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Magnhild
Vi har hytte på fjellet. Denne 
sommeren har vi vært så hel-
dige at vi har fått tilbringe mye 
av ferien der.

Olsokdag dro vi ned i dalen 
til gudstjeneste i den gamle 
stavkirken. Magnhild var 
klokker. Da vi kom, stod 
hun utenfor og ønsket alle 
velkommen med et smil og 
et håndtrykk. Vi følte oss 
velkomne. Det var en god 
start på gudstjenesten. 

Etter klokkeringingen, var det 
Magnhild som åpnet gud-
stjenesten. Med få setninger 
fortalte hun hvordan evange-
liet hadde blitt forkynt i denne 
kirken i nesten 900 år. Og hun 
gjorde det på en slik måte at 
kirken ikke bare var et gam-
melt bygg, men et sted der 
mennesker hadde bedt, sunget 
og hørt Guds ord gjennom 
mange generasjoner. Vi som 
var samlet denne søndagen 
kjente at vi stod i en lang 
tradisjon.

Det var rømmegrøt, kaffe og 
kaker etter gudstjenesten. 
Igjen var det hun som takket 
for samværet og ønsket oss 
velkommen igjen.

Neste søndag dro vi på 
stølsmesse ikke langt unna 
hytta. Magnhild var der igjen 
og ønsket velkommen. Denne 

gangen knyttet hun innledn-
ingsordene og forbønnen til 
at gudstjenesten ble holdt på 
en støl med skaperverket rett 
utenfor. Det er Gud som har 
skapt, men det er vi som skal 
forvalte det Han har skapt på 
en rett måte.

Jeg kjenner ikke Magnhild 
privat. Jeg vet ingenting om 
henne bortsett fra at hun er 
klokker. Navnet vet jeg om 
fordi det sto på programmet. 

Men klokker var hun på en 
måte som gjorde at jeg følte 
meg velkommen. Det var smil, 
et håndtrykk og et blikk som 
så meg. Og på meg virket det 
som det hun sa også betydde 
mye for henne.

Rundt omkring i norske 
menigheter er det mange som 
Magnhild, både blant ansatte 
og frivillige. Vi trenger dem, ja 
de betyr mye for en menighet. 
Det er de som ofte gjør at 
mennesker føler seg sett og 
inkludert og som en del av et 
fellesskap. 

Det gjorde vi disse to sønda-
gene vi var på hytta på fjellet 
og dro på gudstjeneste.

Dag Auli



3Bølerposten 3  2018

Kulturnatt i Bøler kirke

Den offisielle åpningen blir kl. 
18.00. Men allerede kl. 17.00 
ønsker Østensjø kunstforening 
velkommen til utstilling i bakre 
kapell, der medlemmene viser 
sine bilder.

I løpet av kvelden vil hele 
kirkeanlegget bli tatt i bruk.  
I tillegg til kirkerommet vil 
det bli en egen kulturscene 

i konfirmantsalen med ulike 
innslag.

Bøler og Ila janitsjar og 
Oslo Vocalis vil ha egne 
konserter. Østensjø barne- og 
ungdomsteater vil vise noe 
av sitt repertoar, og det vil bli 
utdrag av Sarabråtspillet. 

Det hele avsluttes med konsert 

i kirkerommet kl. 22.15 med 
vokal, trompet og klaver. Det 
er kantor Erling Strøm som står 
bak denne konserten. 

Under hele arrangementer 
vil det bli åpen kafé i regi 
av Østensjø barne- og 
ungdomsteater. 

Fredag 14. september er det igjen Oslo kulturnatt. Det er Norges 
største endagsfestival med arrangementer på cirka 170 arenaer.  Alle 
arrangementer er gratis. Også i år blir det kulturnatt i Bøler kirke.

Fra fjorårets konsert med Bøler og ila janitsjar. Flere hundre 
mennesker var til stede på konsertene i kirkerommet. 

Kulturscenen i konfirmantsalen var flittig i bruk under fjorårets kul-
turkveld. Det var både solistinnslag og band medl lokale utøvere.
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Selve konfirmanttiden er 
en blanding av undervisning, 
sosiale samvær, fellessamlinger 
med konfirmanter fra 

andre menigheter og 
gudstjenestebesøk. 

På en av gudstjenestene har 

konfirmantene oppgaver i 
selve gudstjenesten.  De kan 
være tekstlesere, dåpsverter, 
stå ved inngangen, dele ut 
salmebøker eller være med og 
samle inn offer. Da blir de kalt 
ministranter.

Konfirmantene er også med 
på to diakonale tiltak. I mars 
gikk de rundt med bøsser i 
forbindelse med fasteaksjonen 
til Kirkens Nødhjelp. På to timer 
samlet de inn i overkant av 
20 000 kroner.  

I slutten av mai deltok de på 
«Bølerløpet», som er i regi av 
Norges KFUM/KFUK.  

Bildene gir et glimt av noe av 
det konfirmantene fikk oppleve 
på Knattholmen. 

Konfirmanttid med leir
Seksti konfirmanter og ledere var første helg i mai på leir på 
Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord. For mange er leiren 
høydepunktet i konfirmanttiden. 

Knattholmen leirsted ligger på en holme utenfor Sandefjord. Leirstedet har egne kanoer, som ble flittig brukt. Foto: Maria Saxegaard.

Mye av første kvelden ble brukt til teambuilding. Konfirmanter og ledere ble delt inn i tre 
lag, et rødt, et svart og et gult. Så var det ulike konkurranser der lagene skulle konkurrere 
mot hverandre. For å vinne var det viktig at laget jobbet godt sammen. Foto: Maria Saxegaard
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Det å værepå leir er også litt fritid. Fjellet ble fort et samlingssted for konfirman-
tene. Under gudstjenesten på søndag var det for øvrig det samme fjellet som 
ble brukt som altertavle. Foto: Karen Marie Lereim Sævareid.

Her er et bilde fra påskevandringen. Konfirmantene 
gikk gjennom påskefortellingen med bind for øynene. 
Dette gjorde de for å prøve å skjerpe de andre 
sansene. Det å ikke kunne bruke synet gav en litt an-
nen opplevelse av påskedramaet. Foto: Karen Marie Lereim 
Sævareid.

Lørdag var det bønnevandring langs stranda. Konfirmantene 
var innom seks poster eller seks ulike måter å be på. På en 
av postene var det lystenning. På en annen var det mulig å 
skrive ned bønner på lapper. Det var også en stasjon utstyrt 
med en bålpanne for å symbolisere tilgivelse. Det en ønsket 
tilgivelse for, ble skrevet ned på en lapp. Så ble lappen kastet 
på bålpanna, der den brant opp. En stasjon var bygd opp av 
steiner som dannet et kors. Steinene symboliserte det som 
tynget i livet som en kunne legge fra seg. Bønnevandringen 
ble avsluttet med nattverd. Foto: Maria Saxeggard.

Bildet er fra et samarbeidsløp. Det var bare når laget samarbeidet at opp-
gavene kunne bli løst. På bildet er det en bøtte med vann som skal løftes. 
Det eneste konfirmantene hadde lov til å bruke var beina. Det var først når 
alle hjalp til at oppgaven ble løst uten at vannet rant ut. Foto: Line Svidal.



6

Konfirmant – jeg?
Å være konfirmant i 
Bøler menighet

Hva er konfirmasjon?
Konfirmasjon betyr å 
bekrefte. Når du blir 
konfirmert, bekreftes det 
som skjedde i dåpen, nemlig 
at du ble Guds barn. Det 
skjer gjennom en stor 
konfirmasjonsgudstjeneste 
i september. Da ber vi 
for deg og livet ditt. Men 
konfirmasjonen handler 
like mye om tiden før selve 
konfirmasjonsdagen. Da skal 
du bli mer kjent med det som 
skjer i kirken. 

Hvem kan konfirmeres?
Alle som er døpt og har 
fylt 14 år eller går i niende 
klasse kan konfirmeres. Er 
du i tvil om konfirmasjon i 
kirken er noe for deg, er det 
helt greit om du begynner 
sammen med de andre for 
å finne ut av det. Så kan du 
bestemme deg underveis 
om du vil konfirmeres. 
Du kan godt være med i 
konfirmantopplegget selv om 
du ikke er døpt. For dem som 
ikke er døpt, blir det dåp i 
løpet av konfirmasjonstiden. 

Er det noe du lurer på når 
det gjelder dette, ta gjerne 
kontakt med oss i Bøler kirke.

Årets konfirmanter
Det blir i år fire konfirmasjonsgudstjenester 
i Bøler kirke, to søndag 2. september og to 
lørdag 8. september.
Søndag 2. september 
kl 11.00
Stian Opsahl
Frida Liholm Strøm
Helge Ilseng 
Ola Lovett Hageberg
Frida Iben Edvarda Kvam
Håvard Elgsaas
Jacqueline Yaa Opoku
Sondre Tuveng Martinsen
Ingrid Holt
Fredrik Edholm
Lisa Fossum Riise

Søndag 2. september 
kl 13.00
Tor Kristian Kyrkjeeide
Vegard Eide Rafaelsen
Sofie Angen
Cecilie Larsen
Ronja Toresdatter Hirsti
Martin Gullikstad Nesvåg
Andreas Svindland Hovde

Lørdag 8. september 
kl 12.00
Ane Bratheim
Elias Kristoffer Strand Knudsen
Erlend Fjeldahl Johannesen
Felix Johnsen Elvan

Halvor Rennehvammen Solheim
Marte Toremo Rolfseng
Jonas Palmgren Hesmyr
Julie Constance Finsrud
Marie Lyngstad
Marina Michelle Ødegård
Marthe Svendsen
Martine Ancona Enerly
Mats Røtterud
Runa Gåserød Garvik
Sindre Aasheim
Fredrik Gard Haugen
Madelen Gran Sundmoen
Theo Fjelde Stiansen
Torkel Fullu Strand
Trym Ramstad

Lørdag 8. september 
kl 14.00
Audun Nesheim Hægeland
Birk Thorstensen
Harald Dreyer
Inger Marie Mydland Solend
Jacob Tidemann Pedersen
Maria Vaag Wolle
Rebekka Andrea Delgado Sundal
Aleksander Tang Gunnufsen
Jenny Marie Norridge
Bethial Mekonnen Zehaya

Konfirmasjon 2019
Skal du konfirmeres i 2019?  Det blir 
konfirmasjon i Bøler kirke søndag 1. og lørdag 
7. september. 

I løpet av september vil vi sende ut mer utfyllende informasjon 
til alle 14-åringer som er døpt eller der en av foreldrene er 
medlem av kirken.  Påmelding til konfirmanttiden kan skje 
elektronisk via hjemmesiden til Bøler menighet https://kirken.
no/boler Det er også mulig å melde seg på ved å kontakte 
kirkekontoret, tlf. 23 62 99 20. 
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Fra konfirmant 
til konfirmantleder

Helene Talleraas og Mia Inglingstad var ledere på konfirmantleir. Foto: Maria Saxegaard

Margit Bente Steensnæs

Helene forteller at hun trivdes 
veldig godt som konfirmant selv 
og hadde lyst til å være med 
videre.  

Mia legger til at det som 
fikk henne til å melde seg på 
lederkurs var alle menneskene 
som fikk det til å være veldig 
spennende og morsomt å være 
leder. I tillegg hadde hun lyst 
til å være med og planlegge 
og å gjennomføre opplegg for 
kommende konfirmanter.

– Lederkurset er åpent for 
alle som blir konfirmert 
i Bøler kirke, forteller 
trosopplæringsleder Margit 
Bente Steensnæs. 

Helene Talleraas og Mia Inglingstad var 
konfirmanter i Bøler kirke i 2015. Siden har 
de vært med på tre konfirmantleirer som 
ledere.

Sammen med konfirmantpresten 
og to ansatte ungdomsledere 
har hun ansvar for kursene.

– Et lederkurs gir mulighet 
til å være leder både på 
konfirmantleir og i andre 
sammenhenger i barne- og 
ungdomsarbeidet, sier Margit. 

– I løpet av kurset lærer de 
å jobbe med et arrangement 
helt fra idé til gjennomføring.   
I tillegg ønsker vi at de skal 
reflektere omkring egen rolle 
og det å være forbilde og 
rollemodell for andre unge.  

Margit forteller at lederkursene 
er konsentrert omkring noen 
lørdager.  – Da kan vi holde på 

hele dagen, forteller hun. 

Til sammen 21 ungdommer 
følger nå lederkursene i kirken. 

De er delt inn i tre grupper: nye 
ledere, 2-års ledere og trinn 3- 
ledere.  

Margit forteller at de nå er i 
ferd med å bygge ut tilbudet til 
trinn 3 - ledere:  – Det vil skille 
seg ut fra de andre kursene ved 
at det vil bli lagt mer vekt på 
individuell veiledning. 

Nytt i vår er også at en gruppe 
av de eldre ledere har tatt 
initiativ til å danne en komité for 
bl.a. å lage egne sosialkvelder for 
dem som er med i lederteamet. 

– Dette 
har vært 
veldig 
vellykket, 
sier Margit 

For både 
Helene og 
Mia er det 
å kunne jobbe sammen med 
andre mennesker noe av det 
de setter aller mest pris på som 
ledere.  

Helene trekker også fram 
Tweens-arbeidet og tros-
opplæringstiltaket «Lys Våken» 
for 10-12-åringer. 

Mia på sin side sier:  
– Gjennom lederkurset har 
jeg fått utvikle meg selv som 
leder og menneske, noe som er 
utrolig bra.

Dag Auli
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– Jeg har alltid vært opptatt 
av døden, redd for den, redd 
for å miste, redd for selv å dø, 
men likevel funnet en underlig 
ro hver gang jeg har mistet 
noen. En opplevelse av «reisen 
videre», sier Thea Eriksen.

«Himmelfestivalen – Et 
requiem» er Thea Eriksens 
plateprosjekt nummer to i en 
trilogi, hvor den første «Et 
juleevangelium» ble gitt ut i 
2015.  
 
– Plata er ment som en ode 
til døden – en samling tekster 
jeg har skrevet til ære for ulike 
deler ved dette eneste sikre 
kortet vi har på livshånda, sier 
hun. 

– Til ære for sorgen, smerten, 
lengselen, angsten, håpet, 
fortvilelsen, ensomheten, 
anerkjennelsen og livet. 

 
Onsdag 26. september 
holder Thea Eriksen konserten 
«Himmelfestivalen» i Bøler 
kirke. Gjennom konserten 
vil publikum få møte tekster 
og tanker om ulike sider ved 
døden. 

Med seg har hun musikerne 
Kjetil og Margit Steensnæs, som 
har samarbeidet med Eriksen 
ved flere anledninger. 

Kjetil spiller diverse gitarer 
og Margit piano, gitar og 
perc. Sammen skaper de 
den stemningen som passer 
godt til Theas undrende og 
reflekterende tekster. 

Inngang: kr 200,-

 

Julemesse 
24. november

Det er lenge til jul, men 
diakoniutvalget er allewrede 
i gang med åplanlegge årets 
julemesse. 

Kan du hjelpe oss? Vi 
trenger store og små ting 
til åresalget, gevinster 
til hovedtrekningen og 
håndarbeid, strikkede ting og 
hjemmebakst til salgsbordet. 

Ta gjerne kontakt med 
menighetskontoret på tlf. 23 
62 99 20. 

Noen å snakke med?

Ønsker du samtale med 
prest eller diakon eller mer 
privat, personlig forbønn, må 
du bar ta kontakt med oss. 

Det kan være godt å ha noen 
å snakke med. 

Kontaktinformasjon for 
prestene og diakonen finnes 
på side 2 i menighetsbladet. 

Babysang

Fra i høst blir det babysang 
hver mandag i Bøler kirke 
med oppstart 3. september.

I forbindelse med babysangen 
blir det servert lunsj til kr 
40,-.

4-års bok
 
Utdeling av kirkebok 
til 4-åringer vil skje på 
famiiegudstjenesten søndag 
14. oktober.

Himmelfestivalen 
Onsdag 26. september kl. 19.00 blir det 
konsert i Bøler kirke med Thea Eriksen 
og Margit og Kjetil Steensnæs.

 Bøler menighet 
Vipps 51375
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– Vi fortsetter undervisningen 
på musikkinstrumenter, men 
gleder oss over at vi i høst også 
kan tilby kurs i visuell kunst, 
sier Hans Olav Baden i Norges 
KFUK-KFUM. 

KFUK-KFUM KULTURSKOLE 

startet virksomheten i fjor 
høst på fem ulike steder i Oslo, 
deriblant på Bøler. Tilbudet 
er for elever fra 5. klasse til 3. 
videregående, og det undervises 
i musikkinstrumentene piano, 
gitar, bass, trommer og vokal. 

Utvider tilbudet
Etter ett år med virksomhet utvider KFUK-
KFUM og Bøler menighet kulturskoletilbudet på 
Bøler. 

På Bøler har det ikke blitt 
undervist i trommer og bass, 
men hvis etterspørselen er stor, 
kan det være at dette også blir 
en del av tilbudet her. Det er 
ukentlig individuell undervisning, 
eller i mindre grupper, og 
oppstart er i uke 36. 

All informasjon om Kulturskolen 
finner du på kulturforalle.no.  

Visuell kunst
KFUK-KFUM 
Kulturskole tilbyr 
i høst visuell 
kunst som et nytt 
kurstilbud på Bøler. 

I dette nye kurset vil 
elevene få erfaring med ulike 
uttrykksmidler og teknikker 
som tegning, maleri, grafikk, 
støp og tekstil. 

Elevene lærer å bruke 
redskaper, verktøy og utstyr 
hensiktsmessig. Eleven skal 
få mulighet til å utfolde 
seg, utvikle sine evner og 
egenskaper gjennom gode og 
trygge prosesser.

Det skapende 
menneske
Det skapende menneske står 

i sentrum. Alle mennesker er 
født med en grunnleggende 
evne og vilje til å uttrykke 
seg visuelt. Elevens fantasi 
og skapende evne får rom til 
utprøving og utfoldelse. 
Vi jobber med skapende 
prosesser – fra tanker, 
observasjoner og ideer 
til skissearbeid og videre 
med eksperimentering, 
materialer og teknikker, mot 
et individuelt eller et felles 
uttrykk.

Kurset vil bytte mellom et 
teknisk og et tematisk fokus. 
Hver samling vil starte med 
en teknisk del med fokus 
på materialer og tekniske 
ferdigheter. 

Deretter går samlingen over 
til et tematisk fokus, hvor vi 
bruker introduserte 

teknikker til å på ulike måter 
uttrykke et gitt tema eller et 
budskap. 

Kursinfo 
Kurset er primært beregnet 
på elever i 5.-8.klasse. Hvis 
du er eldre, og interessert, 
bes du likevel ta kontakt, så 
ser vi på mulighetene for 
flere grupper. 

Kurset består av ti 
kurskvelder inkludert en 
kveld med museumsbesøk. 

Hovedinstruktør er av Maria 
Saxegaard, som for tiden 
studerer på Kunstakademiet 
ved Kunsthøgskolen i Oslo. 
Oppstart, tirsdag 11. sept. 

Les mer på kulturforalle.no 
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SyrinEnsemblet er dannet av 
tre av Norges mest allsidige 
musikere: vokalkunstneren Ebba 
Rydh, klarinettist og saxofonist 
Georg Reiss og pianist og 
organist Ulf Nilsen. 

Musikerne har lang erfaring fra 
ulike sjangere som klassisk, ny 
musikk, jazz og folkemusikk. 
Disse elementene bruker de 

om hverandre slik at publikum 
blir overrasket av spennende 
uttrykk og vendinger. Innlevelse, 
lekenhet og god kontakt med 
publikum er kjennetegn for 
deres konserter. 

SyrinEnsemblet ga i november 
2014 ut CD-en «I hvite netter».

Inngangspenger kr 150,-.

Møt noen av Norges 
fremste musikere
Onsdag 24. oktober kl. 19.00 blir det konsert i 
Bøler kirke med SyrinEnsemblet.

Filmkveld
Onsdag 14. november 
kl. 18.00 er det igjen 
filmkveld i Bøler kirke. 
Denne gang er det 
et møte med filmen 
«Oskars Amerika» 
og regissøren Torfinn 
Iversen.

I Aftenposten 22. mars 2017 
skriver anmelder May Synnøve 
Rogne: «Filmen er en av de 

fineste barnefilmene denne 
anmelderen har sett på lenge. 
Den er en flott familiefilm 
og en ekte feelgoodfilm om 
alvorlige tema.»
Ti år gamle Oskar må tilbringe 
sommerferien 
hos sin strenge 
bestefar 
mens hans 
alkoholiserte 
mor sier hun 
skal til Amerika. 
Her blir han 
kjent med Levi 

og hans nærsynte hest. 
Sammen legger de en vill plan 
om å ro til Amerika.   
Det er gratis adgang på 
filmkvelden. 

Kristin prest slutter

11. juni ble Kristin 
Stensrød Haugen utnevnt 
til ny sokneprest i Berg 
menighet i Larvik.

Kristin kom til Bøler 
menighet som kapellan for 
fem år siden. I tillegg til 
gudstjenester og begravelser 
har hun hatt et spesielt 
ansvar for konfirmant- og 
ungdomsarbeidet. Det er 
mange som har satt stor pris 
på Kristin. 

Å komme til Berg menighet 
er for Kristin å komme 
«hjem». Med to små barn har 
det vært et ønske for henne 
å komme nærmere sin egen 
familie.

Avskjed ble holdt for Kristin 
søndag 19. august. Vi vil takke 
for medarbeiderfellesskap, 
positivitet og arbeidsvilje og 
ønske henne lykke til som 
sokneprest i Berg menighet. 

Dag Auli   
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Velkommen til salgsutstilling 

Ulsrud videregående skole 
Tor Jonssons vei 5, Bøler, Oslo 

 
 
 
 
  

GRATIS ADGANG 
Kunstlotteri. Bistro – med hyggelig atmosfære og salg av forfriskninger 

Kontakt:  via  e-post til LIONS BØLER: lcboler@gmail.com 
 

 Arr.: LIONS CLUB OSLO/ BØLER                                                                             

.         
          Fredag  5. oktober  14.00 – 19.00  
          Lørdag  6. oktober  10.00 – 17.00  
          Søndag 7. oktober  10.00 – 17.00 

Byttemarkedet fungerer slik:  
Du tar med deg hele, pene og 
rene klær som du ikke trenger 
lenger og som du tenker at 
andre barn kan ha nytte av 
videre. 

Du får utdelt et byttekort hvor 
vi markerer poeng for klærne 
du leverer (dersom du har igjen 
klipp fra byttemarkedet i vår, så 
ta det med).
 
Du får 2 poeng for yttertøy, 
vintersko, merkesko og ullplagg 
og 1 poeng for annet 
Ta med så mange plagg du vil i 
str 86 og oppover. For klær i str 

80 og mindre har vi et tak på 15 
plagg per familie (innlevering) 
Bytt til deg så mange plagg som 
du har poeng til. 
 
En ikke uttømmende liste over 
hva vi ønsker oss: Klær til barn 
0 til12 år som 
kan brukes fra 
nå og frem til 
våren igjen, 
vintersko/
høstsko/
gummistøvler, 
hansker/
vanter/votter, 
regntøy, 
yttertøy (høst/

vinter), luer/hals/pannebånd, 
ullsokker/tykke sokker, gensere, 
langermete bodyer, bukser 
(med fôr, olabukser, joggebukser, 
tykk bomull/tykk jersey), ull- og 
fleeceklær. 
 
Klær som er til overs etter 
byttemarkedet vil bli levert til 
Refugees Welcome. 
 

Byttemarked i Bøler kirke
Velkommen til byttemarked 13. oktober, kl. 11-13. 
Her blir det mulighet til å bytte sesongens barnetøy 
som har blitt for smått, med noe som passer.  
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NORDSTRAND 
BEGRAVELSESBYRÅ 

I NY DRAKT

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

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

MANGLERUD 
ADVOKATKONTOR

Advokat Kari Paulsrud m.n.a.

•Testamenter/arveoppgjør.
•Samboeravtaler/ektepakter.

•Separasjon/skilsmisse.
•Arbeidsrett.

•Kjøp/salg av fast eiendom/
generasjonsskifte

    Manglerud Senter  
Plogveien 6 - kontor i 2. etg

            
Timebestilling – 

tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33

E-post kpaulsrud@kindemco.no

Å være giver er å bygge
Bøler menighet har en egen givertjeneste. Faste 
givere gjør menighetens økonomi mer forutsigbar.

Ved å bli giver i Bøler menighet kan du:

Være med på å støtte et utvidet diakonalt 
tilbud.

Menigheten lønner en diakon i 50 % stilling. Med 
større inntekter fra givere kan det diakonale 
tilbudet utvides og styrkes.

Gi barn og unge et godt 
trosopplæringstilbud

Menigheten jobber med å utvikle et 
trosopplæringstilbud til alle barn fra 0 til 18 år, og 
finansierer18 % av trosopplæringsstilingen. Ved å gi 
er du med på å styrke barne- og ungdomsarbeidet 
slik at barn og unge blir kjent med evangeliet om 
Jesus og de sentrale bibelfortellingene.

Få gode kulturtilbud i nærheten der du bor

Menigheten arrangerer konserter, filmkvelder og 
foredrag.  Ønsket er å gi tilbud av høy kvalitet 
til lave priser. Ditt bidrag vil være med på å gi 
lokalsamfunnet et bredt og variert kulturtilbud. 

Hvorfor bli fast giver?

En forutsigbar økonomi gjør at menigheten kan 
planlegge på lang sikt og gi et bedre tilbud.

- Du kan legge inn et fast betalingsoppdrag 
i nettbanken din eller overføre pengega-
ver til menighetens konto 8200.01.52478

- Du kan inngå avtale om å betale et fast 
beløp med avtalegiro. 

Gaver til menigheten er fradragsberettiget

Du får 28 % skattefradrag på det beløpet du gir 
hvis du oppgir personnummer og gir kr 500 eller 
mer i løpet av året. I 2017 kan du få skattefradrag 
for opp til 30 000 kroner.

Ta kontakt med menighetskontoret for å bli 
registrert som giver. Kontaktinfo: 
tlf 23 62 99 20 eller 
epost: post.boler.oslo@kirken.no
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Kontaktpersoner i Rustad I.L
Allsport:
Vidar Larsen         Tlf. 995 64 724
Barneidrett:
Linda Osmundnes        Tlf. 456 66 872
Friidrett : 
Barbro Tomter Dahlen    Tlf. 416 92 050
Fotball:
Jarle Birkeli         Tlf. 932 51 009
Langrenn: 
Barbro Tomter Dahlen    Tlf. 416 92 050

Slekters gang

Facebook og 
hjemmeside
Lik Bøler kirke på Facebook 
for å få med deg det som 
skjer. 

På hjemmesiden er alt du 
trenger å vite om dåp, bar-
nearbeid, ungdomsarbeid, 
seniorarbeid og mye mer.

 kirken.no/boler

Velkommen til 
Østmarkskapellet
For alle som er glad i å 
ferdes i skogen og ønsker 
å kombinere tur og guds-
tjeneste er Østmarkskapellet 
et kjærkomment tilbud. 

Hver søndag kl. 12.00 er det 
sportsgudstjeneste i kapellet. 
Kafeen er åpen fra kl. 11.00 
til kl. 14.00, men stenges 
under gudstjenesten.

26. august: Torleiv Austad 
2. september: Ragna Dahlen 
9. september:  Anne Grete 
Listrøm (nattverd)  
16. september: Taler fra 
KFUM/KFUK 
23. september: Kjerstin 
Jensen  
30. september: Gunnar 
Kagge 
7. oktober: Per Anders 
Nordengen 
14. oktober:  Tore Laugerud 
21. oktober: Erling Pettersen 
28. oktober: Eivind Arnevåg 
4. november: Anne Austad 
11.november: Sunniva 
Gylver 
18. november: Finn Folke 
Torp 
25. november: Tor B. 
Jørgensen 
2. desember: Lasse Heimdal 
9. desember: Pål Erling 
Torkildsen   
16. desember: Morten 
Holmqvist (advent-
gudstjeneste kl 16.00.   
Fakkeltog fra Grønmo 
kl. 15.00)   

Døpte
Hannah Rose Hristovska, Tobias 
Grindland Briseid, Ola Olaussen 
Wåler, Lukas Ottosson, Phoenix 
Mickael Lund-Friedmann, Ida 
Stensrud Bjørneby, June Victoria 
Kolstad, Filip Raibolt Bergquist, 
Magnus Leinonen-Skomedal, 
Silje Larsen-Jørgensen, Eirik 
Pettersen Høkedal, Agnes 
Jacobsen, Amanda Hoff, Elias 
Vestheim-Smerud 

Døde
Dagny Bengtsson, Aud 
Vera Rogne, Ingvald Meyer 
Johansen, Karoline Larsen, 
Aslaug Margrethe Bergquist, 
Tullik Valstad, Karin Thoresen, 
Grethe Johansen, Knut Arne 
Holstad, Hans Petter Ruud, 
Anne-Lotte Lindeberg, Sigurd 
Øverbekk, Ernø Ladanyi, John 
Pettersen, Leif Isaksen, Helga 
Berget Larsen, Anne-Lise Fosser, 
Jan Alfsen, Bodil Gerd Liljan 
Carlsen, Geir Erling Johnsen, 
Nils Arne Johannessen, Ragnhild 
Margrethe Førsund, Anne 
Waaler

Frivillig i Bøler 
kirke?
Har du spørsmål?
Lurer du på muligheter?
Eller har du lyst til å bidra?

Ta kontakt med menighets-
kontoret på tlf. 23 62 99 20, 
eller sendt en epost til 
post.boler.oslo@kirken.no
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Gudstjenester
Søndag 19. august – 
13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød 
Haugen. Dag Auli. Dåp. (Avskjed 
med kapellan Kristin Stensrød 
Haugen) Lukas 12,41-48.

Søndag 26. august – 
Vingårdssøndag 
Kl. 11.00: FAMILIEGUDS-
TJENESTE «HELT FØRSTE-
KLASSES» Erle Fagermoen. Dåp. 
Lukas 17,7-10.

Søndag 2. september – 
15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: KONFIRMASJON 
Kl. 13.00: KONFIRMASJON
Karen Marie Lereim Sævareid. 
Lukas 10,38-42.

Lørdag 8. september
Kl. 12.00: KONFIRMASJON
Kl. 14.00: KONFIRMASJON
Karen Marie Lereim Sævareid.

Søndag 9. september – 
16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. 
Dåp. Matteus 5,10-12.

Søndag 16. september – 17. 
søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. 
Lukas 7,11-17.

Søndag 23. september – 18. 
søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIEGUDS-
TJENESTE Erle Fagermoen. Dåp. 
Matteus 8,5-13.

Søndag 30. september – 
19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp. 
Johannes 7,14-17.

Søndag 7. oktober – 
20. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00: Karen Marie Lereim 
Sævareid. Nattverd. 
Markus 10,2-9.

Søndag 14. oktober – 21. 
søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIEGUDS-
TJENESTE Dag Auli. Dåp. 
Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 21. oktober – 
22. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp. 
Ordspråkene 6,20-23a.

Søndag 28. oktober – 
Bots- og bønnedag
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. 
Lukas 18,9-14.

Søndag 4. november – 
Allehelgensdag
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. 
Matteus 5,13-16.

Søndag 11. november – 
25. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FAMILIEGUDS-
TJENESTE Erle Fagermoen. Dåp. 
Matteus 14,22-34.

Søndag 18. november – 
26. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Eigil Morvik. Dåp. 
Johannes 9,1-7.35b-38.

Søndag 25. november – 
Kristi kongedag
Kl. 18.00 (Mrk. tiden): UNG 
MESSE Karen Marie Lereim 
Sævareid. Nattverd. 
Matteus 25,1-13. 

Åpent hus
Hver torsdag mellom kl. 
11.00 og kl. 13.00 er det 
åpent hus i Bøler kirke.
Velkommen til kaffe og vafler, 
til å slå av en prat eller bare 
gå rundt og se. Vi ønsker at 
kirkekaféen skal være som sjø-
mannskjerka: et sted å stikke 
innom.
Kirkerommet vil som regel 
være åpent. Åpent for dem som 
vil tenne lys, gå til «klagemuren» 
eller bare sitte i stillhet. 
Kl. 13.00 er det en kort tide-
bønn.

Hyggetreff

En onsdag i måneden er det 
hyggetreff i kirken for eldre 
og andre som har tid om 
formiddagen.
Hvert av treffene har et tema. 
I tillegg er det gjerne under-
holdning, sang og bevertning.  
Vel møtt til sosiale treff i Bøler 
kirke.
Onsdag 5. september kl. 12.00
«Sur nedbør» ved dr. philos
Bjørn Olav Rosseland
Onsdag 3. oktober kl. 12.00
«Å vokse opp på Lambertseter 
på 50-tallet» ved Åslaug Elvebakk
Onsdag 7. november kl. 12.00
«Høstens bøker» ved Bøler 
bibliotek.
Onsdag 5. desember kl. 12.00
Adventsmøte ved Tron 
Fagermoen.

Tro og tvil

«Tro og tvil» er en åpen 
samtalegruppe i Bøler kirke
Utgangspunktet for samtalen 
er kommende søndags tekst.  
Ledere for gruppen er sokne-
prest Dag Auli og diakon Arnt 
Egil Trelsgård.
Datoer vil bli kunngjort på 
hjemmesiden og på oppslag i 
kirken.
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Barnas dag i Bøler kirke
torsdag 30. august

Kl.16.30-19.00:
Myldretorg. Lokale aktiviteter
innen barne - og ungdoms-
arbeidet bidrar med stand og 
aktiviteter.
Kl.17.40:
Minikonsert i Bøler kikre


