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Svein Aage Christoffersen:

Uten påskedag 
blir troen 

uten mening
Om de fantes, ville de tabloide avisene trolig vært fulle 
av fete overskrifter om det som skjedde tre dager etter 

at folket endelig hadde fått has på Jesus. 
Men hva tenker vi i dag om det som hendte?

Side 8-9     

I denne utgaven av Kirkebladet kan du ellers lese om
Røas nye gulljenter som stiler et hakk høyere•	
Bytting av engleglans•	
Åse Foss som opplevde engler i ambulanseklær•	
Fire motiverte Røa-ungdommer på lederskole•	
79	konfirmanter	i	fri	utfoldelse	på	leir	i	Hurdal•	

Og så kan du lese om den dagen 
da barnekoret i Sørkedalen

 droppet øvelsen og i stedet dro 
på kanefart med n’Kåre 

God 
påske!
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Magnhild Landrø

Jeg glemmer ikke synet: En punkete motor-
syklist med skinnvest og stålnagler brå-
bremser sykkelen sin utenfor tempelporten, 
og løper inn dørene, som gjaldt det livet!

Nysgjerrig følger jeg etter, og observerer 
at unggutten med hestehalen blander seg 
i mengden av tilbedere og turister, kneler 
ned foran et alter, tenner en røkelsespin-
ne, ber en bønn. Og så ruser han videre.

Jeg kan ikke fri meg fra tanken, der jeg står: 
Hva er det som gjør at vi hjemme i Norge 
er så fremmede for at troen kan bli en så na-
turlig del av hverdagen? Hvorfor blir vi så 
forlegne og ekstremt blyge med vår tro?

Jeg har ikke noe svar. Jeg bare observerer 
at sånn er det. En eller annen misforstått 
idé har opp gjennom historien satt seg 
fast i våre hoder: Det er bare de som er 
”personlig kristne” som kan tillate seg 
å troppe opp i kirken - uten grunn. Det 
er bare de som er ”hellige nok” som kan 
sprette opp av kirkebenken og delta i 
nattverden. Det er bare de som ”beher-
sker bibelspråket” som kan påberope seg 
troen. Det er bare de som ”er innenfor” 
som kan gå rundt og kalle seg ordentlige 
kristne!

Men hvem er det som har tutet oss ørene 
fulle om denne måten å forstå evange-
liet på? Jeg vet ikke. Det jeg imidlertid 
vet, er at Jesus selv, i all sin radikalitet, 
presenterer oss for  et meget sjenerøst og 
betingelsesløst tilbud: Kom til meg alle 
dere som strever og bærer tunge byrder!

Han sier ikke: Kom til meg dere som tror 
”sterkt nok”, eller dere som har ”den rette 
kristelige mine”. Den Jesus som tok våre 
byrder på seg, denne Jesus er det som 
står midt blant oss. Midt i påsken. Midt 
i livet. Og jeg tror han misliker sterkt 
alle de kulturbestemte betingelsene som 
kirke-historien har etterlatt oss.

Feir påsken med frimodighet! Feir helårs-
muligheten til å få lagt fra deg tunge 
byrder! Det er dette det egentlig handler 
om. God påske!

Søndag 18. april er også dagen for den 
store ”Syng med oss”-konserten i Røa 
kirke. Her skal blant mange andre Røa 
kirkes jentekor (bildet) delta. Du finner  
mer om denne konserten - og flere også - 
på side 14.

Røas befolkning er en av byens heldigste 
hva angår kulturtilbud i sin lokale kirke. 
De to organistene som i dag er knyttet til 
Røa kirke, kan så mye mer enn å spille. 
De er også dyktige til å knytte til seg 
andre musikere, solister og sangere som 
til sammen utgjør et stort og spennende 
konsert-program for folk på Røa og i 
Sørkedalen.

Dette merker vi spesielt nå rundt påske-
tider. Det kan faktisk oppleves som den 
rene konserten å gå til en helt vanlig 
gudstjenesten en søndag formiddag - som 
for eksempel kl 11 søndag 18. april!

18.04



mange 
pussige
Hurdal- 
øvelser

! ! !

in action

De aller fleste av årets konfirmanter fra 
Røa og Sørkedalen var med på leiren i 
Hurdal weekenden 12.-14. februar. Bil-
dene er fra denne flotte turhelga.

Kateket Randi Abelsen og prest Thomas 
Wagle, hovedlederne, forteller at konfir-
masjonsforberedelsene er så mye mer enn 
bare denne leiren. Hele flokken på 79 er 
inndelt i ti samtalegrupper som samles 
rundt om i private hjem, i tillegg til selve 
undervisningen i kirken.

Men konfirmantene er godt synlige også 
blant folk flest på Røa. 20. januar deltok 
de på Operasjon Ved. Tirsdag 23. mars 
banker de kanskje på din dør, for da er 
de med på fasteaksjonen, og samler inn 
penger til Kirkens Nødhjelp. 
Ellers har de oppgaver også som med-
hjelpere ved de vanlige gudstjenestene.

Randi forteller om godt motiverte ung-
dommer blant årets konfirmanter. Og 
alle ser fram til samtalegudstjenesten 29. 
august. Datoene for selve konfirmasjonen 
er hhv 5. september i Sørkedalen og   
11. og 12. september på Røa.

Rekordmange konfirmanter i år:

Sjekk flere pussige bilder på www.oslo.kirken.no/roa
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For to år siden ble Åse Foss plutselig syk. Legen mente 
hun hadde lite håp om å overleve.  I dag, to år senere, ser 
vi Åse komme gående til Røa kirke på søndager, sammen 
med	sin	mann.	Åse	og	Dag	spaserer	fra	Lysejordet	hvor	
de har bodd de siste tolv årene. Men det gode livet tok en 
krapp sving i januar 2008, og gudstroen ble satt på prøve.

Tekst: Tove Brager      Foto: Magnhild Landrø

Engler i 
ambulanseklær
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 troende 
 til alt

- Gudstroen, har den alltid vært en del av 
livene deres?

Åse: Da jeg som 11-åring opplevde at 
far døde, ble mor alene om å forsørge 
tre små barn. Hun klarte det fint med  
det hun opplevde som Guds hjelp - på 
så forskjellige måter. Mennesker kom 
som engler sendt fra Ham. Mor var 
et bønnemenneske, og jeg ble med i 
Stabekk Misjonskirke hvor det var et 
levende ungdomsarbeid.

Dag: Jeg vokste opp i nærheten av Ullern 
kirke, i et hjem hvor  troen på Gud var en 
naturlig del av livet. Jon Johnson var min 
konfirmantprest, og han betydde mye for 
meg. Jon Johnson sa  at når man skulle 
være kristen, kunne man være seg selv. 
Det ble veldig fint for meg. 

Romantikk … og travle år

Dag forteller at han og Åse traff 
hverandre på fysisk institutt på  
Universitetet  hvor begge studerte 
matematikk og fysikk. Etter studieårene 
ble de Cand Real, som det het den 
gangen. 

- Vi giftet oss og fikk jobb i Levanger. 
Jeg som lektor på lærerskolen, og 
Åse som lektor på gymnaset. Vi ble i 
Levanger i 27 år - travle år med mye 
gründervirksomhet. Lærerskolen  vokste 
fra 400 til 1000 elever, som det var da 
jeg sluttet som rektor  på skolen. Jeg 
var med og startet ingeniørhøyskole og 
førskoleutdanning der også.     

- Og du, Åse, hvordan ble din hverdag?

- Vi fikk etter hvert tre barn. Med det 
første barnet hadde jeg seks ukers 
fødselspermisjon uten lønn. Det var 
lett å få hushjelp på den tiden, og vi 
hadde bra økonomi. Da vi fikk to barn 
til, var jeg hjemme et par år. Siden har 
jeg vært lektor i Levanger, på Ullern og 
Persbråten videregående skoler, helt til 
jeg ble pensjonist for seks år siden.

- Hva fikk deg til å holde ut så lenge i 
skolen ? 

- Jeg har alltid elsket å undervise 
ungdom. Jeg liker den alderen. De unge 
er så åpne, ikke ferdige som mennesker. 
Jeg tok dem med på turer til Geneve 
hvor det er gravd ned en atomknuser; 
til Teknisk Museum i London, og til et 
rakettutskytningssted i Florida. Der holdt 
de også på med laseroptikk. 

- Men hvordan fikk dere penger til disse 
turene ?  

- De unge jobbet, vasket, malte og sparte 
til reisepenger. Til Florida-turen fikk vi 
også støtte fra Forskningsrådet. Jeg hadde 
min identitet i undervisningen. 

- Ja, sier Dag bekreftende, og smiler: 
- Når høsten kom, var skolen  hennes 
førsteprioritet. Så barna, og så meg!

Omveltningen

En januardag for to år siden skjedde en 
stor forandring i Åse og Dags tilværelse. 
I løpet av bare noen sekunder tok livet en 
ny vending, og de skjønte fort at mye sto 
på spill.

- Hva hendte?

Åse: Jeg skulle støvsuge i soveværelset 
og bøyde meg ned for å sette i stikk-
kontakten.  Da ropte jeg til Dag: Det 
buldrer i hodet, og jeg er nummen i armer 
og bein! Ambulansen kom raskt. Det er 
så rart, jeg følte at jeg hadde en engel i 
sengen. At jeg hadde englevakt. Engelen 
viste seg å være ambulansemannen!

Dag: Du gikk i koma og ble fraktet 
rett til Ullevål sykehus. Der lå du 
bevisstløs i en uke. Det var hjerneslag, 
og blødningen lå i øvre hjernestamme. 
Men den lå så vanskelig til at legene ikke 
kunne operere. Du lå i respirator, kunne 
ikke puste selv, og du fikk  intravenøs 
væsketilførsel. Etter noen dager kom 
hjernekirurgen og sa at du trolig aldri 
kom ut av koma, og at du antakelig aldri 
ville kunne puste selv. Han begynte også 
å forklare prosedyren for når de skulle 
skru av respiratoren.

- Hvordan greier man å ta imot slike 
meldinger?

- Jeg tror egentlig at jeg var lammet selv, 
slik at jeg bare registrerte det legen sa, 
uten å kunne ta det inn. Og kanskje var 
det like greit. Men allerede etter et par 
dager begynte Åses kropp å fungere litt 
bedre, og etter en uke merket vi tegn 
til en slags bevissthet. Neste stopp var 
Diakonhjemmet Sykehus.

- Jeg husker jeg lå der i en seng, uten å 
kunne bevege meg. Sengen ved siden av 
tilhørte en dame med samme diagnose 
som meg. Hun satt i rullestol. Jeg lurte 
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selvsagt på om det skulle bli min skjebne 
også. Jeg var treningsvillig fra starten av, 
og fysioterapeuten  på Diakonhjemmet 
var veldig flink. Rehabilitering på Aker 
Sykehus var neste steg på veien til å 
komme seg opp igjen.

- Tenkte du noen gang at det skulle finnes 
en mening med at du fikk slag?

- Ja, jeg har nok tenkt litt slik, og særlig 
på hvorfor jeg fikk livet tilbake. Er det 
noe spesielt Gud vil ha meg til å gjøre, 
tro? Jeg har ikke funnet det ut. Det er rart, 
jeg trodde troen min skulle bli sterkere 
etter sykdommen, men jeg synes den er 
blitt svakere. Det betyr ikke så mye for 
meg å gå til gudstjenesten som før. Jeg er 
litt skuffet over at ikke gudsopplevelsen 
er blitt sterkere. Jeg føler nok at Gud 

møter meg i kirken, men ikke på samme 
måten som før.

Dag: Er det fordi du selv er blitt svakere? 
Jeg  synes Jesus har hjulpet meg . 
Akkurat i den mest kritiske fasen var jeg 
følelsesmessig paralysert. Men når jeg 
analyserer etterpå,  ser jeg at Han må ha 
vært der.

40% påske!

Som den realisten Dag Foss er, har han 
på egen hånd ”forsket” i Bibelen og 
funnet ut at  omtrent 40 prosent av de 
tekstene som fins i evangeliene, faktisk 
handler om det som skjedde i påsken. 
Det begynner med Jesus som rir opp til 
Jerusalem.

- Jeg tror at de første kristne må kunne 
kalles påskekristne, sier Dag. - Disse 
dramatiske påskedagene fikk nok stor 
betydning for livene deres.

- Har dere noen påsketradisjon som dere 
syns er spesielt meningsfull?

- Ingen av oss er særlig flinke med regel-
messig andaktsliv i heimen, sier Åse. 
- Men i påsken bytter vi ut bordverset 
med ”Påskemorgen”. Det tenker vi er 
en tradisjon som gir påsken innhold og 
mening for oss.

Åse runder av samtalen med å si at hun 
synes livet inneholder mye godt. Hun har 
en omsorgsfull mann, og hun har barn og 
barnebarn å glede seg over. Sykehusene 
og de gode hjelperne tenker hun på som 
engler som var hos henne da det var 
som mest kritisk. De store og vanskelige 
spørsmålene er det  derimot ikke så lett å 
finne gode svar på, tenker hun.

Påskemorgen slukker sorgen

slukker sorgen til evig tid;

Den har oss givet lyset og livet

lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen slukker sorgen

slukker sorgen til evig tid!

Påskemorgen slukker sorgen

slukker sorgen til evig tid;

Den har oss givet lyset og livet

lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen slukker sorgen

slukker sorgen til evig tid!

Åse og Dag Foss er 
glade for at de fort-
satt har hverandre



Gamle dager i gata vår

6

Så fort sneen var smeltet, kastet guttene på 
stikka. Vi sto og så på, det så morsomt ut og 
på en måte hadde vi veldig lyst til å være med. 
Men man kunne faktisk risikere å sette over 
styr en hel ukelønn, 50 øre, på bare en liten 
stund, så det var kanskje like greit at det ikke 
var for piker.

Men det var vi som byttet glans. Det handlet 
litt om penger det også, men man fikk tross 
alt fem store flak for 80 øre i bokhandelen og 
man byttet bare ett og ett glans.
Vi oppbevarte dem i sigaresker av tre eller 
konfektesker av papp med blondepapir inni. 
Det fantes helt klare regler om hvilke glans 
som var finest.

Hovedskillet gikk mellom ekte og uekte. De 
ekte var tykkere enn de uekte, de var mørkere 
på baksiden, nesten litt lysebrunaktige og de 
var fra før krigen. Vi hadde arvet dem etter 
våre mødre eller tanter. De aller fineste i 
ekteglansesken var engleglansene. De var så 
verdifulle at vi ikke ville drømme om å bytte 
dem i noe annet enn andre ekte engleglans. 
Ellers bare hadde vi dem og visste om at vi 
eiet noe verdifullt. Blant de ekte glansene 
var det ellers kjærestepar, blomsterkurver, 
piker med hvite kjoler og krøller under et 
blomstrende tre. Alle mennesker og engler på 
alle glans, både piker og gutter, hadde krøller.

De uekte glansene hadde omtrent samme slags 
bilder, men de var flatere, tynnere, skarpere i 
fargen og hvite på baksiden. Dessuten var de 
mindre, de var kjøpt i flak så vi måtte klippe 
dem fra hverandre og det var lett å klippe litt 
feil. De ekte glansene var trykket ett og ett.
Vi satt på trappen utenfor inngangsdøren til 
hverandre, på en sten i nabolaget eller på 
rommene våre og byttet. To og to eller flere 
sammen.

Så hadde vi puttebøker. Det var kladdebøker, 
ærlig og redelig kjøpt i bokhandelen 
eller muligens en eller to ganger rappa 
fra materialskapet i klasserommet. Gud i 
himmelen så alt vi gjorde og det kunne ikke 
falle oss inn å stjele. Men når materialskapet 
var proppfullt av kladdebøker og vi bare 
trengte en eneste og frøken allikevel var et 
annet sted, så var det ikke så galt, heller.

I puttebøkene skulle sidene brettes på langs og 
limes langs kanten slik at det ble en lomme. 
En av dem man byttet med, puttet et glans i 
en tilfeldig sprekk og tok ut det glanset som 
lå i lommen fra før. Det var et sjansespill, 
naturligvis. Var man heldig, fikk man et 
finere glans enn det man ofret. Men man 
kunne ikke bare legge de dårligste glansene 
i puttebøkene, for da var det ingen som ville 
bytte. Kom man der det var dobbeltlomme, 
kunne man velge. Eller kanskje til og med få 
begge glansene. For en lykkelig dag!

   Jorun Fougner

Glans

Kåre inviterte like godt 
hele barnekoret på kanefart !

Artig i Sørkedalen:

Hver eneste tirsdag kl 15 kommer 
14 sangglade unger løpende fra SFO 
(Aktivitetsskolen) ned i gymsalen på 
Sørkedalen Skole, for der er det en 
times øvelse i barnekoret. Det er ikke 
lett å være konsentrert når en er sliten 
på slutten av en lang skoledag. Men li-
kevel greier de å lære seg sanger - med 
masse tekst! Og er de riktig konsen-
trerte, så vanker det røde hjerter!

Men plutselig skjer det at øvelsen blir 
”avlyst”, for noe mye morsommere er 
på gang. Som den tirsdagen da Kåre 
Kristoffersen på Elveli Gård stilte 
utenfor med to hester - og sleder, og 
hele koret skulle få være med på kane-
fart i dalen. Det var toppen!

Og mens bålet på Nedre Leir glødet, og 
pølsene ble klargjort, lånte Kåre bort 
kjelkene sine, og det ble full fart i ake-
bakken - den samme bakken der det sto 
en velkomst-elg og lurte på hva slags 
livlig kanefartgjeng dette var!

Sørkedalen Barnekor ble for noen år 
siden etablert på initiativ fra menig-
hetsrådet. Barnekoret er å se på som 
menighetens tilbud til ungene i dalen.

Neste sjanse til å høre Sørkedalen Bar-
nekor blir på skolegudstjenesten siste 
fredagen før påske. Og så skal de delta 
på den store ”Syng med oss”-konserten 
i Røa kirke søndag 18. april, sammen 
med mange andre kor. 

Hvem som helst kan bestille kanefarttur hos Kåre Kristoffersen på Elveli, men 
heldiggrisene i barnekoret fikk den helt gratis!            (Foto: Vibeke Hannestad)
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Kirkebladet møtte korjentene på øving en tirsdag ettermiddag 
i kirken. Tre jenter ble med til en prat, mens de andre sang 
oppvarmingsøvelser. Klara Hjelle er 14 år, Dis Berg Våga 
er 11 og Emily Dagtekin er 7 år. De går på hver sine skoler, 
henholdsvis Hovseter ungdomsskole, Bogstad skole og Den 
tyske skolen. 

Hva er fint med å bli med i et nystartet kor?
- Jeg elsker å synge! Den uttalelsen kom i tur og orden fra de tre. 
I tillegg uttrykte jentene at det er fint å synge mange sammen, 
at det er hyggelig, og at det kan være et sted å få nye venner. 
Foreløpig er alt nytt og de vet ikke om det vil bli noe annet 
sosialt med koret enn det å synge sammen.

Hvordan fikk dere høre om koret?
Klara forteller at hun var på en gudstjeneste hvor koret sang 
og fikk lyst til å være med etter det. Dis hørte om koret fra en 
venninne, pluss at hun leste om det. Emily har en mamma som 
foreslo at hun ble med. Også mammaen hadde lest om koret i 
avisen. – Vi ble enige om at jeg skulle møte til øvelse tre ganger, 
så kunne jeg bestemme meg etter det, sier Emily, som syns 
moren hadde hatt et godt forslag. 

Prøvesynging!! 
Jentene syns det var skummelt med prøvesang. De fikk velge 
sang selv. – Og dirigenten gjorde det til noe morsomt, som en 
av dem sier, - og så ble det bare hyggelig. Her har Kirkebladet 
på forhånd spurt dirigenten om noen kan risikere å ”ryke ut” 
etter prøvesynging. – Å nei, det skjer ikke, sier dirigenten straks. 
Poenget er å finne ut noe om de enkeltes toneleie, og bli kjent 
med de enkeltes stemmekvaliteter for bruk i korsammenheng. 

Opptreden og kapper
Koret har sunget ved én gudstjeneste så langt. De hadde på seg 
hvite kapper med rødt bånd rundt livet. – Det var nesten som 
den drakten presten har, kunne de informere meg. – Det var 
utrolig stort å få synge på gudstjenesten, sier Dis, høytidelig 
liksom. Og Emily ler litt av minnet. Hun er med sine 7 år litt 
kort for kappen og hadde en liten jobb med å holde den oppe. 
Jentene forteller at de sang på latin og flerstemt, Dona nobis 
pacem (Gud, gi oss fred). – Det er ikke farlig om vi gjør en 
feil, sier de lettet. Vi stoler på hverandre og blir ikke redde. Dis 
formidler at hun føler at de vil bli et stort og godt kor.

Kor - kult eller ukult?
Klara sier hun har venner på skolen som ikke vil synge i kor. De 
syns ikke det virker noe spennende. Dis opplever det samme og 
sier hun har spurt noen om å bli med, men de syns det virker teit. 
Emily går på en skole med elever fra hele byen og dessuten har 
de kor på skolen. – Og så spiller jeg fløyte, legger hun til. - Men 
vi har det jo fint, sier jentene samlet. - Vi har det morsomt og vi 
blir flinkere hele tiden.

Dirigenten vil at vi skal bli gode! 
Jentene er ikke i tvil. Olav Morten vil at de skal bli flinke. – 
Jeg føler på meg at han vil at vi skal nå langt, som en av dem 
uttrykker seg. - Vi øver opp stemmen og vi skal lære å synge 
flerstemt. Og det er kjempefint å få synge for andre, og ikke 
lenger være de som sitter og bare ser på. 

Det	er	verken	fotball	eller	langrenn	vi	
snakker om, men jenter som er med i 
et nytt kor og som har ambisjoner om 
å bli skikkelige gode.

Gull-
jentene
på Røa

Tekst: Marianne O. Alpers
Foto: Magnhild Landrø

Klara  
      (14)

Dis  
  (11)

Emily  
    (7)

Røa Kirkes Jentekor øver 
tirsdager fra 17.30 til 18.30
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Tekst: Roald-Einar Ottersen 

Uten påskedag
blir troen 
uten mening

 i møte 
 med      
kirken

- Hvorfor er oppstandelsestroen så 
avgjørende for mennesker som kaller 
seg kristne?

- Det er fordi det i oppstandelsestroen 
er livet selv som står på spill. Oppstand-
elsestroen innebærer at synden og døden 
er overvunnet i Jesu død og oppstandelse.

- Overvunnet - på hvilken måte?

- I den forstand at synden og døden ikke 
får det siste ordet i ditt og mitt liv.

- Men døden er fortsatt en del av våre 
liv, og viktige fellesskap rakner. Tenker 
du da på evigheten og det som skjer 
etter vår død?

- Jeg vil ikke skille fra hverandre det 
alminnelige livet og det evige liv. Det 
er to aspekter av det livet vi lever.  At 
døden ikke får det siste ordet har direkte 
konsekvenser for vårt alminnelige liv, 
ikke minst som en tro på at kjærligheten 
er sterkere enn døden. 

- Oppstandelsestro er en slags 
optimisme i livet?

- Evangeliet gir håp. Det håpet som opp-
standelsestroen gir, betyr imidlertid ikke at 
alt går på skinner i dette liv, eller at alt går 
bra. Vi må fortsatt dø. Men den døden vi 
dør, er den døden som Gud har overvunnet 
i Jesus Kristus. Derfor er det ikke døden, 
men Gud som får det siste ordet. 

- Så det er 1. påskedag som er 

tyngdepunktet i påsken?

- Ja, så utvilsomt. Uten oppstandelsen er 
påsken bare en tragisk fortelling om et 
edelt menneskes endelikt – en fortelling 
om at det gikk med Jesus som det gikk 
med Johannes Døperen. Forskjellen 
på Jesus og Johannes Døperen er at 
langfredag fullendes på 1 påskedag. 

- Oppstandelse fra de døde er ufor-
ståelig. Er dette det samme som ett 
av de mange andre undrene i Bibelen 
som det er så vanskelig for moderne 
mennesker å godta?

- Jesus oppstandelse er ikke ett blant 
flere mirakler. Den handler ikke om 
at han har fått sitt gamle liv tilbake 
igjen. Det er viktig å se forskjellen på 
fortellingen om Lasarus’ oppstandelse  
og Jesu oppstandelse. Lasarus vendte 
tilbake til det livet han hadde før, derfor 
hadde han fortsatt døden foran seg. 
Til sist måtte han dø. Den oppstandne 
Jesus har derimot lagt døden bak seg. 
Derfor er den oppstandne Jesus Kristus 
ikke legemlig på samme måte som før 
døden. Det er helt tydelig når vi leser 
oppstandelsesberetningene i Det nye 
testamente. Jesus går gjennom lukkede 
dører og er ubundet av tid og sted. 
Disipler som hadde vært sammen med 
ham gjennom mange år, gjenkjenner 
ham ikke når de treffer ham på vei til 
Emmaus. Når de kjenner ham igjen, 
forsvinner han. Det er tydelig at tekstene 
på forskjellige måter forsøker å si at den 
oppstandne Kristus lever i en ny tilstand. 

Han er ikke lenger underlagt døden. 
Oppstandelsen er noe nytt og annerledes, 
et mysterium som Det nye testamente 
ikke gjør noe forsøk på å forklare, men 
bare forteller om - som grunnlaget for 
et nytt liv. Oppstandelsen er ikke en 
hendelse i denne verden, men Gudsrikets 
innbrudd i denne verden. 

- Vi er gjerne opplært til å forklare 
påsken som en slags offerteologi: 
Et offer måtte til for å forsone Gud 
med menneskeheten. Er dette en god 
forklaring av påsken?

- Dette er en forståelse av påsken som er 
skapt ut fra en juridisk tenkning som nok 
var aktuell og relevant i middelalderen 
og for eksempel på 1600-tallet, men som 
ikke gir noen god mening i dag. At Gud 
må kreve et offer for å skape en eller 
annen form for likevekt i sitt forhold til 
menneskene, det skurrer i våre ører. Kan 
det noen gang skapes en likevekt mellom 
Gud og mennesker? Offerteologien førte 
til en stadig sterkere utpensling av Jesu 
lidelse som forklaring på at den kunne 
gjøre opp for menneskehetens synd. Til 
slutt falt den på sin egen urimelighet. 

Vi tenker ikke slik lenger, og tror heller 
ikke at den straffen en forbryter i dag får, 
skal være en slags ”like for like”. I så fall 
er vi snublende nær hevntanken, - og det 
kan fort bli meget problematisk. 

Men at offertanken ikke gir mening, det 
betyr ikke at stedfortredertanken også er 
meningsløs. Tvert om – den kjenner vi 

Jesusbarnet	i	krybben	er	umiddelbart	tiltalende	for	oss.	Men	Jesus	som	dør	
på et kors skaper lett en viss avstand - og til dels aversjon. Det har alltid 
vært,	og	er	fortsatt,	et	tankekors	at	denne	tilsynelatende	tragiske	hendelsen	
kan	være	utgangspunkt	for	tro,	håp	og	fellesskap.	Kirkebladet	har	bedt	Svein	
Aage	Christoffersen	svare	på	spørsmål	som	mange	har	rundt	påsken.
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fra vårt eget liv. Noen gjør en jobb eller 
bærer en byrde som andre skulle tatt. 
Eller mer dramatisk: Noen gir sitt liv for 
at andre skal får leve. Dette kan kaste lys 
over Jesu død: Det er ikke hvert enkelt 
menneske som overvinner døden på egne 
vegne, men det er Jesus som overvinner 
døden for alle mennesker. Derfor betyr 
oppstandelsen at hans død kommer deg 
og meg til gode. 
  
- Men er ikke ”forsoning” at det gjøres 
opp, slik at rett blir rett i et forhold?

- Jo selvfølgelig er det det! Men det er 
Gud som retter opp forholdet. Forsoning 
er at Gud kommer mennesket i møte, at 
han gjenoppretter fellesskapet mellom 
Gud og mennesker. Men han gjør det 
ikke fordi han har fått et ”offer” som gjør 
at han nå er tilfreds. Han gjør det av nåde. 

Det er ikke ”forbryteren” som gjør Gud 
forsonlig ved å ofre seg, men det er den 
forsonlige Gud som forsoner forbryteren 
med seg. Dette er mer enn bare tilgivelse. 
Det innebærer et helt nytt fellesskap!

- Hvorfor er det tilsynelatende vanske-
ligere for kirken å nå fram med 
påskens enn med julas budskap?

- Det er sikkert mange grunner til det, 
men ett aspekt er nok at påskens budskap 
er mer krevende og lodder mye dypere 
enn julas budskap - i hvert fall slik 
juleevangeliet vanligvis blir presentert. 
Påsken har fokus på lidelse og død, 
atskillelse og smerte. Jula er fødsel, fest og 
fellesskap. Samtidig er dette paradoksalt, 
for påsken handler jo egentlig om nytt liv 
i en mer grensesprengende forstand enn 
jula! Så problemet er kanskje at vi har 

sperret påsken inne i en forsoningsteori 
som ikke lenger gir mening. Vi forsøker 
å feire offeret i stedet for det nye livet; 
sønderknuselsen i stedet for oppstandelsen. 

- Tror du det ville hjulpet på opp-
slutningen om kirkens påskefeiring 
hvis den ble løsrevet fra hyttelivet og 
fjellferien på våren? 

- Nei jeg tror egentlig ikke det. Kanskje 
ville litt flere av dem som vanligvis går 
i kirken også kommet i påsken, men det 
folkelige gjennomslaget hadde neppe 
endret seg vesentlig. Snarere tvert imot.  
Og ellers er det viktig å huske at det er jo 
påske i fjellet også. Gud og gudstroen er 
ikke bare i kirken.

- Må kirken bare leve med at påsken 
ikke får den samme plassen hos oss 
som i andre kirkesamfunn? 

- Nei, påsken handler jo om håp, så 
vi kan ikke gi opp håpet. Jeg skulle 
gjerne hatt en god idé som kunne gitt 
påskefeiringen et bredere folkelig 
gjennomslag. I andre kristne trossamfunn 
har de sterke folkelige dramatiseringer 
av påskefortellingen, men jeg tror ikke 
det er veien å gå for oss. Samtidig har 
utvilsomt påskefortellingen et langt større 
potensiale enn vi i kirka klarer å få fram. 
Vi har dessverre vanskeligheter med å få 
kraften fra oppstandelsesbudskapet til å 
sive ut gjennom kirkens vegger og inn i 
det alminnelige livet. Oppgaven er å sette 
påsken fri, så den kan gjøre oss frie!

Svein Aage Christoffersen 
bor på Røa og jobber 
på teologisk fakultet. 
Han tenker at opp-
standelsesgleden finnes 
i solveggen like gjerne 
som i kirkerommet
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Klær til hele familien
utstyr og garn

Nærbutikken med
størst utvalg i Oslo vest
midt i sentrum av Røa

22134350
www.nordeng.net

22134350

Åpningstider:
10-20 (9-18)
Vinmonopol og post:
10-18 (9-15)
Apotek:
10-20 (9-16)

Informasjonen:	 
22 73 63 50

Lilleakervn 16
www.ccvest.no

BØKER
PAPIR
LEKER

BBB-REOLEN

RØA BOK OG PAPIR
MIDT I RØA SENTRUM

htpp://www.roabok.no

TLF  22505490       FAX  22523072

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

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

 

BRILLER 
KONTAKTLINSER 

Vækerøvn 197, 0751 Oslo
Tlf 22500515 Fax 22734512
post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Røa Optikk

Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo
Telefon: 22 50 05 15, telefaks: 22 73 45 12
Epost: post@roaoptikk.no
www.coptikk.no

Miljøkort vei til våre annonsører:      Bruk nærmiljøet! 

Trenger du ny fastlege?
Jeg har noe 
ledig kapasitet.
Hjemmekontor
i Sørkedalen, 
hver dag  
(unntatt fredager)
fra kl 9.30 til 14.

Markadoktor’n
Sakariasveien	17

22494884 / 95230223
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Vi støtter deg i å oppdage nye muligheter slik at 
valgene du tar kan bli mer hensiktsmessige.

Vi er oppmerksom på hele mennesket. 
Hva du tenker, kjenner og kroppslige uttrykk.

 

 G E S T A L T T E R A P I
Psykoterapi & samtaleterapi

Gestaltterapi er en av de mest anvendte terapiformer i Europa.

Anine Arntzen
Gestaltterapeut under utdanning, Studentmedlem av NGF

E-mail: aninearntzen@mac.com                 Mob: 928 25 711

Ta kontakt for å avtale time:

Står du fast i gamle vaner?
Ønsker du å bli mer bevisst hva som er dine behov?

Miljøkort vei til våre annonsører:      Bruk nærmiljøet! 

A
N

N
O

N
SE

Spør oss, så skifter vi 
batteri så vel som pærer for deg;
og vi sjekker oljen, om du vil.

Her kan du også  
få skiftet vindusviskerne,  
for vi har et uvanlig stort utvalg  
av viskere til nesten alle biler.

Trenger du en tilhenger, 
så kan du få leie det også hos oss.

Og våre vaskemaskiner 
sørger for ren bil til våren!

På Statoil på Bogstad
gir vi deg den servicen du leter etter!

God påske 

       til alle våre 

    gode kunder!

På Statoil på Bogstad
gir vi deg den servicen du leter etter!

hilsen Kristian & co

7-23 (8-23)
Ankerveien 117
23 25 30 30

God påske 

       til alle våre 

    gode kunder!

200 kroner i måneden er 
kanskje lite for deg. 

Men mye for Røa menighet!

 Bruk støttekontoen  3000 18 09527

Vi minnes - og vi takker  
for dem i Røa og Sørkedalen 
menigheter som nylig  
har gått bort

Vi ber for menighetens  
nye medlemmer, for dem vi 
bærer til Jesus Kristus  
ved døpefontend
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Vi ber for dem som har lovet 
å elske og ære hverandre til 
døden skiller dem ad, og som 
drømmer om et godt samlivv

ig
d

e

Christine Seim Grave og 
Norman Hansen Meyer

Alexander Oscar Ziegler
Benjamin Alexander Sandbo
Fredrik Fossum Gulbransen
Jacob Melberg
Marcus Wik Alfredsen
Mia Andersen Kavanagh
Thea Gallefoss Tillung
Theo Emelian Sundfær
Theodor Leer-Salvesen

Randi Bing Smorr
Arne Hov
Snorre Evensberget
Terje Leon Schøyen
Hans Georg Sæther
Trygve Arne Bye-Hansen
Per Magne Dalin
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- Hjemmelaget 
  eplekake
- Gulrotkake 
  fra Kikutstua
- Sjokoladekake 
  fra Kobberhaughytta
  Pizza
- Lapskaus
  Nystekte brød hver dag
....og så de gode eggene 
som alle snakker om.......

..

EKRAVEIEN 68   
TLF  22 50 52 81

Hverdager: 9-19
Lørdager:   9-18

Skal du selge 
eller kjøpe bolig?
Ring OBOS eiendomsmeglere på Røa

22 86 83 60
Vækerøvn 205
0751 Oslo
Fax 22 52 14 70

avd. røa
grinivn 10
0756 oslo

www.eie.no
tlf  22 51 11 11
roa@eie.no

HARALD MELGÅRD AS

Rørlegger & VVS-forretning
til distriktets tjeneste

EKSPERT PÅ NØKKELFERDIG BAD

Luftsfartsveien 18, 0770 Oslo
Tlf 23222999  Mob 92883660   Fax 22493107

Røa Glass og Ramme
Sørkedalsveien	230
0754 Oslo
Tlf		22520510
Mob  91718325
Fax  22522670

Åpningstider
Man-onsd: 8-16

Tors: 8-18
Fre: 8-16

Lør: 10-14

ULLSMED
Din 
lokalkjente 
takstmann 
ved salg, 
arv, 
skifte, 
etc

900 33 423  /  67124112
Fagertunvn 1, Bekkestua
www.takstsenteret.no
hj@takstsenteret.no

TØMRERMESTER - AUTORISERT
HELGE JENSEN

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN 
I KONTORFELLESSKAP

Medlem av Norges Takseringsforbund

GRØA

FORRETNING
             Eget 
           verksted
         Gravering
       Reparasjoner
     Omarbeidelser
   Modellarbeide

Lise og Kjell Fornebo

Vækerøvn 193 a
Tlf  22505651
Fax 23294747

Velkommen til 

Åpent alle dager 
fra 10 til 19
butikk@slok.no
Tlf 22499031

Hjemmelaget 
eplekake
Gulrotkake
fra Kikutstua
Sjokoladekake 
fra Kobberhaughytta
Pizza / lapskaus
Nystekte brød hver dag
... og så 
de gode eggene 
som alle snakker om ...

Besøk den røde låven 
i Sørkedalsveien 254

om du er på jakt etter 
hvitevarer med garanti 

 NYTT ELLER BRUKT
Tlf  22500077

Hverdager: 11-19
Lørdager: 11-16

12
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S-klubb-damene på Røa:

-Vi trives når 
ungene trives!

Åse Ulltveit-Moe Norrud (t.v.), Anne Bretteville-Jensen 
og Solfrid Larsen (t.h.) har det til felles at de liker å jobbe 
med barn. Og spesielt liker de S-klubben, der de har stilt opp 
som ledere i flere år - helt gratis.

- Hva er S-klubben?
- Det er Røa menighets søndagsskoletilbud til de litt større 
barna, de fra 8 til 12 år. Her finner de venner som de kanskje 
ikke finner andre steder, og S-klubben er alltid åpen for nye!

- Hva gjør dere på klubbmøtene?
- Når det er gudstjeneste, samles vi i et annet rom i kirken, 
og vi løser oppgaver, hører bibelhistorier, synger og prøver 
å skape et miljø der alle kan trives. Men det er ikke S-klubb 
hver eneste søndag. Og noen ganger drar vi også på tur! 
Vi har vært på Hovedøya, på Tusenfryd, på Solfrids hytte i 
Nordmarka, i tårnet på Domkirken, på aketur, sykkeltur, osv.

Tekst og foto: Magnhild Landrø

 
- Det ryktes at dere arrangerer kino også?
- Ja, når det er kveldsmesse, er det film for S-klubben - kino og 
popkorn! Det er alltid populært. Da kan vi være over 20 som samles 
foran dvd-skjermen. Gjennom disse filmene blir vi kjent med de 
mest berømte personlighetene i Bibelen. Målet for S-klubben er at 
vi skal ha det fint, og at vi skal få inn en viss basiskunnskap om den 
troen som våre barn er døpt til.



skjer 
på Røa

Her får du en oversikt over noe av det som 
skjer i kirkens regi for deg, for dine barn, 
barnebarn, naboer, venner og kolleger.  
Invitasjonen til de ulike aktivitetene går til 
både sørkedøler og Røa-beboere!

Søndagsskole opptil 8 år
Mens de voksne deltar på gudstjenesten 
(Røa), samles de aller yngste til aktiviter i 
et tilstøtende rom. Lederkontakt:  
Ann-Margret Jacobsen: 97741532
Datoer for søndagsskolen:
25. april, 2. mai, 9. mai, 30. mai og 6. juni

 S-klubben
Alle mellom 8 og 12 samles i et eget 
rom under gudstjenesten (Røa).  
Noen ganger drar de også på turer. 
Solfrid Larsen: 94780052
Åse Ulltvedt-Moe Norrud: 97037987
Anne Bretteville-Jensen: 98826225

Det fins speidergrupper for både jenter og gutter. De samles vanligvis       
i kirken, og ofte drar de på overnattingsturer, sammen med sine ledere.
Gutter: Tirsdag kl 18-19.30. Mikael Ekedahl, troppsleder: 48022128
Jenter: Torsdag kl 18-19.30. Hege Gjefsen, troppsleder: 47315635
Gruppeleder: Øystein Torget: 22504585
      www.roaspeider.no

KRIK  
Bli med på volley, fotball, turer, innebandy, etc

KRIK Røa har samlinger for ungdomsskolen 

i gymsalen på Bogstad skole kl 19-21 på disse 

fredagene: 9/4, 23/4, 7/5 og 4/6.

For 11-13-åringer: kl 19-21 (annenhver gang 

i Røa kirke og på Bogstad skole) på følgende 

fredager: 16/4 (B), 30/4 (R), 28/5 (B) og 11/6 (R)

Ann Synnøve: 92695843. Anne Line: 98826225

husfellesskap
Mange synes det er fint å møtes også utenom de annonserte 
samlingene i kirken. Det fins flere etablerte grupper som enten 
kaller seg husfellesskap eller bibelgrupper. Og her er det alltid 
rom for flere. Ta kontakt med menighetskontoret (23629430) 
og få flere opplysninger - om tider og steder. Og nye grupper.

julemessemisjonen
samles gjennom hele året 
for å forberede menighetens 
julemesse lørdag 20. nov.
Nye folk trengs! 
Arbeidsmøter i vår: 
12.april, 10.mai og 14.juni.
Eva Ekrheim: 22505084

ørensnytt fra 
organisten

lunsjtreff 
Kl 12 den andre torsdagen i 
måneden serveres det lunsj i 
menighetssalen. En uformell 

samling med hyggelig 
program. Utlodning.

babysang
Hver mandag kl 10.30-12.30 er det små-
barnstreff i kirkestua (Røa) for babyforel-
dre. Ta med mat-pakke. Kaffe/te kr 10.

Sjekk mer på
www.oslo.kirken.no/roa
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Gunnar
organist

Det er skrevet mye flott påske- 
musikk, og derfor blir det mye 
musikk ved påskens guds-
tjenester på Røa. Velkommen 
også til flere fine konserter!               

Søndag 21. mars kl 19.30 
Festkonsert på Marias Budskapsdag, 
med Sølvguttene, Røa kirkes jente-
kor, Røa kirkes kammerkor, orkester, 
solister. Her får du høre Mozarts 
”Vesperae de dominica”, og verker 
av Bach m fl På samme konsert deltar 
også Røa kirkes jentekor sammen 
med Sølvguttene. Bill. kr 150 (100)

Langfredag 2. april kl 22 
Orgelnatt ved Gunnar Petersen-Øver-
leir. Verker av J. S. Bach, Langlais, 
Vierne m fl. Gratis adgang

1. påskedag 4. april kl 19.30 
Konsert med Ragnar Heyerdahl, fio-
lin, Gunnar Petersen-Øverleir, orgel, 
kammerorkester med musikere fra 
Oslo-filharmonien. Bill kr. 150 (120)

Søndag 11. april kl 11 
Det nyoppstartete Røa kirkes jentekor 
synger ved høymessen denne dagen.

Søndag 18. april kl 11 
Bachkantate nr. 104 ”Du Hirte Israel, 
höre” fremføres i sin helhet i gudstje-
nesten, med Røa kirkes kammerkor, 
solister og orkester.

Søndag 18. april kl 18 
”Syng med oss” Vi synger påskesal-
mer og andre sanger som passer for 
årstiden. Her medvirker Bogstad sko-
les foreldrekor, Sørkedalen Barnekor, 
Røa kirkes jentekor og Røa kirkes 
kammerkor og musikere.

Fredag 7. mai kl 22 
Orgelnatt ved Olav Morten Wang.

Håper vårens program faller i smak! 
Sjekk www.oslo.kirken.no/roa for 
oppdatering av programmet.

.

.

.

Her er datoene for S-klubben:
11.04 Familiemesse kl 11
18.04 S-klubb kl 11
25.04 Kveldsmesse kl 18 - film
02.05 Turdag kl 11
09.05 S-klubb kl 11
30.05 Kveldsmesse kl 18 - film

 KFUK/M-SPEIDERNE



røa sørkedalentekstene

15

Palmesøndag: 28/3 
Joh 12,12-24 
2 Mos 12,21-28 
Hebr 2,14-18 

Skjærtorsdag:	1/4	
Joh 13,1-15 
Jes 53,1-5
1 Kor 11,23-26 [27-29] 

Langfredag:	2/4	
Mark 14,26-15,37 

Påskedag:  4/4
Joh 20,1-10 
Jes 25,8-9; 
Rom 6,9-11 

1.s.e.påske: 11/4
Joh 21,1-14
Sal 116,1-9
1 Kor 15,12-21 

2.s.e.påske: 18/4
Joh 21,15-19
Sal 23
Hebr 13,20-21

3.s.e.påske: 25/4
Joh 14,1-11
Sal 126
2 Kor 4,14-18

4.s.e.påske: 2/5
Joh 15,10-17
1 Joh 4,10-16
Joh 15,10-17

5.s.e.påske: 9/5
Matt 6,6-13
Dan 6,4-12
Rom 8,24-28

Kristi	himmelfartsdag:	 
Apgj 1,1-11
Sal 110,1-4
Ef 1,17-23

6.s.e.påske 16/5
Joh 17,18-26
Sak 14,7-9
Ef 4,1-6

17. mai
Joh 12,35-36

1. pinsedag: 23/5
Joh 14,15-21
Joel 3,1-2
Ef 2,17-22

Søndag	21.03		kl	11
”Sprell levende ” Familiegudstjeneste 
v/Roald-Einar Ottersen. Dåp. Offer  
til menighetens dåpsopplæring. 
Søndagsskolen deltar.

Søndag	28.03		kl	11
Høymesse  v/Thomas Wagle  
Dåp. Nattverd. Offer til IKO

Torsdag 01.04  kl 19
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/
Thomas Wagle. Nattverd. Offer til 
menighetens diakonale arbeid.

Fredag 02.04 kl 11
Langfredagsgudstj. v/Thomas Wagle

Søndag	04.04		kl	11 
Høytidsgudstjeneste  v/Roald-Einar 
Ottersen. Dåp. Nattverd

Søndag	11.04	kl	11
Familiemesse v/Roald-Einar Otter-
sen. Dåp. Nattverd. Røa kirkes 
jentekor. Offer til menighetens arb.

Søndag	18.04	kl	11
Høymesse v/Rolf Olsen. Dåp. 
Nattverd. Røa kirkes kammekor

Søndag	18.04	kl	18: ”Syng med oss” 
Røa kirkes jentekor. Bogstad skoles 
foreldrekor. Røa kirkes kammerkor. 
Sørkedalen Barnekor

Søndag	25.04	kl	11
Høymesse v/Ola Rypdal. Nattverd. 
Offer til Det Norske Misjonsselskap.

Søndag	25.04	kl	18
Kveldsmesse v/Ottersen. Nattverd

Søndag	02.05	kl	11
Familiegudstjeneste v/Thomas 
Wagle. Dåp. Røa kirkes barnehage. 

Søndag	09.05	kl	11
Høymesse v/Thomas Wagle. Dåp. 
Nattverd. Offer til menigheten.

Kristi	Himmelfartsdag	13.05	kl	11
Høymesse v/ Wagle. Dåp. Nattverd

Søndag	16.05	kl	11
Høymesse v/Roald-Einar Ottersen. 
Dåp. Nattverd. Offer til KFUK-KFUM

Søndag	23.05	kl	11
Høytidsgudstjeneste v/Roald-Einar 
Ottersen. Dåp og nattverd

Torsdag 25.03  kl 18
Påskekonsert med Sørkedalen 
skoles musikkorps, Lilleaker 
Janitsjar og Sørkedalen Brass

Fredag 26.03 kl 12.30
Påskegudstjeneste for skolen 
og andre interesserte. v/Thomas 
Wagle. Sørkedalen Barnekor 
deltar

Palmesøndag 28.03 kl 10
Høymesse v/Thomas Wagle. Dåp

Søndag	11.04	kl	10
Høymesse v/Roald-Einar Ottersen
Dåp

Søndag	02.05	kl	10
Høymesse v/Thomas Wagle. Dåp

Mandag 17.05 kl 10.30 
17. mai-gudstjeneste  
v/Roald-Einar Ottersen
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Vil du til gudstjeneste på Røa, og 
trenger transport, da kan du ringe
(senest én time før gudstjenesten)

   95947102  
Samme tilbud gjelder også for 
transport til/fra de månedlige 

lunsjtreffene i menighetssalen.

Trenger du skyss?

Her er datoene for S-klubben:
11.04 Familiemesse kl 11
18.04 S-klubb kl 11
25.04 Kveldsmesse kl 18 - film
02.05 Turdag kl 11
09.05 S-klubb kl 11
30.05 Kveldsmesse kl 18 - film

Kirketjener i 
Sørkedalen kirke?
Til sommeren slutter Tore Bent-
zen etter mange år som kirketje-
ner i Sørkedalen. Dermed blir 
stillingen ledig, og menighets-
rådet ber om at den som evt kan 
tenke seg en slik avgrenset, liten 
jobb, snarest tar kontakt med me-
nighetsforvalter Odd Vegge på 
tlf 23629432, eller odd.vegge@
oslo.kirken.no. Så får du litt mer 
info om hva denne kirketjener-
jobben handler om.



Prestene:
Sogneprest Roald-Einar Ottersen
23629433 / 97718043
roald-einar.ottersen@oslo.kirken.no

Kapellan Thomas Wagle
23629434
thomas.wagle@oslo.kirken.no

Kateket-vikar Randi Abelsen
23629435 
randi.abelsen@oslo.kirken.no

Organistene:
Gunnar Petersen-Øverleir
23629437 / 90156282
gunnar.petersen-overleir@oslo.
kirken.no

Olav Morten Wang
99252267 
olav.morten.wang@oslo.kirken.no

Kirketjener:
Faulus Korkunc
23629436 / 22503453 p
faulus.korkunc@oslo.kirken.no

Menighetsforvalter:
Odd Vegge
23629432
odd.vegge@oslo.kirken.no

Ungdomsarbeider:
Anders Fjeld Meyer
23629438 / 99464657
anders.fjeld.meyer@oslo.kirken.no

Røa menighets barnehage:
Nordengvn. 9
22505409
roamenighetsbarnehage@gmail.com
Barnehagestyrer:
Ligia Maria Skaldebø
22505409

Menighetsrådet Røa:
Rolf Olsen, leder
22506016
rolf@ro-uv.no

Menighetsrådet Sørkedalen:
Wenche Krosby, leder
95243012
wjkro@hotmail.com
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Felles stab/kontor: 
Tlf 23629430. Fax 23629431.  post.roa@oslo.kirken.no
Nordengvn 9, 0755 Oslo
Mandag-torsdag 10-14. Fredag 10-12

Røa og Sørkedalen menigheter

www.oslo.kirken.no/roa
www.oslo.kirken.no/sorkedalen

-Artig å 
lære seg 

godt 
lederskap

I februar var de ledere for 
74 konfirmanter, på leir i 

Hurdal! Da fikk de virkelig 
testet ut sine nyervervede 

lederkunnskaper. 
De fire Røa-

ungdommene er deltakere 
på SULT-skolen.

SULT

PÅ RØA

- I år er vi fire her fra Røa som deltar 
i lederopplæringsprogrammet, for-
teller Mads Øvergaard (i midten). 
- Dette er et tilbud til oss som var 
konfirmanter i fjor, forteller han, vel 
vitende om at dette er kunnskap han 
kan legge til sin CV!

Men i hele SVURR-området 
(Skøyen,Voksen, Ullern, Røa og 
Ris) er det til sammen over 70 
fjorårskonfirmanter som er med 
på dette ledertreningsprogrammet 
som altså omtales som SULT.

Victoria Bjørnland Soland (t.v.), 
Hans Jørgen Hansen (t.h.) og In-
grid Aadnesen (foran) fikk virkelig 
prøve sine lederkunskaper på leiren i 
Hurdal. Og det gikk bra!

- Det er ikke så skummelt likevel å 
stå foran en forsamling, eller å skul-
le være en rollemodell for dem som 
er litt yngre enn oss, sier Ingrid. - På 
ledermøter lærer vi oss å planlegge 
aktiviteter. Vi har også fått prøve oss 
på litt undervisning. Jeg tenker at 
SULT er en god lederskole!

FOTO: MAGNHILD LANDRØ


