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God adventstid og god jul  
i Voksen

Det er adventstid, og vi nærmer oss den 
store julehøytiden. Adventstiden er tid 
for forventning og undring. Kirken vår er 
ett godt sted og møtes i denne tiden, til 
fellesskap og samvær. Inne i bladet ser dere 
et godt utvalg av tilbud for store og små 
hvor alle er velkomne til å delta.

Vi har gjennom hele året fokusert på 
frivillighet, og i dette nummeret er det 
Frivillighetssentralen vi vil presentere. Daglig 
leder Espen Andersen forteller om det 
mangfoldige arbeid som gjøres til glede for 
dem som mottar hjelpen, og også for dem 
som yter tjenesten.

I 2019 er Oslo by pekt ut som Europeisk 
miljøhovedstad. 

«I 2019 skal vi gå foran som rollemodell 
for andre byer. Vi skal dele våre erfaringer 
og løsninger for hvordan vi kan skape 
levedyktige byer. Vi skal løfte frem mennesker 
og miljøer som med sin innsats og kreativitet 
bidrar til bedre byliv» Dette er Oslos 
oppdrag neste år slik det er formulert i 
mandatet for miljøvernåret. I vår del av byen 
er Voksenenga nærmiljøhage pekt ut som 
ett av områdene vi skal vise frem. Se artikkel 
inne i bladet.

16 september hadde vi konfirmasjonssøndag, 
og 42 flotte ungdommer ble konfirmert. Vi 
ønsker dem lykke til videre i livet! 

GDPR Årets nyord? Hva er det egentlig? 
Forenklet sagt går det ut på at andre ikke 
skal kunne bruke din personinformasjon, 
uten at du har gitt samtykke. For oss i 
kirken betyr det bl.a. at vi ikke kan trykke 
navn på døde og døpte, fordi vi ikke har 
fått samtykke fra alle de pårørende. Vi 
kan heller ikke trykke bilde og navneliste 
av konfirmantene. Det er mulig at spalten 
vil kunne dukke opp igjen i fremtiden, 
men foreløpig lar vi være å trykke denne 
informasjonen.

Ida F. Tønnessen - Redaktør
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Kven har ikkje sterke minne frå barndomens 
jol? Forhåpentlegvis på godt, men sikkert 
mange også på vondt. Minne om alt som 
foregjekk i desember som peka fram mot 
høgdepunktet; jolekvelden, med den spesi-
elle stemninga, luktene, smakane, sangen og 
musikken, felleskapet og spenninga knytt til 
gåvene under treet. Jola er fyrst og fremst 
borna si høgtid. Og det er gjerne ikkje så un-
dereleg i og med at me feirar at Gud kom til 
jord som eit barn. Forteljinga om Jesus som 
blir født inn i vår verden er utruleg vakker. 
Noko meir uskuldig  og sårbart enn spedbar-
net som er fullstendig avhengig av andres 
omsorg kan me ikkje tenkje oss. Og vidare 
er barnet heilt avhengig av å bli sett og få 
kjensla av å vere elska for å kunne bli trygg 
til å vere seg sjølv og til å kunne elske andre. 
Som vaksne ber me alle barnet i oss enno; 
dei gode røynslene, men og skuffelsane og 

Andakt
ÅDNE SVALASTOG

lengslene. Det fine med Kristendomen er 
ikkje berre at Gud blei menneske som oss, 
men at me kan vere barn som er avhengig av 
Gud, som er kjærleik, og som har vist oss kva 
kjærleik er.

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud. 
stråler mot oss kjærlighet fra Gud. 
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, 
Misbrukt, skadet i den dype natt. 
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn, 
Ingen merker tåren på dets kinn. 
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer. 
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber. 
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet, 
Vis hvert jordbarn himlens herlighet. 
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Tekst: Shelley Murray, norsk: Eivind Skeie 

Melodi: Carlton R. Young,  Norsk salmebok nr. 26

Det er ein salme i Salmeboka under Adventstiden som rører meg på nytt kvart år:
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Frivillighet  
er samarbeide!

v1.0 28 Jan 2015 1:42 6
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Profilelementene benyttes på  
avsenderflater for å differensiere  
de fire aldersbaserte målgruppene.

Profilelement – differensierte målgrupper

Målgruppe: 
barn

Målgruppe:
ungdom

Målgruppe:
familie

Målgruppe: 
voksne/senior

ESPEN ANDRESEN

I 2017 la de mer enn  130 frivillige på Vestre 
Aker Frivillighetssentral ned over 10500 
timer med frivillighet, det er vi veldig stolte 
av! Her får du kjenne på den fantastiske 
følelsen;  Å gi av deg selv, til noen andre 
enn deg selv! Gleden ved å glede andre, 
er ubetalelig. Det du deler av deg selv, blir 
glede til mening og tilhørighet – og skaper 
kjærlighet og lykke. 

Sammen med Røa Vel tok Frivillighets-
sentralen initiativet til et nettverk for alle 
lag og organisasjoner i bydelen. Målet med 
dette er å gjøre oss kjent med hverandre, og 
dermed finne samarbeidsprosjekt.  
 
Et slikt prosjekt var Frivillighetsfestivalen 
lørdag 16. juni i kirkeparken på Røa. Et annet 
samarbeidsprosjekt som vi er veldig stolte 
av, er Besøkstjenesten. Den er et løpende 
samarbeid mellom bydelens tre menigheter, 
bydelen og frivillighetssentralen. Målet er å 
tilby ensomme eldre en venn å prate med, 
gå tur med eller kanskje ta en tur på kafe 
med. 

Til slutt vil vi minne om at høsten og vinteren 
er en vanskelig tid for mange. Familie og 
venner er hektisk opptatt med jobb og skole, 
mens man selv kanskje sitter hjemme og sårt 
trenger hjelp til å handle, skifte lyspærer eller 
kanskje ønsker en tur ut. Vi har oppe hele 
året og alle er velkommen! Ring oss gjerne - 
Frivillighetssentralen  23 22 05 80.           
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JULAFTENSELSKAP PÅ HOVSTUA

Har du planer for julaften - kunne du tenke deg å feire den sammen med andre?  Igjen 
ønsker Vestre Aker og Hovstua frivillighetssentraler velkommen til 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 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. 
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Oslo er Europeisk  
miljøhovedstad i 2019  
– Voksenenga nærmiljøhage er utpekt som ett av  
områdene bydel Vestre Aker skal løfte frem.
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© RayonVoksen kirke ProFiLMAnUAL

Profilelementene benyttes på  
avsenderflater for å differensiere  
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Målgruppe:
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Målgruppe:
familie

Målgruppe: 
voksne/senior

Hva er Voksenenga nærmiljøhage?                   
Voksenenga nærmiljøhage ligger på et 
solfylt jorde bak Voksen kirke, og består 
av en stor felleshage der andelshavere og 
frivillige dyrker grønnsaker og blomster 
sammen, pluss 65 parseller til utleie. 
Det er også et felles tun med drivhus 
(«geodomen»), redskapsbod, bålplass, 
flere spise- og sitteplasser, og utekjøkken 
med vedfyrt bakerovn. I tillegg har vi bier i 
samarbeid med birøkterlaget Bybi, og i juni 
fikk vi høns!

Mye godt er dyrket denne sommeren: 
grønnkål, salat, bønner, erter, poteter, 
gresskar, squash, tomater, gulrøtter og 
pastinakk, i tillegg til urter, frukt og bær 
og spiselige blomster. Alt er økologisk, 
med fokus på bærekraft og å ivareta det 
biologiske mangfold. 

Familievennlig og inkluderende
Voksenenga nærmiljøhage har et stort 
fokus på barn og unge, og er en veldig 
populær møteplass for barnefamilier. Her  i 
Voksenenga, møtes 27 nasjoner av store og 
små i et godt fellesskap.

Hagen er inngjerdet og er derfor en trygg 
tumleplass for små gartnere. Her graves 
det etter meitemark, sommerfugler og 
marihøner blir tellet og småkryp nøye 
inspisert. Det er gøy å vanne, særlig 
hverandre. Og den beste gulroten er den 
man har gravd opp selv!

Kurs og aktiviteter
Voksenenga har som mål å være en arena for 
helsefremmende, inkluderende og miljørettet 
arbeid i lokalmiljøet, i samarbeid med Bydel 
Vestre Aker og lokale aktører. Gjennom 
sesongen arrangerer vi kurs og aktiviteter 
rettet mot skolebarn, ungdom, barnefamilier, 
eldre og nyankomne flyktninger. Les mer om 
hva som skjer i hagen her!.

Velkommen til Voksenenga!
Interessert i å finne ut mer? Besøk oss i  
åpningstiden, kom på våre åpne arrangement, 
eller les mer om medlemskap!

Voksenenga er et meget godt eksempel 
på det som står i mandatet for Oslo 
som miljøhovedstad: «Vi skal løfte frem 
mennesker og miljøer som med sin innsats 
og kreativitet bidrar til bedre byliv» 

Fra bønneboken bakerst i salmeboken deler 
vi følgende om å ta vare på skaperverket og 
hverandre:

»Hjelp oss alle til å ta vare på ditt skaperverk, 
så vi verner om menneskets verd og forvalter 
naturens gaver til beste for hverandre. Din 
jord er rik, men naturen brytes ned for 
øynene på oss. Vi har ikke maktet å ta vare 
på din verden. Herre, har medlidenhet! Gi oss 
evne til å se og vilje til handling, så vi makter 
å snu utviklingen før det er for sent. Din jord 
er rik nok for alle, men du ser at godene er 
ulikt fordelt. Skap nye holdninger som gjør 
livet lettere å leve for alle. Lær oss å nytte 
ressursene slik at de som arbeider, får sin 
rettmessige del. Gi oss hjertelag som gjerne 
deler med andre.»
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Oslo er Europeisk  
miljøhovedstad i 2019  
– Voksenenga nærmiljøhage er utpekt som ett av  
områdene bydel Vestre Aker skal løfte frem.

Pernille Leivestad, daglig 
leder av hagen

Fra åpen dag i hagen

Birøktere
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ÅPEN KIRKESTUE
Velkommen til torsdagstreff i Voksen kirke         
Hver torsdag med kaffe kl. 12 og program kl. 13

 22. nov.  Stein L. Meyer: «Der norske vikinger ble kjent med kristentroen via   
pengepungen!»    

 29. nov.     Utgår p.g.a. «gjestebud» på Diakonhjemmet i morgen, 
 30. nov.  kl. 11.30 
 30. nov.     Vi drar til Diakonhjemmet på «gjestebud».     
   6. des. Røapensjonistenes sanggruppe med «muntre og kjære julesanger»! 
 13. des.     Året 2018 - i ord og bilder. 

  2019 

   3. jan.  Nyttårsfest for voksne! Sted: Pilotveien 6, kl. 18.00
 10. jan.  Nyttårskonsert med kantor Ådne Svalastog. 
 17. jan.  Prest Per Anders Nordengen:  «LIVSGLEDE»
 24. jan.   Lokalhistoriker Finn Holden: «Hvorfor folk søkte ut av Kristiania –  

for å  bosette seg i Vestre Aker». Presenterer egen bok om emnet.
 31.    «  Mirjam Berg: «Voksesmerter i en ung kirke», om sjelesorgarbeid 

i den nepalesiske kirke.
 7. feb.    Torbjørn Holt:  «Glimt fra norsk oljehistorie»
 14. feb.     «Ønskekonsert». Vi synger salmer og sanger vi er glad i.

Videre program – se menighetens hjemmeside www.voksenmenighet.no

              

Røapensjonistenes sanggruppe.



9

    

OPPSLAGSTAVLEN
Mannsfrokost i Kirkestua

Ca. en lørdag i måneden arrangeres det  
frokostsamling for menn i Kirkestua  
kl. 08.30-10.00. Vi samles om god 
frokost, og noen ganger har vi en gjest. 
Ingen påmelding. Pris: kr. 50.  
Datoer dette semesteret:
Lørdag:  2. februar, 2. mars. 

Advent i Voksen menighet

Søndag 2. desember 1.søndag i advents-
tiden. Familiegudstjeneste kl. 11.  
Lys våken deltar. Lind- Solstad, Elverhøi, 
Andersen, Svalastog. Familiekor. Band. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.
Kl. 19 Konsert Ådne Svalastog.

Søndag 9. desember  2. søndag i  
adventstiden. Joh 16,21-24 Keltisk messe 
kl. 11 Pettersen, Svalastog, strykere. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 
Kl. 13 konsert med Suzuki orkesteret og 
Ulf Nilsen

Torsdag 13. Åpen kirkestue kl. 12. Året 
2018 i ord og bilder.
Kl. 17: Juleverksted for 2. klassinger.  
Påmelding. Se nettsidene. 
Kl. 18: Øvelse til julespillet. 

Søndag 16. 3. søndag i adventstiden. Joh 
5,31-36. Lysmesse kl. 19. Kor X Pettersen. 
Svalastog.  Ofring. Kirkekaffe.

Onsdag 19. desember kl. 19 Voksen  
Konsert : Voksen kirkekor med gjester 
synger julen inn.

Søndag 23. Merk: Ikke gudstjeneste i 
Voksen. Se Røa.

Nyttårsfest for voksne – men 
inviter gjerne med noen små! 

I god gammel tradisjon blir det Nyttårs-
fest med «julesmak» i Piloten Arenas  
lokaler, Pilotveien 6, torsdag 3. januar  
kl. 18.00-19.30. Vi drikker kaffe med jule-
kaker til, går rundt juletreet,og gleder oss 
fortsatt over julens budskap. 

Sang og musikk.  Ingen påmelding. Ved 
behov for skyss – ta kontakt med diakon 
Espen Rakli, 922 13 663. 

Menighetens bønnefellesskap! 

Vi møtes hver tirsdag og torsdag morgen  
kl. 07.00 til kl .08.00   

Bønnefrokost i kirkestuen lørdager:   
8. desember. 19. januar, 16. februar.  
Vi møtes kl. 08.30 til kl. 10.00  
Medbrakt frokost.
Sakristiet (innerst i kontorgangen) er 
åpent for stille bønn fra kl. 10.30 før 
gudstjenesten. Forbønnstjeneste etter 
gudstjenesten ca. annenhver søndag.

Julens gudstjenester

Mandag 24. Julaften Luk. 2,1-20. 
Familiegudstjeneste med julespill  
kl. 14.00. Prest: Lind-Solstad, Svalastog. 
Ofring: Kirkens Nødhjelp
Julaftengudstjeneste kl. 16.00. 
Lind-Solstad, Svalastog. Ofring: Kirkens 
Nødhjelp.

Tirsdag 25. Juledag Matt 1,18-25.  
Høytidsgudstjeneste kl. 11. Pettersen,  
Svalastog Voksen kirkekor. Dåp. 
Nattverd. Ofring.
Onsdag 26. 2. juledag Joh 16,1-4a.  
Høymesse kl.11. Felles med Røa i Voksen 
kirke. Pettersen og Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Søndag 30. Felles gudstjeneste for Røa 
og Voksen i Røa kirke.  
Merk: Ikke gudstjeneste i Voksen.

Voksen kirkekor har øvelser hver tirsdag 
kl. 19.00-21.15 
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Vår nye prost heter Elisabeth Yrwing 
Guthus, 55 år. Hun  har vært prost i Borg 
bispedømme siden 2008, og  tidligere 
blant annet vært fungerende sokneprest 
i Holmlia og bedriftsprest/prosjektleder i 
Oslo bispedømme. 

I tillegg til teologi har hun siviløkonom-
utdannelse og formell ledererfaring.  

Stilling: Menighetspedagog

Jeg er 30 år kommer i fra Spikkestad  
og har bodd i Oslo siden jeg var 20. 

Jeg har studert både religionshistorie 
og KKL (kristendom, kultur og læring) 
på UiO. Før jeg begynte i Voksen 
menighet, jobbet jeg som praktikant 
i sjømannskirken i Paris. Dette var et 
veldig lærerikt år, der jeg fikk oppleve å 
jobbe i en kirke i utlandet og samtidig 
lære meg en annen kultur. ¨

Ønsker for jobben: Å fortsette med å 
skape en god 
arena - der barn 
og unge kan 
tilhøre og føle seg 
velkommen.

Trosopplæringsleder i 70 % – vikar for 
Veronika som nå er mammapermisjon.

Eg er 25 år og kjem i frå Ålesund, er 
eigentleg nyutdanna diakon frå (MF) 
og VID (tidligere Diakonhjemmet), med 
ei grunnutdanning i Ungdom, kultur og 
trosopplæring fra Menighetsfakultetet 
MF. Eg har jobba mest med relasjoner 
mellom ungdom  tidligare, så eg ser fram 
til å utvikle meg meir som pedagog i den 
tida eg skal være her.

PERSONALNYTT

Elisabeth Yrwing Guthus

Mari Frydenlund 
Elverhøi

Magnhild Nerheim 
Andersen

TAKK!

Katrine Lind-Solstad har denne høsten 
vært vikarkapellan. Hun avslutter sin  
tjeneste i Voksen i romjulen. 

Lene Christine Mikalsen har vikariert for 
daglig leder og avslutter 1. desember. 

EN STOR TAKK til begge to for solid 
jobb denne høsten! 

Takk for godt samarbeid og fellesskap! 
Alt godt videre i tjenesten for dere!

Vår nye kapellan Johannes Thoresen  
Elgvin er på plass fra 1.1. 2019.

Daglig leder Knut Ole Hol starter  
1. 12 etter sin permisjon.

Velkommen!
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Stabsmøte i veksthuset

Åpen kirkestue – lunsj i hagen
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DESEMBER
LØR. 1 Lys Våken for 5. og 6. 

klassinger. Overnatting i 
kirken. Se nettsiden for mer 
info.

SØN 2. 1. s. i adventstiden. 
Familiegudstjeneste kl. 11 
Misjon. Lys våken deltar. Lind- 
Solstad, Elverhøi, Andersen, 
Svalastog. Familiekor. Band. 
Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

kl. 19. Konsert 
Adventsimprovisasjoner. 
Ådne Svalastog flygel.

TIRS. 4. Babysang og småbarnsang  
kl 11-13. Juleavslutning.

TORS. 6. Åpen kirkestue kl.12.  

LØR. 8. Bønnesamling med frokost 
kl.8.30-10.00.

SØN 9. 2. s. i adventstiden. Joh 
16,21-24 Keltiskmesse kl 11:00. 
Pettersen. Svalastog strykere. 
Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 
kl. 13 konsert med 
Suzukiorkesteret og Ulf Nilsen

TORS. 13. Kl. 17: Juleverksted for  
2. klassinger. Påmelding.  
Se nettsidene. 
Kl. 18: Øvelse til julespillet.

Åpen kirkestue kl. 12.  
Året 2018 i ord og bilder.

SØN 16. 3. søndag i adventstiden. 
Joh 5,31-36. Lysmesse kl. 19. 
Pettersen. Svalastog.Kor X 
Ofring. Kirkekaffe.

ONS. 19. Konsert kl. 19: Voksen kirkekor 
med gjester synger julen inn.

SØN 23. Merk: Ikke gudstjeneste i 
Voksen.  
Se Røa.

MAN. 24. Julaften Luk. 2,1-20. 
Familiegudstjeneste med 
julespill kl.14.00. Prest: Lind-
Solstad, Svalastog. Ofring: 
Kirkens Nødhjelp
Julaftensgudstjeneste 
kl.16.00. Lind-Solstad, 
Svalastog. Ofring: Kirkens 
Nødhjelp.

TIRS. 25. Juledag Matt 1,18-25. 
Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
Pettersen, Svalastog. Dåp. 
Nattverd. Ofring.

ONS. 26. 2. juledag Joh 16,1-4a. 
Høymesse kl.11. Felles med 
Røa i Voksen kirke. Pettersen 
og Svalastog. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 30. Felles gudstjeneste for Røa 
og Voksen i Røa kirke. Merk: 
Ikke gudstjeneste i Voksen.

JANUAR
TIRS. 1. Nyttårsdag/Jesu navnedag. 

Felles prostigudstjeneste i 
Vestre Aker Kirke kl.12. Merk: 
Ikke gudstjeneste i Voksen 
kirke.

Menighetskalender
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TORS. 3. Nyttårsfest i Pilotveien 
6   kl.18. Merk: Ikke Åpen 
kirkestue kl.12

SØN 6. Kristi åpenbaringsdag Joh 
12,42-47. Høymesse kl.11. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 
JULETREFEST for små og 
store kl.16.

TIRS. 8. Babysang og småbarnsang 
kl. 11-13. Semesteroppstart 
Voksen kirkekor kl.19.00-21.15

TORS. 10. Åpen kirkestue kl.12 
Nyttårskonsert Kantor Ådne 
Svalastog.

SØN. 13. 2. s. i åpenbaringstiden Joh 
1,29-34. Høymesse kl.11. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIRS. 15. Tirsdag 15. Babysang og 
småbarnsang kl. 11-13.

TORS. 17. Åpen kirkestue kl.12   
Semesterprogrammet:  
Se egen notis.

LØR. 19. Bønnesamling med frokost 
kl.8.30-10.00.

SØN. 20. 3. søndag. i åpenbaringstiden 
Joh 1,15-18. Høymesse kl. 
11. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

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

TORS. 24. Åpen kirkestue kl. 12.

LØR. 26. Bli-kjent-dag for 
konfirmantene kl. 12. 

SØN. 27. 4. søndag i åpenbaringstiden. 
Høymesse kl.11. Presentasjon 
av årets konfirmanter. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

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

ONS. 30. Menighetsmiddag og 
krøllesamling for 2 – åringer 
kl. 17.00 

TORS. 31. Åpen kirkestue kl. 12.

FEBRUAR
LØR. 2. Frokosttreff for menn  

kl. 8.30-10.00

SØN. 3. 5. søndag i åpenbaringstiden 
Familiegudstjeneste kl.11.00. 
2-åringene.Karneval Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe

TIRS. 5. Babysang og småbarnsang 
kl. 11-13. 

TORS. 7. Åpen kirkestue kl.12

SØN. 10. 6. søndag i åpenbaringstiden. 
Høymesse kl.11. Dåp. Nattverd. 
Ofring.  Kirkekaffe.

TIRS. 12. Babysang og småbarnsang 
kl. 11-13. 

TORS. 14. Åpen kirkestue kl.12 

LØR. 16. Bønnesamling med frokost 
kl.8.30-10.00.

SØN. 17. Såmannssøndag Matt 13,24-
30. Høymesse kl 11. Dåp. 
Nattverd. Offer.  Kirkekaffe.

TIRS. 19. Ikke Babysang i vinterferien. 

TORS. 21. Åpen kirkestue kl. 12

SØN. 24. Kristi forklarelsesdag. Luk 
9,28-36. Taizèmesse  kl.19. 
Merk tiden.  Nattverd.  
Ofring. 

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

ONS. 27. Menighetsmiddag kl.17.00

MARS
LØR. 2. Frokosttreff for menn  

kl. 8.30 – 10.

SØN. 3. Fastelavnssøndag Luk 18,31-
34. Familiegudstjeneste Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe

TIRS. 5. Babysang og småbarnsang 
kl. 11-13

ONS. 6. Askeonsdag Mark 2,18-20. 
Kveldsgudstjeneste med 
skriftemål og nattverd kl. 19.  
Kirkekaffe.



TORS. 7. Åpen kirkestue kl. 12

SØN 10. 1. søndag i fastetiden. Matt 
26,36-45.  Høymesse kl. 
11. Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

TIRS. 12. Babysang og småbarnsang 
kl. 11-13. 

TORS. 14. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 17. 2. søndag i fastetiden Luk 
13,22-30. Misjonsgudstjeneste 
kl. 11.  Dåp. Nattverd. 
Misjonsofring. Kirkekaffe.

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

TORS. 21. Åpen kirkestue kl. 12

SØN 24. Maria budskapsdag Luk 
1,39-45. Høymesse kl. 11. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

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

ONS. 27. Menighetsmiddag kl.17.00. 

TORS. 28. Åpen kirkestue kl. 12.

SØN 31. 3. søndag i fastetiden Luk 
22,28-34. Høymesse kl. 
11. Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

APRIL
TIRS. 2. Babysang og småbarnsang 

kl. 11-13.

TORS. 4. Åpen kirkestue kl. 12

LØR. 6. Ungdomsdag

SØN 7. 4. søndag i fastetiden. Joh 
6,24-36,  Fasteaksjonens-
gudstjeneste kl 12  Merk tiden

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

TORS. 11. Åpen kirkestue kl. 12

SØN 14. Palmesøndag Joh 12,1-
13. Høymesse kl. 11. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe

TORS. 18. Skjærtorsdag. Joh 13,1-17. 
Kveldsgudstjeneste kl. 19. 
Kveldsmåltid. Nattverd.  
Ofring.

FRE. 19. Langfredag. Luk 22,39-23,46. 
Pasjonsgudstjeneste kl. 11. 

SØN 21. Påskedag. Joh 20,1-10.  
Høytidsgudstjeneste kl. 
11. Dåp. Nattverd. Ofring.  
Kirkekaffe.

MAN. 22. Mandag 22. 2. påskedag. Joh 
20,11-18.  Felles gudstjeneste i 
Røa kirke kl.11. Ikke   
gudstjeneste i Voksen.

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

ONS. 24. Minivox Vårkonsert

TORS. 25. Åpen kirkestue kl. 12

LØR. 27. Tårnagentdag

SØN 28. 2. søndag i påsketiden Joh 
20,24-31. Familiegudstjeneste 
kl 11. Barnas påskedag. Dåp. 
Nattverd. Offer. Kirkekaffe

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

Se våre nettsider: www.kirken.no/voksen, 

for flere detaljer og ev. endringer
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I august dro 42 konfirmanter, 23 ungdoms- 
ledere og 3 ansatte til vakre Tjellholmen 
leirsted.

Tjellholmen leirsted ligger på en øy utenfor 
Hvaler og er et idyllisk sted. Her har Voksen 
menighet reist på leir i mange år, og 
ungdomslederne våre er glade i dette stedet, 
og konfirmantene stortrives her!

Tjellholmen viste seg fra sin vakreste 
side, og med gode badetemperaturer, og 
muligheter for kano og bading. 

Å være på konfirmantleir er noe spesielt. 
Her blir vi bedre kjent med hverandre, og 
leirstemning er noe for seg selv. 

På konfirmantleir er det mulighet for å 
ha undervisning både inne og ute, vi kan 
bruke naturen og vi kan bruke kapellet. 
Tema for konfirmantleir er Kristuskransen. 
Kristuskransen er et armbånd som består 
av mange ulike perler, og den rommer 
hele livet. Fra Gudsperlen, jeg-perlen, 
nattens perle og oppstandelsesperlen. I 
kristuskransen  kan vi legge hele vårt liv.
Men konfirmantleir er mer enn bare 
undervisning. På konfirmantleir kan vi starte 
dagen med morgengym, vi har lounging 
med ulike aktiviteter, det er stille time og 
rolige hverdagssysler. Det er kampkveld, 
talentkveld og Olympiske leker. Det er 
vollyball og en huske hvor du kan svinge 
deg mellom trærne. 

Hver kveld avsluttes med samling i 
kapellet. En rolig stund hvor alle kan 
få sette seg ned, tenne lys, eller motta 
forbønn.

Konfirmantleir kan bare oppleves. Og vi 
gleder oss allerede til august 2019 hvor  
vi skal tilbake til Tjellholmen!

Masker laget av 

konfirmantene

Konfirmantleir 2018Tjellholmen

Leirstemning
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Ungdom og barn   

i Voksen 

ONSDAGSKLUBB

Hver onsdag kl.18.30-21.00. Fra 
konfirmantalder og oppover. På klubb 
gjøre vi blant annet dette: spiller spill, 
prater, spiser kjeks, ser på film og 
avslutter kvelden med en andaktsstund. 
Velkommen! 

SPEIDEREN

Hver tirsdag kl.18.00. Speideren er for 
jenter og gutter i 3.- 4. klasse. Her lærer 
vi speiderting som å kjenne naturens 
mysterier, vekster og dyr, lage og få fyr 
på bål, slå opp og sove i telt og mye, 
mye mer. 

LEDERTRENING

Årets lederkurs er i gang og kurset er for 
ungdommer som ble konfirmert i 2018. 
På lederkurs lærer man om det å være 
leder, bli bedre kjent med den kristne 
tro, planlegging og gjennomføring av 
arrangementer. 

SØNDAGSSKOLEN 

Vi inviterer til fellesskap, bibelfortellinger, 
samtale og aktiviteter/oppdrag for å 
aktualisere bibelfortellingene. De fleste 
av barna er mellom 3 og 7 år, men eldre 
barn er også veldig velkomne. Det er 
oppmøte kl.11.00 neste hver søndag. 
Obs: Det er ikke søndagsskole i 
skoleferier og ved familiegudstjenester. 
Følg med på nettsidene for nøyaktige 
datoer!

BABY/SMÅBARNS-SANG

Ledes neste skoleår av Kirsten Marie 
Skandsen. Vi møtes hver tirsdag kl 11-13 
i Voksen kirke. Velkommen til en stund 
med sang og sosialt samvær for barn 
og foreldre. Ta med matpakke. Det blir 
servert kaffe og te.

MINIVOX

Vi øver hver onsdag kl. 17.30 i kirken og 
er en sangglad gjeng mellom 3-6 år. Det 
er både sang og litt lek. Bli med!  
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3 ÅRS SKATTEJAKT - 14. NOVEMBER

Du som fyller 3 år i løpet av 2017 er 
velkommen på skattejakt i Voksen 
kirke den 14. november! Vi skal følge 
skattekartet og underveis får vi kanskje 
noen overraskelser eller lærer noe nytt.
  
Vi får høre om hvordan Jesus møtte 
barna og kanskje også synge litt? Vi 
får håpe at vi klarer å finne skatten til 
slutt. Etterpå er det menighetsmiddag 
sammen, både barn og voksne.

HØSTTAKKEFEST OG AKTIVITETSDAG 
FOR 4 ÅRINGER OG BARNEKORET 
MINIVOX

Helgen 22. og 23. september arrangerte 
vi en aktivitetsdag for 4 åringer og 
barnekoret Minivox. Lørdagen hadde vi 
en veldig fin dag der vi lekte, danset og 
lærte oss noen nye sanger sammen.  På 
søndag ble 4 års boken delt ut. Vi  feiret 
høsttakkefest.Til høsttakkefesten hadde 
vi fått tak i masse frukt og grønt, både 
fra Voksenenga, butikker i nærheten 
og mange hadde også tatt med seg 
hjemmefra. Sammen takket vi Gud for alt 
han har gitt oss, og dekket et langbord i 
midtgangen med alle disse flotte gavene. 

Det ble servert god grønnsaksuppe.

SOULKIDS

Dette koret er en fortsettelse av 
minivox og er for gutter og jenter i 
aldersgruppen 1.- 4. klasse. Vi synger 
sammen på torsdager fra 18.00-19.00 i 
kirken og ønsker alltid nye medlemmer. 

Velkommen!  

TAKKETRE

Etter å ha hørt og danset oss gjennom 
skapelsesfortellingen på lørdagen, så laget 
vi dette flotte takketreet. Vi skrev og pyntet 
bladene med ting vi kunne takke Gud for, og 
under gudstjenesten på søndagen var dette 
en del av dekorasjonen.

Kommende trosopplæringstiltak 
i Voksen:
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LYSVÅKEN, FOR 10 OG 11 ÅRINGER  
1 - 2. DESEMBER

Alle 5.- og 6.- klassinger er velkommen 
til LysVåken, adventsnatt i Voksen kirke 
1. - 2. desember. Første helga i advent 
hvert år arrangeres det LysVåken i 
menigheter over hele landet. Vi starter 
lørdag ettermiddag og avslutter etter 
gudstjenesten på søndag. I år er temaet 
LYS og vi vil snakke om hvor viktig lys er, 
Jesus som verdens lys og hvordan vi kan 
være lys for hverandre. Vi skal bli kjent, 
utforske kirka, gjøre mye gøy sammen 
og overnatte i kirken. På søndag inviteres 
familien, og vi viser noe av det vi har lært 
på gudstjenesten.

KRØLLESAMLING FOR 2 ÅRINGER  
29. FEBRUAR  

Du som fyller 2 år i løpet av 2019 er 
velkommen på ”Krøllesamling” for 
2-åringer. Dette kan være en fin mulighet 
til å møte kjente fra babysang. Vi skal 
leke, synge og høre fortellingen om sauen 
som ble funnet. Klokka 17.00 blir vi med 
på familiemiddagen i kirken og spiser 
sammen.
  

JULEVERKSTED –  ØVELSE TIL 
JULESPILLET 13. DESEMBER KL. 17.00

Til denne ettermiddagen er 2 klassingene 
spesielt invitert, men alle barn fra 4 år 
og oppover er velkomne til å bli med på 
juleverksted og julespill.

Barna er invitert til å bli kjent med 
julefortellingen i Bibelen på ulike måter.  
Vi starter samlingen med julegrøt. 
Deretter blir det lek, julefortelling og 
aktiviteter hvor vi lager noe fint til jul. 
Etterpå kan de som vil være med på 
øvelsen til julespillet være igjen. 

Julespillet skal fremføres på julaften. 
Her er alle barn som ønsker det 
velkommen til å være med i skuespillet. 
Vi har kostymer til alle. 

På familiegudstjenesten julaften kl. 14 skal 
vi fremføre julespillet for en fullsatt kirke. 

Ungdom og barn   

i Voksen 
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VÆKERØVEIEN 167 A 
TLF: 48 10 71 79 

MANDAG – LØRDAG: 08:00-23:00 
SØNDAG: 09:00-22:00 

VÅRE HYGGELIGE MEDARBEIDERE KAN 
HJELPE MED HJEMKJØRING AV VARER.  

VELKOMMEN TIL OSS! 

Har mange anbefalinger

Top Car Pro Bilpleie v/Alfred
Tlf. 96663224
Sørkedalsveien 305
(ved Voksen)

Vask - Inn- og utvendig
Lakkering og polering
Reparasjon og lakkering 
av skader og meget annet

Har mange anbefalinger

Top Car Pro Bilpleie v/Alfred
Tlf. 96663224
Sørkedalsveien 305
(ved Voksen)

Vask - Inn- og utvendig
Lakkering og polering
Reparasjon og lakkering 
av skader og meget annet

Har mange anbefalinger
Top Car Pro Bilpleie v/Alfred
Tlf. 96663224Sørkedalsveien 305(ved Voksen)

Vask - Inn- og utvendigLakkering og poleringReparasjon og lakkering 
av skader og meget annet

Kjelsås 
Malerservice AS
www.kjelsasmalerservice.no 

Alt av innvendig 
og utvendig 

malerarbeider.
 

Borettslag, 
sameier og privat.  

Norsk faglært maler 
med gode lokale 

referanser.
NB ! Pensjonist rabatt

Kurveien 52, 0495 Oslo
Mobil 90763309 

Kjelsas.malerservice@gmail.com
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GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt

• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

191919

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

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

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

••
••

RØRLEGGERMESTER

Harald Larsen a/s
Stasjonsveien 51/53

0771 Oslo

22 14 24 81

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 

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

BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

11
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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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Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
post@roa-glass.no

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

Lør: 10-14

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

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

Velutstyrt kjøkken.
Fredelige omgivelser.

Røyk- og alkoholfritt miljø.
Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor

på tlf 23 62 94 50

leie
lokaler

?

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

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

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

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

Lørdag 13. desember:

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

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

Kr 495 pr pers, inkl julekonserten 

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

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

Ta kontakt allerede i dag!
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Grefsen - Smestad - Kirkeveien

22 79 77 00 / www.jolstad.no 

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?

Vi tilbyr 
gratis befaring!

Luxaflex® skreddersydde gardiner 
Vi er forhandler av Luxaflex®- markedsledende innen  

måltilpasset solskjerming. Ta kontakt for et  
uforpliktende tilbud. Hos oss er service alltid i fokus! 

Kjærvik Interiør Røa | Vækerøveien 203 | Telefon: 930 10 977

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

 
V

 

Frisøren på Røa
Vækerøveien 201

Man-fre:  9-18
Lørdag:     9-15

22 50 02 33

LEIE PÅ RØA SENIORSENTER?
Fine lokaler i tredje etg i Røa Senter. Godt egnet til selskaper,  
barnedåp, konfirmasjon eller styremøter. Bydelens 60+beboere kan  
få leie til feiring av runde dager. Kapasitet: dekket bord for opp  
til 80 personer. Pris kveldstid på hverdager: 700,-  
Pris helgedag/kveld: 2700,- Eller 4200,- for hele senteret fra fredag 
kveld til søndag kveld. Lokalet ligger i 3.etasje i Røa Senter (heis).
Ta kontakt: 23 47 61 35. arne.harald.foss@bva.oslo.kommune.no
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Røa Glass og Ramme AS
Sørkedalsveien 230
0754 Oslo
22 52 05 10
909 64 442

post@roa-glass.no

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

Lør: 10-14

Huseby Fysioterapi
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo. www.husebyfysio.no

Velkommen til Huseby Fysioterapi.
Utvidet tilbud: I tillegg til ordinær fysioterapi med

legehenvisning kan vi nå også tilby: Enkelttimer i 

klassisk massasje/idrettsmassasje.

Treningsveiledning med tett oppfølging.

For nærmere opplysning ring 917 62 829

 Åpningstider: 

 Man-tors: 8-21.30 

 Fre: 8-19.30 Lør: 10-14
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Inskripsjoner på  
gravstein kr 4500,- 

Fast pris i hele 2018:

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

Lidenskap i hver stein

Oslo
22 15 55 50

Vestby
64 95 41 00

Oslo  22 15 55 50 Vestby  64 95 41 00

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

Inskripsjoner på gravstein kr 4500,-

Inskripsjoner på  
gravstein kr 4500,- 

Fast pris i hele 2018:

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

Lidenskap i hver stein

Oslo
22 15 55 50

Vestby
64 95 41 00

www.ellingardmonument.no 

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

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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Bruk en lokalkjent

eiendomsmegler!

Vi har allerede solgt mange boliger i ditt nærmiljø og vet akkurat hva folk ser
etter. Dette har gjort at vi etter mange års erfaring har fått detaljert kunnskap
om nærmiljøet ditt. Denne kunnskapen gjør at vi oppnår gode priser. 

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

Avd. Oslo Sentrum Vest

Tlf. 22 86 83 64
obos-eiendomsmeglere.no


