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Det er 20 år siden Voksen kirke ble innviet av 
daværende biskop Andreas Aarflot. Vi har vært 20 
år i eget hus. Det er verd å stoppe opp litt, minnes 
litt og fryde seg over et hus som til de grader 
favner vidt og bredt hva aktiviteter og romslighet 
angår. Vi markerer jubileet med en forside av et 
bilde fra urtiden og frem til i dag. Inne i bladet 
er det bilder og tekst som i en minnebok. På 
gudstjenesten 26. april, sammen med vårt  
årsmøte og kirkekaffe, minnes vi 20 gode år.

13. og 14. september er det kirkevalg. Vi skal være 
med å velge nytt menighetsråd til vår menighet 
og nytt bispedømmeråd i Oslo bispedømme. 
Menighetsrådet skal lede arbeidet i Voksen kirke 
de neste fire årene. Det er et spennende arbeid i 
en kirke hvor det skjer mye. Vi håper flere har lyst 
til å gjøre en jobb for menigheten ved å svare ja 
på spørsmål om å stille som kandidater til valget. 
Inne i bladet beskrives fremdriften av det som må 
skje i forkant av valget. Følg med i media og på 
våre nettsider for informasjon om valget.

Dagens sykehjem på Hovseter skal rives og 
erstattes av et nytt bygg med 168 heldøgnsplasser 
samt et dagsenter for ca. 20 personer. Byråd 
for eldre i Oslo kommune, Aud Kvalbein, gir 
oss en orientering om arbeidet med det nye 
Hovseterhjemmet, og vi bringer bilder av hvordan 
det hele blir seende ut.

Som dere ser av bladets forside, har menigheten 
fått en ny logo og et nytt designprogram. I en 
artikkel inne i bladet beskrives det hvordan dette 
ser ut, og hvordan det skal brukes.

Påsken står for døren, og diakon Espen Rakli 
skriver om påskens drama som leder frem til 
oppstandelsens under 1. påskedag, hvor vi hvert 
år står på kirkebakken og synger» Deg være ære, 
Herre over dødens makt»

Vi ønsker hverandre en god påske og gode opplevelser 
ved å se naturen våkne opp av vinterdvalen.

Ida F. Tønnessen, redaktør.
Neste nummer kommer 1. september.

Menighetens årsmøte 2014 avholdes etter 
gudstjenesten søndag 26. april. Det blir 
gjennomgåelse av menighetens årsmelding 
og regnskap for 2014. Årsmeldingen legges 
ut i kirken 14 dager før.

Menighetens årsmøte for 2015
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Akkurat som julen representerer  
påsken både Guds opphøyethet, men 
også Hans aksept av menneskene:  
En gave og en nærhet som Han  
inviterer til, også i dag!  

Palmesøndag kom han ridende på eselet  
inn i Jerusalem – og folket hyllet ham! Kon-
gen som jødene gjennom hele sin historie 
hadde ventet på. (Joh.12).  Palmegrener er 
blitt det største kongesymbolet for kirken!

Og så innledes den stille uken da 
kirkeklokkene i gammel tid kun ringte 
dempet frem til påskedag.

Skjærtorsdag, for en dag for Jesus og 
disiplene! Avskjedsdagen som Jesus hadde 
talt om og forberedt dem på – der Jesus 
brukte sterke symbolhandlinger. Han var en 
mester i å preke, men den sterkeste preken 
viste han gjennom handling.  Det må ha vært 
viktig, det han prioriterte de siste verdifulle 
timene sammen med sine venner!  Tre ting: 
1. Han spiste måltid sammen med dem. 2. 
Han innstiftet nattverden. 3. Han vasket 
deres føtter. Disse handlingene vil for alltid 
være en arv og en kraftkilde! Som illustrasjon 
til denne andakten har jeg brukt en enkel 
tegning av Jesus som vasker disiplenes 
føtter - og utfordrer dem: « Når jeg som er 
Herren og Mesteren, har vasket deres føtter, 
så må også dere vaske hverandres. Jeg har 

gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot 
dere, skal også dere gjøre» Joh.13. 1-17 

Han kom for å tjene - fotvasking var 
slavearbeid. Disiplene forstod det ikke 
og Peter nektet; men Jesu oppdrag var 
bestemt: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du 
ingen del i meg». Det er som han sier:  
«Hvis jeg ikke går inn i dødens lange 
fredag for deg - hvis jeg ikke gjør denne 
vanskeligste tjeneste for deg, så har du 
ingen del i meg». 

Langfredag - den tyngste dagen i Jesu liv 
– hvor han korsfestes. Jesus roper ut «Min 
Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg» 
Og til slutt: «Far, i  
dine hender overgir jeg min ånd». 

Påskedag er seiersdagen!  Halleluja!  Kristus 
er oppstanden, lyder det i kirkene over hele 
jorden  
– ja, han er sannelig oppstanden! I år igjen 
skal vi 1. påskedag ute på kirkebakken synge 
om påskens under «Deg være ære, Herre 
over dødens makt. Evig skal døden være 
Kristus underlagt».

2. påskedag fortsetter gleden og undringen 
over oppstandelsen – og over hva dette 
betyr i vår tid og i våre liv.

Espen Rakli – diakon.

Det er  
påsketid,
og på nytt skal vi  
oppleve påskens  
mysterium
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Hovseterhjemmet i nytt 
bygg og ny standard

«I Oslo har vi 2 500 
sykehjems plasser som ikke 
holder den standarden som 
vi krever i dag, for eksempel 
at beboerne har eget bad. 
Det gamle Hovseterhjemmet 
var et svært dårlig bygg. 
Derfor har akkurat dette 
hjemmet blitt prioritert av 
byrådet som ett av de første 
byggene vi fornyer», forteller 
Aud Kvalbein.

Det nye Hovseterhjemmet 
skal oppføres i 9 etasjer 
med 7 etasjer som rene 
beboeretasjer, en etasje er 
for drift av bygget, og en har 
dagsenter og administrasjon. 
Bygningen har en tydelig 
T-form og er tilpasset 
områdets karakteristiske 
retning. Hovedretningen på 
bygningen følger områdets 
eksisterende strukturer, 

og det nye prosjektet 
bygges oppå mesteparten 
av fotavtrykket til den 
eksisterende bygningen.  
I beboeretasjene er felles-
funksjonene til avdelingene 
plassert i midten, og i hver 
arm er det en avdeling 
med 8 beboerrom. I midten 
av bygget er det et felles 
trafikktorg.

Hjemmet har adkomst fra  
Landingsveien. Parkering i 
to nivåer plasseres syd på 
tomten. Sydvest på tomten 
blir det et felles hageanlegg 
som også inkluderer sanse-
hage. Nord på tomten blir  
den eksisterende vegeta-
sjonen bevart i størst  
mulig grad.

I tillegg ønsker vi å bevare 
den grønne bufferen mot 

Landingsveien slik at det blir 
en naturlig skjerming mot 
trafikken. Hovseterhjemmet 
har høye miljøambisjoner og 
skal bygges som passivhus 
som betyr lavenergihus og 
skal oppnå miljøsertifisering. 
Det er også lagt opp til 
bruk av det siste innen 
velferdsteknologi.

«Jeg er glad for at alle 
beboere på det nye 
Hovseterhjemmet nå vil få 
sitt ha sitt eget bad. Det 
blir også bedre lokaler til 
å drive sykehjemmet med 
aktiviteter å være med 
på, både ute og inne. Våre 
sårbare eldre skal kunne ha 
gode hverdagsliv og en så 
normal tilværelse som mulig, 
også når de er avhengig av å 
få heldøgns pleie og omsorg 
på et hjem. De andre dårlige 
sykehjemmene kommer i tur  
og orden,» understreker 
byråd Aud Kvalbein. Bildet 
viser et flott, nytt bygg i 
9 etasjer godt tilpasset 
terrenget rundt.

Menighetsbladet har utfordret Oslos byråd for eldre 
Aud Kvalbein til å gi oss siste nytt om Hovseterhjem-
met. Hun forteller at dagens sykehjem på Hovseter skal 
rives og erstattes av et nytt bygg med 168 heldøgns-
plasser samt et dagsenter for ca. 20 personer.
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Voksen kirke 20 år

Fra byggeperioden Kirken i dag

Fra kirkerommet, innsettelse av  
kapellan Roald Eskildsen, 

Fullt liv i kirken under Voksenmessen.

Biskop Andreas  Aarflot foretar  
grunn stens nedleggelse.

Menigheten samlet på det som  
etterhvert skal bli kirkebakken.
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Jul i Juni  
- om å adoptere et barn 

JA, dette er barnet vårt som 
hadde vokst i hjertene våre! 

Adopsjon var ingen selvfølge 
for oss. Var det mulig for 
oss å elske, respektere og 
veilede et barn som ikke er 
vårt eget, som kommer fra et 
annet land, en annen kultur? 
Vi så jo rundt oss at det 
absolutt var mulig å skape 
et kjærlig familieforhold 
blant veldig forskjellige 
enkeltpersoner. 

En stor utfordring var det å 
bevare tålmodigheten, være 
avventende og ikke la seg 
avlede av tvilen. Det er så 
mange små skritt å ta, og 
vi hadde en ubestemt lang 
forberedelsestid foran oss. 
Vi dro på kurs om adopsjon, 
lærte oss spansk, leste mye, 
ordnet masse dokumenter, 
møtte leger og psykologer 
og førte utallige diskusjoner 
om temaet, og om hvordan 
vi ønsket å oppdra et barn 
som har sine røtter på den 
andre siden av jordkloden. 

Det viktigste var å komme 
i kontakt med andre par 
som ventet som oss, eller 
hadde hentet barnet sitt 

hjem allerede. Vi fikk møte 
familier som adopterte barn 
med spesielle behov, noen 
adopterte også søsken. Vi 
kjenner også par som fikk 
avslag, eller måtte vente så 
lenge at de rett og slett var 
blitt for gamle til å søke på 
nytt. Alle disse menneskene 
har sin historie å fortelle, 
men utgangspunktet, lengsel 
etter et barn, forener oss. 
Til enhver tid var det viktig 
å vite at barnet er i sentrum 
og ikke vi. 

Nå, et halvt år senere, sitter 
jeg her i Oslo med denne lille 
jenta i fanget, ser på bilder 
og skriver om vårt livs reise 
til et land som ga oss den 
største gaven man kan gi til 
et annet menneske: livet selv. 

De aller første timene var så 
spesielle og har brent seg 
inn i min hukommelse. Vi 
tre startet på et barnehjem 
i Sør-Amerika på en sofa 
dekorert med hekleduker. 
Jesus tittet ned fra en 
plakat over skapet mens 
jeg og min datter så ut av 
vinduet. Det var her våre 
liv ble knyttet sammen 
og tilknytningen begynte. 

For meg er ”tilknytning” 
nøkkelordet hvis man ønsker 
å vokse sammen og bli til 
en familie. Det å bli virkelig 
kjent med en annen og ta 
ansvar for denne relasjonen 
er faktisk alfa og omega i 
hele prosessen. 

At jeg som menneske fikk 
denne kapasiteten å åpne 
hjerte mitt så vidt jeg bare 
kunne og la et lite vesen 
komme meg så nær, er noe 
som jeg opplever som en 
velsignelse. At vi fikk møte 
mange mennesker underveis 
som ønsket å hjelpe oss 
både praktisk og spirituell, 
beriket oss da og inspirerer 
oss nå. Jeg tenker tilbake og 
husker så mange detaljer. 
For eksempel kjenner jeg 
lukten av selve byen hvor 
min datter ble født. Jeg føler 
en så stor takknemlighet 
i hjertet som jeg kan bare 
sammenligne med denne 
unike julegleden. Jul - som 
jeg ser det nå - var en 
kjempestor sjanse Gud tok. 
Alt skulle forandres av et lite 
barn som vokser og blir til 
livet selv. 

Susanne Küschel

For oss var det jul i juni 2014 da vi fikk se datteren 
vår for første gang, fikk holde henne, se i store mørke 
øyne og få et lite usikkert smil fra henne. Endelig falt 
brikkene på plass, og mange spørsmålstegn forsvant 
sammen med tvilen som iblant hadde listet seg inn.
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Besøkstjeneste Diakonhjemmet

Voksen kirke  
26. april kl 19:00 

Gospelkoret Joyful m/band 
Dirigent: Vanja-Therese Langnes 

   

Billetter: kr 100,-  
barn u/16 år gratis 

Pasienters møte med sykehuset handler 
om mer enn medisinsk ekspertise.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker å 
være «Engasjert for mennesket», at 
pasientene får merke omsorg og blir 
ivaretatt fra første stund.

Kjerneverdiene er:
Respekt / Kvalitet / Tjeneste / Rettferdighet

Sykehuset har 17 frivillige sykehusverter. 
Sykehusvertene tar imot pasientene og 
hjelper dem som har behov for det, til å 
fi nne frem til rett avdeling. I tillegg er de 
en støtte for pasienter som venter på 
behandling eller på transport hjem.

Som frivillig tilbys du samlinger med 
faglig tema og et arrangement hvert 
halvår hvor de frivillige møter hverandre 
til lunsj, utveksler erfaringer og deler 
tanker om tjenesten.

Er dette en 
oppgave du kan 
tenke deg? 
Selv har jeg hatt 
gleden av å være 
en del av et godt 
miljø, deltatt på 
seminarer og 
temadager og 
kjent meg som 
en verdsatt 
medarbeider. 
Oppgaven 
anbefales på 
det varmeste!

Ønsker du mer informasjon 
vennligst kontakt 
Frivilligkoordinator Gudny Fløttum: 
tel: 916 40 533 / e-post: gfl ottum@gmail.com
eller: Walborg H. Svendsen: 
tel.: 928 37 210 / e-post: wehsoslo@online.no

Foto: Kristian Gravvold
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Barn får 
en palett 
av ulike 
farger: 

Ungdom og 
konfi rmanter 
får en gull-
tone:

Voksne har 
fått blåfarge 

Familier/alle 
har som den 
nye logoen, 
rødfargen

Voksen kirke har 
fått ny visuell profi l
Den nye logoen er bygget 
med røde mursteiner slik 
som kirken vår.

I Det nye testamentet står 
det at vi er levende steiner. 
Steinene i logoen har ulik 
størrelse og fargenyanser. 
Slik forteller den at selv om 
vi er forskjellige, er vi alle 
velkomne og får høre til i 
kirken. Mursteinene er formet 
som et hjerte. Dette minner 
oss om Guds kjærlighet til oss 
og kjærligheten mellom oss 
mennesker. 

Steinene danner også et kors 
som minner oss om Jesu 
oppstandelse og troen på at vår 
Gud er sterkere enn alt -

selv lidelse og død. 
Rommet i mellom steinene 
er som en åpen dør. Korset 
og hjertet er kjernen i den 
kristne tro. 

Logoen er visuelt sterk 
og er anvendelig 
på nettsider og på trykk. 
Den blir tydelig også i 
små størrelser som på 
smarttelefoner og fungerer 
også i svart/hvitt format. 

Hver alder får sin farge
For å gjøre det lettere å fi nne 
frem til relevant informasjon 
for ulike aldersgrupper, har 
den visuelle profi len 
forskjellige farger. 

13. og 14. september er det kirkevalg. Vi 
skal være med å velge nytt menighetsråd 
til vår menighet og nytt bispedømmeråd i 
Oslo bispedømme. 

Menighetsrådet skal lede arbeidet i Voksen 
kirke de neste fi re årene. Det er et spennende 
arbeid i en kirke hvor det skjer mye. Vi 
trenger deg som har lyst til å gjøre en jobb 
i menighetsrådet. Det er hyggelig, utfor-
drende og lærerikt. Du vil komme tett på det 
som skjer i menigheten som har en engasjert 
stab og mange frivillige medarbeidere. Meld 
deg som kandidat eller foreslå noen du 
kjenner. Ta kontakt med menighetskontoret. 

Hva skjer når: 1. mai: Frist for innlevering 
av listeforslag til valgstyret. Nominasjons-
komitéen leverer valgliste. 
8. juni: Kunngjøring av valgliste. 
10. august – 1. september: Mulighet 
for forhåndsstemming. Forhånds stemming 
skjer i kirkens åpningstid. 13. – 14. september:
Valgdager. Valgkort kommer i posten i 
løpet av august. 

Vi vil fortløpende legge ut informasjon 
om valget på våre nettsider, 
www.voksenmenighet.no. Informasjon om 
reglement og valgordninger kan du også 
fi nne på nettsiden: www.kirkevalget.no.

Kirkevalget 2015 står for døren
Vil du stille til valg i menighetsrådet?
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Åpen kirkestue hver torsdag 
- KAFFE KL. 12.00 OG PROGRAM KL. 13.00
19. mars. Jazzpiano-konsert med pianisten 
David Skinner. 
26. mars Liv Kaldestad og Tormod Aaby 
Turist/«misjonsreise» til Noractas arbeid i 
slummen i Nairobi. 
9. april Veronika Gundersen - «Minner fra 5 
år i Nepal». 
16. april «Hvor går Cuba?» Vi møter 
program koordinator i Røde Kors, Morten 
Tønnessen Krokan. 
23. april Gratulerer med dagen, Voksen kirke!  
I dag er du 20 år! 
30. april Konsert med Olav Refvem, baryton 
og Ådne Svalastog, flygel.
7. mai: Røapensjonistenes Sanggruppe 
-synger ut «Om våren og freden». 
21. mai: Gudstjeneste med Hovseterhjemmet kl.11. 
28. mai. Ingrid Rød Jensen: «Å være en 
kristen, er å snuble gjennom livet med 
Jesus!» Fra arbeidet blant narkomane i Oslo. 

4. juni. Lars Østnor: «Den hjemkomne 
sønnen» - en betraktning med tilknytning 
til Rembrandts maleri i Eremitasjen - St. 
Petersburg.
11. juni. Sommerturen 2015 i Voksen 
menighet går i år til Hvaler og Fredrikstad 
torsdag 11. juni. Bli med på årets dagstur 
med gode venner fra Voksen.

Bussen starter om morgenen fra krysset 
ved Grindbakken kl. 09.15, med påstigning 
etter avtale underveis ned til krysset 
Landingsveien/Pilotveien på Hovseter - som 
er hovedavreisested. Bussen går derifra kl. 
10.00 presis og er tilbake ca. kl. 18 
Pris: Maks. kr. 500, som betales på bussen.
Påmelding til Menighetskontoret tlf. 92 23 62 50, 
eller e-post: post.voksen@oslo.kirken.no.
For spørsmål, ta kontakt med diakon  
Espen Rakli. Husk å melde fra om du kommer 
på annet sted enn på Hovseter, og om du trenger 
spesiell kost. På Skjærhalden kan vi nyte sjø, en 
kaffekopp og litt å bite i. 

Påske i Voksen
Palmesøndag  29. mars. Matt. 26. 6 - 13 
Høymesse kl. 11  Eskildsen. Vikar. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

Skjærtorsdag  2. april Luk. 22. 14 - 23. 
Gudstjeneste med kveldsmåltid kl.19. 
Pettersen, Svalastog, Sørem og Eilertsen. 
Nattverd. Ofring til Kirkens Bymisjon.

Langfredag  3. april Matt. 26. 30 – 27. 50.   
Pasjonsgudstjeneste kl. 11.  Pettersen, 
Svalastog,  Sørem og Eilertsen. Sunniva 
Eliassen synger fra J.S.Bachs pasjonsmusikk. 

1. påskedag 5. april Matt. 28. 1 – 10 
Høytidsgudstjeneste kl.11. Pettersen, 
Svalastog, Sørem og Eilertsen.  Mari 
Øyrehagen, sang og Linnea Haug, sang 
og fløyte, Eskil Abelseth, kontrabass, 
Kåre Svendsen, flygelhorn. Dåp. Nattverd. 
Ofring.

Barnas påskedag søndag 12. april  
Familiegudstjeneste kl.11. Pettersen. 
Svalastog. Minivox, Tårnagentene,  
familiekor og band. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe. Ofring.

Onsdagskvelder i Voksen
Annen hver onsdagskveld er det  
åpent hus i kirken med variert program, 
med kake og kaffe, prat og fellesskap. 
Menighetsmiddagene starter fortsatt  
kl. 17. De andre onsdagene  
kl. 19.30 – 21.00.
18. mars kl. 19.30. Bibelkveld.  
Tema: Lesehjelp til Salmenes bok.  
Anne Pettersen.
8. april kl. 17 Menighetsmiddag med 
øvelse til påskespill. 

22. april kl.19.30 Bibelkveld. Tema: 
Bibelske salmer i gudstjenesten. 
Innledning og sangøvelse.  
Svalastog og Pettersen. 
29. april fra kl. 17 DUGNAD UT  
OG INNE! Middag/pølser kl.17.
20. mai kl. 19.30 Konsert: Italiensk  
barokk med virituositet og pasjon.  
Se annonse s. 7 
27. mai kl. 17 Menighetens sommerfest  
for store og små. Middag kl.17. 

VELKOMMEN!
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Lør 14. Konfirmantfestivalen.

Søn 15. 4. søndag i fastetiden Joh.  
3,11-16. Misjonsgudstjeneste kl.11. 
Rakli. Pettersen. Magne Mjærum, 
NMS. Svalastog. Voksen kirkekor. 
Nattverd. Ofring: Sat-7. Kirkekaffe.

Tir 17. Babysang og småbarnsang kl.11-13

Ons 18. Onsdagskveld i Voksen kl.19.30: 
Bibelkveld.

Tor 19. Åpen kirkestue kl.12

Lør 21. Bønnesamling med frokost  
kl.8.30-10.00

Søn 22. Maria Budskapsdag Luk 1, 46-55. 
Høymesse kl.11. Pettersen.  
Svalastog med sangere og musikere. 
Dåp. 

Tir 24. Babysang og småbarnsang kl.11-13

Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Tor 26. Åpen kirkestue kl.12.

Søn 29. Palmesøndag. Matt. 26,6-13. 
Høymesse kl.11. Eskildsen. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.

         

         April
TOR 2. Skjærtorsdag. Luk 22, 14-23. 

Gudstjeneste kl.19. Kveldsmåltid. 
Nattverd. Pettersen. Svalastog med 
fler. Ofring: Kirken Bymisjon.

FRE 3. Langfredag. Matt.26, 30-27,50.  
Pasjonsgudstjeneste kl.11.  
Pettersen. Svalastog. Sang  
ved Sunniva Eliassen.

SØN 5. Påskedag Matt 28,1-10. Høytidsguds-
tjeneste kl.11. Pettersen. Svalastog. 
Sang ved Mari Øyrehagen og Linnèa 
S. Haug.  Dåp. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe.

MAN 6. 2. Påskedag. Felles gudstjeneste i 
Røa kirke kl. 11.  Ingen gudstjeneste 
i Voksen.

Mars April

Menighetskalender

TIR 7. Babysang og småbarnsang kl.11-13 

ONS 8. Menighetsmiddag kl.17.00, øvelse til 
påskespill

TOR 9. Åpen kirkestue kl.12

LØR 11. Tårnagenthelg (2. og 3. klasse)

SØN 12. 2. søndag i påsketiden. Familie-
gudstjeneste - Barnas påskedag 
kl.11. Pettersen. Gundersen. 
Svalastog, Minivox, Tårnagentene, 
familiekor, band. Nattverd. Ofring. 
Kirkekaffe. 

TIR 14. Babysang og småbarnsang kl.11-13 

TOR 16. Åpen kirkestue kl.12

SØN 19. 3. søndag i påsketiden Joh. 10, 
1-10. Høymesse kl. 11 Vikar. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 21 Babysang og småbarnsang kl.11-13 

ONS 22. Onsdagskveld i Voksen kl.19:30. 
Bibelkveld

TOR 23 Åpen kirkestue kl.12.

LØR 25. Frokosttreff for menn kl.08:30-10.00

SØN 26. 4. søndag i påsketiden. Jes. 43,16-
21. Høymesse kl.11. Voksen kirke 
20år. Pettersen. Svalastog. Voksen 
kirkekor og Røa kirkes jentekor. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Menighetens 
årsmøte.

SØN 26. Konsert kl.19. «Sister Act» med 
gospelkoret « Joyful» m/ band fra 
Tjøme. Se s.7. 

TIR 28. Tirsdag 28. Babysang og  
småbarnsang kl.11-13 

TIR 28. Konfirmantforeldremøte kl.18.

ONS 29. Dugnad ute og inne.  
Pølser og vafler kl.17.

TOR 30. Åpen kirkestue kl. 12.
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Mai

Menighetskalender vår/sommer 2015

SØN 3. 5. søndag i påsketiden Luk. 13,18-21. 
Høymesse kl.11  Vikar. Svalastog. 
Ingrid Økland, barokkfiolin og  
Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TIR 5. Babysang og småbarnsang kl.11-13 

TOR 7. Åpen kirkestue kl.12

FRE 8. Konfirmantkveld

SØN 10. 6. søndag i påsketiden Matt. 7,7-12. 
Keltisk messe. kl.11. Pettersen.  
Svalastog. Simen Kjær Haugberg, obo.  
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 11. Misjonsgruppe kl. 12.

TIR 12. Babysang og småbarnsang kl.11-13 

TOR 14. Kristi himmelfartsdag  
Luk. 24,46-53. Høymesse kl.11  
Vikar. Svalastog. Dåp. Nattverd.  
Ofring. Kirkekaffe.

SØN 17. NB! Ikke gudstjeneste i Voksen 17. mai.

TIR 19. Babysang og småbarnsang kl.11-13 

ONS 20. kl. 19.30. Barokk-konsert med 
kvartetten Christian IV Consort.  
Se annonse s. 7.

TOR 21. Åpen kirkestue. Gudstjeneste  
med Hovseterhjemmet kl. 11  
Merk tiden!

SØN 24. Pinsedag Joh. 14,15-21. Høytids-
gudstjeneste kl.11. Pettersen. 
Svalastog. Voksen kirkekor. 
Kåre Svendsen, flygelhorn. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

MAN 25. 2. pinsedag. Felles gudstjeneste  
i Maridalsruinene kl.11. 

TIR 26 Babysang og småbarnsang kl.11-13 

ONS 27. Menighetens sommerfest for små 
og store. Middag kl.17.

TOR 28. Åpen kirkestue kl.12.

LØR 30. Frokosttreff for menn  
kl.08.30-10.00.

SØN 31. Treenighetssøndagen. Luk. 10,21-
24. Høymesse kl.11. Vikar. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe. 

Juni
TIR 2. Babysang og småbarnsang  

kl.11-13 – sommeravslutning.

ONS 3. Menighetsmiddag.

TOR 4. Åpen kirkestue kl.12.

SØN 7. 2. søndag i treenighetstiden. Joh. 
3,26-30. Friluftsgudstjeneste – 
Skaperverkets dag. kl.11.  
Pettersen. Svalastog. Minivox. 
Familiekor. Band. Dåp. Nattverd. 
Ofring Grilling og lek.

TOR 11. Sommertur - busstur. Påmelding  
til menighetskontoret.

SØN 14. 3. søndag i treenighetstiden  
Joh. 1,35-51. Høymesse kl.11. 
Vikar. Svalastog. Dåp.  
Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 18. Sommeråpen kirkestue kl.12.

FRE 19-22. Konfirmantleir.

SØN 21. 4. søndag i treenighetstiden Matt. 
16,24-57. Sommergudstjeneste 
kl.11. Norske folketoner. Pettersen. 
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 25. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 28. 5. søndag i treenighetstiden  
Matt. 7,21-29. Sommergudstjeneste 
kl.11. Klavermusikk. Vikar. Dåp. 
Nattverd. Ofring Kirkekaffe.

    Juli
TOR 2. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 5. Aposteldagen Matt. 16,30-20.  
Sommergudstjeneste kl.11.  
Salmer fra hele verden. Vikar.  
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.

TOR 9. Sommeråpen kirkestue kl.12
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Menighetskalender

SØN 12. 7. søndag i treenighets tiden  
Luk. 19,1-10. Felles gudstjeneste  
i Røa kirke kl. 11.  
NB! Ikke gudstjeneste i Voksen.

TOR 16. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 19. 8. søndag i treenighetstiden Mark. 
12,37b-44. Sommergudstjeneste kl.11. 
Salmer av Grundtvig. Vikar.  
Dåp. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.  
Felles for Røa og Voksen.

TOR 23. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 26. 9. søndag i treenighetstiden Joh. 
8,2-11. Olsokgudstjeneste kl.11 i 
Holmenkollen kapell.  
NB! Felles for Røa, Ris og Voksen. 
NB! Ikke gudstjeneste i Voksen.

TOR 30 Sommeråpen kirkestue kl.12

    August
SØN 2. 10. søndag i treenighetstiden Matt. 

18,21-35. Sommergudstjeneste med 
salmer fra bedehuset kl.11. Pettersen. 
Dåp. Nattverd. Ofring kirkekaffe. 

TOR 6. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 9. 11. søndag i treenighetstiden 
Mark. 2,23.28. Sommerguds-
tjeneste kl.11 ved Gudstjeneste  
og musikkutvalget. Svalastog.  
Ofring. Kirkekaffe.

ONS 12. Samling for 6-åringer kl.17.

TOR 13. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 16. 12. søndag i treenighetstiden Luk. 
8,1-3. Skolestartsgudstjeneste 
kl.11. Utdeling av 6-årsboken.  
Pettersen. Gundersen. Svalastog. 
Dåp. Ofring. Kirkekaffe..

Juli August
ONS 19. Minivox 17.30 – Første øvelse.

TOR 20. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 23. 13. søndag i treenighetstiden Luk. 
12,41-48. Høymesse kl.11. Pet-
tersen. Svalastog. Dåp. Nattverd. 
Ofring. Kirkekaffe. 

TIR 25. Lunsjtreff kl. 11-13 for småbarns-
foreldre. Voksen kirkekor første 
øvelse kl. 19.30.

TOR 27. Sommeråpen kirkestue kl.12

SØN 30. Vingårdssøndagen 1. Kor. 3,4-11. 
Samtalegudstjeneste kl.11. Kon-
firmantene. Eskildsen. Pettersen. 
Svalastog.  Dåp. Nattverd. Ofring: 
KFUK-KFUM – Oslo og Akershus 
krets. Kirkekaffe.

    September
TIR 1. Lunsjtreff kl. 11-13 for  

småbarnsforeldre

TOR 3. Åpen kirkestue kl.12.

SØN 6. 15. søndag i treenighetstiden  
Luk. 10,38-42. Høymesse kl.11. 
Pettersen. Johnny Mydland.   
Dåp. Nattverd.  Ofring: Maisha 
Mema. Kirkekaffe. 

TIR 8. Lunsjtreff kl. 11-13 for  
småbarnsforeldre

TOR 10. Åpen kirkestue kl.12

SØN 13. 16. søndag i treenighetstiden. 
Matt. 5,10-12. Konfirmasjonsguds-
tjenester kl. 11.00 og 13.30.  
Eskildsen. Pettersen.  
Svalastog. Ofring.
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Menighetskalender

Alle inne i kapellet reiser seg. 
Ungdomsarbeideren står foran forsamlingen 
og begynner å trampe og klappe om 
hverandre i takt. På lerretet står teksten 
til Our God Is An Awesome God, og 
ungdommene synger, klapper og tramper. 
En 16 år gammel ungdomsleder ønsker alle 
velkommen før lovsangsbandet i alderen 
18-22 år setter i gang med Open The Eyes 
Of My Heart (fra Michael W. Smith) i deres 
eget arrangement. Det er et rockeband som 
spiller lovsangen, og det merkes. Det er 
tid for talen som etterfølges av en lovsang, 
før det blir nattverd og bønnevandring. 
Lovsangsbandet avslutter kvelden med en 
rolig versjon av Bi På Herren, før velsignelsen 
lyses og folk samles i cafeen for prat og kos. 
Det har vært en særdeles bra fredagskveld.

Før alt dette har ungdommer fra Voksen 
menighet pyntet, laget bønnelapper, 
forberedt cafe-kos, bandet har øvd og 
rigget opp, tekster og lerret har blitt satt 
opp, og plakater/flyers har blitt laget. Deres 
innsats gjør at møtet kan bli til velsignelse 
for alle som kommer. Og det er ikke bare 
ungdommer fra Voksen som kommer, men 
også folk utenfra.

Det jeg har beskrevet nå, er et ganske typisk 
Vox ungdomsmøte. Det er resultatet av en 

idè som vokste frem fra ungdommene og 
ungdomsarbeideren i Voksen menighet i 
fjor høst. Målet med møtet er Jesus-fokus, 
bønn og lovsang: For ungdom, av ungdom. 
Vi har kuttet vekk det meste av liturgi og går 
ned til kjernen. Ikke som et opprør mot form 
og liturgi, men som et alternativ tilpasset 
ungdom. Vi fant ut at kapellet bak Voksen 
kirke var helt perfekt. Lite, men likevel plass 
til mange. Høyt under taket og med enkel, 
men kraftfull kristen symbolikk.

Kjenner du ungdommer som vil spille, synge, 
danse eller kanskje gjøre noe helt annet? 
Kom til Vox ungdomsmøte. Vi har plass til 
alle som vil komme, uansett hvem de er  
eller hvor de kommer fra. Sjekk oss ut på: 
www.facebook.com/voxungdom  
www.voxungdom.tk Vi har Vox cirka  
en gang i måneden.

VELKOMMEN!

VOX UNGDOMSMØTE  
for ungdom, av ungdom

Emne: Operasjon Ved

Tirsdag 27. januar delte konfirmantene 
i Voksen ut over 200 sekker ved til 
minstepensjonister og mennesker med 
dårlig råd. Utdelingen administreres 
av Operasjon Ved senteret på 
Etterstadssletta. Her ser dere fire av 
konfirmantene. Takk for at dere var med 
å gjøre byen vår varmere denne kvelden!
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Babysang  & 
småbarnsang – 
utvidet tilbud!
Velkommen til Baby-
sang (0-12 mnd) & 
Småbarnsang (1-3 år) 
tirsdager kl. 11-13.  
Ca. en gang i måneden 
er det foredrag med  
ulike relevante tema. 
Har du lyst til å bli 
med? Kontakt følgende:  
dan.kristoffersen@oslo.
kirken.no (babysang) 
eller veronika.gundersen 
@oslo.kirken.no  
(småbarnsang)
…eller bare møt opp!

LysVåken handler ikke om 
at vi skal være våkne hele 
natta, men at vi skal få 
oppleve at Gud er lys våken 
for oss. Vi skal være våkne 
for Gud, hverandre og oss 
selv. LysVåken blir arrangert 
1. søndag i advent. Dette 
passer fint, siden vi venter 
på lyset som kom til verden i 
adventstiden. ( lysvaken.no)

LysVåken i Voksen
Lørdag ettermiddag troppet 
de opp, 10- og 11-åringene i 
Voksen kirke. Prest Roald, tros-
opplærer Veronika og menig-
hetspedagog Dan sto klare til 
å ta i dem imot. Barna fikk på 
seg LysVåken-t-skjortene, ble 
delt inn i grupper og var klare! 
Aktiviteter fulgte på rekke og 
rad som bli-kjentleker, stjerne-
jakt og aktivitetsløype. 

Mot slutten av løypa kunne 
man skimte et lys ved siden 
av kirken. Der hadde kantor 
Ådne og prest Roald fikset 
bål og marshmallows. En av 
oppgavene under aktivitets-
løypa var å lage en sang om 
gruppa si, og nå var det tid 
for å vise den fram! Det sto 
ikke på kreativiteten. Etter å 

ha vært ute, smakte det godt 
med pizza og brus!
Verksted er moro. Også 
gudstjeneste-verksted! Noen 
skrev bønner, andre malte 
griser (til kulisser) og den 
siste gruppa pyntet advent-
skransen. Ungdomsledere 
fra ungdomsmiljøet i Voksen 
kom for å hjelpe til.

Flinke arbeidere fortjener 
også lønn for jobben, og 
inne i kirkestua stod pro-
sjektoren klar og godte-
skålene fulle. På skjermen 
dukket både Donald, Mikke, 
Langbein og flere andre  
opp fra Disney-filmer.
Kvelden ble avsluttet med 
en stemningsfull lysvandring, 
hvor alle kunne skrive  
bønner og tenne lys. 

Etter en lang, men morsom 
dag var det på tide å legge 
seg. Vi snakker om overnat-
ting i selveste kirkerommet! 
Liggeunderlag, soveposer og 
tannbørsten ble hentet frem. 

Søndag morgen, og guds-
tjeneste! Etter en god frokost 
var det gudstjeneste. Under 
gudstjenesten var barna 

med og sang, de hjalp Roald 
prest med flere oppgaver og 
sto stolte frem i sine LysVå-
ken-skjorter. Kirkekaffe med 
kaker smakte godt.

LysVåken var en herlig opp-
levelse, og kanskje nettopp 
ditt barn mottar en invita-
sjon i posten til neste år.

Velkommen skal dere  
i tilfelle være!

LysVåken 
– overnatting i kirken!
Rett før juletider ble det landsomfattende  
arrangementet LysVåken arrangert for  
syvende gang. Selvfølgelig var også Voksen  
med. Men hva er LysVåken, spør du kanskje?
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Bli med i MINIVOX
Minivox er barnekoret i menigheten.  
Vi øver hver onsdag kl. 17.30. Passer for 
barn fra ca. 4 år og oppover. Vi har 2-3 
opptredener i halvåret. Dette er et kor 
for alle sangglade barn – her kan du 
komme som du er! Kontakt:  
Wenche Wangen, tlf. 476 58 018,  
wenchew@hotmail.com

Skaperverkets dag  
- familiegudstjeneste i det fri! 
Søndag. 7 juni blir det en annerledes 
gudstjeneste. Vi markerer semester-
avslutning og sommeroppstart  
med familiegudstjeneste på kirke-
bakken med Minivox, familiekor og 
band. Grilling og lek etter guds-
tjenesten. Ta med egen grillmat,  
drikke og gjerne også noe å sitte på.

Familiegudstjeneste:
Barnas påskedag med påskespill.  
Har du lyst til å være med, ta kontakt  
med Menighetskontoret.

Oppdatert informasjon finner du til  
enhver tid på Voksenmenighet.no
Barne- og familiearbeidet har også en 
gruppe på Facebook. Søk på barne- og 
familiearbeid i Voksen menighet.

Dugnad – et felles prosjekt.
Nå står vårdugnaden for tur. Det er behov 
for opprydding og vedlikehold både ute 
og inne. Alle kan være med, både små 
og store. Oppgavene strekker seg fra 
rundvask av kjøkken, rydding av lager, til 
raking og feiing og klipping av busker ute. 
Kanskje har du sett eller tenkt noe som du 

skulle ønske ble fikset, som vi andre ikke 
har sett? Onsdag 29. april bruker vi etter-
middagen sammen her, og vi håper at så 
mange som mulig kan sette av noe tid.
Velkommen til et godt fellesskap. 
Vi starter opp fra kl.17.00 med middag
Har du anledning til å starte tidligere på 
dagen, er du velkommen til det.

Sommerkaffe hver 
torsdag kl. 12
Fra torsdag 18. juni til og med  
27. august har Åpen kirkestue et enklere 
sommerpreg. Kaffe, te og kjeks serveres  
– ta gjerne med matpakke. Sommer-
kaffen ledes på omgang av menig-
hetens stab. Det er ikke fast program, 
men et lite «ord på veien».

VELKOMMEN!

Velkommen til  
frokost-treff for menn!
Noen lørdager gjennom semesteret er 
det frokost kl. 08.30-10.00 for menn 
i Voksen kirkes kirkestue. Det klart at 
det blir treff lørdag 25.april og 30. mai. 
Eventuelle senere treff blir kunngjort  
på menighetens nettsider. Frokosten 
koster kr. 50, det er ingen påmelding. 
Med hilsen for ansvarsgruppen;  
diakon Espen Rakli.

Søndagsskole
Hver søndag når det ikke er familie-
gudstjeneste eller skoleferie, samles 
barna til søndagsskole og hører 
bibelfortellinger, tegner, leker  
og synger mye sammen. 
Har du lyst til å være med?? 
Møte opp i kirken kl. 11. Lurer du på  
noe, ta kontakt med menighetskontoret.
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Døpte Døde
Øyvind Lie Aaslund
Olivia Veltzé Andreassen
Linnea Isabell Andresen
Josefi ne Neby Belert
Marte Bjerke
Johanne Bjørgo
Eline Flem Bjørkestøl
Sophie Bogstad-Elind
Hannah Viktoria Breum-Lie
Peder Sonwabo Brodal
Alvin Andreas Berntsen Bryhn
Eline Munthe-Kaas Deram
Lars Ajaxson Eidsæther
Mathilde Berg Frantzen
Christina Rabe Galtung
Julie Gotteberg
Olav Aas Grøneng
Emily Kjær Haugberg
Nikolay Søreide Holmås
Alice Ovidia Hunderi
Engla Olivia Gulli Jambrén
Erlend Leander Jean-Bothner
Aksel Tvetenstrand Karr
Haakon Munz L’abée-Lund
Lana Helén Levine
Emil Kolsrud Nedreberg
Odin Albjerk Nyberg
Emma Shanti-Kleppe
Saga Sigbjørnsdottir
Marius Skaugvold-Røsjø
Lunder Stangnæss
Axel Sund
Jakob Tomas Taylor
Ella Kristine Margrethe Vik

Magne Arnfi nn Aanes
Ingebjørg Aas
Magne Arvid Bjørnstad
Olav Christensen
Kari Dannevig
Thomas Jersin Drake
Sigfrid Hansine Eeg-Larsen
Gunnar Engebretsen
Einar Lønnechen Feiring
Rønnaug Grislingaas
Kirsten Elise Hage
Kjell Gunnar Hagen
Bjørn Hallén
Lene Hansen
Oddfrid Johanne Holen
Anette Margaret Ebbing Holst
Gulborg Marie Jensen
Ragnhild Dahl Kinsey
Liv Camilla Bergljot Kjærvik
Bernt Theodor Kroge
Astrid Wilhelmine Victoria Lugg
Solveig Marie Holm Lund
Jorunn Karola Lyse
Per Durmann Melsom
Aage Max Egede Moltzau
Ruth Nancy Myklebostad
Audny Rakvåg
Elisabeth Anna Aamodt Rasch
Gudrun Karen Ringen
Elsa-Marie Rognerud
Gudbrand Randklev Rudsar
Sara Emy Catharina Selmer
Inger Marie Skamarken
Ingeborg Elvira Stedt
Elin Søhoel
Elin Marie Sørbye
Elna Margrethe Hansen Tangen
Benny Wille

Liste pr: 02.02.2015
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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

Invitam 

Behov for en å snakke med?

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

Ta kontakt for mer informasjon.

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

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

Lør: 10-14

selskaper
møter & kurs 
minnesamvær

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

Velutstyrt kjøkken.
Fredelige omgivelser.

Røyk- og alkoholfritt miljø.
Gode parkeringsforhold

Kontakt 
Voksen menighetskontor

på tlf 23 62 94 50

leie
lokaler

?

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

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

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

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

Lørdag 13. desember:

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

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

Kr 495 pr pers, inkl julekonserten 

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

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

Ta kontakt allerede i dag!

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!
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solglimtsolglimt

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

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

§Advokat
ROLAND KJELDAHL mna

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

Alt innen cateringtjenester 
Ta kontakt på 22 37 90 09 

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

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

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

Verdi- og lånetaksering
Tilstandsrapporter

Boligsalgsrapporter
Næringstakster

Ferdigbefaringer
Våtromskontroll

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

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

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

LEDENDE AKTØR INNENFOR GJERDER, PORTER OG REKKVERK

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

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

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

••
••

RØRLEGGERMESTER

Harald Larsen a/s
Stasjonsveien 51/53

0771 Oslo

22 14 24 81

G RØA

Eget verksted
Gravering
Omarbeidelser
Reparasjoner
Modellarbeide

Vækerøvn 193a
Tlf 22505651
Fax 23294747

ULLSMED
FORRETNING

HARALD MELGÅRD AS
Luftfartsveien 18, 0770 Oslo

tlf 23222999 Mob 92883660 Fax 22493107

Rørlegger & VVS-forretning 
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ  NØKKELFERDIGE BAD

ALLE TYPER RØRLEGGERARBEID

22 13 18 20
www.knutlarsen.no

KONTAKTLINSER 

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

BRILLER

Røa Optikk

Døgntelefon 23 22 13 10
www.akasien.no

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad

Røa senter

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

prisbevisst byrå.
Kristin Kolstad
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RØA 
SYKKELSERVICE
Sørkedalsveien 257
0754 Oslo

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

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING 

Solskjerming

Besøk oss på Røa, 
vis-avis Røa kirke.

Gratis befaring og måltaking.

Ring 22 50 65 00
Vækerøvn 213, 0751 Oslo

www.norsol.no

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

Din lokale butikk
for dame 

og herremote
Vi fører også sysaker og garn

www.nordeng.net
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Vil du ha en god pris  
for boligen din?

Vi er opptatt av det samme som deg. Nemlig å få best mulig pris for boligen din. Vi har 
allerede solgt mange boliger i ditt nærmiljø, og vet hva folk ser etter. Denne kunnskapen 
gjør at vi oppnår gode priser. 

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

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

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

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

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

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

180 x 240_annonse_feb15.indd   1 18.02.15   13:04


