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«bruk steMMeretten din!» sto det på den kon-
volutten som inneholdt valgkort og informasjon om 
Kirkevalget 2019, og som lå i min postkasse for en tid 
siden. I tillegg til at brevet inneholdt presis og saklig in-
formasjon om hvor og når jeg kan stemme ved kirkeval-
get 8. og 9. september,  var det også utformet som en 
direkte henvendelse. «Hei du, lenge siden sist?» sto det, 
for så å fortsette «Var det i julen, i en begravelse eller 
i et bryllup i fjor sommer? Eller går du kanskje ofte i 
kirken?» Og den kanskje aller fineste setningen i brevet 
kom nederst på siden: «Kirken skal være et rom for deg 
i ditt nærmiljø ». Det handler om å være kirke – akkurat 
her, her hvor vi bor og lever våre liv.

Midt i vår verden, her hvor vi bor, 
står et bygg som et tegn på vår tro. 
Lyset og mørket, himmel og jord, 
møtes her i en levende bro.

Midt i vår verden, her hvor vi bor, 
reiser tårnet seg opp som en mast. 
Skipet og teltet, folk underveis.
Vi har funnet en plass for vår rast.

Slik er teksten i de to første versene i Arne Sæthers 
jordnære og himmelvendte kirkesalme (Norsk 
salmebok nr 561).

Underveis fra vUgge til grav er det gitt oss et 
rom for vår rast. Hit får vi komme med hele livet.  Her 
skjenkes vi en himmel over livet – i sorg og i glede. Det 

hellige rom møter oss som en stor, åpen favn og tar 
imot oss. Her skal alle ha sin plass, unge og eldre, barn 
og voksne. Ved ordet, ved dåpens nåde og nattverdens 
gave møtes vi med tro, håp og kjærlighet fra den lev-
ende Gud – midt i vår verden.

ved årets KirKevalg har ca. 12000 personer i vårt 
land sagt «ja» til å stille til valg til menighetsråd og 
bispedømmeråd. De som velges inn I disse rådene skal 
de neste fire årene bidra til at kirken midt i den 
enkeltes verden skal ha åpne dører og gode tjeneste- 
tilbud som gir oss rom. I dette valget er det viktig at alle 
kirkemedlemmer bidrar til en aktiv og tilstede- 
værende folkekirke på sitt sted gjennom å bruke vår 
demokratiske rett til å stemme – alle som bruker kirken 
og som har bruk for kirken oppfordres til engasjement 
– midt i vår verden – slik at kirken virkelig er et rom for 
oss i vårt næmiljø. Bruk derfor stemmeretten din!

Godt kirkevalg!

BAKKEhAugEN, MAjoRstuEN og 
VEstRE AKER MENIghEt

www.kirken.no/bmv
Kontor: Ullevålsveien 117, 0359 Oslo. 
Kontortid mandag-torsdag 10.00 – 14.00 
Tlf: 23 62 93 70 
E-post: post.bmv.oslo@kirken.no

Kirkens felles sentralbord i Oslo: 23 62 90 00 
Åpent hverdager fra 08.00 – 15.30 
For henvendelser vedrørende dåp og bryllup kontaktes 
Kirketorget: 23 62 90 09, kirketorget.oslo@kirken.no.

vestre aKer KirKe
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BaKKehaUgen KirKe
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23 62 93 70 
Seniorprest hjalmar KjelsviK
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Kordirigent Ullevål Soul Kids nOra maria lia
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«KIRKEN sKAl VæRE 
Et RoM foR dEg I  
dItt NæRMIljø» 

foRANdRINg 
og 
foRNyElsE
I forbindelse med kirkevalget i høst retter vi i 
dette nummeret av På kirkebakken oppmerksom-
heten mot styreform og demokrati i kirken og i 
samfunnet.

Det er store endringer på gang når det gjelder 
forholdet mellom stat og kirke. I 2012 ble Grun-
nloven endret og statskirken avviklet. I 2017 ble 
Den norske kirke et eget rettssubjekt, og det pågår 
nå prosesser som skal lede frem til ny kirkeord-
ning og ny felles lov for tros- og livssynssamfunn i 
2020.

Den mange århundrer gamle og tidvis svært 
sterke alliansen mellom stat og kirke er nå fortid. 
På kirkebakken ser nærmere på en lokal størrelse 
som møtte sterk motstand som følge av denne 
alliansen, nemlig legpredikant, folkevekker og 
samfunnsreformator Hans Nielsen Hauge. Hauge 
bodde på Bakkehaugen gård, der Bakkehaugen 
kirke nå ligger, for rundt 200 år siden. 

En annen – og nåtidig – lokal størrelse vi 
møter i dette nummeret av På kirkebakken er 
Lillin Knudtzon, som har forsket på medvirkning 
og lokaldemokrati. I tillegg blir vi kjent med 
menighetsrådleder Rigmor Smith-Gahrsen, alle 
kandidatene til høstens menighetsrådvalg, og des-
suten Arve Juritzen, som av nominasjonskomiteen 
er foreslått som Vestre Aker prostis representant i 
bispedømmerådet ved kirkevalget. 

Hva som vil skje med og i kirken etter skillet 
fra staten er uvisst. Hans Nielsen Hauge-kjenner 
Trygve Riiser Gundersen påpeker at selv om en-
dringen kan være vond og vanskelig, er den også 
en mulig kilde til fornyelse. Og hva det nye vil bli, 
er opp til oss – og alle de rundt 7.000 rådsmed-
lemmer som stemmes inn ved Kirkevalget 2019.  

God høst og god lesning!

Redaksjonen

elisabet  yrwing 
guthus er prost i 
Vestre Aker 
prosti
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Menighetsrådleder rigMor sMith-gahrsen 
stiller igjen sOm Kandidat til høstens valg.  
for – Vi hogger ikke bare stein, Vi bygger en 
Katedral.

Av Brynjulf Jung Tjønn Foto: Sigurd Høye

hVA gjøR Et MENIghEtsRÅd?
Kirkelovens § 9 handler om menighetsrådets oppgaver. 
Jeg synes formuleringene i første avsnitt der er så 
flotte. Det står: Menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan 
bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte 
gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål 
og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Det står enda mer 
der – om ansvar for kirkemusikk, diakoni, økonomi, 
medvirkning ved ansettelser, plikt til å orientere resten 
av menigheten og svare på høringer. Alt dette er viktige 
oppgaver for menighetsrådet, men jeg synes det første 
avsnittet er det viktigste. Det er inspirerende, litt gam-
meldags, kanskje, men fint!

hVoRfoR VIllE du lEdE MENIghEtsRÅdEt?
Jeg synes det er moro å være møteleder. Det er spen-
nende å være med på å berede grunnen for gode 
meningsutvekslinger og hjelpe til med å komme fram 
til gode beslutninger. Det har man god mulighet for 
som leder. Menighetsrådets medlemmer er ikke alltid 
enige, selv om vi deler ønsket om å oppfylle kirkelovens 
paragraf 9. Som leder har man en spesielt god mulighet 
for å være med på å legge til rette for at vi kan trekke 
sammen og bruke kreftene våre på en god måte.

hVA øNsKER du Å oPPNÅ foR MENIghEtEN?
Det er ikke så lett å svare på et slikt spørsmål. Det har 
nok variert litt, men etter sammenslåingen har vært 
viktig for meg å ta vare på det fine vi har. Det er lett å 
tenke at vi har mye ugjort, kunne gjort så mye mer, og 
det er jo alltid sant. Men det er også viktig å se og sette 
pris på det som foregår – og ikke minst de menneskene 
som gjør en innsats. Det har vært viktig for meg å prøve 
å bidra til raushet. 

hVoRfoR ENgAsjERE sEg fRIVIllIg I KIRKEN?
På en måte er det opplagt: Det er mye vi har lyst til å 
gjøre og de ansatte kan ikke gjøre det aleine. Strate-
gien vi vedtok for menigheten tidligere i år, sier noe 
om frivillighet som jeg tror er riktig: Medvirkning gir 
mening. Frivillige nettverk skaper tilhørighet og styrker 
menigheten. Gud har skapt oss til felleskap. Menigheten 
ønsker å være et naturlig felleskap hvor vi finner sam-
men, møter Gud og ser hverandre. 

hVA fÅR MAN IgjEN foR Alt ARBEIdEt?
Det kan nok være litt arbeidsomt til tider, men jeg 
tenker ikke egentlig at det trenger å bli for mye arbeid. 
Det finnes selvsagt en uendelighet av oppgaver å ta fatt 
på, men vi kan bare gjøre det vi kan. Jeg synes arbeidet 
i rådet er interessant i seg selv, vi får diskutere mange 
ting som er spennende. Og så tenker jeg at det vi gjør 
står i en større sammenheng. Vi hogger ikke bare stein, 
vi bygger en katedral. 

hVA øNsKER du Å VæRE KjENt foR?
Det er et krevende spørsmål! Men jeg vil legge vekt på 
det jeg var inne på over: Jeg vil gjerne bli oppfatta som 
raus, som en person som lager muligheter for rause 
sammenhenger og menneskemøter. Prost Elisabet 
Yrwing Guthus minna oss i gudstjenesten 11. august 
om at, som Kirkens bymisjons sier, alle er mer enn det 
du ser. Det synes jeg er viktig – og veldig spennende – å 
huske på.

hVA ER KIRKENs støRstE utfoRdRINg?
Enda et utfordrende spørsmål! Jeg vet ikke om jeg kan 
pekte på den største utfordringen, men jeg tror jeg vil 
svare slik: Det er en utfordring at mange mennesker 
tenker at Jesus-fortellingene og kirkas ritualer ikke er 
særlig relevante for dem. Vi har veldige ressurser i 
gudstjenestenes ritualer og formidling av bibelhist-
oriene, men det er mange det ikke gir mening for. Én 
grunn kan være at man forbinder forkynnelse og kirke 
med meningstvang og maktmisbruk. Det er en stor 
utfordring å gjøre det sant, som det heter i den tidligere 
nevnte strategien at livene våre får retning gjennom 
Jesus. Han er verdens lys. Menighetsfelleskapet vil gi 
styrke i troen, livsmot og glede, trøst og utfordringer. 
Menighetsfelleskapet vil oppmuntre til deltagelse og 
tjeneste.

For oss i Bakkehagen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighet akkurat nå peker strategien på fem utfor-
drende områder: Gudstjenestene, rekruttering til dåp 
og trosopplæring, arbeid for og med barn og ungdom, 
synlighet og samarbeid (informasjon) og frivillighet.RIgMoRs 

godE 
RÅd

fAKtA
navn: RigmOR Smith-gahRSEn
født: 1961
familie: gift, Ett vOKSEnt baRn
fra: KRISTIANSAND
BOr: i øSthEllinga 
jOBB: SEniORRåDgivER i aDminiStRaSJOnEn 
vED DEt tEOlOgiSKE faKultEt, 
univERSitEtEt i OSlO
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Adolph Tidemand: Haugianerne  Foto: Nasjonalmuseet / Lathion, Jacques Hans Nielsen Hauge

RAdIKAlEREN PÅ 
BAKKEhAugEN

Trygve Riiser Gundersen

hans nielsen haUge fOrBindes Ofte med 
KOnservatisme Og mørKemannsvirKsOm-
het. litteratUrviter Og fOrlagsredaKtør 
trygve riiser gUndersen vil fOrmidle et 
annet Bilde av radiKaleren Og BOnden på 
BaKKehaUgen. 

Av Sigurd Høye

Hans Nielsen Hauge er bondesønnen fra Tune i Østfold 
som 25 år gammel, i 1796, opplevde seg kallet til å 
forkynne Guds ord. I åtte år vandret han rundt i Norge, 
fra Kristiansand i sør til Malangen i nord. Om dagen 
arbeidet han på gårdene hvor han fikk husrom, og 
om kvelden samlet han folk til andakt. Han ble tatt i 
mot med åpne armer, og fikk en stor tilhengerskare – 
«vennene» eller haugianerne. Etter hvert kjøpte 
bevegelsen gårder, startet fabrikker, trykket bøker og 
ble til en slags organisasjon før organisasjoner fan-
tes. Hauges vandringer var avbrutt av mange korte 
fengselsopphold, inntil han i 1804 igjen ble arrestert og 
fengslet under harde betingelser. 

–  Broren og en del av vennene kjøper Bakkehaugen 
gård i 1810. Hauge får etter hvert mildere sonings-
forhold, og fra 1811 bor han på gården store deler av 
tiden. Han slår seg ned der for godt etter at saken mot 
ham endelig avsluttes i 1814. Da er han svekket etter 
det lange fengselsoppholdet, og gården blir en redning 
for ham. Det er lett å se at han har det bra der – han 
har vennene på besøk, gifter seg, driver en møn-
stergård, starter mølle ved Akerselva. Jeg tenker det er 
en periode hvor han lever ut et  viktig kulturelt ideal i 
samtiden, nemlig den opplyste bonden, forklarer Riiser 
Gundersen. Kritikeren og forlagsredaktøren i Forlaget 
Press arbeider for tiden med et bokprosjekt om haugi-
anerbevegelsen.

lykken på bakkehaugen varer ikke lenge. Etter noen 

år anbefaler han noen venner å kjøpe en stor gård på 
Bredtvedt. Han tilbyr seg å spleise, de andre trekker 
seg, og hauge må kjøpe hele gården alene. han flytter 
dit i 1817, og de siste årene hans er preget av gjeld og 
økonomiske bekymringer frem til han dør i 1824, kun 
52 år gammel.

stAt og KIRKE
Men det er ikke tiden på Bakkehaugen og Bredtvedt 
Riiser Gundersen er mest opptatt av.

–  I tiden etter den endelige løslatelsen i 1814 er be- 
vegelsen mye mer forsiktig. Folk har blitt eldre, mange 
har posisjoner å ta vare på. Det er denne sene bevegel- 
sen som har fått prege bildet av hva haugianismen 
var. Jeg er mer opptatt av de åtte årene frem til 1804, 
da Hauge starter en enormt radikal bevegelse – en 
bevegelse som måtte oppfinne seg selv underveis, uten 
klare modeller, en dynamisk og foranderlig og egalitær 
organisasjon, med allmuefolk uten utdannelse i alle 
ledd. Selv om mye er skrevet om haugianismen, mener 
jeg vi har undervurdert den enorme kraften i denne 
folkelige oppstanden. Tenk for eksempel på at bevegel- 
sen før 1804 trykket nærmere 200.000 eksemplarer av 
Hauges bøker, i et land med mindre enn en million inn-
byggere – og at dette omtrent ikke er omtalt i ettertid.

Eneveldet Danmark-norge var imidlertid ikke helt 
klar for Hauges radikalitet for 220 år siden.

– Det mest radikale i Hauges bevegelse er at de i 
det hele tatt tar ordet. Det starter alt. I det dansk-nor-
ske samfunnet var stat og kirke ekstremt tett knyttet 
sammen. Presteskapets monopol på det forkynnede 
ord var en viktig politisk størrelse, og presten hadde 
mange tunge politiske funksjoner. Bevegelsen utfordrer 
eksplisitt disse funksjonene. i flere av anklagebrevene 
fra embetsmenn mot Hauge påpekes det at hvis hvem 
som helst kan oppkaste seg som lærer, da er anarkiet 
det neste. Og vi må huske at dette skjer rett etter den 

franske revolusjon, også her i Norge er øvrigheten 
bekymret for den sosiale og politiske stabiliteten. 

Og når haugianerne først har tatt ordet, baller det 
fort på seg.

– Det settes i sving en prosess som ingen har 
oversikt over og som ingen planlegger, men som får en 
tydeligere og tydeligere politisk karakter. Når Hauge 
vil starte en papirfabrikk er begrunnelsen politisk. Han 
sier det i rene ord: hvorfor skal bare de rike og slemme 
ha tilgang til kapital- og produksjonskreftene – kan 
ikke vi som er fattige og snille og fromme også forvalte 
dette? Slik ønsker man å slå tilbake mot overklassens 
fråtseri, og redusere ulikhetene i samfunnet. Opprin-
nelig ønsket Hauge og haugianerne også at fabrikkene 
skulle eies kollektivt, at det ikke skulle være privat 
eiendom innen bevegelsen. Men de måtte slå planene 
fra seg når de fikk beskjed om at dette ville være ulov-
lig.

ARVEN EttER hAugE
Det er nettopp det uoversiktelige og uforutsigbare ved 
den tidlige haugianismen Riiser Gundersen opplever 
som mest interessant.

– Det er voldsomt fascinerende hvordan dette kunne 
skje, i løpet av bare åtte år, i et samfunn som på papiret 
var så totalitært som det dansk-norske eneveldet. Intet 
annet er likt, heller ikke i senere norsk historie. Det 
snakkes mye om hva som er arven etter Hauge. Hvis 
du spør meg, så er det nettopp dette at det er mulig å 

finne opp fellesskap og handlemåter som er helt nye, 
som ingen kan forutse på forhånd, og at fornyelsen kan 
komme fra helt andre steder enn der du tror. Derfor 
kjenner jeg en motvilje mot forsøket på å bruke ham 
som et konservativ ideal. Teologisk sett var Hauge 
konservativ, men i praksis var bevegelsen alt annet enn 
konservativ, den var nyskapende og forandrende, og 
den skapte sterke reaksjoner, både hos øvrigheten og 
blant allmuen.

De tette båndene mellom kirke og stat var selve 
bakgrunnen for at hauge fikk så sterk motstand i sin 
mest aktive periode. Nå, over 200 år etter, er båndene 
mellom kirke og stat i ferd med å avvikles. Hva ville 
Hauge sagt?

– I sin selvforståelse er ikke Hauge en kritiker av 
kirken, og han ber haugianerne gå til kirke. Han aner- 
kjenner også kongen i København som kirkens overho-
de. Men når jeg har jobbet med disse tekstene gjør det 
et veldig inntrykk å se i hvor stor grad kirken i Norge 
frem til 1814 var en totalitær og ensrettende maktinsti-
tusjon. Jeg syns ikke egentlig Den norske kirke har an-
erkjent hvor viktig denne undertrykkende funksjonen 
har vært i kirkens historie, også etter 1814. Det er mye 
å si om den prosessen kirken gjennomgår nå, men på 
ett plan handler den også om at kirken fjerner seg fra 
noe av den maktposisjonen den har innehatt. Det gjør 
vondt og skaper masse praktiske problemer, men det er 
samtidig en mulig kilde til fornyelse. Så blir det opp til 
oss i dag å finne opp det nye som kan oppstå i stedet. 
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Foto: Sigurd Høye

Av Bjørghild Kjelsvik

Den 30. november 2018 forsvarte Lillin Knudtzon sin 
doktoravhandling "Kan vi snakke om medvirkning?  
Sivilsamfunnets innflytelse og bidrag i reguleringspro-
sesser", ved Norges miljø- og biovitenskaplige universi-
tet på Ås. Og om du lurte: sivilsamfunnet er oss, alle vi 
som lever med resultatene av politikernes beslutninger. 

Lillin, vi går nå mot nytt kommunevalg, og mot 
kirkevalg, i september. Hva er det vi gjør når vi velger? 

– Da velger vi personer som skal bestemme veien 
videre på våre vegne. Politikerne er valgt for å repre-
sentere oss som gruppe, vi som bor i bydelen, i kom-
munen, i fylket, i landet. Partiene tjener til å organisere 
meningsfellesskap rundt grunntanker om hvordan 
samfunnet skal være. Slik muliggjør de debatter ved å 
argumentere for ulike synspunkter. 

Som velgere indikerer vi politiske hovedretninger 
ved å velge inn personer som målbærer det vi er 
opptatt av og hvordan politikken på de områdene 
skal utformes. Dette er grunntanken i representativt 
demokrati, der beslutninger får demokratisk legitimitet 
ved at representanter vi har valgt tar dem. 

Kirkevalget har en tilsvarende rolle: der velger vi 
de personene som skal bestemme i lokalmenighetene 
og de som skal bestemme i bispedømmet. De siste er 
viktige fordi de også blir del av Kirkemøtet, det øverste 
organet til Den norske kirke. Så når vi velger syv per-
soner til bispedømmerådet, velger vi også syv repre-
sentanter til kirkens «Storting». Likevel er kirkevalget 
annerledes, fordi Kirken er en medlemsorganisasjon. 
Den er en sammenslutning av mennesker med samme 
grunnleggende religiøse praksiser, ikke av alle som bor 
i et område.

loKAl MotstANd
I ditt faglige arbeid er du opptatt av at de folkevalgtes 

beslutninger av og til møter sterk motstand blant dem de 
gjelder for, ikke minst når det gjelder arealplanlegging. 
Hvorfor er det slik?

– Vel, vi kan jo være enige i at for eksempel 
knutepunktfortetting er en god strategi på overordnet 
nivå, men likevel ikke være begeistret for et konkret 
forslag om fortetting i eget nærmiljø. De som bor i et 
område har jo en egen kompetanse på hva som trengs 
i nærmiljøet og hva som ikke passer inn. Den kom-
petansen bør forslagstillerne være interessert i for å 
kunne lage et godt prosjekt som lokalsamfunnet kan 
slutte opp om. Men erfaringsmessig blir lokalsamfunnet 
i liten grad invitert inn i planprosesser. I stedet er det 
planadministrasjonen og politikerne som må ivareta 
våre og resten av fellesskapets interesser. Når det i 
Oslo ikke er bydelspolitikerne med lokalkjennskap som 
avgjør arealspørsmål, økes avstanden mellom velgere/
beboere og politikerne. 

Innbyggerne kan jo kaste politikerne i neste valg, 
men i mellomtiden er ofte skaden skjedd, byggin-
gen av for høye boligblokker er i full gang og det blir 
ikke etablert noe godt torg med lokal møteplass som 
lokalsamfunnet kanskje egentlig trengte. Da ser vi at 
det representative demokratiet er for skrint.

PRosEssENE foRut foR BEslutNINgENE
Hva er det egentlig som gir politiske beslutninger legitimitet? 

– I det representative demokrati ligger den grunn- 
leggende legitimiteten i at beslutningene tas av de 
folkevalgte. men i tillegg finnes det forståelser av 
demokratisk legitimitet som supplerer bildet og setter 
krav til prosessene forut for beslutningene. Noen legger 
vekt på at avgjørelser skal forankres bedre hos dem 
beslutningene gjelder, det kalles deltakerdemokrati. 
En annen retning, deliberativt demokrati, ser det som 
viktig med aktiv mobilisering av meningsutveksling for 
å få fram de beste løsningsalternativene før politikerne 

tar sine beslutninger. I en radikal demokratiforståelse 
er man kritiske til målet om enighet som fundament for 
beslutninger og vil tilrettelegge for tydelig markering 
av ståsteder og uenigheter gjennom f.eks. demonstra- 
sjoner og underskriftskampanjer. 

Norsk planregelverk sørger for at mange hensyn er 
ganske godt ivaretatt i en planprosess, og ulike in-
stanser har et særlig vaktbikkjeansvar. De bidrar til at 
reguleringsplaner blir kvalitetssikret, møtt med mot- 
forestillinger og dermed ofte forbedret. Statens veg-
vesen skal passe på at trafikken blir trygg, bymiljøetat-
en ser på grøntanlegg og lekeplasser, byantikvaren kan 
protestere dersom en utbygging går ut over historiske 
bygg. I tillegg krever plan- og bygningsloven at det skal 
legges til rette for medvirkning fra sivilsamfunnet, men 
det stilles ikke strenge krav til hvordan den skal skje, 
slik at dette ofte reduseres til kun informasjon. 

tolV EtAsjER PÅ tÅsEN
I vårt sokn har vi vel hatt nettopp en slik sak rundt regu- 
leringen av Tåsen som knutepunkt. Fortell litt om det!

– Dette er en prosess som har pågått siden 2012, 
da Tåsen Utvikling AS startet prosessen for å bygge 
ut området til et nytt Tåsen lokalsenter. De ville rive 
senteret og bygge to 12 etasjes bygg på området. Siden 
ble planområdet utvidet til å inkludere den andre siden 
av t-banelinjen. arkitektfirmaet er byttet ut og planene 
endret fortløpende, men protestene fra lokalsamfun-
net mot for høy utnytting har ikke stilnet. Plan- og 
bygningsetaten har i 2019 kommet med et alternativt 
forslag med litt lavere bygninger som heller ikke vekker 
begeistring blant velforeningene og andre engasjerte. Vi 
som lokalsamfunn får for lite igjen. Prosessen har vært 
relativt åpen gjennom kommunens saksinnsyn, men 
lokalsamfunnet har aldri vært invitert inn i prosessen 
slik at vi har kunnet bidra med konstruktive løsnings-
forslag. I stedet har vi måttet ta en reaktiv rolle. Først 

i mars 2019 ble det holdt et informasjonsmøte. Slike 
møter er typisk enveiskommunikasjon, der en i liten 
grad går inn i en dialog. Dermed går en glipp av både 
nyttige diskusjoner som kan få fram bedre planer, og en 
mister muligheten for å finne løsninger som har bred 
oppslutning hos lokalsamfunnet. I dette tilfellet kom jo 
informasjonsmøtet også altfor sent i prosessen. Proses-
sen er foreløpig stoppet av Statens Vegvesens innsigelse. 

dEMoKRAtI I KIRKEN
Den norske kirke er i gang med en svær omstillingspros-
ess, der en skal bygge opp nye strukturer etter at den nå 
ikke lenger er en statskirke. Hva tenker du om demokrati 
i kirken? Har menighetsrådet noe de skal ha sagt?

– Tja, jeg er jo ikke imponert over den runden vi har 
hatt hvor det ble foreslått å legge ned Bakkehaugen 
kirke og flere andre av de mindre og modernistiske 
kirkene. Våre korreksjoner av feil i beslutningsgrunnla-
get ble ikke tatt på alvor, og våre kreative grep for en 
levende kirke på Bakkehaugen har ikke blitt vektlagt 
nok. Jeg opplever det som Den norske kirke har en 
demokratiforståelse som hovedsakelig er forankret i 
det representative. En større forståelse av verdiene i 
deltakerdemokrati, deliberativt demokrati og radikalt 
demokrati hadde vært velkomment. Gode diskusjoner 
gir bedre løsninger. Vi må våge å være uenige og ikke 
akseptere løsninger som går på tvers av lokale interess-
er.

Har du noen oppfordring i forbindelse med kirkevalget?
– I år er det to ulike lister å stemme på ved 

Bispedømmevalget. Jeg oppfordrer folk til å ta en titt 
og se om de er mer enig med noen enn andre – kanskje 
finner du ut at din stemme kan gjøre en liten forskjell 
og peke i den retningen du ønsker for kirka. Og i valget 
til Menighetsrådet vil jeg oppfordre folk til å stemme. 
Representantene som stiller til valg er villige til å gi av 
sin tid til alles beste, og de fortjener å ses og støttes. 

NÅR dEt REPREsENtAtIVE 
dEMoKRAtIEt 
BlIR foR sKRINt

Lillin Knudtzon Foto: www.nmbu.no

lillin KnUdtzOn, BOsatt liKe ved BaKKehaUgen KirKe, har mer enn de fleste BaKgrUnn fOr egne 
meninger når hUn snaKKer Om hva demOKrati på lOKalplanet er. 

Valglokale Oslo rådhus Foto: Oslo kommune/Sturlason
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RIgMoR sMIth- 
gAhRsEN 
født 1961, bosatt i østhell-
inga, seniOrrådgiver ved 
teOlOgisK faKUltet, Univer-
sitetet i OslO 
Jeg har lang erfaring fra arbeid i 
menighetsråd, først i Bakkehaugen 
fra 2007, og fra 2014 i Bakkehau-
gen, Majorstuen og Vestre Aker, 
mye av tiden som leder for rådet. 
I den nye perioden vil jeg arbeide 
med å virkeliggjøre menighetens 
strategi som fokuserer på guds- 
tjenester, dåp, frivillighet, barn og 
unge og synlighet. Jeg er opptatt 
av god møtestruktur og –kultur 
i menighetsrådets arbeid. Jeg vil 
jobbe med utvikling av gudstje-
nestene, særlig det som gjelder 
god formidling av bibeltekstene. I 
den større sammenhengen er jeg 
opptatt av kirka som kulturarena, 
og av estetiske uttrykk og kunstdi-
mensjoner i kirkelivet. Og så vil jeg 
fokusere på hvordan vi kan ivareta 
skaperverket, med klima som den 
viktigste saken i vår tid. 

toRuNN lANdRø
f. 1973, bosatt i ulleVål 
hageBy, psyKiater
Jeg arbeider som psykiater i Oslo, 
og er for tiden ansatt ved Per-
sonlighetspoliklinikken på Oslo 
universitetssykehus. vi flyttet 
til området for 8 år siden og er 
aktive i menigheten. Som medlem i 
trosopplæringsutvalget i menighet-
en i noen år nå, har jeg fått mer 
innblikk i hva menighet driver med 
og hvilke utfordringer man har. 
Jeg har blitt mer og mer opptatt av 
hvordan kirken kan være en del av 
hverdagslivet for hverdagsmenne-
sker, da også for familier og barn. 
Jeg håper kirken med sitt budskap 
kan være et sted hvor vi alle kan 
finne rom for refleksjon og kon-
templasjon, og ikke minst at kirken 
kan være en arena for opplæring i 
kristen tro.  

KAjA BREIVIK 
fuRusEth 
f. 1976, busett i Michel niels-
ens vei, advOKat 
Når eg no stiller til val til soknerå-
det i Bakkehaugen, Majorstuen og 
Vestre Aker sokn, er temaet barn i 
kyrkja ein viktig del av grunnen. Eg
har dei siste åra sete i Trusopp- 
læringsutvalet i vårt sokn, og kjen-
ner planane for trusopplæringa. I 
soknerådet vil eg arbeide for å få til 
ei heilheitleg planlegging med stab 
og frivillige slik at kyrkja kan bli 
ein møteplass for barn og unge der 
dei både kan oppleve å bli sett og 
verdsett, og få kunnskap om Gud, 
Bibelen og eit kristent liv.  

Kyrkja som møteplass er viktig 
også i nærmiljøet. Eg vil ta vare 
på kvardagskyrkja der folk kjem 
og et middag i lag,  og samlast til 
korøving og andre aktivitetar. Eg 
vil gjerne ha meir samarbeid med 
lokale organisasjonar, kor og korps, 
slik at dei kan bruke våre lokale og 
vi kan sjå og høyre dei i guds- 
tenester og andre arrangement. 

ANN ElIsABEth 
johANsEN
f. 1955, bosatt i eVentyr- 
veien, BilledKUnstner/KUra-
tOr
med interesse og refleksjon - stiller 
jeg til valg til en plass i menighets-
rådet. I mer enn 40 år har jeg bodd 
i Ullevål Hageby med min familie, 
og kjenner følgelig til miljø og 
mennesker i flere generasjoner. 
Mitt bidrag til menighetsrådet, er 
basert på erfaring fra kulturforvalt-
ning og flere styreverv. Jeg har et 
sterkt engasjement for økologi og 
miljøspørsmål, og ønsker å arbeide 
for en «grønn» tråd i menighetens 
aktiviteter og strategier. Min 
overordnete ambisjon er en styrket 
formidling og utvikling av det gode 
omdømme, senke terskelen, slik 
at «folk flest» kommer til kirke og 
menighetens ulike arrangement. 

er du en aV de 3,7 Millionene 
sOm er medlem i den nOrsKe 
KirKe? da er din stemme 
Viktig i kirkeValget! når du 
stemmer gir dU en tOmmel 
Opp til din lOKale menighet, 
Og dU er med på å Bestemme 
hvem sOm sKal lede den 
framOver.

Ved Kirkevalget 8.-9. september har 
du mulighet til å påvirke: Samtidig 
som kommunestyre- og fylkestings-
valget holdes, kan du også stemme 
fram hvem som skal lede kirken på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
Det skjer i et lokale rett i nærheten 
av kommunevalget. Eller du kan 
forhåndsstemme fra 10. august til 
6. september. 

to VAlg
Kirkevalget er to valg: Du kan 
stemme på kandidater til menig- 
hetsrådet og til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet. Til menighetsråds-
valget i Bakkehaugen, Majorstuen 
og vestre aker har en gjeng flotte 
medlemmer sagt ja til å være kan-
didater til menighetsrådet og lede 
menigheten de neste fire årene. 
Ved valget til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet er det to kandidatlister; 
Nominasjonskomitéens liste og 
listen til Åpen folkekirke. 

bispedømmeråd finnes i hvert 
av landets elleve bispedømmer. 
Rådet ansetter blant annet prester 
og leder bispedømmet sammen 
med biskopen. Medlemmene av 
bispedømmerådet er også med-
lemmer av Kirkemøtet, det øver-
ste representative organet i Den 
norske kirke. 

fRA juss tIl gudstjENEstE
Menighetsrådets og bispedøm-
merådets arbeid spenner over 
mange temaer. Det kan være 
barne- og ungdomsarbeid, juss og 
økonomiforvaltning, ansettelser, 
gudstjenester, miljø og rettferdig- 
het, omsorg, musikk og misjon. 
Rådene skal sørge for vekst og 
næring til kirken og lokalsamfun-
net der du bor.

Alle medlemmer i Den norske 
kirke skal ha fått tilsendt et valg-
kort og en brosjyre om valget. Les 
mer om kandidatene til menighets-
rådsvalget på de følgende sidene, 
på nettsidene våre eller på www.
kirkevalget.no

Godt valg!

2019

Kirke
valget
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MARIANNE 
MARstRANd 
f. 1952, bosatt i Vestgrensa, 
pensjOnist
Jeg er teolog og prest. Jeg har arbei-
det ved Bredtveit fengsel, tatt nor-
disk grunnfag, bodd i et økumenisk 
retreatsenter i Italia, og arbeidet i 
et lager. Den siste yrkesperioden 
var som sykehjemsprest kombinert 
med Hasle menighet. Mens jeg ar-
beidet på sykehjem og samtidig var 
småbarnsmor, oppdaget jeg hvor 
utrolig viktig trosopplæring for 
barn er! Barnelærdommen, gjerne 
sunget, satt ofte som spikret. Slik 
sett har jeg mye erfaring fra kirke-
lig arbeid, men jeg har ikke sittet i 
menighetsrådet før, og ser fram til å 
se en menighet fra det perspektivet.  

Som pensjonist er jeg nå frivillig 
i vestre aker, det er fint. Jeg bidrar 
ved gudstjenester og er med på å 
arrangere Tro- og Tanke- kvelder. 
Jeg liker gudstjenester tilrettelagt 
for barn og familier, også for dem 
som ikke er kirkevante, og de mer 
meditative kveldsmessene. Og selv-
følgelig høymesser, gjerne med kor!  

I menighetsrådet vil jeg gjerne 
være med og planlegge hvordan 
vi i menigheten kan være en god 
møteplass med fellesskap og rom 
for både tvil og tro, styrke og 
svakhet, et sted for åndelig søken 
og hvile.  Jeg ønsker å bidra til 
bedre kommunikasjon utad, at det 
fine som skjer hos oss kan bli enda 
bedre kjent i nærmiljøet.   

PER olAV 
guNdERsEN
f. 1968, bosatt i biskop 
heuchs Vei, jurist/senior-
rådgiver 
Jeg er jurist/seniorrådgiver i Toll-
direktoratet, hvor jeg har arbeidet 
siden 2012. vi flyttet til nedre 
Tåsen i 2003, og har etter hvert 
fått to barn. Jeg er gammel speider 
og speiderleder, og da det eldste 
barnet kom i speideralder var det 
naturlig å bli med i Tåsen speider-
gruppe som har lokaler i Bakkehau-
gen kirke. 

Jeg er opptatt av at kirken skal 
være et samlingspunkt i lokalsam-
funnet, hvor det både er plass til 
gudstjenester og mer kulturelle 
innslag, samt lokalt arbeid for barn, 
unge og familier. Mitt bidrag til 
dette er speiderarbeidet hvor vi har 
et praktisk og godt samarbeid ved 
at speiderne deltar i gudstjenester 
og annet menighetsarbeid.

ANNE dAgNy 
sKAllERud 
f. 1952, bosatt i nydalsVeien, 
pensjOnist
Jeg er utdannet fysioterapeut, 
Spesialist for barn og unge. Etter 40 
år i arbeid gikk jeg av med pensjon 
i 2016. Jeg har hatt noen organis-
asjonsmessige verv, bl.a. 3 år som 
kasserer i en privat barnehage i 
Tvedestrand. I kirkelig sammen-
heng har jeg vært kontakt for 
Kirkens Nødhjelp, sittet i dåpsut-
valget og vært søndagsskoleleder i 
første halvdel av 90-tallet. Senere 
styreleder for Nordberg barne- og 
ungdomskor (2002-2006). Etter 
at jeg flyttet til nydalen i 2018 har 
jeg funnet meg til rette i Bakke-
haugen kirke, og synger i bl.a. i 
Bakkehaugen prosjektkor. Jeg er 
opptatt av feiring av gudstjenesten, 
og ønsker i menighetsrådet å bidra 
til at mennesker kan komme med 
sin tro og tvil og finne tilhørighet i 
kirken. Jeg ser det også som viktig å 
arbeide videre for at de tre tidligere 
menighetene kan forenes i en felles 
tilhørighet. Fremover ønsker jeg 
også å følge opp vedtaket om Grønn 
menighet. 

KARl-ANdREAs 
BERtEussEN
f. 1945, bosatt i blåsbort-
veien, pensjOnist 
Jeg er utdannet geofysiker og har 
hatt flere stillinger innen forskning 
og i oljeindustri. Fra 1995 var jeg i 
Houston, Texas. Det lærte meg hvor 
viktig kirken faktisk er og at en må 
gjøre en innsats for å beholde den. 
De siste 10 årene var jeg professor 
og forskningssjef i Abu Dhabi. De 
fleste av kollegaene var muslimer og 
jeg har fremdeles nære muslimske 
venner. Jeg har gjennom dette lært 
mye om fremmed kultur og religion 
og mistet mange fordommer.  

I vårt samfunn står kirken og 
lokalmenighetene godt plassert for å 
legge til rette for en dialog som kan 
øke kunnskap og aksept og fremme 
integrering, både mellom kulturer, 
som religionsdialog, og lokalt mel-
lom ulike generasjoner og sosiale 
lag.  Videre har vi det siste året sett 
skolebarn gå i protesttog fordi de 
mener at vi er i ferd med å ødelegge 
skaperverket.  Mange av dem har 
det åpenbart vondt og da mener jeg 
kirken har en plikt til å gjøre noe. 

 Jeg ønsker som medlem i 
menighetsrådet å jobbe for at vi 
kan ha møteplasser for dialog 
mellom mennesker og at kirken 
skal komme på banen når det 
gjelder bærekraftig forvaltning av 
skaperverket. Her dreier det seg 
om utveksling av kunnskap og å ta 
etisk riktige avgjørelser.   

INgER-MARIE 
schjøNBERg
f. 1975, bosatt i haMMerstad-
gata, stUdent 
Satsningsområder:
• åpenhet og toleranse, en kirke 
for alle
• Sosiale tilbud for barnefamilier, 
som tilbud om søndagskole
• tilbud om barnekor
• Et tilbud i kirka for unge voksne
• Kulturelle tilbud i kirka som kon-
serter, kor etc

Jeg vil arbeide med å åpne kirka 
for alle, også dem som ikke så ofte 
besøker den. Det bør være et mål 
for kirka å prøve inkludere flere. 
Jeg har et ønske om at kirka skal 
bli et naturlig møtested for barne-
familier og at det kommer i gang 
en søndagsskole. Kirka har et stort 
potensial for å være en arena for 
tro, tvil og de gode samtalene, og 
blir jeg valgt inn ønsker jeg å jobbe 
for å videreutvikle denne arenaen. 
Jeg vil jobbe med utvikling av  
gudstjenestene, og da særlig gjøre 
dem familievennlige.

sVEIN hoMstVEdt
f. 1951, bosatt i bergsalléen, 
seniOrrådgiver
Jeg er født og oppvokst i Oslo, og 
er utdannet som naturforvaltning-
skandidat fra det som en gang het 
Norges landbrukshøgskole. Fra 
2011 er jeg seniorrådgiver i Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) etter å ha 
vært seksjonssjef for miljøstatistikk 
samme sted i 17 år. Før dette jobbet 
jeg 12 år i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (nvE).

Jeg har ikke tidligere erfaring 
fra menighetsråd, men jeg har flere 
års erfaring med lederoppgaver i 
KFUM-kameratene, både som fot-
ball-lagleder, sommerleirleder for 
barn, påskeleirleder for ungdom og 
styremedlem, og var siden leder og 
trener for Bakkehaugens fotball-
gutter. De var tilsluttet KFUM-kam-
eratene sentralt og Bakkehaugen 
menighet lokalt. I de seinere årene 
har jeg fulgt et barnekorarbeid i 
Rødtvet menighet på nært hold.

 Som bestefar til 5 barnebarn 
fra 10 år og nedover er jeg opptatt 
av hva menighetene har å tilby 
barn og unge, og ønsker velkom-
men kreative tiltak for å nå ut til 
flere. Samtidig må kirken være 
et naturlig sted å oppsøke i alle 
livsfaser – og for alle minoritets-
grupper. Jeg ønsker at vi skal være 
ydmyke, og skape et sted for un-
dring og refleksjon, lyttende, gjerne 
spørrende, også til hva som skal 
være kirkens sjel i turbulente tider 
nå og framover. 8.–9. sep. 2019

Kirkevalget
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gudstjENEstER   HØSTEN 2019
VESTRE AKER KIRKE BAKKEHAUGEN KIRKE

AUGUST

Lørdag 31.
11:00
13:00  

Konfirmasjonsgudstjenester med korgruppe fra vestre aker 
kammerkor 

12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

SEPTEMBER

Søndag 1.
11:00
19:00 

Konfirmasjonsgudstjeneste
Kveldsmesse

 11:00
Nærmiljøgudstjeneste. Liturg: Knut Hallen. Gjest: Notto 
Thelle

Søndag 8. 19:00 Høymesse

Søndag 15. 11:00 Høymesse  11:00 Familiegudstjeneste. Prosjektkoret  synger. 

Søndag 22. 11:00  
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Alfa minigospel. 
velkomst for trosopplæringsleder Elisabet moss-fongen. 
Avskjed for kapellan Christoffer Tjelle på kirkekaffen. 

Søndag 29. 11:00 Høymesse med korgruppe fra Vestre Aker kammerkor  

OKTOBER

Søndag 6.
11:00
19:00

Høymesse
Kveldsmesse

11:00
Nærmiljøgudstjeneste. Liturg: Ingar Seierstad. Gjest: Halvor 
Moxnes.

Søndag 13. 11:00 Høymesse

Søndag 20. 11:00 Høymesse 11:00
Høsttakkefest for små og store. Majorstuen barne- og ung-
domskor synger. 2. klassinger er spesielt invitert. 

Søndag 27. 11:00 Høymesse på Bots- og bededag

NOVEMBER

Søndag 3.
11:00

19:00

Høymesse på Allehelgenssøndag. Vestre Aker kammerkor 
deltar. Åpen kirke hele dagen.
Orgelresitasjon og tekstlesing

11:00
Nærmiljøgudstjeneste på Allehelgensdag. Liturg: Ingrid Vad 
Nilsen. Gjest: Sivert Angel. Prosjektkoret  synger. 

Søndag 10. 11:00 Høymesse

Søndag 17. 11:00 Høymesse 11:00 Familiegudstjeneste

Søndag 24. 11:00
Familiegudstjeneste. LysVåken, Ullevål Soul Kids og Alfa 
minigospel. 
Julemarked i menighetshuset etter gudstjenesten. 

Lørdag 30. 14:00 Julemarked i menighetssalen

DESEMBER

Søndag 1.
11:00

19:00

Gudstjeneste på første søndag i advent med Majorstuen 
barne- og ungdomskor.
Kveldsmesse

11:00
Nærmiljøgudstjeneste. Liturg: Ingrid Vad Nilsen. Gjest: Åste 
Dokka.

Søndag 8. 11:00 Høymesse på andre søndag i advent

Søndag 15. 11:00 Høymesse på tredje søndag i advent. 18:00 Lysmesse på 3.søndag i advent. Speiderne deltar. 

Søndag 22. 11:00
“Vi synger julen inn” med korgruppe fra Vestre Aker kam-
merkor.

Tirsdag 24.
14:30
16:00

Julegudstjeneste
Julegudstjeneste

14:30
16:00

Julegudstjeneste
Julegudstjeneste

Onsdag 25. 11:00 Høytidsgudstjeneste på første juledag 11:00 Høytidsgudstjeneste på første juledag

Torsdag 26. 11:00 Høymesse på Stefanusdagen andre  juledag 

Søndag 29. 11:00 Høymesse

Høymesse på Allehelgenssøndag og 
orgelresitasjon i Vestre Aker 3. november.

4-årsbok i Vestre Aker 22. september

Lysmesse i Bakkehaugen 15. desember

Professor em. Halvor Moxnes på nærmiljø- 
gudstjenesten i Bakkehaugen 6. oktober.
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Bildetekst

Grefsen - Smestad 
Kirkeveien

22 79 77 00 / jolstad.no 

Ingen er like. 
Hvorfor skal begravelser være det?

	  

	  

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

	  

Bøker	  og	  boksamlinger	  kjøpes.	  Vi	  henter!	  
	  

www.adamstuenantikvariat.no	  
	  

-o0o-
Advokat Alf  Marcus Wiegaard
ønsker eksisterende og nye klienter velkommen.
Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med 
særlig vekt på
- arverett / testamenter
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd
- ektepakter / samboeravtaler
- fast eiendom / sameier
- arbeidsrett
- eiendomsmegling
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, 
eller kom innom mitt kontor på Damplassen.
Tlf.: 97 47 47 47
E-post: wiegaard@wiegaard.no
Internett: www.wiegaard.no
Post- og besøksadresse: 
Damplassen 21, 0852 Oslo

KRIstEN 
NoK

Tekst: Kjartan Rørslett Foto: John Andresen

–  Jeg er søndagsskolebarn, og har veldig gode minner 
fra søndagsskolen.  Jeg fikk et kristent ståsted og en 
tro gjennom den, sier Arve Juritzen. 58-åringen er av 
nominasjonskomiteen foreslått som Vestre Aker prostis 
representant i bispedømmerådet ved kirkevalget i høst. 
Velges han, blir han også utsending til Kirkemøtet.   

–  Valgordningen er dessverre komplisert, men en-
kelt sagt må de som vil ha meg inn i bispedømmerådet, 
sette et kryss ved navnet mitt, sier han. 

Arve Juritzens sier han alltid beholdt barnetroen, 
men lenge følte at han ikke var kristen nok. 

–  Så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å lage kristne 
TV-programmer sammen med biskop Rosemarie Køhn, 
der vi var i Israel og gikk i Jesu fotspor.  Rose lærte meg 
at enhver tro er mer enn stor nok, alle som er døpt og 
tror er kristne nok. Det var en vekker for meg.

BlE AKtIV I KIRKEN gjENNoM dAttEREN
Arve Juritzen bor rett ved Skøyen kirke, og det var gjen-
nom datteren at han ble aktiv der. 

–  Der har de søndagskole på tirsdager, familietirs-
dag med middag og undervisning. Kjempefint tilbud, 
veldig populært og masse folk. Jeg ville at datteren min 
skulle få det fundamentet som jeg fikk på søndagssko-
len. Det fikk hun, og jeg ble trukket med i menigheten, 

sier Juritzen. 
Arve Juritzen brenner for å gi barn en mer omfat-

tende og «faglig» trosopplæring. 
–  Vi foreldre som sender barna våre på trosopplæring, 

er ikke så opptatt av ballonger og trommekurs. Vi vil jo at 
barna skal lære noe.  Dette er veldig viktig nå som skolen 
fader dette helt ut.  Jeg har en datter som kom hjem og 
skulle prøve å balansere alle gudene hun hadde lært om 
på skolen den dagen, og det var ikke så lett.

gudstjENEstER fREMfoR AdMINIstRAsjoN
Pengebruken er også viktig for Arve Juritzen. Han men-
er minst mulig bør gå til administrasjon og mest mulig 
til kirkebyggene og til innhold i gudstjenestene.   

–  Det må en grundig forandring til i hvordan 
menighetene og kirken drives. Hvem er sjef for hvem? 
Hvem er ansatt hvor? Hvem skal bestemme hvordan 
gudstjenesten skal være? Er det presten? Er det kantor-
en? De to er for øvrig to yrkesgrupper som jeg tror må 
jobbe tettere sammen.

Juritzen mener prestene må få frigjort mer tid til å 
lage bedre gudstjenester. 

–  Gudstjenestene er det viktigste vi som kirke har 
å tilby.  Og så lurer jeg av og til på om prestene får 
den rette utdanningen: De lærer en del hebraisk, men 
kanskje ikke så mye pusteteknikk og hvordan stå foran 
en forsamling?

Han er mest kjent som programleder, 
forlegger og journalist. nå vil arve 
juritzen inn i oslo bispedømmeråd.
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suPERtoRsdAg
Alle slags familier inviteres til 
felles, hjemmelaget middag ca an-
nenhver torsdag høsten igjennom.  
Kr 50 pr person og max kr 150 pr 
familie.  Det blir bibelfortelling 
og aktiviteter for barna og sosialt 
samvær for de voksne.  Ingen 
påmelding. 

Høstens datoer er:  22.aug, 
05.sept,19.sept., 17.okt, 31.okt, 
14.nov og 28.nov. Noen torsdager 
etterfølges middagsservering av 
Sang på norsk hvor alle er invitert 
med.

BABysANg 
Det blir arrangert babysang på 
torsdager også høsten 2019. 
Oppstartsdato og klokkeslett finnes 
på FB og www.kirken.no/bmv. 

 I tilknytning til babysang ser-
veres det lunsj i menighetssalen. 
Vipps kr 50 evt kortbetaling. Ingen 
påmelding. 

BAKKEhAugEN 
PRosjEKtKoR 
er et blandet kor for voksne.  
Koret øver i forkant av opptredener 
to-tre ganger i semesteret. 

Kontaktpersoner: Lilin Cath-
rine Knudtzon lillin.knudtzon@
nmbu.no og Bjørghild Kjels-
vik bkjcg25@gmail.com.

MENIghEtsfoRENINgEN 
samles til hyggetreff hver andre 
mandag i måneden kl. 12.00. For-
uten 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. Kontaktper-
son er Ragna Lier (tlf 95202101).

tÅsEN sPEIdERgRuPPE 
Tåsen Speidergruppe er tilsluttet 
Norges speiderforbund. Speiderne 
er inndelt i ulike aldersgrupper/ 
etter skoletrinn, og samles på 
onsdager i kjelleren i Bakkehaugen 
kirke fra kl. 18 til kl. 19.30. 

Det er stor aktivitet i speider-
gruppen. Velkommen til nye med-
lemmer. Kontaktperson er Jan Erik 
Kihlgren: jankihl@vikenfiber.no

sANg PÅ NoRsK 
Sang på norsk er et språklærings- 
og integreringstiltak for flyktninger 
og andre innflyttere, med fokus på 
å synge sanger med norsk tekst. 
Datoer: 29. aug. 19. sept. 17. okt. 
14. nov og 5. des Alle ganger 
fra kl. 17.15– 18.45. Det er bare 
å møte opp! Kontaktperson er 
Rigmor Smith Gahrsen: rigmor.
smith-gahrsen@teologi.uio.no.

hoBBy- og stRIKKEKAfÉ 
på torsdager i peisestua kl. 19.30-
21.30. Datoer: 5.sept. 3.okt. 7.nov 
og 21.nov. og 29.nov (forberedelse 
julemarked lørdag 30.nov)
Gamle og nye deltakere er velkom-
men, med eller uten strikketøy 
eller hobby. Velkommen til sosialt 
felleskap og hygge.  I høstse-
mesteret planlegges julemarked 
og Bakkehaugenlotteriet som 
går av stabelen i desember.

tEKstlEsERVERKstEd
Torsdag 17.oktober kl 19-21 i 
Bakkehaugen kirke og torsdag 
14.november kl 19-21 i Vestre 
Aker kirke. Hjelp til å lese tekst – 
praktiske øvelser. Åpent for alle. 
Spørsmål kan rettes til 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 Misjons-

selskap. Menigheten leier lokaler 
i Bakkehaugen kirke og inviterer 
til engelskspråklige gudstjenest-
er hver søndag kl 16 (det kan 
forekomme endringer i høytider 
og på enkelte søndager). Gudst-
jenestene er åpne for alle som 
ønsker å komme. De holder også 
søndagsskole. Les mer på www.
internationalchurchoslo.com

lEIE AV loKAlER 
Menighetssalen og/eller peisestuen 
i Bakkehaugen kirke vil også være 
mulig å leie til enkeltarrangement 
som foregår i løpet av høsten 2019 
som seminar, dåpsselskap, min-
nesamvær og liknende.  Kontakt 
menighetskontoret for info om pris 
og datoer. Utleie av kirkerommet 
skjer etter særskilte regler med 
søknad på epost. All utleie overtas 
av Kirkelig fellesråd i Oslo fra 2020 
og menigheten kan derfor ikke 
besvare spørsmål som gjelder leie 
fra 2020. Dette medfører også noe 
redusert kapasitet for utleie høsten 
2019 i forkant av endringer. 

dEt sKjER I

BAKKEhAugEN KIRKE
fAstE ARRANgEMENtER
søndag: Gudstjenester kl 11 første og tredje søndag i måneden: 
Nærmiljøgudstjeneste 1. september, 6. oktober, 3. november  og 1. 
desember. Gudstjeneste 18. august, 15. september, 20. oktober, 17. no-
vember og 15.desember kl 18 (lysmesse).

mandag: Menighetsforeningens hyggetreff kl. 12 andre mandag i 
måneden; 9. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember 

tirsdag: Miljøgruppe kl 19-21 10. september og 12. november

Onsdag: Tåsenspeiderne kl. 18. 

tOrsdag: Åpen kirke i forkant av Babysang. Oppstartsdato og klok-
keslett legges ut på FB og hjemmesider.  
Supertorsdag med familiemiddag kl. 16.45 – 18.30: 22. august, 5. sep-
tember, 19. september, 17. oktober, 31. oktober, 14. november og 28. 
november.
Sang på norsk fra kl 17.15-18.45 en gang pr måned; 29. august, 19. sep-
tember, 17. oktober, 14. november og 5. desember 
Hobby- og strikkekafé i peisestua kl. 19.30-21.30 5. september, 3. okto-
ber, 7. november, 21. november og fredag 29. november

Foto: Erik Hardeng
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suPERoNsdAg 
Hjemmelaget, rimelig middag for 
hele familien. Onsdager høsten 
2019 er 28. august, 11. septem-
ber, 25. september, 9. oktober, 23. 
oktober, 6. november, 20. novem-
ber, avslutning før jul 4. desember. 
Den 30. oktober er det konsert med 
barnekorene og kveldsmat etter-
på. Pris kr 50 pr pers og kr 150 pr 
familie.

Middag starter kl.16.45 på 
menighetshuset. Kl. 17.15 har vi en 
kort samling med sang og en bibel-
fortelling / andakt. Fra kl. 17.30 er 
det korøvelser i Alfa minigospel og 
Ullevål Soul Kids. Det er mulig å få 
til flere aktiviteter etter ønsker som 
kommer fram blant deltakerne.  For 
de som ikke synger er det tilbud 
om bordtennis og ulike spill. Det 
serveres kaffe til de voksne etter 
middagen.  Enkelte datoer har vi 
hatt internasjonal mat og misjons-
fokus i samarbeid med NMSU (Det 
norske misjonsselskaps barne- og 
ungdomsorganisasjon). Følg med 
på Facebook: Superonsdag- bmv.

BABysANg 
Hver mandag i skoleåret kl. 12-
12.30.   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. Det koster kr. 50,- per gang, 
inkludert lunsj. Betaling skjer helst 
via Vipps eller kort. Det er ingen 
påmelding, bare møt opp! Kristine 
Kilvik, artist og medarbeider i 
menigheten leder babysang høsten 
2019. Se hjemmesider for mer info.

dEt sKjER I

VEstRE AKER KIRKE
fAstE ARRANgEMENtER

søndag: Gudstjenester kl. 11 alle søndager.  Kirkekaffe etter guds- 
tjenestene. Kveldsgudstjeneste med taizepreg stort sett første søndag i 
måneden kl. 19 med unntak av skolens ferier. 

mandag: Babysang i menighetshuset kl. 12.00-12.30 med påfølgende 
lunsj. Temakvelder kl. 20 i menighetshuset 23. september, 28. oktober 
25. november. Tro- og tankekvelder kl. 19 i menighetshuset 2. septem-
ber, 21. oktober, 11. november.

tirsdag: Musikkandakt med gratis lunsj i menighetshuset kl. 12-13, 
10. september, 8. oktober og 12. november.  Majorstuen barne- og 
ungdomskor fra kl. 15.

Onsdag: Superonsdag ca annenhver uke kl 16.45. Alfa minigospel og 
Ullevål Soul Kids kl. 17.30-18.30. 

tOrsdag: Vestre Aker kammerkor kl. 19-22. 

AlfA MINIgosPEl 
For barn fra 4 år til og med 2. 
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 guds- 
tjenester og andre menighetsar-
rangement. Nye medlemmer er 
alltid velkomne! Møt opp eller ta 
kontakt med Tone Tønsberg tlf. 932 
51 410. Denne høsten synger Alfa 
minigospel på familiegudstjeneste 
i Vestre Aker kirke søndag den 22. 
september og 24. november (også 
på julemarkedet i menighetshu-
set etter gudstjenesten).  Koret 
inviterer til konsert onsdag den 30. 
oktober med påfølgende kveldsmat 
for alle. 

ullEVÅl soul KIds 
For barn fra 3. klasse til og med 
7.klasse. Koret øver i Vestre Aker 
kirke hver onsdag klokken 17:30-
18:30 og synger mange kule og fine 
sanger på både norsk og engelsk. 
Denne høsten skjer det mye gøy, og 
koret skal blant annet reise på Soul 
Camp i oktober, synge på jule-
marked og øve fram til sin helt egen 

høstkonsert! Koret Ullevål Soul 
Kids ønsker seg flere korister og 
nye venner, og håper at DU ønsker 
å bli med! Ta kontakt med dirigent 
Nora Marie Lia på 98019989, 
nora.marie.lia@outlook.com.

MAjoRstuEN BARNE- og 
uNgdoMsKoR 
Koret øver tirsdager i Vestre Aker 
kirke/menighetshus. De har aspir-
antgruppe fra 3.-4. klasse og hoved-
kor fra 5. - 10- klasse. Koret synger 
klassisk musikk, folkemusikk, 
popmusikk og annet. De synger 
på konserter, reiser på turer og 
samarbeider med andre kor og 
musikkgrupper. Koret deltar på 
gudstjenester både i Bakkehaugen 
kirke og Vestre Aker kirke i løpet av 
semesteret.  

Koret har plass til flere 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 onsdager klokka 9.00- 
9.15 samles ansatte i menigheten 
til en kort liturgisk morgensamling 
i Vestre Aker kirke. Morgenbønnen 

er åpen for alle som vil være med. 
Inngang fra sidedør som vender 
mot kontorbyggene.

MIsjoNsfoRENINgEN 
Misjonsforeningen møtes nå første 
tirsdag i måneden som oftest privat 
hos noen i foreningen.

På møtene er det fokus på mis-
jon med andakt, sang og fellesskap 
i tillegg til enkel servering. Ofte er 
det besøk av en gjest som har en 
liten innledning til samtale. Kon-
taktperson: Turid Hallen send sms 
eller ring tlf 481 88 861

VEstRE AKER KAMMERKoR 
Kantor Karstein Ærø er dirigent for 
koret som har ca. 40 medlemmer. 
Øvelser torsdager kl. 19-21.45. Det 
er ledig plass for nye sangere. Har 
du lyst til å være med, ta kontakt 
for prøvesang via korets hjemme-
sider eller via dirigent Ærø.  

Se annonse i bladet for høstens 
konserter. Koret deltar også på 
gudstjenester i menigheten med 
mindre grupper av sangere, samt 
at hele koret skal delta på Allehel-
genssøndag 3. november kl 11 i 
Vestre Aker kirke. Følg gjerne koret 
på www.vak.no.

Vestre Aker kammerkor (Foto: Karolina Bieszcad Stie)
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dEt sKjER I

VEstRE AKER KIRKE

tEMAKVEldER
mandager kl 20 i menighetshuset. 
23. september:  Lilla Sølhusvik om 
boka: Fordi det er verdt det. Kvin-
ners vei mot toppen av næringslivet. 
Musikalsk innslag. Hjemmebakte 
rundstykker, kaffe og te. Inngang 
kroner 50,- 

Det blir temakvelder også 
28. oktober og 25. november. Se 
informasjon på våre nettsider og 
oppslag i lokalmiljøet for mer in-
formasjon og tema. Ingvild Bryn og 
Kristi Svidal er faste møteledere. 

tRo- og tANKEKVEldER
Vi har hatt Tro- og Tanke-kvelder 
i vestre aker menighetshus i flere 
år nå, og synes det er blitt en god 

tradisjon. Vi prøver å løfte fram 
spørsmål og forhold relatert til 
tro og kristenliv fra litt forskjel-
lige vinklinger. Vi samles kl. 19, 
har en gjest som innleder, spiser 
enkel kveldsmat, samtaler og har 
en enkel liturgisk avslutning. Det 
er gratis inngang, med mulighet 
for å gi en gave. En sanggruppe fra 
Vestre Aker kammerkor er med en 
av kveldene. I høst er gudstjenest-
en vår røde tråd på tre mandag-
skvelder:

2. september: Gudstjeneste 
– for hvem? Gudstjenesteliv i 
lokalmenighet - Stedegen og invol- 
verende, samtidig gjenkjennbar og 
fleksibel. innleder: Kirkerådsdirek-
tør Ingrid Vad Nilsen

21. oktober: Salmekveld i Vestre 
Aker kirke: Salmer i vår tid: Svein 
Ellingsen i ord og toner. Presentert 
av ingvill Ellingsen (datter). Sang-
gruppe fra Vestre Aker kammerkor, 
kantor Karstein Ærø på piano og 
orgel. Allsang.

11. november: Herre Gud! – Om 
bønn i gudstjenesten. Innleder: 
Merete Thomassen, førsteamanu-
ensis i liturgikk på Det teologiske 
fakultet. 

vElKOmmEn!
Følg med på plakater, Facebook 

og vår hjemmeside www.kirken.
no/bmv for mer informasjon.

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. Henvendelser 
besvares i løpet av 1-2 dag virked-
ager.

Utleie av kirkerommet skjer et-
ter særskilte regler og etter søknad 
til Post.bmv.oslo@kirken.no  

VIDs Senter for livslang læring (SLLL) inviterer 
eldre 60+ til høstens kursprogram. Kursene er pedago-
gisk basert på et deltaker aktivt læringsopplegg. Hver 
kursdag har en innledning til dagens tema som deretter 
diskuteres i smågrupper og plenum. Det brukes også 
enkle øvelser. Klassestørrelse 10–20 deltakere. 
Kursene foregår på Diakonhjemmet på onsdager i peri-
oden 9. oktober–20. november, fra kl. 16:00–18:00. 

Familiedynamikk for besteforeldre
v/ Morten Skjørshammer og Asbjørn Kaasa 

Fra minner til skrift
v/Liv Wergeland Sørbye og Else Vengnes Grue

Diakoniens teologi
v/ Kjell Nordstokke og Olav Fanuelsen 

Sjelen – utgått på dato?
v/ Morten Skjørshammer, Notto Thelle og Sveinung 
Tornås

Påmelding og nærmere informasjon om kursene
Les mer og meld deg på via nettsiden https://www.vid.
no/emner/livslang-laering/ eller epost til Liv Wergeland 
Sørbye: liv.wergeland.sorbye@vid.no                
Kursavgift: kr.500 pr. kurs betales ved oppmøte.
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Privat seniorhjelp til glede og nytte
Mange ønsker eller trenger litt ekstra service, hjelp og 
støtte hjemme – utført av profesjonelt helsepersonell og 
voksne, erfarne og vennlige, faste omsorgspersoner.

Vi i Vital Omsorg har gleden av å tilby: 
• Privat hjemmehjelp, helse og omsorgstjenester
• Demensomsorg til yngre og eldre
• Følge til lege, tannlege, frisør, optiker, butikker
• Matlaging – smakfull, sunn og næringsrik
• Personlig trening, tur og reisefølge
• Aktiviteter og sosialt fellesskap
• Dag, kveld og nattilsyn

Fra oss i Vital Omsorg kommer det faste, hyggelige 
personer til avtalte tider. Vi har spesialkompetanse innen 
demensomsorg – psykisk helse, angst og depresjoner. 
Alle liker å jobbe med mennesker og er fine å prate med. 
Vi besøker også mange som bor på sykehjem.

Ring oss gjerne: Telefon 22605005 – for mer informasjon.    
E-post: post@vitalomsorg.no Web: www.vitalomsorg.no

 

Berg Lions Club
BLI MEDLEM

Klubbens viktigste aktivitet er det årlige Bok-
markedet 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?
www.lions.no/oslo-berg 

GI OSS BØKENE DINE
Vi tar imot bøker (ikke leksikon) og LP/CD’er 
i Godals vei 12, Tåsen, mandager kl. 18:00-

19:30. 
Hvis du ikke er i stand til å levere selv, 

kan vi hente etter nærmere avtale. 
Ring 988 31 809 eller 988 32 061

BOKMARKED
2. – 10. november 2019 

på Vestre Aker Skole, Ullevålsallèen 37 
(ved Ullevål Skole)

Lørdag 10-18
Søndag 13-18
Man-fre 17-20

Kontakt:
Frode Rise        Egil Råstad    Henning Stene
930 83 685         476 59 876       922 57 900      

følg MENIghEtEN PÅ 
NEttsIdEN og PÅ fAcEBooK!
Mens På kirkebakken bare har to utgivelser i året, 
er hjemmesiden vår stadig oppdatert. Sjekk ut 
www.kirken.no/bmv og gjør den til din favoritt. 
Menigheten har også to facebookgrupper med 
fokus på det som skjer i hver av de to kirkene. 
Sidene heter selvfølgelig «Bakkehaugen kirke» og 
«Vestre Aker kirke». Liker du sidene våre kan du 
følge med på oppdateringer og nyheter. 

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing 
Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

BARNAs oPPslAgstAVlE
lys VÅKEN 
Vi inviterer 6. og 7. klassinger til overnatting i Vestre Aker kirke 24.-25. november 2019. Vi skal ikke være lys våkne hele natta, men lys våken overfor hverandre, oss selv og for Gud. Velkommen! Invitasjoner kommer i posten 2-3 uker før. Ta kontakt om invitasjonen uteblir. 

utdElINg AV KIRKEBoK tIl 4-ÅRINgER
Vi deler ut boken «Min kirkebok 4» til alle 4-åringer 22. september. Familiegudstjeneste i Vestre Aker kirke kl 11.00

KIRKERottEtEAtER 21. sEPtEMBER 
Fagerborg Menighet, Uranienborg Menighet og Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet ønsker alle barn 

mellom 3 og 6 år, søsken og foreldre velkommen til rottefest 
og kirkerotteteater lørdag 21. september! 
Kl. 16.00: Rottefest i Vestre Aker menighetshus med servering 
av pølser.
Kl 17.00: Teaterforestilling i Vestre Aker kirke: “Kirkerottene 
og Lea mus”
Femåringer i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighet får invitasjon i posten.

lIKER du Å syNgE? 
gÅR du I 3.-7.KlAssE? 
Leter du etter noe å fylle onsdagene med? 
ønsker du å få deg nye venner? Elsker du å 
ha det gøy? 

Da er Ullevål Soul Kids noe for deg! Koret 
øver i Vestre Aker kirke hver onsdag klokken 
17:30-18:30 og synger mange kule og fine 
sanger på både norsk og engelsk. Denne 
høsten skjer det mye gøy, og vi skal blant 
annet reise på Soul Camp i oktober, synge 
på julemarked og øve fram til vår helt egen 
høstkonsert! Vi i Ullevål Soul Kids ønsker oss 
flere korister og nye venner, og håper at Du 
ønsker å bli med! 

Har du spørsmål? Ta kontakt med di-
rigent Nora Marie Lia på 98019989.  
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fARVEl og VElKoMMEN
Etter lang og tro tjeneste – 
nærmere bestemt siden 2007 
– slutter Christoffer Tjelle som 
kapellan i menigheten og starter 
som sogneprest i Fjell menighet i 
Drammen. Dette blir markert ved 
gudstjenesten i Vestre Aker kirke 
22. september.

Samme tid og samme sted er 
det velkomst for menighetens nye 
trosopplæringsleder Elisabeth 
Moss-Fongen. Hun er 35 år, gift 
med Sara, har et barn, og ble ferdig 
cand.theol. i 2016. Hun kommer fra 
prestejobb på Nordstrand og har 
tidligere jobbet som trosopp- 
læringsleder og vikarprest i 
Nordberg/Maridalen. Hun har 
også kjennskap til Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vestre Aker: 

– Jeg var frivillig konfirmant- 
leder i menigheten en del år 
tilbake, og kjenner den som en fin 
menighet med mye potensiale. Jeg 
er imponert over hva som er blitt 
gjort av arbeid for barn og unge og 
gleder meg til å kunne bygge videre 
på det. Trosopplæringsplanen 
ble nylig godkjent, og det skal bli 
spennende å utvikle denne slik at 
vi når ut til flest mulig barn og unge 

i menigheten. Jeg ser frem til å bli 
bedre kjent med folk og menighet-
en i tiden fremover, forteller 
Moss-Fongen til På kirkebakken.

«4 VIsE MENN og KVINNER I 
BAKKEhAugEN» 
Nærmiljøgudstjenestene fortsetter 
i Bakkehaugen kirke. I høst kom-
mer fire teologiske professorer til å 
grave litt dypere i Bibeltekstene. De 
skal gå bak og rundt tekstene for å 
gi oss større forståelse for sammen-
henger og teologiske poenger. Det 
er søndagsskole under gudstjenes-
tene.

nOttO thelle 1. september: 
Jesus og samaritanerne. Hvem var 
samaritanerne egentlig, hvorfor 

var det så provoserende at Jesus 
snakket med en kvinne, og hva 
førte det til? 

Notto Thelle er født i Hong 
Kong og har brukt livet til å forske 
på og leve i grenselandet mellom 
forskning, dialog og ettertanke og 
mellom kristen tro, Østens religion-
er og moderne spiritualitet. Han 
leter etter et språk for tro som han 
kan identifiser seg med og som gir 
mening for andre.

halvOr mOxnes 6. oktober: 
Jairus datter. Så ikke Jesus for-
skjell på et sovende barn og en død 
person? Hvem var denne Jairus og 
hvorfor gikk Jesus hjem til han og 
forlot en hel mengde mennesker 
som gjerne ville lytte til han?

Moxnes har vært professor 
ved Teologisk fakultet og en aktiv 
samfunnsdebattant. Han har særlig 
arbeidet med Det nye testamente, 
den historiske Jesus og Bibel-
tolkning, i tillegg til kjønnsroller og 
seksualitet.

sivert angel 3. november: 
Herren skal være ditt lys for evig. 
Handler Alle Helgen bare om sorg 
og savn eller kan det også handle 
om oppstandelse og himmelliv? 

Angel er rektor ved Praktikum 
på Teologisk fakultet og lærer stu-
denter som straks skal ut i preste- 
tjeneste, å preke. Hans fag- og 
forskningsfelt er kirkehistorie og 
homiletikk (prekenlære) 

åste dOKKa 1. desember: Inn-
toget i Jerusalem. Hva er et kirkeår 
og hvorfor starter det denne dagen? 
Og hva i alle dager gjør fortellingen 
om Jesus som rir inn i Jerusalem 
palmesøndag på denne dagen?

Dokka har en doktorgrad om 
frelse og teologisk menneskesyn 

NotIsER

vurdert ut fra to ulike teologiske 
tenkere. Hun har vært rådgiver i 
bispemøtet og er nå forlagsredak-
tør i Vårt Land forlag og spaltist i 
avisen.

VIl du BlI fRIVIllIg?
Menigheten ønsker deg velkommen 
som har litt tid å gi bort til andre 
eller til en god sak. 

Kirkene og menighetshuset 
trenger tilsyn og å få utført noen 
praktiske oppgaver på ukentlig 
basis. Vi ønsker å ha plass til mange 
ulike slags folk og til det trenger vi 
mange slags talenter.  Fortell oss 
hva du liker å gjøre. Kontoret har 
åpent alle hverdager hvis du ønsker 
en prat eller send oss en epost på 
post.bmv.oslo@kirken.

MAjoRstuA+ ER BlItt MER
Majorstua+, det byomfattende til-
budet for unge voksne i regi av Den 
norske kirke, har flyttet til ila kirke 
og byttet navn til mER - ila kirke for 
Unge Voksne. 

les mer om mER på merkirke.no

sAMtAlE MEd PREst?
Ønsker du samtale med prest? 
Ønsker du besøk av en prest? 
Prestene tar gjerne en samtale med 
deg som ønsker det. Det kan være 
mange grunner til å ønske og dele 
sine tanker med en prest. Prestene 
møter mennesker som er i mange 
ulike livssituasjoner og kan være 
gode samtalepartnere. De har 
taushetsplikt. Se kontaktinforma- 
sjon på side 2 i bladet.  

K J Æ R L I G H E T ,  F O R V E N T N I N G E R ,  
G L E D E  O G  V E N N S K A P

PREP-
samlivskurs

Kurssted: Ullern menighetshus ,
Holgerslystveien 22

 
Pris: kr.1000 pr par 

inkl. lunsj og kursmateriell
 

Påmeldingsfrist 4.okt.til Anette Norman, 
an628@kirken.no eller 408 14 123

PREP fokuserer på det som styrker parforholdet 
og gir verktøy til god kommunikasjon

Kursholdere:
Åshild S. Storheim og

Knut Erlend Hjorth-Johansen.
Sertifiserte kursledere v/Modum Bad

Lørdag 19. okt kl.10-17 og 
søndag 20.oktober kl.12-17

Kurset passer for par i alle aldere

Elisabeth Moss-Fongen
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