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– Det var godt å få satt 
ord på det som har vært 
vanskelig.  

Setningen dukket opp i en 
sørgesamtale. Enken var her 
for å forberede begravelsen. 
Mye hadde vært godt i 
forholdet. Det kom tydelig 
fram. 

Men så hadde det også 
vært noe som hadde vært 
vanskelig. Det var det ikke 
like lett å snakke om. Det 
satt langt inne å si noe som 
ikke var udelt positivt om 
en ektefelle som nettopp var 
død. 

Men når det endelig var sagt, 
så var det tydelig at det for 
henne var godt å få satt ord 
på det. Og som hun la til: 

– Nå slipper jeg kanskje å 
gå og gnage på det resten av 
livet.

Det er viktig å sette ord på 
det vi har opplved. Vi har 
lett for å holde mye for oss 
selv, ikke minst av vonde og 
vanskelige opplevelser. Da 
kan det til slutt bli en bør 
som tar altfor mye plass i 
livet vårt. 

All «krisebehandling» 

handler til slutt om å snakke 
seg gjennom det som har 
vært vanskelig.  

Mange har noen å gå til. 
Det kan være en nabo, en 
slektning eller en venn.  
Ofte er det nok. Så kan 
eventuelt neste steg være 
å finne en «profesjonell» 
samtalepartner.

Noen har ingen å gå til. Her 
i kirken har vi noen steder 
for samtale. Hver torsdag 
formiddag er det Åpent hus. 
Der er det alltid noen en kan 
snakke med.

En gang i måneden har vi 
samtalegruppa Tro og Tvil, 
der vi samtaler om det å tro 
og det å tvile.

Og er det noen som har 
behov for å snakke med en 
prest eller en diakon – ta 
gjerne kontakt med oss. 

Dette er noe vi ønsker å 
prioritere. Og for at det skal 
være sagt: Både prester og 
diakon har taushetsplikt.

Dag Auli. 

Noen å snakke med?
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Vi i Bøler kirke vil gjerne 
invitere alle 6-åringer til skole-
startsgudstjenesten, «Helt 
førsteklasses», 24. august kl. 
11.00. Invitasjonen vil bli sendt 
i posten til alle døpte, men alle 
er selvsagt hjertelig velkommen. 

På gudstjenesten vil alle blant 
annet få utdelt 6-årsbok. Boka 
inneholder sanger, fortellinger 
og bibelhistorier.  

Helt førsteklasses
I august er det skolestart for 6-åringer. For 
mange betyr det nye venner og nye inntrykk. 
Noen gleder seg, og noen gruer seg kanskje litt. 

Vi i Bøler kirke tar 
igjen initiativ til en 
festdag der vi samles 
og viser oss frem for 
hverandre. Fokuset er 
barn, og aktiviteter for 
barn i Bølerområdet. 
Vi har gjort dette med 
stor suksess nå tre år 
på rad

Barnas dag 28. august

Flere av fortellingene i boka 
handler nettopp om vennskap. I 
boka møter vi blant annet Bo og 
Nora. Nora har begynt på skolen 
og skal lære Bo om hva som 
skjer der.  

Trosopplæringsleder Margit 
Bente Steensnæs forteller at det 
også vil bli en samling i forkant 
av gudstjenesten. 

Temaet for både samlingen 
og gudstjenesten vil være 
vennskap. 

Mer informasjon om denne 
samlingen vil komme i brevet.
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De er fra Romania. Ingen 
av dem snakker norsk, så 
kommunikasjon er ikke like 
enkelt. For de fleste av dem som 
går forbi er de bare en del av 
tiggerproblematikken i Oslo. 

Men alle har de en historie å 
fortelle. En av dem som har 
blitt kjent med dem er Inger 
Husby. Hun har hjulpet dem 
praktisk, besøkt dem hjemme  i 
Romania, og planlegger nå en 
ny Romaniatur.

Inger forteller at det er to 
familier på Bøler hun er blitt 
kjent med. Og hun har lært dem 
å kjenne som fine, ærlige og 
beskjedne mennesker som sliter 
og ofrer mye for at familien 
skal kunne leve et tilnærmet 
anstendig liv.

Madalin, Alina og 
Marcella
– Madalin Luca er nok han som 
har sittet oftest og lengst på 
Bøler, slik at mange «kjenner» 
han, sier hun. – Den som sitter 
på Bøler, har også plassen foran 
Bøler kirke hver søndag. Der 
deltar de i gudstjenesten, går 
til nattverd og gir kollekt! De 
er gresk-ortodokse og sterkt 
religiøse.

Madalin er 29 år og gift med 
Alina. Sammen har de barna 
Marius Steinar på 1 ½ år og 
Florin på 8 år. Marius Steinar 
er oppkalt etter en god hjelper 
på Bogerud. Inger forteller at 
Marius har vært mye syk og  
innlagt flere ganger på sykehus.

– Madalin selv har epilepsi, 
legger Inger til. – Han har mye 
hodepine og går på medisiner. 

Marcella, som er avbildet på 
forsiden av Bølerposten, er mor 
til Madalin. Hun sitter vanligvis 
på Majorstuen, men overtar 
plassen hans når han er hjemme 
i Romania. Som bestemor 
hjelper hun barn og barnebarn 
som best hun kan. Mannen 
Paul er også her av og til med 
trekkspillet sitt.

Nina og Vasilie
En annen familie Inger er blitt 
kjent med er Vasilie og Nina. 
Vasilie sitter vanligvis på 
Bogerud. Han er en god venn av 
familien Luca. Nina og Vasilie 
har en gutt  Daniel på 7 år. 

Inger forteller at mens mor 
og far er i Norge, bor en tante 
hjemme hos Daniel for å følge 
opp skolegangen hans. Vasilie 
har også sittet foran Bøler kirke 
når denne «plassen» er «ledig».

Forholdene i Romania
Med hjelp av privat sponsing 
fra Norge, har de nå alle hus 
hjemme i Romania. De er enkle, 
bygget av lecablokker, men med 
innlagt strøm og vann. Det gjør 
at barna har et hjem og ikke bare 
må bo hos slektninger. 

– Det gjør noe med selvfølelsen 
og verdigheten både hos barn og 
voksne å ha et eget hjem, sier 
Inger. 

De som sitter og tigger
De sitter ved brua ved Bøler T-bane, på Bogerud-
senteret og utenfor Bøler kirke. Foran seg har de 
en kopp. Mange går forbi, men noen stopper og 
slipper noen mynter oppi. 

Marcella sammen med barna Maria Paula og Madalin. Til høyre Stan som er gift 
med Maria Paula. Bildet er tatt på Bøler.

Inger Husby
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Marcella og Paul har hus fra 
tidligere. De har høner og 
dyrker litt grønnsaker. Alle bor 
i landsbyen Costesti, i Bozau 
kommune, ca. 10 mil nordøst for 
Bucharest. 

For dem som har barn, er 
barnetrygden den eneste faste 
inntekten. Den utgjør mellom kr 
75 og kr 80 pr. måned.
 
– Alle ønsker fast arbeid, 
men det er vanskelig, 
spesielt for romfolk, 
sier Inger. Hun legger 
til at diskriminering og 
korrupsjon fortsatt er et 
stort problem i Romania. 
Mange av dem stiller 
også med liten skolegang.

Litt annerledes er det 
for barna. De har gratis 
skolegang, men de må 
betale for skolemateriell 
og skoleuniform.  

– Alle er veldig opptatt av 
at barna skal få skolegang 

og utdannelse, slik at de slipper 
å tigge, sier Inger.  

Også sykehus skal være gratis. 
Men Inger kan fortelle at på 
grunn av korrupsjon, kan det 
allikevel bli kostbart. 

Forholdene i Norge
– I vinter har Marcella benyttet 
seg av overnattingen til Kirkens 

Bymisjon. Kvinner har førsterett 
til plassene. De andre blir tildelt 
ved loddtrekning.

– Siden i vår har familien bodd 
i telt, men er blitt jaget fra sted 
til sted, flere ganger hver tredje 
dag. De bor helst for seg selv, 
der de selv kan ha kontroll.
 
Inger har besøkt dem flere 
ganger. – De holder meget bra 
orden. Ikke så mye som en 
papirbit sees, og de har stor 
respekt for regelen om åpen ild. 

Inger sier at deres store ønske er 
et sted hvor de kan ha et krypinn 
mot betaling. – Alt er bedre enn 
teltlivet, der de blir jaget fra sted 
til sted. De har også nylig fått 
teltet skåret opp med kniv. 

– Et annet stort ønske de har er 
om noen kan tilby dem jobb, 
f.eks. hagearbeid, maling eller 
rengjøring. De er flinke og 
pålitelige og kan anbefales, 
oppfordrer Inger Husby.

Dag Auli i samarbeid med Inger Husby

Nina og Vasilie til høyre foran huset sitt i Romania. Til venstre en kamerat av familien. Bildet 
ble tatt i fjor sommer. I dag er huset ferdig. Det er her Inger skal bo når hun drar til Romania

Vasilie og Nina med Marcella i midten



6

Tanker i tiden:

Grunnloven som verdibasis 
og identitetsgrunnlag

Vi skal ikke her ta for oss 
de ulike juridisk-rettslige 
sidene ved Grunnloven, 
men heller, i tråd med vårt 
overordnede perspektiv, legge 
vekten på temaet verdi- og 
identitetsforankring.

Spørsmålet er her: Hvordan 
begrunner og forankrer vi våre 
verdier, som individer og som 
samfunn? 

Trenger verdiene et feste 
og et fundament ut over 
verdiene selv – for eksempel i 
kulturelle og livssynsmessige 
verditradisjoner? 

Grunnloven svarer selv et 
klart ja på disse spørsmålene. 
Paragraf 2 betoner tydelig at 
verdigrunnlaget «forbliver vor 
kristne og humanistiske arv». 
Det er ikke tilstrekkelig å ramse 
opp verdimessige honnørord 
– frihet, likhet, rettferdighet, 
toleranse osv. – verdiene trenger 
en forankring og en begrunnelse 
som sikrer deres fasthet og 
varighet, stabilitet og slitestyrke.

Pater Hallvard Rieber-Mohn 
uttalte en gang at enkeltverdiene 
er fine nok, men som formål 
fungerer de lett som avskårne 
blomster. De blomstrer en stund, 
men visner etter hvert av mangel 
på næringsgivende jordsmonn – 
som livssynstradisjonene kan gi.

Et viktig verdihensyn i tillegg: 
Det å ha en forankring og 
et fundament for verdiene i 
kulturarven og dens livssyns-
tradisjoner, gir også nødvendig 
identitetsballast, både for 
individ og samfunn. I en 
identitetsforvirret, fragmentert 
og foranderlig tid som vår, er 
ikke det minst viktig.

Men her må et par viktige 
forbehold tas. 

For det første: Verdiene våre, 
som i vår kultur primært 
er forankret i kristne og 
humanistiske tradisjoner, 
er ikke eksklusivt kristne 
og humanistiske. De kan 
også bekreftes og begrunnes 
ut fra andre tradisjoner og 
livssynsretninger. 

For det andre: Det som er sagt 
ovenfor om verdiforankring, 
betyr ikke at det er nødvendig 
å ha fotfeste i tradisjonsbaserte 
livssyn som kristendom 
og humanisme for å kunne 
være moralsk eller praktisere 
positive verdier. En viktig 
verdileverandør, i tillegg til 
livssyn, er  også samfunnets 
ulike fellesskapsformer. 

Fellesskapssolidariteten kan 
stimulere og inspirere oss til 
gode verdier, til idealistisk 
innsats, oppofrende ansvar og 

trofast tjeneste. Tilhørighet 
til et fellesskap, lokalt eller 
nasjonalt, er det som gjør 
våre verdier forpliktende. 
Fellesskapsforpliktelsen 
kan til og med være 
selve forutsetningen for 
velferdssamfunnets bæreevne 
– ved å gi lojalitet og 
solidaritet som motvirker 
overdrevne egeninteresser og 
gruppeutnyttelser. 

Ennå kjennetegnes det norske 
samfunnet av stor frivillighet 
og dugnadsinnsats basert på 
vi-følelse og fellesskapsansvar, 
men tendenser til individ-
orientering og ensidig 
selvrealisering tærer på viktige 
verdiressurser.

Liberalisme og 
kommunitarisme
Individualisme og selv-
realiseringstendenser tærer 
altså på fellesskapsansvaret. 
Denne motsetningen 
mellom individuell frihet og 
forpliktelse overfor fellesskapet 
reflekteres også i moderne 
samfunnsteorier. Gjennom 
de siste tiårene har denne 
spenningen gjerne blitt benevnt 
som liberalisme versus 
kommunitarisme. 

Liberalismen fremhever 
frihet og rettigheter for 
individer og grupper som de 

Når det skal handle om samfunnets verdier, i et flerkulturelt samfunn, 
er vel intet mer naturlig enn å begynne med det mest grunnleggende, 
nemlig Grunnloven. I et jubileumsår er det jo dessuten særlig aktuelt. 
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Tanker i tiden
Tanker i tiden er serie artikler 
i Bølerposten som vil ta for 
seg aktuelle verdibegreper.

Otto Krogseth er i dag pen-
sjonist, men har tidligere vært 
professor i religionshistorie 
ved Uni-
versitetet i 
Oslo. 

Otto Krog-
seth er også 
en Bølerpa-
triot. 

viktigste verdihensyn, mens 
kommunitarismen er mer 
opptatt av samfunnets behov for 
enhet og sammenheng. 

Liberalismen vektlegger – og 
verdsetter – det kulturelle og 
religiøse mangfoldet, mens 
kommunitarismen betoner at 
også majoritetens behov for 
identitet og integrasjon må 
påaktes. 

Liberalismen forfekter 
nøytralitet og skille mellom 
den private og den offentlige 
sektoren (og også mellom 
kirken og staten) i det 
flerkulturelle samfunnet, mens 
kommunitarismen er mest 
opptatt av forankring for 
verdier og samfunn. 

Kommunitarismen påpeker 
behovet for et minimum av 
felles kultur, felles referanse-
rammer og felles tradisjoner og 
historie, herunder også felles 
nasjonale og lokale ritualer, 
fortellinger og feiringer.

Den vanskelige oppgaven 
er selvsagt å finne den rette 
balansen mellom liberalismens 
og kommunitarismens 
anliggender. 

Men kommunitarismen 
målbærer nok de viktigste, 
og i dagens debattsituasjon, 
mest forsømte  hensynene. 
Vi overdriver sannsynligvis 
mangfoldet – ut fra en 
overbetoning av storbyenes 
utfordringer i vårt (såkalt) 
multikulturelle samfunn.

Kirken og fellesskapet
I 2013 fikk vi en utredning – 
«Det livssynsåpne samfunn» 
(Stålsettutvalget). Utredningen 
inneholdt positive forslag om 

livssynsåpenhet i samfunnet, 
men gikk samtidig langt 
i retning av avvikling av 
kristne hegemoniposisjoner og 
anbefaling av livsynsmessig 
likestilling og likebehandling. 

Utredningen ble møtt med sterke 
negative reaksjoner, særlig fra 
kirkelig hold, men også fra 
«folk flest». Det ser ut til at 
folkeflertallet, all sekularisering 
og statskirke-avvikling til tross, 
fortsatt ønsker kirkens tydelige 
tilstedeværelse i offentligheten 
– ved høytidelige anledninger, i 
glede og sorg, ved livets viktige 
ritualer og innenfor sentrale 
samfunnsinstitusjoner (sykehus, 
militære osv). 

Det er neppe folkeflertallets 
vilje å avvikle tradisjoner som 
julegudstjenester for skolene. 

Det er vel neppe heller stemning 
for å frata kirken vigselsretten, 
selv om det kunne gi en løsning 
på det vanskelige spørsmålet om 
kirkelig vielse av homofile.

Den ennå overveiende positive 
vurderingen av folkekirken har 
også fått nedslag i Grunnloven. 
Paragraf 16 fastslår kirkens 
fortsatte status som «Norges 
Folkekirke». Det innebærer vel 
også at kirken beholder noen 
prioriterte posisjoner, selv i det 
flerkulturelle samfunnet. Dette 
lar seg også begrunne i vårt 
kommunitaristiske anliggende: i 
kirkens betydning for tradisjon 
og fellesskap, for forankring og 
identitetsballast. 

Folkekirkens fellesskaps-
funksjon er ikke bare for 
kirkens skyld, men like mye for 
samfunnets skyld.

Når vi skal drøfte kirkens rolle 

i det flerkulturelle samfunnet, 
bør vi være oppmerksom på 
en viktig distinksjon, nemlig 
mellom trosaspektet og kultur- 
og tradisjonsaspekter ved 
religioner og livssyn. 

Med trosaspektet mener vi det 
vi som individer velger ut fra 
«sannhet» og overbevisning. 

Kultur- og tradisjonsaspektet, 
derimot, er ikke noe vi personlig 
kan velge eller velge bort, 
det foreligger tvert imot som 
forutsetning for våre valg, som 
den felleshorisonten vi, ofte 
ubevisst, tenker og velger ut fra. 

Ut fra trosaspektet er statlig 
likebehandling av livssynene, i 
form av lik økonomisk støtte, et 
berettiget mål. 

Men ut fra kultur- og 
tradisjonsaspektet er like-
behandling både umulig og 
urimelig og statlig prioritering 
en selvfølge. Likebehandling 
er et godt prinsipp, men 
det kan også en begrunnet 
forskjellsbehandling være.
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– Det viktigste i dette intervjuet 
er vel å få fokus på Kirkens 
SOS og ikke på meg, sier Per 
Morten Clausen mens han 
brygger en kruttsterk espresso 
til Menighetsbladets utsendte.  
Han er daglig leder for Oslo-
avdelingen av Kirkens SOS, den 
organisasjonen som aldri sover 
og som man alltid kan kontakte 
når verden virker traurig eller 
man ikke lenger kan oppdage 
noe lys i tunnelen. Eller om man 
bare føler seg ensom og trenger 
noen å snakke med. 

Rock i kirketårnet
Siden han er så beskjeden på 
egne vegne, nøyer vi oss med 
noen få facts om Per Morten. 
Han er 44 år gammel, har to 
barn, oppvokst på Trosterud, 
og utdannet prest. Videre 
sitter han i menighetsrådet, er 
med i gudstjenestegruppene, 

og har også en finger med i 
kulturopplegget, da spesielt de 
spennende filmkveldene med 
regissøren til stede i kirken. 

Sist, men ikke minst, spiller han 
punkinspirert rock med norske 
tekster og er frontfigur i gruppa 
Container. De øver sammen i 
kirketårnet i Tøyenkirken, men 
bandet har ikke noe spesielt 
kristen profil, selv om tre av fire 
medlemmer er prester. Ellers er 
han ofte å finne i Østmarka, i 
kano eller på sykkel.

I Kirkens SOS er samtalen alfa 
og omega, og samtalen har 
også vært en rød tråd gjennom 
Per Mortens voksne liv. Etter 
fullført presteutdannelse endte 
han opp i Forsvaret, der han ble 
i nesten 6 år. 

– Sjelesorgssamtalen er en 

sentral del av prestetjenesten 
i Forsvaret, og her blir 
den også spesielt verdsatt, 
forteller Per Morten, som 
fant sjelesorgsarbeidet ved 
prestegjerningen i Forsvaret 
som mest meningsfull og 
inspirerende.

Fra Forsvaret gikk veien til 
Kirkens SOS, der han begynte 
som nestleder og nå er leder 
for 7 ansatte og 135 frivillige 
medarbeidere.  Bak Oslo-
avdelingen står Bymisjonen 
som Per Morten alltid har 
vært inspirert av: - Jeg kan 
identifisere meg med verdiene 
organisasjonen står for, med 
den utålmodigheten og uroen 
som Bymisjon alltid har, og som 
driver den. De har alltid vært 
på barrikadene for utstøtte og 
sårbare grupper.

– Som leder må du vel overlate 
samtalene til de frivillige 
og konsentrere deg om det 
administrative?

– Nei, for å kunne snakke 
troverdig tar jeg del i vei-
ledningen og undervisningen 
og reiser rundt og forteller om 
virksomheten vår. Jeg må også 
kjenne til hvordan det er å møte 
dem som kontakter oss, og tar 
derfor mange av samtalene selv. 

– Åpen for absolutt alle
Den frivillige innsatsen er 
ryggraden i Kirkens SOS. 
Oslo-senteret er bemannet 
døgnkontinuerlig, og det er 
frivillige som betjener både 
telefonene og chat-meldingene 
som kommer inn. Det siste er 
det blitt mer og mer av, og her er 
de yngre i flertall.

Per Morten understreker 
gjentatte ganger gjennom 

Når samtalen kan redde liv
For Per Morten Clausen er den gode samtalen noe 
dyptpløyende, en erfaring som kan ha avgjørende 
betydning for enkeltmennesker når det stormer som 
verst. Han innså det som prest i forsvaret og arbeider 
videre med den gode samtalen innen Kirkens SOS.

Foto: Atle Briseid, Bymisjonen
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samtalen vår at Kirkens SOS 
er åpen for absolutt alle. Ingen 
blir spurt om troen sin om 
de ikke selv bringer det opp. 
Spørsmålene de får berører hele 
det menneskelige spekteret. 
Ofte dreier det seg om psykiske 
plager, om ensomhet, og om 
relasjonsproblemer i forhold 
til jobb eller familien, og rus-
problemer og selvmordstanker 
er heller ikke uvanlig. 

– Vi er spesielt opptatt av å 
sjekke om den som ringer har 
selvmordstanker. Siden det er 
så vanskelig å snakke om det, 
undersøker vi om slikt kan ligge 
under, forklarer Per Morten. 

De skriftlige tjenestene, som 
chat og mail, domineres mer 
av yngre mennesker, men 
også der er det mye relasjons-
problematikk. Ofte dreier det 
seg om konflikter med foreldre 
eller andre foresatte, og spise- 
og selvbildeproblematikk er 
heller ikke uvanlig, ei heller 
selvmordstanker.

 Det er ikke nødvendigvis 
kriser som får folk til å ringe, 
sier Per Morten. – Ensomhet 
er ikke nødvendigvis en krise, 
men kan oppleves smertefullt. 
Men også i eksistensielle kriser 
står folk i fare for å ta sitt eget 
liv. Vi beveger oss i et stort 
eksistensielt spenn i hva det vil 
si å være menneske. 

– Slike samtaler må være svært 
krevende å gjennomføre, også 
psykisk. Blir ikke de frivillige 
medarbeiderne rimelig slått ut 
etter en natt med desperate og 
nedbrutte mennesker? 

– Kirkens SOS tar samtalene og 
medarbeiderne svært alvorlig 
og har felles kjøreregler for alle 

de forskjellige samtalesentrene 
rundt om i landet. Det kreves 
ikke noen spesiell bakgrunn 
å være frivillig utover å være 
egnet til å snakke med folk i 
nød. De frivillige medarbeiderne 
dekker hele spekteret og 
omfatter hjemmeværende, 
arbeidsløse, psykologer, leger, 
professorer, håndverkere, 
studenter osv. Alle må imidlertid 
gjennomgå et 40 timers kurs 
før de slipper til med samtaler. 
Dessuten har de obligatorisk 
veiledning og jobber alltid 
i team og kan støtte seg på 
hverandre.

Avslutter i kapellet
– Våre frivillige utfordres på å 
gjøre egne følelser tilgjengelig 
for å møte den andre, sier han 
og mener med det at de frivillige 
må ha en viss robusthet og 
samtidig evnen til å kunne 
sette ord på sine egne følelser 
og kjenne på egen sårbarhet. 
Empati handler blant annet om 
å gjøre egne følelser tilgjengelig 
for å oppleve medfølelse og 
dermed god kontakt med den 
andre. 

– Vi må utvelge medarbeidere 
som kan skille mellom hvor jeg 
slutter og den andre begynner. 
Dette er ting vi trener på med 
praktiske øvelser. Blant annet 
innebærer det å jobbe med 
egne verdier , fordommer, 
grensesetting  og å kunne sette 
ord på våre egne følelser. Det 
vi er klar over kan vi gjøre noe 
med, det vi ikke er klar over 
gjør noe med oss.

Konsekvensen av denne 
innsikten er blant annet at 
telefonvakten ikke avslutter 
samtalen og går hjem etter 
skiftet og legger seg, men alltid 

først går først til kapellet og 
snakker ut med andre om det 
som har skjedd og kommet opp. 
Slik tar en det ikke med seg inn 
i sin egen tilværelse.

– Man må gjøre så godt en kan, 
men man må ikke ta ansvar 
for andres liv, understreker Per 
Morten.

– Hender det at barnetroen 
kommer fram igjen i de dypeste 
krisene?

– Ja, det hender at tro er tema. 
Samtidig er det ikke vi som 
bestemmer hva det skal samtales 
om, det er den som ringer eller 
skriver som legger premissene.  
Vil de snakke om tro, er det ok, 
men vi dytter ikke noe på dem, 
dersom de ikke selv bringer det 
inn som tema. 

Inspirerer dette intervjuet til 
at noen ønsker å bli frivillig 
er det strålende, men vel så 
viktig er det å få fram at vi er en 
samtaletjente for alle, uansett tro 
og bakgrunn, sier Per Morten 
Clausen til slutt

Kirkens SOS
Døgnåpne krisetelefon: 
815 33 300

SOS-meldinger og SOS-
chat: 

www.kirkens-sos.no

Vi er her alltid!
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Det er maleren Per Jan Jedemo, 
med kunstnernavnet Perian, som 
har utført verkene. Maleriene 
er en gave fra enken Bjørg 
Elisabeth. De er abstrakte i sin 
uttrykksform, og i en blålig 
farge som passer fint inn mot 
veggene. 

– Perian var spesielt glad i 
blåfargen, forteller hun. Begge 

bildene måler vel 100 x 120 cm.

Per Jan ble født i Kristiansund 
i 1926. Da han var åtte år 
gammel, flyttet familien til Oslo. 
I 1951 giftet han seg med Bjørg 
Elisabeth. De kunne flytte inn i 
leilighet på Bøler i 1958. Paret 
fikk sønnene Jan og Truls. Per 
Jan døde på Oppsal sykehjem 
10. mars 2011. 

Kunst i Bøler kirke:

Malerier av Perian
I februar kom det nye malerier i akryl på plass 
i kirken. Det ene: «Livets tre», henger i admini-
strasjonsfløyen.  Det andre: «Helligdommen» 
henger ved inngangen til prestesakristiet. 

Perian hadde en allsidig 
bakgrunn, blant annet 
fra Tysklandsbrigaden, 
Universitetet i Oslo og som 
grafikklærer. Han arbeidet 
i reklameavdelingen i Oslo 
Samvirkelag, i Arbeiderbladet 
og Norske avisers landsforbund. 

Det sies at i de stillingene han 
søkte og fikk, var det høye krav 
til kompetanse. Dette medførte 
at Per Jan gjennom hele livet 
skaffet seg mer kunnskap.  
Han gikk på reklameskole, 
gjennomførte Kunst- og 
Håndverkskolen og lærte seg 
flere språk.

Per Jan ble maler på heltid etter 
en trafikkulykke. Som kunstner 
er Perian ikke så mye kjent. 

– Mine opprinnelige instinkter 
fikk fritt løp, jeg begynte 
helt forfra igjen og ble maler. 
Min kjære hustru sto meg bi i 
vanskelige år, sa han.

– Kunst er et samarbeid mellom 
Gud og kunstneren – og jo 
mindre kunstneren deltar, dess 
bedre,  var Perians motto.

Ole Johan Larsen

”Livets tre”

Bildet «Helligdommen» som henger i et lite forrom til prestesakristiet
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Lions Club Oslo Bøler - Ungdomsstipend 2014 

Lions Club Oslo Bøler deler hvert år ut et stipend til ungdom som har utmerket seg i nærmiljøet. 

Årets stipend på kr 20.000,00 går til Tina Brækkan 

 Tina Brækkan spiller piccolo trompet og trompet i  
Bøler og Nøklevann skolekorps 

 De siste årene har hun spilt under gudstjenesten i  
      Bøler kirke på julaften  
 Har deltatt i flere arrangementer med 
      Norges Musikkorps Forbund 
 Hun har spilt i kretskorpset  
 Tina går på Manglerud videregående skole - musikklinjen 
 Hennes framtidsdrøm er: 

Å komme gjennom nåløyet for å bli utøvende musiker 
 

Lions Club Oslo Bøler ønsker henne lykke til og håper at stipendet kommer godt med på veien. 
 

Vil du vite mer om Lions arbeid, se www.Lions.no eller  
Lions Club Oslo Bøler v/Ole Jessen på telefon 922 87 163  

eller via e-post: siri.ole@online.no  
 
 

 

 

 

– Programmet for høsten 
2014  begynner å ta form, 
forteller Ole Johan Larsen, 
som sammen sin kone, 
Eldbjørg Mosvold Larsen, 
har hovedansvar for 
arrangementene.

– Professor emeritus Trond 
Berg har flyttet til boligene 
i Bølerskrenten 4. Han er 
en allsidig herremann. På 
første møte den 3. september 
vil han ta oss med inn i 
J.S. Bachs verden. Denne 
onsdagen vil vi også bruke 
kapellet og det gamle orgelet, 
som Erling Fløttum vil spille 
på, sier Ole Johan Larsen.

Busstur
Videre forteller han at det i 

forbindelse med Grunnlovens 
200-års jubileum vil bli 
arrangert busstur til Eidsvoll 
onsdag 1. oktober. 

– Der vil det bli omvisning i 
den nyrestaurerte Eidsvolls-
bygningen 
og  besøk  i 
Eidsvoll 
kirke. Kirken 
ble mye brukt 
i april dagene 
i 1814. Det er 
bestilt lunsj 
på Nebbenes 
kafeteria. 

Påmelding 
kan skje til 
kirkekontoret 
tlf. 23 62 99 

20 eller til Ole Johan Larsen, 
tlf. 957 61 304. 

Avreisen er bussholdeplassen 
nær Bøler kirke kl. 09.30 
med retur fra Eidsvoll ca kl. 
16.00. Prisen vil være 
kr 500,-.

Det vil også være hyggetreff 
i Bøler kirke onsdag  5. 
november og onsdag  
3. desember. 

Hyggetreff og busstur
Første onsdag i måneden kl. 12.00 er det treff 
i kirken for eldre og andre som har tid om 
formiddagen.
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GÅR DU MED PLANER OM Å SELGE, REFINANSIERE ELLER 

ER NYSGJERRIG PÅ HVA BOLIGEN DIN ER VERDT? 
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I OBOS eiendomsmeglere er vi ubeskjedne nok til å påstå at vår erfaring har gitt 
oss førsteklasses lokalkunnskap over hele byen. Så, uansett hva slags bolig du skal 
selge, kommer vi gjerne hjem til deg for en uforpliktende prisvurdering.

Kontakt oss for et godt tilbud!

OBOS eiendomsmeglere Oppsal 
Haakon Tveters vei 96 (Oppsal Senter) 
Telefon 23 12 65 60

Alexander Klemp
Fagansvarlig 
Eiendomsmegler
Mobil: 90 26 94 49

Steinar 
Pettersen
Eiendomsmegler 
MNEF
Tlf: 476 33 025

Sven Yngve  
Hovland
Eiendomsmegler- 
fullmektig
Tlf: 948 68 435

Wenche 
Almén
Eiendomsmegler 
MNEF
Tlf: 974 97 673
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NORDSTRAND 
BEGRAVELSESBYRÅ 

I NY DRAKT

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

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

    
    Gravsteiner - Inskripsjoner

Omarbeiding

Utstilling vis à vis østre aker
kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 oslo
tlf. 22 65 60 50    Fax. 22 65 60 31

www.gravstein.no 

TVEITA 
ADVOKATKONTOR

Advokat Kari Paulsrud m.n.a

* Testamente/arv 
* Samboeravtaler

* Separasjon/skilsmisse 
* Barn/barnevern
*Trygd/erstatning 

* Arbeidsrett * Husleie
*Fast eiendom - generasjonsskifte/salg

Kontor i Tveita senter 3. etg.

Timebestilling - 
tlf. 23 37 71 77 / 90 88 97 33

 
epost kpaulsrud@kindemco.no

www.tveitaadvokat.no

Er du 14 år og tenker på å bli 
konfirmert i Bøler kirke til neste år?

Mange 14-åringer har i disse dager fått en 
brosjyre som forteller om konfirmasjon. Dette er 
en brosjyre som blir sendt ut fra sentralt hold.

Vi i Bøler menighet vil i tillegg sende ut 
vår brosjyre med nærmere informasjon om 
konfirmasjonstiden her i kirken. Denne vil 
ligge i postkassen i september måned. Selve 
innskrivningen vil skje tirsdag 11. november kl. 
18.00 i Bøler kirke.

Vi vet allerede nå at konfirmasjonsdatoene 
for 2015 vil være søndag 6. september og 
lørdag 12. september. Antagelig vil det bli to 
konfirmasjonsgudstjenester på hver av disse 
dagene.

Sjekk for øvrig menighetens hjemmeside 
www.oslo.kirken.no /boler der vi vil legge ut 
informasjon om konfirmasjonen, eller ring 
direkte til kapellan Kristin Stensrød Haugen, tlf. 
23 62 99 26.
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Kontaktpersoner i Rustad I.L

Fotball:
Jarle Birkeli                      Tlf. 932 51 009
Friidrett/Rustad-trimmen:
Ragnar Ellingsen         Tlf. 22 28 93 59
Langrenn:
Barbro Tomter Dahlen      Tlf. 22 61 58 20 
Jørn Raastad                    Tlf. 926 33 060
Barneidrett:
Geir Inge Thom         Tlf. 955 76 760

Slekters gang

Invitasjon til 
sorggruppe 
høsten 2014
Når en nærstående 
person dør, kan man ha 
behov for støtte også fra 
noen utenfor familien 
eller vennekretsen.

Sorg oppleves og uttrykkes 
ulikt fra menneske til 
menneske. Noen gråter mye, 
andre lite. Noen blir sintere 
eller reddere enn ellers. Noen 
blir veldig aktive, andre vil 
bare sove. 

En sorggruppe er et møtested 
og et samtalerom for voksne 
mennesker som har mistet sin 
nærmeste. 

En sorggruppe består av 
4-8 personer. Diakonene i 
Bøler og Oppsal menigheter 
starter i løpet av høsten 
opp ny sorggruppe. Gruppa 
møtes hver 14. dag og har 8 
samlinger. 

Dersom du tror at en 
sorggruppe kan være noe 
for deg, eller har behov for 
å snakke med noen er du 
velkommen til å ta kontakt 
med prestene eller diakonen.

Døpte:
Live Mathilde Våge-Woll, 
Gabriel Masane Kuyateh Østby-
Stenseth, Ingrid Maria Lyngstad 
Ihler, Lili Sicilia Schie-
Nikolaisen, Ingrid Lukashaugen, 
Holger Brodin, Stig Stoltenberg, 
Saga Aurora Lund-Andersen, 
Synne Molaug Tollefsen, Brage 
Vigen Eika, Leni Braadland-
Konstali, Leah Jørgensen Liholt, 
Agnes Brøvig-Hanssen, Georg 
Oliver Meringen Wiik, Brage 
Andreas Fjellsøy Folkedal, 
Elvin Isak Kuvik, Marcus Tore 
Gunnar Svensson Lundtveit, 
Georg Bakke Ness, Bjørn Jacob 
Alborn

Vigde:
Anette Løvås og Marius 
Ramsrud

Døde:
Ragnhild Miriam Aasen, Jon 
Arne Boge, Åse Liland, Knut 
Myhre, Arne Henry Fagerås, 
Gudmund Nummedal, Reidun 
Povlsen, Marlen Johanne 
Arntzen, Reidar Simonsen, 
Steinar Sletten, Geir Krogh, 
Håkon Ingmar Røsten, Eva 
Øverbekk, Edith Randi 
Ingstad, Erna Grethe Hansen, 
Ingrid Stavsholt, Turid Marie 
Jahnsen, Kjell Johan Holter, 
Lasse Rex Gunneriussen, Thor 
John Bruer, Ellen Margrethe 
Torp-Hansen Wang, Rune 
Ødegård, Evelyn Gundersen, 
Thomas Gulbrandsen, Josefine 
Jakobsen, Turid Gran Lunde, 
Ragnar Norbom, Odd Haavard 
Torgerstuen, Berit Malm, 
Bjarne Henry Halvorsen, 
Jan Torgny Laurendz, Knut 
Åge Eriksen, Edel Synnøve 
Mathiassen, Erika Helene 
Elisabeth Grøttum, Thor Henry 
Wilberg, Odd Kåre Marthinsen, 
Steinar Myrvold, Olaf Johan 
Brostigen 
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Gudstjenester
Søndag 8. juni – Pinsedag
Kl. 11.00: HØYTIDSGUDS-
TJENESTE Dag Auli. Nattverd. 
Johannes 20,19-23.

Mandag 9. juni – 2. pinsedag
Kl. 11.00: FELLES GUDS-
TJENESTE FOR PROSTIET I 
OPPSAL KIRKE 
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) 
Johannes 16,5-11.

Onsdag 11. juni 
Kl. 19: SAMTALE-
GUDSTJENESTE MED 
KONFIRMANTENE 
Kristin Stensrød Haugen.

Søndag 15. juni – 
Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp.
Matteus 28,16-20.

Søndag 22. juni – 
2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd.
Matteus 3,11-12.

Søndag 29. juni – 
3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Dåp. Jesaja 25,6-9.

Søndag 6. juli – 
4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FELLES GUDS-
TJENESTE FOR PROSTIET 
I EKEBERGHALLEN. 
GENERALFORSAMLING 
TIL DET NORSKE MISJONS-
SELSKAP.  
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) 
Markus 10,17.-27.

Søndag 13. juli – 
5. søndag i treenighetstiden.
Kl.11.00: FELLES GUDS-
TJENESTE I OPPSAL KIRKE 
Kåre Skråmestø. 
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) 
Matteus 7,15-20.

Søndag 20. juli – 
6. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Kristin Stensrød Haugen. 
Dåp/Nattverd. Lukas 5,1-11.

Søndag 27. juli – 
7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Dåp/Nattverd.
1 Mosebok 16,1-13.

Søndag 3. august – 
8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: FELLES GUDS-
TJENESTE I OPPSAL KIRKE. 
Nina Niestroj 
(ingen gudstjeneste i Bøler kirke) 
Matteus 6,19-24.

Søndag 10. august – 
9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Erle Fagermoen. Dåp/
Nattverd. Matteus 11,28-30.

Søndag 17. august – 
10. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00: Dag Auli. Nattverd.
Lukas 5,27-32.

Søndag 24. august – 
11. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00: FAMILIEGUDS-
TJENESTE. «HELT FØRSTE-
KLASSES». Utdeling av 6-årsbok. 
Erle Fagermoen. Margit Bente 
Steensnæs. Dåp. Matteus 23,37-39.

Søndag 31. august – 
12. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11.00: KONFIRMASJON
Kl. 13.00: KONFIRMASJON
Kristin Stensrød Haugen. 
Matteus 6,24-34.

Lørdag 6. september
Kl. 11.00: KONFIRMASJON
Kl. 13.00: KONFIRMASJON
Kristin Stensrød Haugen. 

Søndag 7. september – 
13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd.

Åpen kirke i 
hele sommer
Vi ønsker også i år å ha 
sommeråpen kirke. 

Hver torsdag mellom kl. 
11.00 og kl. 13.00 vil diakon 
Arnt Egil Trelsgård eller 
en frivillig, være tilstede 
i kirken.  Da vil det være 
mulighet for å komme innom. 

Kanskje er du på gjennom-
reise og har lyst til å se den 
fine kirken vår? 

Kanskje har du lyst til å 
stikke innom for en stille 
stund i kirken? 

Eller kanskje trenger du noen 
å snakke med? 

Du er hjertelig velkommen 
uansett. Det blir servering av 
kaffe/te og kjeks. 

Vanlig «Åpent hus». som 
også inkluderer nystekte 
vafler og tidebønn kl. 13.00. 
begynner igjen torsdag  
21. august.
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– Alle spørsmålene har 
svaralternativ fra 1 til 6 der, 1 er 
dårligst og 6 er best, forklarer 
Vibeke Mohr, styrer i Bøler 
menighets barnehage. 
– Bøler menighets barnehage 
får 5,8, noe som er blant det 
høyeste i bydelen.

Det er et omfattende skjema 
foreldrene skal svare på.  
Skjemaet har 7 hovedkategorier 
som omfatter trivsel og trygghet, 
samarbeid og medvirkning, 
utvikling og læring, personale, 
ute- og innemiljø, generelt og et 
punkt som heter overganger. 

 – Med det siste menes blant 
annet tilvenning til barnehagen 
og forberedelse til overgang til 
skolen, sier Vibeke.

Svarprosenten lå på rundt 70. 
Vibeke Mohr presiserer at barna 
i Bøler menighets barnehage 
er som barn i alle andre 
barnehager. 

– Selv om vi er en menighets-

barnehage, er inntaket på lik 
linje med de andre barnehagene 
i bydelen, sier hun. 

Til opptaket i mars var det 5 
ledige plasser. 65 søkere hadde 
Bøler menighets barnehage som 
en av de utvalgte barnehagene. 

– Vi er en liten barnehage 
med bare to avdelinger, 
sier Vibeke. «Lille blå» er 
småbarnsavdelingen med 9 
barn fra 1 til 3 år. «Store gul» er 
avdelingen til de store barna, 18 
barn fra 3 til 5 år. 

«Du og jeg er vi» er mottoet 
til barnehagen. – Hvert barn er 
unikt, sier Vibeke. – Samtidig 
skal de lære å ta hensyn til 
hverandre og eksistere sammen 
som gruppe. Det er ikke alltid 
like lett. 

Brukerundersøkelsen sier mye 
om foreldrenes oppfatning av 
barnehagen. 

Vibeke har i tillegg hatt en egen 

«brukerundersøkelse» blant de 
eldste barna. 

– Det var veldig høytidelig, 
forteller hun. – Barna ble 
invitert inn på personalrommet 
til te-selskap der de ble 
servert te og kjeks før selve 
«undersøkelsen» begynte. 

Først ble de spurt om hva de 
likte å gjøre i barnehagen. – Det 
de likte aller best var å høre 
eventyr når de voksne fortalte. 
Så var det også veldig morsomt 
når de voksne tulla, sier Vibeke.  

Neste spørsmål var om det var 
noe de ikke likte eller om det 
var noe som var skummelt. 
– Men da klarte de ikke å 
komme på noen svar, sier 
Vibeke. – De likte alt det som 
skjedde i barnehagen. 

Og blant de eldste barna var 
svarprosenten på 100. 

Dag Auli

Høy trivsel i menighetsbarnehagen
Bøler menighets barnehage kommer godt ut i brukerundersøkelsen 
som gjennomføres i alle barnehager i Oslo hvert år.


