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Av Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker prosti

Før vi hadde kommuner i vårt land, hadde vi 
menigheter. Det som måtte være av sosialhjelp 
og skolevesen, var organisert i tilknytning til 
den lokale kirke. Prinsippet var at kongen stilte 
med prest og biskop, mens  menigheten sørget 
for at det var kirkehus og betjening av dette. 
Etter hvert overtok kommunene mye av det som 
til da hadde vært menighetenes ansvar. 
 Menighetene er grunnenheten i Den 
norske kirke. De er, til forskjell fra alle andre or-
ganer i vår kirke, rettssubjekter. Slik hele landet 
nå er inndelt i kommuner, er det også inndelt i 
menigheter. Den norske kirke er landsdekkende 
slik at geografisk tilhørighet også gir tilhørighet 
til en menighet. Bostedsadresse er bestem-
mende for menighetstilhørighet. Slik var det i 
Oldkirken, slik var det da Norge var et katolsk 
land, og slik har det vært etter at danskekongen 
innførte reformasjonen i 1536. Kirkene er ikke 
organisert slik alle steder. I USA er det for ek-
sempel vanlig å velge menighetstilknytning et-
ter menighetens profil. Da handler det om profil 
på meninger, religiøsitet, eller sosial status. Når 
vi ikke har det slik i vår kirke, og forhåpentligvis 
aldri får det, er det fordi det verken er menin-
ger, type religiøsitet eller sosial status som gjør 

en menighet til menighet, eller en kirke til en 
kirke. Vi er menighet og kirke ganske enkelt 
fordi vi er døpt inn i den. Gjennom dåpen kom-
mer Gud til oss, samler oss og gjør oss til kirke 
– uavhengig av meninger, religiøsitet eller sosial 
status. Derfor er bostedsadresse det eneste 
greie utgangspunkt.
 En menighet, eller et sogn, kan ha flere 
kirker. Slik er de tre tidligere sognene Bakke-
haugen, Majorstuen og Vestre Aker nå blitt et 
sogn. Bakkehaugen og Vestre Aker er oppret-
tholdt som faste gudstjenestesteder. Major- 
stuen skal ha kveldsgudstjenester noen ganger 
i måneden. Dette har skjedd av flere grunner. 
Den ene er ganske enkelt at det ikke finnes til-
strekkelig penger i Oslokirken til å opprettholde 
alle de faste gudstjenestestedene. Den andre 
handler om at menighetsgrensene ofte er kun-
stige i områder der det er mye mobilitet. Større 
enheter gir større fleksibilitet i arbeidsformene 
og samarbeidsmulighetene, og sikrer med-
arbeiderstaber av en viss størrelse. Dette håper 
vi å få til innenfor den nye menigheten. Kanskje 
kan også de tre kirkene ha en litt ulik profil på 
gudstjenestene slik at de som bor her kan finne 
den gudstjenesteform og den gudstjenestetid 
som passer dem best.

ÉN mENIghEt 
– mANgE 
mENINgER

VElKommEN tIl 
dIN loKAlE KIRKE!
Et nytt semester er godt i gang. Det betyr 
at gudstjenester og utallige aktiviteter 
i lokalmenigheten også har startet opp. 
Tradisjonsrike kor og foreninger inviterer 
til sine faste øvelser og samlinger,  men vi 
har også mange nye tiltak denne høsten.  
Les mer om dette i PÅ KIRKEBAKKEN og se 
hvilke tilbud som kan passe for deg!
 PÅ KIRKEBAKKEN er et nytt 
menighetsblad for et helt nytt og sam-
menslått sogn. Fra og med i år heter vi 
Bakkehaugen, Majorstuen  og Vestre Aker 
menighet, eller BMV, som vi for enkelt-
hets skyld kaller oss. Vi er nå blitt en stor 
menighet med rundt  12.000 medlemmer. 
Grensene våre strekker seg helt til Frogn-
erparken i vest og til Nydalen i nord-øst, 
Adamsstuen i sør og Ring 3 i nord. Virk-
somheten vår er likevel fortsatt konsen-
trert rundt alle de tre kirkene, med vekt på 
Bakkehaugen kirke og Vestre Aker kirke. Vi 
håper og tror at PÅ KIRKEBAKKEN  kan bidra 
til å gi god informasjon om arbeidet vårt og 
knytte de tre gamle menighetene sterkere 
sammen i vår nye enhet. Vi håper også at PÅ 
KIRKEBAKKEN kan være et «kirkeblad» med 
mer tematiske artikler og intervjuer med 
interesse for mange i menigheten. Vi er 
takknemlige for alle konstruktive tilbake-
meldinger og tar gjerne imot gaver for å 
støtte utgivelsene. 
 Den 13. og 14. september er det 
kirkevalg i Norge.  Alle medlemmer over 18 
år inviteres til å stemme inn medlemmer 
til det lokale menighetsrådet, så vel som 
til Bispedømmeråd og Kirkemøte. I år vil 
det for første gang i historien være mulig 
å stemme på ulike lister ved kirkevalget 
til bispedømmeråd / Kirkemøte.  Les mer 
om kirkevalget og lokale kandidater i dette 
bladet og bruk stemmeretten din! Kirke- 
demokratiet blir bedre når flest mulig av 
medlemmene sier sin mening.

Redaksjonen

BAKKEhAugEN, mAjoRstuEN og 
VEstRE AKER mENIghEt
www.kirken.no/bmv
VesTre Aker kirke
Ullevålsveien 117, 0359 Oslo. Kontortid hverdager 
10-14. Tlf: 23629370 Faks: 23629371 E-post: post.
vestre-aker@oslo.kirken.no 
BAkkehAugen kirke
Carl Grøndahls vei 27, 0871 Oslo/Postboks 
31 Tåsen, 0801 Oslo. Ingen fast kontortid. Tlf: 
23629510 E-post: post.bakkehaugen@oslo.kirken.no 
MAjorsTuen kirke
i Kirkeveien 84, 0364 Oslo, blir også brukt av 
menigheten. 
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Trosopplæringsmedarbeider siLje MArie Andersen
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bosted – ikke Meninger, type 
reLigiøsiTeT eLLer sosiAL 
status – aVgjør Menighetstil-
hørigheT i den norske kirke. 
sLik Bør deT forTseTTe å VÆre.
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Tekst og foto: Brynjulf jung Tjønn 

hVoRFoR VAlgtE du Å BlI PREst?
Jeg kommer fra et kristent miljø hvor det ikke 
var vanlig for kvinner å bli prester. Så etter vide-
regående, tok jeg kristendom grunnfag, som 
en del av det jeg trodde skulle bli en lærerut-
dannelse. Etter året på Menighetsfakultetet, 
begynte jeg på nordisk grunnfag på universite-
tet. Og i løpet av dette året ble det klart for meg 
at jeg nå holdt på å utdanne meg til det nest 

beste man kan bli her i verden, nemlig lærer.
I etterkant ser jeg jo at jeg gjennom hele opp- 
veksten har vært opptatt av det eksistensielle, 
har likt samtaler med mennesker, og jeg likte 
veldig godt å formidle til andre. Jeg har vært 
søndagsskolelærer, korleder, ungdomsleder og 
så videre fra jeg var ganske ung.
Min kristne tro har vært en kilde til glede og 
trygghet gjennom hele livet, og jeg har hatt lyst 
til å dele det. Så egentlig ble jeg vel prest fordi 
jeg hadde så lyst!

hVA VIl du som PREst gjERNE BlI KjENt 
FoR?
At jeg oppfører meg redelig både ovenfor men-
nesker i forskjellige livssituasjoner og når jeg 
prøver å formidle noe om Gud og tro og om det 
å være menneske.

hVA VIl du som mENNEsKE VÆRE KjENt 
FoR?
Jeg møter jo mennesker både som prest og 
menneske, så svaret på forrige spørsmål gjelder 
også her. I tillegg håper jeg jo at mine nærmeste 
kan tenke på meg med glede og varme.

hVA sKAl mENIghEtEN BAKKEhAugEN, 
mAjoRstuEN og VEstRE AKER VÆRE 
KjENt FoR?
Et sted hvor vi sammen søker Gud, undrer oss 
og tør å være ærlige. Det skal være lave terskler 
og høyt under taket, og rom for livet, både på 
godt og (v)ondt. Her vil vi hverandre vel, og tar 
hverandre i beste mening. Jeg synes det er fint 
om vårt varemerke kan være at det er rom for 
mye, her hos oss, og at vi kan se på mangfold 
som en styrke og ikke først og fremst et prob-
lem.

hVA ER dIN stØRstE utFoRdRINg som 
PREst?
Jeg kan bli sliten av å «alltid» skulle si noe. Selv 
om jeg er glad i ord, så kan det være en stri tørn 
å skulle si noe om dette store som handler om 
Gud og tro, liv og død, håp og denne virkelighet-
en som Bibelen forteller om, som kan være så 
annerledes enn den virkeligheten vi er omgitt 
av. Ord blir jo mange ganger for små, eller kan-
skje også for store? Å snakke sant, å berøre, å 
åpne noe, for de som hører på… det er mye man 
vil. Noen ganger lykkes det, noen ganger ikke. 

hVA ER KRIstENdommENs stØRstE ut-
FoRdRINg?
Kristendommen har jo dette lite reklame-
vennlige ved seg, at den er så radikal. Og den er 
ingen lykkereligion. Selv om den kristne tro gir 
mange både glede og trygghet, så utfordrer den 
oss også. Alltid. Plutselig angår både skaperverk 

og «de andre» meg, som min neste, og det kan 
sannelig både være en gave og en oppgave!
Sånn er det jo i Bibelen også, med en gang noen 
er bare bitte litte grann positiv til Jesus, så 
kommer han dragende med kors og prøvelser 
og klare ord om at livet på noen måter også kan 
bli mindre enkelt, ved å følge Jesus Kristus. Det 
er nesten som han driver anti-kampanjer for 
seg selv, og framsnakker i alle fall ikke livet som 
kristen, som lett og greit. 
Samtidig som vi som kristne tar imot alt vi 
trenger for å leve det kristne livet som en gave 
fra Gud, gratis og uten å fortjene det, så settes 
vi også inn i en sammenheng hvor mitt livs mål 
ikke kan være bare å leve for meg selv. Jeg blir 
satt inn i en sammenheng som både gir og tar. 
Det kan være krevende både å kommunisere, å 
godta  og å leve det.

KAN du NEVNE EN sPEsIEll EPIsodE som 
sIttER IgjEN hos dEg, og hVoR du som 
PREst gjoRdE EN FoRsKjEll?
Jeg har hatt noen dåp av barn som ikke har 
vært helt som andre, og jeg har også hatt en del 
konfirmasjoner med ungdommer som har hatt 
begrensninger både fysisk, psykisk og sosialt. 
Noen ganger har vi måttet gjøre det litt anner-
ledes for å få det til, men det som sitter igjen et-
terpå er allikevel at HER, i kirken, foran alteret, 
ved døpefonten, i hvite klær, så er disse barna 
og ungdommene akkurat like alle de andre. For 
Gud er vi nemlig det. Like og likeverdige, og Gud 
elsker disse barna og ungdommene, akkurat 
sånn som de er; de er elsket og elsk-verdige. 
Som prest har jeg da fått lov til å legge til rette 
for noen hellige øyeblikk.

“ KRIstENdommEN hAR jo dEttE 
lItE REKlAmEVENNlIgE VEd sEg, 
At dEN ER sÅ RAdIKAl ”

seLV oM hun er gLAd i ord, kAn 
sokneprest anne grete listrøM 
BLi sLiTen AV BesTAndig å MåTTe si 
noe oM alt det store – gud, tro, 
LiV og død.

Fakta:
anne Grete Listrøm

sokneprest i 
BakkehauGen, 

majorstuen oG 
Vestre aker meniGhet

49 år
GiFt med atLe

Fem Barn 
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RIgmoR smIth-gAhRsEN
54 år, bor i bakkehaugen
Jeg har lang erfaring fra menighetsrådet i 
Bakkehaugen der jeg har sittet fra høsten 2007 
til 2014, i store deler av tiden som leder. Jeg har 
vært leder i det sammenslåtte menighetsrådet 
fra 2015. Som utdanning har jeg hovedfag i so-
sialantropologi. Siden begynnelsen av 90-tallet 
har jeg arbeidet administrativt ved Universite-
tet i Oslo, der jeg nå er kontorsjef tilknyttet Det 
praktisk-teologiske seminar (fra 2007).
 Jeg kan særlig bidra i arbeid med 
gudstjenester, først og fremst med liturgi og 
deltakelse fra frivillige. Jeg arbeider også gjerne 
administrativt og med økonomi for å sikre god 
planlegging og gjennomføring av menighetens 
ulike aktiviteter. Informasjonsarbeidet i 
menigheten er en annen prioritert oppgave for 
meg.

EINAR hjoRth hØIVIK
42 år, bor i bakkehaugen
Jeg kom inn i Bakkehaugen menighetsråd i 
2013 og satt som leder der ut 2014. Jeg har 
deretter vært medlem av det sammenslåtte 
menighetsrådet i Bakkehaugen, Majorstuen og 
Vestre Aker menighet fra januar 2015. I Bakke-
haugen er jeg også medlem av huskomitéen, 
med fagkompetanse fra utdanning og arbeid 
som sivilarkitekt. Jeg er medeier og daglig leder 
i Romfarer arkitekter AS.  Engasjementet for 
kirken har jeg hatt med meg fra ungdomsarbeid 
i KFUK-KFUM og Den norske kirke.
 Jeg er opptatt av kirken som et møtested 
i lokalsamfunnet. Jeg ønsker å arbeide for at den 
nye Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighet blir helhetlig og mangfoldig, med 
utgangspunkt i eksisterende miljøer og tradis-

joner knyttet til det enkelte kirkebygg, samtidig 
som vi har et nytt grunnlag for fellesskap i den 
nye, store enheten.
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Av menighetsrådsleder rigmor smith-gahrsen 
og menighetsrådsmedlem Bjørghild kjelsvik

13. og 14. september skal det velges medlem-
mer til menighetsråd og bispedømmeråd i Den 
norske kirke. Bispedømmerådet styrer kirken 
på regionalplanet. Medlemmene representerer 
Oslo bispedømme i Kirkemøtet,  det øverste 
organet i kirken. Presentasjon av kandidatene 
på de to listene til Oslo bispedømmeråd finner 
du på www.kirkevalget.no. 
 Menighetsrådet er kirkedemokrati 
på lokalplanet, og har juridisk og økonomisk 
ansvar for det som skjer i menigheten. Kirkelov-
ens § 9 sier: «Menighetsrådet skal ha sin op-
pmerksomhet 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 dåpsop-
plæring, barn og unge samlet om gode formål 
og legemlig og åndelig nød avhjulpet». En viktig 

del av rådets arbeidet er å engasjere frivillige 
som kan planlegge og gjennomføre aktivitetene 
i menigheten sammen med de ansatte.
  Fra å være tre menigheter ble Bakke-
haugen, Majorstuen og Vestre Aker slått sam-
men til en stor menighet fra 1. januar 2015. Vi 
skal nå velge menighetsråd for hele denne en-
heten.  Det skal velges åtte faste medlemmer og 
fem varamedlemmer til rådet. En presentasjon 
av nominasjonskomitéens 12 kandidater står på 
de neste sidene.
 Alle medlemmer i Den norske kirke har 
fått valgkort med opplysninger om stemmested 
ved kirkevalget. Stemmestedene ligger i tilkny-
tning til lokalene for kommune- og fylkestings-
valget. Kirkemanntallet er utlagt på stemmeste-
det. Stemmesedler med kandidatene i prioritert 
rekkefølge er utlagt på stemmestedene for både 
bispedømmerådsvalget og for menighetsrådval-
get. 
 Stemmeseddelen for menighetsråds-
valget kan leveres uten endringer. Da får alle 
kandidatene på listen én stemme hver.  Stem-
meseddelen kan endres slik:
• Kryss av inntil tre kandidater for å gi dem 
tilleggsstemme. Kandidaten får da to stemmer.
• Føy til navn på inntil tre personer  i menighet-
en. De må være medlemmer i Den norske kirke, 
bosatt i menigheten, over 18 år og villige til å 
sitte i menighetsrådet. De kan ikke få tillegg-
stemme. 
• Øvrige kandidater får én stemme hver. 
 Du kan forhåndsstemme ved menighets- 
kontoret i Ullevålsveien 117 fra 10. august til 
11. september, kontortid er hverdager 10-14.

kirkeValget er Viktig – det står oM hVa soM skal 
besteMMes og hVeM soM skal ha innflytelse på 
lokalt og nasjonalt plan i kirka.

Foto: © Kirkerådet



mEREtE hAllEN 
46 år, bor i Vestre aker
Jeg er utdannet lærer med vekt på religion og 
praktisk-estetiske fag (forming, drama og dans).
 Jeg har jobbet ulike steder i Oslo og 
Nord-Norge med disse fagene, hovedsakelig i 
skolen, før jeg dro som misjonær til Thailand. 
Der var vi i 6 år, og jeg jobbet halvt om halvt 
med undervisning og i menighet. Etter det har 
jeg vært  4 år som lærer på Skullerud ung-
domsskole. Nå er jeg  Det Norske Misjonssel-
skaps representant (ansvalig leder) for Europa 
og Brasil. 
 I jobben er  jeg i kontakt med ulike for-
mer for menighetsutvikling og ungdomsarbeid 
i Europa, Brasil og Norge, og jeg ser mye som 
kan være til inspirasjon for vår menighet. Jeg 
har lyst til å være mer engasjert i egen menighet 

og bidra til å legge til rette for en god utvikling 
framover. Jeg tror menighetsrådet kan være 
riktig sted for meg å engasjere meg i kommende 
periode.

hANNE KAthRINE johNsEN
41 år, bor på Majorstuen
Jeg er utdannet sykepleier siden år 2000 med 
variert erfaring fra sykehus (medisin, kirurgi, 
rus og psykiatri). Jeg har også erfaring fra syke-
hjem, fastlegekontor og hjemmetjeneste. Jeg var 
hjemme i to og et halvt år med datteren min fra 
2005, før jeg hadde tre år som helsevurderer i 
If... forsikring og to år som forsikringskonsulent 
i Fagforbundet. I 2015 fullførte jeg masterstudi-
er i diakoni. 
 Jeg har ingen tidligere erfaring fra 
organisasjons- eller menighetsarbeid, men 
jeg ser for meg en fremtidig jobb som diakon i 
menighet. Jeg deltar jevnlig på gudstjenester, 
det er et åndelig fellesskap som betyr mye for 
meg. Det å kjenne tilhørighet til kirken er viktig 
og jeg ønsker å bidra med mine ressurser til at 
kirken blir et godt sted å være. Jeg har tro på en 
kirke som har stor takhøyde, er inkluderende og 
som rommer både tro og tvil.

BERIt PIhl johANsEN
71 år, bor på Majorstuen/Marienlyst
Jeg kjenner godt vår nye stormenighet fra før, 
både fra jobben som klokker og menighetsfor-
valter 1985- 2001 i Vestre Aker menighet, og 
som medlem i menighetsrådet i Majorstuen 
og Vestre Aker (fire perioder i tidsrommet 
1969 - 1989). I tillegg har jeg erfaring fra andre 
kirkelige sammenhenger på ulike nivå: jeg har 
bak meg ni år som konsulent i Hammerfest 
menighet (2002-2011), og har også sittet i Oslo 
bispedømmeråd (som ansattes representant 
1990-98) og Kirkerådet (1995-98). Lang spei-
dererfaring er også nyttig i organisasjonsarbeid. 
 Fra mitt ståsted er jeg opptatt av at vår 
nye menighet skal opptre som én, med sine 
forskjellige særpreg. Det er viktig å ha et åpent 
fellesskap, slik at alle uansett alder og bakgrunn 
skal føle seg velkommen.

BjØRghIld KjElsVIK
55 år, bor i bakkehaugen
Eg har bak meg 8 + 2 års erfaring i Bakkehau-
gen menighetsråd, det siste året i samanslått 
råd med Majorstuen og Vestre Aker. Eg  er 
utdanna teolog og har ein PhD i lingvistikk. Frå 
1992-99 var eg misjonær i Kamerun for Det 
Norske misjonsselskap. No jobbar eg med Bok-
målsordboka og Nynorskordboka for Språkrå-
det.
 Gudstenester er viktige møtestader, 
mellom Gud og  menneske, og menneske i 
mellom. Eg trivst med å gå i kyrkja sjølv, og blir 
glad når andre også trivast der.  Gudstenester 
og samlinger med barn og vaksne som myldrar 
rundt i kyrkjerommet gir energi og er verdt 
arbeidet. Vi skal frametter jobbe aktivt med 
trusopplæring frå 0-18 år, her legg vi grunnla-
get for kyrkja i framtida. Eg ser kommunikas-

jonsarbeid på nettside, Facebook og kanskje eit 
nytt menighetsblad som viktige oppgåver der eg 
kan bidra. 

PÅ KIRKEBAKKEN 1-2015 MenigheTsBLAd for BAkkehAugen, MAjorsTuen og VesTre Aker MenigheT       98



ØystEIN AlEKsANdER 
schmIdt
25 år, bor i Vestre aker
Jeg har fullført bachelor i sosialt arbeid  våren 
2015 og er nå ferdigutdannet sosionom. 
Siden 2011 har jeg vært med som frivillig 
ungdomsleder i Vestre Aker menighet. I en 
periode var jeg også ansatt på deltid som ung-
domsarbeider her. Fra før har jeg erfaring fra 
menighetsrådet i Konnerud og Skoger menighet 
(2008 -2010). Jeg måtte ta permisjon det året 
jeg var på Bibelskolen i Grimstad.
 Jeg stiller til valg siden jeg ønsker å 
bidra til at barn og ungdom opplever kirken 
også som deres. Jeg vil sette fokus på at barn 
og ungdom i menigheten får et sted der de blir 
bevisst egen tro og at kriken er et trygg sted for 
å utfoldelse. 

PER chR. jAcoBsEN
75 år, bor i bakkehaugen
Jeg er utdannet organist og kantor ved Musik-
konservatoriet i Oslo 1965. Etter noen års 
arbeid som organist, tok jeg diplomeksamener i  
komposisjon og satsteori ved Lindemans Legat 
1972 og Norges musikkhøgskole 1973, før jeg 
ble 1. amanuensis ved Norges musikkhøgskole 
(1973-2010). En annen viktig arbeidsplass ble 
stillingen som kantor i Bakkehaugen fra 1974. 
Jeg var der i 36 år, til 2010, og på 80-tallet var 
jeg også i en periode  formann for menighets-
rådet i Bakkehaugen. Som pensjonist liker jeg 
fortsatt å spille når det trengs vikar, både i 
Bakkehaugen og i andre kirker i Oslo.
 I nytt sammenslått sogn av tidligere 
tre menigheter, er det viktig å føre videre 
menighetenes lokale historie, tradisjoner og 
tilknytning.  Samtidig er det viktig å bygge nye 
fellesverdier. Sentralt står gudstjenestefeiring 
og arbeid med barn og unge. Jeg tar med meg 

50 års erfaring med kirkemusikalsk arbeid inn i 
rådsarbeidet.

RolF B. WEgNER
pensjonist, 74 år
Jeg er utdannet jurist, og har i hele mitt yrkes- 
aktive liv arbeidet i rettsvesenet, senest som 
politimester i Bergen.
 Siden 1960 har jeg vært tilknyttet Vestre 
Aker menighet, og deltatt i menighetsrådet i 
flere perioder, senest i årene 2006-2011 som 
menighetsrådsleder. 
 Det som etter min mening blir særlig 
viktig for det kommende menighetsrådet  
er å realisere alle de positive effektene og 
mulighetene som ligger i vår nye sammenslåtte 
menighet. Særlig viktig blir det å utvikle en 
sterk fellesskapsfølelse innad  i menigheten, 
og samtidig tydeliggjøre Kirken og menigheten 
utad i vårt lokalsamfunn.

gRy FRIIs ERIKsEN
55 år, bor i Vestre aker
Jeg er teolog fra Teologisk fakultet og jobbet 
som prest i Oslo i 20 år fram til jeg ble rådgiv-
er ved Oslo bispedømmekontor. Jeg arbeider 
i Kirke- og samfunnsavdelingen, særlig med 
gudstjenestereformen, organisering av kirken 
i Oslo og nå, mest av alt: Gjennomføringen av 
Kirkevalget 2015. Jeg har også hatt/ har fri- 
villige offentlige verv innenfor fagforenings- og 
kjønn og likestillingsarbeid i Den norske kirke. 
 Dette er første gang jeg stiller til valg til 
menighetsråd. Jeg ser fram til å engasjere meg 
lokalt, og tror jeg kan bidra positivt.  I perioden 
som kommer  blir det mange viktige høringer, 
ikke minst om ny kirkeordning, og det blir spen-
nende å delta i høringsarbeidet som medlem i 
menighetsrådet. Jeg ser også fram til å kunne 
legge forholdene til rette for menighetens 
frivillige, og være med i det lokale arbeidet for å 
samle tre menigheter til en ny stor.
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INgER syNNØVE B. BARth
47 år, bor  i Vestre aker
Jeg er journalist (radio, magasin, avis, selvs-
tendig) og lektor (bl.a. i kreativ skriving ved 
Oslo by Steinerskole). Jeg er også skribent. Jeg 
har min utdannelse fra en rekke høyskoler og 
universitet, og har bodd og arbeidet flere steder 
i verden. Det kan være relevant at jeg også har 
vært redaktør i Kirkens Nødhjelp. Internasjon-
ale forhold, menneskerettigheter, litteratur og 
fortellinger er min spesialitet. 
 Jeg ønsker å støtte opp om menighets-
rådet på grunn av aktiviteter for barn som disse 
kirkesamfunnene stiller opp med. I en verden 
der tempo, effektivitet og måling – også av 
barns prestasjoner – blir mer og mer vanlig, ja, 
nærmest en norm, gir trygg foranking, trygge 
rammer, trygge voksne, forsiktig prøving og 
ikke feiling, igjen og igjen, i kor som Alfa og 
Fresco, livgivende pust for små, sårbare sjeler, 

og dessuten er det gøy, og dessuten kan tro på 
egen verdighet og egne muligheter være for-
mende for etterliv.

solVÅR hARdENg 
64 år, bor i bakkehaugen
Jeg har sittet i menighetsrådet for Bakkehaugen 
fra 2011 og det siste året i det sammenslåtte 
rådet for Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre 
Aker. Inn i dette arbeidet bruker jeg min erfa-
ringer fra mer enn 25 års arbeid med kjemi-
kalieregulering nasjonalt og internasjonalt i 
Miljødirektoratet. Drivkraften bak mitt engas-
jement er å få til reguleringer som reduserer 
bruken av helse- og miljøskadelige stoffer mest 
mulig. Konkret vil jeg i menighetsrådet arbeide 
for at vårt sokn skal følge opp vedtaket om å 
være grønn menighet. 
 Jeg har også en del år bak meg som 
kirkevert i Bakkehaugen, med særlig ansvar 
for å ønske dåpsfamiliene velkommen. Jeg ser 
viktigheten av å gi nye generasjoner opplæring i 

det kirken står for.
 Kirken som lokal møteplass er viktig, og 
jeg jobber gjerne aktivt med arrangement som 
samler mange i nærmiljøet, slik som blant annet 
juletrefest, julemesse og dugnader.

VIl du stØttE  PÅ KIRKEBAKKEN?
Menighetsbladet lages av frivillige i 
menigheten. Vi er takknemlige for støtte, 
slik at vi kan lage flere menighetsblader i 
tiden som kommer. 
Menighetens konto: 1609.08.66609 
Gaven må merkes På kirkebakken.
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Sognsveien 70A - privatmegleren.no

tlf. 23 00 80 50 ulleval@privatmegleren.no

  

Sjeldne anledninger er vår hverdag

Det handler om verdier
Komplett meglerkompetanse, nå under samme tak.

Det er ofte når det komplekse fungerer sammen vi blir imponert. Hos oss i PRIVATmegleren er vi avhengige 
av at alle ledd i en kjøps– og salgsprosess fungerer smertefritt, for at kundene våre skal bli fornøyde. 

Vi har samlet prosjekt, bolig, fritid og næring under samme tak, og toppet laget med flere flinke meglere.
Det handler om presisjon i alle ledd. 

  

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR 

 
Tlf. 22 44 83 01 

 
www.legeanker-nilssen.no 

Epost: jan@anker-nilssen.no 
 

Frognerveien 38 
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra 

Majorstuen) 
 

Privat praksis uten offentlig støtte. 
Kveldsåpent etter avtale. 

 
Hudlege  

Tatyana K. Anker-Nilssen 
Spesialist i allmennmedisin  

Jan Anker-Nilssen 

Grefsen - Smestad 
Kirkeveien

22 79 77 00 / jolstad.no 

Ingen er like. 
Hvorfor skal begravelser være det?



dEt sKjER I 

  

BÆREKRAFtIg lIV I BAKKEhAugEN
Gruppa er i etableringsfasen og har som mål å 
styrke miljø og livsglede og arrangere folke-
fester rundt «Bakkehaugen landsbykirke». Det 
legges opp til barnas søndag en gang i måneden, 
følg med på nettsiden.

mENIghEtsFoRENINgEN
samles hver andre mandag i måneden til hygge-
treff. Tiden går til prat, god servering, kaffe og 
utlodning. Noen ganger har foreningen besøk 
av prest eller andre som kåserer, har andakt 
eller bidrar på annen måte. To ganger i året drar 
foreningen på dagstur. 

mIsjoNsFoRENINg
Santabakva er misjonsforening for Bakkehau-
gen og Vestre Aker. Foreningen er tilsluttet Nor-
misjon og møtes privat to ganger i semesteret. 
Kontaktperson er Ragna Lier, 22950034.

mIsjoNsPRosjEKt
Bakkehaugen støtter et misjonsprosjekt drevet 
av Det norske misjonsselskap med fokus på 
evangelisering og menighetsbygging i Kamerun. 
Prosjektet gir bl.a. støtte til barne- og ungdoms- 
arbeid, preste- og bibelskole og to fond, til kir-
ketak og motorsykler.

BABysANg
onsdager  i menighetssalen kl. 11-12.15. Sang-
stund fra kl. 11.15 til 11.45, deretter sosialt 
samvær/medbragt niste. Pris kr 50. Ledes av 
Kristine Kilvik Bergersen, som har mye erfa-
ring med babysang i menighetssammenheng.

BAKKEhAugEN jENtEKoR
er delt i to avdelinger. Hovedkoret, 5.-7. klasse, øver 
på torsdag fra 16.30 til 17.15. Aspirantkoret med 
jenter fra 1.-4. klasse, øver fra klokka 17.15 til 18. Ta 
kontakt med kantor Marianne Reidarsdatter Eriksen 
me926@kirken.no 

BAKKEhAugEN PRosjEKtKoR
er et blandet kor for voksne som liker å synge. Koret 
øver i forkant av opptredener 2-3 ganger i semes-
teret. Kontaktpersoner: Lillin Knudtzon likn@nmbu.
no og Bjørghild Kjelsvik bkjcg25@gmail.com

hoBBy- og stRIKKEKAFÉ
Hver siste tirsdag i måneden er det hobby- og 
strikkekafé i peisestua fra kl. 19.30. Vi bruker noe av 
tida til å forberede julelørdag andre lørdag i advent, 
men det er ingen forutsetning for å være med. Stikk 
gjerne innom, med eller uten strikketøy.

FIlmKVEldER
Det blir ny filmkveld en torsdag i slutten av okto-
ber eller i november. Følg med på www.facebook.
com/ReddBakkehaugen. Før filmen intervjues 
en av skuespillerne, regissør eller manusforfat-
ter. Tidligere har vi blant annet vist ”De Usynlige”, 
”Vinterkyss”, ”Skyggesiden”, ”Oslo, 31. august” og 
”Kompani Orheim”. 

EIKEsKogEN FAmIlIEsPEIdERE KFuK-KFum
Vi starter i høst opp en familiespeidergruppe 
spesielt tilpasset familier med barn i alderen 3-7 
år, men alle er velkomne. Det blir uteliv og speider-
aktiviteter, vi spiser og er sammen. Vi samles etter 
gudstjenesten i Bakkehaugen kirke og forflytter 
oss til et turområde i nærheten. Første samling er 
søndag 6. september. Følg med på nettet eller ta kon-
takt med ledergruppa for familiespeiderne: 
torunnlandro@gmail.com eller 
kajabreivikfuruseth@gmail.com.

sPEIdEREN
Tåsen Speidergruppe som er del av Norges speider- 
forbund, har i mange år hatt sine samlinger i 
kjelleren i Bakkehaugen kirke. De samles på ons-
dager kl.18. Det er stor aktivitet i speidergruppen. 
Årlig deltar de også på St. Georgs-gudstjeneste og 
lysmesse i Bakkehaugen kirke. 
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FAstE ARRANgEmENtER
søndAg: 
Gudstjenester hver søndag kl. 11. Åpent 
hus/kirkekaffe de fleste søndager etter 
gudstjenesten.
MAndAg: 
Menighetsforeningens hyggetreff kl. 12 
andre mandag i måneden.
TirsdAg: 
Hobby- og strikkekafé i peisestua kl. 19.30 
hver siste tirsdag i måneden.
onsdAg: 
Babysang kl 11. Tåsenspeiderne kl. 18.  
Misjonsforening to onsdager i semesteret 
kl. 12-14. (Møtes privat)
TorsdAg: 
Bakkehaugen jentekor: hovedkoret 
kl.16.30-17.15, aspirantkoret kl. 17.15-18 

BAKKEhAugEN KIRKE

Grzegorz Wysocki:“Bakkehaugen Kirke i Oslo” Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons



tIdEBØNNER
Tirsdag og torsdag kl. 12.15 samles vi til bønn, 
veksellesning av bibelske salmer, Taizé-sang, 
bibellesning, stillhet og lystenning.

sAmtAlEgRuPPE
Samtalegruppen samles annenhver tirsdag 
kl. 17.30-19 i klubbrommet. Vi leser i Bibelen 
og snakker sammen om det som opptar oss. 
Gruppen er åpen og uformell, et sted der det går 
an å stille spørsmål – i respekt for hverandres 
meninger og ståsted. Alle er velkommen, hver 
gang eller når det passer.

mAjoRstuEN BIBEl- og mIsjoNsgRuPPE
Majorstuen har samarbeidsavtale med Det 
norske misjonsselskap om misjonsprosjekt i 
Thailand. Menigheten støtter et hjem for ung-
dommer i Phibun. Her bor barn av fattige jord-
bruksfamilier mens de får utdanning. Misjons-
foreningen ledes av Dagfrid Skogen, Elisabeth 
Aurlie og Wenche Røed Evensen i fellesskap. 
Foreningen møtes privat eller i dagligstuen på 
Gustav Jensens Minne 6-8 ganger i året. 
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 mAjoRstuEN 
  KIRKE

mAjoRstuEN BARNE- og uNgdomsKoR 
Koret øver tirsdager kl. 16.30 - 18.45 (aspir-
anter – 3. og 4. klasse øver til 18.05). Følg med 
angående øvingslokale fra og med høsten 2015.
www.mbuk.no/
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FAstE ARRANgEmENtER
søndAg: 
Kveldsgudstjeneste ca. annenhver søndag 
kl. 19. Én søndag i måneden: Gudstjeneste 
for unge voksne v/Majorstua+
MAndAg: 
Hver siste mandag i måneden kl. 19, 
servering og samtale v/Areopagos
TirsdAg: 
Tidebønn i Capella Johannea kl. 12.15-
12.40. Annenhver uke: samtalegruppe kl. 
17.30 (følg med for dato for oppstart), 
annenhver tirsdag kl. 21 konsert (Musikk 
for Gud og hvermann) v/Majorstua+
TorsdAg: 
Tidebønn i Capella Johannea kl. 12.15.-
12.40. Suppe kl. 17 og messe i Capella 
Johannea kl. 18 v/Majorstua+
fredAg:
Enkelte fredager: Konserter, ved Norges 
musikkhøgskole v/Majorstua+

Majorstua+ er et kirkelig tilbud som retter seg 
mot unge mennesker i aldersgruppen 18-30 år. 
Siden oppstarten i 2011 har Majorstua+ hatt 
fast tilholdssted i Majorstuen kirke. Majorstua+ 
er en del av Den norske kirke. 
Majorstua+ har i dag tre hovedsatsinger:
suppe og Messe
Hver torsdag inviterer vi til hjemmelaget suppe 
i kjelleren, etterfulgt av en messe i Capella 
Johannea. 
konserter
Vi har to konsertserier, vår rytmiske konsert-
serie: Musikk for Gud og hvermann, samt vår 
klassiske serie i samarbeid med Norges 
Musikkhøgskole. 
guV
Gudstjeneste for unge voksne arrangeres i 
samarbeid med KFUK-KFUM, én søndag i 
måneden. Café UV etter gudstjenesten.
www.majorstuapluss.no 

AREoPAgos 
arbeider med religionsdialog og religionsstud-
ier, kristen åndelighet og bistand. Organisasjo-
nen ble grunnlagt i 1922 og arbeider nå i Norge, 
Danmark, Kina og Hongkong. 
www.areopagos.no

KoR mAjoR
er et unge voksne-kor i KFUK-KFUM. Koret øver 
mandag kl. 18.30 - 21.00. Koret har rundt 75 
medlemmer i alderen 19-31 år. 
http://kormajor.no/



suPERoNsdAg
Vi har Superonsdager hver 14. dag fra og med 
26. august. Start kl. 16.45, slutt kl. 18.30. Mid-
dag for hele familien, samling med kort fortell-
ingsstund frem til kl. 17.30, deretter grupper.
Pris: kr 30 pr person, maks kr 100 pr familie
Superonsdag-datoer: 26. august, 9. september, 
23. september, 7. oktober, 21. oktober, 4. no-
vember og 18. november.
grupper: 
Småbarnssang: sang, dans, rytme og lek for små 
barn i følge med en voksen
Alfa: minigospel for barn fra 3 år til 2. klasse
Snekkergruppe: de yngste i følge med en voksen
Sport og spill: biljard, bordtennis, innebandy, 
innefotball, brettspill osv. 
Pre soul children: kor for barn 7-10 år.
Fresco: kor fra 3. klasse og oppover
Hip hop: dansegruppe fra 3. klasse og oppover
Kafe for voksne
Trening med Yngvar Andersen: for alle på kirke-
bakken.
Se Facebook: Superonsdag-bmv  

BABysANg
i Vestre Aker menighetshus hver tirsdag i 
skoleåret. Kom gjerne kl. 11, så er det tid til å 
komme i orden før selve babysangen begynner 
kl.11.15. Sangdelen varer til kl. 11.45, og etterpå 
er det en enkel lunsj og sosialt samvær. Pris kr. 
50. Marianne Jørgensen har lang erfaring med 
babysang i menighetssammenheng og leder 
babysangen i Vestre Aker.

AlFA mINIgosPEl og dANsEglEdE 
Alfa minigospel øver onsdager kl. 17.30. Mid-
dagsservering fra kl. 17 (kr. 20/30). Øvelsen 
har pause med saft/vann og litt å spise, og en 
avdeling med bibelfortellinger. Alfa minigospel 
er et trosopplæringstiltak. Koret arrangerer 
egne konserter, deltar på gudstjenester og 
andre menighetsarrangement. Danseglede er 
et tilbud i forlengelsen av øvelsen hver annen 
gang. Her læres enkle danser. Alfa minigospel 
og Danseglede er for barn fra 3 år til og med 2. 
klasse. Nye medlemmer er alltid velkomne! Møt 
opp eller ta kontakt med Tone Tønsberg tlf. 932 
51 410.

ullEVÅl PRE soul chIldREN
Koret for barn mellom 7 og 10 år starter opp i 
høst i forbindelse med Superonsdagene. Koret 
øver på onsdager kl. 17.30-19. Første gang 19. 
8. Ullevål pre soul children samarbeider med 
Oslo Soul Children og NLA høgskolens linje for 
musikk, menighet og ledelse.

FREsco KoR og FREsco dANs 
Fresco kor er for barn fra 3. klasse. Øvelse ons-
dager 17.30 – 18.30, samtidig med Alfa minigos-
pel. Lapskausmiddag i forkant i menighetshu-
set. Ca. hver tredje onsdag er det Fresco Dans i 
stedet for sangøvelse. Fresco synger og danser 
på gudstjenester. Koret har også egne konserter. 
Medlemmene lærer sanger fra den norske kul-
turskatten. Hovedleder er Ingvild Bryn. 
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FAstE ARRANgEmENtER
søndAg: 
Gudstjenester hver søndag kl. 11, kirkekaf-
fe/åpent hus i etterkant, forbønnstjeneste i 
forkant av de fleste gudstjenester kl. 10.30.
MAndAg:
Noen mandager i semesteret arrangeres 
det temakvelder eller Tro og tanke-kvelder, 
se nedenfor.
TirsdAg:
Babysang kl. 11.00-12.15. Konfirmant-
undervisning 17.30-19. 
onsdAg: 
Morgenbønn i kirka kl. 9.00-9.15. Misjons- 
forening første onsdag hver måned kl. 
12-14. Superonsdag annenhver uke 26.8.- 
18.11. kl. 16.45-18.30. Alfa minigospel , Ul-
levål pre soul children og Fresco hver uke.
TorsdAg:
Vestre Aker kammerkor kl. 19-22.
fredAg: 
Trim for eldre kl. 10-12.

       dEt sKjER I 

VEstRE AKER KIRKE
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Vestre Aker kammerkor Foto: Karolina Bieszcad Stie

Kantor Karstein Ærø 
er dirigent for koret 
som har ca. 40 med-
lemmer. Øvelser tors-
dager kl. 19-22. Det 

er ledig plass for nye sangere. For prøvesang: 
kontakt Bjørg Farup, tlf. 402 03 395.
http://www.vak.no/ 

tEmAmØtER 
Tre mandager i semesteret arrangeres 
temamøter i menighetshuset: 21/9, 19/10 og 
16/11. Start kl. 20 med invitert gjest, enkel 
servering (fra 19.30) og kulturelt innslag. Følg 
med på plakater og hjemmeside for info. 

tRo og tANKE-KVEldER
Tro og tanke-kvelder foregår på mandager kl. 
19 i menighetshuset. Innledning over et tema 
med påfølgende samtale over kveldsmat – til 
fordypning og vekst: 7/9 (åpen), 5/10: Atle 
Næsheim om maleren Caravaggio, 2/11: Knut 
Hallen om misjon i dag. Enkel liturgisk avslut-
ning. Kontaktperson: sokneprest Anne Grete 
Listrøm. 

FoRBØNNstjENEstE
Før de fleste gudstjenester møtes det en liten 
gruppe for å be for gudstjenesten, menigheten 
og lokalsamfunnet. Vil du bli med, kan du bare 
møte opp. Kontaktperson: 
Kari Slyngstad kslyng@online.no.

tRIm FoR EldRE
For damer og menn. Vi trimmer hver fredag og 
har litt kaffe etterpå. Fredager fra 10.30 -12.00 i 
Vestre Aker menighetshus. Kontaktperson: Unni 
Ottesen 98034974/22195369

moRgENBØNN
Hver onsdag klokka 9-9.15 samles ansatte i 
menigheten til bønn i Vestre Aker kirke. Mor-
genbønnen er åpen for alle som vil være med. 

mIsjoN
Vestre Aker har samarbeidsavtale med NMS om 
prosjektet «Fokus Thailand: Budskap – Bi-
stand». Prosjektet fokuserer på barn og utdan-
ning i slummen og kirkelig undervisning i regi 
av Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand. 
Møter kl. 12-14 første onsdag i måneden. Kon-
taktperson: Turid Hallen.

h-moll-mEssEN I VEstRE AKER
LørdAg 17. og søndAg 18. ok-
tober kl. 18:00 fremfører Vestre 
Aker kammerkor Bachs Messe i 
h-moll BWV 232 for kor, orkester og 
solister.  Orkesteret består av musik-
ere fra osLo fiLhArMoniske 
orkesTer, og solistene er Tone 
BrAATen (sopran), eBBA rydh 
(alt), VidAr heLkås (tenor) og 
oLLe hoLMgren (bass). Dirigent 
er kArsTein Ærø.
 Bachs Messe i h-moll ruver 
som en av de høyeste topper i den 
kirkemusikalske topografien. Som 
ingen annen har Bach maktet å finne 
ulike musikalske uttrykk for mes-
sedelenes innhold av bønn, bekjen-
nelse og lovprisning, og dramatikken 
i trosbekjennelsens ledd om Jesu 
korsfestelse, død og oppstandelse. 
Dette er første gang h-moll-messen 
fremføres i Vestre Aker kirke. 

KoNFIRmANt 2016? 
Ønsker du eller ditt barn å bli kirkelig konfirmant i 
2016, så er det tid for påmelding nå. I Den norske kirke 
er man vanligvis konfirmant det året man går i 9. klasse 
(fødselsår 2001), og de aller fleste er konfirmanter i 
menigheten hvor de bor.  
 Som konfirmant deltar man på et variert program 
som starter opp på tirsdag 3. november og strekker seg 
frem til selve konfirmasjonsdagen den 5. juni (Vestre Aker 
kirke) og 12. juni (Bakkehaugen kirke). Vi jobber med 
viktige tema og spørsmål som handler om kristen tro og 
det livet vi lever. Vi fokuserer på å gjøre erfaringer med 
kirken, gudstjenester og praktisk tro. Sist men ikke minst 
er vi opptatt av å skape et godt sosialt miljø, noe spesielt 
konfirmantleiren på Hvaler i mai har i fokus. 
 Det er sendt ut informasjonsbrosjyre med 
påmeldingsskjema i posten og vi har informert gjennom 
skolen. Informasjonen ligger også ute på hjemmesiden 
vår. Åpent informasjonsmøte for foreldre og potensielle 
konfirmanter er tirsdag 15. september kl. 18.00 i Vestre 
Aker menighetshus. Frist for påmelding er torsdag 1. 
oktober. Ta gjerne kontakt med prest og konfirmant-
ansvarlig Christoffer Tjelle om det er spørsmål.



KIRKER tIl FoRuNdRINg

Av kjetil hafstad, professor, Teologisk fakultet

jeg Vokste opp på Majorstuen, og egent-
lig inni Prestenes kirke. Det spesielle navnet 
kommer av at kirken ble bygget for gaver fra 
prestene i hele landet.  Faren min var prest der, 
og der lekte jeg, hverdag som søndag. Moro var 
det å bli med kirketjener Larsen opp i tårnet og 
dra i klokketauene på søndag morgen. Klokkene 
er så digre at hørselen trues der oppe. I kjeller-
en inspiserte vi fyranlegget. Det var kompli-
sert og drønnet som en skipsmotor. Varmen 
derfra kom opp gjennom spalter i underkant 
av vinduene. En vinterdag skulle Larsen spare 
penger, og fyrte med løv han hadde samlet fra 
grøntområdet bak kirken. Det han ikke tenkte 
på, var at dette utviklet en røysky som sivet opp 
fra alle vinduene. På et øyeblikk var menigheten 
borte for presten! Han så utover et tåkehav fra 
prekestolen høyt oppe.
   kirken skulle pusses opp i 1953. Særlig 
var alterpartiet trist. Under krigen var kirken 
smykket med den praktfulle barokke altertavlen 
fra Domkirken. Den ble bortplassert av sikker-
hetsgrunner til Majorstuen. Etter krigen måtte 
den tilbake på plass, og alt man kunne se på var 
en naken vegg. Nå ville menigheten at fondveg-
gen skulle vise himmelen åpnet. Et mektig, blått 
teppe skulle trekkes til siden, som et forheng. 
Bakenom var veggen gull! Dette henspiller på 
Åpenbaringsbokens tale om det himmelske Je-
rusalem prydet som en brud i gull, framtidshå-
pet som har spilt slik rolle i kunsten. Illusjonen 
skulle skapes av mosaikk. To italienske håndt-
verkere kom opp for å montere vidunderet. 
Alt var prefabrikert i Italia, og mosaikkstenene 
skulle bare mures opp på veggen. Forsiden av 
stenene var festet til papir, som etter montering, 
skulle vaskes av. De arbeidet iherdig over lang 
tid: hver av bitene var omhyggelig merket. Så 
kom øyeblikket for avdekking: et mektig blått 
teppe kom fram ettersom papiret ble vasket 
bort. Men: gullveggen bakom – var grå! Pro-

dusenten hadde spart på gullet, bare enkelte 
av mosaikkstenene var forgylt, resten hadde 
gråbrun stenfarge. Inniblant glimtet gullet som 
sparsomme gulltenner.
   du kAn se deTTe om du vil! Menigheten 
prøvde å gjøre skaden god med skarpt lys og 
ved å stille opp bibelske treskulpturer på alteret 
foran. Det så likevel snodig ut. Nå er skaden 
skjult med den storslåtte billedveven ”Det 
kristne håp” av Else Marie Jakobsen fra 1985. 
Men bakom skinner de få gulltennene fra Italia, 
det er bare å lette litt på teppet. Derimot kan du 
finne gull i Capella Johannea, det underlige rom-
met som du finner i 1. etasje av klokketårnet. 
Der har Per Vigeland laget det rene skrekkabi-
nett fra Johannes åpenbaring. Veggene er tett 
dekorert, og minner litt om pappaens, Emanuel 
Vigelands utsmykning av Vestre Krematorium,  
i stilarten som ble kalt prerafelittene, en slags 
bysantisk malestil. Drømmebilder som nærmer 
seg mareritt – et besøk verd. 
   under dette kapellet finnes enda en 
kirke! Det er den gresk-ortodokse menigheten 
som ble etablert rett etter krigen der. Et lite 
monument av samarbeid mellom kirker, lenge 
før dette ble et eget begrep i Den norske kirke 
på 60-tallet. Der hadde archemandrit Therapon 
sitt virke, en snill gammel mann med langt 
skjegg og gebrokken uttale. Han var fra Sveits, 
hadde arbeidet blant flyktninger etter andre 
Verdenskrig og ble omvendt, studerte på Athos, 
og ble skylt i land nærmest i Norge, som prest 
for russiske ortodokse flyktninger. De fant visst 
etterhvert ut av det med hverandre. Nå betjenes 
menigheten av fader Johannes, en av dem som 
har studert ortodoks teologi, blant annet ved 
Det teologiske fakultet.
   reTT eTTer krigen var kirkesøkningen 
stor på Majorstuen. Prestene var likefram mor-
somme: Johan Prytz var bergenser, og jeg husk-
er at under hans prekener kunne menigheten 
bryte ut i skoggerlatter. Prytz var også myndig. 
Under oppusningen, litt senere enn fondveggen, 

kom himmelhvelvingen til, med malte, hvite st-
jerner – sikkert for å dempe miseren med gullet. 
Men maleren, Hellum, hadde større ambisjoner: 
han malte engler på alteret også. Da Prytz så 
englene, utbrøt han: ”det ser ut som engler i 
fjørfellinga – få dem vekk!” Beskjemmet malte 
Hellum over figurene med ensfarget maling.
   deT kAn forAndre LiVeT å besøke kirken, 
fortalte far. En av menighetslemmene hadde 
sagt til far at en gang han gikk forbi kirken, så 
han en kø av folk som gikk inn. Han ble nysgjer-
rig og fulgte etter – og ble fanget av evangeliet. 
Kirkegjenger ble han.
   jeg synes AT MenigheTen gjorde noe 
flott da jeg vokste opp: de lagde menighetshus 
– på egen hånd! I midten av 50-årene grov de 
ut leiren under kirkebygget og fikk plass til 
møtelokale og kjøkken og andre herligheter. Jeg 
husker hvordan menn i frakk kom etter mid-
dag, og tok fatt i trillebører og hentet opp leire i 
flokk og følge. Konfirmantene var også med, og 
fotballaget til broren min. Etter års egeninnsats 
kunne de innvie lokaler som vi da syntes var 
lekre!
   i ungdoMsTiden besøkte jeg ofte kirkene 
 i nabosoknene, særlig Vestre Aker oppe i 
bakken. Det var jo et helt annet kirkerom, ikke 
så moderne og lyst som Majorstuen. Jeg syn-
tes at nygotikken var flott og høytidelig, ikke 
minst omgitt av den vakre kirkegården opp på 
kirkevei. I studietiden brukte vi denne kirken 
til øvelser. Her prekte vi og trenet på ritualene – 
uten å utsette andre enn hverandre for tabbene 
som skjedde. 
   BAkkehAugen kirke besøkte jeg sjeldnere. 

I ungdomstiden ble jeg forelsket i en jente som 
sognet dit. Så med jevne mellomrom dro jeg 
opp til kirken i Carl Grøndahls vei. – Hver gang 
uten resultat, da. Så jeg fikk rikelig tid til å stu-
dere den vakre betongkirken med den berømte 
modernistiske utsmykningen til Kai Fjell og Carl 
Nesjar.
   hVer hAr sine grunner til å besøke 
kirken. Jeg sier slett ikke at mine var de beste. 
Jeg ønsker bare å fortelle at byggene har spilt 
en rolle for meg. Slik tror jeg det er for de fleste. 
Kirken er simpelthen vår, laget av og for oss 
som bor ved kirkene. Derfor kaller vi kirken for 
folkekirke. Den tilhører alle og enhver, er åpen 
for dem som vil. 
   jeg hører AT disse tre menighetene som jeg 
vokste opp i og like ved, nå blir ett. Det bringer 
sikkert litt vemod, fordi enheter som tidligere 
var, brytes opp. Samtidig henger disse byggene 
sammen, på underlig vis, i min erindring i hvert 
fall. Så jeg ønsker lykke til!
   nå er kirkene også del av min hverdag, for-
di arbeidsplassen min, Det teologiske fakultet, 
ligger midt inni den nye menigheten. Jeg trives 
der, og vil bare kort rapportere at vi legger vinn 
på å utdanne selvstendige prester. Gjennom 6 
års tett studium når hver og en av dem, kvinner 
og menn, homofile og hetero, fram til modenhet 
i enhet med kirkens tro. Slik kan du møte ulike 
prester når du besøker kirken – og sørg gjerne 
for å stemme inn flotte, ulike folk til menighets-
råd og bispedømmeråd i september! Da kan 
folkekirken fortsette å være åpen, være til for 
folk flest, som Larsen, som Therapon, som den 
ukjene besøkeren, som hver av oss.
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foLk fLesT går forBi kirken. AV og TiL kAn deT VÆre LurT å gå inn i den!



gudstjENEstER hØstEN 2015
BAKKEhAugEN KIRKE
kL. 11: Gudstjeneste med 
4-åringer og Jentekoret
kL. 11: Gudstjeneste med 
Bakkehaugen prosjektkor
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Felles familie-
gudstjeneste: fokus på 
Bach, 6-årsbok, Jentekoret
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Minnegudstjeneste 
med Prosjektkoret
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Familiegudstjeneste 
med familiespeiderne

kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste

kL. 18: Lysmesse

kL. 18: Luciamesse med 
Jentekoret.
kL. 11: Gudstjeneste - 
Vi synger julen inn
kl. 14.30 og 16: Jule-
gudstjeneste
kL. 11: Høytidsguds-
tjeneste
kL. 11: Gudstjeneste

mAjoRstuEN KIRKE

kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste
kL. 18: Gudstjeneste 
for unge voksne
kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste

kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste

kL. 18: Gudstjeneste 
for unge voksne

kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste

kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste

kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste

kL. 19: Kvelds-
gudstjeneste

VEstRE AKER KIRKE
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste med 
Vestre Aker kammerkor
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste
kL. 11: Familiegudstjeneste 
med Tweens, Fresco, hip 
hop-gruppe

kL. 11: Gudstjeneste med 
Vestre Aker kammerkor

kL. 11: Minnegudstjeneste 
med Vestre Aker kammerkor
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste med 
Kor Major, presentasjon av 
konfirmantene
kL. 11: Gudstjeneste med 
Vestre Aker kammerkor
kL. 11: Gudstjeneste: Lys 
våken, m/barnekorene og 
dansegruppe

kL. 11: Gudstjeneste

kL. 18: Luciamesse
kL. 11: Gudstjeneste

kL. 19: Lysmesse

kl. 14.30 og 16: Jule-
gudstjeneste
kL. 11: Høytidsgudstjeneste

kL. 11: Gudstjeneste

kl.12: Fellesgudstjeneste for 
prostiet

sEPtEmBER
søndag 6.

søndag 13.

søndag 20.

søndag 27. 

oKtoBER
søndag 4.
søndAg 11. 

søndAg 18. 

søndag 25.

NoVEmBER
søndAg 1. 

søndAg 8. 

søndag 15. 

søndag 22. 

søndag 29. 

dEsEmBER
søndag 6. 

lørdag 12. 
søndag 13. 

søndag 20. 

torsdag 24.

fredag 25.
 
søndag 27.
jANuAR 
fredAg 1.


