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Velkommen til en  
innholdsrik høst i Voksen
Semesterstart er alltid spennende når vi møtes 
igjen etter en forhåpentligvis god sommer. Før vi 
gir noen glimt fra høstens tilbud, slipper vi til prost 
Trond Bakkevig. I et intervju med Magnhild Landrø 
forteller han om sitt arbeid i Midt-Østen, der han 
tilrettelegger for samtaler mellom jødiske, kristne 
og muslimske ledere. Det handler om å bringe 
mennesker sammen. Han er utsendt av Den norske 
kirke i nært samspill med UD.

Så til våre lokale aktiviteter. En av høstens store 
aktiviteter er Voksenmessen. Vår engasjerte 
menighetsrådsleder Randi Selmer gir oss et 
innblikk i messens betydning for menigheten. 
Messegeneral Gro Mikkelsen inviterer alle til 
messedugnad. Felles innsats er en forutsetning,  
så her kan alle melde fra om hva de har lyst til å 
bidra med.

Vi har en fin gjeng som jobber med «Grønn 
menighet», og oppslaget i menighetsbladet gir en 
god anledning til refleksjon over hva dette betyr 
i praksis. En annen aktiv gjeng er de som drar i 
gang tiltaket «Unge i Voksen» som vil være et 
tilbud til dem som er over ungdomstiden og på 
god vei inn i voksenlivet.
«Onsdagskvelder i Voksen» gir noe for en hver 
smak med gode høydepunkter i sokneprestens  
bibeltime. Så er det selvfølgelig «Åpen kirkestue» 
hver torsdag fra klokken 12.00 med variert program.
For de aller minste har vi søndagsskole, og i 
artikkelen inne i bladet gis det en oversikt over 
aktivitetene.  
Onsdagsklubben, KRIK, Tårnagentene og 
Speideren er andre spennende aktiviteter.

Ida F. Tønnessen
Redaktør

STILLE DAG
Har du behov for en dag med stillhet og 
ettertanke? Diakonissehuset Lovisenberg inviterer 
til retreatdag lørdag 17. september kl. 10 -16.   
Det er en mulighet til å tre ut av den daglige rytmen 
og være i fellesskap, bønn, stillhet og meditasjon. 
Ledere: Målfrid Finnseth og Anne Pettersen
Spørsmål – ring Anne 90 12 34 33
Påmelding innen 10. september:  
retreat@lovisenberg.no – Tlf. 22 35 83 00 Pris: 400 kr

Kristine Thorstvedt slutter 
Menighetsforvalter Kristine Thorstvedt slutter i 
jobben i september. Hun går over i ny stilling som 
Områdeleder i Kirkelig fellesråd i Oslo. Vi ønsker 
henne lykke til i ny jobb. Vi kommer tilbake til 
avskjed og takk i neste nummer.
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Da jeg startet som søndagsskolelærer for en 
del år siden, var det med et ønske om å lære 
barna noe om Jesus. Syv år etter kan jeg slå 
fast at de barna som har vært innom søndags-
skolen, har lært meg vel så mye.  Barnas 
undring og spørsmål har ført til mange gode 
samtaler om troen vår. Og i den felles  
undringen med søndagsskolebarna slår det 
meg at barnetro er overraskende innsiktsfull 
og oppsummeres kort i at Gud omslutter 
livene våre uansett hva vi står i.

Jeg har en tendens til å bekymre meg for så 
mangt - for ting som kan skje eller ikke kan 
skje. Noe kan jeg påvirke, mens andre ting 
er veldig langt utenfor min kontroll. «Gjør 
dere ingen bekymringer for morgendagen; 
morgendagen skal bekymre seg for seg selv. 
Hver dag har nok med sin egen plage.» står 
det i Matteus-evangeliet. Men det er ikke så 
rent sjelden jeg gjør nettopp det: bekymrer 
meg for morgendagen. 

Jeg har noe å lære - av Bibelen og av barna. 
Jesus trakk frem barna som forbilder. Og 
sakte, men sikkert begynner jeg å ane noe av 
hva Han mente. Barnas hengivenhet, åpenhet, 
oppriktighet og i stor grad  bekymringsløshet, 
(selv om barn selvsagt også kan grue seg 
og bekymre seg) er egenskaper å lære av. 
Og den innsiktsfulle barnetroen som har så 
mange spørsmål, men allikevel slår fast at 
«Gud er der». 

Bekymringer vil alltid komme og gå, de er  
en del av livet. Men vi kan øve oss på å  
legge bekymringene våre frem for Gud i  
våre bønner, og kanskje også be den  
bønnen som Frans av Assisi så klokt skrev:

Gud, gi meg sjelefred til å godta de tingene 
jeg ikke kan forandre, mot til å forandre  
de ting jeg kan endre, og visdom til å  
se forskjellen.

Hilde Kloster Smerud

Den innsiktsfulle 

barnetroen
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Menighetsbladet i Voksen 
rekker akkurat å få en prat 
med Trond Bakkevig før 
han setter seg på flyet til 
 Jerusalem. Vi gratulerer med 
prisen og forklarer at det er 
på tide å la hele vår bydel få 
et lite innblikk i hvem denne 
travle presten og dialog-
mannen er!

- Det er vel ingen vanlig  
feriereise du skal ut på…  
Hva driver du egentlig med 
når du lander i Jerusalem  
– flere ganger i året?

- Først og fremst tilrette-
legger jeg for samtaler 
 mellom jødiske,  kristne 
og muslimske ledere. 
Det  handler om å bringe 
 mennesker sammen. Det er 
viktig at nettverket deres 
vedlikeholdes. Jeg er der for 
at disse møtene skal bli mest 
mulig fruktbare. Og jeg er 
utsendt av Den norske kirke i 
nært samspill med UD.

Håpets Gud - «I ditt arbeid 
og gjennom dine mange 
kontakter med politiske 
og religiøse ledere i Midt-
østen viser du deg som en 
 visjonær humanist, både 
 lokalt og internasjonalt» 
skrev Rateb Rabie da 
han skulle begrunne Vei-
en-til-fred-pristildelingen i 
Washington i 2012. Hva er 
det som har gjort deg til en 
så kompetent dialogmann?

- Andre får bedømme om jeg 
er kompetent, men jeg har 
vel hele tiden vært en  person 
som søker løsninger. Jeg har 
lært å se bortenfor det folk 
sier, og skaffet meg en for-
ståelse av hva som er deres 
dypeste anliggender. Alle 
har vi et grunnleggende håp, 
og i alle de tre  religi onene 
jeg møter i Jerusalem, fins 
det også en slags felles for-
ståelse av hva håpets Gud er. 
For muslimen er Gud fred. 
For kristne er Gud kjærlig-

het, og for jødene er guds-
begrepet uløselig knyttet til 
fred og rettferdighet.

- Og hvordan tenker du at 
disse dialogmøtene har 
lykkes?

- Det handler mye om å  
skape og gi næring til 
håp. Jeg tenker det er et 
«godt nok» mål å kunne 
oppleve fravær av vold og 
 okkupasjon. Det gir folk i alle 
leire en følelse av trygghet – 
for okkupanter, som for de  
okkuperte.

- Du er en ekte 68’er. På 
åtti-nittitallet var du aktiv i 
kampen for frihet og rett-
ferdighet i apartheidlandet 
Sør-Afrika. Hva var det som 
brakte deg så dypt inn i 
denne typen engasjement? 

- Det var nok en kombi-
nasjon av tilfeldigheter og 
bevisst engasjement. Helt 
fra studietiden – først på 
Misjonshøgskolen i  

Peacemaker 
med pacemaker
Trond Bakkevig er en 
av Norges mest aner-
kjente fredsmeklere. 
Nylig ble han tildelt 
Gunnar Sønsteby- 
prisen 2016 «for  dialog 
og rettferd». Men hvem 
er egentlig denne 
annerledes presten som 
de siste 15 årene også 
har vært - og fortsatt 
er - prost her i Vestre 
Aker?

Trond Bakkevig
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Stavanger, og senere på 
Menighetsfakultet – har 
jeg skjønt at vernet om 
menneske verdet er det 
som må styre mitt sosiale 
engasjement. Jeg var bare 
unggutten da det gikk opp 
for meg hvordan ressurser 
blir så ulikt fordelt. Jeg ble 
ingen marxist siden frihet 
og demokrati er avgjøren-
de verdier for meg. Med 
Tor Aukrust og med sterke 
misjonsformidlere som  
inspiratorer, skjønte jeg fort 
at dette handler om rett-
ferdig fordeling og om å ta 
ansvar. Ethvert menneske er 
verdt vår barmhjertighet.

- Hva er du mest – innerst 
inne: Internasjonal freds-
mekler, eller lokal prest/prost?

- Prest – helt ubetinget. 

Travel peacemaker, men 
hvordan makter du å være 
samtidig prost og aktiv 
fredsforhandler, alltid  
på farten?

- Jeg har fått innvilget noe 
redusert menighetstjeneste, 
så det er litt færre guds-
tjenester og bisettelser på 
meg sammenlignet med hva 
andre proster har.

I vår digitale tidsalder er det 
fullt mulig å være tilgjengelig 
for «mine» prester i  prostiet, 
om jeg er på kontoret i 
Ullevålsveien 117, eller om jeg 
sitter på et hotellrom i  
Jerusalem. Men mange 
dager har jeg følelsen av å 
drive assortert landhandel, 
for oppgavene kan være 
 veldig forskjellige – samtidig!

- Hender det at kona di, 
Inger Anne Naterstad, er  
bekymret for deg når du 
stadig befinner deg i  
konfliktområder?

- Nei, og det er det heller 
ingen stor grunn til, verken 
for henne eller for meg. 

- Hva er det i den kristne 
troen som er din drivkraft 
for alt du engasjerer deg i?

- Det er kampen for  
menneskeverdet.

Bruk barmhjertigheten!  
- Er du like engasjert i 
 flyktningsituasjonen her 
i Norge som du er av 
 årsakene til at det skapes 
flyktninge strømmer?

- Jeg tenker at som kirke 
skal vi ikke ha et politisk  
syn på flyktningepolitiske 
løsninger. Som kristne  
må vi bare tenke at vi skal 
ta imot enhver med respekt 
og omtale det med respekt. 
I tvilstilfeller, der vi ennå 
ikke vet om de har «god 
nok» grunn for asyl, så bruk 
 barmhjertigheten!

Og så er det mye snakk om 
denne frykten for at flykt-
ningene skal ødelegge verdi-
grunnlaget i samfunnet vårt. 
Til det er bare å si at først 
må vi ta i bruk dette verdi-
grunnlaget! Og så må vi  
stadig minne hverandre på 
at vi aldri omtaler mennesker 
som en kollektiv masse. Vi er 
alle enkeltindivider – ulike  
og unike. Språkbruken  
avslører oss.

Plutselig utsatt New York-tur

Trond Bakkevig har ikke 
tenkt å dra inn årene med 
det første, selv om han like 
før jul i fjor fikk en uventet 
påminnelse om at den 68 år 
gamle kroppen ikke er fullt 
så fresh lenger. Han har slitt 
ut utallige løpesko opp  
gjennom årene, og løftet 
mange slags vekter. 

Men så kom det en brå-
brems. Noen dager før  
han skulle sette seg på et 
desemberfly til New York 
ringte de fra Ullevål og sa 
han måtte umiddelbart 
komme dit fordi han sann-

synligvis trengte en pace-
maker. Bakkevig lurte på om 
det kunne utsettes til etter 
turen, men det kom ikke på 
tale. Dagen etter hadde han 
pacemaker, og fire dager 
senere var prosten på tur  
til New York med en  
pacemaker i hjertet. 

Bruk hjertet! - Til slutt: Si litt 
om dilemmaet som handler 
om at vi plutselig synes at 
kjøkkenet igjen trenger en 
fornyelse, mens mange  
samtidig bare drømmer  
om rent, rennende vann i 
springen… Hvordan skal vi 
som kristne praktisere Jesu 
ord om rettferdig fordeling?

- Vi skal alltid være opptatt 
av dem som lider, og være 
barmhjertige. Men de store 
endringene som bringer  
rettferdighet, skjer ved  
politiske beslutninger. Derfor 
er politikk viktig, og derfor 
skal ønsket om rettferdighet 
være styrende for våre  
politiske valg. Det vi gjør 
som individer er viktig, men 
ikke på samme måte av-
gjørende. Jesus sa til den 
rike unge mannen at han 
skulle selge alt og gi det 
til de fattige. Men Jesus sa 
også til Judas da han be-
klaget seg over Maria som 
salvet han med dyr nardus-
salve, at de fattige har dere 
alltid i blant dere. Jesus løser 
ikke våre dilemmaer, særlig 
ikke for oss som lever med 
stor velstand. Vi må finne vår 
vei gjennom dilemmaene og 
forvalte våre ressurser med 
nesten for øye. 

Som kristne skal vi være 
opptatt av at vår identitet 
ikke er knyttet til rikdom og 
velstand, men til mannen 
som møtte mennesker med 
spørsmålet: «Hva kan jeg 
gjøre for deg?». 

Tekst: Magnhild Landrø 
Foto: Johannes Morken/VL  



6

Andre lørdag i november 
syder det av liv Voksen kirke. 
Da møtes store og små til 
årets sosiale begivenhet. 
Det er et høydepunkt for 
både unge og eldre når de 
samles til en spennende dag. 
Her er det basar med flotte 
gevinster, salgsbord med 
hjemmelagede produkter. 
Hjemmebakte julekaker og 
syltetøy selges fort unna, og 
hånd arbeidsproduktene er  
populære julegaver. Både 
private og firmaer bidrar 
med gevinster til basar-
bordet. På Voksenmessen 
kan du sikre deg pene  
lopper, brukte bøker og  
fine ting på auksjon.   
Voksenmessen tilbyr også 
tjenester for en billig penge. 
I fjor kunne man for første 
gang få profesjonell  
preparering av skiene  

før skisesongen tok til.   
Ungdommen tilbyr ansikts-
maling og lakking av negler 
for store og små.  Andre 
tilbud for barna er jule-
verksted, filmfremvisning og 
fiskedam. I kafeen kan du 
slappe av og slå av en prat 
over en kopp kaffe og deilig 
hjemmebakst. Kl.12 er det 
konsert med Åsenblåsen og 
Voksen skolekor. 

Voksenmessen er en viktig 
inntektskilde for menigheten. 
Utgiftene til mye av det som 
skjer i kirken, må menigheten 
selv dekke. I 2015 fikk vi inn 
80 000 kr. I år håper vi å 
komme opp i 100 000 kr.  
Det blir et kjærkomment 
bidrag til barne- og 
ungdomsarbeidet, diakoni 
og kirkemusikk.

En Voksenmesse blir til … 
den bidrar til ”Vekst i  
Voksen”
Det å vokse tar tid, det skjer 
ikke over natten. Slik er det 
også med Voksenmessen. 
Vi kan bygge på mye god 
 erfaring fra tidligere år, men 
det blir ikke Voksenmesse 
i 2016 uten planlegging og 
felles jobbing. Hvert år må 
det planlegges, fordeles 
arbeid og jobbes. Vi kan  
ikke stoppe og hvile på  
erfaring fra tidligere år.
Voksenmessen bidrar til 

Årets store begivenhet: 

Voksenmessen   
Velkommen til Voksenmessen lørdag  
12. november kl. 10-15 i Voksen kirke

Ansiktsmaling Fra salgsbod

Randi Selmer og Gro Mikkelsen
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”Vekst i Voksen” på mange 
måter: Fellesskap, kreativitet 
og nødvendig inntekt.
Hvordan kan årets Voksen-
messe bidra til en god 
vekst? Det avhenger av deg 
og meg, og mange andre.                                                                                                                                           
                                
Vi må:                                                                           
• Ha et mål: flest mulig med 

i fellesskapet. Mange varer 
og aktiviteter.  
Klarer vi 100 000 kr i år?

• Planlegge i god tid slik at 
vi unngår unødvendig mas 
og stress. Skriv deg på liste 

med de oppgavene du kan 
bidra med, - ikke vent til 
siste uka. Det er viktig å ha 
oversikt i god tid. Jo flere 
salgbare varer og gode 
gevinster, jo større blir den 
økonomiske gevinsten

• Gjennomføre planene 

Hva kan jeg bidra med, 
tenker du kanskje? Hva med 
noe på denne lista?
• Gevinster til basarbord og 

lynlotteri (eventuelt gi  
penger til gevinster).  
Kjenner du et firma som 

kan bidra med gevinst?
• Kaker/konfekt til kake-

lotteri og kafe
• Varer til ”håndarbeids-

bord”og spiselige varer  
til ”Matkroken” 

• Små, hele og pene lopper 
(ikke klær)

• Dukketøy til Baby-
born-dukke (utlodning)- 
Strikk gjerne et plagg 

Det er planleggingsmøte  
5. september kl. 19.00

Åsenblåsen MiniVox

Voksen skolekor
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1. sept.  Konsert med Iskra Mantcheva, 
pianist: «Fra Spanske toner til 
Chopin».

8. sept.  Busstur til Ekebergparken, med 
lunsj på Karlsborg spiseforretning. 
Egen annonse.    

15. sept. Reidar Efraimsen: «Jean Darc». 
22. sept. Stein L. Meyer: «Hørt og uhørt 

om romerske keisere!»  
29. sept. Kl.11   Gudstjeneste med Hovseter-

hjemmet og Dagsenteret – kirkekaff e.
6. okt. Agnar Gjøen kåserer: «Gud i 

musikken – musikken i Gud!»   
13. okt. Høstfest med konsert. «Godbiter 

fra kjente og kjære musikaler» Med 
Linnèa Sundfær Haug, sopran, og 
Ådne Svalastog, klaver.  

20. okt. Harald Schiøtz viser bilder;  
«Oslo - gjennom 4 årstider».

27. okt. Ida F. Tønnessen: 
«Reisebrev fra Portugal!»       

3. nov. Misjonsprogram, NMS.     
10. nov. Sangprogram.
17. nov. Prost Berit Øksnes, Asker: 

«Menneskeverd og tomannsrom». 
Om egen oppvekst på Sikta private 
sykehjem i Asker.      

24. nov.  Åpen Kirkestue utgår p.g.a. 
«Gjestebud» på Diakonhjemmet, 
fredag 

25. nov. kl. 11.30.  Alle velkommen dit!
1. des. Røapensjonistenes Sanggruppe. 
8. des. Besøk av skoleklasse fra 

Voksen skole.
15. des. Året 2016 - i ord og bilder 
29. des. kl. 12 – Romjulskaff e.

Åpen Kirkestue Høsten 2016
Torsdagstreff  i Voksen kirke    Kaff e kl. 12    Program kl. 13

Et parkområde som er kjent for sine 
kvinneskikkelser, men som også har 
mye mer å by på! Her er skålgroper fra 
steinalderen, helleristninger fra jern alderen, 
gravplasser og gravskikker fra tidligere tider. 
Hva skjuler seg bak navn som Ekebergtrappa 
og Svenskesletta? 
Bussen kjører til Ekeberg Camping. 
Derfra vandrer vi på god grusvei gjennom 
skogen ned mot Ekebergrestauranten. 
Vi opplever skulpturparken med 35 av 
Ringnes' skulpturer med det feminine 
som tema. 
Det blir lunsj på Karlsborg spiseforretning - 
nyoppusset sveitservilla fra 1863. Opplev den 

fl otte hagen rundt de gamle husene og 
Ekeberg restauranten. Bli med og nyt den 
fantastiske utsikten utover Oslo havn og øyene.
Buss går fra Voksen kirke kl. 11:00, med 
retur ca. kl. 14:30.
Pris kr 350,- pr. pers. inkl. mat og drikke, som 
betales kontant på bussen. Turen kan godt 
gjennomføres selv om man bruker rullator. 
For spørsmål - ta kontakt med 
diakon Espen Rakli
Guide er Wenche M. Wangen  
Påmelding til menighetskontoret: 
Tlf. 23 62 94 50 / 
E-post: post.voksen.oslo@kirken.no

Bli med på formiddagstur til Ekebergparken 
Skulpturpark - torsdag 8. september



9

HØSTENS PROGRAM:
7. sept. Lovsangskveld. Ådne  

Svalastog, Anne Pettersen, 
Anna Maria Have Holm, dikt-
lesning. Andreas Skogestad, 
gitar. Band.

21. sept. Konsert i Voksen kapell.  
Inn vielse av nyinnkjøpt flygel 
til kapellet. Ådne Svalastog. 
Kåre Svendsen, flygelhorn, m.fl.

5. okt. Utflukt! Vi besøker Jødisk  
museum. Frammøte i Calmeyer 
gate 15 B kl. 18 for omvisning. 
Påmelding til menighets-
kontoret. 

19. okt. Konsert «Italiensk lidenskap». 
Barokkensemble Christian  
IV Consort.

1. nov. Merk tirsdag kl 19.  Felles 
 temakveld med Ris i Ris 
 menighetshus: «Når Gud  
blir borte» ved Erling 
 Rimehaug.

16. nov. Kinokveld: «De usynlige». 
Regisør Erik Poppe, manus 
Harald Rosenløw Eeg. 

30. nov. Bibelkveld: «Tekster i  
adventstiden» ved Anne  
Pettersen.

7. des. «Jeg løfter opp til Gud  
min sang». Improvisasjons-
konsert. Ådne Svalastog  
ved flygelet.

              VELKOMMEN!
 

ONSDAGSKVELDER I VOKSEN
Annen hver onsdag kl. 19 - 20.30 er det åpent hus i kirken med variert  
program, enkel servering, prat og fellesskap. Denne høsten kommer disse  
kveldene i tillegg til de månedlige menighetsmiddagene.

Unge voksne i Voksen menighet er  
et tilbud for alle i alderen 25-40 år! 

Hvorfor? 
Vi har savnet en møteplass for oss som 
verken går under kategorien «ungdom» eller 
«eldre». Derfor har vi tatt initiativ til å legge 
til rette for et slikt møtepunkt. Vi ønsker å 
samles for å skape et godt, kristent  
felleskap for oss i denne aldersgruppen!

Hva har vi gjort?
Så langt i år har vi ha hatt arrangementet  
«Treklang fra A-Å». Akkompagnert av band, 
sang vi gjennom de sangene vi liker fra Treklang!
 

Hva skal vi gjøre?
Vi skal gjennomføre flere arrangementer 
fremover, og vi har planer om både quiz, 
grilling og Treklang-sang. Følg med på våre 
nettsider, www.voksenmenighet.no, for mer 
informasjon. Dersom du vil være med, er  
det bare å møte opp Her er alle velkomne! 

Hilsen Sara Newey, Helene Holtskog  
og Andreas Skogestad

«Unge  
voksne  
i Voksen»

Fra «Treklang fra  
A-Å» i kapellet. 

Bandet fra «Treklang  
fra A-Å»
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I møte med de store globale miljøutfordring-
ene er det lett å la seg overvelde. Kanskje 
sniker det seg til og med inn en følelse av 
resignasjon. Er det i det hele tatt noe vi som 
enkeltmennesker kan gjøre for å ta bedre 
vare på jorda vår? 

Mange i Voksen menighet deltok på vårens 
grønne temakveld ”Å leve på lag med jorda 
– hverdagstiltak som virker” med Astrid 
Bjerke fra Fremtiden i våre hender. Hun 
svarte et tydelig ja på dette spørsmålet: det 
er mye vi kan gjøre for jorda og miljøet rundt 
oss. Vi har plukket ut ett enkelt grep som 
er lett tilgjengelig for alle: å bruke miljø-
merkede produkter. At et produkt er miljø-
merket betyr at noen har gjort jobben for 
deg, slik at du ikke trenger å sette deg inn i 
alle miljø aspekter ved et produkt. Det fi nnes 
imidlertid mange miljømerker, og det kan 
være vanskelig å orientere seg. Astrid Bjerke 
anbefaler tre merker du kan stole på: Svane-
merket (tilsvarer EU-blomsten på europeisk 
nivå), Fairtrade og Økologisk – Debio.

Svanemerket er det offi  sielle nordiske miljø-
merket. Det stilles miljøkrav til produktets 
liv fra vugge til grav: fra uttak av råstoff , 
 produksjon, ved bruk av produktet og til slutt 
avfallshåndtering. Svanemerket  strammer 
jevnlig inn kravene for å få, og for å be holde 
merket. Slik innebærer svane merking en 
stadig forbedring. Merket er særlig vanlig på 
produkter til personlig pleie, papir, reise-
industri og rengjøring, men fi nnes innen 

nesten 50 produkt- og tjenesteområder. 
Les mer og søk opp produkter på 
www.svanemerket.no

Fairtrade er et internasjonalt merke som 
skal sikre bedre arbeidsforhold og handels-
betingelser for bønder og arbeidere i 
ut viklingsland, og der produksjonen skal 
 foregå så miljøvennlig som mulig. Det er 
blant annet krav om redusert sprøyte-
middelbruk, rensing av utslippsvann og tiltak 
mot jorderosjon. Du fi nner merket på en 
del daglig varer, som kaff e og sjokolade, og 
 tekstiler. Les mer på www.fairtrade.no 

Ø-merket er det offi  sielle norske økologi-
merket og gir garanti for at en vare er øko-
logisk dyrket. Ø-merket innebærer blant 
annet at det ikke brukes kunstgjødsel i pro-
duksjonen, og svært få sprøytemidler er tillatt 
brukt. Kravene til dyrevelferd er dessuten 
 strengere enn i konvensjonelt landbruk. For 
at et produkt skal kunne Ø-merkes, må minst 
95 prosent av ingrediensene være øko logiske. 
Merket brukes særlig på mat og drikke, men 
også på landbruksprodukter, tekstiler og 
kosme tikk. Les mer på www.debio.no 
Tekst: Line Benedicte Kloster

Kilder: Astrid Bjerke, www.fi vh.no, 
www.debio.no, www.fairtrade.no, 

Vår grønne menighet 
– hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på jorda?

Kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft



11

Oppslagstavlen

Misjonsgudstjeneste i Voksen kirke
Søndag 20. november settes det spesielt fokus på misjon ved gudstjenesten.  
Da blir det besøk fra Det norske Misjonsselskap. Misjonskonsulent Ivar Smedsrød taler, 
og det blir misjonsinnslag under kirkekaffen.  

Frokost-treff for menn  
24. september, 29. oktober 
og 19. 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.  

Bønnefellesskap 
- menighetens bønnesamvær! Vi fortsetter  
å møtes hver tirsdag og torsdag morgen  
kl. 07.00 til ca. 1 times bønnesamvær.  
Bønnefrokost i Kirkestuen lørdag  
3. september, 1. oktober, 5. november  
og 3. desember. 
Vi møtes kl. 08.30 til 10.00 og spiser  
medbrakt frokost. 

Konfirmantinnskrivning
Det blir innskriving av neste års konfirmanter 
onsdag 26. oktober kl. 18 i Voksen kirke.

Allehelgensgudstjenesten 
søndag 6. november kl. 11 
Vi minnes dem i vår menighet som har  
gått bort siden forrige allehelgensdag.  
Navnene blir lest opp, og det blir  anledning 
til å tenne lys. Kirkekaffe etter guds-
tjenesten. Kirken er åpen for stillhet og 
lystenning frem til kl. 15.

Ønsker du å være med i sorggruppe? 
Ta kontakt med menighetskontoret for  
mer informasjon.

Søndag 23. oktober går årets 
TV-innsamling av stabelen! 
Inntektene fra årets aksjon går til  
Røde Kors, og Voksen menighet  
anbefaler aksjonen!

PREP-kurs  
- Kommunikasjonskurs 
for par. 
Lørdag 15. oktober kl. 10-17 i Røa  
kirke arrangerer menighetene i Oslo 
vest PREP-kurs; PREP handler om  
kjærlighet, forventninger, glede og 
vennskap. Men aller mest om god  
kommunikasjon! Kurset passer for  
par i alle faser av livet. 

Bindende påmelding innen  
1. oktober til Espen Rakli, diakon  
i Voksen menighet; er282@kirken.no  
eller tlf: 23 62 94 56.  
Pris: Kr. 800 pr. par,  
inkl. lunsj og kursmateriell. 

Les mer om kurset på  
våre hjemmesider. 
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September

Oktober

Menighetskalender

TOR 1. Åpen kirkestue kl.12 - konsert.

LØR 3. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 08.30. 

SØN 4. 16. s. i treenighetstiden Matt. 
11, 16-19. Samtalegudstjeneste 
kl.11. Oulie Eskildsen. Svalastog. 
 Gundersen. Skogestad.  
Konfirmantene. Johnny Mydland. 
Dåp. Nattverd. Ofring: Maisha 
Mema. Kirkekaffe.

MAN 5. Planleggingsmøte for  
Voksenmessen kl.19.

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

ONS 7. Onsdagskveld i Voksen kl.19. 
Lovsangskveld.

TOR 8. Åpen kirkestue – Busstur til  
Ekeberg kl. 11. Påmelding.

LØR 10. Konfirmasjonsgudstjeneste  
kl. 12. Oulie Eskildsen. Pettersen. 
Svalastog. Musikere. Ofring.

SØN 11. 17. s. i treenighetstiden  
Mark. 5, 35-43. Konfirmasjons-
gudstjenester kl. 11 og 13.30 
Oulie Eskildsen. Pettersen. 
Svalastog. Musikere. Ofring.

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

TOR 15. Åpen kirkestue kl. 12. 
Samling for gudstjeneste-
medarbeidere kl. 19.

SØN 18. 18. s. i treenighetstiden Salme 38, 
10-16 Høymesse kl.11. Pettersen. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 19. Strategikveld for menighetsrådet.

TIR 20. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 21. Samling for 4-åringer. Påmelding. 
Se nettsidene. 
Menighetsmiddag kl. 17. 
Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
Konsert i kapellet.

TOR 22. Åpen Kirkestue kl. 12.

LØR 24. Frokosttreff for menn  
kl. 8.30 – 10.00. 
Dugnadsdag.

SØN 25. 19. s. i treenighetstiden Luk. 9, 
57-62. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Høsttakkefest med utdeling av 
4-årsbok. Oulie Eskildsen.  
Svalastog. Familiekor. Minivox. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofr.   
Kirkekaffe.

TIR 27. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13

ONS 28. Strategikveld for menighetsrådet.

TOR 29. Åpen kirkestue – Gudstjeneste for 
Hovseterhjemmet og dagsenteret 
kl. 11. Kirkekaffe.

LØR 1. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 08.30.

SØN 2. 20. s. i treenighetstiden Matt. 18, 
1-11.  Høymesse kl. 11.  Pettersen. 
Biskop Stein Reinertsen preker. 
Besøk fra Ungdommens kirke-
møte. Svalastog. Sangere og 
musikere. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

ONS 5. Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
Utflukt: Jødisk museum i Oslo. 
Påmelding.

TOR 6. Åpen kirkestue Kl. 12.

SØN 9. 21. s. i treenighetstiden Luk. 12, 
13-21. Taizé-messe kl. 19. Merk 
tiden! Pettersen. Svalastog. 
Forsangere. Nattverd. Ofring 
Høstfest med konsert - musikal- 
evergreens.

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

TOR 13. Åpen kirkestue kl. 12. Konsert.

LØR 15. PREP-kurs (samlivskurs) i Røa 
kirke kl. 10-17.

SØN 16. 22 s. i treenighetstiden Luk. 10, 
25-37. Høymesse kl. 11. Diakoni-
ens dag. Rakli. Opsahl. Svalastog. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.
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November

Desember

For konserter se hjemmesiden:  
www.voksenmenighet.no

TOR 1. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 3. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 08.30.

SØN 4. 2. s. i adventstiden Joh. 16, 
21-24. Keltisk messe kl. 11. 
Oulie Eskildsen. Svalastog. Dåp 
Marita Sørheim - Rensvik preker. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

ONS 7. Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
Improvisasjonskonsert ved Ådne 
Svalastog.

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

ONS 19. Menighetsmiddag kl.17. 
Onsdagskveld i Voksen kl.19. 
Barokk konsert «Italiensk  
lidenskap».

TOR 20. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 23. 23. s. i treenighetstiden Matt. 24, 
35-44. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Pettersen. Svalastog. Familiekor. 
Minivox. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring. TV-aksjonen. Kirkekaffe.

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

ONS 26. Innskrivning av konfirmanter kl. 18.

TOR 27. Åpen kirkestue kl. 12.

FRE 29. Frokosttreff for menn kl. 8.30-10.

SØN 30. Bots- og bønnnedag Luk. 15, 
11-32. Høymesse kl. 11. Oulie 
 Eskildsen. Nattverd. Ofring. 
 Kirkekaffe.

TIR 15. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 16. Onsdagskveld i Voksen kl. 19: 
Kinokveld.

TOR 17. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 19. Frokosttreff for menn  
kl. 08.30-10.

SØN 20. Siste søndag i kirkeåret Joh. 9, 
39-41. Misjonsgudstjeneste  
kl. 11. Pettersen. Ivar Smedrød, 
NMS preker.  Dåp. Nattverd.  
Ofring: Sat-7. Kirkekaffe.

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

ONS 23. Menighetsmiddag kl. 17.

TOR 24. Ikke åpen kirkestue. Se fredag.

FRE 25. Åpen kirkestue: Gjestebud på 
Diakonhjemmet.

LØR 26. Lys Våken for 5 og 6 klasse.  
Overnatting i kirken.  
Se nettsiden for mer info.

SØN 27. 1. s. i adventstiden Matt. 21,  
10-17. Familiegudstjeneste kl. 11.  
Lys Våken deltar. Oulie Eskildsen. 
Gundersen. Svalastog. Familie-
kor. Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 
Kveldskonsert kl. 19. «Mens frost 
og vintermørke rår» Ådne  
Svalastog, flygel.

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

ONS 30. Onsdagskveld i Voksen kl. 19. 
Bibelkveld. Pettersen.

TIR 1. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13. 
Felles temakveld i Ris menighets-
hus kl. 19. Erling Rimehaug:  
«Når Gud blir borte».

TOR 3. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 5. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 08.30.

SØN 6. Allehelgensdag Luk. 6, 20-23. 
Gudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Rakli. Svalastog. Voksen kirkekor. 
Kirkekaffe. Åpen kirke til kl. 15.

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

TOR 10. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 12. VOKSENMESSEN kl. 10-15 Salg 
av håndarbeider, utlodning,  
loppemarked, kafé. Konsert kl.12.

SØN 13. 26. s. i treenighetstiden. Luk. 
13, 10-17. Høymesse kl. 11. 
 Pettersen. Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.
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Arbeidsgjengen som gjennomførte sykkelparkeringen

GODE SOMMERMINNER 

Koret synger i Nissedal kirkeVoksen kirkekors tur til Telemark

Fra sommerturen til Domkirkeodden på Hamar

Fra urtehagen på Domkirkeodden

Pådriver for nytt sykkelstativ Ådne Svalastog, kantor.
Stenen Ådne sitter på er Nordmarkitt og ble gravd opp 
da sykkelstativet skulle på plass. Den er meget utbredt i 
“Oslofeltet”. Den regnes som Oslos offisielle fylkesstein
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Søndagsskolen i Voksen kirke er en «Sprell levende»-
gjeng på omtrent 30 barn. Vi har Gullivergjengen 
for de yngste og Tårnagentene for skolebarna. Hver 
søndag med søndagsskole hilser vi på menigheten 
i gudstjenesten før vi toger ned i kjellerstua. Der 
fortelles bibelhistoriene med kreativ formidling og 
sang. Barna får nye spennende oppdrag hver  
gang, og kirkekaffen er en populær belønning. 

Ledergruppen er en fantastisk gjeng på  
10-12 voksne som bytter på å lede samlingene 
gjennom året – helt frivillig! Vi deler et stort 
engasjement for den viktige oppgaven det er å gi 
Jesus til barna. Mange er turglade, så vi har flere 
samlinger i marka og nærområdet hvert semester. 
Følg med på nettsidene www.voksenmenighet.no  
eller ta kontakt med Gry Skodje tlf. 408 83 658. 
Velkommen til søndagsskolen! 

Barna lærer enkle bibelvers utenat ved å synge dem.  
Dette kjenner de godt:
«Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham,  
så griper han inn.» Salme 37,5

Søndagsskolen
Bruskasseklatring! På speidergudstjeneste i Haslumseter kapell
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Barn og ungdom 
i Voksen 

Onsdagsklubb
Hver onsdag kl. 18.30 til kl. 21.00. 
Fra konfi rmantalder og oppover. Her blir 
det henging, spilling, fi lm, andakter og 
godt miljø!

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

Konfi rmant-
festivalen
I år, som i fjor, var konfi rmantkullet fra 
 Voksen med på konfi rmantfestivalen. 
Sammen med 700 konfi rmanter fra Vestre 
Aker prosti, deltok konfi rmantene på guds-
tjeneste, show, aktiviteter og undervisning. 
Festivalen er arrangert i samarbeid med 
Changemaker, KFUK-KFUM og KRIK Oslo.Konfi rmantleir

Fra 17. - 21. august var det konfi rmasjonsleir 
for konfi rmantene og ungdomslederne i 
Voksen. Vi var på leirstedet Tjellholmen på 
Hvaler. Dagene var fylt opp med aktiviteter, 
undervisning, andakter, kveldsunderhold-
ninger med talentkonkurranse, show, bønne-
vandringer og mye annet. Innimellom også 
noe søvn! En meget vellykket leir!

Tensing Norway-konsert på konfi rmantfestivalen.» 

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.
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35 2.- og 
3. klassinger 
på tårnagenthelg!   
Vi løste påskemysteriet og hadde en 
fl ott helg. Vi lærte etterforskningstips 
av politiet, feiret jødisk påskemåltid og 
fremførte påskespillet på søndagen. 

Førsteklasses for 6-åringer
6-åringene ble invitert til samling om skole-
start. På gudstjenesten fi kk alle 6-årsboka.

Kode B og 
LysVåken 
for 5.- og 
6. klasse
På Kode B, som blir 4 ettermiddager 
i november, skal vi utforske bibelen. 
Vi avslutter med LysVåken og 
overnatting i kirken 26.-27. november! 
Vi skal ha det gøy sammen :-)

Det er god plass i en politiuniform!

Til topps for 7.- klassinger
7. klasse og noen fl ere ble invitert til 
samtale om start på ungdomskolen. 
Vi hadde bruskasseklatring i kirketårnet, 
av eldre ungdom lærte vi at Jesus bryr 
seg om oss, alltid. Bibelfortelling og grill. 
En fi n kveld.

4-åringer inviteres
til samling og utdeling 
av 4-årsbok 21. og 25. 
september. 

Jødisk påskemåltid.

5-åringer, 
pinse og 
skaperverket
Et herlig knippe 
5-åringer kom på 
samling og lærte 
om pinsen, kirkens 
fødselsdag. Vi lagde 
duer og øvde inn en 
sang. Etter guds-
tjenesten red vi 
på Baldur og 
spiste pølser!

Baldur og barna på 
skolestarts gudstjenesten.

Finn oppdatert informasjon på menighetens nettsider og facebookside
MiniVox barnekor øver hver onsdag kl. 17.30 i kirken.

Speidern for 3 og 4 klasse møtes annenhver tirsdag i kirken.
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Døpte Døde
Lavrans Holt Gudmestad
Olai Kristiansen Heyerdahl
Fredrik Lukas Kolstad
Amanda Ardø
Frida Sollien-Stavenes
Iselin Brekke Bell
Emilie Haugseth Kollstrøm
Erik Moer Bjørnstad
Sondre Ravnestad Paulseth
Johannes Moltubakk Borge
Storm Oliver Rosenvinge Jackson
Heidi Friis Kyrkjebø
Alma Knudsen
Johan Sommer Arnegård
Mileah Louise Ree
Sonja Aurora Glad-Ahlquist
Herman Alexander Blom
Agnes Tanbo Anthun
Ola Bang-Michaelsen
Pernille Fredheim
Tobias Maximilian Giæver Hyde
Trygve Dammen Bjerkreim
Elias Braaten Finnerud
Martinus Mjelve
Amalie Rudjord
Nicole Veloso Diethelm
Noah Diethelm-Endrestad
Leon Gustavsen Husby
Viktor Varnes
Even Straume Tveita
Odin Rydningen Jakobsen
Theo Seville Dietrichson Lund
Tiril Skinnarland-Rønjom
Vilde Skinnarland-Rønjom
Sonja Bayegan Koch
Oliver Hoel-Haugen
Fredrik Jahr
Peder Swartling
Filip Bull
Mie Fyrand-Westby
Eira Jordfald Ramseng
Linus Eriksen
Magnus Os Stokke
Fredrikke Prahl Børnick-Reusch
Sara Revheim
Aksel Pettersen Liestøl
Mika Quak
Sigurd Johan Sandberg Leonthin

Helge Jakob Kolrud
Ragna Brenn
Else Marie Christensen
Rolf Ask
Ingbjørg Weiberg Hanssen
Kristian Gundersen
Tor Brevig
Marit Evensen
Karin Aslaug Hvattum
Karen Margrethe Hanneborg
Christian Berg-Nielsen
Kitty Aslaug Brevik
Margit Haldorsen
Knut Brinch
Sigmund Slinning
Aase Cecilie Pleym
Sallie Cathrine Wiggen
Trond Tilleskjør
Asta Bergliot Johansen Ødegaard
Elin Wedege
Lilly Johanne Hoberg
Martha Ingrid Ørstavik
Gudrun Eiken
Bjørn Wilhelm Hilstan
Solbjørg Klara Elde
Ingrid Sandø
Randi Knutsen
Ingeborg Søverina Lerum Høimyr
Mary Johanne Rygh
Else Merete Stenwig
Jan-Sverre Lyder Holmen
Asbjørn Mykkelbost
Nils Moxheim
Bjørn William Ivarson
Liv Helene Otilie Dahl
Nini Elisabeth Bull Lange

Liste pr: 27.06.2016  
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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!

17

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

Voksen kirke kan 
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Fredelige omgivelser.
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Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor
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leie
lokaler

?

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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V

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

Frisøren på Røa
Vækerøveien 201

Man-fre:  9-18
Lørdag:     9-15

22 50 02 33



21

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

Velkommen til din lokale 
Ford forhandler på Røa!
NYE BILER
BRUKTE BILER

SERVICE
EU-KONTROLL

BILGLASS
REPARASJONER

Vi reparerer alle bilmerker
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solglimtsolglimt

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

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO
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ROLAND KJELDAHL mna
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CJ Hambros plass 5
0164 Oslo. 
Fax 22418441. Tlf 91368764 
kjeldahl@prolegal.no

KOLDTBORD  TAPAS   MIDDAGER   SNITTER   FINGERMAT   LUNSJ   KAKER   GRILLING   KOKKER

Rune Mannsåker as
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Verdi- og lånetaksering
Tilstandsrapporter

Boligsalgsrapporter
Næringstakster

Ferdigbefaringer
Våtromskontroll

Tlf  22 50 75 00
www.roaelektriske.no - post@roaelektriske.no - Aslakveien 14 B
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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
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Ekraveien 68
TLF 22 50 52 81

Hverdager:  9 – 19
Lørdager  9 – 18
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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!

••
••
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Harald Larsen a/s
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22 14 24 81

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

�����	������������������ !

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 
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BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

11
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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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Harald Larsen a/s
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22 14 24 81

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

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

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

Besøk vår brukervennlige 
nettside for å komponere
gravstein: 
www.ellingardmonument.no
Velkommen til vår store utstilling i Oslo:
Alle hverdager mellom kl 08.00-16.00,
eller besøk et av våre samarbeidende begravelsesbyråer 

Daniel P. Martens
Takstmann og tømrermester

Lillevannsveien 31B  
0788 Oslo
Tlf: 940 03 908
daniel@martenstakst.no
www.martenstakst.no

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

Vi fører også 
sysaker og garn

www.nordeng.net

Din lokale butikk
for dame 

og herremote

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
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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

Aida Rajic
Eiendomsmeglerfullmektig 
Tlf. dir.  22 86 83 71
Mobil 482 18 275
aida.rajic@obos.no

Kristine H. Følkner
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

Kristoffer Johannesen
Fagansvarlig/  
Eiendomsmegler 
Tlf. dir.  22 86 83 64
Mobil 951 27 617 
kristoffer.johannesen@obos.no


