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I mIn barndoms gater hoppet vi paradis. Vi slang 
tau mens vi sang: Bamse, bamse ta i bakken, bamse, 
bamse, snu deg om! I sensommerkvelder hørtes liv i 
gatene og høye rop. Boksen går! Og vi ble ropt inn til 
kvelds med skrubbsår på knærne og jeg kunne se fra 
mitt rom at lyset ble slukket i nabojentas rom og vi 
hørte til. I ei lita gate utenfor Porsgrunn var det en gang 
en liten gjeng unger som hørte til.

Senere ble radiusen større. Det var blitt 80-tallet  
og jeg sang i ungdomskoret i kirken og «bodde» 
på menighetshuset. Vi ungdommer kjempet med 
menighetsrådet om å få lov å danse i kirken på korkon-
serten vår. Vi vant. Jeg glemmer aldri den følelsen. Vi 
hadde band og permanentkrøller og Desirée danset ned 
midtgangen i flagrende gevanter. Og kirken var vår. Vi 
hørte til.

Så møtte storbyen og 90-tallet meg. Og det var ikke 
så annerledes. Det var unger som lekte på Bekkelaget, 
på Grefsen, på Tøyen og i Iladalen. De fant små grønne 
lunger, fotballbinger eller skolegårdene etter middag-
stid og de var som unger flest. De hadde sin gate, sitt 
hus, sine skrubbsår. Og de hadde sine kirkerom og 
menighetshus med gudstjenester, ungdomsklubben, 
barnekorene og eldretreff.

nå bor jeg mIdt I storbyen. År 2017. Årene har 
gjort noe med oss. Både byen og meg. På en måte er vi 
blitt tøffere. Det er ingen unger i gatene midt i Oslo by.  
Og jeg minnes han jeg bisatte en kald dag i februar som 
hadde en barndom på Alexander Kiellands plass og han 
hadde beskrevet det som et eldorado for unger. Sånn er 
det ikke lenger. Vi har vokst oss så store. I eplehagene 
bygges det hus. Vi har kanskje glemt barnereglene. Men 
jeg tror ikke vi har glemt viktigheten av tilhørigheten.

I mitt lille lokale kvartal ligger det en kirke. Egentlig 
ligger det flere, for sånn er storbyen, men det er dette 
som er min kirke. Og jeg vet at jeg ikke er alene om 
å tenke det. Bykirkene er så vakre der de står midt i 
livene våre. Her lever vi rundt dem og i dem på samme 
gang. Noen av oss kan titte ut av rommet vårt hjemme 
og se at det en stille kveld blir tent lys i kirken. Det er 
noen der. Noen som hører til. Vi kan følge gleden og 

sorgen! Hvite slør og hvite kister. Og klokker som ringer 
for dem. I deres kirke. Der de hører til. 

det krever mer av oss å høre tIl nå enn før. 
For alt skal gå så fort. Og det er så mye av alt. Hvis vi 
vil kjenne tilhørighet må vi også ha litt tålmodighet. 
Og få kjennskap. Få en historie. Du hører kanskje til i 
Den norske kirke generelt, men ikke i noen menighet 
spesielt. Tiden strekker liksom ikke til. Noen ganger 
tenker jeg at jeg levde langsommere før. At jeg med min 
oppvekst på 70- og 80-tallet fikk tid til å få tilhørighet 
både til gata mi og til kirken min.

Samtidig ser jeg de som søker til kirken her i Bakke-
haugen, Majorstua og Vestre Aker menighet. Mange har 
en sterk tilhørighet selv om besøkene er sporadiske. 
Det er deres kirke. Det er her familiehistorikken hviler 
mellom veggene. Her har det vært sorg og glede. Det 
blir sterke bånd av sånt. 

I vår menIghet går det hjerteslag av til-
hørighet gjennom hele uka. En puls og en rytme som 
holdes levende av gode frivillige og ansatte. Alle aldre 
er representert. Fra 0 til 100 år. Vi er forskjellige. Kom-
mer fra forskjellige steder og bærer forskjellige tros- og 
livshistorier. Vi har forskjellig trosuttrykk og forskjel-
lige ord på tro og teologi. Felles for oss er tilhørigheten. 

Dette er våre kirkehus og menighetssaler. Her kan vi 
møte gleden og felleskapet og her kan vi komme med 
skrubbsår på knærne og levde liv.

Det er lov å «eie» kirken. Bruk denne høsten og vin-
teren til å ta deg tid til å høre til!

BAKKEhAugEN, MAjoRstuEN og 
VEstRE AKER MENIghEt
www.kirken.no/bmv
Kontor: Ullevålsveien 117, 0359 Oslo. 
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Tlf: 23629370 Faks: 23629371 
E-post: post.bmv.oslo@kirken.no

Kirkens felles sentralbord i Oslo: 23629000 
Åpent hverdager fra 08.00 – 15.30 
For henvendelser vedrørende dåp og bryllup kontaktes 
Kirketorget:  23629009, kirketorget.oslo@kirken.no.
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Å høRE tIlloKAlt lIM
I høstens utgave av På kirkebakken har vi valgt å ha 
lokalmiljøet som tema. Et godt liv handler ikke minst 
om å være del av et godt lokalmiljø. Det gir trygghet 
og tilhørighet. Kirken ønsker å være en naturlig del av 
dette, og spesielt for den majoriteten av befolkningen 
som er døpt og medlem av kirken. Som forsidebildet 
viser dekker menigheten vår et stort geografisk om-
råde, så det er en utfordrende oppgave, men vi har et 
sterkt ønske om å lykkes.    

Heldigvis har vi to flotte kirker som arbeidet vårt 
kan springe ut fra; den store «katedralen» Vestre Aker 
kirke og den mindre og intime Bakkehaugen kirke. I 
På kirkebakken kan du lese mer om den spennende 
historien til sistnevnte kirke. Den er på alle måter et 
resultat av et sterkt engasjement i lokalmiljøet. 

Mange omtaler kirken som et lim i lokalmiljøet og 
i mange menneskers liv. Vi møter den i glede og sorg, 
og der følges generasjonene. Når et barn blir båret til 
dåp i Vestre Aker kirke, hender det ikke så sjelden at 
både foreldre , besteforeldre og oldeforeldre er døpt 
samme sted. I kirken er gudstjenestene pulsslaget 
gjennom året. Slik har det vært i 2000 år, og slik er det 
i alle de forskjellige kirkesamfunnene. I lokalsamfunn 
over hele verden høres kirkeklokkene  som kaller inn 
til gudstjeneste på søndagene. I vår menighet har vi 
denne høsten valgt å feire noen flere gudstjenester 
som fellesgudstjenester for hele menigheten. Det 
betyr at det noen søndager bare er gudstjeneste i en 
av kirkene. Vi håper at dette kan bidra til å forsterke 
opplevelsen av at vi er blitt én menighet etter sam-
menslåingen i 2015. 

Skal gudstjenestene fortsatt være pulsslaget i 
menigheten og et lim i lokalsamfunnet, er det avg-
jørende at barn og ungdom lærer om troen de er døpt 
til og blir gitt mulighet til å få tilhørighet til den lokale 
kirken.  Den viktigste arenaen for dette er selvsagt i 
hjemmet, men kirken ønsker å ta medansvar. Som alle 
de andre menighetene i Norge skal vi nå få en samlet 
plan og et tilbud om trosopplæring for alle medlem-
mer mellom 0 og 18 år. Her håper vi at vi kan spille 
på lag med alle gode krefter i lokalmiljøet og ildsjeler 
som vil gjøre en innsats. 

God lesning og godt høstsemester! 

Redaksjonen

hanne elstrøm 
er sogneprest i 
Bakkehaugen, 
Majorstuen og 
Vestre Aker 
menighet.



Høsten 1992 vokste det frem et ønske om et barnekor i 
Vestre Aker menighet. Dette var resultat av en spørre-
undersøkelse sendt til foreldre i Trilletreff-gruppen, 
et sangtilbud til barn med foreldre i svangerskapsper-
misjon, og familier i menigheten med barn fra 0-7 år. 
Ønsket var klart. Alfa minigospel for barn fra tre år til 
og med 2. klasse ble startet som en naturlig fortsettelse 
av Trilletreff.

Helt fra starten har Torill Riborg, som er bosatt i 
Ullevål hageby, vært med. Hun har sett små usikre 
sangspirer modnes og vokse opp i 25 år. Etter hvert har 
både Hanne Kristin Sørlid, som også bor i nærmiljøet, 
nemlig på Adamstuen, og Tone Tønsberg, som bor i 
hagebyen, blitt en del av korledelsen.

– Navnet Alfa ble foreslått, fordi Alfa er første bok-
stav i det greske alfabetet og Alfa skulle være starten i 
kor for de yngste barna. Et kort og greit navn som alle 
ville huske, sier Torill.

Å sE dEM BloMstRE
Hver onsdag kl. 17.30 til 18.30 er det korøvelse. De 
små barna sitter klare på stolene. Hvis man ikke har 
spist middag, er det også mulig å få kjøpt lapskaus fra 
kl. 17-17.15 annenhver onsdag. De andre onsdagene er 
det SuperOnsdag med middagsservering i forkant av 
øvelsen. 

– Det som gir oss mest glede er å treffe de flotte 
barna og foreldrene. Å få «låne» barna en ettermid-
dagsstund i uken til sangøvelse. Å se dem blomstre og 
vokse inn i oppgaven som trygge korbarn, der mange 
en dag står med mikrofonen i hånden og synger solo 
– og formidler det de har lært gjennom sanger og bibel-
fortellinger, sier korlederne. 

 
BARNAs tRygghEt
Alfa fokuserer på sangglede, sosialt fellesskap, og ba-
siskunnskap om kristen tro og tradisjon gjennom sang, 
lek og moro. Det gir barna en god bakgrunn for å forstå 
kunst og litteratur senere i livet. Et mål er å gi barna en 

trygg tilhørighet i menigheten og en opplevelse av seg 
selv som Guds barn. Barna lærer å synge kristne sanger, 
tradisjonelle barnesanger og salmer.

– Barnas fellesskap i menighetshuset og kirken, 
ledernes samvær med barna, engasjement av prester og 
andre menighetsansatte som kommer innom på øvelser 
– alt dette bidrar til å gi barna trygghet på sin plass i 
menigheten, mener korlederne. 

–  I temastunden på øvelsene, og i praten mellom 
og om sangene, lærer barna om Guds kjærlighet og 
viktigheten av å hjelpe andre og å være en god venn. 
Mange spørsmål og refleksjoner kommer fra barna. 
Kommunikasjonen og temaene gjenspeiler altså også 
det barna forteller, og som opptar dem. 

tIdEN hAR gÅtt foRt
Barna lærer stadig nye sanger, selv om de ofte liker 
best å synge de samme om igjen. Fokuset på salmer er 
gjerne størst i tilknytningen til gudstjenester der koret 
er med. Og hvert semester kommer det nye medlem-
mer til Alfa minigospel. I 25 år har koret altså holdt det 
gående.

– Årene har gått veldig fort og Alfa har en egen plass 
i hverdagen til hver av oss. Det har blitt mange kon-
serter, besøk på aldershjem, gudstjenester og andre 
opptredener. I tillegg har koret ført til gode vennskap 
oss ledere imellom. Vi har blitt kjent både i det konk-
rete korarbeidet og i møter om hva vi vil med koret og i 
samtaler om egen tro. I møte med barn og foreldre opp 
gjennom alle disse årene har vi dermed delt både smil, 
latter, sang, glede, tårer og samtaler. Dette er også en 
styrke inn i det ukentlige korarbeidet. For det er ingen 
tvil om at det å drive Alfa også kan være slitsomt. Alt i 
alt gir det likevel mer energi og glede enn det krever, 
så vi gleder oss fremdeles til øvelsene og møtene med 
barn og foreldre hver onsdag.

 
REKRuttERINg tIl MENIghEtEN
I tillegg er Alfa en fin måte å engasjere mennesker i 
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– dEN støRstE glEdEN 
ER Å fÅ «lÅNE» BARNA EN 
EttERMIddAgsstuNd
alfa mInIgospel feIrer 25 års jubIleum denne høsten. bursdagsbarnet holder fremdeles 
koken. det samme gjør de trofaste korlederne torIll rIborg, tone tønsberg og hanne krIstIn 
sørlid. – alfa har alltid hatt en egen plass i hVerdagen til hVer aV oss.

Tekst og foto: Brynjulf Jung Tjønn



menigheten på.
– Mange representanter i menighetsråd og utvalg 

har nettopp kommet fra foreldre i Alfa og fra Fresco 
barnekor, som ble startet cirka seks år senere. Dette er 
frivillige som har tatt del i menighetens mange op-
pgaver for barn, ungdom og voksne i alle aldre. 

 
hVA øNsKER dERE At MENIghEtEN sKAl 
VæRE KjENt foR?
– At menigheten skal være en livsnødvendig «ladestas-
jon» som gir hjelp og styrke til våre liv i vår tid, der 

et tydelig kristent budskap formidles relevant for alle 
mennesker - på gledesdager og på triste dager. Et sted å 
samles til fellesskap med Gud og hverandre.  

Fra venstre:

Torill riborg
67 år, har inntil nylig 
vært kundekonsulent hos 
IKO – KIrKelIg pedagOgIsK 
senter, og var tidligere 
i en årrekke ansatt ved 
menighetskontoret ved 
vestre aker kirke med ans-
var fOr trOsOpplærIngs- 
arbeidet blant barn og 
unge.

Tone Tønsberg
56 år, jobber som kon-
sulent For dnvgl innen 
systemsertiFisering av 
bedriFters ledelsessys-
tem.

Hanne KrisTin sørlid
49 år, jobber som sen-
iorrådgiver i giFtinFor-
masjOnen Og sOm prest I 
Østre aker og haugerud 
menighet.

Alfa minigospel har øvelse i Vestre Aker menighet-
shus hver onsdag kl. 17.30, unntatt i skoleferiene. 
Du kan lese mer om Alfa minigospel og andre av 
menighetens kor på Hva skjer-sidene her i bladet 
og på nettsiden  www.kirken.no/bmv

 
 

      
 

Vi tilbyr advokattjenester til privatpersoner og 
næringsdrivende 

 
Vi holder til i hyggelige lokaler på Damplassen, 

Ullevål hageby 
 

Arv ¥ Skifte ¥ Familie ¥ Eiendomsmegling 
 

ALLMENN PRAKSIS 
 

Velkommen! 
 

Advokatfirmaet Wiegaard 
 

Advokat Alf Marcus Wiegaard 
Damplassen 21 | Ullevål hageby 

Telefon: 97 47 47 47 
Epost: wiegaard@wiegaard.no 

Internett: www.wiegaard.no 
 

 

Grefsen - Smestad 
Kirkeveien

22 79 77 00 / jolstad.no 

Ingen er like. 
Hvorfor skal begravelser være det?

Lions Club Oslo/Berg
Mottar bøker og LP’er i Godals  vei 12, 

Tåsen, Mandager kl. 18:00-19:30 – eller vi 
henter for salg på vårt årlige

BOKMARKED
Ring 988 31 809 eller 988 32 061

for nærmere avtale

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige

Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i 
november. Det jobbes det for hele året. Vi 
henter bøker, sorterer og planlegger for 

salg av bøker. Vil du vite mer om klubben 
og hva vi gjør?

http://www.lions.no/oslo-berg
Kontakt

Frode Rise  Egil Råstad  Henning Stene
930 83 685    476 59 876      922 57 900
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2.- 3. dEsEMBER
Vi inviterer vi alle som går i 6. og 7. klasse til 
Lys Våken! Vi møtes i Vestre Aker kirke lørdag 
ettermiddag, og overnatter i kirken til søndag. 
Vi avslutter med å delta på gudstjenesten. Invi-
tasjon kommer i posten.

T-dag
Trosopplæringsdag 

for 2.-5. klasse 
14. oktober kl. 12:00-16:00

Tema: «Alle gode gaver kommer fra Gud»
Det blir noen fellessamlinger og noen 
aldersbaserte samlinger. Vi skal leke, spise 
og ha kreative aktiviteter. Vi skal lære om 
dagens tema og forberede oss til Høst-
takkefesten på familiegudstjenesten på 
søndag.
Mer info på kirken.no/bmv
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Å dyRKE  
fEllEssKAPEt

Foto: Sigurd Høye

sin lune humor og har Kardemommeloven som sin 
leveregel. Hans gode perspektiv smitter over på oss 
andre som sitter ved bordet. Anna drar samtalen inn på 
dagsaktuelle hendelser og nyheter. Alle bidrar med sitt.

”sÅ hyggElIg At du KoM”
Jeg spør damene om de har noen råd å gi til yngre men-
nesker som savner tilhørighet. Aslaug nøler litt før hun 
svarer, men så er både hun og Bjørg enige i at folk må 
tørre å ta kontakt.  Man blir kjent hvis man bare drar ut 
og treffer andre, og så blir man vant til hverandre etter 
hvert. Så nevner de i forbifarten hva de hver dag sier til 
hverandre: “Så hyggelig at du kom da”. Det er den faste 
kommentaren ved bord nr 3. 
 

tIlhørIgheten blomstrer på majorstuen 
senIorsenter. 

Tekst og foto: Ingeborg Hjertaker

Majorstuen seniorsenter har vært i drift i snart 30 år. 
Det er et treffsted for pensjonister, med kafe, frisør og 
aktivitetstilbud, hvorav mye drives av frivillige. Det er 
mange som kommer og går i løpet av en dag. Kafeen er 
åpen for alle og serverer god, hjemmelaget mat.  

Jeg har hørt at det finnes en fast gjeng ved bord nr 3, 
og jeg finner dem der i hyggelig prat. Det er Aslaug på 
97 år, Bjørg som snart runder 80 og Solveig som er 87. 
De tre damene nevner også Anna og Kari, og Hartvig 
som eneste faste mann. Han er ute et ærend, men han 
kommer tilbake snart, og de andre tre vet hvor han er. 

Aslaug forteller at hun kommer hit hver dag fordi det 
er så koselige mennesker å sitte sammen med og prate 
med. De spiser sammen og har det hyggelig og blir med 
på det som skjer i kafeen. Bjørg har besøk av familie 
fra USA noen uker, men prioriterer likevel å komme til 
kafeen, før hun må hjem og lage middag til gjestene. 
Damene følger også med på det som skjer ute på gaten 
og vinker til barna som går forbi, som vinker tilbake.

Å Bo AlENE
Aslaug er født og oppvokst i Ålesund, men har bodd 
på Majorstuen siden hun var 18 år, og hører til her nå. 
Hun har gått på seniorsenteret i mange år. Bjørg mistet 
mannen sin for to år siden, og etter det begynte hun 
å komme til seniorsenteret og kafeen. Hun kommer 
opprinnelig fra Solør og har bodd i Oslo i 60 år, men op-
plever etter hvert som hun blir eldre at hun begynner 
å lengte tilbake til det som var. Hun drar til Solør for å 
besøke familie når hun har anledning, men det blir ikke 
så ofte. Så er det så nytt for henne å bo alene. Derfor er 
seniorsenteret og kafeen så viktig, å ha noen å snakke 
med, som kjenner deg igjen og hilser. Damene kan ikke 
få skrytt nok av personalet i kantina, den gode maten 
de lager og kontakten de har med dem. 

Anna kommer inn, og til slutt vender Hartvig tilbake 
fra sine ærend. Han kan fortelle at han kom til Oslo 
for 75 år siden, da han var tre uker og ble evakuert fra 
et krigsherjet Finnmark. Han bor i en leilighet over 
seniorsenteret og føler seg trygg der. Han bidrar med 

PlAss VEd 
BoRd NR 3 

voksen menIghet har stukket spaden I 
jorden for å få folk tIl å møtes.

Av Sigurd Høye
 
Voksenenga nærmiljøhage ble etablert våren 2017 som 
en møteplass for innbyggerne i Bydel Vestre Aker. Hage-
bruket består av en stor felleshage driftet av frivillige 
for dyrking av grønnsaker, urter, bær og sommerblom-
ster, og rundt 50 parseller til utleie. Det er også drivhus, 
redskapsbod, utekjøkken med pizzaovn, bålplass og 
sittegrupper. 

Hagen er åpen for alle som ønsker å delta, og det 
organiseres ukentlige aktiviteter i sesongen, samt 
vårslepp og høsttakkefest for alle i nærmiljøet. Initi-
ativet kommer fra DYRK (Landskapsarkitekt Pernille 
Leivestad), Bydel Vestre Aker og Voksen menighet.

fRA KIRKEgÅRdsoMRÅdE tIl hAgE
Synne Dokka er styremedlem i Voksenenga nærmiljø- 
hage, og representerer Voksen menighet. 

– Hvordan startet alt dette?
– På frivillighetsdagen i bydelen for et drøyt år siden 

kom diakonen i Voksen menighet, Espen Rakli, i prat 
med to andre. Det var folkehelsekoordinator i bydel-
en, Ragnhild Reisegg Lorentzen, og Pernille Leivestad, 
landskapsarkitekt med entusiasme for og erfaring fra 
ulike urbant landbruk-prosjekter. De oppdaget at alle tre 

var interesserte i dyrking som fellesskapsprosjekt. Bak 
kirken ligger det et stort jorde, og kantor i menighet-
en, Ådne Svalastog, hadde for et par år siden ivret for 
å dyrke poteter og grønnsaker der. Han hadde blant 
annet vært i kontakt med Gravferdsetaten om å få bruke 
jorden – området var nemlig regulert til kirkegård. 
Prosessen hadde stoppet opp, men nå var det flere med 
interesse for ideen, og da var det enklere å sette i gang.

– Hvorfor skal en menighet satse på jordbruk?
– For oss har det vært særlig to grunner  For det 

første handler det om å ta vare på skaperverket på en 
konkret og praktisk måte. Voksen menighet har vært 
en grønn menighet en stund og vi ønsket å revitalisere 
dette arbeidet. For det andre er det viktig for menighet-
en å legge til rette for fellesskap og møteplasser i 
bydelen. Det er for eksempel mange som er hjemme på 
dagtid og har få møteplasser fra før. I dette prosjektet 
har menigheten gått sammen med gode krefter i lokal- 
miljøet for å få til noe vi alle synes er en god sak.

sAMARBEId VAR AVgjøRENdE
– Har du råd til andre menigheter som vil få til et slikt 
nærmiljøtiltak?

– Jeg tror det er vanskelig å få til dette for menighet-
en alene, slik Voksenenga har utviklet seg. Menigheten 
var en av initiativtakerne, men det er ikke vi som har 
gjort den største jobben. Gode samarbeidspartnere 
har vært avgjørende – bydelen har vært fantastisk, det 
samme har Pernille Leivestad, som nå er daglig leder for 
nærmiljøhagen. Det er også mulig å søke midler mange 
steder. Vi har økonomisk støtte fra Oslo kommune og 
Gjensidigestiftelsen, forklarer Dokka. 

– Når det er sagt er det ingenting i veien for å sette 
i gang et liknende prosjekt i mindre skala, til glede for 
både menighetens medlemmer og andre. 

Bydel Frogner har sagt opp driftsavtalen med 
Majorstuen seniorsenter, men planlegger å utvide 
tilbudet til bydelens eldre befolkning. Lokalene skal 
rehabiliteres og vil derfor bli stengt en periode. 
Bydelen holder et informasjonsmøte for nåværende 
brukere og andre interesserte onsdag 20.septem-
ber kl 12.30-13.30 i kantinen ved seniorsenteret.
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da bakkehaugen kIrke ble truet med 
nedleggelse, mobIlIserte lokalbefolknIn-
gen og fIkk stoppet nedleggIngsplanene. 
hva er det ved kIrken som er så vIktIg I 
lokalsamfunnet? 

Av Bjørghild Kjelsvik

Her i vår oppdaget jeg to småjenter som lekte hus  i 
buskfurua rett utenfor døra til Bakkehaugen kirke. 
Et teppe, en barnestol og litt annet, så var de lykkelig 
opptatt i timesvis i sola. De er ikke de første – allerede 
på 40-50-tallet lekte barna i området på «kirketomta». 
Barn leker ofte rundt kirken, speiderne møtes i kjeller-
en der, og Supermandag gjør kirkebygget kjent for nye 
barn. 

Selve planen om å bygge kirke her går tilbake til 
30-tallet, da Vestre Aker var et mye større sokn. Ris og 
Grefsen sokn ble ikke opprettet før i 1937,  Majorst-
uen var nettopp kommet opp (1926), og sokneprest 
Fodnes i Vestre Aker ville ha tomt til ny kirke eller et 
menighetsshus. Boktrykker Carl Grøndahl på Bakke-
haugen gård satte av areal til kirkebygg, og planla 
tomtesalg  til inntekt for byggingen. Det ble skrevet 
gavebrev (1931), opprettet kirkelegat (1936), og solgt 
tomter. Tomtesalget var tregt i starten (vi snakker om 
de harde trettiåra her), men i 1938 var det arkitekt-
konkurranse. Krigen stoppet byggeprosessen, men hu-
set til Grøndahl på Bakkehaugen gård ble interimskirke. 
Etter krigen gikk det ikke fort å få byggeløyve. Erling 
Viksjø overtok som artiktekt etter ove Bang, og det nye 
materialet naturbetong ble valgt. Bakkehaugen kirke 
ble innviet 20. desember 1959 etter to års byggetid. I 
1961 fikk kirken Betongtavlen for fremragende bruk av 
betong som materiale. Den er det første eksempelet på 
naustkirke-formen i norsk kirkearkitektur, og står på 
Riksantikvarens  gule liste over verneverdige kirker.  

Dette er kort fortalt historien bak Bakkehaugen 
kirke. Spennende nok på sin måte, om en er inter-

VÅR EgEN KIRKE – BAKKEhAugEN KIRKE I loKAlsAMfuNNEt
essert i nyere kirkearkitektur, men det forklarer ikke 
helt hvorfor konkrete nedleggingsplaner fra kirken 
sentralt i Oslo ble stoppet våren 2014. Faktisk kastet 
en aksjonskomité seg raskt inn i et intenst arbeid for å 
overbevise Oslo bispedømmeråd om at fortsatt drift i 
Bakkehaugen kirke var riktig og viktig. De  løftet fram 
nettopp lokal historie og kirkens betydning for de som 
sokner dit. Rundt 300 mennesker stilte opp til mobilis-
eringssgudstjeneste, og den nyoppretta Facebook-sida 
fikk raskt flere hundre følgere. I juni bestemte Oslo 
bispedømmeråd at kirken forstatt skulle bli soknekirke 
i den sammenslåtte Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre 
Aker menighet. Kirken hadde overlevd. 

Hva er det i historien om Bakkehaugen som kunne 
inspirere til så sterk motstand mot nedlegging? Hva er 
det ved kirken som er så viktig i lokalsamfunnet? 

La oss starte med arkitekturen. Går du oppover Carl 
Grøndahlsvei på Tåsen, ser du et særpreget bygg som 
endepunkt i gata: en streng trekant oppe på bakketop-
pen. Etterhvert ser du at korset går igjen i dekoren på 
frontveggen, og du oppdager et korsformet klokketårn. 
En kirke, altså. Ingen typisk norsk kirke og likevel 
tydelig norsk, med fargespill av små runde elvesteiner 
i veggene. Den ser ikke gammel ut, og heller ikke hy-
permoderne, og slett ikke som noe utdatert «moderne» 
fra et par-tre tiår tilbake. Som storesøster Vestre Aker 
kirke ligger den på en bakketopp, uten å ruve. Likevel, 
den gror opp av bakken og er så tydelig kirke, midt i  et 
område med lavblokker, tomannsboliger og villaer. En 
fremmed fugl, annerledes, rettet mot noe annet enn 
husene rundt.

VENNlIg RoM
Går du inn, vil du se at koret er som et telt, med et 
stort kors som teltstang i veggen bak alteret. De skrå 
takflatene i langveggene svever over vindusstriper fra 
gulv til tak på begge sider av korveggen. Lyset faller 
inn på fire strenge skikkelser i den sandblåste natur-
betongen, Matteus og Markus på venstre side, Lukas 

og Johannes til høyre, de kjennes på symbolene som de 
holder i armene, et menneske, en løve, en okse, en ørn.  
På langveggen mot vest sitter Maria ved krybben, vi ser 
ikke barnet, men lys faller inn gjennom farget  glasstein. 
Kaj Fjell har skapt utsmykningene i kirkerommet med 
Carl Nesjar som utfører. 

Rommet tar vennlig i mot den som kommer inn, 
varme bruntoner i treverk og skinn mildner gråtonen i 
veggene. Golvet er rødt, og teppet er blått som Marias 
kappe. Det er høyt under taket , men likevel en lun 
nærhet rundt deg.

Men kirkerom kan være så vakre og særpregede 
de bare vil, uten at folk flest nødvendigvis bryr seg. Så 
hva annet er viktig? Vel, det som er viktig med de fleste 
kirker – de er ramme rundt livets store hendelser. Her 
døper vi barna våre, her blir vi konfirmert, her gifter 
vi oss, her følger vi våre kjære til graven. Den lokale 
kirken, festpyntet eller sørgekledd,  er noe av limet i 
livet. Til dette kommer den jevne aktiviteten: søndags-
gudstjenester, søndagsskole, klubb for barn og ungdom, 
korøvelser, speidergruppe, menighetsforening, juleba-
sarer og konserter. Julaften er kirken fylt av festkledde 
og glade mennesker som synger «Deilig er jorden» så 
taket løfter seg. Kirken fyller et behov for sosialt og 
religiøst møtested, ikke minst dersom bygget også kan 
brukes som selskapslokaler.

INNsAMlEdE MIdlER
Slik også på Bakkehaugen. De som fra 30-tallet flyttet 
inn i strøket her, trengte et sted der de kunne møtes til 
de viktige punktene i livet, de ønsket seg et kirkebygg, 
det var viktig for dem. «Kirkesaken» resulterte i et 
aktivt innsamlingsarbeid, og samlet nabolaget i et felles 
arbeid. En lokalt forankret byggekomitéen forvaltet 
kirkelegatet, og tillegg var andre gode krefter i sving. 
Allerede under krigen holdt Bakkehaugen Vel en stor 
basar i Oslo sentrum som innbrakte 22 000 kr . Disse 
pengene ble senere til  kirkeklokkene i Bakkehaugen. 
Kvinnene dannet kirkeringer og samlet inn penger til 

tekstiler og utsmykning av kirken, derfra kommer bl.a. 
det vakre billedteppet av Mari Prestegard Rustad i 
menighetssalen. Alterduken ble sydd av V. Moe og gitt i 
1975. Faktisk var Bakkehaugen kirke innom Stortingets 
talerstol på slutten av 50-tallet, da representanten 
Berte Rognerud stilte spørsmål om ikke kirkebygg 
burde unntas for omsetningsavgift, med Bakkehaugen 
kirke som eksempel fordi «den ene og alene skulle 
reises  for innsamlede midler» . 

Reist av innsamlede midler, altså. Dette er noe av 
det som gjør Bakkehaugen kirke så spesiell. Selv om 
generasjonen som reiste kirken nå er borte, bor mange 
av deres barn og barnebarn fremdeles i området. De 
husker, de vet at kirken er deres, bygd av deres forel-
dre og besteforeldre. På www.bokhylla.no finner vi en 
erindringsbok skrevet av Per Fuglum fra 1995 . Han 
forteller om sine foreldre: 

«Da planene om å bygge en egen kirke på Bakkehau-
gen nærmet seg sin realisering, var min far og mor aktive 
fra første stund. Mor deltok i en kirkering, mens far var 
primus motor i en komité som skulle samle inn penger 
til kirkens orgel. Også her gikk han systematisk til verks, 
skaffet seg ligningsprotokollene for å finne ut hvem som 
hadde råd til å gi og satte så i gang en 100-kroner-rul-
ling som brakte imponerende resultater. … Det sa seg 
også selv at mor og far kom til å føle seg hjemme i den 
nye kirken da den sto ferdig. Søndagsgudstjenestene og 
menighetskveldene forsømte de nødig. De var stolte av 
kirken sin og sto på god fot med dens prester.»

Ja, nemlig. Folket på Bakkehaugen har eid sin egen 
kirke, den har blitt bygd ved deres egen innsats, og den 
er fremdeles et viktig sted for dem.   

Gudstjenestene trekker ikke alltid så mange, men 
på familiegudstjenester kan det  myldre ganske bra! 
Julelørdagen med kafé, basar og salg av julekaker og 
håndarbeid er blitt et hyggelig treffpunkt. Når evange-
liet om barnet i krybben lyder på julaften, lever kirken 
vår, fylt av mennesker som møter både hverandre og 
budskapet om Guds nåde, i sin egen kirke. 
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dER 
jEg 
BoR

Av Sigurd Høye

INgEBoRg og johANNE, 8 år, på Ullevål Hagebys 
100-årsjubileum

trIves dere der dere bor?
Ja! Vi har bodd andre steder før, men vi trives best her.

hvorfor trIves dere så godt?
Fordi vi har mange venner her. 

hva skal tIl for å få det bra der man bor?
Man må være venner. Alle burde være greie med hver-
andre hele tiden, voksne også. Men det er kanskje ikke 
alltid så lett å få til.

olAV RoKsEth, redaktør av Hagebybladet, journal-
ist og forfatter

trIves du der du bor? 
Ja, jeg trives så godt her at det har vært en stor glede 
å redigere jubileumsboken Landsbyen i byen - Ullevål 
hageby 100 år. Det er en billedrik praktbok på 300 
sider. Boken omhandler både historien til Ullevål 
hageby og hva hagebyen er blitt til. Tilsammen blir det 
femten kapitler om temaer som parkene og plassene, 
arkitekturen og interiøret, hagene, de eldre, barna og 
ungdommen, idretten, næringslivet, krigen, veiene, 
den frivillige innsatsen og kulturen. 
 
hva tror du nÆrmIljøet betyr for folk?
Mye. Folk møtes på Damplass eller John Colletss plass 
og slår av en prat. Når du går tur med hund så treffer 
du alltid andre hundeelskere. Om sommeren er det 
mange hagefester og gatefester. 
 
hvordan kan man gjøre nÆrmIljøet enda 
bedre?
For det første bør Kinobygningen på John Collets 
plass utvikles til å bli et samfunnshus med blant 
annet ungdomsklubb. Ungdommen har ikke så mye 
å ta seg til i hagebyen, så det er viktig å få på plass et 
tilbud til dem. I tillegg hadde det vært fint å få omgjort 
Damplassen til en slags italiensk piazza med stenbe-
lagt dekke, restriksjoner på gjennmgangstrafikken og 
større uteplass for butikkene. 

RIgMoR sMIth-gAhRsEN, leder for menighetsrå-
det i Bakkehagen, Majorstuen og Vestre Aker menighet, 
på kirkekaffi i Bakkehaugen kirke

trIves du der du bor?
Ja, jeg trives veldig godt. Det er fint å bo i et område 
som både er landlig og sentralt, og som er så nærme 
jobben min. Dessuten er folkene som bor her veldig 
trivelige – men jeg tror jo at folk er trivelige de fleste 
steder.

hva skal tIl for å gjøre lokalmIljøet godt?
Jeg tror at særlig skolene er viktige. Alle barn og ung-
dommer må jo på skolen, derfor har de en stor betyd-
ning for hvordan lokalmiljøet er.  Mange andre lokale 
organisasjoner er heldigvis frivillige, slik som idrettslag 
og kirken. Disse har store muligheter for å påvirke 
lokalmiljøet i en god retning, men de har ikke den avg-
jørende betydningen som skolene har.

hvIlken betydnIng har menIgheten for 
lokalmIljøet?
Vi har en rekke aktiviter både for barn og voksne, og vi 
har ønske om flere aktiviteter. Mange av beboerne her i 
området er engasjerte i mye forskjellig. Kirken konkur-
rerer på sett og vis om oppmerksomhet og engasjement 
med mange andre gode formål, og det er som det skal 
være. Alt som er godt og riktig trenger jo ikke å skje i 
kirken. Men jeg ønsker at folk flest skal tenke på kirken 
som relevant og som en god ting i nærmiljøet.

yNgVAR ANdERsEN, trener og inspirator, på 
Søndagsklubben, et treningstilbud i Godalsparken 

trIves du der du bor?
Ja, absolutt. Vi har bodd her i fem år, og det har blitt 
omtrent som vi håpet på; masse unger som springer 
rundt, mange hyggelige folk, avslappet stemning. Det er 
en deilig følelse å bo nesten som på bygden, men i byen.

hva skal tIl for å gjøre lokalmIljøet godt?
Det er mange ulike aktiviteter som fungerer som lim i 
lokalmiljøet, det kan være ting i regi av idrettslagene eller 
kirken eller andre. Jeg tror dette hjelper til med å skape 
trivsel i lokalmiljøet, som er helt avgjørende for om folk 
velger å bli boende.

hva vIl du med søndagsklubben?
Å inspirere folk til å trene og holde seg i form er jo det jeg 
brenner for. Men mange sier også at det å trene sammen 
her bidrar til å fjerne kommunikasjonshindre. Neste 
gang de treffes etter treningen blir det en hyggelig prat i 
stedet for kun et nikk. Mange har med seg ungene her på 
Søndagsklubben – ungene trenger jo bare noen minut-
ter på å bli kjent, og så vil de leke sammen hjemme hos 
hverandre. Det gjør jo at de voksne blir bedre kjent med 
hverandre, og fører forhåpentligvis også til et enda bedre 
nærmiljø.
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gudstjENEstER   HØSTEN 2017
VESTRE AKER KIRKE BAKKEHAUGEN KIRKE

SEPTEMBER
Søndag 10. 11:00 Høymesse

Søndag 17. 11:00  
Høymesse. Tema: Skaperverket er ikke til salgs. Prest og pre-
dikant Knut Hallen. 

11:00
Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Alfa minigo-
spel synger.

Søndag 24. 11:00
Høymesse. Sangere fra Vestre Aker kammerkor, Majorstuen 
barne-og ungdomskor og Bakkehaugen jentekor deltar.

11:00  Høymesse. Prosjektkoret synger.

OKTOBER
Søndag 1. 19:00 Kveldsmesse 11:00 Høymesse

Søndag 8. 11:00  Høymesse

Søndag 15. 11:00 Høymesse 11:00 

Familiegudstjeneste, høsttakkefest. Ta gjerne med grønnsa-
ker, frukt eller noe med høstens farger til å pynte kirkerom-
met. Barn fra T-dagen (trosopplæringsdagen) og «Orgelbrus» 
deltar. 

Søndag 22. 11:00  Høymesse 11:00  Høymesse. Prosjektkoret synger.

Søndag 29. 11:00 
Høymesse, reformasjonsjubileum. Sangere fra Vestre Aker 
Kammerkor. Preken ved prost Trond Bakkevig.

NOVEMBER

Allehelgensdag, søndag 5.
11:00
19:00  

Allehelgensgudstjeneste. Vestre Aker Kammerkor  deltar.
Orgelresitasjon og lesninger for Allehelgensdagen.

11:00
Allehelgensgudstjeneste. Majorstuen Barne- og ungdomskor 
deltar. 

Søndag 12. 11:00 Familiegudstjeneste. Alfa minigospel feirer 25- årsjubileum.

Søndag 19. 11:00 Høymesse 11:00
Høymesse. Tema: Mennesket er ikke til salgs. Preken ved Knut 
Hallen. 

Søndag 26. 11:00 Salmemesse

DESEMBER

Første søndag i advent 3.

11:00

19:00

Familiegudstjeneste. LysVåken-barn og Ullevål PreSoul Chil-
dren deltar. Julemarked i menighetshuset etter gudstjenesten 
frem til kl 16.
Kveldsmesse 

Andre søndag i advent 10. 11:00 Høymesse 18:00
Lysmesse. Konfirmantene, Tåsen speidergruppe og Tåsen 
skolekorps deltar. Tenning av julegranen etterpå. 

Luciadagen, onsdag 13. 18:00 Luciamesse med kor og musikere.

Tredje søndag i advent 17. 11:00 Julesanggudstjeneste

Julaften, søndag 24.
14:30
16:00

Julegudstjeneste
Julegudstjeneste

14:30
16:00

Julegudstjeneste
Julegudstjeneste

Juledag, mandag 25. 11:00 Høytidsgudstjeneste 11:00 Høytidsgudstjeneste

2. juledag, tirsdag 26. 11:00 Høymesse

Søndag 31. 11:00 Høymesse

JANUAR
Nyttårsdag, mandag 1. 12:00 Prostigudstjeneste

4-årsbok i Bakkehaugen 17. september

Lysmesse i Bakkehaugen 10. desember

Reformasjonsjubileum i Vestre Aker 
29. oktober

LysVåken i Vestre Aker 2.-3. desember
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus lærte folket om Gud. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Ziyue Chen

Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. 
Navnene står bortover og nedover.

– Pappa, er det sant 
at tante Magda synger 

for de innsatte i fengselet 
hver søndag?

– Ja, gutten min. Det er 
en del av straffen.

Det lille tusenbeinet 
hadde falt og slått hull på 
alle bukseknærne sine.

Men moren satte bare på 
en tusenlapp.

Vær ikke bekymret! 
sier Jesus.

Finn navn på 8 ting med hjul!Fargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

K V I T T I B O B B

O M R U L L A T O R

S K Y B O A R D R M

K A L L I F N U G O

O M P A P A E L G P

M O S K I K V A L E

S K A T E B O A R D

I S K D A I G O M P

S Y K K E L N U B I

O R U L L E S T O L

T A T A T R U D E L
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suPERMANdAg
Bli med på Supermandag den 13.9, 
16.10, 30.10, 13.11 og 27.11.  kl 
16.45. Middag og kort samling, 
etterfulgt av aktiviteter for barn 
i alle aldre: Småbarnssang (1--4 
år) ved Kristine Kilvik. Større barn 
inviteres med på lek, forming  og 
aktiviteter. Voksne uten barn og 
eldre er også hjertelig velkommen! 
Middag (cateringmat) koster kr. 
50 per person / kr.200 per familie. 
Kontaktperson er trosopplæring-
smedarbeider  Silje Andersen. 

BAKKEhAugEN PRosjEKtKoR 
er et blandet kor for voksne. Koret 
øver i forkant av opptredener to-tre 
ganger i semesteret. Denne høsten 
synger koret på gudstjenestene 
24.9 og 22.10. Kontaktpersoner: 
Lillin Knudtzon likn@ nmbu.no og 
Bjørghild Kjelsvik bkjcg25@gmail.
com. 

MENIghEtsfoRENINgEN 
samles til hyggetreff hver andre 
mandag i måneden kl. 12.00. Fo-
ruten god servering og prat, består 
programmet av sang, utlodning 
og en andakt eller et kåseri. Ofte 
kommer en av prestene eller en 
annen gjest på besøk. Hyggetref-
fene i høst er 11.9, 9.10, 13.11 og 
11.12. Kontaktperson er Ragna Lier 
(95202101). 

hoBBy- og stRIKKEKAfÉ 
hver siste tirsdag i måneden i 
peisestua fra kl. 19.30. Vi bruker 
noe av tida til å forberede julelørd-
ag andre lørdag i advent, men det 
er ingen forutsetning for å være 
med.  Stikk gjerne innom, med eller 
uten strikketøy. Det blir kafé 29.8., 
26.9., 31.10. og 28.11. Julelørdagen 
arrangeres 9. desember kl 14-17. 

EIKEsKogEN fAMIlIE- 
sPEIdERE KfuK-KfuM 
Søndag 17.september er det 
natursti og bål ved kirka, etter 
familiegudstjeneste i Bakkehaugen, 
med felles utdeling av 4-årsbok 
for alle 4-åringer i menigheten. 12. 
november er det høsttur etter fam-
iliegudstjeneste i Vestre Aker kirke. 
Familiespeidergruppen er spesielt 
tilpasset familier med barn i alder-
en 3-7 år, men alle er velkomne. Det 
blir uteliv og speideraktiviteter, vi 
spiser og er sammen. Vi treffes på 
gudstjenesten søndag  kl 11 i kirk-
en og forflytter oss til et turområde 
i nærheten. 

Følg med på www.facebook.
com/ familiespeiding.eikeskogen 
eller kontakt torunnlandro@gmail. 
com eller kajabreivikfuruseth@ 
gmail.com.  

tÅsEN sPEIdERgRuPPE 
Tåsen Speidergruppe er tilsluttet 
Norges speiderforbund. Speiderne 
i gruppen er delt inn i tre enheter: 
småspeidere (2.-4. klasse), troppen 
(5.-10. klasse) og rovere (fra 10 
klasse). 

Gruppen har i mange år hatt 
sine samlinger i kjelleren i Bakke-
haugen kirke. Speiderne samles på 
onsdager fra kl. 18 til kl. 19.30. Det 
er stor aktivitet i speidergruppen. 
Velkommen til nye medlemmer. 
Kontaktperson er Jan Erik Kihlgren: 
jankihl@vikenfiber.no. 

BAKKEhAugEN jENtEKoR 
Øver på torsdager i kirkens 
menighetssal. Juniorkor (4.-7. 
klasse): 16:15-17:15. Aspirantkor 
(2.-3.klasse): 17:15-18:00. Begge 
korgruppene utgjør til sammen 
Bakkehaugen jentekor. Jentekoret 
har klassisk sangteknikk som ut-
gangspunkt. Repertoaret består av 
barnesanger, folkemusikk, klassisk, 
kirkemusikk, musikaler, Disney 
etc. Jentekoret har plass til flere 
medlemmer. 

Ta kontakt med kantor Marianne 
Reidarsdatter Eriksen me926@
kirken.no  

MIsjoNsfoRENINg 
Santabakva er en kvinneforen-
ing som er tilsluttet Normisjon. 
Foreningen møtes sporadisk og 
har sine samlinger i hjemmene.  Ta 
kontakt med Ragna Lier om du er 
interessert i å bli med i foreningen. 
(95202101). 

MIsjoNsPRosjEKt 
Bakkehaugen støtter et misjon-
sprosjekt drevet av Det Norske 
Misjonsselskap med fokus på evan-
gelisering og menighetsbygging i 
Kamerun. Prosjektet gir blant annet 
støtte til barne- og ungdomsarbeid 
og til en preste- og bibelskole. Det 
er kollekt til misjonsprosjektet flere 
ganger i løpet av året.   

sANg PÅ NoRsK 
Våren 2017 startet vi et 
språklærings- og integreringstiltak 
for flyktninger og andre innflyttere, 
med fokus på å synge sanger med 
norsk tekst. Vi fortsetter i høst og 
møtes på følgende mandager kl 
17 til 18.30:  25.9., 23.10., 20.11. 
og 18.12. Det er bare å møte opp! 
Kontaktperson er Rigmor Smith 
Gahrsen: rigmor.smith-gahrsen@
teologi.uio.no.  

oslo INtERNAtIoNAl 
ChuRCh (oIC)
OIC er en frittstående menighet 
med bånd både til Den norske kirke 
og til Det norske misjonsselskap. 
Siden 2014 har menigheten leid 
Bakkehaugen kirke som deres 
menighetslokale. Menigheten 
inviterer til engelskspråkelige 
gudstjenester hver søndag kl 16 
(det kan forekomme endringer i 
høytider og på enkelte søndager). 
Gudstjenestene er åpne for alle som 
ønsker å komme. Les mer på 
internationalchurchoslo.com/  

lEIE AV loKAlER 
Menighetssalen og/eller peisest-
uen i Bakkehaugen kirke leies 
ut til seminarer, dåpsselskap, 
minnesamvær og liknende. Både 
privatpersoner og organisasjoner 
kan leie. Denne høsten er lokalene 
spesielt flotte etter oppgraderinger 
i menighetssalen og med nytt 
kjøkken. Ta kontakt på epost til 
menighetskontoret via epost  post.
bmv.oslo@kirken.no eller telefon 
23 62 93 70 for info om pris og da-
toer.  Utleie av kirkerommet skjer 
etter særskilte regler med søknad 
på epost til menighetskontorets 
adresse.

dEt sKjER I

BAKKEhAugEN KIRKE
fAstE ARRANgEMENtER

søndag: Gudstjeneste på søndager kl. 11 (utenom 8.10, 29.10, 
12.11, 3.12, 31.12 og 14.1) . Følg med på www.kirken.no/bmv for 
informasjon om kalender. Åpent hus/kirkekaffe de fleste søndager 
etter gudstjenesten. 

mandag: Supermandag kl. 16.45 – 18.30 ca. annenhver uke.  Sang 
på norsk en mandag i måneden kl 17 – 18.30. Menighetsforenin-
gens hyggetreff kl. 12 andre mandag i måneden. 

tIrsdag: Hobby- og strikkekafé i peisestua kl. 19.30 hver siste 
tirsdag i måneden. 

onsdag: Tåsenspeiderne kl. 18. 

torsdag: Bakkehaugen jentekor: hovedkoret kl.16.15-17.15, 
aspirantkoret kl. 17.15-18    

Foto: Erik Hardeng

Familiespeiderne i aksjon Supermandag i Bakkehaugen

Bildetekst
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Superonsdag i menighetshuset

suPERoNsdAg 
Bli med på superonsdag den 6.9, 
13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11 
og 6.12.  Vi starter med middag 
fra kl.16.45 på menighetshuset. Kl. 
17.15 har vi en kort samling med 
sang og en bibelfortelling / andakt. 
Fra kl. 17.30 er det småbarnssang 
for de minste og korøvelser i Alfa 
minigospel og Ullevål Presoul 
Children. For de som ikke synger 
er det tilbud om bordtennis og 
ulike spill. Etter middagen er de 
voksne velkomne til å ta en kopp 
kaffe og være sosiale. 11/10 og 
8/11 har vi internasjonal mat og 
misjonsfokus i samarbeid med 
NMSU (Det norske misjonsselskaps 
barne- og ungdomsorganisasjon). 
Middag koster kr. 50 per person/ 
200,- for familie. Følg med på 
Facebook: Superonsdag- bmv.  

BABysANg 
Hver tirsdag i skoleåret kl. 11, i 
kirkerommet. Fokus i babysangen 
er barnet og fellesskapet mellom 
voksenperson og barn, men også 
fellesskapet barna imellom. Etterpå 
inviteres det til en enkel lunsj og 
prat frem til ca 12.15. Det koster 
kr. 50,- per gang, inkludert lunsj. 
Betaling skjer helst via Vipps eller 
kort. Det er ingen påmelding, bare 
møt opp!  

sMÅBARNssANg 
For barn fra 1-4 år med foreldre. 
Tilbudet er annenhver onsdag 
kl. 17.30-18, se Superonsdag. Vi 
synger, danser, leker, spiller på in-
strumenter og har det gøy. Tilbudet 
ledes av sangpedagog Marianne 
Jørgensen.   Ingen påmelding. 

dEt sKjER I

VEstRE AKER KIRKE
fAstE ARRANgEMENtER

søndag: Gudstjenester på søndager kl. 11  (utenom 1.10, 26.11, 17.12 
og 7.1.) Kirkekaffe/åpent hus etter gudstjenestene. De søndagene det 
ikke er gudstjeneste i Vestre Aker kl. 11 inviteres det alltid til fellesgud-
stjeneste i Bakkehaugen kirke. 
Kveldsgudstjeneste med taizepreg første søndag i måneden kl. 19. Se 
www.kirken.no/bmv for oppdatert informasjon. 

mandag: Enkelte temakvelder /  Tro- og tankekvelder kl. 19 i 
menighetshuset. 

tIrsdag: Babysang i kirken kl. 10.45-12.15 (sang 11-11.30). Majorst-
uen barne- og ungdomskor kl. 16.30. 

onsdag: Misjonsforening i peisestuen i menighetshuset første onsdag 
hver måned kl. 12-14. Superonsdag annenhver uke fra kl 16.45. Alfa 
minigospel  og Ullevål pre soul children øver hver uke kl. 17.30 – 18.30 
og Fresco Kor annenhver uke kl. 17.30 – 18.30.  

torsdag: Morgenbønn i kirken kl 9.00-9.15. Vestre Aker kammerkor 
kl. 19-22. 

AlfA MINIgosPEl 
For barn fra 3 år til og med 1. 
klasse, onsdager kl. 17.30. Mid-
dagsservering fra kl. 17.00 (kl. 
16.45 når det er superonsdag). 
Øvelsen har pause med saft/vann 
og litt å spise, og en avdeling med 
bibelfortellinger. Koret arrangerer 
egne konserter, deltar på gudstje-
nester og andre menighetsarrange-
ment. Nye medlemmer er alltid 
velkomne! Møt opp eller ta kontakt 
med Tone Tønsberg tlf. 932 51 410. 

I høst synger Alfa minigospel på 
familiegudstjeneste i Bakkehaugen 
kirke den 17. september og i Vestre 
Aker kirke søndag den 12. novem-
ber og på julemarkedet 3. desem-
ber. Søndag den 12. november 
feirer Alfa minigospel sitt 25-års 
jubileum med stor familiegudst-
jeneste og feiring etterpå! Koret 
inviterer også til høstkonsert på 
onsdag 18. oktober kl. 17.30, med 
påfølgende kveldsmat for alle. 

ullEVÅl PRE soul ChIldREN 
For barn fra 2. klasse til og med 5. 
klasse. Koret øver hver onsdag i 
skoleåret kl. 17.30-18.30 med Ole 
Kristian Kogstad som pianist, Silje 

Marie Andersen som sosial leder 
og Kristine Kilvik som dirigent. Se 
også Superonsdag. Kontaktperson 
er trosopplæringsmedarbeider Silje 
Marie Andersen.  

fREsCo KoR 
Fresco kor er for ungdommer fra 
8. klasse og oppover. Koret øver 
ca. annenhver onsdag kl. 17.30-
18.30. Fresco synger på enkelte 
gudstjenester, har egne konserter 
og sang denne høsten på 100-års-
festen til Ullevål Hageby. . Med-
lemmene lærer sanger fra den 
norske kulturskatten. Korledere er 
Ingvild Bryn og Tale Bryn Teigene.  

MAjoRstuEN BARNE- og 
uNgdoMsKoR 
Koret øver tirsdager i Vestre Aker 
kirke/menighetshus. Vi har aspir-
antgruppe fra 3.-4. klasse og hoved-
kor fra 5. - 10- klasse. Koret synger 
klassisk musikk, folkemusikk, 
popmusikk og annet. Høsten 2017 
skal koret være med og framføre 
Haydns Årstidene i norsk overset-
telse, med Det Norske Solistkor og 
Ensemble Allegria. Denne høsten 

synger koret på gudstjeneste den 
24.9 i Vestre Aker kirke og den 5.11 
i Bakkehaugen kirke.  

Koret ønsker gjerne nye sangere. 
Det er prøvesang for nye medlem-
mer. Dirigent og kontaktperson 
er Sindre Beitohaugen (dirigent@
mbuk.no). Se også: www.mbuk.no. 

MoRgENBøNN 
De fleste torsdager klokka 9.00- 
9.15 samles ansatte i menigheten 
til en kort liturgisk morgensam-
ling  i Vestre Aker kirke. Morgen-
bønnen er åpen for alle som vil 
være med.  Inngang fra sidedør 
som vender mot kontorbyggene. 

MIsjoNsfoRENINgEN 
Vestre Aker har samarbeidsavtale 
med Det Norske Misjonsselskap 
om prosjektet «Fokus Thailand: 
Budskap – Bistand». Prosjektet 
fokuserer på barn og utdanning i 
slummen og kirkelig undervisning 
i regi av Den evangelisk-lutherske 
kirken i Thailand. Prestegårdens 
misjonsforening er tilknyttet NMS, 
og støtter opp om menighetens 

Foto: Lars-Gunnar Lesto

Småbarnssang under Superonsdag
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DERES
DAME & HERRE

FRISØR
V/FAGERBORG SKOLE
SVEIN A. JOHANSEN

I samme familie siden 1959

FAGERBORGGT 50 A
0360 OSLO

TLF.: 22 60 69 47
Hjemmebesøk etter avtale

Org. nr: 970 226 257 mva

øNsKER du Å ANNoNsERE I PÅ KIRKEBAKKEN?
På kirkebakken utgis to ganger i året og blir distribuert med posten til 
10.000 husstander i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, St. Hanshaugen 
og Sogn. Kontakt brynjulf@brynjulf.no for et godt annonsetilbud.

VIl du støttE PÅ KIRKEBAKKEN?
Menighetsbladet lages av frivillige i menigheten. Vi er takknemlige for 
støtte, slik at vi kan lage flere menighetsblader fremover. Menighetens 
konto: 1609.08.66609. Gaven må merkes På kirkebakken.

du KAN gI MEd VIPPs
Menigheten har etablert  
VIPPS-avtale slik at du kan 
gi takkoffer via mobil- 
telefonen. 
vestre aker kirke: 
VIPPS-nr. 16207
bakkehaugen kirke: 
VIPPS-nr. 16208

Vestre Aker kammerkor (Foto: Karolina Bieszcad Stie)

misjonsprosjekt. Foreningen møtes 
første onsdag i måneden kl. 12 – 14 
i peisestua i Vestre Aker menighet-
shus: 

Denne høsten møtes fore-
ningen 4.10, 1.11 og 6.12. Mø-
tene er åpne for alle! Velkom-
men! Kontaktperson: Turid 
Hallen turid.hallen@gmail.com 

VEstRE AKER KAMMERKoR 
Kantor Karstein Ærø er dirigent for 
koret som har ca. 40 medlemmer. 
Øvelser torsdager kl. 19-21.30. Det 
er ledig plass for nye sangere. Har 
du lyst til å være med, ta kontakt 
for prøvesang til Bjørg Farup, tlf. 
40203395. 

Koret fremfører Duruflé sitt 
Requiem lørdag 21.og søndag 
22.oktober, begge dager kl 19. (se 
egen annonse i På Kirkebakken). 
Den tradisjonelle julekonserten 
Hellige Natt fremføres lørdag 9. 
og søndag 10. desember, begge 
dager kl. 19.00.  Koret synger også 
på Allehelgensgudstjenesten 5. 
november, og korgrupper deltar 

på gudstjenestene 24.9, 29.10 og 
19.11. Følg koret på www.vak.no. 

tEMAKVEldER 
I 10 år har en egen komité invitert 
til temakvelder i Menighetshuset 
på mandager. Dette er kvelder 
med varierte tema, servering og 
kulturelle innslag. Ingvild Bryn er 
fast møteleder. 

Denne høsten blir det kun ett 
temamøte, på mandag 23. oktober 
kl. 19 (merk tidspunktet). På høs-
tens temamøte feires hundreårs-
jubileet til Ullevål Hageby. Det blir 
en kveld med mange spennende 
gjester og musikalske gjester. Se 
egen notis i På Kirkebakken. 

tRo- og tANKEKVEldER
foregår også  på mandager kl. 19 i 
Vestre Aker menighetshus. Denne 
høsten blir det to samlinger:

 18. september: Avtroppende 
biskop i Oslo,  Ole Christian 
Kvarme,  vil i samtale med sokne-
prest Hanne Elstrøm fortelle om 

sitt arbeid både borte og hjemme, 
om gledene og utfordringene og om 
livets små og store øyeblikk. 

13. november: «Bibelens 
gudsbilde» v/ prof. emeritus Karl 
William Weyde, Det teologiske 
menighetsfakultetet. 

Etter innledningene er det påføl-
gende samtale over litt kveldsmat 
og en enkel liturgisk avslutning. 
Inngang 50 kr. Alle er velkommen. 
Følg med på plakater, Facebook og 
hjemmeside for mer info. 

lEIE MENIghEtshusEt? 
Menigheten leier ut menighetssal, 
peisestue og grupperom til organis-
asjoner og privatpersoner, for ulike 
feiringer, konserter, seminar og 
minnesamvær. Ta kontakt på epost 
til menighetskontoret: post.bmv.
oslo@kirken.no  for informasjon 
om pris og ledige datoer.  

Utleie av kirkerommet skjer 
etter særskilte regler med søknad 
på epost til menighetskontorets 
adresse. Post.bmv.oslo@kirken.no

Biskop Kvarme kommer på Tro- og 
tankekveld 18. september.
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dEt sKjER I

MAjoRstuEN KIRKE

Fra 2015 har ikke vår menighet dis-
ponert Majorstuen kirke. I stedet 
er kirken overtatt av Majorstua+, 
som er et byomfattende tilbud for 
unge-voksne i alderen 18 – 30 år 
i regi av Den norske kirke i Oslo. 
Les mer om Majorstua+ på:  www.
majorstuapluss.no. Majorstua+ har 
i dag tre hovedsatsinger:  Suppe og 
messe, konserter og Gudstjeneste 
for unge voksne:

suPPE og MEssE 
Hver torsdag inviteres det til gratis 
hjemmelaget suppe i våpenhuset kl 
17, etterfulgt av en kveldsmesse i 
Capella Johannea kl 18. 

KoNsERtER 
Med støtte fra Norsk Kulturråd 
inviteres det til konsertserien 
Musikk for Gud og hvermann.  
Konsertene er på onsdager kl. 20, 
enten i kirkerommet eller i Capella 
Johannea.  Konserter denne høsten 
er: 20/9: Eyolf Dale , 4/10: Elise og 
Martin , 18/10: Vaaje , 1/11: Kjemi-
lie , 15/11: Marie Løvås

gudstjENEstE foR uNgE 
VoKsNE (guV)
arrangeres i samarbeid med 
Blindern KFUK- KFUM og foregår 
på søndager kl. 19.00. Høstens gud-
stjenester er :  17/9, 8/10, 22/10, 
5/11, 19/11. Etter gudstjenesten 
inviteres det til Café UV

KoR MAjoR 
Kor Major er et Unge voksne-kor 
i KFUK-KFUM, men med et nært 
samarbeid med Majorstua+. Øvel-
ser mandag kl. 18.30-21.00. Koret 
har rundt 75 medlemmer i alderen 
19-31 år. Lørdag  21. oktober har 
Kor Major høstkonsert og søndag 
3. desember inviterer Kor Major og 
Majorstua+ til den stemningsfulle 
Lysmessen. Mer info om Kor Major 
finner du på www.kormajor.no

MEdItAtIVE KVEldsMEssER I 
CAPEllA johANNEA
Den kristne dialogorganisasjonen 
Aeropagos, inviterer til måned-
lige kveldsgudstjenester i Capella 
Johannea som ligger i tårnfoten i 
Majorstuen kirke. Dette er messer 
med rom for stillhet, ettertanke og 
meditativ musikk i Taizé-tradis-
jonen. Klassisk gitar ved Ulla Käll. 
Messen varer fra kl 19.00-19.45. 
Kvelden avsluttes med enkel 
servering, og mulighet for prat og 
fellesskap (19.45-21.00) 
Denne høsten er messene den 
18. september, 23. oktober og 20. 
november. Mer info på www.aerop-
agos.no

PÅ NEtt MEd MENIghEtEN
Du finner informasjon om Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet på www.KIRKEN.No/BMV
Har du innspill til saker som bør på nettsidene? Ta kontakt med Bjørghild Kjelsvik (bkjcg25@gmail.com). 

Menigheten har flere fACEBooK-sider.  

For aktiviteter i Bakkehaugen, følg med på siden BAKKEhAugEN KIRKE, 

og for aktiviteter i Vestre Aker, følg med på siden VEstRE AKER KIRKE.
Superdagene har Facebook-sidene suPERMANdAg-BMV og suPERoNsdAg-BMV, 

Familiespeiderne har siden EIKEsKogEN fAMIlIEsPEIdINg.
Se også siden tRosoPPlæRINg I BMVA.

	  

	  

	  
	  
Adresse:	  Theresesgate	  14,	  0452	  Oslo	  	   Tlf.	  22463079	  	   Epost:	  ebergman@online.no	  

	  

Bøker	  og	  boksamlinger	  kjøpes.	  Vi	  henter!	  
	  

www.adamstuenantikvariat.no	  
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ullEVÅl hAgEBy I 100!
Vi feirer hundreårsjubileet til 
Ullevål Hageby i Vestre Aker 
menighetshus mandag 23. okto-
ber kl. 19. Det blir flere gjester 
og musikalske innslag. Blant 
de musikalske gjestene er unge 
Marcus Nguyen, som imponerte 
alle på 100-årsfesten på Damplass 
i august. Olav Rokseth kommer 
også med sin nye jubileumsbok. 
Det er mulig å få kjøpt boken under 
arrangementet. 

Komiteen bak temakveldene 
i Vestre Aker kan feire 10-års-
jubileum i år, så her er det mye 
å feire. Derfor slår vi til med en 
marsipankake! Ingvild Bryn vil lede 
kvelden. Velkommen til alle! 
Hilsen Voksenutvalget i Bakkehau-
gen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighet.

AVsKjEd MEd BIsKoP olE 
KRIstIAN KVARME
Oslo biskop er også en del av vår 
menighet, med embetsbolig i den 
gamle prestegården i Blindernveien 
19. 30. september er siste dag som 
biskop i Oslo, og i den anledning in-
viteres det til en Tro- og tankekveld 
i Vestre Aker menighetshus på 
mandag 18. september kl. 19.00. 

Biskopen vil i samtale med sokne-
prest Hanne Elstrøm fortelle om 
sitt arbeid både borte og hjemme, 
om gledene og utfordringene og 
om livets små og store øyeblikk. 
Det blir samtale, enkel servering og 
en kort liturgisk kveldsavslutning. 
Velkommen til et spennende møte! 

KoNfIRMANt 2018
Konfirmasjon er en viktig tradisjon 
for de fleste ungdommer og famili-
er. I Norge velger rundt 60% av 9. 
klassingene å konfirmere seg i Den 
norske kirke, det vil si rundt 40.000 
konfirmanter. I vår menighet pleier 
vi å være rundt 50 – 70 konfirman-
ter. I sommer sendte vi ut invitas-
jon til alle medlemmene våre som 
er født i 2003. Vi har også lagt ut 
informasjonsbrev på hjemmesiden 
vår, www.kirken.no/bmv. 

I løpet av september sendes 
det ut utfyllende informasjon med 
påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist 
er 15. oktober. Se hjemmesiden om 
du ikke får brev i posten. Vi håper 
at det også i år blir en stor og flott 
gruppe konfirmanter, og gleder oss 
til oppstart i slutten av november. 

Nytt i år er at konfirmantene 
møtes i mindre grupper som alle 

har hvert sitt spesielle fokus; 1. 
Kunst og kultur, 2. Sang og kor, 
3. Diakoni og solidaritet og 4. 
Studiegruppa. I tillegg samles alle 
konfirmantene noen lørdager i lø-
pet av vårsemesteret og på enkelte 
gudstjenester. Høydepunktet vil for 
de fleste være konfirmantleiren, 
som denne gangen er lagt til august 
2018. Selve konfirmasjonsdagene 
blir lørdag 25.8 i Bakkehaugen 
(mulig også 26.8 om mange kon-
firmanter), og lørdag 1. 9 i Vestre 
Aker kirke (mulig også 2.9 om 
mange konfirmanter). Kontakt-
person er prest Christoffer Tjelle: 
Email: ct869@kirken.no eller 
23629374. 

REfoRMAsjoNsMARKERINg 
I 2017 er det 500 år siden Martin 
Luther spikret opp sine 95 teser 
på slottsdøren i Wittenberg. Med 
det var de store omveltningene i 
gang som skulle ende opp i refor-
masjonen og bruddet med Den 
romersk-katolske kirken. Martin 
Luther og reformasjonen har hatt 
enorm betydning både for sam-
funnsliv, kulturliv og kirkeliv her i 
Norge, og dette markeres på flere 
gudstjenester i høst. 

Søndag 17. september: temagud-
stjeneste i Vestre Aker kirke med 
overskriften «Skaperverket er ikke 
til salgs». Daglig leder i Samar-
beidsrådet for menighet og misjon, 
Knut Hallen er prest og predikant. 
Søndag 19. november: temagudst-
jeneste i Bakkehaugen kirke, med 
overskrift «Mennesket er ikke til 
salgs». Også denne gangen vil Knut 
Hallen være predikant, mens kapel-
lan Christoffer Tjelle er liturg. 

Selve jubileumsdagen for refor-
masjonen feires i en festgudstje-
neste i Vestre Aker kirke søndag 29. 
oktober. Prost Trond Bakkevig vil 
preke  og sangere fra Vestre Aker 
Kammerkor deltar. Liturg er kapel-

NotIsER

lan Christoffer Tjelle. Etter gudst-
jenesten inviteres alle til jubileum-
skirkekaffe  i menighetshuset. 

KVEldsMEssER I VEstRE 
AKER KIRKE
I flere år har det vært et tilbud om 
meditative kveldsmesser i Vestre 
Aker kirke. Kveldsmessene er i 
hovedsak lagt til den første sønd-
agen i måneden kl. 19.00. På disse 
messene er det en rolig puls, hvor 
vi bruker sanger fra Taize-tradisjo-
nen og følger en enkel liturgi. Det er 
ikke preken, men etter evangeliele-
sningen er det rom for stillhet og 
meditasjon. Nattverdfeiringen er 
en sentral del av kveldsmessen, 
og i forkant av denne er det også 
anledning til lystenning og forbønn. 
Vi håper mange vil oppdage dette 
flotte tilbudet, og få en fin avslut-
ning på helgen. 

hVA VIl jEg At KIRKEN sKAl 
VæRE foR MINE BARN og 
VÅR fAMIlIE? 
Mandag 4. september hadde vi 
temakveld med fokus på trosop-
plæring og hvordan vi kan la 
kristen tro og kirke få en naturlig 
plass i barnas og familiens hverd-
ag. Søndag 5. november kl. 20.00 
fortsetter vi samtalen. Da får vi 
besøk av filosof Henrik Syse som vil 
innlede til samtale. Velkommen til 
Vestre Aker menighetshus. Møtet 
begynner like etter en orgelre-
sitasjon med lesninger i kirken. 
Arrangør er Trosopplæringsutval-
get.  Følg med på facebooksiden 
«Trosopplæring i BMVA». 

luCIAMEssE søKER sANgERE!
I flere år har det blitt feiret Lucia-
messe i Bakkehaugen kirke. Dette 

er en gudstjeneste med lesninger 
og korsang, forbønn og lystenning. 
Messen avsluttes med en førjuls-
samling i menighetssalen. Men: 
det trengs sangere til Luciakoret! 
Prosjektkor 1: Vi søker etter deg, 
gutt eller jente som går i 2. – 4. 
klasse. Prosjektkor 2: Vi søker etter 
deg, gutt eller jente, som går i 5. – 
10. klasse. 

Øvingene starter opp etter høst-
ferien (uke 41) med øvingsdager 
på torsdag ettermiddag /  eventuelt 
lørdag formiddag i Bakkehaugen 
kirke. For info og påmelding ta 
kontakt med kantor Marianne 
Eriksen: me926@kirken.no, innen 
1. oktober. 

julEVANdRINgER foR 
BARNEhAgEBARN
De siste årene har vi invitert til 
julevandringer i Vestre Aker kirke i 
desember. Da kommer det grup-
per på opptil  30 barnehagebarn 
til kirken og får oppleve jule-
fortellingen gjennom en vandring i 
kirkerommet. På vandringen møter 
de mange av personene i juleevan-
geliet, i form av et skuespill hvor 
også barna for være deltagende og 
aktive. I år blir det julevandringer 
den 12., 13. og 14. desember. De 
lokale barnehagene får spesiell 
invitasjon. Kontaktperson er prest 
Christoffer Tjelle. 

julEMARKEdER 
I Vestre Aker menighetshus 
inviteres det til julemarked med 
kafeteria, salgsboder, utlodning og 
juleverksted for barna den 3. de-
sember kl. 12 – 16.  I Bakkehaugen 
kirke inviteres det til «Julelørdag» 
9. desember kl. 14 – 17. Det blir ba-
sar, kafé og salgsboder, juleverksted 
for barna og sangstund i kirken. 
Velkommen til hyggelige advent-

sopplevelser og en god handel i 
Vestre Aker menighetshus og i 
Bakkehaugen kirke! Alle inntekter 
går til menighetens arbeid!

oRgElKoNsERt
21. desember kl. 21.00 fremfører 
kantor Karstein Ærø Olivier Mes-
siaens store orgelverk «La Nativité 
du Seigneur» (Herrens fødsel) i 
Vestre Aker kirke. Det er ni medi-
tasjoner over Jesu fødsel. Mellom 
hver meditasjon er det lesninger. 

t-dAg foR BARN fRA 2. – 5. 
KlAssE 
T-dag står for Trosopplæringsdag 
og er et helt nytt tiltak i menighet-
en vår. Tanken er at barna skal 
få bli kjent med kirken og lære 
om kristendom på en spennende 
og variert måte på noen utvalgte 
lørdager i løpet av året. Vi spiser og 
leker sammen og har ulike kreative 
aktiviteter som er tilpasset dagens 
tema. Det blir også formidling 
av kunnskap, sang og en sam-
lingsstund i kirkerommet. En del av 
dagen handler også om å forberede 
oss til søndagens familiegudstje-
neste hvor barna på T-dagen tar 
aktivt del. 

Høstens første T-dag blir på lørd-
ag  14. oktober i Bakkehaugen kirke 
og varer fra kl. 14 – 16. I forlengels-
en av T-dagen skal vi feire Høst-
takkefest på familiegudstjenesten 
på søndag 15. oktober kl. 11. Er du/ 
ditt barn  interessert i å bli med på 
T-dagen, så ta kontakt på telefon 
23629378. Vi har også opprettet 
en egen gruppe på Facebook som 
heter «Trosopplæring i BMVA». 



PÅ KIRKEBAKKEN  – Menighetsblad for 
bakkehaugen, majorstuen og vestre aker 
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Bladet kategoriseres som uadressert informasjon, og 
distribueres til alle husstander i menighetens område. 
På grunn av at Postens distribusjonsområder ikke 
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«Den norske kirke er landsdekkende 
slik at geografisk tilhørighet også gir 

tilhørighet til en menighet […] det 
er verken meninger, type religiøsitet 

eller sosial status som gjør en 
menighet til menighet, eller en kirke 
til en kirke. Vi er menighet og kirke 
ganske enkelt fordi vi er døpt inn i 

den. Gjennom dåpen kommer Gud til 
oss, samler oss og gjør oss til kirke – 
uavhengig av meninger, religiøsitet 

eller sosial status.»

Prost Trond Bakkevig, 
i PÅ KIRKEBAKKEN 1–2015


