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for flere

Den norske kirke
Greverud menighet

Kirke for flere
Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen
allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere mennesker begynt å gå på
gudstjenester, barnekor, konserter, møter og andre arrangementer. Allikevel opplever
fortsatt mange kirken som et lukket hus. Det er synd, for dypest sett er jo ikke kirken
engang et vanlig bygg, men et bygg av «levende steiner», som Jesus sa. Kirke handler
alltid om mennesker, om navn, og i en slik kirke er det alltid plass til flere.
Denne folderen er ment å vise befolkningen i Oppegård syd noe av alt det spennende
som skjer i Greverud kirke. Denne kirken er din. Det er ingen grunn til å la den stå
ubrukt. I denne kirken er det gode muligheter for flere til å møte Gud og mennesker.

Anders R. Johansen, Sokneprest i Greverud

Du finner oss også på nettet på www.kirken-oppegard.no

Gudstjenester

Søndag er kirkedag!
Vi ønsker at gudstjenester i Greverud kirke skal være et attraktivt og godt sted for å møte Gud og mennesker. De siste årene er det gjort mye for at søndag skal være gudstjenestedag i Oppegård syd. Arbeidet
har båret frukt. For 10 år siden lå vi på landsgjennomsnittet i kirkesøkning, i dag ligger vi ca 50 % over. Vi
har lagt til rette for at alle mennesker skal føle seg hjemme i gudstjenesten. Vi har stor variasjon i gudstjenesteuttrykket med ekstra musikalsk medvirkning, kirkekaffe, søndagsskole og mulighet for dåp i de fleste
gudstjenester.
Ny gudstjeneste: Her bruker vi band, forsangere og liturgi skapt av folk i Greverud kirke. Musikken er hentet
fra den moderne lovsangstradisjonen og tradisjonelle salmer i nytt arrangement.
Vi satser spesielt på de tradisjonelle gudstjenestene med ekstra musikere, sangere eller kor (utenom i
feriene). På gudstjenester uten dåp vektlegger vi ekstra fordypning i prekenen. Det er kirkeskyss for eldre til
alle tradisjonelle gudstjenester
Familie- og andre typer gudstjenester: Vi har egne familiegudstjenester, men legger først og fremst vekt på at
familier skal føle seg velkommen i alle gudstjenester. Vi har egne gudstjenester med klassisk kirkemusikk og
diverse temagudstjenester.
Siv Thompson går ofte på gudstjeneste i Greverud kirke:
«Jeg er glad i å gå på gudstjeneste i Greverud kirke. Det er stor variasjon og det
passer meg godt. Særlig Ny gudstjeneste med fokus på lovsang synes jeg er flott, det
er herlig å få stå og synge fengende lovsanger med sprekt komp til. Jentene blir også
gjerne med så lenge det er nattverd og kirkekaffe, og det er det jo som regel.»

2

Barnas
superkirke
Mange frivillige og ansatte jobber hardt for å gjøre Greverud kirke til Barnas
superkirke. Vi ønsker å gjøre kirken til et attraktivt og spennende sted å være
for barn og barnefamilier. I tillegg til mye annet legger vi vekt på dette:
Søndagsskole
Vi satser dette semesteret spesielt på å gjøre søndagsskolen attraktiv og spennende. Det er søndagsskole på søndagsskolerommet, i underetasjen, under alle
vanlige gudstjenester.
Babysang
Hver torsdag samles foreldre med sine babyer til regler, dans og sang. Etterpå
er det sosialt samvær og mat i kirkestuen/kafèen. Babysang er svært populært
og blitt et viktig møtested for lokale babyer med foreldre.
Barnas superonsdag
Rimelig middag for hele familie, fra 17-17.45. Etter dette er det samling, fire kor
og klatreklubb. Høstens nysatsing er guttekor. Fra kl. 16.30 til 17.00 kan gutter
fra 1. klasse og oppover synge i et kor som bare er for dem.
Sprøballong		
Jubalon		
Koriander		
Chili			
Guttekor		
Klatreklubb 		

1-3 år			
4-6 år			
1.-4. klasse 		
5. og oppover		
1. klasse og oppover
Alle aldre

ledet av Mia Hallesby
ledet av Astrid Ekroll
ledet av Anne Kari Heggestad
ledet av Bent Erik Hodnebrog
ledet av Bent Erik Hodnebrog

Alle henvendelser om kirkens barnearbeid rettes til Mia Hallesby
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Kirken for ungdom

I Oppergård syd har ungdommene tydeligvis oppdaget at det er spennende å være konfirmant i Greverud
kirke. Sentralt i kirkens nye konfirmasjonsopplegg er en stor leir i Sverige. I år deltar 220 konfirmanter og
70 ledere fra Oppegård på leiren som er i Karlskoga. I gymsalen er det rigget til med stor scene. Vi har et
imponerende sceneshow og eget leirband som sørger for god musikk og mye «trøkk». Dagen avsluttes med
skumringsstund. Da sitter vi på gulvet, tenner lys, hører noens troshistorie og synger rolige sanger. Ellers er
det undervisning, turneringer, en dag på Bodaborg osv. Dette slår godt an og konfirmantene kommer hjem
med en helt ny erfaring av en levende Gud og et spennende og godt fellesskap. Du kan fortsatt melde deg
på som konfirmant på kirkens hjemmeside.
I Greverud drives KRIK (Kristen idrettskontakt). Vi samles de fleste fredager kl. 1900 til fotball og beachvolleyball i Fjellhallen. Klokka halv ni går vi opp i kirken. Her er det kafè, klatrevegg, airhockey og god tid til å
«henge». Halv ti er det enten en enkel gudstjeneste eller skumringsstund.
Det nye i år er at krik-konfirmantene bare er med èn gang i måneden. Krik er derfor primært for dem som
er over konfimantalder.

Sondre er en viktig person i Greverud kirke. Han spiller piano i bandet på
«Ny gudstjeneste», og har i flere år vært med på leirer og i KRIK i Greverud kirke.
«Jeg har gode venner her, noe som gjør at det er hyggelig å være med. Samtidig skjer
det masse spennende i kirken. Ettersom jeg både har gått på Idrettshøyskolen
og på Musikkhøyskolen, er det morsomt å få være med i et arbeid hvor jeg
kan bruke det jeg har lært.»
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Tilbud til voksne

I Greverud kirke driver vi utadrettet virksomhet gjennom konserter, kulturkvelder og muligheter for kristen
fordypning. Vi har et eget utvalg i kirken som setter sammen et variert program for hvert semester. Målet
vårt er å se «hele mennesker» med ulike behov og trosuttrykk. Her er noe av det vi kan tilby:
Foredrag
Det arrangeres foredragskvelder i kirkestua med varierende og utfordrende innhold.
Konserter
Kirken har en lang tradisjon med konserter av høy kvalitet.
Filmkvelder
Vi gjør kirkestua om til kinosal. I tilknytning til filmen er det gjerne en innledning eller et miniforedrag.
Etter filmen er det enkel servering og mulighet for samtale.
Evangeliske møter
Ved jevne mellomrom er det evangeliske møter i kirkestua.
Formiddagstreff
for eldre arrangeres 3. hver onsdag i måneden i kirkestua.

Per Samset har vært kirkeverge i Oppegård og er ivrig deltaker på kirkens tilbud
for voksne:
«Kultur- og temakveldene utfordrer til ettertanke og utvider den kjente horisonten.
Jeg møter mennesker jeg kjenner samtidig som jeg også er blitt kjent med nye
personer. Dessuten synes jeg det er hyggelig.»
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Ansatte i Greverud kirke
Mange mennesker arbeider i Greverud kirke. Noen fordeler sine arbeidsoppgaver på flere menigheter i
Oppegård, mens andre yter uvurderlig frivillig innsats. Her er de som har fast kontorplass i kirken:

Menighetskoordinator Ellen Berger ellen.berger@kirken-oppegard.no
Saksbehandler for Greverud menighetsråd, ansvarlig for økonomi og utleie av kirkens lokaler.
Telefon 66 99 13 70
Barnekoordinator Mia Hallesby mia.hallesby@kirken-oppegard.no
er ansvarlig for arbeid blant barn i Greverud menighet.
Telefon 404 541 73
Kantor Bent Erik Hodnebrog bent.erik.hodnebrog@kirken-oppegard.no
100% stilling fordelt på Greverud og Kolbotn menighet. Ansvarlig for gudstjenester,
kirkelige handlinger og musikkarbeid blant barn og unge. Telefon 982 229 74
Kantor Anders Hovind anders.hovind@kirken-oppegard.no
80% stilling fordelt på Greverud og Oppegård kirker. Ansvarlig for gudstjenester,
kirkelige handlinger og kulturarrangementer i kirken. Telefon 970 027 68
Sokneprest Anders R. Johansen anders.johansen@kirken-oppegard.no
Administrativ leder av staben i Greverud kirke. Medlem av menighetsrådet. Ansvarlig for
gudstjenester, kirkelige handlinger, KRIK og menighetsutvikling generelt. Telefon 982 229 78
Vaktmester Marco Riquelme
Ansvarlig for vedlikehold, renhold og praktisk arbeid i Greverud og Sofiemyr kirke.
Telefon 982 229 71
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Din lokale kafè ligger i Greverud kirke
– inngang underetasjen ved kirketårnet!

Åpent hver onsdag , torsdag og fredag fra kl 10 til 15
Når du min lille Cafè vil besøke
får du kunst, nostalgi og stemning på kjøpet.
God kaffe og hjemmebakt kake
jeg frister med lunch som alle vil smake..
Og om du vil lage i stand til fester
bestiller du tapas til dine gjester!

Velkommen til Smakspaletten!

telefon Torild: 92 29 23 04
e-mail: taba_torild@hotmail.com

café • atelier • tapas

Givertjeneste
For å drive det store barnearbeidet i Greverud
kirke har vi ansatt Mia Hallesby som barnekoordinator. Hun gjør en flott jobb med blant
annet koordinering av de frivillige samtidig som
hun leder både «Sprøballong» og «Babysang».
Lønnen hennes kommer fra enkeltgaver og fast
givertjeneste.
Ønsker du å støtte med et enkeltbeløp kan du
sende pengene til Greverud menighet
kontonummer 1644 13 77707
Ekstra glade er vi for de som blir med på fast
givertjeneste. Gå inn på vår hjemmeside: www.
kirken-oppegard.no Her går du til Greverud kirke
og så til givertjeneste.

www.shark.no e-mail: shark@shark.no
Skiveien 200a, Boks 143, 1411 Kolbotn

www.kirken-oppegard.no
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