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DÅP og 
stoRE oRD 

DÅPENs ÅR

I På kirkebakken har vi de siste årene tatt opp 
ulike tema som har med kirken og kristen-
dommen å gjøre; nattverd, kirkemusikk, kirk-
edemokrati, og så videre. Nå er turen kommet 
til dåpen – og ikke uten grunn. Dåpen er et av de 
to sakramentene vi har i Den norske kirke – et 
hellig, synlig og sansbart tegn på Guds usynlige 
nåde.

I 2020 er dåp et satsningsområde for Den 
norske kirke. Bakgrunnen er at dåpstallene syn-
ker. Mens 81 prosent av alle nyfødte i Norge ble 
døpt i Den norske kirke i 2001, var andelen på 54 
prosent i 2017. Stadig færre av kirkens medlem-
mer døper altså sine barn. 

Dåpen har ulike begrunnelser og assosiasjon-
er; overgangsrite i forbindelse med inngangen til 
livet, takknemlighet og feiring, renselse, medlem-
skap, tradisjon, kultur, familiesammenkomst. I 
dette nummeret snakker vi med Knut Hallen om 
dåp og misjon. Hallen er oppvokst i menigheten 
og leder Samarbeid menighet og misjon – et 
samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og 
sju misjonsorganisasjoner. Vi ser nærmere på de 
ulike elementene i dåpen, vi får høre dåpshisto-
rier fra folk fra menigheten, og Sunniva Gylver, 
prest i Fagerborg menighet, kommer med sine 
argumenter for dåp. Hun oppsummerer i en kom-
mentar om «Dåpens år»: «Vi tror vi mennesker 
trenger dåpen, at folkekirken trenger et mangfold 
i sin medlemsmasse, og at samfunnet trenger det 
rom for tro som folkekirken er med på å skape.»

Vi håper bladet gir en bedre forståelse av 
dåpen – og, hvis det er aktuelt – et bedre grun-
nlag for å avgjøre om eget barn skal døpes. Hvis 
du vil vite mer om dåp, oppfordrer vi til å komme 
på Tro- og tankekvelden i Vestre Aker menighet-
shus 21. september, der nettopp dåpen er tema.

Det siste halvåret har vært preget av avlys-
ninger og utsettelser. Nå er menighetens ak-
tivitetskalender full igjen – vi håper å sees på 
gudstjenester, temamøter, korøvelser, konserter 
og julemarked.

God høst, og god lesning!

Redaksjonen

Bør BArnet mitt BLi Døpt? Hva innebærer det 
egentlig? Dåpen kan framstå som en stor ting som ikke 
er så lett å bli klok på. Et kjapt Googlesøk på «dåp» 
er nærliggende for nybakte foreldre og andre som 
vurderer dåp. Innimellom blogginnlegg og reklame som 
da dukker opp, er Den norske kirkes nettsider om dåp. 
Et klikk her leder oss til følgende utsagn: «I dåpen blir 
vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn 
som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare 
er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.» Store ord, om 
Gud, frelsen og livet. Men hvilken mening gir de?

De siste årene har jeg fått undervise profesjons- 
studenter på Det teologiske fakultet (UiO) i luthersk 
spiritualitet. Det virker ikke som om de store ord-
ene «Gud» og «frelse» er så interessante i seg selv 
for Luther. Det er i møte med livet, hverdagen og vår 
selvforståelse, at de store ordene blir verdifulle. De er 
viktige fordi de sier noe om hvem vi er som individer og 
fellesskap, på en måte som hverdagens «små» ord ikke 
makter. I dag går dåpstallene ned, og de store ordene 
blir mer og mer fremmede for mange. Men kanskje blir 
vi dermed også mer fremmede for noen kilder til selv-
forståelse, som har dype røtter i samfunnet vårt.

Dåp hAr ALtså meD seLVforståeLse å gjøre. På 
hvilken måte? Luther er opptatt av at dåpen er et løfte 
om Guds betingelsesløse aksept til den enkelte. Luther 
trodde lenge at frelse var noe han måtte gjøre seg 
fortjent til gjennom en tvangsmessig religiøs livsførsel. 
Å innse at løftet om frelse er noe Gud gir vederlagsfritt 
i dåpen, og å sette sin lit til dette løftet, det erfarer Lu-
ther som en gjennomgripende, eksistensiell befrielse. 

I barnedåpen skjenkes mennesket et løfte om gud-
dommelig aksept forut for all forståelse, tro, fromhet 
og moral. Tydeligere enn noe illustrerer handlingen 
at mennesket tilkjennes uendelig verdi slik det er. Og 
Luther sier at den som tynges ned av egen synd og 
ufullkommenhet senere i livet skal si til seg selv: «Jeg er 
døpt! Og hvis jeg er døpt, så har jeg løftet om at jeg skal 
bli frelst og ha evig liv!» Dåpsløftet står fast. Uavhengig 
av våre prestasjoner er vi alltid allerede aksepterte og 
verdifulle. Dåpen sier noe om vår framtid, det er et løfte 
om frelse som strekker seg hinsides liv og død. Dåpen 

er en tilflukt når grunnvollene skakes. 
Dåpen sier noe om menneskeverd på et individuelt 

og eksistensielt nivå. Men dåpen sier også noe om hvem 
vi er som fellesskap. Budskapet om ubetinget aksept 
relativiserer betydningen av sosiale hierarkier. Dåpen 
tilfører en fundamental dimensjon av likeverd. 

Dåpens BetingeLsesLøshet synes å bryte 
med allmenne forventninger om kristen moral og 
hvordan kristne bør tro eller oppføre seg. Hvis dåpens 
frelsesløfte gis ubetinget til alle, vil ikke luften gå helt 
ut av ballongen når det kommer til personlig tros-
liv, kamp for sosial rettferdighet, engasjement for en 
bedre verden? For Luther lå svaret i betydningen av 
dåpsløftet: den som tror hun har blitt betingelsesløst 
akseptert og fri, vil være takknemlig. Takknemligheten 
til Gud skal kanaliseres gjennom nestekjærlighet, på-
peker Luther. Og for at bevisstheten om det som ligger 
i løftet ikke skal viskes ut og man faller tilbake i ufrihet, 
oppsøker man kirken med jevne mellomrom. Dermed 
angir også dåpen en moralsk retning for livet, selv om 
dét ikke er det primære. 

Dåpens løfte om ubetinget aksept angår kjernen 
av vår selvforståelse som individer og samfunn. Som 
sådan ligger dåpens virkekraft på et dypere nivå i selvet 
og kulturen enn det som har med personlig fromhet og 
moral å gjøre. I selvet utgjør løftet en frigjørende kraft, 
en kilde til håp og kall til nestekjærlighet. I kulturen 
har dåpen gjennom generasjoner beredt grunnen for 
betydningen av frihet, likhet og brorskap, kjerneverdier 
som vårt sekulære demokrati er tuftet på. Dåpens ord 
er store, store nok til å romme alle. Derfor bør man ikke 
tenke smått om dem i en sekulær kultur. 

halvard 
johannessen 

er førsteamanuensis 
i praktisk teologi, 

Universitetet i Oslo
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FAKtA
nAVn: KNUT HALLEN
føDt: 1969
fAmiLie: GIFT, TRE VOKSNE BARN
frA:  ULLEVÅL
Bor:  ULLEVÅL
joBB: DAGLIG LEDER FOR SAMARBEID 
MENIGHET OG MISJON I DEN NORSKE KIRKE

– MER 
REttFERDIghEt
lokalpatriot knut hallen er også global- 
pAtriot. hAn Brenner for en kirke som  
koBLer troen tettere på kAmpen for en mer 
rettferDig VerDen.

Tekst og foto: Sigurd Høye

Knut Hallen er en god representant for vår sammen-
slåtte menighet. Han ble døpt i Bakkehaugen i 1969, 
men etter fem år i Tåsenveien flyttet familien til Bukken 
Bruses vei i det som da var Vestre Aker menighet. 

– Jeg gikk det vanlige lokale løpet med Ullevål, Ma-
rienlyst og Berg skoler og hadde en fantastisk oppvekst 
her, med fotball og flaskesamling på Blindern, bandy i 
Ullevål og turer i Marka. Min far var med å starte KFUM 
fotball Oslo vest, og dette ble viktig for meg både som 
spiller og etter hvert trener. Ellers gikk vi jevnlig til 
gudstjeneste i Vestre Aker kirke, og i studietiden var 
jeg med i et flott lederteam for menighetens ungdom-
sklubb VAKUM. I 2002 ble min kone Merete og jeg med 
våre tre barn utsendt fra Vestre Aker menighet og Det 
Norske Misjonsselskap som misjonærer til vår luther-
ske søsterkirke i Thailand. Etter seks år kom vi tilbake 
og bosatte oss i mitt barndomshjem.

Knut Hallen arbeider nå som daglig leder i Samar-
beid menighet og misjon – et samarbeid mellom Den 
norske kirke og syv misjonsorganisasjoner som driver 
arbeid med partnere og andre kirker i over 40 land 
over store deler av verden.

hVA BEstÅR joBBEN DIN AV?  
– Den handler mye om å forsøke å inspirere og utruste 
menigheter i Den norske kirke til å få en mer global 
identitet – å tenke og handle mer ut fra at vi som norsk 
kirke er en del av et verdensvidt og flerkulturelt felless-
kap. Som kirke i Norge lever vi i en dobbelthet: På den 
ene siden har vi en 1000-årig kristen tradisjon og vel-
dig mye ressurser og kompetanse som vi kan bidra med 
inn i den verdensvide kirkes oppdrag. På den annen 
side er Norge en del av et på mange måter sekularisert 

Europa hvor dåps- og medlemstallene går nedover, og 
hvor Gud på mange måter er skjøvet ut i periferien av 
virkeligheten. På grunn av det siste trenger vi kontakt 
med kirker som lever under helt andre forhold og som 
kan lære oss noe om hva det vil si å være kirke i dag.

Konkret er jeg daglig leder for samarbeidet på 
nasjonalt plan og del av staben i Mellomkirkelig råd/
Kirkerådet. Jeg jobber blant annet sammen med en flott 
og kompetent gjeng med misjonsrådgivere som er knyt-
tet til Den norske kirkes 11 bispedømmer, og prøver å 
reise mest mulig rundt i landet for å møte folk ansikt til 
ansikt. Nå i koronatiden blir det jo en del digitale treff i 
stedet.

hVA ER EgENtlIg MIsjoN – NÅ FoR tIDEN? 
– Ikke minst på grunn av kolonihistorien tror jeg fort-
satt mange forbinder misjon med kulturimperialisme 
og tvang til tro.  Men misjon betyr jo egentlig sendelse 
(missio på latin). Kristus ble sendt for å gjenopprette 
det dypest sett gode livet og han sendte sine disipler 
med alle sine menneskelige feil og mangler til å være 
bærere av og vitner om dette. Derfor er alle døpte og 
alle som ønsker å være en del av Kirken «misjonærer». 
Vi er på hver vår måte og med hver våre ressurser, 
personlighet og relasjoner bærere av kirkens budskap 
om tro, håp og kjærlighet. Misjon i dag er heller ikke 
lenger fra vesten til resten men fra alle steder til alle. 
Dette understreker at den kristne tro ikke er forbeholdt 
en spesiell kultur, men at den er universell.
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frA et gAmmeLt LinDetre i Det gAmLe Bots-
fengseLet får DåpsBArnA i menigheten en 
DåpsDue.

Av Sigurd Høye

Alle barn som blir døpt inn i vår menighet får en per-
sonlig dåpsdue med navn og dåpsdato skrevet på duen. 
Duen er et symbol både på fred og på Den Hellige Ånd. 
Dåpsduene minner om at Guds fred og Guds ånd alltid 
er med barnet. 

Duene henges opp på et dåpstre som står i Vestre 
Aker kirke. Alle døpte får invitasjon til å komme på en 
gudstjeneste for å hente dåpsduen sin innen ett år etter 
dåpen. 

Dåpsduene er laget av innsatte i Oslo fengsel.

– Vi fikk en forespørsel fra kirken om å lage disse 
duene, forklarer Nina Ottosen og Anders Mathiesen. 
Begge er møbelsnekkere og jobber som verksbetjenter 
ved Snekkerverkstedet i Oslo fengsel. 

– Skissen vi fikk fra kirken ble brukt som inspirasjon. 
Det er de innsatte som har utarbeidet designet, laget 
mal, og så skåret ut, pusset og oljet duene. Materialet 
kommer fra et gammelt lindetre som måtte felles i det 
gamle botsfengselet.

– Hva synes de innsatte om dette oppdraget?
– Jeg er glad for at du spør! Noen oppdrag kan nok 

oppleves som uviktige, men dette med å lage dåpsduer 
synes de er viktig. Her har de gått inn med hud og hår. 
De jobber veldig nøye, og siden duene er til små barn 
har de vært ekstra påpasselige med å pusse godt,  
forteller Ottosen.

DÅPs-
DuER 
FRA 
FENgsElEt

hVoRFoR ER MIsjoN VIKtIg? 
Fordi Kirken – i all sin ufullkommenhet – er bærer av 
verdens beste og viktigste budskap. Budskapet om 
«verdig liv og varig håp» for alle, slik Det Norske Mis-
jonsselskap uttrykker det. Det handler blant annet om 
å stille seg på livskreftenes side og kjempe for rettfer-
dighet og sannhet i verden i dag. Samtidig har vi et håp 
om en kjærlighet som er sterkere enn døden, slik vi sier 
i nattverdliturgien.

hVA ER sAMMENhENgEN MElloM DÅP og 
MIsjoN? 
– Misjonsbefalingen eller dåpsbefalingen hører vi hver 
gang noen blir døpt i kirken. Den er grunnen til at vi 
døper. Samtidig sier vi i dåpsliturgien at «Dette er 
Kari/Ola, Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi 
verdensvide kirke.» Som del av den verdensvide kirken 
har vi også del i denne kirkens oppdrag. Jeg mener 
dette er underkommunisert i vår kirke. Vi er flinke til å 
poengtere tilhørigheten, men jeg tror vi kan bli flinkere 
til oppmuntre hverandre til å bruke våre ressurser i 
dette oppdraget. Vi er alle både tilhørige og medarbei-
dere!

loKAlt ER DEt gANsKE lAVE DÅPstAll. hVA 
tENKER Du oM DEt?
– Det er et stort spørsmål som jeg tror alle som mener 
kirken er viktig trenger å jobbe sammen om å finne ut 
av. Oslo og storbyer generelt er jo de mest sekulariserte 
områdene. Den selvstendige og kritiske tenkningen 
som på mange måter stammer fra våre protestantiske 
røtter har kanskje paradoksalt nok ført til en svekkelse 
av dens opphav. Jeg tror det er viktig å formidle at det 
ikke er noe intellektuelt mindreverdig å forankre sitt liv 
i en kristen tro. Illusjonen om verdinøytralitet har kan-
skje også ført til at en del av våre medlemmer tenker 
at de ikke skal velge for sine barn, og at de derfor ikke 
ønsker å bære dem til dåpen.

Jeg tror vi trenger en litt mer Martin Luther 
King-preget kirke som kobler troen tettere på kamp-
en for en mer rettferdig verden. Å være med i kirken 
handler ikke bare om «what’s in it for me», men om å 
delta i en bevegelse som fremmer tro, håp og kjærlighet 
i en verden som til de grader trenger dette. Som døpte 
kan vi koble vår norske dugnadsånd inn i et enda større 
fellesskap.

For min del er det ofte de gode samtalene som 
skaper engasjement og kan bety noe. Kanskje kunne 
menigheten legge mer til rette for samtaler om tro og 
kirkens rolle i verden. Her skjer det gode ting allerede 

som Temakvelder og Tro- og tankekvelder på menighet-
shuset.  Tidligere har samtalegrupper i hjemmene 
betydd mye for mange. 

Ellers tror jeg vi har noe å lære av for eksempel kato-
likkene og muslimene med tanke på åndelig disiplin og 
rytme – bønn, Bibel og gudstjeneste som noe man bare 
gjør, fordi man tenker at dette er rett og godt. Korte og 
jevnlige drypp i hverdagen.

hjElP uNDER PANDEMIEN
Som følge av koronapandemien engasjerte Hallen seg i 
en innsamlingsaksjon.

– «Sammen som kirke i hele verden» ble initiert 
for å støtte våre søsterkirker og partnere i land som 
ikke er i nærheten av å ha det samme apparatet som 
Norge til å møte en slik pandemi. Vår menighet snud-
de seg rundt på kort tid og laget en digital aksjon som 
ble kanalisert gjennom Det Norske Misjonsselskap og 
Misjonsalliansen. Aksjonen startet i Agder og Tele-
mark bispedømme og spredde seg i løpet av våren til 
menigheter over hele landet. Til sammen ble rundt 180 
menigheter med, og Facebook-siden «Sammen som 
kirke i hele verden» har nå 1250 medlemmer. Dette 
ble en konkret måte å gjøre noe med det faktum at vi 
materielt sett er blant verdens rikeste land og kirker, og 
at vi derfor har et særlig ansvar for å bistå søsterkirker 
som lever under helt andre forhold, slik at de igjen kan 
støtte sine lokalsamfunn. 

hVA tRIVEs Du MED Å gjøRE utENoM joBB? 
– Jeg kjenner meg vel veldig godt igjen i slagordet «In-
nerst inne vil jeg helst være ute». For meg er friluftsliv 
dypt koblet til troen. Naturen er «den store katedralen» 
hvor jeg virkelig får rekreasjon. Nordmarka er for meg 
et frihetens sted for trening, meditasjon/bønn/stillhet 
og å tenke, planlegge, samtale, nyte – og fiske!  Nærhet 
til naturen gir også inpirasjon til vår forvaltning av 
skaperverket i denne miljøkrisens tid.

ER DEt NoE MER Du VIl hA sAgt?
–  Vi har et globalt utvalg i menigheten hvor vi ønsker å 
løfte frem de utadrettede og globale perspektivene. Der 
jobber vi konkret med tre-fire årlige gudstjenester og 
arrangementer med de to organisasjonene menigheten 
har samarbeidsprosjekter med: Det Norske Misjons-
selskap (kirkebygging sammen med vår søsterkirke 
i Estland) og Misjonsalliansen (miljøprosjekt i Me-
kongdeltaet i Vietnam). Hvis noen vil være med her 
er de hjertelig velkomne til å ta kontakt med Sissel 
Halden, sokneprest Ulrike Lunde eller meg! 

Foto: Kristine Eikeland
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VANNEt

DøPEFoNt

DÅPEN

FADDERNEBARNEt

DÅPsKjolE

korreksjon: det lar seg ikke gjøre å forklare dåpen kort – og det finnes Mange ulike for-
kLAringer. men her er i hVert fALL en BeskriVeLse AV noen AV De Viktigste eLementene. 
Av Bjørghild Kjelsvik. Foto: Bo Mathisen.

Fadderne er vitner på at barnet blir døpt og dermed er 
blitt medlemmer i kirken. Å være fadder er å få både 
tillit og ansvar. Fra gammelt av er det slik at faddere 
gjerne har et særlig forhold til sine fadderbarn. Viktige 
fadderoppgaver er å ha omsorg for barnet, hjelpe til at 
barnets tro kan ha en plass i hverdagen, og å be for bar-
net. Slik følger en fadder barnet gjennom barndommen 
fram til konfirmasjonen, og gjerne lenger også. Noen 
steder er det tradisjon for å kalle den som bærer barnet 
til dåpen for gudmor eller gudfar. En annen tradisjonell 
fadderoppgave er å ta av dåpslua før selve dåpshandlin-
gen, da er man luefadder.

Dåpsbarnet er hovedpersonen i dåpen! Gjennom dåpen 
får den døpte del i Guds frelse, og blir en del av kirken. 
I den eldste tiden var det mest voksne som ble døpt. 
En ungdom eller voksen som døpes, tar valget selv og 
kan få sin trosopplæring før dåpen. Men dåp av barn 
begynte tidlig, fordi det var viktig for kristne foreldre 
at også barna skulle få del i Guds nåde og få vokse opp 
i troen. Når et lite barn døpes blir det derfor båret fram 
av andres tro: foreldrene og fadderne tar på seg 
ansvaret for at barnet får lære om troen og ta del i 
kirkens fellesskap.

Dåpsvannet er knyttet til det å bli ren – ikke fra støv og 
skitt, men fra alt det onde. Ingen vil tenke på dåpsbar-
net som hverken skittent eller ondt – det handler ikke 
om gale enkelthandlinger hos den som døpes, men om 
menneskets grunntilstand som uperfekt og delaktig 
i ødeleggelse av liv, fellesskap og natur. Vannet er der 
som et håndgripelig tegn på at den døpte vaskes ren og 
overøses med Guds ånd.

De første kristne ble døpt i rennende vann i en elv, og 
de ble dukket helt under tre ganger, i Faderen, Sønnen 
og Den hellige ånds navn. Senere hadde kirkene dåps-
basseng, eller dåpen foregikk i egne dåpskapell. Den 
mindre døpefonten kom i bruk når barnedåpen var blitt 
det vanlige. Det var i gammel tid vanlig å ha døpefont-
en ved inngangen i kirkens vestre del, som et tegn på 
at dåpen var en inngangsbillett til menigheten, men i 
mange hundre år nå har døpefonten ofte blitt plassert 
foran i kirken. En særlig type døpefont er dåpsengler 
fra barokken. Engelen, med et fat i hendene, hang i 
taket, og ble heist ned under dåpen. En senere type var 
en stående eller knelende dåpsengel på gulvet i kirken, 
slik som Majorstuen kirke hadde. Døpefonter er ofte 
åttekantete, et symbol for det hellige tallet 7 + 1 for den 
ene Gud.

Helt tilbake til oldkirken har en brukt en særlig drakt 
til nydøpte. Dåpskjolen er et ytre tegn på indre for-
vandling, i overgangen fra det gamle til det nye livet. 
Gjennom dåpen blir mennesket rent og fritt, derfor er 
kjolen hvit som symbol på dette. Kjolen er også altfor 
lang til et lite barn, men dette minner oss om at barnet 
skal vokse inn i det nye livet.

Kjernen i dåpsritualet har tre viktige elementer: Sam-
tykke fra foreldrene til barnet, korstegn til minne om 
Jesus, og selve dåpen med vann. Aller først spør prest-
en etter navnet til dåpsbarnet. Når foreldrene har 
sagt Ja til dåp slår presten korsets tegn over barnet 
«til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Så døper 

DÅPEN – 
KoRt FoRKlARt

DøPEREN

han barnet «til Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn» ved å øse vann tre ganger over hodet. Til 
slutt legger presten hånden på hodet til barnet og 
forteller hva den døpte har fått i dåpen: Guds hellige 
Ånd, å bli født på ny, og medlemskap i Guds troende 
menighet.

Det er vanligvis presten som døper, oftest som en del av 
gudstjenesten. Han eller hun leser tekstene og bønnene 
som hører til, gjerne med hjelp av noen fra dåpsfami-
lien.  Men dåpen må ikke utføres av en prest. Alle som 
selv er døpt kan døpe andre, og det kan skje andre sted-
er enn i kirken. Nøddåp kalles det når et udøpt barn 
eller voksen er døden nær og dåpen skal skje fort.

Kilder: Wikipedia, SNL, kirken.no
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hVoRFoR DøPE?
Vi ønsker med dåpen å markere vår datter, Jenny, som 
individ, og samtidig opprettholde en kulturtradisjon. Vi 
ønsker å la Jenny selv velge sin trosretning etter hvert 
som hun blir voksen, men ønsker med dåpen å gi henne 
en start i kirken.

Det ble en høytidelig markering for datteren vår 19. 
april i Vestre Aker kirke. Det var en sann glede å feire 
Jenny på denne måten og samtidig føle at man er del av 
et større fellesskap. Dette satte hele familien stor pris 
på. Vi var spesielt takknemlige for fleksibiliteten utvist 
av kirken til å gjennomføre dåpen i april 2020.

COVID-19-utbruddet gjorde at vi ikke fikk anledning 
til å døpe Jenny i en alminnelig gudstjeneste. Vi ble 
derimot invitert til en egen begivenhet i Vestre Aker 
kirke med de aller nærmeste. Jenny ble velsignet av 
prest Linda Berntzen i tråd med Folkehelseinstituttets 
foreskrevne minsteavstand. Alle smitteverntiltakene ble 
naturligvis fulgt til punkt og prikke.

Christian Hall og Christine Torp

Datoen 27. august 1972 er spesiell for meg, da ble jeg 
døpt i Høvik kirke. Jeg husker det ikke, men dåpen har 
stor betydning for meg når det gjelder håp og til-
hørighet. Som barn ba jeg stadig til Gud, den Herre som 
jeg lærte om på søndagsskolen. Og da jeg ble konfir- 
mert, tok jeg et aktivt valg om å tro på Jesus Kristus. 

De fire fadderne som mor og far valgte for meg har 
hatt stor betydning. I desember 2002 ble jeg og fem  
andre ordinert til prester i Oslo domkirke. Da alle 
forbederne møtte hverandre og biskopen like i forkant 
var det mange som presenterte seg som «sogneprest» 
eller andre titler. Jeg synes det var fint at tanten min 
som var med sa «jeg heter Liv og jeg er Ninas fadder.»

Da jeg selv fikk barn døpte vi dem i henholdsvis Den 
norske kirke – Oppsal og St. Olav katolske kirke. Det har 
vært nyttig å være mor og erfare stresset og alt fokuset 
på praktiske ting den dagen – og i den første dåpen 
glemte jeg å ta med det fine, mørkeblå sløyfebåndet 
som jeg hadde kjøpt til dåpskjolen.. 

Nina Kristine Niestroj

Foto: Linda Berntzen

Vi ønsket å døpe barna våre fordi vi tror på Gud og har 
opplevd hans omsorg for oss. Å bære et barn til dåpen 
er et vakkert bilde på at Gud holder sine hender rundt 
oss. Gjennom dåpen har vi gitt barna mulighet til å høre 
til i kirka. Presten sier i dåpsritualet at barnet blir døpt 
inn i vår menighet og i «den verdensvide kirke». 

Vi har tre barn, og alle er døpt i kirka der vi har 
bodd. De to yngste i Bakkehaugen. Vi har alltid leid 
menighetshuset til selskapet. Dåpen har vært en fin 
mulighet til å feire det nye livet og samle familie og 
venner. 

Dåpen til vårt yngste barn husker alle. Vi hadde dekt 
på til langbord i hagen, men så kom det en regnskur, 
først under gudstjenesten og så mens alle var i hagen. 
Med god hjelp fra gjestene flyttet vi festen opp til 
Bakkehaugen kirke. Det må være det en kan kalle en 
«ice breaker», og sola skinte resten av dagen.

Eivind Furuseth og Kaja Breivik Furuseth

Foto: Peter Breivik

tro, tradisjon, trygghet, kultur, tilhørighet – her er tre dåpshistorier fra Vår Menighet.
Av Kristine Eikeland
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noen Liker pArtypLAnLegging, AnDre unngår 
Dåp for å sLippe festen. tiL sistneVnte: gjør 
Det enkeLt!

Av Kristine Eikeland

Mammabloggere viser fram dåpsfester som minner 
mest om kongelige bryllup, og slekta gleder seg til din. 
På toppen av det hele er det kanskje første gang begge 
sider av familien møter hverandre. Vi har samlet noen 
tips og triks som kan gjøre dåpsdagen til en (enklere) 
fest. Fullstendig overveldet allerede? Gå direkte til siste 
punkt!

FÅ MAtEN sERVERt: La proffene gjøre jobben og få 
maten levert på døra – eller be gjestene droppe gavene 
og ta med en tapasrett i stedet. Enklere for gjestene og 
bra for miljøet!

uNNgÅ oPPVAsK! Det finnes engangsservise i bam-
bus og andre komposterbare materialer. Noen av disse 
kan man til og med spise til dessert – én ting mindre å 
tenke på. 

IKKE PlAss I stuA? Det er mulig å leie Vestre Aker 
menighetshus eller menighetssalen i Bakkehaugen 
kirke til dåpsfesten. Fordelen er at hele slekta får plass. 

hjElP, VI sKAl hA DÅPsFEst!
Ulempen er forventninger om pynt på nivå med Taj 
Mahal. Et alternativ er å flytte festen til en restaurant 
eller mathall, der det dessverre ikke er lov å henge opp 
egen pynt.

For deg som ønsker en mer budsjettvennlig feiring, 
finnes det også enkelte kaféer som lar deg og gjestene 
dine spise medbrakt mat, så lenge dere kjøper noe å 
drikke til.

lÅN EN DÅPsKjolE: Du kan låne den av oss, hvis du 
vil. Vi har en dåpskjole til utlån for alle dåpsforeldre i 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet. 

KREV INN tjENEstER Du hAR tIl goDE: Hvis 
du har ei venninne med partytelt, en kompis som kan 
synge og et søskenbarn som alltid skryter av grillfes-
tene sine, har du allerede lokale, underholdning og mat 
til festen i boks.

BRylluP og DÅP – to FluER I éN sMEKK! 
Noen benytter anledningen til å gifte seg også, når beg-
ge sider av slekta likevel er samlet. Én fest er kanskje 
bedre enn to?

DEt AllER ENKlEstE: Inviter dåpsbarnets beste-
foreldre og faddere på nærmeste kafé etter gudstjenest-
en. Det trenger egentlig ikke være vanskeligere enn det.

Dåpskjole til utlån og menighetshus til leie. En kafétur er bra nok. Da slipper man også oppvasken. Foto: Kristine Eikeland.

som prest i Den norske kirke Døper jeg små 
og større DåpsBArn meD gLeDe. her er tre 
goDe grunner.

Av Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg menighet

1. DÅPEN ER VERDENs støRstE 
KjæRlIghEtsERKlæRINg
Vi går eller blir båret fram, og Guds frelsende kjærlighet 
plasker i hodet på oss, uten at vi har gjort noe annet 
enn å komme til dåp. I samfunnet ellers handler det 
ofte om å prestere og fortjene oss til anerkjennelse og 
verdi. I Guds rike er utgangspunktet at vi ER grenseløst 
elsket, uansett hva vi gjør, av den kjærligheten som 
er større enn verden. Med det utgangspunktet blir vi 
radikalt utfordret på å elske Gud og mennesker og alt 
som lever. Vi er aldri alene.

2. DÅPEN ER REDNINg
Et blikk ut i verden og inn i oss selv forteller at vi 
trenger redning fra den lille og store ondskapen i oss og 
rundt oss. Verden og mennesket er både fantastisk og 
forferdelig. I dåpen dør og oppstår vi med Kristus. Gud 
ble menneske, ga sitt liv for alle, og seiret over døden 
– da vant Guds kjærlighet over alt som truer livet. Selv 
om det ikke alltid virker sånn, her og nå. Vi er aldri 
alene.

3. DÅPEN ER tRADIsjoN og tIlhøRIghEt 
Vår egen fortelling settes inn i en større fortelling om 
verden. Vi feirer livets under og fellesskapet i den 
verdensvide kirke.  Vi er aldri alene. En gang jeg skulle 
døpe lille Stella, sto storebror Jakob, seks år, på den 
andre siden av døpefonten og fulgte nøye med. 

Da vi kom til stedet der jeg tegner et kors over 
dåpsbarnet for å vise hvem hun hører sammen med, 
sa Jakob upassende høyt: Hva er det du gjør med 
henda??! Etterpå snakket vi sammen om korset OG 
om lynarret – vi er nemlig hardcore Harry Potter-fans 
begge to. Trollmannen Harry Potter fikk et arr i 
pannen i form av et lyn da han var ett år gammel. Den 
onde fyrst Voldemort prøvde å drepe ham ved å sende 
ut en mordforbannelse, men moren til Harry kastet 
seg i mellom. Lilly døde, men reddet livet til sønnen 
sin. Han fikk bare et arr, som for alltid minnet ham på 
både ondskapens og dødens virkelighet, OG på den 
kjærligheten som ga seg selv for ham og ga ham et 
særlig vern mot det onde.  

Jakob, Stella og jeg er ikke merket med lynarret, 
men med noe enda større: Med korsets tegn. Gjennom 
det kan også vi bli minnet på ondskapens og dødens 
realitet i vår verden, OG samtidig på den kjærligheten 
som ga seg selv for oss alle, og er sterkere enn døden.

tRE 
goDE 
gRuNNER 
tIl DÅP
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guDstjENEstER   høstEN 2020
VESTRE AKER KIRKE BAKKEHAUGEN KIRKE

SEPTEMBER

Lørdag 5.
10:30
12:00  
13:30

Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 6.
11:00
13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste

11:00 Nærmiljøgudstjeneste

Søndag 13. 11:00 Høymesse. Ullevål barnegospel synger.

Søndag 20. 11:00 Høymesse. Korgruppe fra Vestre Aker kammerkor deltar.  11:00 Høsttakkefest med Majorstuen barne- og ungdomskor

Søndag 27. 11:00 Høymesse

OKTOBER

Søndag 4.
11:00
19:00

Høymesse. Korgruppe fra Vestre Aker kammerkor deltar.
Kveldsmesse

11:00 Nærmiljøgudstjeneste

Søndag 11. 11:00
Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Alfa minigos-
pel synger.  

Søndag 18. 11:00 Høymesse. Majorstuen barne- og ungdomskor synger 11:00 Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok

Søndag 25. 11:00 Høymesse på Bots- og bededag

NOVEMBER

Søndag 1.
11:00

19:00

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

11:00 Nærmiljøgudstjeneste

Søndag 8. 11:00 Høymesse. Sætre Vokalensemble deltar.

Søndag 15. 11:00 Høymesse med konfirmantpresentasjon. KorMajor deltar. 11:00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.

Søndag 22. 11:00
Familiegudstjeneste. Sang av Alfa minigospel og korgruppe 
fra Vestre Aker kammerkor. Julemarked i menighetshuset 
etter gudstjenesten.

Søndag 29. 11:00
Familiegudstjeneste på første søndag i advent med Ullevål 
barnegospel og LysVåken 

DESEMBER

Søndag 6.
11:00
19:00

Høymesse på andre søndag i advent.
Julekonsert med Vestre Aker kammerkor.

11:00 Nærmiljøgudstjeneste

Søndag 13. 11:00 Høymesse på tredje søndag i advent.

Søndag 20. 18:00 Lysmesse med konfirmantene og speiderne

Torsdag 24.
Julegudstjeneste. 
Følg med på www.kirken.no/bmv for tidspunkt

Julegudstjeneste.
Følg med på www.kirken.no/bmv for tidspunkt

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

Lørdag 26. 11:00 Høymesse på Stefanusdagen andre juledag

Søndag 27. 11:00 Høymesse

Orgelresitasjon i Vestre Aker på 
Allehelgenssøndag 1. november.

Utdeling av 4-årsbok i Vestre Aker 11. 
oktober og i Bakkehaugen 18. oktober.

Lysmesse i Bakkehaugen 
20. desember.
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NæRMIljøguDstjENEstENE 
i Bakkehaugen kirke fortsetter kl. 
11 hver første søndag i måneden. 
På hver gudstjeneste inviteres en 
gjest eller to, og i september får 
vi besøk av Sindre Eide og Estrid 
Hessellund. Høstens gjester tar oss 
med på en musikalsk reise rundt 
i verden (ved hjelp av trompet og 
salmer), det blir misjonstema og 
kanskje besøk av kjentfolk fra Oslo? 
Per Christian Jacobsen trakterer 
orgelet og Ingrid Vad Nilsen er 
liturg. 

Gjestene presenteres på 
menighetens Facebook-sider uka 
før gudstjenesten.

NæRMIljøMIDDAg
for alle – både store og små. Ta 
med barna, naboen eller deg selv 
på hjemmelaget middag i kirka én 
torsdag per måned kl. 16.45. Kr 
50 per person og maks kr 150 per 
familie. Det blir bibelfortelling for 
de minste, småbarnssang og sosialt 
samvær. Ingen påmelding. 

Høstens datoer er 17. sep-
tember, 15. oktober, 12. no-
vember og 10. desember.

BABysANg 
i kirkerommet kl. 12 hver torsdag 
høsten 2020, med unntak av sko-
lens ferier. Mer informasjon finnes 
på Facebook og www.kirken.no/
bmv. Sanger Hanna Nydal har sin 
utdanning fra Norges Musikk- 
høgskole og har ledet babysangen 
siden høsten 2019. I tilknytning 
til babysang serverer vi lunsj i 
menighetssalen. Vipps kr 50 evt. 
kortbetaling. Ingen påmelding.

sMÅBARNssANg 
På småbarnssang synger vi både 
nye og kjente sanger, spiller in-
strumenter og danser! Dette er et 
tilbud for de minste barna opp til 
4-5 år sammen med foreldre, rett i 
etterkant av nærmiljømiddagene. 
Småbarnssangen begynner ca. kl. 
17.15 og varer rundt en halv time. 
Småbarnssangen blir ledet av pro-
fesjonelle musikere/pedagoger.

MENIghEtsFoRENINgEN
samles til hyggetreff hver andre 
mandag i måneden fra kl. 12-14. 
Høstens datoer er 14. september, 
12. oktober, 9. november og 14. de-
sember. Foruten 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. Alle 
er velkomne til å delta! Kontaktper-
son er Ragna Lier: 952 02 101.

tÅsEN sPEIDERgRuPPE
er tilsluttet Norges speiderfor-
bund. Speiderne er inndelt i ulike 

aldersgrupper/etter skoletrinn, 
og samles på onsdager i kjelleren 
i Bakkehaugen kirke fra kl. 18.00 
til kl. 19.30. Det er stor aktivitet i 
speidergruppen. 

Velkommen til nye medlemmer! 
Kontaktperson er Jan Erik Kihlgren: 
jankihl@vikenfiber.no.

hoBBy- og stRIKKEKAFé
på tirsdager i peisestua kl. 19.30-
21.00. Høstens datoer er 25. 
august, 29. september, 27. oktober 
og 24. november. Vi er en gruppe 
som har glede av å holde på med 
håndarbeid mens vi lar praten gå. 

Nå i høsthalvåret arbeider vi 
fram mot årets julemarked. Sett av 
datoen lørdag den 28. november 
allerede nå. Vi samles i peisestua 
i Bakkehaugen kirke, tar en kopp 
te og et knekkebrød eller to, og 
prater mens vi strikker, syr, eller 
hekler i vei – eller kanskje vi bare 
diskuterer gode ideer. Vi lærer av 
hverandre og tar gjerne imot flere 
med både rastløse og avslappede 
hender!

BAKKEhAugEN 
PRosjEKtKoR 
er et blandet kor for voksne. Koret 
øver i forkant av opptredener to-tre 
ganger i semesteret.
Kontaktpersoner er Lillin Cath-
rine Knudtzon (lillin.knudtzon@
nmbu.no) og Inger Elise Reitan 
(inger.e.reitan@gmail.com).

tEKstlEsERVERKstED
29. oktober kl. 19-21 i Bakkehau-
gen kirke. Veiledning og hjelp til 
å lese tekst og praktiske øvelser. 
Åpent for alle.

Spørsmål kan rettes til: rigmor.
smith-gahrsen@teologi.uio.no

lEIE AV loKAlER
Kirkerommet, menighetssalen og 
peisestuen i Bakkehaugen kirke er 
mulig å leie til ulike arrangement. 
Ta kontakt med Kirkelig fellesråd 
i Oslo ved Marianne Voldnes på 
e-post: mv454@kirken.no

DEt sKjER I

BAKKEhAugEN KIRKE
FAstE ARRANgEMENtER
sønDAg: 
Gudstjenester kl. 11 den første og tredje søndag i måneden. 
Se gudstjenestelisten på side 14.

mAnDAg: 
Menighetsforeningens hyggetreff kl. 12 andre mandag i måneden

tirsDAg: 
Hobby- og strikkekafé kl. 19.30 siste tirsdag i måneden

onsDAg: 
Tåsenspeiderne kl. 18

torsDAg: 
Babysang i kirkerommet fra kl 12 med påfølgende lunsj og sosialt sam-
vær. 
Nærmiljømiddag én torsdag pr måned kl. 16.45 – 18.30.

Foto: Erik Hardeng

Hobby og strikking på hobby- og strikkekafé. Foto: Kristine Eikeland Babysang. Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen
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suPERoNsDAg 
Kom og spis hjemmelaget, rimelig 
middag for hele familien! Pris kr 50 
per pers. og maks kr 150 per fami-
lie. Høstens datoer er 9. september, 
23. september, 7. oktober, 21. okto-
ber, 4. november, 18. november, 2. 
desember. 

Middagen starter kl. 16.45 i 
Vestre Aker menighetshus. Kl. 
17.15 har vi en kort samling med 
sang og en bibelfortelling/andakt. 
Fra kl. 17.30 er det korøvelser for 
Alfa minigospel og Ullevål bar-
negospel, samt småbarnssang og 
snekkerklubb for barn og foreldre/
foresatte.

Vi serverer kaffe til de voksne 
etter middagen. Følg Vestre Aker 
kirke på Facebook, eller sjekk 
kalenderen på kirken.no/bmv for 
mer info. 

BABysANg 
i kirkerommet hver onsdag i 
skoleåret kl. 11-11.30. Fokus i 
babysangen er barnet og felles- 
skapet mellom voksenperson og 
barn, men også fellesskapet barna 
imellom. Etterpå inviterer vi til 
enkel lunsj og prat. Det koster 
kr. 50,- per gang, inkludert lunsj. 
Betaling skjer helst via Vipps eller 
kontanter. Det er ingen påmeld-
ing, bare møt opp! Kristine Kilvik, 
artist og medarbeider i menighet-
en, leder babysang høsten 2020. 
Se hjemmesider for mer info.

sMÅBARNssANg 
På småbarnssang synger vi både 
nye og kjente sanger, spiller in-
strumenter og danser! Dette er et 
tilbud for de minste barna opp til 
4-5 år sammen med foreldre, rett 
i etterkant av Superonsdag-mid-
dagene. Småbarnssangen varer 
rundt en halv time, og  blir ledet av 
profesjonelle musikere/pedagoger.

DEt sKjER I

VEstRE AKER KIRKE
FAstE ARRANgEMENtER

sønDAg: Gudstjenester kl. 11 alle søndager.  Kirkekaffe etter guds- 
tjenestene. Kveldsgudstjeneste første søndag i måneden kl. 19. 

mAnDAg: Tro- og tankekvelder i menighetshuset kl. 19: 21. september 
og 2. november.  
Temakvelder i menighetshuset kl. 20: 12. oktober og 16. november. 

tirsDAg: Musikkandakt med gratis lunsj i menighetshuset kl. 12 
andre tirsdag i måneden.  Majorstuen barne- og ungdomskor øver i 
kirken/menighetshuset. 

onsDAg: Babysang i menighetshuset kl. 11 med påfølgende lunsj. 
Superonsdag ca annenhver onsdag kl. 16.45. Barnekorene Alfa mini-
gospel og Ullevål barnegospel øver fra kl. 17.30-18.30.

torsDAg: Vestre Aker kammerkor kl. 19-22. 

AlFA MINIgosPEl 
er for barn fra 4 år til og med 2. 
klasse, onsdager kl. 17.30-18.30. 

Middagsservering fra kl. 16.45. 
Øvelsen har pause med saft/vann 
og litt å spise, og en avdeling med 
bibelfortellinger. 

Koret arrangerer egne kon-
serter, deltar på gudstjenester og 
andre menighetsarrangement. Nye 
medlemmer er alltid velkomne! 
Møt opp eller ta kontakt med Tone 
Tønsberg: 932 51 410.

Denne høsten synger Alfa 
minigospel på familiegudstjeneste 
i Vestre Aker kirke søndag den 11. 
oktober og på julemarkedet søndag 
22. november. Koret inviterer til 
konsert onsdag den 28. oktober.

ullEVÅl BARNEgosPEl 
er for barn som går i 3.- 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 gleder vi oss masse til å 
møte gode venner igjen til sang 
og lek. Både gamle og nye korister 
er hjertelig velkommen til oss, og 
vi håper at DU ønsker å bli med! 
Har du spørsmål? Ta kontakt med 

dirigent Nora Marie Lia: 980 19 
989/nora.marie.lia@outlook.com

MAjoRstuEN BARNE- og 
uNgDoMsKoR 
har dyktige dirigenter og godt 
sosialt miljø med korister fra hele 
Oslo. Vi synger de beste sangene fra 
ulike sjangre, både pop-, klassisk- 
og folkemusikk, og opptrer med 
profesjonelle sangere og andre 
kor. Dette er et kor for deg mellom 
6 og 16 år. I tillegg til hovedkor, 
har vi aspirantgruppe og ung-
domsgruppe. Velkommen på øvelse 
tirsdager i Vestre aker kirke kl. 
16.00. Se www.mbuk.no.

sNEKKERKluBB
hver onsdag kl. 17.30 i Vestre Aker 
menighetshus. Vi hamrer, sager 
og snekrer vi kule ting sammen! 
Snekkerklubben er for barn i alder-
en 5-12 år sammen med foreldre/
foresatte. Menighetens frivillige 
planlegger enkle snekkeraktiviteter 
som små og store kan samarbeide 
om – det er bare å møte opp!

Kontaktperson er Svein Hom-
stvedt: svein.homstvedt@gmail.
com/450 04 962

MIsjoNsFoRENINgEN 
møtes første tirsdag i måneden som 
oftest privat hos noen i foreningen. 
På møtene er det fokus på misjon 
med andakt, sang og fellesskap i 
tillegg til enkel servering. Ofte er 
det besøk av en gjest som har en lit-
en innledning til samtale. Kontakt-
person er Turid Hallen: 481 88 861.

VEstRE AKER KAMMERKoR 
dirigeres av kantor Karstein Ærø 
og har ca. 40 medlemmer. Øvel-
ser torsdager kl. 19 - 21.30. Det 
er ledig plass for nye mannlige 
sangere. Har du lyst til å være med, 
ta kontakt for prøvesang via korets 
hjemmesider eller via Bjørg Farup: 
40 20 33 95/bjfarup@online.no. 
Se annonse i bladet for høstens 
konserter. 

Koret deltar også på gudstje-
nester i menigheten med mindre 
grupper av sangere. Følg gjerne 
koret på www.vak.no.

Alfa minigospel øver, Nora Marie Lia ønsker velkommen til Ullevål barnegospel, og Vestre Aker kammerkor poserer. 
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     DEt sKjER I

VEstRE AKER KIRKE

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

tEMAKVElDER
Temakveldene fortsetter i høst 
på 14. året – som alltid på man-
dager klokka 20.  I høst er det 
temakvelder 12. oktober og 16. 
november. Da bladet gikk i tryk-
ken, var det ikke bestemt hvem 
som skal være gjester, men de fire 
kvinnene i komiteen har flere navn 
på blokka. Som alltid vil det også 
være musikalske innslag, og det 
blir servert nystekte rundstykker, 
kaffe og te. Sett av datoene for en 
hyggelig kveld i nabolaget.

tRo- og tANKEKVElDER
på mandager kl. 19 i Vestre Aker 
menighetshus. Innledninger på 30-
45 minutter og påfølgende samtale.

21. september: «Dåpens år – 
Dåpen vår.» Innledning ved Harald 
Hegstad, professor ved Menighets-
fakultetet, som nylig har skrevet en 
bok om dåpen. Pensj.prest Hallvard 

Beck vil også holde et kort innlegg. 
Biskopene har foreslått en kon-

sentrasjon om dåpen som tema 
dette året. Mange sider av dåpens 
rike symbolikk er man ikke så 
bevisst i dagens kirke- og sam-
funnsliv. Er dåpen renvaskelse, 
tilgivelse, ny fødsel, bare tros-
bekreftelse, døds- og livsuttrykk 
som forberedelse til evig liv, eller 
styrke til kamp mot onde makter? 
Mange av disse spørsmålene vil 
professor Harald Hegstad hjelpe 
oss gjennom. Vi trenger både his-
torisk fordypelse, ny kunnskap og 
svar  på mange aktuelle spørsmål. 
Noe av det får vi utvilsomt man-
dag 21. september!

2. november: «Gud og miljøet – 
Hva sier Bibelen?» Innledning ved 
pensj.prest Kjell Arne Norum, som 
har skrevet en bok med samme 
tittel.

Servering av kaffe og te og noe 
enkelt å spise til. Vi avslutter med 
kort liturgisk bønn. Gratis inngang. 
Velkommen! Arr:  Komiteen for Tro 
og Tanke-kveldene.

MusIKKANDAKtER
i Vestre Aker menighetshus. Vi spis-
er en god lunsj sammen og lytter 
til musikalske bidrag fra kantor 
Karstein Ærø knyttet til den klas-
siske musikktradisjonen. Senior-
prest Hjalmar Kjelsvik holder anda-
kt. Velkommen til musikkandakt på 
følgende tirsdager kl. 12 – 14:

8. september – komponisten 
Wolfgang Amadeus Mozart

20. oktober – komponisten 
Edvard Grieg

10. november – komponisten 
Johan Sebastian Bach

15. desember – juleavslutning 
med grøt og julemusikk

lEIE MENIghEtshusEt? 
Menigheten leier ut menighets-
sal, peisestue og grupperom til 
organisasjoner og privatpersoner, 
for ulike arrangementer. Ta kontakt 
på e-post til menighetskontoret.
Utleie av kirkerommet skjer etter 
særskilte regler og etter søknad på 
e-post til menighetskontoret.

Vestre Aker Kammerkors konserter høsten 2020:

anglikansk kirkemusikk gjennom 500 år – 
fra tallis til tavener Vestre Aker kirke 25. oktober kl. 19

hellige natt – julekonsert
Vestre Aker kirke 6. desember kl. 19

Billetter på www.vak.no
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fjorårets humLeprosjekt gAV mersmAk. 
menighetens humLeentusiAster joBBer meD 
mer BLomstereng og humLeVennLige hABitA-
ter runDt kirkA. 

Av Bjørghild Kjelsvik

I 2019 fikk menigheten støtte fra Oslo Kommune til 
prosjektet «Humler og blomster i nabolaget vårt». Det 
resulterte i kurs om humler i både Bakkehaugen og i 
Vestre Aker, humlekasser fra speiderne ved Bakkehau-
gen kirke, og et nysådd felt med blomstereng i skrånin-
gen mot vest. Fra før har vi blomsterbed på hver side 
av inngangen, med roser, lavendel og isop og andre 
blomster som både humler og mennesker liker. 

I 2020 har humlebedet blomstret ganske bra igjen, 
med mye rødkløver, gule og hvite margeritter og en del 
andre blomster inniblant. Humlene har vært i aktivitet 
der i hele summer, sammen med andre pollinerende 
insekter. 

BloMstERENg FRA NAtuRENs sIDE
Slike blomsterenger kan være resultatet av gammel 
slåttemark, eller de utvikler seg naturlig der bakken 
ikke blir gjødslet for mye. Det må finnes blomsterfrø, 
og helst ikke for mye ugras på området, skjønt det er nå 
en glidende overgang mellom blomstrende engplanter 
og blomstrende ugras. Humlene bryr seg ikke egentlig 
om hvorvidt noe blir klassifisert som ugras, bare de kan 
hente nektar og pollen der! Men blomsterenga kan ikke 
klippes som en plen, den må få fred til å vokse opp og 
blomstre. Når blomstringen er over, kan en slå graset og 
blomstene og la de tørke noen dager på bakken, slik at 
de slipper fra seg noen frø til neste år. 

Om en vil anlegge en slik natureng med blomster, er 
anbefalingen å fjerne jord og grastorv og spa et lag sand 
over feltet før en sår. Tilførsel av næring gir bare breialt 
ugras mer å leve av, så gjødsel skal en ikke å bruke. 

hEll I uhEll gIR MER BloMstERENg
Som noen kanskje husker, hadde vi en skikkelig 
vannskadehistorie i Bakkehaugen kirke i fjor. Under et 
kraftig regnvær kom vannstanden på det flate taket så 
høyt at vannet rant inn gjennom luftekanalene. 

Årsaken viste seg å være ødelagte og tette avløpsrør 
for takvann. I april satte Fellesrådet i gang med full 

oppgraving av dreneringsrørene på vestsiden av kirken. 
Det ble et digert hull! Nå er hullet for lengst gravd igjen, 
men etterpå hadde vi altså et større område med grus 
og lite jord, rett ved kirkeveggen ut mot stien. Her lå 
forholdene godt til rette for å få til mer blomstereng 
uten for mye strev.

– Men det ble nok litt strev likevel, sier Solvår Hard-
eng, som er leder i driftskomitéen for Bakkehaugen 
kirke. – Vi fant ut at området burde utvides litt, slik at 
det ble lett for de som klipper graset å ta det de skulle 
og ikke mer. Dermed måtte vi grave bort en del gras-
torv, og fjerne noe gammelt buskas inn til kirkeveggen. 
Det fikk vi i orden før sommerferien, men i ferien har 
gras og annet grønt fått fred til å vokse igjen, så det bør 
graves litt mer nå. Men så er tanken at vi skal fylle på 
med sand, jevne ut og så. 

– Hva slags blomster skal dere så her da, og er det 
ikke for sent på året nå? 

– Nei, det er faktisk helt riktig å så nå i august, det er 
jo da mange planter frør seg likevel. Det blir fuktig om 
nettene, samtidig som jorda stadig er varm. Vi har noen 
poser med NIBIOs frøblandinger til dette prosjektet. 
Lykkes vi, får vi blåklokker, ryllik, engsmelle, perikum 
og rødknapp, og en mengde andre arter der til neste år. 
Det blir fint, og enda bedre for humler og bier!

Driftskomitéen i Bakkehaugen består nå av Solvår 
Hardeng, Semund Haukland, Bjørghild Kjelsvik, Jan Erik 
Kihlgren og Erik Vethe. De passer på kirkehuset og tar 
småreparasjoner, i tillegg til å stelle med bed og blom-
ster. To av medlemmene slutter i høst, så det er plass til 
flere handymenn og -kvinner! 

huMlENE suMMER VIDERE VED 
BAKKEhAugEN KIRKE

PROGRAM:
 Arkitekt Einar Høivik og 

prest Ingar Seierstad 
forklarer og forteller

 Musikalske innslag ved Inger 
Elise Reitan og Henrik 
Hannisdal

 Bilder fra gamle og nyere 
dager ved Erik Hardeng

Er du klar over hvilken perle du stadig går forbi? 

Kulturkveld torsdag 10. september kl. 19.00
Bakkehaugen kirke – forut for sin tid – arkitektur, kultur og historie

Entre 50 kr.  Koronavennlig bevertning

Foto: K. Teigen

Foto: Erik Hardeng

som mye Annet Denne Våren BLe årets kon-
firmAntLeir på sjøgLimt DessVerre AVLyst. Vi 
besteMte oss derfor for å lage en bo-hjeM-
meLeir for konfirmAntene. 

Av Linda Berntzen

Vi startet med åpningsgudstjeneste søndag kveld, hvor 
vi hadde med band og feiret nattverd sammen. Etter 
gudstjenesten hadde de unge lederne ordnet i stand til 
en kveld med underholdning og lek for ungdommene, 
det var mye latter og god stemning, som la et godt  
grunnlag for resten av uken. 

Vi har tatt i bruk Kristuskransen, et perlebånd 
bestående av 18 perler, som alle konfirmantene fikk i 
oppmuntringspakken som ble delt ut under korona- 

tiden. De ulike perlene ble utgangspunktet for under-
visningstemaer som død og sorg, identitet og kjærlighet 
i løpet av leiren. 

PIlEgRIMstuR
Vi dro ut på pilegrimstur fra Bakkehaugen kirke til 
Maridalen kirke. Første stopp var Nordberg kirke og 
deretter gikk turen videre forbi Grinda og til Mari- 
dalsruinene. På turen hadde vi lagt inn ulike poster og 
øvelser, hvor vi blant annet gikk et lite strekk i stillhet. 
Det gav en unik mulighet til å fokusere på naturen 
rundt seg på en annen måte. Vi hørte fuglekvitter, vin-
den som blåste i trærne og lyden av grusen som knaste 
under skoene til 50 konfirmanter i stillhet på pilegrims- 
tur. Det var en varm dag og det var godt å komme frem 
til målet som var Maridalsruinene. Der feiret vi gudstje-
neste og nattverd sammen inne i ruinene. Etterpå gikk 
vi bort til Maridalen kirke hvor vi fikk servert grillmat. 

MEstERNEs MEstER  
Vi avsluttet leiren med Mesterens mester på Ullevål- 
sæter, arrangert av Pål Anders Ullevålsæter. Konfirman-
tene ble delt inn i åtte lag og konkurrerte mot hver-
andre. Her ble de testet i styrke, utholdenhet, balanse 
og samarbeid. Det ble også satt nye rekorder i øvelsen 
«Jerngrep» og melkesyretesten «90 grader»! Det var en 
morsom dag, med mye god stemning og en fin avslut-
ning på en leiruke som ble litt annerledes. 

KoNFIRMANtlEIR MED Ny VRI
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Berg Lions Club

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige 
Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i no-
vember. 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

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

BARNAs oPPslAgstAVlE
BlI suPERhjElPER
Er du mellom 9 og 12 år? Da kan du hjelpe til på gudstjeneste! 
Som Superhjelper er du prestens høyre hånd – du kan for ek-
sempel tenne lys, ønske velkommen eller lese bibelvers under 
gudstjenesten. Spørsmål? Ta kontakt med frivilligkoordinator 
Kristine Eikeland: ke592@kirken.no/405 53 965.

Nytt tIlBuD: 
sNEKKERKluBB!
Hver onsdag hamrer, sager og snekrer vi 
kule ting sammen i Vestre Aker menighet-
shus fra kl. 17.30. Snekkerklubben er for 
barn i alderen 5-12 år sammen med forel-
dre/foresatte. Menighetens frivillige plan-
legger enkle snekkeraktiviteter som små 
og store kan samarbeide om - det er bare å 
møte opp!

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

DAmpLAss  
tAnnLegekontor 
Tannlegene Lise Flinstad og 
Andrea Flinstad Ludvigsen

Damplass 23, 0852 Oslo 
(inngang bak blomsterbutikken)

Telefon 2256 9819
Damplasstannlegekontor@gmail.com

www.damplasstannlegekontor.no

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: Grefsen menighetssenter ,
Glads vei 47, 0489 Oslo

 
Pris: kr.1000 pr par 

inkl. lunsj og kursmateriell
 

Påmeldingsfrist 24.sept.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 10. oktober kl.10-17 og 
søndag 11.oktober kl.12-17

Kurset passer for par i alle aldere
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KultuRKVElD I 
BAKKEhAugEN KIRKE
Hva er det med Bakkehaugen kirke 
som stadig trekker arkitekter og 
arkitektstudenter fra inn- og ut-
land? Arkitekt Erling Viksjø tegnet 
blant annet Y-blokken og Bakke-
haugen kirke — de to byggene 
har mye til felles! Er du klar over 
hvilken perle du stadig går forbi? 

Torsdag 10. september kl. 19.00 
arrangerer vi kulturkveld i Bakke-
haugen kirke. Temaet for kvelden 
er kirkens arkitektur, kultur og 
historie.

Arkitekt Einar Høivik forteller 
om kirkens spesielle arkitektur.  
Kirken er tegnet av Erling Viksjø 
som altså også tegnet Y-blokken. 
Y-blokken ble utsmykket av Carl 
Nesjar, basert på underlag fra 
Picasso. Kirken vår er også utsmyk-
ket av Carl Nesjar, men her kom 
underlaget fra maleren Kaj Fjell.  

Prest Ingar Seierstad forteller 
mer om kirkens historie, fra 
1950-tallet og frem til i dag.

Inger Elise Reitan og Henrik 
Hannisdal vil stå for musikalske 
innslag.

Kirken ble innviet i 1959, og vi 
har funnet noen bilder fra den tid-
en. Bilder fra gamle og nyere dager 
presenteres av Erik Hardeng.

Se også annonse på side 18.

julEMARKED I VEstRE AKER 
MENIghEtshus

Velkommen til vårt årlige, tradis-
jonelle julemarked søndag 22. 
november kl. 12.15-15.00! Vi 
inviterer til hygge, kafé med gode 
kaker, åresalg og utlodning med 
fine gevinster. Det blir salg av 
hjemmelaget håndarbeid, julebakst, 
syltetøy og mye annet! Barnekoret 
Alfa minigospel bidrar med sang og 
musikk. 

Hjertelig velkommen til Vestre 
Aker menighetshus!

julEMARKED I 
BAKKEhAugEN KIRKE

Vårt tradisjonelle julemarked er 
lørdag den 28. november. Vi starter 
kl. 14.00 med salg av julevarer- og 
bakst, risgrøt med saft og kaker 
med kaffe og te. Med jevne mellom-
rom utover dagen har vi åresalg 
med påfølgende trekninger – mye 
moro for store og små både med 
åresalg og juleverksted bakerst i 
kirken. Det er også god anledning 
til å sikre seg lodd i Bakkehaugen-
lotteriet 2020. De fine gevinstene i 
lotteriet vil som vanlig bli «tigget» 
fra butikkene i vårt nærmiljø. 

Ved 16.30-tiden synger vi jule-
sanger sammen med musikanter 
fra Tåsen skolekorps og avslutter 
sangstunden med å gå ut å tenne 
julegranen som Bakkehaugen vel 
også i år vil sette opp utenfor på 
kirkebakken. Det vil lyse og skape 
glede i hele adventstiden for alle 
som går fordi og for oss som bor i 
nærmiljøet.

Tåsen skolekorps starter sin 
julekonsert kl. 17.30 inne i kirken. 

NotIsER

Følg oss PÅ hjEMMEsIDEN, 
FACEBooK og INstAgRAM
Mens På kirkebakken bare har to 
utgivelser i året, er hjemme- 
siden vår stadig oppdatert. Sjekk 
ut www.kirken.no/bmv og gjør 
den til din favoritt. Menigheten har 
også to Facebook-sider med fokus 
på det som skjer i hver av de to 
kirkene. Sidene heter selvfølgelig 
«Bakkehaugen kirke» og «Vestre 
Aker kirke». På Instagram heter vi 
«bakkehaugenogvestreakerkirker». 
Liker du sidene våre, får du siste 
nytt og små glimt fra hverdagen i 
kirkene. 

VIl Du BlI FRIVIllIg?
Våre frivillige jobber side om side 
for å skape liv og moro i kirkene – 
og vi har alltid plass til flere! Vi øn-
sker oss for eksempel flere frivillige 
som kan hjelpe til på gudstjeneste 
eller lage mat, servere og rydde på 
middagene våre. Ta kontakt med 
frivilligkoordinator Kristine Eike-
land (ke592@kirken.no/405 53 
965), så finner vi en oppgave som 
passer for deg!

sAMtAlE MED PREst?
Prestene tar gjerne en samtale 
med deg – uansett hva du ønsker 
å snakke om. Prestene er gode 
samtalepartnere, og de møter 
mennesker som er i mange ulike 
livssituasjoner. De har taushets- 
plikt. Se kontaktinformasjon på 
side 2 i bladet.

                               
                             Bakke-  

                                   haugen  
                            kirke 

   
Julemarked lørdag 28. nov. 
Fra klokken 14.00: 

- Julekafé m/grøt, saft, kaker, 
kaffe og te 

- Loddsalg og trekning 
Bakkehaugenlotteriet  

- Salg av julevarer og -bakst - Åresalg med trekning 
- Juleverksted for alle  
 
Kl. 16.30-tiden synger vi julesanger sammen med  
musikanter fra Tåsen skolekorps. 
Tenning av julegranen fra Bakkehaugen vel ca. kl. 17. 
Tåsen skolekorps julekonsert kl. 17.30. 
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«Vann er en forutsetning for alt liv på jorden. Vi begynte vårt liv i vann, 
beskyttet av fostervannet i mors mage. Vann inngår i det vi drikker og spiser, 

og det er en del av kroppen vår. Regnet vanner jorden, gjør den grønn og 
fruktbar. Vann er en del av skaperverket og en del av vår hverdag. Det knytter 

oss til alt levende på jorden og til naturens kretsløp. Vi bruker vannet til å 
vaske oss og til å bade i. Dåpsvannet beskytter og gir liv. »

Fra 
Livstegnet – et hefte om dåpen, 

utgitt av Bispemøtet april 2020


