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Distribusjonen av menighetsbladet

Vil du ikke ha dette bladet?
Får du menighetsbladet i din postkasse, men vil ikke ha det? Kanskje
har du til og med klistret “Nei takk til reklame” på postkassen, men
får det likevel? Da bør du lese mer om hvordan menighetsbladet
distribueres på side 11.

Sofienbergsenteret 40 år

Vi flytter gudstjenesten!
Menighetsrådet har vedtatt å flytte gudstjenesten siste søndag i
måneden til kl. 18.00. Les mer om dette på side 4.

Les også mer om:
Konfirmant 2007

Å døpe et barn

På den grønne vei

Kronerulling til nytt
orgel

Konserter

Hva gjør kirkevergen
og fellesrådet

Ny lekeplass

Det bygges nytt
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Menighetshuset
Helgesensgt. 64
0558 OSLO
Tel. 22 38 00 09

Vaktmester
Ivan Kverme

Sofienbergsenteret
Helgesensgt. 62,
 0558 OSLO
Tel. 23 42 24 00

Sykehjemsprest:
Odd-Sverre
Kaarbøe
Tel. 22 37 16 19

Løkka Ten Sing
Paulus og Sofienberg Ten Sing
for ungdom fra og med 9. klasse..

Øvelser tirsdager kl. 19.00
i menighetshuset.

www.loekka.com
post@loekka.com

Vil du være med?
Ta kontakt med:
Helga Marie Stigen Sørhagen
99 02 96 02
hmssorhagen@hotmail.com

eller dirigent: Helge Harila
97 68 39 13,
helge.harila@c2i.net

Sofienbergkoret
Sofienberg Unge Voksne-kor
for deg i 20-30-40-årsalderen

Øvelser torsdager kl. 18.45-21.15

Les mer på nettsidene våre
www.sofienbergkoret.no

TIL DIN TJENESTE
Ta kontakt for personlig samtale, kirkelige

handlinger, behov for besøk eller annet du ønsker å
snakke om med en av oss som er ansatt i

Sofienberg menighet.

Barnesang
For barn fra 4-årsalderen

og de voksne som følger barnet

Hver tirsdag kl. 17.00 til 18.30.
i Sofienberg menighetshus.

Pris kr. 150,- pr. semester for barn
med følge til dekning av kveldsmat.
Ingen påmelding.

Kontakt menighetskontoret hvis
spørsmål: tlf. 22 04 34 80.

Speidergruppa
KFUK-KFUM-speidere

For jenter og gutter
fra 4. klasse og oppover.

Hver mandag kl. 17.30 til 19.00.
Frammøte i menighetshuset.

Spørsmål kan rettes til:
Gøril Huse,
mobiltelefon: 90845159,
e-post: goril.huse@gmail.com.

Babysang
Annenhver tirsdag i Sofienberg menighetshus.

5. september, 19. september, 3. oktober, 17. oktober,
31. oktober, 14. november, 28. november og 12. desember.

Vi synger fra kl. 13.00.

Tilbudet passer for barn fra 3 - 4 mnd. og fram mot 1-årsalderen.
Ved hjelp av enkle sanger og bevegelser formidles sangglede,
oppmerksomhet og fellesskap.
Det er kaffe og te etterpå til dem som vil ha.

Tilbudet er gratis og ingen påmelding er nødvendig.
Ansvarlig for babysangen: Iselin Viggen Opsahl (barnearbeider i menigheten)
og Gry Friis Eriksen, prest.

 Ta kontakt hvis du har spørsmål:
Tlf. 22 04 34 80 eller mail til: kapellan.sofienberg@kirken.oslo.no

MENIGHETSKONTORET
Helgesensgt. 64,

0558 OSLO
Mandag-fredag kl.10-14

Tel. 22 04 34 80
Fax. 22 04 34 81

Post.Sofienberg@oslo.kirken.no
www.oslo.kirken.no/sofienberg

Løkka Ten sing:
Thomas Tinglum
tel. 95 25 87 53
Leder av menighetsrådet
Oddvar Kolset
Redaksjon menighetsbladet:
Oddvar Kolset (redaktør, layout) og
Gry Friis Eriksen.
Journalist: Jorunn Sørlie Larsen.
Menighetens bankkontonr.
Gaver til menigheten:  7068.05.01503
Orgelgavekonto: 5005.42.18513

Sokneprest
Eivind Wremer,
kontor: 22 04 34 84
priv.: 22 62 22 36

Kapellan
Gry Friis Eriksen

kontor: 22 04 34 85
priv.: 22 59 99 87

Soknediakon
Toril Strand,
kontor: 22 04 34 86
priv.:  22 16 40 30

Kantor
Leif B. Andresen,

kontor: 22 04 34 83
mobil: 995 99166

Menighetsforvalter
Mona Utaker.
kontor: 22 04 34 82
jobb-mobil: 99 52 12 58

Kirketjener
Espen Trydal

kontor: 22 04 34 83

Barnearbeider:
Iselin Viggen Opsahl
Menighetskontoret
tel. 22 04 34 80
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Noen har nok strevd med å pugge.
Andre har vært så heldige at de har
fått synge både salme- og sangskatten
vår inn. “Syng kun i din ungdoms vår”
Jeg tolker det slik at det betyr: Syng i
vei!, og ikke at det bare er ungdommen
som skal synge. For selv om “sangens
elv flyter mere stille” etter hvert for
de fleste, så renner den - og i rennende
vann er der liv - det blir ikke stille-
stående og råttent.
Med åpen salmebok sitter jeg og
skriver denne første fredagen i august
2006. Enda en sommer har jeg fått
gjøre tjeneste i Sofienberg menighet.
Olsokmesse med takk for at “Det kom
et gledesbud til dette landet” som vi
elsker bl.a. fordi “Fagert er landet Du
oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader”.
Vi fikk takke for at “Fred og frihet
Norge eier, er på Herrens ord ei arm.”
Vi sang salmer som med sitt spesielle
preg passer så godt på en slik dag.
Sommeren er på hell. Langsomt
merker vi at kveldsmørket kommer
krypende selv om dagene fremdeles
er kvelende varme. For “Noreg det

ligg vel langt i nord, og vetteren varer
lenge, men ljoset og livet i ditt ord, det
ingen kan setja stenge.” Så er
salmeboken i stor grad Guds ord på
vers, bønn og takk likeså, og på samme
vis har mennesker fra oldkirken og til
i dag delt sine livserfaringer og sitt
Gudsliv med oss.
Gjennom århundrer har vi kunnet
glede oss over - og noen ganger slitt
med - til dels svært forskjellige salme-
bøker.Tidene og språket forandres.
Og vi gremmes når det som har blitt
kjent og kjært for oss, forandres.
Likevel må aldri sangen dø ut.

Som så ofte sitter jeg med salmeboken foran meg. Så mange
mennesker opp gjennom tidene har der funnet ord og uttrykk som
dekker det de selv gjerne ville ha sagt, men ikke fikk til. Århundrers
livserfaringer under skiftende tiders levekår har fått utmeislet de
kristne sannheter på vers slik at de sitter og blir sittende selv om
alderdommens glemsomhet gjør seg gjeldende på de fleste av livets
andre områder.

Når dette nummeret av menighets-
bladet kommer ut, er det blitt høst.

1. “Dypt heller året i sin gang,
nå ødes eng og lund;
farvel med all din lyst og sang,
du korte sommerstund.”

2. La gulne hvert et blad på kvist,
la falme alle strå,
Guds kjærlighet jeg vet for visst
omskiftes ikke så.

3. Jeg vet hvor gleden har sitt hjem,
når øde mark står hvit:
Guds frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

4. Jeg vet hvor håpet grønnes da
når all ting falmer her:
Min Frelsers tre på Golgata
en evig krone bær.

5. La synke kun med løvets fall
hver markens blomst i rad,
min tro på ham bevare skal
sitt friske hjerteblad.

6. Han lover meg en evig vår
tross vinterstorm og død;
for livet frem av graven går
som Kristus gjennombrøt.

Takk for denne gangen. Jeg sier med
sluttordene i “Milde Jesus”: “La oss
bli i himlen sammen vi som var det
her på jord.”

Salmer det er sitert fra:
NoS: 745, 740, 735, 739, 768, 354.

Harald Vikse

Harald Vikse

I Sofienberg menighet bruker vi nå bare
glutenfrie nattverdoblater. Det betyr at
alle nattverdgjester får samme type
oblater. Tidligere måtte de som har
cøliaki bruke egne oblater og avtale
dette med forrettende prest på forhånd.

Bare glutenfrie oblater

Med åpen salmebok
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Skattefradrag for gaver til orgel
og menigheten
Vær oppmerksom på at du kan få skattefradrag for gaver til
menigheten (også orgel). Totalt kan du få skattefradrag for
gaver på inntil kr. 12.000,- til frivillige organisasjoner pr. år.
Men gaven må være på minimum kr. 500,-. Hvis du ønsker
skattefradrag for gaver til menigheten så må du oppgi ditt
navn og fødselsnummer (11 siffer) til menighetskontoret slik
at gaven kan registreres hos skattemyndighetene.

I forrige nummer av menighetsbladet startet vi
innsamlingsaksjon til nytt orgel i Sofienberg
kirke. De første gavene har begynt å komme
inn, men vi har langt igjen.

Bli med på kronerulling til nytt orgel!

Bli medskaper til ekstra høytid ved dåp, bryllup og
høytidsgudstjenester, til jul og til påske, og på alle
konsertene i kirken.
Kirkevergen prioriterer orgelsaken høyt, og vi trenger
derfor også  menighetens engasjement, for å skape
fremdrift og virkeliggjøre orgelet nå. Sofienberg har
mobilisert før og gjør det igjen.
Gi din gave, liten eller stor! Ved å gjøre det bidrar du
nemlig til at engasjementet vokser. Tenk på dette som
en underskriftskampanje. Jo større engasjementet er i
menigheten og bydelen, jo større og fortere vokser
det nye orgelet fram.
Vi trenger at mange gir. Få med deg naboen også, og
ønsker du å bidra med et enda større beløp, ta kontakt
med Sofienberg menighetskontor (tlf. 22043480) så
får du skattefritak på gaver mellom kr. 500,- og kr.
12.000,-.

Selv om det i 2005 var flere som kom
til gudstjeneste i Sofienberg enn året
før, er det slik at søndag kl 11 passer
dårlig for mange, kanskje spesielt for
yngre mennesker.
I forbindelse med et strategimøte der
man drøftet hva som kan gjøres for å
få flere til å komme i kirken tok det
nye menighetsrådet  initiativ til å endre
gudstjenestetidspunktet en gang i
måneden.
Fra og med i høst blir det derfor et
nytt gudstjenestetilbud i Sofienberg
kirke. Hver siste søndag i måneden
blir det kveldsmesse kl. 18  i stedet
for den vanlige høymessen kl. 11.

Foreløpig skal det være et prøve-
prosjekt  som skal evalueres etter ett
år.
Selve gudstjenesten vil nok likne mye
på høymessen slik vi kjenner den fra
søndag formiddag, men  en står friere
med hensyn til liturgi og opplegg for
øvrig..  Tanken er bl.a.  å få med et
kor eller musikere/sangere som kan
berike  kveldsgudstjenestene.
Når det gjelder dåp er det neppe aktu-
elt eller praktisk å ha det i en kvelds-
messe. Det henvises derfor til de
øvrige søndager til vanlig høymessetid
kl. 11.
Datoene for kveldsgudstjeneste er:

I en årrekke har søndag kl 11 vært tiden for gudstjenste i våre kirker
landet rundt. I en del kirker var tidspunktet 10.30. Det er liten tvil om
at samfunnet i dag er ganske forskjellig fra hvordan man levde i
tidligere tider. Våre vaner og rutiner endrer seg stadig, og aktivi-
tetene våre preges av tiden vi lever i. Derfor er det ikke like naturlig
for alle at hensyn til gårdsdrift og fjøsstell skal være avgjørende
argumenter for når vi skal feire gudstjeneste.

Nytt gudstjenestetilbud i Sofienberg

Søndag 27. august, søndag 24. sep-
tember, søndag 29. oktober og søndag
26. november. Tidspunktet er altså kl.
18.00 og det blir ingen gudstjeneste i
Sofienberg søndag formiddag disse
dagene.
For dem som gjerne vil gå til høymesse
søndag formiddag også den siste søn-
dagen i måneden, henvises det til vår
nabokirke Paulus, som ligger ca 10
min. gange fra Sofienberg. .

Eivind Wremer

Gavekonto for nytt orgel:
5005.42.18513
Sofienberg menighet
Helgesensgt. 64, 0558 Oslo
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I konfirmantåret 2006/2007 blir sam-
arbeidsprosjektet  utvidet til å gjelde
en lengre periode. Vi vil fortsette å
samarbeide med Paulus, Lilleborg,
Sagene, Iladalen og Torshov menig-
heter om et konfirmantopplegg som
strekker seg fra september til mai.
Deler av opplegget, særlig oppstart-
ingsfasen, vil skje lokalt i Sofienberg.
Noe vil være felles for alle de 6 menig-
hetene, og noe vil foregå i temalinjer/
grupper som konfirmantene melder

seg på i løpet av høsten.
Temalinjene og gruppene konfirmant-
ene kan velge mellom er blant andre
deltagelse i Løkka Ten Sing, påskeleir
i Torshov kirke, diakonlinje eller sam-
talegruppe. Det blir deltagelse på
weekendtur og nattvollyballcup og
høstfestival i regi av Oslo KFUK-
KFUM. Det skulle være noe for
enhver smak!

Hvorfor kirke-konfirmant?
Hvorfor velger det store flertallet av
15-åringer i Norge kirkelig konfir-
masjon? Er det tradisjon, er det fordi
“alle andre gjør det” (dette argumentet
kan du nok ikke bruke i Oslo indre by..),
er det fordi det er spesielt kult opplegg
eller får man de største gavene når
man konfirmerer seg i kirka?  Det med
gavene er det vel ingen statistikk over,
men alle grunnene man måtte ha for
å konfirmere seg kirkelig er gode nok
grunner. Det gir deg en mulighet. Det
man får, ved å melde seg som konfir-
mant i Sofienberg, er et konfirmantår
som er både sosialt og lærerikt. Man
vil lære noe om hvordan det er å være
menneske, å snart bli voksen, om liv
og død, kristendom, kirke og gudstjen-
este.
Alle kan være med på konfirmasjons-
undervisningen. Om man ikke er døpt,

blir det dåp før konfirmasjons-dagen i
mai. Det er ofte ikke veldig skummelt.

Påmelding
I månedskiftet mai/juni fikk alle ung-
dommer født i 1992 en brosjyre fra
Den norske kirke tilsendt i posten. Der
ble det informert generelt om konfir-
masjonstilbudet. Brosjyren ble fulgt
opp av brev fra den lokale menigheten.
I den grad medlemsregisteret, eller
registeret over tilhørende i Den norske
kirke fungerer, skal alle født i 1992
som bor i vår menighet ha fått invita-
sjon til konfirmanttid i Sofienberg
menighet. Der stod det at frist for til-
bakemelding var 22.august, men vi tar
i mot påmeldinger også senere. Den
første datoen for oppmøte er 19 sept-
ember. Da er det informasjonsmøte
for konfirmanter og foresatte i Sofien-
berg kirke kl. 19.00. Den 24. sept-
ember er det presentasjonsgudstjen-
este i kirken. Så går det slag i slag
fram til konfirmasjonsgudstjenesten
13 mai 2007.
Ta kontakt med:
prest Gry Friis Eriksen,
tlf. 22043480
(Gry.Friis.Eriksen@oslo.kirken.no)

Gry Friis Eriksen

Konfirmant 2007
Våren 2006 gjennomførte Sofienberg, Paulus, Lilleborg, Sagene, Iladalen og Torshov et  tre måneders
felles konfirmantprosjekt sammen med Løkka Ten Sing. Hver uke var det samling i en av kirkene, og
konfirmantene fikk arbeide med drama og dans. De som ville, kunne begynne på en karriere i bandet.
Konfirmantsamarbeidet var viktig blant annet fordi konfirmantene kunne være sammen i en større
gruppe enn i de enkelte menigheter. Det kan nemlig være en ganske ensom opplevelse å konfirmere
seg kirkelig i menigheter i Oslo indre by.

Repertoaret består av enkle sanger m.
rytmeinstrumenter og bevegelser, og
samlingen avsluttes med et lite kvelds-
måltid.
Alle er velkomne.
Ta kontakt med Sofienberg menighet
hvis du har spørsmål:
Tlf. 22 04 34 80. eller mail til:
Gry.Friis.Eriksen@oslo.kirken.no .

Barnesanggruppa
Hver tirsdag kl. 17.00 - 18.30 er det Barnesang i menighetshuset.
Tilbudet er for barn fra 4 år og de voksne som følger dem.

Gi en gave til
menigheten og til
nytt orgel
Vi har nå satt i gang en innsaml-
ingsaksjon til nytt orgel i kirken
vår. Det er imidlertid viktig å
understreke at menigheten fort-
satt også har behov for gaver til
den daglige driften.
Vi er avhengige av at dere som leser
menighetsbladet bidrar med penger slik
at vi bl.a. kan drive barne- og
ungdomsarbeid, diakonalt arbeid,
vedlikeholde menighetshuset og gi ut
menighetsbladet.
Vi har fra sist høst fordoblet antallet
sider i menighetsbladet. Dette koster
ekstra penger både i trykking og
distribusjon. Men vi mener at det blir
et bedre blad når vi har bedre plass til
å presentere stoffet på. Vi håper
derfor at dere som leser bladet fortsatt
vil gi en gave ved å benytte giroen i
meidten av bladet.

To kontoer
Vi har nå altså to kontoer for gaver:
En konto for gaver til nytt orgel:
     5005.42.18513
og en for gaver til menigheten og
menighetsbladet:
     7068.05.01503.
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Arbeidet med å få reist Sofienberg-
hjemmet representerte kanskje det
største løftet i rnenighetens historie.
Det var sokneprest Alfred Storaas
som var initiativtakeren, og opp igjen-
nom årene ble en rekke mennesker
fra rnenigheten og lokalmiljøet involv-
ert i planene. Man solgte “mursteiner”
og samlet inn penger for å få skaffet
midler. Hjemmet ble tatt i bruk i 1965.
Året etter, den 31. rnai 1966, ble det
innviet av fungerende biskop i Oslo
Fredrik Knudsen. Den 7-etasjes høye
bygningen rommet barnehage, tjenes-
teboliger, dagsenter, kontorer, 30 ald-
ershjemsplasser og 60 sykehjems-
plasser. Hjemmet innfridde datidens
krav og de store behovene i nærrnil-
jøet. Men snart ble det nødvendig med
ombygging og omstrukturering. Blant
annet reiste det seg raskt et ønske om
å kunne tilby beboerne på alle avdel-
ingene enkeltrom.
I 1983 gjennomgikk Sofienberghjem-
met sin første, store ombygging. Fra
før av hadde barnehagen og tjeneste-
boligene rømt huset, og administra-
sjonen og dagsenteret krevde større
plass. Det ble også bygget noen ene-
rom, ti1 glede for de sykeste beboerne.
Økningen på pleiesektoren var 48
senger. Hjemmet var, og er, menighet-
ens diakonisenter hvor intensjonene
har vært i gi pleie, omsorg og hjelp ti1
de eldre i lokalmiljøet.
Det har utviklet seg ti1 i bli et senter
for hjemmebaserte tjenester og for
institusjonspleie. Videreutviklingen av

Sofienberghjemet har vært dynamisk
og har krevd store forandringer på alle
nivåer.
1. august 1988 ble det ved kommunale
midler og gjennom Oslo biskop ansatt
institusjonsprest i 1/3 stilling. Odd
Sverre Kaarbøe har vært ansatt i den-
ne stillingen fra dens opprettelse.
I 1993 ble Sofienberg diakonale stift-
else opprettet. Stiftelsen fikk på vegne
av menigheten eieransvar for det som
nå gikk under betegnelsen “Sofien-
bergsenteret”, det samlende navnet på
all virksomheten som hadde base på
Sofienberghjemmet. En ny, stor utbyg-
ging stod for tur. Det bymisjonseide
og -drevne Engelsborg eldresenter,
som for lang tid siden hadde vokst ut
av lokalene på Carl Berner, skulle
flytte ti1 ny bygning ved siden av hjem-
met. På den andre siden ble det
bygget en fireetasjes bygning med i
alt 30 omsorgsboliger. Noen flotte,
staselige trær gikk med under utbyg-
gingen. Men det kan selv de ivrigste
forkjempere for bevaring av grønne
lunger i bven leve med når resultatet
ble så bra og tjenlig som det ble.
Tross denne store ombygningen stod
det igjen en stor utfordring: Enerom
ti1 beboerne på syke- og aldersavdel-
ingene hadde stått øverst på ønske-
listen siden Sofienberghjemmets
spede begynnelse. I 2002 begynte den
omfattende restaureringen av hjem-
met. Alle beboerne ble flyttet ti1 andre
syke- og aldershjem i byen. Mot slut-
ten av 2002 skal alle kunne vende

Informasjon om Sofienbergsenteret på internett:
http://www.bymisjon.no    og klikk på: Oslo -> Virksomheter i Oslo -> Sofienbergsenteret
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/sykehjemsplasser/sykehjem_i_oslo/article20687-6653.html

tilbake til enerom med eget bad, kjøle-
skap og kokemuligheter. Syke- og
aldersavdelingen vil fremstå som blant
de mest moderne i byen.
Sofienberg menighet stod for driften
av Sofienberghjemmet. Men Sofien-
berg menighet ved Sofienberg diakon-
ale stiftelse har i seg selv verken øko-
nomi eller kompetanse ti1 å drive
Sofienbergsenteret. Menigheten er
avhengig av gode samarbeidspartnere
for å drive stedet. Den 1.1.1997 ble
det inngått en avtale mellom Stiftelsen
og Kirkens bymisjon Oslo om drift av
hele senteret.

Sofienbergsenteret på hjørnet av Helgesensgate og Rathkesgate markerer i disse dager sitt 40-
årsjubileum. Det er Sofienberg menighet som ved Sofienberg diakonale stiftelse eier Sofienberg-
senteret. Siden 1997 har Kirkens Bymisjon stått for driften av Sofienbergsenteret.

Sofienbergsenteret 40 år

Senteret gir et helhetlig tjenestetilbud
til eldre og består i dag av bl.a. syke-
hjem, omsorgsboliger, rehabiliterings-
avdeling, dagsenter og eldresenter.

Senteret har egen overlege, fysio-
terapi, ergoterapi, tannlege, fotpleier
og frisør. Storkjøkkenet ved Sofien-
bergsenteret leverer mat til senteret,

Historien om Sofienbergsenteret
Vi sakser fra jubileumsskriftet til Sofienberg kirkes 125-årsjubileum i
2002, skrevet av kapellan Gry Friis Eriksen

andre sykehjem og hjemmeboende.
På denne og neste side finner du stoff
om Sofienbergsenteret før og nå.

Fra begynnelsen var navnet på
jubilanten Sofienberghjemmet.
Ved opprettelsen av Sofienberg
diakonale stiftelse og de store
utbyggingene med eldresenter og
omsorgsboliger ble navnet endret
til Sofienbergsenteret.

Sofienbergsenteret/
Sofienberghjemmet
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Stilig innvielse
Sofienberghjemmet står der i hjertet
av vår menighet.
Like ved kirke og menighetshus knei-
ser dette menighetens sosialsenter
med sterke, rene linjer, vakkert og
tidsmessig. Gamle og unge og snart
også de helt små vandrer i dets haller
– et tegn på hva Kristi kirke på jord
må være så lenge det er liv i den, Kristi
frelsende barmhjertige ånd i virk-
somhet.
Huset som det lyser opp i strøket er
en appell til de over 14 tusen men-
nesker innenfor menighetens geograf-
iske område – kom og vær med og
gjør de gjerninger som er lagt rede for
dere.
Tirsdag 31. mai var en festlig inn-
vielsesdag.
Biskopen, to statsråder, formannen i
Oslo kommunes sosialstyre, prester,
menighetsråd, tidligere og nuværende
organist i Sofienberg, arkitekt, entre-
prenør og mange andre var samlet i
salong og stuer da biskopen foretok
innvielsen. Efterpå var det taler ved
en del av de innbudne. Rolf Holger
spilte. Vi fikk høre vakker sang og

sammenkomsten ble avsluttet med
bevertning. Det var en stilig og verdig
høytidelighet vi fikk være med på.
“Vi har i dag fått et våknende syn for
det ansvar vi har for våre handi-
cappede medmennesker,” skriver
hjemmets initiativtager og ildsjel,
Alfred Storaas, i det vakre program-
met vi fikk utdelt ved innvielsen.
“De trenger vår hjelp og støtte på
mange måter. Kanskje trenger de
mest kontakt og samfunn, men også
praktisk hjelp og forståelse. Vi håper
at vi snart kan få råd til å ansette også
en sosialkurator til å hjelpe og veilede
eldre og handicappede mennesker og
søke å skape et godt og lyst miljø på
kristent grunnlag.”
Til slutt i programmet sies det at
“Sofienberghjemmet er et instrument
som kan gjøre det mulig – et stykke
på vei – å virkeliggjøre det kristne
kjærlighetsbud på det diakonale plan.
Om muligheten skal bli til virkelighet,
avhenger av deres innsats som er
betrodd instrumentet. Men det av-
henger også av den forståelse og
støtte det vil få i menighet og kirke, i
kommune og samfunn.”

Menighetsbladet for 40 år siden
Fra menighetsbladet nr. 6 1966:

Sofienberghjemmet slik det så ut de første 30 årene før utbyggingen av
eldresenteret og omsorgsboligene startet.i 1996. Høyblokken beholdt stort
sett sitt utseende helt til påbygningen i 2002 da veggene ble flyttet utover
for å få bedre plass. Bildet er fra slutten av 60-tallet da hjemmet var
ganske nytt.

Under ombyggingen i 2002 for-
andret høyblokka utseende. Ytter-
veggene ble flyttet ca. 2 meter
utover på begge sider av bygget i
3. til 7. etasje for å få bedre plass.
Alle beboerne fikk enerom med eget,
stort bad, kjøkkenkrok. og alle mod-
erne faciliteter som mulighet for opp-
kobling til internett og telefon. Alle
beboerne måtte ut av huset mens
ombyggingen pågikk, de fleste gikk til
Casinetto sykehjem. Flyttingen gikk
veldig greit, og det var stor glede både
blant beboere og pårørende da alle
kunne flytte tilbake til et helt nytt
sykehjem.
Hjemmet har nå 85 beboere fordelt
på 5 avdelinger, bl.a. en korttids-
rehabiliteringsavdeling og 2 avdelinger
for demente.

Slik var det før

På bildet over kan du se hvordan det
så ut der Sofienbergsenteret ligger før
det ble bygget. På en haug med en
flott steinmur opp fra gaten lå et stort
og flott trehus med adresse Verks-
gaten 14. Huset hadde vært både
prestebolig og gamlehjem tidligere og
hadde fin utsikt ut over Sofienberg-
parken som tidligere var gravlund. Da
Sofienberghjemmet skulle bygges ble
huset revet og haugen sprengt vekk.

Slik er det nå
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Kirkevergen er daglig leder for admini-
strasjonen i Kirkelig fellesråd i Oslo.
Fellesrådet er et folkevalgt organ som
består av en representant for hvert av
menighetsrådene i Oslo, en represen-
tant for biskopen (p.t. domprosten) og
en bystyrepolitiker. Man kan si at
organet er “det kirkelige bystyret” i
Oslo, og de samles vanligvis til 6 - 7
ganger i året. Under Fellesrådet fin-
nes det flere utvalg som hoved-
komiteen, administrasjonsutvalget og
gravferdsutvalget.
Fellesrådets administrasjon står for
den daglige driften og utfører det som
det folkevalgte organet bestemmer.
Det er altså den felles kirkelige admini-
strasjonen for de 57 Oslo-menighet-
ene. Det er  for denne administra-
sjonen at kirkevergen er daglig leder.
Fellesrådet har ansvar for bygging,
drift og vedlikehold av alle kirkene og
tilsynsansvar med gravferdsdriften i
Oslo. Det har arbeidsgiveransvar for
de ansatte i menighetene (bortsett fra
prestene). Det forvalter og fordeler de

offentlige tilskuddene til de 57 soknene
i Oslo.
Det folkevalgte organet med sine
underutvalg fatter vedtak om bl.a.
budsjett og ansettelser.
En viktig oppgave for den nye kirke-
vergen blir å arbeide med å skaffe
nødvendige midler fra Oslo kommune
til den kirkelige virksomheten. Oslo
kommune er en av de kommunene i
landet som bevilger aller minst til
kirkelig virksomhet, og dermed også
til andre tros- og livssynssamfunn..
Dette er et stort problem for
menighetene i byen som må bruke av
innsamlede midler for å dekke
driftsutgifter som kommunen egentlig
skulle ha dekket. Mange av kirke-
bygningene i byen lider også under
mange tiårs manglende vedlikehold, og
oppsamlet vedlikeholdsetterslep er
beregnet til rundt en halv milliard kro-
ner for kirkene i Oslo.
Så Valgerd Svarstad Haugland har en
stor og viktig oppgave å ta fatt på.

Mange har sikkert fått med seg at Valgerd Svarstad Haugland har
fått stillingen som kirkeverge i Oslo. Men hva vil det si å være
kirkeverge?

Nettstedet for Kirken i Oslo drives
av Kirkelig fellesråd. Her finner du
mye informasjon om det som fore-
går i menighetene i Oslo.
Nettstedet gjennomgår nå en total
redesign og vil framstå i ny drakt
og med nytt innhold fra midten av
september.
Du finner det på:
http://www.oslo.kirken.no

Hva gjør kirkevergen og Fellesrådet
Valgerd Svarstad Haugland ny kirkeverge i Oslo

Nettstedet for
kirken i Oslo

NOU 2006: 2:
Staten og Den norske kirke
Hvordan skal forholdet mellom Staten og Den
norske kirke være i framtiden?
Utredningen fra Gjønnes-utvalget om det
framtidige forholdet mellom staten og
Den norske kirke finner du på:
http://www.kirken.no/kirke_stat/
Her finner du også flere andre dokumenter rundt
samme tema, bl.a. utredningen fra Bakkevig-
utvalget fra 2002.

Gavene som gis på giroene i
menighetsbladet gir oss mulighet
til å gi ut bladet og til å drive
menighet i Sofienberg.
Vi har det siste året satset litt
ekstra på bladet og utgir et 16
siders blad, dobbelt så mange
sider som tidligere. Dette koster
ekstra både i trykking og distri-
busjon.
Vi takker alle som har brukt gave-
giroen tidligere, og håper at
mange vil benytte den også
denne gangen og gi en gave til
Sofienberg menighet.
Du kan også benytte nettbank
eller telebank.
Ønsker du at gaven skal gå til nytt
orgel, så skriv “Orgel” i meldings-
feltet øverst til høyre på giroen.
Gaver til nytt orgel kan også
overføres direkte til orgelgave-
kontoen: 5005.42.18513.
Ønsker du skattefradrag for
gaven, så se på side 4.

Takk for gaven!
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Leger Uten Grenser er en av verdens
største medisinske humanitære orga-
nisasjoner. Den har over 400 medi-
sinske prosjekter i over 70 land.
Leger Uten Grenser yter medisinsk
hjelp og slår alarm om overgrep de
ser i felt.
Organisasjonen ble startet i 1971 av
en gruppe leger og journalister på
bakgrunn av opplevelser fra Biafra-
krigen på 60-tallet.
Leger Uten Grenser er nøytral i kon-
flikter, og krever full og uhindret
adgang til mennesker i nød.
Organisasjonen er upartisk og hjelper
alle som trenger medisinsk hjelp, uav-
hengig av politisk og religiøs tilhør-
ighet.
Leger Uten Grenser jobber i konflikt-
områder, med naturkatastrofer og

menneskeskapte katastrofer, sykdom-
mer som malaria og tuberkulose, epide-
mier og der grunnleggende helse-
tjenester mangler fullstendig.
Leger Uten Grenser er spesialisert på
å gi medisinsk humanitær hjelp til de
mest sårbare og utsatte i verdens-
samfunnet.
Hovedandelen av pasientene er barn
og kvinner som lever i krig og kriser.
Ofte er det mennesker som lever i et
område av verden som myndigheter,
medier og omverdenen har glemt.
Organisasjonen fikk Nobels fredspris i
l999 for “banebrytende humanitær
innsats på flere kontinenter” og for å
ha “bidratt til å skape en opinion mot
maktmisbruk og overgrep”. Nobel-
pengene ble brukt til å opprette kam-
panjen for tilgang til livsviktige medi-

siner som blant annet har vært med
på å presse ned prisen på aids-
medisiner for pasienter i fattige land.

Hvordan skal pengene fra TV-
aksjonen brukes?
Hvert år utgir Leger Uten Grenser en
oversikt over verdens l0 mest under-
rapporterte humanitære kriser – de
som mediene ikke dekker og som
verden derfor glemmer.
Den demokratiske republikken Kongo,
Somalia og Nord-Uganda er blant
landene som er rammet av kriser
verden ikke vier oppmerksomhet.
Midlene fra TV-aksjonen skal sikre
medisinsk hjelp til ofrene for kriser, krig
og konflikt utenfor medienes søkelys.

TV-innsamlingen 2006
TV-innsamlingen i NRK går i år til organisasjonen Leger Uten Grenser. Datoen er søndag 22. oktober,
og i Sofienberg kirke vil offeret denne dagen gå til aksjonen.

Arbeidet med innøving og fram-
føringen av Messias har gitt Sofien-
bergkoret et stort løft. Det har vært
en stor og inspirerende opplevelse.
Også orkester og solister var svært

En nesten fullsatt Sofienberg kirke fikk oppleve Händels Messias
23. april. Det var Sofienbergkoret som sammen med Storsalen
kammerkor, orkesteret Barokkanerne og 4 profesjonelle sang-
solister som framførte det kjente verket. Kvelden før ble det framført
for nærmere 300 tlhørere i pinsemenigheten Filadelfia.

Messias-suksess!

fornøyd med framføringene og vi har
fått mange begeistrede tilbakemeld-
inger fra publikum.
Flere av musikerne og solistene har
uttrykt ønske om samarbeid med

Sofienbergkoret ved
senere anledninger.
Det kan også bli aktuelt
å sette opp Messias
igjen i løpet av 2007.

Har du lyst til å være
med i Sofienbergkoret?
Sofienbergkoret har ca. 55 med-
lemmer i 20-30-40-årene, med
tyngdepunktet i 30-35-års-
alderen.
Vi jobber med et variert repertoar, fra
jazz, salmer og folketoner til store,
klassiske kirkemusikalske verk.
Vi forutsetter at medlemmene våre
stiller opp på øvelser og opptredener.
Noe notekunnskaper er en fordel.
Har du lyst til å være med, så ta kon-
takt for stemmeprøve.
Kontaktinformasjon finner du på
side 2.
http://www.sofienbergkoret.no
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Hvorfor bry seg?
Vårt forvalteransvar er forankret i
Mosebøkene i Bibelen. Der har vi
som mennesker fått i oppdrag å ha
forvalteransvaret
av kloden. Vi skal
forvalte naturen
til beste for men-
nesker nå og for
kommende gene-
rasjoner. Vi skal
også ta være på
naturen for natur-
ens egen del. Det
krever en etisk bevissthet og viljen/
evnen til å handle i samsvar med dette.

Hvorfor bry seg?
Transport påvirker miljøet. Vi vet at
bruken av fossilt brensel (bensin,
diesel) fører til utslipp av CO2 som
fører til varmere klima. Vi har mulig-
heten til å gjøre mer og mindre miljø-
vennlige valg også når vi velger reise-
måte eller kjøper deler til bilen.

På den grønne vei
Hva kan vi gjøre?
Hver eneste dag, mange ganger om
dagen, tar vi valg som har miljøkonse-
kvenser.  Det er laget mange hjelpe-

verktøy for å bevisstgjøre oss
om disse konsekvensene. Alle
som har tilgang til internett,
kan se seg selv i Miljøspeilet.
Der kan man finne ut hvordan
det ligger an med miljøvaner
og -uvaner i egen hushold-
ning. Du vil både få vite hvor
langt du er kommet på den
grønne vei, og få ideer til nye

steg du kan ta innen energibruk, av-
fall, reisevalg, innkjøp og lignende.

Hvor får jeg informasjon?
Se på: http://www.gronnhverdag.no/miljospeilet/

Hva kan vi gjøre?
Ikke alle får til å velge miljøvennlige
transportløsninger hver gang de reiser.
Men mye kan oppnås om vi forsøker
å velge miljøvennlig på en større andel
av våre reiser. I tillegg kan vi velge
produkter som er minst mulig miljø-
belastende, for eksempel til bilen.

Grønn reise

Hvor får jeg informasjon?
Går du inn på hurtigmenyen på siden

http://www.gronnhverdag.no/tema.php,
finner du informasjon og tips om hvordan du kan påvirke miljøet minst mulig
når du reiser. F.eks  er det mange bildekk som inneholder helse- og miljøfarlige
stoffer, og noen dekk er verre enn andre. Her finner du hvilke du bør velge.
Du finner lister over de dekkene som inneholder minst miljøgifter, og
bakgrunnsstoff om problemet.

Tekstene i notisene “På den
grønne vei” og ”Grønn reise” er
laget av Ressursgruppe for
Forbruk og Rettferd i Oslo
bispedømme

www.kirken.no www.bymisjon.no www.kirkens-sos.no

Sofienbergkorets hjemmeside:
www.sofienbergkoret.no
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Har vi fått byens flotteste
lekeplass?

Det bygges nytt både på
Freias område ved Freia-
parken (“Sofies hage”) og
på den tidligere Oslo
Baand- og Lidsefabrik
(“Lissefabrikken”).
Utbyggingene er en kom-
binasjon av nybygg og
ombygging av tidligere
fabrikkbygninger og vil til
sammen gi flere hundre
nye leiligheter. Noen leilig-
heter er allerede ferdige og
innflyttet, andre blir fer-
dige i løpet av neste år.
Selv om kranene rager
godt over takene på byg-
ningene rundt, kan de like-
vel ikke konkurrere med Freia sjoko-
ladefabrikks høye pipe. Den ble byg-
get i 1918 og rager 52 meter over
bakkenivå. Den skal ikke rives i

Det bygges nytt og det bygges
om i gamle fabrikklokaler

Bydelsutvalget har brukt
investeringsmidler fra
Handlingsprogram Oslo
indre øst for å anskaffe de
nye apparatene.
Menighetsbladredaksjonen
har kunnet konstatere at
lekeplassen har vært flittig
i bruk i hele sommer og at
barna virker svært for-
nøyde med de nye lekene.
Det er også satt ut nye
benker rundt lekeplassen
og 30 nye søppelkasser i parken.

Det er lenge siden den høye pipa på Freia sendte skyer av svart
røyk ut over Rodeløkka. Men det kjente landemerket rager fortsatt
høyt over takene på de gamle fabrikkbygningene. I området rundt
har det imidlertid dukket opp flere høye bygningskraner i løpet av
de siste månedene.

Ved St. Hans-tider ble de nye lekeapparatene på lekeplassen i
Sofienbergparken tatt i bruk. Da hadde plassen vært uten
lekeapparater siden sist høst da de gamle ble revet fordi de ikke
lenger ble regnet for å var sikre nok.

Får du menighetsbladet i din
postkasse, men vil ikke ha det?
Kanskje har du til og med klistret
“Nei takk til reklame” på post-
kassen, men får det likevel?
Menighetsbladet distribueres  av
Posten. Men det er ingen grunn til å
klage til Posten, for postbudet gjør
bare jobben sin! Bladet blir nemlig ikke
sent ut på samme måte som reklame.
Det sendes ut som “Informasjon”  i
fulldistribusjon. Det vil si at alle får det
i postkassen uansett om de har “Nei
til reklame”-merke på postkassen eller
ikke.
Mange som ikke ønsker reklame i
postkassen ønsker likevel å få menig-
hetsbladet. Det er derfor ikke mulig å
sende det ut som reklame slik at dere
med “Nei til reklame”-merke ikke får
det.
Å sende ut bladet som adresserte
sendinger for å unngå at de som ikke
vil ha det får det, er ikke mulig av rent
økonomiske og praktiske årsaker.
Fulldistribusjon er derfor eneste mulige
måten for oss å distribuere bladet på
med de alternativer Posten i dag tilbyr
for massedistribusjon. Det vil nød-
vendigvis medføre at noen som ikke
ønsker bladet likevel får det, men det
er det desverre ingen ting å gjøre med.
Ønsker du ikke å lese bladet du har
fått i postkassen kan du jo gi det til
noen andre. Eventuelt kan du legge det
en returpapirkontainer. Slike finnes lett
tilgjengelige i din nærhet. (Se bildet
nedenfor.)

Distribusjonen av
menighetsbladet

forbindelse med utbyggingen, men vil
i likhet med kirketårnet på Sofienberg
kirke fortsatt være et landemerke i vårt
område.

Typisk eksempel på returpapir-
kontainer til høyre. De er ofte
mørkegrønne i motsetning til de grå
som skal brukes til restavfall.
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  - Får dere sove noe om natten,
da?
  - Ja da, nå går det bedre. I natt
fikk vi fire timers sammenheng-
ende søvn, det fikk vi i går natt
også, så nå ordner det seg..
  - Kunne dere tenke dere at dere
kunne ha sagt noe slikt for et år
siden, være oppriktig glade for å
ha rukket å sove fire timer?
  - Nei, si det.. (latter)
  - Men likevel har dere hatt over-
skudd til å finne ut at dere vil døpe
barnet deres, bestemt tid og sted
og invitert til selskap og alt det der?
  - Ja.

Jeg er i dåpssamtale. Hilser på den
nyfødte ungen, sier hei til søsken og
blir kjent med foreldrene. Drikker
kaffe og husker likevel alt det jeg ikke
husker fra da jeg selv hadde spedbarn.
Tenker på Dagbladets sommeragurk
om “yummi-mummies”, om alle krav
og forventninger som stilles til sped-
barnsmødre og -fedre. Hvordan takle
måneder med underskudd på søvn,
finne fram i jungelen av bleiemerker,
finne fram til kroppen sin (mor), finne
fram til kjæresten sin (far), amming,
sjalusi, gråt, glede. Hvordan man finner
ut av det etter hvert. Og midt opp i alt
dette bestemmes, og planlegges, det
dåp.

  - Hvorfor vil dere at barnet skal
bli døpt? Diskuterte dere det mye?
  - Det er helt naturlig. Det er
tradisjon i våre familier. Det er han/
hun som vil det (peker på den
andre foreldren). Eller oldemor. Vi
vil feire barnet. Familiene våre
kommer sammen for første gang.
Vi vil at barnet skal kunne bestem-
me selv. Vi er selv døpt. Vi er krist-
ne, og vil at barnet vårt skal bli døpt
og velsignet. Jeg er alene med
barnet og vil trenge den trygg-
heten som dåpen gir/vil ikke nekte
barnet noe.

En eller flere svar på spørsmålet mitt.
Alle er like godt begrunnet og ingen
mer riktige enn andre.

  - Du prest, hva er det egentlig
som skjer i dåpen?
  - Mener dere rent praktisk, eller
det teologiske innholdet?
  - Du kan godt si noe om innholdet,
først.
  - Hm.

Kanskje jeg sier noe da, om dette: at
helt fra gammelt av så har dåpen vært
selve inngangsbilletten til det kristne
fellesskapet. Dåpen som tegnet på at
man vil tilhøre den kristne tro, dåp til
frelse og oppstandelse. Før var folke-
troen slik at man trodde at den ikke-
døpte, selv spedbarnet, ikke ville kom-
me til himmelen hvis døden kom før
dåpen. Men det er ikke derfor vi har
barnedåp. At himmelen, Gud, skulle
være avhengig av vår evangelisk-
lutherske dåpspraksis kan ikke stem-
me.. Likevel er det løfte om frelse i
dåpsvannet og korstegnet. I dåpen
belønnes man ikke fordi man er
troende, men man berikes av kors-
tegn, vann, forbønn og velsignelse og
det følger en fra livets begynnelse til
livets slutt.  Dåpen blir aldri borte og
den skal aldri gjøres om igjen, ifølge
vår lutherske dåpsteologi. Det er
selvfølgelig mye mer også. Men dette
er begynnelsen: Tegnet på at barnet
er et elsket Guds barn. Spør du meg
om ikke alle barn, også de udøpte, er

elsket av Gud så vil jeg jo si at alle er
det. Men det er nå rart med det, at
hvis noe skal være virkelig for oss så
må vi ha det kroppslig. Kjærlighet opp-
står, huskes og gjenkjennes ved berør-
ing. I dåpen blir man berørt av et kjær-
tegn som er en praksis gjennom liv og
død.

  - Nå kan du si noe om det
praktiske.
  - Ok. Dere har meldt dåp til
Sofienberg menighet. Dere har
funnet ut hvem dere vil ha som
faddere og vi har funnet en
dåpsdato – en søndag i Sofienberg
kirke hvis dere ikke vil at dåpen skal
skje i en annen kirke, da. I dåps-
samtalen snakker vi om det prakt-
iske: dåpsprosesjon, lesing av
tekster, hemmeligheten rundt
dåpsluesnørebåndene, dåpslyset,
faddere og storesøskens deltag-
else, tantes digitalkamera. Dere
kommer ikke til å huske alt det
praktiske, men vi skal hjelpe dere
gjennom. Barnet blir døpt uansett
om det hylskriker eller sover. Bare
husk at gudstjenesten begynner kl.
11. Og kom i god tid.

————

  - Så flinke dere er som har klart
å bestemme dere for å døpe
barnet selv om barnet bare er 3
(4,5,6++) måneder gammelt. Det
er virkelig imponerende at dere har
overskudd allerede nå. Velkom-
men til kirken. Men nå må jeg gå
tilbake til menighetskontoret.
  - Vent litt, jeg skal følge deg på
veien. Jeg må handle litt. Jeg skal
bare finne nøklene først. Der var
de ja, i kjøleskapet. Kom, for alt er
ferdig.

Gry Friis Eriksen

Å døpe et barn

Døpefonten i Sofienberg kirke.
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Program:
I Skandinavisk korlyrikk;
Karin Rehnquist: Bara du går över ängarna
Edvard Grieg: Lyriske sanger for kor     

II  Det 20 århundrenes mestere
Kryztof Penderecki: Song of Cherubim   
Iannis Xenakis: Nuits   
Olivier Messiaen: O sacrum    

III Shakespeare and Sonetts
Alfred Janson: Sonette no 76      
Søren Barfoed: Sonette no 33     

Bønn ved dåpen
Barmhjertige Gud,
barna er vår framtid, vår uro og vår
glede.
Derfor ber vi deg for disse barna.
La dem få vokse opp i ditt vern,
i frihet og fellesskap med andre.
Gi dem den styrken som bærer
også når livet kjennes tungt.
La gleden du har gitt oss i dåpen
få gjennomsyre livet vårt, så vi får
vokse og modnes i troen og en
gang får del i den himmelske
gleden hos deg.
I Jesu navn, amen

Fra forslag til ny dåpsliturgi
Kirkerådet

RELEASEKONSERT i Sofienberg kirke 10. september kl. 19.00

Telling what is Told
sammen med Grieg, Rehnquist, Xenakis,
Messiaen, Janson, Lindberg og Barfoed,
Shakespare, Det Norske Solistkor og
dirigent Grete Pedersen...

Det Norske Solistkor starter opp sin konsertserie i
Oslo for høsten med en release-konsert i Sofienberg
kirke søndag 10. september kl. 19.00. I forbindelse
med konserten slippes den nye CD-en “Telling What
is Told” utgitt av Simax med verker av nordiske
komponister til tekst av William Shakespeare. På
programmet står nordisk korlyrikk, verker av noen av
det 20 århundrets mestere og smakebiter fra den nye
CD-en.
Under Oslo Kammermusikkfestival i 2003 hadde Det
Norske Solistkor en svært vellykket og fullsatt konsert
i Sofienberg kirke. Kirkerommet passet veldig bra for
koret, og vi gleder oss nå veldig til å komme tilbake til
Sofienberg for å gjøre konsert!

Sangerne i Det Norske Solistkor
utgjør det som er et fullstendig
annerledes kor. Navnet Det Norske
Solistkor kan virke som et paradoks,
siden det inneholder både solist og kor
på samme tid, men det vi snakker om
er et fantastisk prosjekt: Dyktige
sangsolister bidrar med sine styrker inn
i en stor helhetsramme som sammen
skaper den særegne klangen til Det
Norske Solistkor. Koret har engasjert
26 sangere på åremålskontrakter. Det
gir en besetning hvor antallet sangere
kan varieres alt etter hvilken musikk
som skal fremføres. Dette gjør koret
både fleksibelt og stabilt, og i stand til
å oppnå det som alltid er målet: best
mulige musikalske resultater.

Sofienberg kirke 10. september kl.
19.00. Billetter kan reserveres på
post@solistkoret.no
Pris 200/150

Det Norske Solistkor har en unik posisjon i norsk
kulturliv. Koret har gitt over to hundre urframføringer,
hvorav over åtti verker av norske komponister. Det
Norske Solistkor ble etablert i 1950 av Norsk
Solistforbund med det formål å være et eliteensemble
med de høyeste kunstneriske mål for framføring av
kormusikk. Korets første dirigent var Knut Nystedt
som ledet koret i 40 år. I 1990 overtok Grete Pedersen
som dirigent, og hun er fortsatt engasjert som
kunstnerisk leder for Det Norske Solistkor.

Sofienberg kirke har en fantastisk
god akustikk. Eliten av norske
musikere og sangere bruker stadig
kirken vår til CD-innspillinger.
Konsertaktiviteten er også for
oppadgående.
Foreløpig er ikke så mange konserter
satt opp i høst, men det vil sikkert dukke
opp ting etter hvert.
I desember er allerede flere konserter
fastsatt. Dette kommer vi tilbake til i
neste nummer av menighetsbladet.
Du kan holde deg orientert om
konsertvirksomheten i Sofienberg
kirke ved å følge med på menighetens
nettsider:
www.oslo.kirken.no/sofienberg

Andre konserter i
Sofienberg kirke
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PÅ GRÜNERLØKKA I 75 ÅR

LAVERE
PRISER

PÅ MERKEVARER
DAME- OG HERRESKO

MARKV. 53
0554 0SLO
TLFF 22 35 69 39

Tel. 22374244

Maritabutikken

MARKVEIEN 67 Tel.: 22 38 19
20

Bruktmarked
Second hand
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M. JACOBSEN EFT.
Begravelsesbyrå siden 1896

GRØNLANDSLERET 13 0190 OSLO - TEL 23 15 89 00

Døpte

Døde
Leif Ragnar Johansen
Astrid Kristine Johansen
Eva Leonie Engebakken
Freddy Frode Hansen
Sigrid Andrea Syversen
Tor Idar Langø
Sten Greger Westengren
Sigrun Mildred Magnussen
Marcelie Jensine Johansen
Olav Karl Kraft
Berit Bjørmark
Eugenie Olsen
Alice Audin
Ruth Inger Wiik

Eva Esther Skjerven
Frank Edmund Eggen
Nils Reidar Johan Nikolaisen
Gudrun Elisabeth Larsen
Ragna Amanda Carlsson
John Gunnar Johnsen
Ragna Eriksen
Terje Berg
Hjørdis Smestad
Cato Blomberg
Bertha Margit Strømberg
Else Synnøve Bengtson
Ivar Vilhelm Dankertsen

Vibeke Olsen og Lars Erik Olsen
Catharina Skaug og Jan Oddvar Kokkim
Ingunn Lindland og Magnus Aardal

Vigde

Jens Øivind Hjørnholm Hammervoll
Vetle Solberg Follestad
Mali Gjone Rognmo
Petter Herjuaune Lillevik
Amalie Falch Nythe
Caroline Lau-Revil
Liv Matilde Aarrestad Torrealba
Victoria Bergstrøm
Mikkel Valved
Natalie Furuhaug
Henrik Stenland Rypestøl
Ada Vogsted Stensvold
Agnes Vedum
Jeger Sebastian Noraker
Tinde Marie Claes Børresen
Eivind Aarseth
Vilja Aurora Soldal Bjorstad Fauskevåg
Sigurd Giskegjerde Rørstad
Tobias Theodor Strømdahl
Torjus Flæte Modalsli

Ole Marius Hotvedt Bjønnes
Oliver Bruvoll Haugen
Aron Troy Aarskog
Nora Marie Skjerdal Vik
Simon Høye Rustad
Wilma Waage-Slettahjell
Tobias Sørsveen Major
Kristiane Egeland Johannessen
Marion Sjøberg Davidsen
Tia Eline Schanche Selbekk
Bertine Schanche Selbekk
Oliver Røberg-Larsen
Linus Halmrast Harvil Andersson
Alex Rød-Calliste
Ana Emilie Svanes Winther
Sander Braathen
Maud Marie Tjorteland Conibear
Mads Skauge
Niels Stangvik Juulsen
Anton Hagen Thorstvedt
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17. september kl. 11.00
Høymesse
Kapellan Gry Friis Eriksen

10. september kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eivind Wremer
Nattverd

GUDSTJENESTER
Velkommen til kirken i Sofienbergparken

3. september kl. 1100
Høymesse
Sykehusprest Yngve Solaas og
stud.teol. Britt-Kirsten Skarpsno

For nærmere informasjon om gudstjenestene utover høsten;
se gudstjenestelisten i avisene eller følg med på menighetens
hjemmeside: www.oslo.kirken.no/sofienberg

Vi nevner her bare følgende:

www.oslo.kirken.no/sofienberg

1. oktober kl. 11.00
Høymesse
Kapellan Gry Friis Eriksen

Det er gudstjeneste i Sofienberg kirke hver søndag.
Siste søndag i måneden er det kveldsmesse kl. 18.00.
De andre søndagene er det høymesse kl. 11.00.

22. oktober kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eivind Wremer
Offer til TV-innsamlingen til
Leger uten grenser
Se mer om innsamlingen: s. 9

5. november kl. 11.00
Allehelgensdag
Minnegudstjeneste
Sokneprest Eivind Wremer

29. oktober kl. 18.00
Bots- og bededag
Kveldsmesse
Kapellan Gry Friis Eriksen

24. september kl. 18.00
Kveldsmesse
Sokneprest Eivind Wremer
Sofienbergkoret

27. august kl. 18.00
Kveldsmesse
Sokneprest Eivind Wremer
Dåp

Syng og vær glad!
Babysang
Annenhver tirsdag kl. 13.00
i menighetshuset
Se side 2

Barnesang
Tirsdager kl. 17.00
i menighetshuset.
Se side 2 og side 5

Løkka Ten Sing
Tirsdager kl. 19.00
i menighetshuset
Se side 2

Sofienbergkoret
Øvelser torsdager kl. 18.45
i kirken/menighetshuset.
Se side 2 og side 9.

ÅPENT HUS
Onsdager 12.00 - 14.00

i menighetshuset.

Det er åpent for alle og du
kan komme og gå

som du vil.
Fellesskap, mat og prat.

Prest tilstede

ELDRETREFFET
blir hver 1. onsdag i måneden,

samme tid og sted.

DET NORSKE SOLISTKOR
dirigent: Grete Pedersen

KONSERT
Sofienberg kirke

søndag 10. september kl. 19.00
Koret slipper ny CD på denne konserten

Se omtale s. 13
http://www.solistkoret.no/

Du finner en alltid oppdatert oversikt over
konserter, gudstjenester og andre arrangementer

på menighetens internettside
http://www.oslo.kirken.no/sofienberg/

Gudstjenesten flyttet til kl. 18.00
siste søndag i måneden.

Neste nummer av
menighetsbladet

kommer ut i månedsskftet
november/desember.

Vil du ha en støtteannonse
i bladet, så kontakt
menighetskontoret


