked, kafé. Konsert kl.12.

Desember

TIR 20. Babysang og småbarnsang kl. 11-13. 
Innskriving av nye konfirmanter kl. 18

TOR 22. Åpen kirkestue kl.12

LØR 24. Frokosttreff for menn kl.08.30 – 10.00.

SØN 25. Bots- og bønnedag Luk. 18,9-14. 
Høymesse kl.11. Pettersen.  
Svalastog. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 27. Babysang og småbarnsang kl. 11-13. 

ONS 28. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30  
«Sjømannskirken gjennom 150 år.» 
Knut Erik Skarpaas.

TOR 29. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 15. 25. s. i treenighetstiden Matt. 14, 
22-34. Høymesse kl.11. Pettersen. 
Svalastog. Voksen kirkekor. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

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

TOR 19. Åpen kirkestue kl.12.

LØR 21. Frokosttreff for menn kl.08.30-10.00.

SØN 22. Siste søndag i kirkeåret Matt. 25,1-13. 
Høymesse kl.11. Pettersen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

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

ONS 25. Menighetsmiddag kl.17.

TOR 26. Ikke åpen kirkestue. Se fredag.

FRE 27. Åpen kirkestue: Gjestebud på  
Diakonhjemmet.

LØR 28. Lys Våken for 10 og 11-åringer. 
Overnatting i kirken. Se nettsiden 
for mer info.

SØN 29. 1. s. i adventstiden Matt. 21,10-17. 
Familiegudstjeneste kl.11. Lys  
Våken deltar. Eskildsen. Gundersen. 
Svalastog. Familiekor. Band. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 
Kveldskonsert kl.19. «Mens frost 
og vintermørke rår» Ådne  
Svalastog, flygel. 

For konserter se hjemmesiden:  
www.voksenmenighet.no

TIR 1. Babysang og småbarnsang kl. 11-13 
Juleavslutning.

TOR 3. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 5. Bønnefellesskap med frokost kl.08.30.

SØN 6. 2. s. i adventstiden Joh. 16,21-24. 
Høgmesse kl. 11. Pettersen. Svalastog. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

ONS 9. Vil du oppleve barnehagevandringen? 
Bli med kl.17.00-17:30 – påmelding. 
Adventskonsert kl. 19.30:  
«Gjør døren høy, gjør porten vid».  
Voksen kirkekor med lokale musikere.

TOR 10. Åpen kirkestue kl.12.
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Dugnad 
Mærradalsbekken – 
Voksen speidergruppe 
stilte opp.
To regntunge maidager var det dugnad 
langs Mærradalsbekken, og 8 gutter 
samt leder i Voksen speidergruppe 
stilte opp i dugnaden. Dugnaden var 
et samarbeidsprosjekt mellom Oslo 
Elveforum, Røa vel, Frivillighetssentralen, 
Bymiljøetaten og Statnett. Dugnaden 
var også støttet av Voksen skole som 
stilte med juniorkorps til glede og 
underholdning. De forbipasserende 
turgåerne ga uttrykk for begeistring og 

glede over ryddeaksjonen. Området ble 
ryddet uten motorisert hjelp på grunn  
av hekkesesongen for et rikt fugleliv.  
Mye ble gjort, og humøret var på topp 
tross regnet. Rapport fra dugnadsleder  
Ida F. Tønnessen, leder Oslo Elveforum. 

Voksenmessen  
lørdag 14. november
Vær med å lage Voksenmessen! Alle som har 
noe de ønsker å bidra med, er velkomne til det. 
Vi tar imot småkaker, syltetøy, saft, alle slags 
håndarbeider og små, pene lopper i glass og 
porselen. Vi trenger ting til salg og utlodning, 
og ikke minst til kakelotteriet. Alt mottas med 
takk. SAMMEN kan vi bidra til en messe som  
gir både små og store en fin og annerledes 
kirkedag. 

Torsdag 3. september kl. 19 møtes vi 
i Voksen kirke for å planlegge  
Voksenmessen.

Besøk Voksenmessen!
Sett av lørdag 14. november kl. 10 – kl. 15 Det blir salg av håndarbeider, loddsalg  
med fine gevinster, auksjon, gavesalg, lopper og kafeteria. Konsert i kirken kl. 12.
For spørsmål vedrørende messen kan du kontakte menighetskontoret på tlf. 23 62 94 
50, eller stikke innom kontoret.
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Gode 
sommerminner

Konfirmantleir på Tjellholmen – Vi lager hjerter med hendene.

Fra skaperverkets dag, såing av solsikker under kyndig ledelse av Veronika og Ådne,  
og edel kappestrid.

Bilder fra sommertur til Skjærhalden, Anne og Kjell. Espen, Erling, Adrienne og Ingrid.
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Barn og  
ungdom  
trives
i Voksen 

Tårnagentene medvirket i påskegudstjenesten. Linjekveld med konfirmanter.

Høydepunkt for tårnagentene var  
tårnvandring.

Linjekveld med konfirmanter.

Babysang i kirken Fra konfirmantfestivalen
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4 åringer  
inviteres 
til å få 4 års boka  
17 og 20 september. 

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

Torsdagsklubben
hver torsdag kl. 18.30 til kl. 21.30. Torsdags-
klubben starter opp 3. september 

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 og av til deltar i 
gudstjenester.    

Er du 10 eller 11 år?
Hold av 28 – 29. november. Da blir det 
overnatting i kirken for alle som har fylt eller 
fyller 10 og 11 år, og som hører til Voksen 
kirke. Vi skal bli kjent med hverandre og 
kirken gjennom en rekke ulike aktiviteter. Vi 
kommer også til å forberede gudstjenesten 
30. november som er 1. søndag i advent. Alle 
som har blitt eller blir 10 og 11 år i 2015, får 
invitasjon i posten. www.lysvaken.org

Babysang og 
småbarnsang 
hver tirsdag kl. 11-13. 
Babysangen starter 
11.30 og småbarnsan-
gen kl. 12.00. Ellers medbragt  
lunch, prat og lek. Noen ganger  
er det foredrag.

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. Treningene 
veksler mellom å være på Bogstad  
skole og i Røa kirke.

Vox møte 
for ungdommer en gang i måneden. 
Se mer på våre hjemmesider.

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

UNGDOM
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Døpte Døde
Kaja Askeland Bjørnebye            

Fride Østmo Rabo                           

Hannah Mæland Douglas

Aurora Næs Ellingsen-Liseth

Ivo Brenni Torsen

Mie Tandberg-Johansen

Rikke Friis Rølles

Albert Byrø Welle

Helene Philipa Karlson Hellesnes

Bianca Celine Sunde Egeberg

Marie Riksfjord

Christian Siem Stene

John Eggereide

Joan Henrik Quale

Isak Quak

Amanda Naomi Quak

Nora Alina Quak

Samuel Quak

Mathias Emil Sydness

Mikael Torvik Sydness

Marie Johannessen Møller-Stray

Solveig Marie Tofte-Gurvin

Luna Bianca Friis

Filippa Rønning Skrolsvik

Joakim Bastian Ransve Vemmestad

Tordis Ahlfors

Inger Wilse

Erik Arnesønn Blakstad

Kari Elisabeth Holmesland

Torstein Trøften

Magnhild Stoveland

Eva Gjertsen

Aud Elisabeth Wagner

Ragnhild Valborg Olsen

Per Arild Ur

Kirsten Elisabeth Fougner

Bodil Margrethe Løvdal

Per Uno Grindal

Mally Elisabeth Bødtker

Thona Mathilde Couts

Berit Dons

Åse Marie Solbakk

Martin Tore Bjørndal

Bjørn Sjong

Bergljot Nora Børke

Ellen Rygh

Liv Kveim Svendsen

Tora Isabell Lunde

Ruth Amy Nesse            

Arild Gunnar Haglind    

Trygve Sverre Strøm     

Liste pr: xx.xx.2015
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booking@voksenaasen.no             22 81 15 20          Voksenåsen

www.voksenaasen.no

La deres viktige dag bli en minnerik opplevelse!
Voksenåsen har en unik utsikt over byen og fjorden, det perfekte bakteppe for deres spesielle dag.

Vi kan skreddersy etter deres ønsker, uansett om dere vil være ute eller inne.
Velkommen til oss på en uforpliktende, gratis visning!

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

Invitam 

Behov for en å snakke med?

En samtalepartner kan være til god hjelp  
når vi møter kriser, sykdom og krevende  
belastninger i livet.

Ta kontakt for mer informasjon.

Ellen Ruud - Sykepleier med spesialutdannelse
Tlf. 90 66 65 80 - ellen@invitam.no  
www.invitam.no
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Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
post@roa-glass.no

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

Lør: 10-14

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

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

Velutstyrt kjøkken.
Fredelige omgivelser.

Røyk- og alkoholfritt miljø.
Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor

på tlf 23 62 94 50

leie
lokaler

?

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

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

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

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

Lørdag 13. desember:

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

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

Kr 495 pr pers, inkl julekonserten 

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

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

Ta kontakt allerede i dag!



20

GRAVSTENER
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• 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.noVækerøveien 193 A, Røa Sentrum, 0751 Oslo - Tlf: 22 13 43 5022 50 02 33

Frisøren på Røa Torg
Austlivn.2

Man-fre: 9-18
Lørdag 9-15
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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 ELDRESENTER?
Vi har fine lokaler – sentralt på Røa. 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: 
2300,- Eller 3600,- 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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solglimtsolglimt

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

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

§Advokat
ROLAND KJELDAHL mna

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

Alt innen cateringtjenester 
Ta kontakt på 22 37 90 09 

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

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

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

Verdi- og lånetaksering
Tilstandsrapporter

Boligsalgsrapporter
Næringstakster

Ferdigbefaringer
Våtromskontroll

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

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

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

LEDENDE AKTØR INNENFOR GJERDER, PORTER OG REKKVERK

Vi kan hjelpe deg med gode løsninger.
Befaring/pristilbud/montering.
Kontakt oss på 22 06 57 20 (Voksen Gård)
www.roa-gjerdefabrikk.no
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På Statoil på Bogstad
gir vi deg den servicen 
du leter etter!

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

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

••
••

RØRLEGGERMESTER

Harald Larsen a/s
Stasjonsveien 51/53

0771 Oslo

22 14 24 81

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 

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

BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad
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RØA 
SYKKELSERVICE
Sørkedalsveien 257
0754 Oslo

22 73 13 73
Mandag-torsdag: 9-18
fredag: 9-16
Lørdag: 10-14

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

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

Din lokale butikk
for dame 

og herremote
Vi fører også sysaker og garn

www.nordeng.net
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Vil du ha en god pris  
for 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. 

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

––
OBOS eiendomsmeglere Røa 
Røa Senter, Vækerøveien 205 
Telefon 22 86 83 60

Alexander  Ahn Vu Tran
Eiendomsmeglerfullmektig 
Tlf. dir.  22 86 83 71
Mobil 47 38 28 05
alexander.ahn.vu.tran@obos.no

Kristine H. Følkner
Fagansvarlig/  
Eiendomsmegler 
Tlf. dir. 22 86 83 63 
Mob: 906 06 975
kristine.folkner@obos.no

Ina Sartz
Eiendomsmegler
Tlf. dir. 22 86 83 62 
Mob: 900 56 973
ina.sartz@obos.no

Mette Dahl
Medhjelper 
Tlf. dir.  22 86 83 65
mette.dahl@obos.no

180 x 240_annonse_feb15.indd   1 18.02.15   13:04


