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kirker, ett bladEr valget ditt? 

Livet består av en uendelig rekke av valg vi gjør hver dag. Mange valg 
går helt på automatikk uten at vi tenker på at vi faktisk velger. Vi 
velger hvordan vi skal holde kniven når vi smører på frokostskiva. Vi 
foretar et valg om det er høyre- eller venstrebenet som først får tredd 
på sokken om morgenen. Men dette er valgsituasjoner vi vanligvis ikke 
er bevisste på at vi foretar et valg (og det skal vi nok være glade for). På 
den andre siden av valgskalaen har vi de store og omfattende valg som 
livssyn, utdanning, yrkesvalg, livsledsager, verdier, holdningsvalg. 

Og et sted mellom disse ytterpunktene har vi en annen type valg som 
også er viktig, nemlig Kirkevalg som vi har hvert fjerde år. 8. og 9. sep-
tember i år er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Kanskje 
skal du stille til dette viktige valget? Om du ikke stiller til valg er du 
invitert til å være med på å skape framtidas kirke gjennom å stemme 
på kandidatene til menighetsråd og bispedømmeråd! Det er din kirke. 
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet, og har stor innflytelse 
på de lokale oppgavene og utfordringene i menigheten vår. Rådets 
arbeid spenner over mange temaer og områder, bl.a. gudstjeneste, 
klima og miljø, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, rettferdighet, inklu-
dering, integrering, dialog, musikk, misjon, jus og økonomiforvaltning 
for å nevne noen. Det er viktig at flest mulig bruker denne muligheten 
til å stemme. Det er viktig både for legitimiteten til rådene, og det er 

godt for de som får disse vervene å vite at det er mange som har 
ønsket dem inn og stemt på dem. 

Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de 
kandidatene som du ønsker skal prege Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet i årene som kommer. 

Min stemme teller ikke, sier du kanskje. Men, tidligere 
resultater viser at det forholdsvis ofte er få stemmer 

som skiller mellom hvem som blir valgt inn, og hvem 
som ikke blir valgt inn. 

Hvem tror du vil gjøre en best mulig jobb i menighetsrådet – 
slik du ser det? Hva er det viktig at kandidatene står for? Hva slags 

holdninger har de? Har alder, geografi eller kjønn betydning? Så det er 
opp til deg om du vil bruke muligheten til å påvirke resultatet. 

Så – som svar på spørsmålet jeg stilte innledningsvis vil jeg påstå: 

Ja, det er ditt valg! 

kai e. lindseth

Redaksjonskomiteen takker alle bidragsytere til denne utgaven av bladet. 
Neste nummer kommer ultimo august med frist for stoff den 10. august. 

Vi søker kandidater til Redaksjonen og ber interesserte melde seg til Mari  
E. Vinorum, mail: kirkebladet.hfs@gmail.com eller ringe menighetskontoret.
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Du kan være med på å skape 
framtidas kirke
8. og 9. september er det valg i Den 
norske kirke. Kirken trenger medlem-
mer som bryr seg. Ved kirkevalget 
inviteres du til å delta og til å velge de 
kandidatene du ønsker inn i bispedøm-
merådet og menighetsrådet der du bor. 
Din stemme teller i en spennende tid 
for kirken!

Hvem skal jeg stemme på?
Du stemmer på kandidater til menig-
hetsrådet og til bispedømmerådet/
Kirkemøtet.
 Kandidatene velges for en periode 
på fire år. Ved valg til menighetsråd er 
det de aller fleste steder bare én kandi-
datliste. Ved årets valg er det gitt mulig-
het for at det kan stilles flere lister til 
valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Rådet har stor 
innflytelse på oppgavene i kirken. Dette 
kan gjelde arbeidet blant barn og unge, 
kirkens omsorgstjeneste, formen på 
gudstjenestene, og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale 
styringsorganet i kirken. Rådet tilset-

ter og har arbeidsgiveransvar for pre-
ster og enkelte andre ansatte i kirken. 
Medlemmene i bispedømmerådene 
utgjør samlet Kirkemøtet som er Den 
norske kirkes øverste representative 
organ.

Hvem har stemmerett og hvor 
kan jeg stemme?
Medlemmer av Den norske kirke som 
er bosatt i menigheten har stemmerett 
fra det året man fyller 15 år. Du kan 
forhåndsstemme fra og med 10. august 
til og med 6. september. Nærmere 
informasjon kommer på menighetens 
nettsider http://oslo.kirken/hfs og på 
plakater ved kirkene.
 I august mottar alle med stemmerett 
et valgkort som blant annet informerer 
om tid og sted for valget der du bor.
Kirkevalget finner sted i et lokale med 
umiddelbar nærhet til det offentlige 
valget.
 Et søk i kandidatlistene på nettsiden 
kirkevalg.no gir deg informasjon om 
hvor du finner ditt stemmelokale og 
lokalets åpningstider.

Vil du være vakt i valglokalet?
Vi trenger folk over 18 år som kan være 
vakt og veilede velgerne i valglokalene. 
Har du lyst til å være med i denne 
oppgaven som vil vare ca 3 timer de to 

valgdagene, kan du kontakte menig-
hetskontoret – se kontaktinformasjon 
bak i bladet. 

Besøk gjerne nettsiden kirkevalget.no 
for informasjon om supplerende nomi-
nasjon med frist 5. juni, forhåndsstem-
ming i annet sokn og detaljer rundt 
kirkevalget.

Menighetsrådet håper det blir god  
oppslutning om kirkevalget 2019, og 
håper å se deg i valglokalet 8. eller  
9. september.

og skape Framtidas kirke?
Vil du være med 

Har du lyst å stille til valg eller 
har forslag på andre, ta kontakt 
med menighetskontoret på tele-
fon 23 62 95 60 eller mail post.
hfs.oslo@kirken.no, eller noen 
i staben, kontakt informasjon 
finner du lengst bak i bladet.

Besøk gjerne kirkevalget.no
– og følg Kirkevalget 2019 i 
Kirkebladet!
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Til 
etter-
tanke

Jeg antar at de fleste mennesker har eller har hatt en eller annen 
form for lengsel, etter noe dere tror dere kan få dekket i kirken.

Noen har knyttet denne lengse-
len til å treffe kjente som man 
stadig treffer i kirken. Få slå av 

en prat før og etter messen. Kjenne på 
omsorgen – og at noen bryr seg, ser en 
– eller at man selv ser noen eller bryr 
seg. Lengsel etter gode relasjoner tror 
jeg vi alle kjenner på i perioder

Noen lengter etter å få høre flott jazz-
musikk. Man kan gå inn i sin egen 
boble og bare ta inn musikken – et slags 
friminutt fra verden rundt, hvor man 
på en måte kan få nyte å leve.

Noen går kanskje i kirken fordi de 
lengter etter å få kjenne på roen man 
kan få i et kirkerom. Det kan bli stille, 
litt sakralt, det er minner om liv her 
inne og også minner om død. Mange 
har lengsler knyttet til opplevelser, og 
minner om noe utenfor for seg selv, i 
kirkerommet.

Noen kommer fordi de lengter etter å 
få kjenne Guds nærvær. Få kjenne Guds 

storhet, hellighet og allmektighet. 
Som et sted man kan få be om tilgivel-
se, om nåde og oppreisning. Og få en ny 
start som ved Jesu nåde gjør at jeg fak-
tisk blir god nok – selv til å møte Gud.

Det er ikke alltid det er så lett å skjelne 
disse lengslene fra hverandre. Kanskje 
mener vi at det er det ene som drar oss, 
mens det i virkeligheten er noe annet. 

Det som dro meg til kirken, når jeg 
fremførte dette, kan jo være at jeg 
lengtet slik etter å få stå foran dere i 
kirken å få si noe, jeg ville nok aldri 
innrømme det, men dere kan heller 
aldri vite med sikkerhet. Og det kan 
kanskje aldri jeg heller.

For det vi lengter etter det kan ligge 
dypt i oss, noen ganger så dypt at vi 
ikke vet det selv.

Jeg tenker at lengsler ofte kan knyttes 
til å minne oss om å få repetere noe 
– som ligner på noe vi har opplevd tid-

ligere, men nå opplever vi det på nytt – 
det er ikke den samme opplevelsen som 
sist – men den ligner, eller minner om 
noe fint som skjedde som man ønsker å 
få gjenoppleve.

Noen mennesker jeg kjenner er slik at 
de ser mye tilbake til hvordan alt var 
før. Når de var barn, når de var yngre, 
livet var et annet. De lever på et vis i 
fortiden.

Noen andre lever veldig i nuet. De er 
her og nå – tilstede i livet, akkurat i dag 
– ser ikke så mye verken fremover eller 
bakover. 

Selv er jeg en slik som nesten alltid 
lever i fremtiden. Jeg tenker, planleg-
ger, drømmer og bekymrer meg både 
fem og ti år fram, da har jeg noe jeg skal 
gjøre, få til eller oppnå. Eller kanskje 
rett og slett – bare få slappe av. Kanskje 
det er derfor jeg helst skal få planlagt 
sommerferien allerede i romjula. På 
denne måten kan jeg lengte mot noe – 

Lengsel...
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T I L  E T T ERTA N K E

lenge. De tingene man gjør på sparket 
får man jo ikke tid til å glede seg til. For 
meg er lengselen viktig, men ofte ikke 
så bevisst.

Og lengter vi etter noe lenge får vi 
god tid til å forberede oss. Når jeg har 
bestilt ferie i god tid før jeg skal dra, 
kan jeg lengte, og da også forberede 
meg godt. Tenker alltid at jeg skal finne 
mye ut om stedet jeg skal til, for å være 
forberedt og skodd for alt. Finne ut av 
hva som er unikt ved stedet, hva jeg bør 
passe på å oppleve denne gangen mens 
jeg er der. 
 
Men for meg er det ofte slik at det 
blir lite konkret ut av forberedelsene, 
egentlig ganske likt slikt det er med 
min himmellengsel. Ser frem til å få 
oppleve ennå et nytt sted jeg aldri har 
vært, men er nok litt lite fokusert på å 
forberede meg. Lever nok mer som om 
det er en evighet til jeg skal dit, enn at 
det er en evighet jeg skal være der.

Og evigheten har vel strengt tatt star-
tet for lenge siden. 

For det er vel litt sånn som Trygve Skau 
sier: 
Jeg skal jo bli gammel sammen med 
deg det vet du (men det er ikke sikkert 
du har fått med deg at jeg har begynt 
allerede).
 
Lengsel er et ord jeg har måttet «kjenne 
litt på» for å bli helt fortrolig med. Er 
noe stort, viktig, alvorlig og jeg synes 
det har et snev av noe melankolsk eller 
noe vemod ved seg – jeg bruker det ikke 

så ofte. Særlig ikke når det står alene. 
Det står seg best i sammen-

heng med noe – kan 
være himmel-

lengsel eller 

koblet til noe annet konkret. Noen har 
en slik himmellengsel – man lengter 
mot noe annet uten at man nødvendig-
vis mistrives med hvordan ting er nå. 

Slik har det vært i tusener av år. 
Lengselen etter det gode – etter 
trygghet, rettferdighet, omsorg etter 
det himmelske. 

Det finnes mye materiale om at folk 
til alle tider har hatt lengsler, det er 
med å dra oss videre. Himmellengsel 
er det mye materiale om i Bibelen, i 
litteraturen og i sanger i salmeboka. 
Vitner om at dette er og har vært 
noe grunnleggende viktig for oss 
mennesker til alle tider

I Salme 84 står det:

2 Hvor elskelige dine boliger er,
 Herre Sebaot!

3 Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel
 etter Herrens forgårder.
 Nå jubler hjerte og kropp mot den
 levende Gud.

4 Spurven har funnet et hjem,
 svalen har fått seg et rede
 hvor den kan legge sine unger,
 ved dine altere, Herre Sebaot,
 min konge og min Gud.

5 Salige er de som bor i ditt hus,
 de skal alltid love deg.

Her snakker salmedikteren for 3.000 
år siden om en sterk lengsel om å få 
bo i Guds hus. Der kunne han få tro 
at det var trygghet, omsorg og det 
beste stedet å være. I denne salmen er 
det tydelig at dette ikke er i en frem-
tid, det er her og nå. Jeg lengtet står 
det, men «Nå jubler hjerte og kropp….» 
Gudsnærværet har startet.

Men så er det ikke slik at alt løses og 

at alle våre bekymringer og plager 
nulles ut. I Paulus brev til Filipperne for 
eksempel skriver Paulus fra fengselet, 
at hans lengsel er at Kristus skal bli 
opphøyet.

Salme 899 
Jeg tror på jordens forvandling

Jeg tror på jordens forvandling 

en gang, en tid, et sted, 

en fremtid hvor Guds himmel 

til jorden senkes ned, 

en evighet av glede 

da alt det vakre her 

blir løftet i Guds klarhet 

og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden. 

Den jord som engang falt, 

er båret av de hender 

som skal fornye alt. 

Jeg vet at Jesus lever! 

Jeg tror at Herren Krist, 

når alle håp er ute, 

skal stige frem til sist.

Vi kan lengte mot noe uten å skulle 
flykte fra noe. 

Vi bør leve et liv her som fremhever 
og synliggjør Guds storhet – og som 
Eivind Skeie skrev i sangen:
... en evighet av glede 
da alt det vakre her 
blir løftet i Guds klarhet 
og stråler bedre der.

La oss hjelpe hverandre med 
forberedelsene til den videre reisen, så 
vi ikke er uforberedt. 

magne gryvill
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P O RT R E T T E T

Josef Noll er tysk. Han jobbet i den 
europeiske romorganisasjon og traff 
etter hvert en norsk jente. De bestemte 

seg for å bosette seg i Norge, da hun 
mente at vilkårene for bar-

nefamilier var bedre her. 
De endte med å kjøpe 
seg hus på Høybråten. 
Etter hvert fikk Josef 
seg jobb i Telenor 

forskning. Han 
forteller at han 
her jobbet med å 
utvikle 3 G. Josef 

fant seg også 
raskt godt til 
rette i lokal-
samfunnet, da 

Halvard Beck 
trengte hjelp til 

drenasje rundt 
det den gang nye 

menighetshuset. 
Han forteller også 

at han fikk forespør-
sel om å være leder av 

Kirkekomiteen, og sa ja, 
under forutsetning av at 

en katolikk kunne gjøre 
jobben. 
      – Jeg opplevde dette 
som en god anledning 
til å bli bedre kjent med 
menigheten. Jeg opplever 
Høybråten som veldig 
inkluderende, i alle slags 
sammenhenger for for-
eldre og barn. Høybråten 
som krets kjenner hver-
andre og vet hvordan 
vi kan bruke hveran-

Jeg var spent på å møte denne professor-typen. Jeg følte meg fort litt i  

bakleksa da jeg leste meg opp på merittene hans og noe av hans kunn-

skap om internett og digitaliseringen av samfunnet vårt, men praten gikk 

lett. Jeg kastet på et par femkroninger og skrudde på lyttemodus. 

Josef Noll – en spennende mann

dre til å skape gode kår for våre barn. 
Verdibegrepet for Høybråten er også 
gjeldende for menigheten. 
 – Angående jobb hadde jeg jo som 
nevnt gleden av å jobbe med 3 G. 
Slagordet i 1999-2000 var «always 
online, always connected» – men jeg 
opplevde at dette ikke stemte. Jeg 
trengte ikke å reise lenger enn til 
Sverige før jeg var helt unconnected. 
 I det siste har vi sett at tilgang til 
informasjon og tilgang til det digitale 
samfunnet blir viktigere og viktigere. 
Det å ikke være med på den digitale 
reisen, kan bety at man ikke har sjan-
sen til å komme opp i arbeidsmarke-
det som omhandler dette. Vi ser også 
overgangen fra telekommunikasjonens 
internett til dingsenes internett.  
 Men i store deler av samfunnet har 
vi ikke mobilt bredbånd. Spørsmålet 
blir da; må man ha mobilt bredbånd? 
Konklusjonen er nei. Men alle skal ha 
fri tilgang til informasjon. 
 I 2005 begynte jeg å jobbe på 
Universitetet i Oslo. Der hadde jeg 
gleden av å få universitetet med på 
tanken om at alle skal få være med på 
den digitale reisen. Vi dannet en stiftel-
se, basic internett. Alle skal ha tilgang 
til basic tjenester uten å betale for det. 
Du kan sammenligne det med å bygge 
ut en vei. Vi trenger noen til å bygge 
veier, men når veien er bygget, kan alle 
bruke den gratis. Først når man vil opp 
i bruksområder og hastighet, må man 
betale for det. Jeg fikk god respons fra 
den norske regjering, blant annet ved 
digitaliseringsministeren, og FN’s panel 
for digitalt samarbeid. Tre grunnleg-
gende verdier ble viktig å løfte frem: 
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Digital deltakelse, tillit og opplæring 
av verdiforståelse gjennom det digitale 
systemet. 

– Hvor kom interessen din for  
internett fra? 
– Jeg kom fra mobilkommunika-
sjon. Jeg så at mobilkommunikasjon 
var blitt allemannseie. For eksempel 
masaien med mobiltelefon i drakten. 

Masai-mannen bor i et område uten 
strømnett, kan derfor kun ringe. Han 
har funnet et sted hvor han kan sende 
meldinger en gang i uken. Holderen til 
mobilen hans er dekorert med smykker, 
Her har de tre solceller til å drive det 
mest basale, men ikke internett. Det 
har vi opplevd på flere plasser. Landet 
er så stort at vi ikke kan bruke samme 
modell som for Europa med betalings-
løsninger. Slagordet til Telenor 3 G viste 
seg altså å ikke være for alle. I 2009 
hadde vi eksempelvis Hellas-krisen. Er 
det internett som skaper velferd, eller 
er det velferd som sørger for godt inter-
nett? 
 – Afrikanere i Norge ba om hjelp til 
å skaffe internett til Afrika. Vi knyttet 
til oss et område i Kongo. Etter at vi 
knyttet dem opp mot internett, fikk jeg 

Afrika vokser fort, klarer vi da å bygge 
opp et samarbeid med Afrika om tek-
nologiutviklingen? Vi må hjelpe til 
at mennesker kan løfte seg selv opp 
og bringe verdier inn i samfunnet og 
utveksle informasjon gjennom teknolo-
giutviklingen. Nå er macheten erstattet 
av mobilen og informasjonssøkning. 

– Hva med sosiale medier?
– Jeg bruker ikke sosiale medier som 
for eksempel snapchat. Det er ikke det 
samme som å holde seg oppdatert. 
Facebook er på vei ut. Nå er det viktig 
å sitte på regien selv, ved for eksempel 
store avstander kan digitale media være 
bra. Verden har blitt mindre gjennom 
digitale media, nå kan man finne folk 
som jobber med det samme som en selv 
over hele verden. 

– Tror du at papirer vil forsvinne? 
– Nei, visjonen om det papirløse sam-
funn fungerer ikke, det har vi sett en 
stund allerede. Den har bare ført til 
mer bruk av papir. Ting vi liker vil ikke 
forsvinne som følge av digitaliserin-
gen, fordi vi gjør ting vi liker uansett. 
Ingen ting kan måle seg med følelsen 
av sand under bena, for eksempel, 
nettbrettet kan ikke konkurrere her. 
Helhetsfølelsen man får når man møter 
noen ansikt til ansikt, kan bare skapes 
ansikt til ansikt. Vi ønsker at alle skal 
ha et verdig liv med mulighet til god 
helse, utdanning, jobb og deltakelse. Da 
kan jeg bringe min kunnskap inn for å 
hjelpe slik at ikke det digitale skillet blir 
enda større. 

Mari E. Vinorum

Josef Noll – en spennende mann

besøk av biskopen med takk for at kirken 
hadde tatt ansvar for utdanning og tilgang 
til internett og dermed kunne søke opp 
enkel informasjon om hvordan å utnytte 
landbruksprodukter, blant annet. Vi må 
gi alle en sjanse til å være med på dette, å 
ikke ekskludere folk fra begynnelsen. 

– Hvordan vil dette påvirke oss  
fremover? 
– Det finnes alltid flere sider av samme 
sak. Når det gjelder teknologiutviklingen, 
vil alltid noen se pengene som kommer 
ut av det som skal gjøres. Når det gjelder 
hva for eksempel sensorer kan gjøre, ser 
vi en revolusjon. Det vil gå tre ganger 
så raskt, og innvirkningen på samfun-
net vil bli minst tre ganger så sterk. 
Utfordringen for oss alle blir å henge 
med, slik at vi forstår noen lunde hva 
som skjer gjennom digitaliseringen. 
 Vi ser at i hjemmet vil det skje forand-
ringer på hva systemene kan følge med 
på via informasjon om oss. Det positive 
er jo at man faktisk kan følge med på hva 
som har skjedd hjemme, for eksempel. 
 Utfordringen blir jo at datatilsynet 
må passe på for eksempel retten til 
personvern. Vi må komme på banen og 
fortelle politikere og andre at våre norske 
data skal være til nytte for befolkningen. 
Teknologiutviklingen kan gå så fort at vi 
blir slukt av det, det er jo frykten. 
 Globalt er det et skille i samfunnet. 
Dem som ikke er med på de digitale 
mulighetene, eller de som vil bli «slaver» 
av den nye teknologien. Da må vi hjelpe 
sånn at de kan gripe mulighetene på 
en annen måte. På verdensbasis ser vi 
mange årsaker til at mange ikke henger 
med. For eksempel økonomien. Når 
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Menighetsrådet
 – noe for deg?

Nytt fra menighetsrådet
Arbeidet med Kirkebruksplanen har 
vært det faste emnet for menighets-
rådet (MR) det siste året. Det har lagt 
beslag på svært mye tid og oppmerk-
somhet, også for staben og menighe-
ten som helhet.
 Oslo-kirka, særlig Kirkelig felles-
råd, har en vanskelig økonomi. Oslo 
kommune bevilger relativt sett mye 
mindre til kirka og menighetene enn 
de andre store byene i Norge. Vi har 
påpekt at det ikke er så mye å tjene på 
å leie ut en av kirkene våre. Dessuten 
minner vi om at hvis dét skulle skje, 
vil det virke sterkt negativt inn på 
arbeidet i menigheten vår. Vi er blant 
annet avhengig av leieinntektene for 
underetasjene i Fossum og Stovner 

kirker for å drive ungdomsarbeidet.
 Derfor har MR argumentert sterkt 
for at vi trenger alle tre kirkene våre 
som menighetens kirker. Vi pukker 
ikke på å beholde alt slik det har vært; 
vi er åpne for å videreutvikle arbeidet. 
I det senere har vi særlig arbeidet med 
hvordan vi vil bruke Fossum kirke og i 
stadig høyere grad også Stovner kirke 
med tanke på samarbeid med skolene 
i nærområdet.
 Etter nyttår har denne prosessen 
gått videre. Fra menighetens side 
førte ei egen kontaktgruppe under 
ledelse av daglig leder samtalen, både 
med prosjektgruppa og med Kirkens 
Bymisjon. MR har foreslått en utvidet 
leieavtale med Bymisjonen om under-

etasjen i Fossum, samtidig som det er 
viktig for oss å kunne fortsette vårt 
eget arbeid i Fossum. Når dette skri-
ves er det ikke truffet noen avgjørelse, 
det skjer først i juni. 
 Andre viktige ting har også vært 
oppe i MR. Vi viser til egen artikkel 
om MR-valget.
 I det siste har det blitt mange 
endringer i staben. Eline Dalhoff har 
begynt som organist hos oss. Elisabet 
Kjetilstad har blitt prest ved kvinne-
fengselet på Bredtveit, i Groruddalen 
prosti. Vår egen Elin Lunde er vikar i 
denne stillingen fram til sommeren.  
Det er alt ansatt ny fast kapellan, 
Elise Gillebo. Elise er i virksomhet 
her alt nå som del av studiet ved 
Menighetsfakultetet, men begynner 
altså som kapellan til høsten.
 Desalegn Mengesha slutter i HFS 
i vår, men også han blir heldigvis 

Når en overveier å påta seg en slik 
oppgave bør en være klar over hva den 
innebærer. Ut fra det jeg selv har opp-
levd ved å være med i menighetsrådet, 
vil jeg kort si:

Vi er en stor menighet, faktisk så stor 
at det ingen kan kjenne til alt. Men 
sammen kan vi utrolig mye. Et menig-
hetsråd bør bestå av folk fra ulike geo-
grafiske deler av menigheten. Da kan 
hver enkelt av oss hjelpe de andre med 
å bli kjent med de områdene vi selv 
kjenner best.

Et menighetsråd behandler saker som 
angår ulike deler av den omfattende 
og flotte aktiviteten i menigheten. 
Noe er nytt for oss. Vi i rådet kan dele 
egne erfaringer med hverandre, og vi 
inviterer jevnlig noen av de ansatte til 
å orientere oss fra deres arbeidsom-
råder. Slik får vi alle et innblikk i det 
som skjer.

Menighetsrådet arbeider med saker 
av mange slag. Når vi for eksempel 
drøfter økonomiske spørsmål, som i 
forbindelse med vedtak om budsjett, 

trenger vi hjelp av dem som kan 
økonomi og regnskap. Derfor er det 
viktig at rådet består av mennesker 
med bred og variert erfaring fra yrke 
og samfunn.

I det hele tatt er det viktig med 
bredde og variasjon i kjønn, bak-
grunn, interesser, erfaringer osv. Jeg 
har selv opplevd det som en berikelse 
å bli bedre kjent med mange av de 
andre som bor og er aktive i menighe-
ten vår. Vi i rådet er med hverandre 
som mennesker og medkristne som 

Menigheten forbereder nå menighetsrådsvalget til høsten. En 

egen komite, bestående av Hanne Aanensen, Hanna Selstø 

Hatlehol og Svein Aaslund (leder, tlf. 93 48 42 21), er på utkikk 

etter gode kandidater. De er svært interessert i tips og forslag, 

enten det gjelder noen andre eller deg selv.
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værende i prostiet. Og endelig har 
vår sokneprest, Kåre Rune Hauge, 
nettopp blitt ansatt som prost i 
Østre Borgesyssel prosti i Borg 
bispedømme. Han slutter i HFS i 
august. 
 Når det gjelder preste-ansettelser 
er MR aktivt medvirkende og kan 
avgi uttalelse. Ved kapellanansettel-
sen fikk vi den personen vi ønsket. 
Nå lyses soknepreststillingen ut, MR 
uttaler seg om utlysningsteksten, 
om hvem vi vil ha innkalt til intervju 
og om hvem av kandidatene vi fore-
trekker. 
 På vegne av MR vil jeg takke dem 
som nå slutter, for den tjenesten 
de har hatt her hos oss, og be om 
menighetens omsorg og forbønn for 
de nytilsatte og for tilsettingen av ny 
sokneprest.

Kjell Olav Sannes, leder av MR

Hils på en «bestevenn»! 

BESTE 
VENN

Noe av det flotteste med 
Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet er alle 
de frivillige som gjør en 
uvurderlig innsats i menig-
heten. 

Dette gjelder ikke minst de som 
deltar i de mange aktivitetene for 
barn og unge! For å rette søkelys på 
dette flotte engasjementet har vi valgt 
å bruke begrepet «bestevenn». Ordet 
«bestevenn» kan være med på å tyde-
liggjøre at det å være frivillig i hoved-
sak handler om å se, lytte og bry seg, 
og at alle som har disse egenskapene 
er mer enn nok egnet som frivillige i 
menighetens arbeid for barn og unge.

I denne utgaven av Kirkebladet har 
vi vært i kontakt med «bestevennen» 
Magne Gryvill og stilt han noen spørs-
mål rundt hans engasjement i 10-13 
Klubben, et klubbtilbud for alders-
gruppen 10-13 år som finner sted ca. 
hver tredje fredag på Høybråten bede-
hus (Bergtunveien 2).

1) Hvor lenge har du bidratt 
som frivillig på 10-13 Klubben?
– Jeg har vært med litt til og fra i 
perioder, jeg tror det må være de siste 
13 årene.

2) Hva er den største gleden 
med å være frivillig her?
– Gleden ved å kunne se at deltakerne 
har et godt sted å treffes, og ha det 
hyggelig sammen med venner er viktig. 
De unge lederne mellom 13 og 20 år, 
tar også et kjempeansvar. Disse ung-
dommene som tidligere var deltakere, 
går på med stor iver og entusiasme for 
at dagens deltakere skal få en like god 
opplevelse av klubbkveldene som de 
selv hadde for noen år siden. Å kunne 
få være med å legge til rette for at 
barn og unge i Groruddalen kan få et 
lite glimt av Jesus i hverdagen er helt 

fantastisk å få være med på. Det å møte 
opp fredag ettermiddag, litt sliten etter 
en hektisk uke på jobb, for å komme 
hjem sånn i ti-tiden med mer energi enn 
når jeg gikk. Det blir ikke bedre enn det. 
Denne gleden burde jo flere få oppleve, 
og det er plass til flere voksne ledere.

Om du har lyst til å ta turen til 10-13 
Klubben og hilse på Magne og de andre 
unge lederne, så kom innom Høybråten 
bedehus! Og dersom du brenner for 
barn og unge og ønsker å være frivillig i 
menighetens arbeid, enten det er å koke 
pølser, være leksehjelper, lede barnekor 
eller være dørvakt på ungdomsklubben – 
ta kontakt med trosopplæringsleder Irlin 
Bråten på epost ib776@kirken.no. 

Vi håper å høre fra deg :)

jobber med en felles oppgave: En kirke 
med lave terskler og en høy himmel 
over.

For rådet er både et arbeidsfellesskap 
og et kristent fellesskap. Hos oss 
går det på omgang å si noen ord til 
åpning. Vi pleier å avslutte med Fader 
Vår. Det store perspektivet er Guds 
kjærlighet og omsorg for alle mennes-
ker, som skapninger og som mennes-
ker han kom for å ha samfunn med.

Menighetsrådet er et viktig organ. 
Sammen med daglig leder og sokne-
prest leder rådet den store menighe-
ten vår, i samarbeid med staben. Å 
være med i menighetsrådet er en måte 
å øve innflytelse på det som skjer og 
ta avgjørelser om arbeidet. Det er 
medlemmene som tar ansvar for sin 
egen menighet: Å bevare den som det 
aktive, levende og inkluderende felles-
skapet vi alle ønsker at den skal være. 

Vil du være med å ta ansvar for dette  
fellesskapet? 

kjell olav sannes, menighetsrådsleder
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Desalegn Mengesha avsluttet 

sin prestetjeneste i Høybråten, 

Fossum og Stovner menighet 

12.april. Han har jobber her 

siden høsten 2013 i en 50% 

menighetsfinansiert prestetje-

neste. Han var og fram til høsten 

2017, ansatt i 50% prestestilling 

lønnet av bispedømmet. 

Desalegn ble takket av Sokneprest Kåre 
Rune Hauge og MR representant Vigdis 
Breen på PULS gudstjenesten, som ble 
laget av konfirmanter, i Fossum kirke 
17. mars. Desalegn har hatt medansvar  
for konfirmantopplegg og ansvar for 
ledertrening for ungdomsledere i menig-
heten vår. Han har og ledet mange guds-
tjenester og hatt gravferder og vielser. 
Han har også vært en høyt verdsatt for-
kynner, prest og samtalepartner i ulike 
sammenhenger i vår menighet. Desalegn 

TAKK TIL 
DESALEGN MENGESHA

Desalegn blir takket av konfirmantledere og Trosopplæringsleder 
Irlin Bråten, under PULS-gudstjenesten i Fossum kirke.

kommer opprinnelig fra Etiopia og har 
med sin erfaring og bakgrunn fra etio-
pisk kirkeliv beriket menighet og stab.

Desalegn vil fortsatt arbeide i 
Groruddalen som prest. Han vil arbeide 
50% i Ellingsrud og Furuset menighet og 
50% som migrantprest i Groruddalen.

Høybråten, Fossum og Stovner menighet 
takker Desalegn for hans tjeneste!

kåre rune hauge, sokneprest

Er du mellom 10 og 15 år og har lyst til å synge, danse og 
spille teater? Da er dramagruppen i Fossum kirke noe for deg!

I vår møtes vi disse fredagene: 26.04, 10.05, 24.05 og 07.06  
kl 17:00-18:30 i Fossum kirke.

Vi dramatiserer Bibelfortellingene og har fremføringer på 
«Sammen gudstjenesten».

Ta kontakt med diakon Liv Bergh på e-mail: lb249@kirken.no   
eller telefon 40 81 41 72.

Synge, danse og spille teater?
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BARNE- 
OG FA MIL IEPROGR A M

0-12 mnd:

Babysang 
Hver tirsdag kl 11.15-13.00 i Høybråten 
kirke. For mer informasjon, sjekk ut: 
www.oslo.kirken.no/hfs og «Babysang 
Høybråten, Fossum og Stovner» på 
Facebook.

0-12 år: 

Familiekafé
– for hele familien 
Hver onsdag kl 13.00-17.00  
i Fossum Kirke. 
• Leksehjelp fra 4. klasse
• Kafé med enkel matservering  

for hele familien
For info: «Familiekafé» på Facebook.

4-9 år: 

Høybråten 
barnegospel 
Mandager kl 17.00-19.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2. For mer 
informasjon og datoer, sjekk ut:  
hoybraten.normisjon.no/barnegospel/

9-12 år:

Juniorklubb
– for 4.-7.klasse. Hver onsdag kl 17.30-
19.00 i Fossum Kirke. For mer informa-
sjon, sjekk ut: www.kirken.no/hfs

2.-10. klasse:

Speiderne
Stovner-speiderne:
Mandager kl 18.00-19.30 i Fossum kirke. 
For mer informasjon og datoer, sjekk ut: 
www.stovnerspeider.no

Høybråten-speiderne:
Onsdager for 2.-4.klasse kl 18.00-19.15 
i Høybråten, Bedehuset i Bergtunveien 
2. Onsdager for 5.-10. klasse kl 18.30-
20.00 i Høybråten kirke.
For mer informasjon, kontakt Vegard 
Ovland (47 90 61 83) eller Anders 
Antonsen (91 66 79 57).

10-13 år: 

10-13 klubben
Fredager kl 18.30-21.00 på Høybråten 
bedehus, Bergtunveien 2.  
For mer informasjon og datoer,  
sjekk ut: www.10-13.no/

0-16 år: 

Groruddalen 
Soul Children
Hver mandag kl 17.30-19.30  
i Høybråten kirke. For mer informa-
sjon og datoer, sjekk ut: soulchildren.
no/groruddalen/ og «Groruddalen Soul 
Children» på Facebook.

13-18 år: 

PULS klubb
Hver torsdag kl 18.00-20.30 i Fossum 
kirkes kjeller.
For mer informasjon og datoer, sjekk 
ut: «PULS klubb» på Facebook eller 
«pulshfs» på Instagram.

13 år +: 

Hvilepuls
Hver torsdag kl 20.30-21.00 i Fossum 
kirke. For mer informasjon og datoer, 
sjekk ut: www.kirken.no/hfs

Storfamilie:

SuperTorsdag
Torsdager kl 16.30-18.30 i Stovner kirke. 
For mer informasjon og datoer, sjekk ut: 
«SuperTorsdag» på Facebook.

Alle aldre:

Gudstjenester
Fellesskaps- 
gudstjeneste
Søndager kl 17.00 i Stovner kirke 
Datoer: 1. september. For mer informa-
sjon, sjekk ut: www.oslo.kirken.no/hfs

Gudstjeneste  
i Høybråtenparken
Søndag 16. juni kl 11.00 i Høybråten-
parken. For mer informasjon, sjekk ut: 
www.oslo.kirken.no/hfs

Gudstjeneste  
på Liastua
Søndag 30. mai kl 12.00. For mer infor-
masjon: www.oslo.kirken.no/hfs

Sammen- 
gudstjeneste 
Søndager kl 11.00 i Fossum kirke.
Datoer: 5. mai og 9. juni. For mer infor-
masjon: www.oslo.kirken.no/hfs

For mer info og 
program, se 
kirken.no/hfs

MatPrat 24. mai 
kl 17.00 i Høybråten menig-
hetshus. For mer informasjon, 
sjekk ut: «Matprat Høybråten» 
på Facebook.

BARNE- 
FESTIVAL

Lørdag 14.sep kl 11.00-15.00  i og rundt Stovner Kirke.  For mer informasjon, se  www.oslo.kirken.no/hfs
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VI SAMLES 
T I L  GUDSTJENESTE

3. søndag i påsketiden 
Søndag 5. mai
Kl 11:00 i Høybråten kirke v/Svein Simonsen
Kl 11:00 i Fossum kirke – Sammen Gudstje-
neste v/Ole Kristian Sand
Kl 11:00 i Stovner kirke v/Elin Lunde

4. søndag i påsketiden 
Søndag 12. mai
Kl 11:00 i Høybråten kirke v/Elin Lunde
Kl 11:00 i Fossum kirke v/Ole Kristian Sand

17. mai 
Fredag 17. mai
Kl 09:30 i Fossum kirke v/Svein Simonsen
Kl 08:15 i Stovner kirkenv/Kåre Rune Hauge

5. søndag i påsketiden 
Søndag 19. mai
Kl 11:00 i Stovner kirke Kåre Rune Hauge

6. søndag i påsketiden 
Søndag 26. mai
Kl 11:00 i Høybråten kirke v/Elin Lunde. 
Menighetens årsmøte

Kristi himmelfartsdag 
Torsdag 30. mai
Kl 12:00 på Liastua v/Kåre Rune Hauge

Søndag før pinse 
Søndag 2. juni
Kl 19:00 i Høybråten kirke – Jazzmesse  
v/Kåre Rune Hauge
Kl 11:00 i Fossum kirke v/Svein Simonsen

Pinsedag 
Søndag 9. juni
Kl 11:00 i Fossum kirke – Sammen Gudstje-
neste v/Ole Kristian Sand

2. pinsedag 
Mandag 10. juni
Felleskirkelig pinsefestival  
på St. Hans Haugen

Treenighetssøndag 
Søndag 16. juni
Kl 11:00 i Høybråten parken – Skaperverkets 
dag v/Kåre Rune Hauge

2. søndag i treenighetstiden 
Søndag 23. juni
Kl 11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

3. søndag i treenighetstiden 
Søndag 30. juni
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Ole Kristian Sand

4. søndag i treenighetstiden 
Søndag 7. juli
Kl 11:00 Fossum kirke v/Kåre Rune Hauge

5. søndag i treenighetstiden 
Søndag 14. juli
Kl 11:00 Stovner kirke v/Kåre Rune Hauge

Aposteldagen – 6. søndag i treenighetstiden
Søndag 21. juli
Kl 11:00 Høybråten kirke

7. søndag i treenighetstiden 
Søndag 28. juli
Kl 11:00 Fossum kirke v/Svein Simonsen

8. søndag i treenighetstiden 
Søndag 4. august
Kl 11:00 Høybråten kirke v/Svein Simonsen

9. søndag i treenighetstiden 
Søndag 11. august
Kl 11:00 Stovner kirke – Avskjed med  
sokneprest Kåre Rune Hauge

10. søndag i treenighetstiden 
Søndag 18. august 
Kl 11:00 Fossum kirke – Innsettelse  
av kapellan Elise Gillebo

11. søndag i treenighetstiden 
Søndag 25. august 
Kl 11:00 Stovner kirke
Kl 11:00 Høybråten kirke

Lørdag 31. august 
Kl 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 og 16:00 Høybrå-
ten kirke – Konfirmasjonsgudstjenester

12. søndag i treenighetstiden
Søndag 1. september 
Kl 11:00 og 12:30 Høybråten kirke  
– Konfirmasjonsgudstjenester

Kl 11:00 Fossum kirke – Sammen- 
gudstjeneste

Kl 17:00 Stovner Kirke – Fellesskaps- 
gudstjeneste

13. søndag i treenighetstiden
Søndag 8. september
Kl 11:00 Høybråten kirke – Gudstjeneste

Kl 11:00 Fossum kirke – Gudstjeneste

Kl 11:00 Stovner kirke – Konfirmasjonsguds-
tjeneste

Vi jobber med å ordne kirkeskyss til 
gudstjenestene i sommer.

Det kommer til å bli lagt ut lapper ut 
i alle kirkene med informasjon.

Om det er spørsmål så kan du ta 
kontakt med diakon Sarai Mathisen 
på 23 62 95 68.

KIRKESKYSS

Vi tar forbehold om endringer i Gudstjenesteplan. 
Se Groruddalen avis/Vårt Land eller Aftenposten 
eller menighetens hjemmeside/Facebook side!

KIRKEKAFFE
– ved de fleste gudstjenestene! 
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ØVRIG 
PROGR A M

HYGGETREFF
VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMVÆR MED 
VARIERT PROGRAM OG FELLESSKAP. 

i Høybråten menig-
hetshus:
15. mai kl 12. (se ellers annonse til høyre,  
for høstens program)

i Fossum kirke:
Hyggetreffene holdes i menighetsalen i 
Fossum kirke den 2. onsdag i måneden. 
Møtene varer fra kl. 12.30 til ca. kl. 14.30. 

Hyggetreffene har et variert program 
med sang, musikk, fortelling eller andakt, 
servering og utlodning. Ta gjerne med en 
gevinst til utlodningen.

Tema er: Mennesker vi har møtt!

Onsdag 8. mai  
Hanna Selstø Hatlehol.

Onsdag 12. juni 
Alle «treffene» – felles sommeravslutning.

Torsdag 22. august 
Busstur - avreisetidspunkt og sted;  
se nedenfor.

Onsdag 11. september 
Kari Grøan.

BUSSTUR 
Bussturen er en felles tur for alle som går i 
formiddags/ hyggetreff. Turen blir 22/8 og 
går til Hadeland. 

For mer info og påmelding kan du spørre  
på hygge/formiddagstreffene eller ta kontakt 
med diakon Sarai Mathisen på 23 62 95 68. 

Påmeldingsfrist er 12/8.

Er du mellom  10 og 13 år?
Sjekk vår egen hjemme-
side på www.10-13.no
og få med deg hva  

som skjer!

FORMIDDAGSTREFF 
i Stovner kirke
2. mai kl 12 
«Tsarens vannveier. En båtreise  
fra St. Petersburg til Moskva»  
ved Elisabeth Roseveare. Andakt.

23. mai kl 12 
«Fra livets skyggeside». Tone Georgsen  
med flere forteller fra sitt arbeid. Andakt.

22. august  
Felles tur for formiddagstreffene i  
menigheten. Se info om Busstur nedenfor.

12. september kl 12  
– se oppslag.

TEMAKVELDER  
i Stovner kirke
8. mai kl 19. Temakveld: Dialog 
Marte Leberg, Trond leder, Roar ordner 
musikk, Arne og Elisabet.

5. juni – misjonskveld i Bedehuset på 
Høybråten – se side 14.

THE WELL 
Kristent fellesskap for kvinner 
5. mai kl 18 i Fossum kirke.

Arrangeres av Høybråten, Fossum og Stovner menighet

17. MAIFEST 2019
i Stovner kirke kl 18:
Arrangeres på tradisjonelt vis med god ser-
vering og fine programinnslag.

Magne Gryvill taler. Eline Dalhoff spiller og 
synger. Ledes av Helge Vinorum.

Påmelding til Kirkekontoret, tlf. 23 62 95 60.
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Om Familiekafeen: 
Dersom du ønsker å treffe nye mennesker, 

slå av en prat over en kaffekopp og la barna 
få muligheten til lek og gjøre lekser, så er  
du hjertelig velkommen til Fossum kirke!

Vi tilbyr flere aktiviteter i løpet av dagen. 
F.eks. leksehjelp, mat og barneaktiviteter.

Kl 13.00 Leksehjelp fra 4. klasse pluss  
diverse aktiviteter for skolebarna.

Samtidig er det familiekafé for hele  
familien, mat, aktiviteter og leker. 

Annenhver onsdag er det familieverksted 
med middag og aktiviteter til barna.  
Det begynner kl 17.00 med middag  

– og varer til kl 19.

 Normisjon 
Høybråten
Nor mis jons hus – et  
kulturhus på Høybråten

Bedehuset på Høybråten
Bergtunveien 2, 1087 Oslo

Normisjon Høybråten er en forening  
som har som formål å bidra til forkyn-
nelse av Guds ord og samle mennesker  
til kristent fellesskap.

Foreningen ble opprettet i 1915 under 
navnet Høybråtens Indremisjonsforening, 
og har siden 1925 drevet sin virksomhet 
ut fra Høybråten bedehus/Normisjons 
hus, Bergtunveien 2.

Her er det møter, korøvelser, bønne- 
grupper, speiderarbeid og ungdoms- 
klubb. Siden 1930-tallet har det også 
vært faste møter for Misjonssambandet.

Lokalene leies også ut til selskaper,  
kristent fellesskap og andre arrange- 
menter. 

Normisjon: 
Elizabeth Roseveare  
 416 21 312 • elizabeth@roseveare.net

Barnegospel: 
Kirsten Landsverk, 984 56 314  
kirstenalandsverk@hotmail.com

Groruddalen Soulchildren: 
Berit H. Larsen 
402 37 024 • berithla@hotmail.com

10-13 klubben: 
Magne Gryvill, 
913 44 625 • mgryvill@online.no

Misjonssambandet: 
Nils Terje Lunde  
992 08 616 • nite-l@online.no 

Vaktmester: 
Trond Wiggo Gehrken  
403 80 082 • tgehrken@gmail.com

Bestyrer / Utleie: 
Marianne og Jonathan Ramirez  
466 80 553 • mariaram3@gmail.com 

Vårens hovedtema er 
re las joner

Relasjoner til Gud og hverandre. 
På bedehuset, i nærmiljøet, og rela-

sjoner til verden rundt oss. 
Vel møtt til spennende tema og  

fellesskap på bedehuset!

 Vårens program: www.BDhus.no

www.hoybraten.normisjon.no  
facebook.no @BDhus

PROGR A M
Kl 19, om det ikke står noe annet.
 

APRIL
Tor 25. Nye relasjoner 

Elisabet Kjetilstad
MAI
Tor 2. Dugnad
Tor 9. Vi synger vårens pris 

Høybråten damekor

Tor 23. Forsoning i relasjoner. Hva 
betyr det at Jesus forsonte 
verden. Hva gjør det med 
måten vi lever sammen på?  
Jorunn Strand Askeland

JUNI 
Ons 5. Misjonskveld. Menighetens 

misjonsprosjekt i Aserbajd-
sjan. Bjørn A. Wegge forteller om 
Udi folkets røtter tilbake til urkir-
ken, og om hvordan de i dagens 
Aserbajdsjan bygger ny kirke på 
disse røttene.  
MERK: Onsdag, Bedehuset på 
Høybråten. Møtet er i samarbeid 
med menigheten.
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Det er flott å se hvordan konfir-
mantene i Høybråten, Fossum 
og Stovner menighet engasjerer 
seg for en bedre verden! Tirsdag 
9. april bidro 72 konfirman-
ter som bøssebærerne der de 
samlet inn i overkant av 26 000 
kroner til Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Ungdommene 
møtte opp i Høybråten og 
Stovner kirke, og med god hjelp 
fra menighetens ungdomsledere 
ble de utstyrt med rodekart, 
bøsser og informasjonsmate-
riale.

Tema for Fasteaksjonen 2019 
handler om Kirkens Nødhjelps 
arbeid med vann og sanitær 

i utsatte områder omkring i 
verden. 844 millioner men-
nesker mangler tilgang til rent 
vann, og de mange katastrofene 
og klimaendringene vi leser 
om i media understreker vik-
tigheten av å kunne gjøre en 
forskjell. Vi retter en stor takk 
til alle som har bidratt, både til 
de som har gitt penger og til de 
som har gått med bøsse eller 
stått for andre tiltak!

Det er fortsatt mulig å 
støtte Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2019! 
Send en sms <GAVE> til 2426 
(200 kroner) eller benytt konto-
nummer 1594.22.87493. 

Konfirmantene bidro  
til Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 

Let's build a better 
Beechtown Public Library!  

D O N A T E  U N U S E D  B O O K S  A T  D R O P  B O X E S  A R O U N D  B E E C H T O W N .

D E T A I L S  A T  W W W . R E A L L Y G R E A T S I T E . C O M .

G i v e  t h e  g i f t  o f  r e a d i n g .  

BEECHTOWN
BOOK DRIVE

Besøk 10-13!  Vi  kan friste med gratis pølse og
brus,  leker,  konkurranser med premier,

kanonball  og brettspill ,  bordtennis,  musikk,
kiosk,  andakt og temakvelder : )

K L U B B E N  D R I V E S  I  S A M A R B E I D  M E D  N O R M I S J O N  O G

H Ø Y B R Å T E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T

F o r  d e g  s o m  g å r  i  5 - 8 . k l a s s e  

10-13
KLUBBEN

 Du finner oss i

Bergtunveien 2 

          på Høybråten        

    kl.  1830-2100 på

enkelte fredager i

måneden

les mer på våre hjemmesider: 
www.10-13.no

 

PULS KLUBB

HVER TORSDAG

kl.1900-2200

Fossum kirke, Stovner senter 12
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Stovnerhallen er pusset opp! Kultur- 
og idrettsbygg har hatt ansvar for å 
rehabilitere flerbrukshallen fra 1983 – 
noe som blant annet har resultert i nytt 
banedekke og ny belysning. 

Byrådsleder Raymond Johansen, byråd 
for kultur, idrett og frivillighet, Rina 
Mariann Hansen og bydelsutvalgsleder 
Rashid Nawaz i Bydel Stovner var 
alle med å erklære hallen for åpen. 
Det gjorde de sammen med leder av 
Vestli IL, Elisabeth Myrhol, danserne 
i «Surreal Crew», håndballgruppa og 
volleyballgruppa. 
 – Endelig er ventetiden er over for 
store og små på Stovner – og for Vestli 
idrettslag – som nå kan flytte tilbake til 
den nye hallen sin. De lokale anleggene 
betyr mye for nærmiljøet, for rekrut-
teringen til idretten og som møteplass 
for barn og unge, sier byrådsleder 
Raymond Johansen. 
 Nawaz legger til at han er stolt. 
 – Nå er det bare å begynne å bruke 
hallen igjen. Jeg gleder meg til å 
komme å se på kampene, sier han. 

NYTT FRA BYDELEN

MYE NYTT
Det er satt opp spilekledning på veggene, 
tribunene har fått nytt rekkverk og det 
er etablert et nytt styrketreningsrom og 
eget gymnastikkrom. 
 Rehabiliteringen omfatter også 
arbeider i inngangspartiet, fellesarealer, 
garderober og toaletter. Nytt HC toalett, 
taktilmerking og talevarslingsanlegg vil 
gjøre det enklere for flere og nye grup-
per å ta hallen i bruk. 
 – Vi er opptatt av at idrettsanleg-
gene våre skal fylle sin funksjon best 
mulig, det betyr å være tilgjengelige for 
brukerne – og gi idretten gode vilkår for 
aktivitet og drift, sier direktør i Kultur- 
og idrettsbygg, Eli Grimsby. 
 – Det er gledelig at vi med relativt 
enkle grep som taktilmerking og tale-
varslingsanlegg har gjort hallen tilgjen-
gelig for enda flere brukere.

MILJØVENNLIG
Byggeprosjektet har lagt vekt 
på å gjenbruke materialer der 
det har vært mulig. Det er brukt 
energibesparende elementer med lang 

Nye «gamle» Stovnerhallen er åpen igjen
levetid og anlegget er knyttet til et 
sentralt driftsstyringssystem for mer 
miljøvennlig og energieffektiv drift. 
Hallen er tilrettelagt for badminton, 
basketball, håndball, innebandy og 
volleyball. 

Sentrale tiltak i rehabiliteringen har vært:
•  Rehabilitering av inngangspartiet 
•  Nytt banedekke, ny belysning og 

spilekledning i hallen. 
•  Nytt gymnastikkrom
•  Nytt styrkerom
•  Seks garderober, tre 

dommergarderober samt 
fellestoalettene er rehabilitert og 
oppgradert

•  Det lagt nye gulv, dørene er skiftet 
og veggene malt.

•  Hele ventilasjonsanlegget og 
øvrige tekniske systemene er 
oppgradert og skiftet ut 

•  Utskifting av elektrisk anlegg
•  Rehabilitering av klubbrom, 

kafeteria/kiosk
•  Nytt HC toalett, taktilmerking og 

talevarsling

Stovnerhallen er endelig åpen igjen!
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Bydelsutvalgsmøtene
Bydelsutvalget skal ha syv møter til i 2019 
Her behandles viktige saker for Stovner. Du kan følge en 
eller flere saker fra hvert møte direkte via Bydel Stovners 
Facebook-side. Du kan også møte opp i åpen halvtime og 
fremme dine synspunkter. Vær oppmerksom på at bydels-
utvalget i henhold til reglementet ikke har anledning til å 
svare direkte. 

Møtene finner sted i bydelssalen i Karl Fossums vei 30. 

Møteplanen i 2019 ser slik ut: 
9. mai kl 18.00
13. juni kl 18.00
5. september kl 1800
24. oktober kl 18.00
12. desember kl 18.00

BUA Stovner på topp 
I vinter har Bydel Stovner samarbeidet med Høybråten 
og Stovner idrettslag (HSIL) om en utlånssentral av skiut-
styr i bunnen av Liabakken. Det har vist seg å være en stor 
suksess. Av alle de 77 utlånsordningene til BUA, havner 
Stovner helt på topp med 1641 utlånte enheter. Rett bak 
er BUA Rana og BUA Bjerke. Utlånssentralen er en del 
av BUA; Barn, Unge, Aktivitet. Den er spesielt laget med 
tanke på at barn og unge skal kunne låne utstyr – helt 
gratis. Det har vært mye aktivitet i Liabakken i vinter, med 
skiskole, gratis skiheis og utlånssentral. 

Kultur- og idrettsbygg og Plan- og bygningsetaten har 
levert to planforslag som beskriver planer for utviklingen av 
tomta Aasta Hansteens vei 2, der badet på Stovner kommer 
til å ligge. Planen var ute på høring fram til 15. april, slik at 
befolkningen fikk si sitt. Bydelsutvalget har behandlet hørings-
planen, og kommet med egne innspill til prosessen videre. 
 Planen for tomta er bad, boliger og kontorbygg. Planen skal 
sendes til politikerne i bystyret for behandling når alle hørings-
svar er kommet inn. Da kan man mest sannsynlig begynne å 
bygge et bad på Stovner i løpet av 2020. 
 Bydelsutvalget er svært positive til utviklingen av tomta, og 
peker på at en rask realisering av badeanlegget – uavhengig av 
utviklingen av området rundt. For bydelsutvalget er det viktig 
at utviklingen av tomta skjer i tråd med dagens Stovner sen-
trum og fremtidig utbygging av Nedre Rommen. De peker også 
på barn og unges interesser, at man skal sikre trygge gangfor-
bindelser til området, og til lek og opphold for barn og unge. 
 Det planlagte badeanlegget skal ha en familieprofil, gi 
muligheter for opplæring og svømmekurs, være et treffsted 
for ungdom, og tilrettelegges for varmtvannstilbud. Det ligger 
inne et 25 meters basseng med en bredde på 21 meter. Antatt 
ferdigstillelse av bad er 2022-2023. 

Baner vei for bad

Følger du oss i sosiale 
medier?
Ikke? Søk etter Bydel Stovner på Facebook og trykk liker, 
da vel. I tillegg kan du følge med på smått og stort fra vår 
Instagram-konto Bydel_Stovner og lese lengre saker på vår 
side: www.mynewsdesk.com/no/bydel-stovner

BUA Stovner – her fra åpningen i vinter med BU-leder Rashid Nawaz 
og byråd Hanna E. Marcussen.

Stovner bad- illustrasjoner fra Kultur og idrettsbygg.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Kvelden før Jesus ble korsfestet, feiret han påskemåltid 
med disiplene sine. Finn de fem feilene i bildet til høyre!

Tegning: Jan McCafferty

Tegning: Jan McCafferty

Mannen gikk inn 
på reisebyrået og sa:

– Jeg vil ha en billett til Sikte.
– Sikte, hvor er det? 

– Jeg vet ikke, men på 
værmeldingen sa de at det 

var bedre vær 
i Sikte.

– Hvorfor 
spiser du plaster?
– Jeg har så vondt 

i magen.

– Hvorfor putter du 
iPhonen din i juspressa?

– Jeg lager Apple-jus.

Jesus vasket disiplenes føtter.
Prikk til prikkFargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg?

1

2
3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

1415
16

17

18
19

20

21

22
24

25

26
27

28

23
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Imars ferierte en venninne og jeg 
på Svalbard. En av dagene deltok vi 
på en guidet tur med snøscooter- 

kjøring. Etter halvveis kjøring med litt 
hopp og sprett, opp fjellsider og i svin-
gete scooterløype, kom vi til et nydelig 
utsiktspunkt. Da sa min venninne til 
guiden: « Ja, May kjørte snøscooteren 
og jeg ba til Gud.»

Dermed fikk vi oss en varm latter, og 
venninnen min fikk flere fine samtaler 
om Gud med guiden, da vi hadde små 
hvile- og infopauser. Ja, erfaringen vi 
får med bønn, er at intet er for smått 
og intet er for stort. Jeg tror det er 
mange mennesker – også i vårt sokn 
– som kan si seg enige i det! Så er det 

også så nydelig å høre mennesker for-
telle om besteforeldre eller en annen 
slektning som alltid har gitt uttrykk 
for at jeg/ vi ber for deg! Jeg husker 
godt en eldre venninne av min mamma 
fortalte meg at jeg stod på bønnelisten 
hennes, altså hun ba for meg hver dag. 
Det gjorde inntrykk på meg!

Den kristne fastetiden har vi nettopp 
markert i ukene før påske. Jesus ba oss 
gjennom Bibelen vår at vi skulle be og 
faste. Min mamma praktiserte det slik: 
Noen ganger i året var det dekket på til 
3 ved middagen, til pappa, min bror og 
meg. Mamma fortalte da at hun ikke 
var syk, men at hun fastet den dagen. 
Det betød at hun ba spesielt for et med-

B E T R A K T N I N G

Velkommen til  

The Well 
Internasjonal kvinnegruppe

Hvor: Fossum kirke
ved Stovner senter
Høybråten/Fossum/Stovner Menighet

Hvorfor møtes vi?
Vi ønsker å:
• være et kristent fellesskap for kvinner
• dele vår kristne tro
• lære av hverandre

Våren 2019 :
Søndag 5. mai. kl. 18 – 20

2. Pinsedag (10. juni)  
deltar vi på Pinsefestival

For mer informasjon:
Hanna Selstø Hatlehol – Hanna.selsto@hatlehol.com  /  Hanne Løvaas – Hanne.r.lovaas@hotmail.com

menneske eller for en spesiell sak! Jeg 
har jo aldri glemt dette!

Så er det så befriende at du og jeg skal 
få velge hvordan vi vil praktisere både 
fasten og bønnene våre. De aller fleste 
av oss vet at mange ber til Gud, ja, 
mange flere enn vi aner. Det gir mening 
med livet og trygghet i hverdagen. Noen 
ganger er vi i enerom, andre ganger 
sammen med andre, og dette får vi gjøre 
i fred og med frihet i dette landet vårt! 
Så mye vi har å takke for! Så husker vi 
hvordan Bjørnstjerne Bjørnson uttrykte 
det i nasjonalsangen vår, dette må vi 
også ha med: Norske mann i hus og 
hytte, TAKK DIN STORE GUD!

may grimdalen

BØNN OG FASTE – OG TAKK!
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Elektro asElektro asTLF. 91 74 14 89 
FREDHEIMVEIEN 3 • 1087 OSLO • E-post: installasjon@holmsens.no

6

Annonser

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)
Tlf. 22 21 70 70

Dag- og kveldsåpent

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo
Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Alt i blomsterdekorasjoner
og sorgbinderi

Stovner senter
tlf. 22 10 40 76

Annonser

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Elektroentreprenør
VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –

Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

VAKT TELEFONER:
95 21 96 72 – 95 13 44 66

Fredheimveien 3, Høybråten, 1087 OSLO
Vi fører: Store husholdningsapparater, belysning og små elektriske apparater.

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR
Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)

Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent

HELE DØGNET
22 21 80 00

Høybråtenveien 40,

1086 Oslo

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall

Kontoradresse: Fjellstuveien. 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
Mandag – fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00
Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www. gravstein.com

BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Nedre Rommen 5 C, 0988 Oslo
(vis à vis Shell bensinstasjon) 3 etg. m/ heis.

Telefon: 22 21 02 96
E-post: post@rommentannlegesenter.no

www.rommentannlegesenter.no

Åpent fra 08.00–16.00 hver dag. Timebestilling
og AKUTT. Ønskes time etter kl. 16.00 må det

avtales direkte med tannlegen.

Tannlege:
Knut R. Eidshaug
Tannlege:
Esben Malde
Spes. i rotfylling:
Elham Al-Toma

All type behandling,
ikke implantat.Ekstra skånsombedøvelse “The

wand” (tryllestaven)
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BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall.

Hele døgnet
22 21 70 00
Høybråtenveien 40
1086 Oslo

Stovner Senter oppgang 7, 
heis til 6. etg.
Kontor i rolige omgivelser

E n  Va k k e r  Av s k j e d

Ta kontakt med
Harald Christiansen

       S T O V N E R

B E G R AV E L S E S B Y R Å   

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i sorg. 
Ved å bistå de pårørende og gjennomføre  
gravferden med trygghet og nøyaktighet.

• Kommer gjerne hjem til samtale
• Rimelig grunnpris – kostnadsoverslag
• Vi henter ved dødsfall i hjemmet

Døgnvakt 22 10 23 10

– du kjenner oss på de gode tilbudene

- du kjenner oss

ved kjøp av 
5 single 1,5 l
Pant kommer i tillegg.

40%÷

CATERING – SELSKAPSMAT

Ring oss på 23 30 25 00 og vi sender deg
vår innholdsrike brosjyre, eller se meny på

www.gunnarruud.no

ING. HANS BECKER AS
Elektroentreprenør

– VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –
Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf.: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00

Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kontoradresse: Fjellstuveien 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag

Tlf: 22 10 28 00
Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 

550 Kr 
Natt/Helg:                200 Kr 
Helgenatt:                300 Kr 

Vi aksepterer alle kredittkort, 
også TT-kort! 

Ring oss på tlf. 
02202 

                                   

Gravsteiner – Inskripsjoner - 
Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 

www.gravstein.com

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www.gravstein.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

®
IN

T E R F L O R A

(i følge undersøkelse som er gjort i samarbeid med TNS Gallup og Kirkerådet og presentert i avisen Vårt Land).

Det er utrolig høy leser- 
frekvens! Annonsérer  
du i Kirkebladet når du  
altså ut til mange i ditt 
lokalmiljø. Kontakt oss  
og annonser du også!

"80% 
av dem som får menighets-
blader i postkassa leser 
store deler av innholdet."

6

Annonser

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR

Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)
Tlf. 22 21 70 70

Dag- og kveldsåpent

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo
Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Alt i blomsterdekorasjoner
og sorgbinderi

Stovner senter
tlf. 22 10 40 76

Annonser

«Rørlegger’n på Stovner»

Pottemakervn. 6B – 0954 Oslo

Tlf. 23 33 62 22 – Fax 23 33 62 23

Elektroentreprenør
VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –

Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

VAKT TELEFONER:
95 21 96 72 – 95 13 44 66

Fredheimveien 3, Høybråten, 1087 OSLO
Vi fører: Store husholdningsapparater, belysning og små elektriske apparater.

HØYBRÅTEN
TANNLEGEKONTOR
Høybråtenvn. 76 (v/Kiwi)

Tlf. 22 21 70 70
Dag- og kveldsåpent

HELE DØGNET
22 21 80 00

Høybråtenveien 40,

1086 Oslo

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall

Kontoradresse: Fjellstuveien. 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
Mandag – fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00
Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www. gravstein.com

BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Nedre Rommen 5 C, 0988 Oslo
(vis à vis Shell bensinstasjon) 3 etg. m/ heis.

Telefon: 22 21 02 96
E-post: post@rommentannlegesenter.no

www.rommentannlegesenter.no

Åpent fra 08.00–16.00 hver dag. Timebestilling
og AKUTT. Ønskes time etter kl. 16.00 må det

avtales direkte med tannlegen.

Tannlege:
Knut R. Eidshaug
Tannlege:
Esben Malde
Spes. i rotfylling:
Elham Al-Toma

All type behandling,
ikke implantat.Ekstra skånsombedøvelse “The

wand” (tryllestaven)
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BEST PÅ UTVALG

Stovner Senter
tlf. 22 10 22 98

Høybråten
Begravelsesbyrå as

Vi hjelper deg
med alt i forbindelse

med dødsfall.

Hele døgnet
22 21 70 00
Høybråtenveien 40
1086 Oslo

Stovner Senter oppgang 7, 
heis til 6. etg.
Kontor i rolige omgivelser

E n  Va k k e r  Av s k j e d

Ta kontakt med
Harald Christiansen

       S T O V N E R

B E G R AV E L S E S B Y R Å   

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i sorg. 
Ved å bistå de pårørende og gjennomføre  
gravferden med trygghet og nøyaktighet.

• Kommer gjerne hjem til samtale
• Rimelig grunnpris – kostnadsoverslag
• Vi henter ved dødsfall i hjemmet

Døgnvakt 22 10 23 10

– du kjenner oss på de gode tilbudene

- du kjenner oss

ved kjøp av 
5 single 1,5 l
Pant kommer i tillegg.

40%÷

CATERING – SELSKAPSMAT

Ring oss på 23 30 25 00 og vi sender deg
vår innholdsrike brosjyre, eller se meny på

www.gunnarruud.no

ING. HANS BECKER AS
Elektroentreprenør

– VI UTFØRER ALT I ELEKTRISKE ANLEGG –
Varmekabler, data, alarmer, telefon, nyanlegg og reparasjoner i bolig og industri

STERKSTRØM OG SVAKSTRØM – SERVICEBILER
Tlf.: 22 90 11 30 – Fax: 22 90 11 39 – Pottemakervn. 6B, 0954 Oslo

Vakttelefoner: 95 21 96 72 – 95 13 44 66

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 10.00–21.00
Lørdag: 09.00–18.00

Telefon: 22 79 04 80 – Telefaks: 22 79 04 81

TØMRERMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kontoradresse: Fjellstuveien 45, 0982 Oslo
Telefon: 22 10 82 80 – Telefax: 22 10 56 07

Åpningstider:
08-21 mandag -fredag

08-20 lørdag

Tlf: 22 10 28 00
Stovnerveien 54

0982 Oslo

Innen Ring 2 og Groruddalen: 

Tillegg: 

Fastpriser Oslo lufthavn 

550 Kr 
Natt/Helg:                200 Kr 
Helgenatt:                300 Kr 

Vi aksepterer alle kredittkort, 
også TT-kort! 

Ring oss på tlf. 
02202 

                                   

Gravsteiner – Inskripsjoner - 
Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker 
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo 
Tlf. 22 65 60 50   Fax. 22 65 60 31 

www.gravstein.com

Gravsteiner – Inskripsjoner
– Omarbeiding

Utstilling vis à vis
Østre Aker kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo
Tlf. 22 65 60 50 Fax 22 65 60 31

www.gravstein.com

Tlf. 22 38 92 00 – www.kvikkbygg.no

Fotograf:  
FOTOGRAF KLAVESTAD A/S 
Spesialitet: Portrettfotografi 
Fjellhamarvn. 56, 1472 Fjell-
hamar. Tlf.: 67 90 14 38 

Tannlege: 
KARL KRISTIAN ANDERSEN 
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10

Tannlege:  
DAG Ø KOKSVIK 
Folkvangvn. 31, Tlf.: 22 21 10 10

Glassarbeid:  
HØYBRÅTEN GLASSERVICE A/S 
Alt i glassarbeid og bilglass 
Prof. Birkelandsv. 27 B, 1081 
Oslo. Tlf.: 22 30 30 70

SKIU TSTYR-KOMPRESJONSKLÆR

www.breensport.no
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Telefon: 22 37 90 09   www.solglimt.no

22 21 80 00
HELE DØGNET
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Braatens byggfornyelse AS 
Høybråtenveien 74B 
Besøksadr:
Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Tlf: 22 10 63 10
(Telefontid 07-16.30)
Faks: 22 10 63 11
Mob: 917 38 538
www.braatensbyggfornyelse.no

Fagkunnskap gir trygghet, velg lokalt!

Høybråtenvn. 79, 1087 Oslo • Tlf. 22 10 63 10 (Telefontid 07–16.30)
Faks.: 22 10 63 11. Mob. 917 38 538 

www.braatensbyggfornyelse.no

Velkommen til vår gjenbruks-
butikk på Haugenstua Torg!
Åpningstider torsdag 13 – 17, fredag 13 – 17  
og lørdag 12 – 16
Brukte gjenstander kan leveres i butikkens 
åpningstid eller ta kontakt på tlf 40 44 34 86.
Overskudd av salget går til humanitært 
arbeid i Norge og verden for øvrig.

NLM Gjenbruk Haugenstua
Haugenstua Torg (tidl. Posten),  
Ole Brumsvei 5, 0979 Oslo  Tlf 40 44 34 86

Høybråten Tannklinikk AS
Vi ønsker alle nye og gamle kunder  

velkommen til lyse og trivelige lokaler.  
Ring oss for time, eller besøk oss.

Gode parkeringsmuligheter.

Høybråtenveien 76  |  Telefon 22 21 70 70  |  hoybratentannlege.no/

Hong Huynh  
Thorlakson, Tannlege

Duy Nguyen
Tannlege MNTF

Madelaine E. Berg
Tannpleier

Hva kan god design 
gjøre for din organisa-
sjon eller virksomhet? 

Kontakt Morten Ravnbø  
på 91 73 73 56

www.ravnbo.com
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Ole Kristian Sand  
kapellan/integreringsprest 
Tlf: 23 62 95 84
E: os256@kirken.no

Roar Berg  
kantor 
Tlf: 23 62 96 87 
E: rb978@kirken.no

Sindre Seim  
Gulbrandsen  
organist
Tlf: 41 27 95 72
E: sindresgg@gmail.com

Mari Elisabeth  
Vinorum 
redaksjonssekretær 
Tlf: 46 94 35 22 
E: kirkebladet.hfs@gmail.com

Sarai Tormes  
Mathisen 
diakon 
Tlf: 23 62 95 68  
E: sm854@kirken.no

Vil du snakke med noen som 
har tid til å lytte? 
Vi som jobber som prester og diakoner er her for deg! 
Ta kontakt for å avtale en samtale eller gjør en avtale 
når du ser oss!

KONTAKT
H Ø Y B R ÅT E N ,  F O S S U M  O G  S T O V N E R  M E N I G H E T

Trond Hestad  
kirketjener
Tlf: 23 62 95 60 
E: th468@kirken.no

Elin Lunde 
Tlf: 99787514

Svein Simonsen  
menighetsprest
Tlf: 23 62 95 83 
Mob: 90 92 69 35 
E: ss653@kirken.no

Liv Kolstad 
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 67 
E: lk482@kirken.no 

ANSATTE: 
Aase Britt Andersen
menighetskonsulent
Tlf: 23 62 95 87 
E: aa974@kirken.no

Hermond Berhane
barne- og ungdomsarbeider
Kontor: 23 62 95 60

Anne Mette Tangen  
menighetsforvalter 
Tlf: 23 62 95 62 
E: at436@kirken.no

Inger Lise Høyland 
Lillevik  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 23 62 95 69
E: il333@kirken.no

Irlin Bråten  
trosopplæringsleder
Tlf: 23 62 95 69 
E: ib776@kirken.no

Kontor og åpningstid:
Felleskontoret for soknet er i Stovner 
kirke, Stovnerfaret 25, 0982 Oslo. 

Åpent tirsdag, onsdag, fredag 10-14. 
Torsdag 12-14.

Org.nr 911 852 934 
Gavekonto: 7874.06.68063 
Driftskonto: 1600.40.98629

Høybråten kirke,  
Høybråtenveien 37, 1055 Oslo.  
Kontoret er åpent onsdag og fredag  
kl 10-14, torsdag kl 12-14.

Fossum kirke,  
Stovner Senter 12, 0985 Oslo.  
Kontoret åpent tirsdag og onsdag  
kl 10-14, torsdag kl 12-14.

Henvendelse vedr. dåp, 
vigsel og begravelser: 
Kirketorget, Tlf: 23 62 90 09 
Kirketorget.oslo@kirken.no
Post-/gateadresse:  
Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo 

Øvrige henvendelser:
Tlf: 23 62 95 60
Epost: post.hfs.oslo@kirken.no
Hjemmesiden:  
www.kirken.no/hfs
Facebook: Høybråten, Fossum  
og Stovner sokn 

Menighetsrådet:
Kjell Olav Sannes,  
leder av menighetsrådet 
Mob: 92267019 
Epost: kjell.o.sannes@mf.no

DEN NORSKE KIRKE
Høybråten, Fossum og Stovner menighetDEN NORSKE KIRKE

Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Kåre Rune Hauge  
sokneprest
Tlf: 23 62 95 63 
Mob: 90 17 77 58 
E: kh989@kirken.no

Kurt Rasmussen  
kirketjener
E: kr267@kirken.no 

Lene Juul Frømyhr  
barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 97 78 98 37
E: lene_fromyhr@live.no

Liv Bergh  
diakon
Tlf: 23 62 95 82 

Svein Aaslund  
vaktmester
Tlf: 93 48 42 21 
E: sveaasl@gmail.com 

Sommeråpent 
menighetskontor 
I perioden 24.6 – 2.8  
er kun menighetskontoret i 
Fossum kirke åpent på  
tirsdager, onsdager og  
torsdager kl 10 – 14.
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Døpte 
Helene Gjørven

Mie Vollan Asker

Kassandra Wennberg Schäfer

Tobias Hagen Colban

Axel Skaug Eriksson

Mathias Amir Benset

Lukas Theisen Austad 

Døde  
 
Rønnaug Snefrid Eriksen

Sigurd Therkelsen

Jan Adolfsen

Sissel Nysveen

Svein Magnussen

Karen Irene Urdahl

Lilly Margrethe Arnesen

Thorbjørg Gusterud

Åslaug Thorild Opsahl

Valter Karstein Oskar KarlsenTerje

 Ørnulf Gulbrandsen

Johan Andreassen

Svein Jørgensen

Aase Reidun Larsen

LIVSHJULET
Irene Søgaard Lillemo

Arne Sigmund Berge

Kari Vestli

Bjørg Irene Gulbrandsen

Ada Lilly Eriksfallet

Anna Pauline Hagen

Anne Havik-Henriksen

Tove Gro Fydenberg

Rita Follestad Graber

Reidun Margrethe Frostvik

Guri Henriksen

Eivind Jul Sørhus

Zewdi-W-Gebriel Nizghi

Margit Johanne Bolstad

Leif Gudmund Persen

Åge Stenberg

Randi Synnøve Bryn

Bente Thorèn

Mariann Vabe

Ella Kristine Andresen

Anne Lundhagen

Tor Arthur Henriksen

Johannes Dagfinn Klæboe

Borgny Edsbergløkken

Reidun Karlsen Magnesen

Tom Horvi

Svein Erik Fjeldstad

Jorun Follinglo

Gunnar Marinius Johnsen

Livshjulet i tidsrommet 07.01.19 tom 03.04.19

Ring oss på telefon 4000 2448

Ny inskripsjon på gravstein  kr 5800,-

Ønsker du ny inskripsjon,tilbyr vi  dette til fast lav pris.  
Vi leverer også ny gravstein og vedlikehold

www.gravstein24.no

En fullverdig begravelse
Våre tjenester med prisgaranti, sikrer deg den beste prisen – uten at det går 

på bekostning av kvalitet og service. Det er begravelse til riktig pris.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelige hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender. 
 

Telefon: 4000 2460
www.sagabegravelse.noBegravelse til riktig pris 

Våre tjenester med prisgaranti, sikrer deg den beste prisen – 
uten at det går på bekostning av kvalitet og service.  

Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelige hele døgnet.
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460

sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ønsker du ny inskripsjon,  
tilbyr vi dette til fast lav pris.

Vi leverer også ny gravstein og vedlikehold

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

- en del av Ellingard  Gruppen

Sigvart Dagsland med band  
og Groruddalen prosjektkor
Søndag 12.mai kl.19  
i Østre Aker Kirke

Kom Hit er en av Sigvart Dagslands kjente 
sanger fra plata «Bedre enn stillhet» fra 1992. 
Han er en meget aktiv sanger og låtskriver 
med en lang karriere fra tidlig 80-tall og vil 
være godt kjent for de fleste. 

En gruppe sangere fra Groruddalens kor-
miljø er med på en del av låtene, noen vel-
kjente, noen nyere.

Bandet består av

Torjus Vierli, flygel

Mari S. Kreken, sang og gitar

Tor Egil Kreken, bass

Kristian Kvalvåg, gitarer

Jango Nilsen, trommer

Helge Leirvik, lyddesign 

Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no  
 
Følg også med på facebooksiden til 
Kultur i katedralen www.facebook.com/
Kulturikatedralen/ både for dette og andre 
arrangementer.

KOM 
HIT!
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Vi ønsker alle  
i Stovner bydel 

en god sommer
Og takker for alle gaver!  (Gaver til menighetens arbeid:  kto 7874 06 68063)

Velkommen til gudstjenester og andre samlinger i kirkene!


