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Ida F. Tønnessen, redaktør. 

Det er adventstid, og vi nærmer oss den store 
julehøytiden. Forsiden denne gang minner oss om 
mennesker i nød over hele Europa, til ettertanke 
for oss alle midt i vår egen hverdag. Tiden 
fremover vil naturlig nok være preget av den 
flyktningstrøm, den vandring av mennesker på 
flukt, som vi daglig minnes om gjennom nyhetene. 
Frivillige melder seg til tjeneste. Alle kan ikke være 
med på alt, men i bønn, samtaler og andakter vil vi 
i våre hjerter være med mennesker i nød når vi nå 
går inn i advents- og julehøytiden.

Som en stor kontrast til det som skjer andre 
steder i verden, har vi nettopp gjennomført 
frie valg til kommunestyrer og fylkesting og til 
Bispedømmeråd og Menighetsråd.

Som et resultat av kirkevalget 13. og 14. september 
har vi fått et nytt menighetsråd. Det er valgt inn 
noen nye yngre krefter, samtidig som vi også 
beholder noen av de gamle. Slik blir erfaring 
ivaretatt samtidig som nye unge stemmer kommer 
til. Valgresultatet presenteres inne i bladet, det 
samme gjøres med stab og med kort omtale av 
utvalgene våre. 

Leder av Vestre Aker bydelsutvalg gjennom en 
årrekke, Elin Horn Galtung, har gjennom 28 år 
frontet viktige saker i Bydel Vestre Aker. Hun har 
i alle år også vært en god støtte for menigheten 
vår. Menighetsbladet hadde lyst til å ha en prat 
med henne for å få en oppsummering av hvilke 
saker som har vært viktige, og hvilke saker hun, 
som nyvalgt medlem av Oslo Bystyre, vil fronte 
videre fra sin sentrale plass der. Vi ønsker henne 
lykke til med nye oppgaver.

Voksen menighet er en grønn menighet. Hva betyr 
det? Line Benedicte Kloster forteller hva dette 
betyr i praksis. Vi vil i hvert nummer fremover 
bringe tanker og ideer om temaet i bladet, slik at 
vi stadig øker kunnskapsnivået og bevisstheten 
vår om dette.

Snart er vi også inne i et nytt år med 
gode aktiviteter og samvær i kirken vår. 
Menighetskalenderen og spesialomtale av de ulike 
tilbudene gir noe for en hver smak, både for barn, 
unge og voksne. Så ønsker vi hverandre en god 
adventstid! God jul og et godt nytt år.
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Fortsatt beveger julehistorien. Kanskje er det 
fortellingen om Maria, om tenåringsjenten 
som blir gravid utenfor ekteskap, som beve-
ger. For noen er det kanskje Josefs raushet 
mot Maria. Trodde han virkelig på henne da 
hun sa hun hadde fått besøk av en engel, og 
at det nå var Gud selv som lå gjemt i magen? 
Kanskje var han bare ustyrtelig glad i henne. 

Denne høsten har jeg for egen del stadig 
blitt minnet på den delen av historien som 
forteller at Jesus de første årene av livet sitt 
var en flyktning. Det å være flyktning blir 
en av grunnerfaringene i Jesu liv. Det står 
et sted i bibelen at Jesus kom for å dele de 
samme kår som oss. Logikken er at Gud 
måtte bli menneske for selv å kunne kjenne 
på kroppen hva det vil si å være menneske - 
født av en kvinne. 

Jeg ser for meg spedbarnet Jesus. Godt 
pakket inn, tett inntil Maria. Maria sliten etter 
fødsel, men med det lille vidunderet på  
kroppen sin. På flukt fra Herodes soldater. 
Grunnerfaringen til Jesus ble altså todelt. 
Ikke så ulik erfaringene mange bærer med 
seg. Av Herodes - uønsket. Men av Maria - 
tatt i mot.

For meg er Maria forbildet denne julen. Hun 
tok imot ham som ble gitt henne. Mitt ønske 

er som Maria å ta imot 
ham og alle mennes-
kene som blir gitt meg. 
Kanskje ligger det et 
juleevangelium her for 
flere av oss: Å ta imot 
dem som blir gitt oss. 

Lasarus
Jeg så Lasarus i går.
Han kom vaklende ut av graven,
fire netter på Dødens hav.

Jeg så Lasarus i avisen. 
Han stod på kne ved rullesteins-
stranden og kysset Europas mark.

Jeg så Maria, hans søster,
her om dagen. Hun var på en motorvei  
utenfor Wien. Hun lente seg tungt mot
en lastebil og sa så stille at 
jeg knapt hørte det: 
«Herre, om du hadde vært her, 
hadde de ikke dødd.»

Jeg så Maria på facebook.
hun bar en liten kropp.
En gutt med rød trøye uten liv.
Hun ropte: «Herre, om du
hadde vært her…»

Jeg så Jesus på torsdag. 
han gikk langsmed stranden,
som om han lette etter en venn.
Han brøt ut i gråt.

Jeg så Jesu etterfølgere på tv. 
De skrev VELKOMMMEN med røde
bokstaver på bannere.

De tok sine fiskebåter, gummi-
båter, kanoer og fartøy og dro ut. 
De åpnet sine hjem på vidt gap.
De sa: Dere er våre egne.  

Det er snart jul. Uavhengig av hva 
en måtte tro eller ikke tro, kan 
mange  enes om at en historie 
som overlever tusener av år, er av 
den sjeldne sorten. 

Ta imot!    
Roald Oulie Eskildsen, kapellan
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Menighetsbladet gratulerer 
det nye menighetsrådet i 
Voksen og ønsker lykke til 
med oppgaven. Her følger 
kirkelovens ordlyd om de 
oppgaver de ulike folke-
valgte organer og staben i 
menigheten har. 

Menighets rådet er et styrings-
organ med ansvar for det 
kristelige livet i soknet. 
Kirkelovens § 9 sier: 
”Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt 
på alt som kan gjøres for å 
vekke og nære det kristelige 
liv i soknet, særlig at Guds 
ord kan bli rikelig forkynt, syke 
og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, 

barn og unge samlet om 
gode formål og legemlig og 
åndelig nød avhjulpet. 
Menighetsrådet har ansvar 
for at kirkelig undervisning, 
kirkemusikk og diakoni inn
arbeides og utvikles i soknet.” 

Særlige satsinger 
- Utvikle strategi for  
perioden 2016-2019 
- Implementere strategien

Løpende oppgaver 
- Organisere aktiviteter 
- Innarbeide undervisning, 
diakoni og kirkemusikk 
- Medvirke ved utnevning og 
tilsetting i kirkelige embeter 
og stillinger etter de regler 
som gjelder til enhver tid 

 
- Utleie av kirken 
- Vedta ofringer 
- Forvalte de midler som blir 
samlet inn, bevilget eller  
gitt som gave, til kirkelig 
virksomhet i soknet. 

Menighetsrådets arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget er sammen-
satt av menighetsrådets 
leder, nestleder, sokneprest 
og med daglig leder (menig-
hetsforvalter) som sekretær. 
Arbeidsutvalget kan få delegert 
fullmakt fra menighets rådet 
til å avgjøre enkelte saker 
(Kirkelovens § 8). Vedtak i 
arbeidsutvalget skal refere-
res i påfølgende menighets-
rådsmøte. 
Arbeidsutvalget forbereder 
saker for menighetsrådet i 
samarbeid med daglig leder.  

Utvalgene: 
For å gjennomføre alle de 
store og små oppgavene 
som er trukket opp i vår 
strategiplan, er det nedsatt 
følgende utvalg som består 
av frivillige medarbeidere og 
representanter fra staben.
Gudstjeneste og kirke-
musikk utvalget, Diakoni-
utvalget, Barneutvalget, 
Ungdomsutvalget, 
Informasjonsutvalget, 
Administrasjonsutvalget, 
Innrednings- og utsmyknings-
komiteen og Trosopplærings-
styringsgruppe.

Kirkevalget 2015 er nå ferdig, stemmene er talt 
opp, og her finner du medlemmene i vårt nye  
menighetsråd for perioden 2015-2019

Valget ble gjennomført søndag 13. og mandag  
14. september. I Voksen sokn var det 1265 personer som 
stemte.1243 av disse stemte ved bispedømmerådsvalget  
og 933 stemte ved menighetsrådsvalget. Etter opptelling  
er sammensetningen i menighetsrådet som følger:

Medlemmer:
1. Ellen Katrine Sveen 1029 stemmer
2. Bjørn Erik Engstrøm Mathiesen  1011 Stemmer
3. Line Benedicte Kloster 1003 Stemmer
4. Randi Marie Selmer 999 stemmer
5. Hauk Bjerke 963 Stemmer
6. Ellen Høeg Bjerke 960 Stemmer

Vara:
1. Ole Sandvik 959 stemmer
2. Karen Therese Sulheim Haugstvedt 958 stemmer
3. Wenche Wangen 947 stemmer
4. Elisabeth Hurwitz Botner 940 stemmer
5. Johannes Søfteland 930 stemmer

Hvem gjør hva i 

Voksen  
menighet 
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Kristine Thorstvedt  
– menighets forvalter 
Kristine er menighets forvalter 
og fungerer som daglig leder i 
menigheten. Dette innebærer å 

være menighetsrådets sekretær og ha ansvar 
for økonomi, personal og administrasjon. 
Når du ringer til menighetskontoret, er det 
gjerne henne du møter i telefonen. Hun har 
også ansvar for utleie av lokalene våre.

Anne Pettersen  
– sokneprest
Soknepresten leder preste-
tje nesten med gudstjenester, 
begravelser, vielser og 

menighetsbyggende arbeid. Til dette 
hører dåpssamtaler, sjelesorgsamtaler, 
besøkstjeneste og å sitte i menighetsrådet 
og diverse utvalg. Anne har også ansvaret 
for de frivillige gudstjenestemedarbeiderne 
og våre «Onsdagskvelder i Voksen». 

Roald Oulie Eskildsen  
– kapellan.
Kapellanen holder guds-
tjenester, begravelser og vielser. 
I tillegg har han hovedansvar for 

konfirmantene og er den av prestene som i 
hovedsak følger opp barne-, ungdoms-, og 
familiearbeidet. Roald har vært pådriver i vår 
satsing på ny familiemesse.

Espen Rakli – soknediakon
Diakonen vår, Espen, har 
hovedansvar for det diakonale 
arbeidet i menigheten sammen 
med diakoniutvalget.Arbeidet 

 strekker seg fra oppfølging av enkelt-
mennesker og samtaler med enkeltpersoner 
til fellesskap som Åpen kirkestue og frokost-
treff for menn. Oppgavene dekker alle fra barn 
og ungdom til godt voksne. Espen jobber mye 
med frivillige og å få mennesker til å møtes. 
Han har mye kontakt utad, bl. a. med bydelen.

Ådne Svalastog – kantor  
Har du vært på gudstjeneste 
og tenkt: «det var jammen flott 
musikk!»? Ådne er kantoren vår. 
Han spiller både orgel, flygel, 

trekkspill og andre tangenter. Han leder også 
Voksen kirkekor. I tillegg er Ådne i grønn 
menighet-gruppe og har et brennende 
engasjement for grønn menighet, miljø og 
rettferdig fordeling av ressursene. 

Veronika Gundersen – 
trosopplæringsleder 
Har noen i familien vært på 
babysang, fått 4-årsboken 
eller vært med på Lys Våken? 

Da har dere truffet Veronika. Veronika har 
ansvaret for trosopplæringstiltakene for 
barn og unge som vi har i menigheten, 
og hun er godt i gang med å utvikle vår 
egen trosopplæringsplan for barn fra 
0-18 år sammen med trosopplærings-
styringsgruppen og staben. Veronika er  
en sporty dame som sykler til jobben  
hver dag.

Andreas Skogestad – 
menighetspedagog
Andreas begynte å jobbe hos 
oss i august. Hans oppgaver er 
å følge opp ungdomsarbeidet 

med ungdomsklubb og ledertrening. I tillegg 
skal han også følge opp en del av arbeidet 
innenfor barne- og familiefeltet sammen 
med barneutvalget. Derfor vil dere møte 
ham på familiemiddagene og innimellom  
på søndagsskolen og familiegudstjenestene. 
Andreas er også en svært dyktig gitarist,  
det gleder vi oss veldig over.

Staben:
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Elin Horn Galtung har 
gjennom 28 år frontet viktige 
saker i Bydel Vestre Aker. 
«Meningssterk fargeklatt» 
leser vi i et intervju i Ris  
bladet. Det er vel ikke å ta 
for hardt i, enten vi ser deg 
midt i Røakrysset, eller på en 
bro inne i Sørkedalen eller 
andre steder hvor aktuelle 
saker kommer på dagsorden.
Det var også vel fortjent at 
hun ble tildelt bydelens  
«Ildsjelpris/kulturpris». 

- Hva er det som driver deg, 
bortsett fra ditt vestlandske 
temperament? 
- Når man jobber i bydel, får 
politiske vedtak betydning 
for enkeltmennesker, og 
det er viktig å ta vare på 
enkeltmennesker i de små, 
lokale samfunnene som er 
deler av storsamfunnet. 
For at storsamfunnet skal 
fungere, må de mange lokal-
samfunnene også fungere. 
Det å få tillit fra velgerne har 
gitt meg krefter til å stå på. 
Mitt vestlandske temperament 
er å ikke gå rundt grøten, men 
være direkte.

Når Elin blir ivrig, legger hun 
for dagen en «fightervilje» 
som er sterk og levende. Det 
lyser engasjement både i blikk 
og stemmebruk. Man får listet 
opp saker i fleng som hun har 
arbeidet med i mange år. 

- 28 år er en lang fartstid og 
med mye dokumentlesning 
- hva er du mest glad for 
å ha fått være med på å 
gjennomføre i bydelen?
- Det må være å ha fått god 
barneskole på Bogstad og 
barneskole som skal bygges 
på «Storebrandtomten» ved 
Gressbanen. Sistnevnte skole 
har vært på min dagsorden i 
11 år, og sammen med gode 
støttespillere er det nå klart at 
det blir barneskole her. Dette 
er viktige elementer for å få 

gode nærmiljøer. I prosessen 
frem har det buttet, jeg har 
måttet «hive meg i kalosjene» 
og leie saken frem for å få 
det til. Her har vi brukt alle 
allianser for å lykkes.

- Du har sett bydelen i 
mange år og bor der selv – 
hvilke utfordringer ser du 
fremover som du vil jobbe 
videre med når du nå er 
valgt inn i bystyret?
- Infrastruktur, sier Elin uten  
å blunke, og med det mener  

Elin Horn Galtung 
nyvalgt medlem av Oslo Bystyre – meningssterk fargeklatt
Gratulerer med ditt nye 
verv som fast medlem av 
Oslo Bystyre! Det blir fint 
å få inn en sterk stemme 
fra vårt distrikt.

To saker som Elin Horn Galtung er opptatt av nemlig at det kommer barneskole      på Storebrandtomten og at det må lages en samlet plan for Sørkedalen. 

Porten til Sørkedalen. 
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hun Vindernkrysset, Røa-
tunnelen, Slemdalskrysset og 
Smestadkrysset. En ganske 
dyr liste, men viktig for at de 
mange lokalmiljøene med 
skoleveier skal fungere godt. 
- Sørkedalen – en helhetlig 
plan for dette viktige 
landskapsvernområdet, 
tenner Elin. Dette er ikke på 
skikkelig vis tatt inn i den 
nylig vedtatte kommuneplan 
for Oslo. Det samme gjelder 
en skikkelig sykkelvei 
gjennom Sørkedalen som 

i stor grad preges av at 
store deler av elitelaget på 
ski bor i området, og som 
er viktig treningsarena for 
bydelens mange idrettslag. 
To sorger er også med på 
listen, nemlig at Røatunnelen 
fremdeles lar vente på seg, 
og at man ikke får bygget ut 
Hovseter skole ennå.

- Vi har i Voksen menighet 
hatt stor glede av din støtte 
– hva betyr kirken for deg?
- Den er basis i livet mitt, 

bunnplanken om du vil.  
Jeg liker godt salmen  
«Gjør døren høy, gjør porten 
vid». Den sier noe om at vi 
mennesker ikke er perfekte, 
men likevel, ved Jesu død og 
oppstandelse, får vi  frelsens 
gave. Vi har gode kirker i 
bydelen og gode prester 
og medarbeidere, sier Elin 
før hun drar videre til nye 
utfordringer. 

70 åringen lar seg ikke 
stoppe, og godt er det.

Elin Horn Galtung 
nyvalgt medlem av Oslo Bystyre – meningssterk fargeklatt

To saker som Elin Horn Galtung er opptatt av nemlig at det kommer barneskole      på Storebrandtomten og at det må lages en samlet plan for Sørkedalen. 

Porten til Sørkedalen. Storebrandtomten.
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Stille lørdag
Behov for stillhet og ettertanke?
Lørdag 13. februar  fra kl. 10.00 – 15.00 
inviterer vi til retreatdag i Voksen kirke.
Morgenbønn, hjelp til tekstmeditasjon og 
stille tid. 

Liturgisk avslutning.
Påmelding til Anne Pettersen innen 
10 februar. Det betales 75 kr for lunsj.

Torsdag 24. september dro Voksen Kirkestue på 
bytur! Vi besøkte Middelalderparken i Bjørvika, her 
fra Olavsklosteret, og fi kk høre om livet i Oslo på 
1300-tallet. Vår egen guide – Wenche Wangen ledet 
turen. Enkel lunsj i Oslo ladegård. Solen tittet også 
frem og stemningen var god. 

Etter et velkommen - med ord for dagen, 
er det kaff e med vafl er eller julekake. Deretter  
program. Velkommen til et treff sted som mange 
setter stor pris på. 
3. des. Hyggelig førjulsprogram ved 
Røapensjonistenes sanggruppe. 
10. des. Året 2015 i Voksen menighet. 
Vi ser oss tilbake – «i ord og bilder».
30. des. Romjulskaff e i kirkestuen kl.12.
7. jan. Nyttårsfest med julesmak!    
Sted: Pilotveien 6, kl. 18.00
14. jan. Agnar Gjøen med kåseri: 
«Gud i musikken – musikken i Gud!»  
21. jan. «Vinterkonsert». Linnea Sundfær Haug 
(sang, fl øyter) og Ådne Svalastog  (tangenter)

28. jan. Ida Fossum Tønnessen: «Oslo i mitt hjerte». 
Glimt fra ulike steder i Oslo.
4. feb. Adrienne Øwre: «Hvorfor ble det vev?»
11. feb. Anne Pettersen: «Reisebrev fra Normandie!»
18. feb. Misjonsprogram, NMS
25. feb. Besøk fra  Vestre Aker bydel – “ Piloten 
Arena” frivillighetskoordinator Elisabeth Johnsen 
og demenskonsulent Anne Lise Oulie.
3. mars Ida F. Tønnessen- “En vandring i kunst og 
kultur på Amalfi kysten i Italia” 
10. mars  Besøk fra Kirkens Nødhjelp
17. mars  Ønskekonsert

Program i neste menighetsblad.

«Å være grønn menighet er en konkret måte å 
ta Guds kall om ansvar for skaperverket og vår 
neste på alvor. Å være grønn menighet går rett 
inn i kjernen av å være en diakonal, misjonal 
menighet og å leve ut Kristus-etterfølgelse i 
praksis!», står det på nettsiden grønnkirke.no.

Voksen menighet har vært grønn menighet i 
fl ere år. Nå er en ny arbeidsgruppe så vidt i gang. 
Målet er at vi sammen kan gjøre Voksen enda 
grønnere. Gruppen består av Synne Dokka, Ådne 
Svalastog og Line Benedicte Kloster (leder) 

Vi vil komme med tanker og ideer knyttet til tema i hvert 
nummer av bladet framover. Vi håper det kan utfordre og 
inspirere oss, og øke både kunnskapen og bevisstheten vår. 
Da er vi på vei til å bli en enda grønnere menighet sammen.

Av Line Benedicte Kloster. 

Åpen Kirkestue hver torsdag kl. 12 

Bilde fra Voksen kirkekors medvirkning i Røa 
Musikkfestuke 2015, åpningskonserten: Mozarts 
kroningsmesse.

Faktaboks:
Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår 
for endring i kirke og samfunn er et økumenisk 
samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, 
Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke. I dette 
samarbeidet vil kirkene:
• være sentrale pådrivere for og bidragsytere til 
bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.
• bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og 
ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred 
kirkelig og folkelig oppslutning om dette
• demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk 
og rettferd.
• skape håp og fremtidstro med ord og handling
Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet 
både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid. 
Nettsiden www.gronnkirke.no er en del av 
prosjektet Skaperverk og bærekraft. 
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Velkommen til åpen kirke ca. annen hver 
onsdag utover våren. Som før blir det variert 
program, enkel servering, prat og fellesskap. 
Tidspunkt:  kl. 19.30 – 21.00       
Menighetsmiddagene: kl. 17 - 18

PROGRAM 
20. jan. Lovsangskveld med gamle og nye 
salmer og sanger. 
Kantor Ådne Svalastog,  prest Anne 
Pettersen, forsangere og musikere
3.  feb. Menighetsmiddag kl. 17
10. feb. Askeonsdagsgudstjeneste kl.19.30

17. feb. Bibelkveld:  Paulus og menigheten i 
Roma. Vi studerer Romerbrevet.
2. mars   Menighetsmiddag kl. 17
16. mars  Bibelkveld: Romerbrevet 
30. mars  Menighetsmiddag  kl. 17
13. april   Grønn menighet - hva nå?   
Vi følger opp høstens temakveld.
Diakoniutvalget og Grønn gruppe.
27. april Menighetsmiddag kl. 17   
DUGNAD ute og inne
25. mai Sommerfest i Voksen       

Velkommen til onsdagskvelder i Voksen! 

Troen på noe større enn oss selv er en 
kraft som binder oss mennesker sammen. 
Denne urkraften er ikke synlig for det 
blotte øye, men virkningene ser vi overalt 
rundt oss. Den skaper et fundament hvor 
samhold på tvers av menneskeheten er 
nøkkelen til egen trygghet og lykke. 
Frivillighetssentralen er her for å gi alle en 
mulighet til å kjenne på den fantastiske 
følelsen vi får når vi lar oss selv gi noe 
av oss selv, til noen andre enn oss selv. 
Gleden som skapes når noen blir glade 
for det du deler, er ubetalelig. Når det du 
deler er deg selv, blir gleden til mening og 
tilhørighet. Når vi deler av oss selv, skapes 
kjærlighet og lykke. 

Hos oss på Frivillighetssentralen skaper 
vi lykke, mening og kjærlighet hver dag. 
Frivillige deler av seg selv, av det de kan 
og av det de liker. Når du ser opp mot 
taket og bekymrer deg over en slukket 
pære eller ser ned mot kalenderen og 

gruer deg til en legetime, tenk da på 
at hos oss er vi mange som gjerne vil 
komme til deg for å dele av seg selv, slik 
at hverken lyspæren eller legetimen blir 
noe å frykte. Vi bytter for deg, og vi følger 
deg, vi vil gjøre det vi kan for å glede 
deg. Hvis du ringer oss, gir du noen en 
mulighet til å kjenne på den gleden vi får 
av å hjelpe hverandre. 

Espen Andresen
Vestre Aker Frivillighetssentral,  
telefon 23 22 05 80

Vestre Aker Frivillighetssentral

ONSDAGSKVELDER 

i Voksen  
PROGRAM FOR VÅREN 2016   
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Oppslagstavlen
Bønnefellesskap
Vi fortsetter med morgenbønn i 2015 
tirsdager og torsdager kl. 07.00.
I tillegg arrangeres det frokostsamling 
m/bønn flg. lørdager: 5 desember,  
9. januar, 12. mars.
Samlingen starter kl. 08.30 og varer frem 
til kl. 10.00 

Det enkle opplegget fortsetter:  
Vi setter frem kaffe og te - du tar selv 
med matpakke. Etter måltidet samles  
vi rundt lysgloben i Kirkerommet.
Du er hjertelig velkommen i  fellesskapet!   

Hilsen Bønnefellesskapet i Voksen.

Bli med på julaftenselskap! 
Har du planer for julaften, eller kunne du tenke deg å feire den sammen med   
andre? Med primus motor Stein R. Brubak i spissen inviteres det igjen til selskap  
julaften på Hovstua Nærmiljøsenter. En kjent og kjær møteplass sentralt på Hovseter!   
Her skapes det en julekveld over en «tradisjonell lest» - med alt godt som hører til.   
Det blir servert litt ulik mat, som skulle passe for de fleste. 

Påmelding til Hovstua: Tlf. 23 47 61 18 v/ leder Kjell-Even Nordby. Ved behov for  
transport – meld fra ved påmelding. Velkommen til Hovstua julaften kl. 17.  
Adresse Hovsetervn. 84. Fri entre. 

Frokost-treff 
for menn 
- Frokost-treff for menn kan høres sært 
ut, men er en fin sak, sier diakon Espen 
Rakli på vegne av ansvarsgjengen for 
dette arrangementet.  Vi møtes igjen  
på nyåret. 30. januar og 5. mars.
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. Klokkeslettet er 
tidlig, men så er dagen fortsatt ung når 
man går hjem. Vi starter kl. 8.30  
og er garantert ferdig til kl. 10.00.     

Velkommen til et “herrlig” samvær!
Frokosten koster kr. 50 – ingen påmelding. 

Søndag 29. nov. Kveldskonsert kl.19. «Mens 
frost og vintermørke rår»  
Improvisasjon på flygelet over advents-
melodier Ådne Svalastog, flygel. 
Onsdag 9. des. kl. 17.00 er det Jule-
vandring for hele menigheten. Påmelding 
til Roald før 4 des. mail: RE 955@kirken.no
Onsdag 9. des. -Onsdagskveld i Voksen: 
Adventskonsert kl. 19.30: «Gjør døren høy, 
gjør porten vid». Voksen kirkekor med 
lokale musikere. 

Lysmesse/ Vi synger julen inn. Søndag 
20.desember kl. 18. synger vi våre kjente 
julesanger – og lytter til Kor-X,  
Ådne Svalastog orgel og flygel.  
Liturg: Roald Eskildsen

Julens gudstjenester:
Julaften er det familiegudstjenester kl. 
14.(med julespill) og kl. 16.
1. juledag – høytidsgudstjeneste kl. 11.
2. juledag – Stefanusdagen - høymesse kl. 11.

Advent og jul i Voksen menighet 
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Nyttårsfest  
for eldre i  
Pilotveien 6.
Torsdag 7. januar arrangerer Voksen 
menighet nyttårsfest  i Pilotveien 6,  
kl. 18.00. Det blir hyggelig program  
og gode kaker, og så blir det gang 
rundt juletreet. 

VELKOMMEN 

Skattefritak 
for gavebeløp
Dersom det ønskes skattefritak  
på gaver til menighetens
Givertjeneste, vennligst oppgi 
navn og personnummer (11 siffer)  
til menighetskontoret pr.  
e-post: post.voksen.oslo@kirken.no, 
eller tel. 23629450. 

For å oppnå skattefradrag må  
gavebeløpet være minst kr. 500,-  
i løpet av ett år, til samme mottaker.

Voksenmessen!

Voksenmessen 2015 ble åpnet av menighetsrådsleder Randi Selmer, og så var vi i gang 
med sang av MiniVox, salg av håndarbeider, loddsalg med fine gevinster, auksjon,  
gavesalg, lopper og kafeteria. Her var det som vanlig et rikt utvalg av kaker og pølser 
og annet godt å styrke seg på. Likeledes var det en flott konsert i kirken. Voksen skoles 
kor stod for dette sammen med Ådne Svalastog og Andreas Skogstad. Nytt av året  
var et lynkurs i prepping av ski. Det er mange som gir gaver, og som støtter messen. 
Resultatet rent økonomisk ble på kr….En stor takk til alle som har bidratt!

Gro Mikkelsen messegeneral og Ulla Brit Svarva.
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Desember Januar 2016

Menighetskalender

FRE 1. Felles prostigudstjeneste i  
Vestre Aker Kirke kl.12. Ikke 
gudstjeneste i Voksen kirke.

SØN 3. Kristi åpenbaringsdag 2 Kor. 
4,1-6. Høymesse kl.11. Eskildsen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 
JULETREFEST for store og  
små kl.16.

TOR 7. Nyttårsfest på Trygdeboligen 
kl.18 OBS: Ikke Åpen kirkestue

LØR 9. Bønnesamling med frokost 
kl.8.30-10.00

SØN 10. 2. s. i åpenbaringstiden Joh. 1,29-
34. Høymesse kl.11. Pettersen. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 12. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13

TOR 14. Åpen kirkestue kl.12.

SØN 17. 3. s. i åpenbaringstiden Joh. 
1,15-18. Høymesse. Presentasjon 
av nye konfirmanter. Eskildsen. 
Svalastog. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

TIR 19. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13.

ONS 20. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30. 

TOR  21. Åpen kirkestue kl.12.

SØN 24. Såmannssøndagen Matt. 13,  
24-30. Høymesse kl.11. Eskildsen. 
Svalastog.  Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

TIR 26. Babysang og småbarnsang  
kl. 11-13. 

TOR 28. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 30. Frokosttreff for menn  
kl.8.30-10.00

SØN 31. Kristi forklarelsesdag Luk. 9,28-
36. Høymesse kl.11. Pettersen. 
Svalastog. Voksen kirkekor.Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

TIR 1. Babysang og småbarnsang  
– juleavslutning kl. 11-13.

TOR 3. Åpen kirkestue kl.12.

LØR 5. Bønnefellesskap med frokost  
kl. 8.30  

SØN 6. 2. s. i adventstiden Joh. 14, 
1-4. Høymesse kl.11. Pettersen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd.  
Ofring: Kirkekaffe.

ONS 9. kl. 17. Julevandring for hele  
menigheten. Påmelding til  
Eskildsen innen 4.12.  
mail: RE955@kirken.no 
Onsdagskveld i Voksen:  
Adventskonsert kl. 19.30:  
«Gjør døren høy, gjør porten 
vid». Voksen kirkekor med lokale 
musikere og sangere.

TOR 10. Åpen kirkestue – Året 2015 i  
voksen menighet i ord og bilder.

SØN 13. 3. s. i adventstiden Matt. 11,2-11. 
Høymesse kl. 11 Eskildsen. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

ONS 16. Juleverksted for 7-åringer kl. 17. 
Øvelse til julespillet kl.18.00. 

SØN 20. 
 

4. s. i adventstiden Luk 1, 46-55. 
Lysmesse kl. 18. NB! Eskildsen. 
Svalastog. Kor-X.

TOR 24. Julaften Luk. 2,1-20. Julaften-
gudstjeneste kl. 14.00 og 16.00. 
Pettersen. Svalastog. Ofring: 
Kirkens Nødhjelp.

FRE 25. Juledag Joh. 1,1-14. Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Pettersen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 

LØR 26. 2. juledag Matt 2,16-23. Høymesse 
kl.11. Pettersen. Svalastog. 

SØN 27. Søndag etter jul. Ingen guds-
tjeneste.

ONS 30. Romjulskaffe i kirkestuen kl.12.
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Februar Mars

Menighetskalender For konserter se hjemmesiden:  
www.voksenmenighet.no

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

ONS 2. Menighetsmiddag kl. 17.

TOR 3. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 5. Frokosttreff for menn kl. 8.30-10. 
Familielørdag kl. 10-14.

SØN 6. 4. søndag i fastetiden Joh. 6, 
24-36. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Eskildsen. Svalastog. Familiekor. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

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

TOR 10. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 12. Bønnesamling med frokost  
kl. 8.30-10.00.

SØN 13. Maria budskapsdag Luk 1, 
39-45. Høymesse kl. 11. Pettersen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

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

ONS 16. Onsdagskveld i Voksen kl. 19.30.

TOR 17. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 20. Palmesøndag Joh. 12,1-13.  
Høymesse kl. 11. Pettersen.  
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 24. Skjærtorsdag Joh. 13,1-17. 
Kveldsgudstjeneste kl. 19. 
Kveldsmåltid. Nattverd.  
Pettersen. Svalastog. Ofring.

FRE 25. Langfredag Luk. 22,39-23,46. 
Pasjonsgudstjeneste kl. 11.  
Eskildsen. Svalastog.

SØN 27. Påskedag Joh 20,1-10. Høytids-
gudstjeneste kl. 11. Eskildsen. 
Svalastog. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

MAN 28. 2. påskedag Joh 20,11-18. Felles 
gudstjeneste i Røa kirke kl. 11. 
Ingen gudstjeneste i Voksen.

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

ONS 30. Menighetsmiddag kl. 17.

TOR 31. Åpen kirkestue kl. 12.

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

ONS 3. Menighetsmiddag kl.17.00

TOR 4. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 7. Fastelavnssøndag Luk. 18.31-34. 
Familiegudstjeneste kl.11.00. 
Eskildsen. Svalastog. Familiekor. 
Band. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 

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

ONS 10. Askeonsdag. Gudstjeneste med 
skriftemål og nattverd kl.19.30. 
Pettersen. Svalastog med  
musikere. Kirkekaffe.

TOR 11. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR 13. Stille lørdag kl.10-15. Retreat  
i Voksen. Anne Pettersen.

SØN 14. 1. søndag i fastetiden Matt. 
26,36-45. Høymesse kl.11.  
Pettersen. Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

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

ONS 17. Onsdagskveld i Voksen- Bibel-
kveld: Romerbrevet kl. 19.30.

TOR 18. Åpen kirkestue kl.12.

SØN 21. 2. søndag i fastetiden Jes. 55,1-7.  
Misjonsgudstjenste kl.11. Petter-
sen. Rakli. Svalastog. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

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

TOR 25. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 28. 3. søndag i fastetiden Luk. 22, 
28-34. Taizémesse kl.19.30. NB! 
Merk tiden. Eskildsen. Svalastog. 
Voksen kirkekor. Nattverd.  
Ofring.
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Amanda Hodne

Amund Grjotheim Dybvik

Anders Heimsjø

Anders Julius Ekedahl

Andrea Frøge Karoliussen

Andreas Bernhus

Ane Bersås Holmann

Anne Cecilie Teigen Solberg

Anneli Gjesdal Clausen

Anniken Elisabeth Bolstad

Bendik Aas

Benedikte Elise Hagerup Rosvoll

Benjamin Dahl Slettebø

Camilla Fjeldheim Jessen

Christine Grønbech

Dina Marie Hermansen

Eline Bø

Elisabeth Fog Braathen

Elisabeth Ufuoma Solheim

Eric Francesco Beschi

Frida  Sofie Moholt

Halvor Herlofsen

Hedda Horn Rønneberg

Hedda Lan Stokke Vøllestad

Isak Sudbø Kildal

Jacob Høyem Øren

Jesper Elverum

Joachim August Postmyr Raae

Johan Henrik Madsen

Jonas Utaker

Konfirmanter Voksen  kirke 2016
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Jostein August Wikesland

Jørgen Bjelke Kachel

Jørgen Schiefloe

Karoline Wangen-Eriksen

Kristin Fagerli

Kristine Einås

Kristine Lauvstad Kruken

Kristoffer Vangen

Lars Lund Johannessen

Lars Petter Flaate

Ludvig Engnaes

Magnus Heiervang Tennøe

Magnus Strandman Lundal

Maren Maria Bjørnerud Karlsrud

Marianne Victoria Rand

Marius Severinsen

Marthine Fillipa Olsen Brosstad

Mathilde Samuelsen Buer

Maximilian Sundgot Schneider

Mia Værnes Schei

Mikkel Schøyen

Nina Li Toverud Sætren

Pernille Borch

Rebecca Grinde-Andersen

Sebastian Matthew Koranda

Sebastian Røstgård Holberg

Sivert Brekke

Sondre Holm Holten

Susanne Ellinore Kongsøre

Vivi Jee Ribler

Konfirmanter Voksen  kirke 2016
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Barn og 
ungdom 
trives
i Voksen 

Onsdagsklubb
Hver onsdag kl. 18.30 til kl. 21.00. Fra konfi r-
mantalder og oppover. Her kan man henge 
rundt, spille, fi lm, andakter og godt miljø!

Idrettsglede + Jesus = KRIK

På fredagskvelder samles ivrige 
11-13-åringer, eller KRIK tweens som de 
heter, på Bogstad skole til lek, idrett og 
andakt. Her er idrettsgleden, felleskapet og 
troen på Jesus i fokus. Lederne er Karoline, 
Morten og Ingrid som alle er studenter 
og i begynnelsen av 20 årene.

Vi er nysgjerrige på hva som er motiva-
sjonen til lederne og spør: «Hva får en 
student til å bruke fredagskveldene som 
frivillig leder i KRIK?»

Karoline som er har vært KRIK’er fra hun 
begynte på ungdomsskolen, lener seg ivrig 
frem: ”KRIK er veldig gøy fordi man får 
møte mange nye mennesker og kan drive 
med forskjellige idretter og leker. Jeg vil at 
ungdommer skal få like stor glede av KRIK 
som jeg selv hadde da jeg var ung”.
KRIK har gjort Karoline tryggere i troen og 
utviklet henne som leder.
Morten skyter inn på nordnorsk at idrett 
og aktivitet er noe som kan favne mange 
forskjellige mennesker, og i KRIK har han 
også fått oppleve et fantastisk kristent 
fellesskap. I KRIK er idrettsgleden i fokus, 
ikke prestasjonene. ”Som leder har jeg blitt 
vist tillit og fått mye ansvar i ung alder, og 
det har betydd mye for meg”, smiler han.

Vi er spent på hvilket forhold KRIK- 
lederne har til Jesus og hva engasjementet 
i KRIK har betydd for dem.

«Jesus er mitt forbilde, en man alltid kan 
vende seg til og som alltid er med meg,» 
sier Karoline.

Ingrid nikker og sier ettertenksomt at Jesus 
gir henne trygghet i hverdagen. ”Det er 
utrolig deilig å ha en som er der for deg 
både på gode og dårlige dager,” avslutter 
hun.

Nysgjerrig på KRIK? Kontakt foreldre-
kontakt Merete Lien Utaker,tlf.: 40 41 44 45. 
(KRIK tweens, 10-13) eller Anne 
Aabyholm-Brodal, tlf.: 92 02 76 61 
(KRIK ungdom).

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

UNGDOM

Fra konfi rmasjonssøndagen
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Jul i kirken for barna 
Onsdag 9. des. kl. 17.00. Hele menigheten 
inviteres til å oppleve julevandringen vi tilbyr 
barnehagene. Påmelding.

Juletrefest
Søndag 3. januar kl. 17.00: Årets tradisjonsrike 
juletrefest. Alle er velkommen! Her blir det 
underholdning, juletregang og sang. Kanskje 
kommer noen med en gave på besøk? 

Voksen speidergruppe
Voksen speidergruppe er for gutter og jenter 
i 3.-4. klasse, og vi møtes annenhver tirsdag 
ved Voksen kirke der vi lærer å være speidere.

Konfi rmant 2016
20. oktober var det innskrivning av konfi rmanter 
for 2016. Dersom du gikk glipp av innskriv-
ningen, men ønsker å bli konfi rmert i Voksen, 
kan du ta kontakt med menighetskontoret. 
Det gjelder også for deg som ikke er døpt. 
Hvert år døpes fl ere i forkant av konfi rmasjonen. 
Konfi rmasjonstiden starter lørdag 16. januar 
med «Bli kjent dag» i kirken kl. 12 og present a-
sjonsgudstjeneste søndag 17. januar kl.11.00.  
Velkommen som konfi rmant

Julespill i Voksen 
Tradisjonen tro vil det også i år være  
julespill. Det fremføres i gudstjenesten 
julaften kl. 14.00. Vi skal øve på sanger 
og fremføring 16. desember 18.00 i Voksen 
kirke. Både barn og unge fra 4 år og 
oppover er velkommen til å være med! 
Alle 7-åringer vil få en spesiell invitasjon 
i posten i midten av november.

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

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

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

28-29 nov. overnattet 
en gjeng spente 10 og 
11-åringer i kirken! 
Vi koste oss med lek, 
aktiviteter ute og inne, 
bibelfortelling og og samlet inn penger til 
barn som ikke har det så bra. På søndagen 
var vi med på å lage familiegudstjeneste.)

fra 6- årsboksamling fra 6 –års gudstjeneste

fra 4. års samling fra 4-års gudstjeneste

Jul for 7-åringer
7- åringer inviteres spesielt til å lære mer 
om det som skjedde i julen. Onsdag 16.12 
kl. 17-19: Juleverksted og øvelse på årets 
julespill som fremføres på julaften kl. 14. 
Alle får invitasjon i posten.
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Døpte Døde
Adrian Immanuel Thomassen Bruun
Emrik Lagana Nestavoll
Fredrik Tronrud Teslo-Andersen
Cecilie Falck Fürst
Levi Moen
Gustav Johannes Thrane
Ellie Josefi ne Lundborg Braathen
Kristian Johan Ødegård
Johanne Holbø Reisegg
Linnea Gjerde Halseth
Liam Karl Marcus Fylling Erlandsson
Aksel Hafnor Martinsen
Helge Elias Kloster Thrane
Theodor Christoff er Hole Møyland
Ulrik Kobbeltvedt
Lucas Apan Tumyr
Axel Johansen
Luca Michaelsen
Tiril Sagen Askeland
Per Furumo Sundstøl
Theodor Nikolai Helseth
Karstein Horten Vik
Palmer Vidnes Araldsen
Selma Mathisen
Ingrid Alsaker
Liv Hedda Hellem
Henrik Joshua Fjellberg-Øye
Mikkel Schøyen
Bendik Aas
Halvor Herlofsen
Amanda Ellen Isabella Hodne
Magnus Vaarnes Weiby
Sigrid Langseth Tangen
Max Kjøs Redfern
Hugo Kjøs Redfern
Herman Cornelius Nøstdal Germiso
Ingrid Leganger Tveit
Emil Bruset Dalsegg
Emilian Kaarstein Moan
Norah Alexandra Horneman
Rikke Damsgaard
Alexander Hanvold Aubert
Victoria Widlund
Elise Hanvold Aubert
Amir Khaliq Hoff 
Edith Mathilde Tolleshaug
Juni Benedicte Stubberud Barder
Caspar Nordby Tolleshaug
Louise Solvang Austestad
Mats Lund-Hotvedt
Henri Sødermann Skien
Amelia Soria Barkvoll

Oddveig  Wallentin
Solveig Wilhelmine Føyn
Hege Elisabeth Øren
Ivar Håkon Olsen
Anne Karine Udnæs
Tor Bjerkedal
Einar Borvik
Rose-Ann Lee Jørgensen
Ingebjørn Arnet Fjellskålnes
Kjell Holthe
Øystein Vassvik
Leif Kolsaker
Tor Olav Refsness Lier
Gerd Ellen Gudding
Caroline Tidemand-Andersen
Thor Wichstrøm
Iren Morønning
Anne Hansine Steen
Egil Nordheim
Elizabeth Myhre
Reidun Eriksen
Magne Bølviken
Eva Hjelmeng
Margaret Joy Nilsen
Hans O Fallet
Ester-Marie Dahl
Frank Harry Dahl
Ivar Hansen Bjerke
Carl Bech
Kjell Morten Storaunet
Mateusz Antoni Wiedlocha
Edith Rosa Maria Backe-Wiig
Annie Hilbjørg Granberg
Mimi Elise Holmboe
Arne Georg Myrvold
Erling Westlie
Arild Kristiansen

Liste pr: 12.10.2015  
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Desember står snart for 
døren, Voksenåsen glitrer 
vakkert og stemningsfylt, 
med juleblomster og julelys i 
alle rom. 

Varmen fra peisen og 
hyggen rundt de blafrende 
stearinlysene gir god 
julestemning. Utenfor kan 
du hvile øyet på snøtunge 
trær og nedenfor skimter du 
lysene fra byen.

JULEBORD & JULEKONSERT 12. desember
FAMILIEJULEBORD 06., 13., & 20.desember

For mer informasjon om arrangementene gå til
www.voksenaasen.no

KONTAKT 
22 81 15 00/hotell@voksenaasen.no

JUL PÅ VOKSENÅSEN 2015
Voksenåsen ønsker deg velkommen til våre tradisjonsrike arrangementer i førjulstiden
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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!
Desember står snart for 
døren, Voksenåsen glitrer 
vakkert og stemningsfylt, 
med juleblomster og julelys i 
alle rom. 

Varmen fra peisen og 
hyggen rundt de blafrende 
stearinlysene gir god 
julestemning. Utenfor kan 
du hvile øyet på snøtunge 
trær og nedenfor skimter du 
lysene fra byen.

JULEBORD & JULEKONSERT 12. desember
FAMILIEJULEBORD 06., 13., & 20.desember

For mer informasjon om arrangementene gå til
www.voksenaasen.no

KONTAKT 
22 81 15 00/hotell@voksenaasen.no

JUL PÅ VOKSENÅSEN 2015
Voksenåsen ønsker deg velkommen til våre tradisjonsrike arrangementer i førjulstiden

Desember står snart for 
døren, Voksenåsen glitrer 
vakkert og stemningsfylt, 
med juleblomster og julelys i 
alle rom. 

Varmen fra peisen og 
hyggen rundt de blafrende 
stearinlysene gir god 
julestemning. Utenfor kan 
du hvile øyet på snøtunge 
trær og nedenfor skimter du 
lysene fra byen.

JULEBORD & JULEKONSERT 12. desember
FAMILIEJULEBORD 06., 13., & 20.desember

For mer informasjon om arrangementene gå til
www.voksenaasen.no

KONTAKT 
22 81 15 00/hotell@voksenaasen.no

JUL PÅ VOKSENÅSEN 2015
Voksenåsen ønsker deg velkommen til våre tradisjonsrike arrangementer i førjulstiden

Desember står snart for 
døren, Voksenåsen glitrer 
vakkert og stemningsfylt, 
med juleblomster og julelys i 
alle rom. 

Varmen fra peisen og 
hyggen rundt de blafrende 
stearinlysene gir god 
julestemning. Utenfor kan 
du hvile øyet på snøtunge 
trær og nedenfor skimter du 
lysene fra byen.

JULEBORD & JULEKONSERT 12. desember
FAMILIEJULEBORD 06., 13., & 20.desember

For mer informasjon om arrangementene gå til
www.voksenaasen.no

KONTAKT 
22 81 15 00/hotell@voksenaasen.no

JUL PÅ VOKSENÅSEN 2015
Voksenåsen ønsker deg velkommen til våre tradisjonsrike arrangementer i førjulstiden

Desember står snart for 
døren, Voksenåsen glitrer 
vakkert og stemningsfylt, 
med juleblomster og julelys i 
alle rom. 

Varmen fra peisen og 
hyggen rundt de blafrende 
stearinlysene gir god 
julestemning. Utenfor kan 
du hvile øyet på snøtunge 
trær og nedenfor skimter du 
lysene fra byen.

JULEBORD & JULEKONSERT 12. desember
FAMILIEJULEBORD 06., 13., & 20.desember

For mer informasjon om arrangementene gå til
www.voksenaasen.no

KONTAKT 
22 81 15 00/hotell@voksenaasen.no

JUL PÅ VOKSENÅSEN 2015
Voksenåsen ønsker deg velkommen til våre tradisjonsrike arrangementer i førjulstiden

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

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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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.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

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
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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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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 

Annonse 71x143 Voksen.qxp_Layout 1  04.09.15  08.38  Side 1

Verditaksering, tilstandsanalyse, 
boligsalgsrapport, overtakelse bolig og 

oppfølgning byggeprosjekter

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
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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 48 21 82 75
aida.rajic@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


