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Vil du dele ut 
menighetsbladet?
 
Lyst på en gåtur? Frisk luft?  
Vi trenger deg til å dele ut menighets- 
bladet i ditt nærområde - i en rode eller 
bare i blokka di. Vil du hjelpe til, ta kontakt 
med redaksjonen.

Gi en gave til menigheten
Vi som menighet har som de fleste andre 
økonomiske forpliktelser. Noe av dette  
er at vi selv betaler deler av lønnen til to  
av våre medarbeidere: Renholder og  
Diakonal medarbeider.

For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg 
forutsigbarhet for disse stillingene spesielt, 
og for menighetens økonomi generelt, 
ber vi nå om en ekstraordinær gave.

 

Gaven kan gis på flere måter:
• Ved innbetaling til menighetens  

bankkonto: 1506.24.57829
• Ved å tegne seg som fast giver  

(se også lenke nederst på  
menighetens nettside)

• Via Vipps 
    # 19454 – Umerkede gaver går til  
    søndagens offerformål.  
    For å gi til andre formål, angi  
    merking, enten Ungdomsarbeidet,    
    Misjonsprosjektet, Diakoni.
    # 500262 – Diakonalt arbeid
    # 136726 – KIKK (Ungdomsklubben)
    # 1368727 – Supertirsdag
    # 136725 – Babysang

Bli fast giver 
Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende
arbeid. Din gave vil bety mye. Skjema for avtalegiro ligger på nettsiden;
lambertseterkirke.no under "Om oss/Givertjeneste" og er også tilgjengelig
i kirken. Skjemaet leveres til daglig leder.

TA N K E R  I  T I D E N 

 
Gud og naturen

Det er sommer og på alle kanter rundt oss viser 
skaperverket seg fram i all sin prakt og herlighet. 
Skaperverket er den største gaven Gud har gitt oss. 
Ikke noe annet kan vel fortelle oss mer om hvor 
stor Vårherre er. Tenk på hvor sinnrikt naturen er 
innrettet på alle områder helt ned på detaljnivå. 
Årstidenes vekslinger spiller ut livets evigvarende 
drama like for øynene på oss, og hver eneste vår 
bærer i seg budskap om oppstandelse, gjenfødelse 
og evig liv. 

Gud innrettet skaperverket slik at det skullevære 
nok å ta av til alle og hadde vi mennesker forvaltet 
jordens grøde slik det var ment fra Skaperens side, 
var det ikke en eneste av oss som behøvde å gå 
sulten. Som prest møter man ofte mennesker som 
anklager Gud for all elendigheta i verden. Meste-
parten av elendigheta må imidlertid vi mennesker 
ta ansvar for selv. 

Vårherre gav oss nemlig ikke jorda for at rikdom-
men den bærer skulle være forunt de få og mektige. 
Gud gav jorda til alle sine barn, for at vi skulle eie 
den sammen og dele dens grøde. Og hadde nok 
folk i mektige posisjoner virkelig villet, så kunne 
verdenssamfunnet ha avskaffet ekstrem fattigdom 
nærmest i en håndvending. Jorda bærer nemlig 
mat nok til oss alle –i hvert fall har den gjort det så 
langt i historien. 

Menneskene har imidlertid latt grådigheten og 
maktsyken få fritt spillerom og resultatet er at 
verden ser ut som den gjør og at klimatrusselen 
henger over oss som en stadig mørkere sky. Det er 
vårt felles ansvar at verden har blitt som den har 
blitt, og det er vårt felles ansvarå rette opp igjen alt 
det som er gått galt. Det er hva vi skylder vår Skaper 
og hverandre.

HUSTAVLE
(Finn Wagle / Eyvind Skeie)

Ropet fra en såret jord
Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt: 
Livet er truet, ta ditt ansvar!

Oppdag helheten
Jordenhar en vev uten sømmer som ingen har rett 
til å rive i stykker.

Sans helligheten
En hellig duft hviler over alt som er til. Livet skal 
verdsettes, vernes og elskes.

Gled deg over skjønnheten
Skaperverket eier sin egen rikdom. Ingenting er 
bare råvarer. Jordens gaver skal forvaltes med  
hengivenhet og takk.

Dyrk sammenhengen
Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til lån. 
Alt skal du overlate til dem som følger etter.

Kjemp for rettferdigheten
Moder jord har nok til alles behov, men ikke til 
alles grådighet. Misforholdet mellom fattig og rik  
er forakt for menneskeverdet.

Lev i forsoningen
Menneske, du som har makt til å ødelegge  
naturens vev:Du er kalt til et liv i forsoning

Vikarierende daglig leder og ny kantor var 
ikke på plass da bladet gikk i trykk. Disse blir 
annonsert i neste nummer.
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VI TAKKER AV VÅR KANTOR

Etter et års tid som kantor i Lambertseter menighet, har nå Ieva Berzina 
takket for seg. Hun åpner et nytt kapittel i livet som sørlending når hun 

 nå har takket ja til en kantorstilling i Øyestad menighet i Arendal.

Etter krigen ble det realisert at hele 
Aker kommune ble en del av Oslo og 
OBOS fikk i oppdrag å bygge boliger 
på Lambertseter – i det som ble byens 
første drabantby. Fra begynnelsen av 
var det bestemt at den skulle få sin egen 
kirke, hvor den skulle bygges og at det 
da kunne bli et nytt sokn. Det ble antatt 
at kirken først kunne være ferdig på 
60-tallet.                                                

Ieva ble tilsatt stillingen i Lambertseter 
menighet i mai 2021 og kom da fra Østre 
Aker og Haugerud menighet i Oslo. Ieva 
hadde sin siste gudstjeneste i Lambert-
seter 1. påskedag og ble da også takket 
av fra kolleger og menighetsråd. Her 
benyttet hun også selv anledningen til å 
takke for tiden i Lambertseter. 

Et stort engasjement
Vi har lært Ieva å kjenne som en 
engasjert, morsom og dyktig kollega 
og musiker som har gitt oss mange 
fantastiske musikalske opplevelser på 
orgelet, og ikke minst også ved klaveret. 
Hun har et stort engasjement for musikk 

Oslo bispedømme ønsket å skape en 
menighet der og satte i gang en inn-
samling våren 1953. Pengene skulle gå 
til å lønne en prest. 12000 kr. ble det. 13 
søkere meldte seg. Blant dem var det 
Ellef Kolberg som ble antatt. Da var han 
prest på Lunner på Hadeland. Han fikk 
kontor i bygningen hvor Balstad holdt 
til – stedets første selvbetjeningsbutikk – 
høsten 1953. Der sov han også. 

og formidling som fikk utspille seg i 
seremoniene i samlingene hun tok del 
i. Ieva har også vist et stort engasjement 
for sine medmennesker, noe som kom 
tydelig frem da hun bestemte seg for å 
reise ned til den Ukrainske grensen for 
å bistå som tolk i arbeidet med flyktnin-
gene der. Dette var noe som både gjorde 
inntrykk og var til inspirasjon. 

Alt har sin tid og selv om tiden i Lam-
bertseter menighet bare ble på et knapt 
år så har vi mange gode minner fra tiden 
sammen. Vi ønsker Ieva all lykke, fred 
og Guds velsignelse videre i sin kantor-
tjeneste og sitt nye liv på Sørlandet.

Vår første kirke!
Her kan du lese historien om hvordan Norges første drabantby 

fikk sin første kirke, lemmekirken.

  Petter Mohn 

Foto: Slik skulle lemmekriken se ut. 
Tegningen er utført av arkitektene  
Berner og Bernhoff Evensen etter et ut-
kast av teknisk konsulent S. M. Svensen.

Gudstjenester på skolen
På nyåret 1954 kom det en overlærer 
til skolen fra Kampen, Ingebjørg  
Schwabe, som ble byens første kvin-
nelige. Prest og overlærer fant hver-
andre og ivret etter å drive byggende 
virksomhet for befolkningen. Presten  
fikk bruke et klasserom til guds-
tjenester. Men siden Lambertseter 
tilhørte både Bekkelaget og  

Nordstrand, måtte han annen hver  
måned holde gudstjeneste der. Etter 
kort tid kunne han konstatere at det 
kom flere fra Lambertseter på skolen 
enn til kirkene.

Heldigvis hadde han fått god kontakt 
med Småkirkebevegelsens sekretær, 
Karl Hafstad. Dette var en organisasjon 
som sørget for å bygge småkirker på 
steder hvor soknekirkene var for små. 
Midlene ble innsamlet i bispedømmet. 
Det var en betingelse at de som tilhørte 
den etter hvert selv skulle betale for den 
daglige driften.

Lemmekirken
Etter en arbeidsom sommer i 1954 
kunne Hafstad bekrefte at nå var det 
klart for å plassere en interimskirke – 
som vi kom til å kalle «brakkekirke» eller 
«lemmekirke» - hos oss. Det medførte at 
Kolberg etterlyste folk i Menighetsbladet 
høsten 1954 til å påta seg frivillig arbeid 
for å reise kirken. 

Det første spadestikk ble foretatt av 
domprost Dietrichson 29.9.54. Mann-
folk meldte seg til muring, snekring, 
maling og rørleggerarbeid og dertil 
kom en med lastebil. De bearbeidet også 
tomta rundt kirken. Konene deres kom 
med kaffe og mat. Delene til bygget ble 
prefabrikkert utenbys og kjørt til tomta 
og lønnende arbeidere var på plass  
om dagen. 

Endelig ble kirken innviet Skjærtorsdag 
7.4.1955 av biskop Johannes Smemo. 
Etter hvert kunne også Kolberg med 
familie – kone og tre barn flytte inn i  
kirken. De delte stue, kjøkken og WC 
med menigheten. Etter et år kunne de 
flytte inn i et rekkehus i Mellombølgen.

Det første offentlige rommet
Kirken hadde det første offentlige 
rommet på Lambertseter. Det huset alt 
mulig: spebarnskontroll, kino, speider-
tropp, ungdomsklubb og borettslags-
møter – også i den nye kirken – foruten 

kirkens mange møter: gudstjeneste, 
dåp, konfirmasjon, giftemål og 
bisettelse.

Det var også mulig å kontakte 
menighetssøstrene i Bekkelaget og 
Nordstrand for å få hjelp og frivillige 
kvinner foretok mange eldrebesøk. 
Allerede i 1951 hadde hjelpepresten 
Amund Lie i Bekkelaget fått startet 
den første kirkeringen for kvinner i 
Østerliveien. Kolberg og hans kone 
Ingrid tok initiativ til å starte flere og 
en mannsforening så også dagens 
lys. Med dette ble grunnen for et 
levende og omfattende menighetsliv 
lagt.

  Morten Fjøren       Robert August Pedersen
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HAN SOM ER SENDT TIL

 Lambertseter menighet
Bildet er malt av Petter Mohn i 1971. Familien 
hans kom til Lambertseter i 1952 da han var 8 og 
et halvt år gammel. Han kalte bildet «Han som 
er sendt til Lambertseter menighet» etter en 
opplevelse som en venn av ham hadde i kirken. 
Denne vennen hadde lenge vært i tvil om troen, 
men allikevel gikk han i kirken. Petter forteller at 
vennen endelig fikk en opplevelse i kirken som 
brakte ham til tro. 

– Han fikk si fram trosbekjennelsen og opplevde 
at Gud dro ham til alters, selv om han var redd. 
Der fikk han motta nattverden og følte at han var 
kommet hjem til Gud. Han så også for seg den 
sårede kroppen til Jesus, og den har jeg malt inn 
i kirkens altertavle. Omkring denne hendelsen 
har jeg malt scener med barn og ungdom, voks-
ne og gamle, menigheten som samler seg og folk 
som lever foran en kirke som er åpen for alle.

Respons på Facebook
Lars Thue la ut et bilde av maleriet ble lagt ut på 
Historie-foreningens Facebook sider vinteren 
2022. Om bildet skrev han blant annet:
«Jeg ble helt slått ut da jeg første gang så dette 
bildet. Det viser kjente trekk fra drabantbyen vår. 
Altertavla åpenbarer deler av Kristusskikkelsen. 
Jeg er ikke sjøl kristen, men jeg synes det er et 
flott bilde.»

Bildet fikk mange kommentarer, som den av Ivar 
Sekne: «Dette nydelige og rikholdige bildet bør 
presenteres på en eller annen måte»

  Petter Mohn og Robert August Pedersen

 
På kontoret til sokneprest Barbro henger det et fantastisk 

maleri. Mange har lurt på historien bak. Her er den.
Gro Smedstad skrev: «Fantastisk bilde som forteller 
så mye om hvordan vi hadde det på Lambertseter 
i 50 og 60 årene. Det er bare en ekte Lamberngutt 
som kan male det så bra. » 

Britt Kallum kommenterte: «Den fargebruken – helt 
fantastisk. Alt og alle er med. Jeg skjønner at det 
bildet er inspirerende. Så gøy å få se.»

Anne-Kristin Burns- Thomson skrev: 
«Han har definitivt fått varme inn i den midtre delen 
som er den «nye» kirken.

En god beskrivelse av hva kirken er
Sokneprest Barbro Schmedling ser på og blir inspi-
rert av dette maleriet hver eneste dag. Hun har stor 
glede av å vise det fram og snakke om det til men-
nesker som er på hennes kontor i samtale.

– Jeg synes maleriet gir en god beskrivelse av hva 
kirken er og skal være og jeg synes bildet er minst 
like aktuelt i dag som det må ha vært den gang det 
ble malt. Jeg liker veldig godt fremstillingen av en 
kirke midt i livet og midt i lokalmiljøet, en kirke som 
favner hele menneskelivet i alle dets faser - på godt 
og ondt. Det som kanskje gjør dypest inntrykk på 
meg personlig, er at kristusfiguren fra altertavlen 
også er å finne liggende naken på gata blant de 
nederste på samfunnets rangstige. Det er for meg 
dyp og viktig teologi som kirken aldri må vende seg 
bort fra.

Jeg liker veldig godt fremstillingen av en kirke midt i livet og midt 
 i lokalmiljøet, en kirke som favner hele menneskelivet i alle 

dets faser - på godt og ondt. 
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Sentrerende bønn
Tirsdager | Kl. 19:50 – 20:45

En meditasjonsform innen kristen tradisjon. Samlingen
med sentrerende bønn består av 15-20 minutter under- 
visning, 5 minutter fall-til-ro-øvelse og 20 minutter
sentrerende bønn (meditasjon). Meditasjonsgruppen
for sentrerende bønn er åpen. Det betyr at alle som vil
kan komme og prøve ut om dette er noe for dem.

Datoer 2022:
30. august, 20. september, 11. oktober, 1. og 22. november 

Kontaktperson: 
Asle Røhne Rossavik
Mobil: 480 93 396
E-post til ar387@kirke.no

Sentrerende bønn i Lambertseter kirke er et samarbeid 
mellom organisasjonen Areopagos og Lambertseter 
menighet.

Les mer på areopagos.no og kirken.no/lambertseter

Strikkekvelder
Torsdager |  Kl .  18:00 – 20:30

Glade strikkere og skravlere samles til strikkekvelder  
i Kirkestuen i Lambertseter Kirke. Velkommen til  
hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Vi har en del restegarn og strikkepinner, men hvis du
etter en opprydning har noe du har lyst til å gi oss tar
vi det gjerne i mot.

Datoer 2022:
16 .juni, 25.august, 8.september, 22.september, 
6.oktober, 20.oktober, 3.november og 17.november.

Torsdagstreff
Torsdager | Kl. 12:00 – 14:00

Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt  
samvær og utlodding. Det er andakt og allsang, og mye 
tid til hyggelig prat.

Datoer 2022: 
1. september, 15. september, 29. september, 13. oktober, 
27. oktober, 10. november, 24. november og 8. desember.

Tro og lys
Lørdager | Kl 14:00 – 17:00

Tro og Lys består av funksjonshemmede og deres  
venner og familie. Vi møtes en gang i måneden for  
å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste,  
spise sammen og ha fest.

Datoer 2022:

Lørdag 18. juni, kl 13.00-17.00 > Sommeravslutning,

Mariahuset, Erling Skjalgssonsgate 2, 0267 Oslo.

Lørdag 20. august kl. 14.00 - 17.00.

Lørdag 24. september kl. 14.00 – 17.00.

Søndag 2. oktober kl. 11.00, Tro og lys gudstjeneste 

ved Morten Fjøren.

Lørdag 15. oktober kl. 14.00 – 17.00.

Lørdag 19. november kl. 14.00 – 17.00.

Lørdag 17. desember kl. 14.00 – 17.00.

Styringsgruppe:
Monica Landmark, leder
Ole Brumms vei 42, 0979 Oslo
Mobil +47 481 07 058
E-post: monica.landmark1@gmail.com

Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen
Liv Guntvedt og Børge Baustad, kasserer.
Kontaktperson: Toril Slettner, mobil: 402 38 216

Gave: Kontonr: 4241.08.76188 eller Vipps: 130258

Faste aktiviteter

♥
KIKK - ungdomsklubb
Torsdager | 18:00 – 20:30
Oppstart 1. september

Vi har biljard, playstation 4, airhockey,  
ping-pong, kaffebar med matservering 
mm. Vi avslutter med Time-Out i kapellet 
for de som vil bli med på det. Du finner oss i første 
etasje i Lambertseter kirke, innerst i bomberommet.

Ungdomsklubben har åpent torsdager i oddetalls- 
uker fra kl. 18.00-20.30. Følg KIKK på facebook for  
kommende arrangementer. 
 

Østmarkskapellet
Søndager |  Kl .  12 :00 

12. juni: Morten Holmquist
19. juni: Liv Hegle
21. august
28. august
4. september
11. september    
18. september
25. september
2. oktober
9. oktober

Kafèteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Menighetsrådet 2019-2023

Medlemmer
Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder) 
Lise Ingebrethsen Larsen (nestleder)
Borgny Vestli 
Øyvind Mæland
Hege Konstanse Finnset Eidsæter
Christian Danielsen

Varamedlemmer:
Fredrik Brekke Møller
Bodil Aga Aandstad
Anna Aristova 
Lisbeth Adamsson

Nytt fra menighetsrådet
• Årsmøte ble gjennomført søndag 8. mai. 

• Lambertseter menighet er i prosess med å 
ansette ny kantor og vikar for daglig leder.

Trenger du noen å snakke med? ♥

Av og til kan det være godt å få snakket ut om det man  
bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et sted hvor  
man blir møtt i alle livsfaser og prosesser.

Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg  
og samtaler om store eller små ting.

Prestene har taushetsplikt og er klare for å snakke med deg.  
Kontakt oss på telefon eller mail slik at vi kan gjøre en avtale.

Kapellan
Morten Huuse Fjøren
Tlf: 97 98 04 53
mf292@kirken.no

Sokneprest 
Barbro Schmedling
Tlf. 93 68 24 53
bs559@kirken.no

KIKK drar på  
Lederweekend 
 24. september!
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Sommer turene  
ER VIRKELIG TILBAKE!

Endelig kan Lambertseter Frivillighetssentral arrangerer 
sommertur som normalt. Vi tar en prat med Frivillighets-

sentralens leder for å finne ut hva de har planlagt i år.

  Robert August Pedersen  

• Fremtidsfullmakter
• Testamenter/arveoppgjør
• Samboeravtaler/ektepakter
• Barnevern
• Separasjon/skilsmisse/barnefordeling
• Arbeidsrett
• Trygdesaker
• Rett til helsehjelp
• Pasientskader/erstatningsrett
• Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte

MANGLERUD
ADVOKATKONTOR

Advokat Kari Paulsrud m.n.a.
Advokat Gorm Are Grammeltvedt m.n.a.

Manglerud Senter – Plogveien 6 -  kontor i 2. etg
Timebestilling – tlf. 21 37 71 77
E-post: kpaulsrud@kindemco.no
gag@kindemco.no 

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND
Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

familie – arv– skifte
ektepakt – testament – samboeravtale
fast eiendom – bygg- og entrepriserett

– mangler ved boligkjøp –
regnskaps/forretningsførsel

almenn praksis

T +47 23 38 64 00
www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon 
Nordstrandveien 5, 1170 Oslo 

Vil du være med?
Siste frist er 30. juni.

Turen er tilpasser 
de ulike behov. 

Påmelding 
Kai Adelsøn 

Tlf: 97007496

Vi har ledig annonseplass

Foto: På turen besøkes 
blant annet Mo gård.

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen klarte å gjennomføre 
turer både i 2020 og 2021, til tross for at 
korona restriksjonene og en grense på 30 
deltakere. De dro til Lygnasæter i 2020 og 
til Eidsfoss Jernverk i fjor. Nå har de gleden 
av å invitere til årets sommertur. Som van-
lig går den med en turbuss fra Oslo Buss 
med den faste sjåføren Petter bak rattet!

Et historisk inntrykk
Jeg ber leder for Frivillighetssentralen, Kai 
Adelsøn, fortelle hva de har planlagt denne 
gangen:
– Vi setter først kursen mot en storgård 
vest for Steinsletta i Hole før Hønefoss. 
Der vokste dikterpresten Jørgen Moe opp, 
særlig kjent i” kombinasjonen” Asbjørnsen 
og Moe. Gården er et unikt kulturminne 
med mange gamle bygninger fra tidlig 
på 1800-tallet. Vi får inntrykk av tidli-
gere tiders mangel på såkalte fasiliteter, 
vertskapet ba oss nemlig videreformidle at 
det bare er tilgang på «utedasser» der. Det 
besvarte vi med at mange eldre som bor 
på Lambertseter kom fra bygårder i Oslo 
by der det var do i oppgangen eller ute i 
gården, så det skremmer ikke oss!    

Kulturturer
Mens de er på Mo gård serveres kaffe og  
sveler. Deretter fortsetter på en landlig tur,  
i det fine sommerværet som er bestilt, til  
Hadelands flotte Granstunet. 

– Der går vi på kafé og spiser lunsj. Det blir 
en del tid på å se seg om i kjøpesenteret der. 
Vi sier jo alltid at frivilligsentralen vår alltid i 
utgangspunktet arrangerer «kulturturer», noe 
som mest er myntet på at vi aldri drar folk over 
svenskegrensa utelukkende for å handle, men 
her gis det altså anledning til å støtte opp om 
den norske landsbygdas næringsliv. 

Målsetting for Frivillighetssentralen har alltid 
vært at arrangementer ikke skal koste mer enn 
at utgifter dekkes, inklusive eventuelle bevilg-
ninger. Vil du bli med så er det en egenandel 
på 300 kroner som betales kontant. Det er en 
plassbegrensning på 40 personer. Vær tidlig 
ute, det blir fort fullt. Turen er tilpasset de 
ulike behov.

Undertegnede har selv vært med på en av disse 
turene og synes det var så hyggelig at det anbefa-
les på det varmeste å bli med!



– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige 
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Claudia Chiaravalotti

Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å Vitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 00

BARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

BibelskattSakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNAS

Fa
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s

Supertorsdag
 
Torsdager | Kl. 16:30 – 18:00 

Annenhver torsdag ønsker vi velkommen til middag 

både for små og store, gamle og nye. Barna har egen 

superklubb med sang, kor og aktiviteter. Vi serverer 

middag kl. 16.30, superklubben starter kl. 17.00.

Torsdager i partallsuker.

Følg oss på facebookgruppa «supertorsdag lambert-

seter kirke.» Påmelding i gruppa eller på våre hjemme- 

side innen kl. 12.00 samme dag som middagen blir 

servert.

Kåm ån bli en 

TÅRNAGENT
 
Vi trenger deg til å løse oppdrag og mysterier  

i Lambertseter kirke!

Alle i 2. og 3. klasse ønskes i tjeneste ønskes i 

tjeneste lørdag 10. september og på gudstjenesten 

søndag 11. september. 

Mer info kommer på kirkens hjemmeside. 

Husk! Oppdragene er superhemmelige!

N Y T T F R A

TROSOPPLÆRINGEN

Musikalen «Stormen»
Vi setter opp vår egenproduserte mini-musikal «Stormen» 
(Du er god nok) som en del av Sprell Levende Gudstjeneste 
26. September! Lokale 3. og 4. klassinger deltar i sammen 
med Lambertseterskolenes kor.

Musikalen er skrevet av Robert August Pedersen og handler 
om å føle seg sett og vite at man er god nok, selv om man 
står i en storm hvor alle vil bestemme hvem du er. Vi møter 
Anna, Johann og Storm som lever vidt forskjellige liv,  
men har mye å lære av hverandre.

Alle fireåringer, se hit! 
Søndag 16.oktober klokken 11.00 feirer vi høst-takkefest-gudstjeneste hvor fireåringene får utdelt hver sin fireårsbok og blir tent et lys for. 

Alle fireåringer er også spesielt invitert til en samling i Lambertseter kirke, hvor vi spiser middag sammen med Supertorsdag-gjengen, og skal utforske kirka med morsomme opp-gaver og leker. 

Mer informasjon og postkort kommer!

Babysang
 
Annenhver torsdag | Kl. 11:00

Oppstart 25. august

Babysang foregår oppe i kirken. med forskjellige slags

sanger og instrumenter. Etterpå serverer vi kaffe og

kanskje litt mer. Dørene åpner et kvarter før samlingen

starter. Vi har babysang i oddetallsuker.

Kr 50,- per gang, med VIPPS til #136725 (Babysang

Lambertseter kirke). 

Alle babyer er velkommen. Følg oss i facebookgruppa 

«babysang i lambertseter kirke».
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Døpte

Amelia Skjøren-Strømland
Helmer Sjøstedt

Theodor Wergeland Høidahl
Alfred Lindberg Lunde
Emilie Brenne Møller

Ella Sandberg Helland
Norah Sagstad-Mørland
Theodor Glømmi-Horn

Eva Olava Underhaug Fosseli
Maia Valentina Chicoma Bergquist

Elida Blomvik-Nedregaard
Amandus Paulo Gundersen Moen

Jonas Græsholt Skarsem
Isabella Maline Væring
Louisa Nischler Smith

  

Døde

Bjørn Finn Sterner

Tom Midtbø Nilsen

Jan Arild Johnsrud

Reidun Mjelde

Leif Gudmund Olsen

Britt-Lise Hegstad

Karl Emil Jensen

Leif Henning Jensen

Hans Lervik

Frank Torstein Halvorsen

Ørnulf Aas

Leif Roar Holstad

Oddlaug Petrine Larsen

Olav Aavatsmark

Morten Bjerke

Signe Hilda Karlsen

Liv Tokerud

Vigdis Brandsegg

12.06.2022 | kl 11:00 
Treenighetssøndag.  
Bydelsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
Morten Fjøren. 
Offer: Stefanusalliansen.
Luk 24,45-48.

19.06.2022 | kl 11:00 
2. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Dåp. 
Barbro Schmedling. 
Offer: Menighetens arbeid.
Joh 3,1-13.

03.07.2022 | kl 18:00 (merk tiden!)
4. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Nattverd. 
Morten Fjøren. 
Offer: Menighetens arbeid.
Matt 9,35-38.

17.07.2022 | kl 18:00 (merk tiden!) 
6. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Nattverd. 
Barbro Schmedling. 
Offer: Menighetens arbeid.
Mark 3,13-19. 

31.07.2022 | kl 18:00 (merk tiden!) 
8. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Nattverd. 
Alexander Colstrup. 
Offer: Menighetens arbeid.
Mark 12,28-34. 

14.08.2022 | kl 18:00 (merk tiden!)
10. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Nattverd. 
Morten Fjøren. 
Offer: Menighetens arbeid.
Mark 11,25-26. 

21.08.2022 | kl 11:00 
11. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Nattverd. Dåp.  
Morten Fjøren. 
Offer: Menighetens arbeid.
Joh 8,31-36.

28.08.2022 | kl 11:00 
12. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
Barbro Schmedling. 
Offer: Menighetens arbeid.
Joh 4,27-30.39-43.

03.09.2022 | kl 11:00  
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Morten Fjøren. 
Offer: Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.
Joh 15,13-17.
  

04.09.2022 | kl 11:00 
13. søndag i treenighetstiden. 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Morten Fjøren. 
Offer: Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.
Joh 15,13-17.

11.09.2022 | kl 11:00 
Vingårdssøndagen. 
Gudstjeneste. Nattverd. Dåp. 
Barbro Schmedling. 
Offer: Kristent arbeid Blant  
Blinde og Svaksynte.
Matt 19,27-30.

Gudstjenester i Lambertseter kirke

Med forbehold om endringer.  
Se lambertseterkirke.no

18.09.2022 | kl 11:00 
15. søndag i treenighetstiden. 
Familiegudstjeneste "Stormen." 
Nattverd. Dåp. 
Morten Fjøren. 
Offer: Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid. 
Joh 15,9-12.

25.09.2022 | kl 18:00 (merk tiden!) 
16. søndag i treenighetstiden. 
Taizégudstjeneste. Nattverd. 
Barbro Schmedling. 
Offer: Menighetens arbeid.
Matt 11,16-19.

02.10.2022 | kl 11:00
17. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. 
Morten Fjøren. 
Offer: Tro og Lys.
Mark 5,35-43.

09.10.2022 | kl 11:00 
18. søndag i treenighetstiden. 
Gudstjeneste. Dåp. 
Barbro Schmedling. 
Offer: Menighetens arbeid.
Mark 1,40-45.

 

Trygghet når du trenger det. 

Telefon 23168330 
wangbegravelse.no

Hos oss i Wang Begravelsesbyrå 
møter du lokale gravferdskonsulenter 
medlang erfaring, som er der for deg  

i en krevende situasjon.



Frøbibliotek Lambertseter

Et tilbud som har spiret frem i det siste er frø- 
bibliotekene. Frøbiblioteker er et tilbud der ulike 
biblioteker lar deg låne frø som du kan plante  
på balkongen eller i hagen din, for så å høste og  
returnere noen frø når planten har blomstret.  

Frøbiblioteket på Lambertseter, åpnet den 19. April, og har siden 
da blitt godt tatt imot. Deichman på Lambertseter er heller ikke 
det eneste frøbiblioteket i Oslo, du kan også finne det på Furuset, 
Tøyen, Grünerløkka, Nordvet og Torshov.

Ta turen innom Deichmann
Dette er et lavterskeltilbud. For de som benytter seg av tilbudet er 
det frivillig å returnere frø etter en vellykket høsting. Man kan derfor 
prøve seg frem så mye man vil, med alle de spennende plantene 
som tilbys. Så langt har de femten ulike frø på Lambertseter, blant 
annet sukkererter, salater, bønner og tomater, men antallet arter 
kan utvides om tilbudet blir populært. Om du ønsker å ta i bruk frø-
biblioteket er alt du trenger å gjøre å ta turen innom Deichman. Der 
vil du finne en stand hvor du finner alle frøene, samt ulike brosjyrer 
som forklarer hvordan du best tar deg av planten og høster frø når 
den har blomstret.

God pågang
Siden det åpnet har det vært godt med pågang på frøbiblioteket på 
Lambertseter. Det har blitt lånt flere hundre frø, så det blir spennende 
å se hvor mange frø som kommer inn til høsten. Om du har lyst til å 
se alle plantene som tilbys eller laste ned håndboka for frøbibliote-
kene, kan du besøke deichman.no, eller bli med i Facebook gruppen 
deres. Der vil du finne masse nyttig og spennende informasjon om 
alt som spirer og gror på biblioteket. 

  Mats Wennevold         Robert August Pedersen

STJERNESTØV

Av stjernestøv har du skapt meg.

Bakfra og forfra omgir du meg.

Du har formet meg i hemmelighet.

Du går ved siden av meg på veier av støv.

Du er i hvert gresstrå og i hvert snøfnugg.

Du er i gråspurvens lille hjerte,

i piggene til pinnsvinet som ruller inn i hagen

og gjemmer seg under bladverket.

Du er i smaken av vanilje og villjordbær

og i lukten av bråtebrann om våren.

Tidvis skjuler du ditt ansikt for meg,

legger dis og regndråper mellom oss,

Av og til stilner stemmen din i meg,

men likevel hører jeg den når jeg lytter

til vindsuset gjennom bjørketrærne.

Du har lagt spirer av lengsel i meg

og en dag skal spirene bryte

gjennom nattens blåsvarte mulm,

folde ut kronbladene sine

og bli til hvitveis av evig lys.

Berit Anna Hoff


