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Referat fra Høstsamlingen 
 

Høstsamlingen ble arrangert av 

omsorgsgruppen den 28. august. 
 

Omsorgsgruppen i Vestre ønsker at denne 
Høstsamlingen skal være et sted der 

menighetens aktive kan møtes til en 
semesterstart med uformell samtale, 

kveldsmåltid, et foredrag og fellesskap i 

bønn og stillhet. Samtidig som vi ønsker å 
bidra til et inspirerende fellesskap, legger 

vi også høsten og vinterens arbeid og 
aktiviteter i frem for Gud i bønn om at han 

leder oss og åpner våre hjerter.  
 

 
 

Jan Gossner tidligere rektor ved NLA 
Høgskolen (samt tidligere Frikirke-pastor) 

holdt foredraget denne gangen, der han 
også la vekt på bønnen som han kalte en 

«plogspiss som banker på himmelens 
dør.»  Han oppmuntret oss til å be 

vedvarende og å be målrettet. Samtidig 
fortalte han litt om arbeidet han nå leder i 

Oslo Søndre Frikirke på Mortensrud, og 
utfordret oss til å se helhet ved å vurdere 

det vi samlet sett gjør i Oslo området. Han 

snakket om hvordan vi som menighet kan 
være frimodige i troen både i  

sammenhenger med den tverrkulturelle 

 

 
 

befolkningen, med generasjons-spennet 
og med en samfunns-velstand som også 

utgjør en utfordring. Spesielt la han vekt 
på at vi trenger alle generasjoner for 

gjennom menigheten være en motkultur 
som er «enklere, helere og dypere».  

Det ble en fin kveld med hyggelig 
fellesskap rundt kveldsmaten, og 

avslutningen var som vanlig ved disse 
samlingene, en stund med lystenning og 

felles bønn for alle våre ansatte og 

ledere, for virksomhetene og planene 
våre fremover. Vi ba om inspirasjon og 

mot til å plante og vanne, slik at Gud kan 
gi vekst i vår menighet. 
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Ungdom underveis! 
 

 
Anniken Andersen 

 

Barna og de unge representerer fremtiden.  
Det er spennende og utfordrende å være 

ung, valg må tas, ikke minst når det 
gjelder i hvilken retning man går i 

forbindelse med utdannelse.  
 

Anniken Andersen tar nå årsstudium i 
Inter kulturell kommunikasjon på 

Gimlekollen. Når vi nedenfor ser en 

oversikt over hva hun har arbeidet med, 
og hvor hun har tilbrakt årene siden 

avsluttet videregående er ikke akkurat 
valg av studieretning overraskende. 

 
Først reiste Anniken til Mali. Fra august til 

desember 2011 jobbet hun i en 
barnehage, var hjelpelærer på den norske 

skolen til DNS i Sevare og dessuten 
aktivitetsleder i barneklubber. 

 
 

Etter årsskiftet dro hun til Madagaskar, 

var i Antsirabe fra januar til juni 2012. 
Der var hun barnehagelærer i den norske 

barnehagen, dessuten kunst- og 
håndverkslærer på en gassisk døveskole.  

SFO- leder for norske barn ble det også 
tid til, i tillegg til å være tilknyttet 

kultursenteret Lovasoa (tidligere DNS) 
som resepsjonist. 

 
Siste utenlandsopphold så langt var 

Kamerun fra august 2012 og til juni 
2013.  Her var hun musikklærer, 

aktivitetsleder i barneklubber, og 

engelsklærer på College (kamerunsk 
ungdomsskole).  Sist, men ikke minst var 

hun lekeansvarlig på barneavdelingen på 
sykehuset pluss at hun var observatør på 

fødeavdelingen. 
 

Med så variert bakgrunn og erfaring hittil 
er det naturlig å spørre, hva nå? Hva 

ønsker du å arbeide med? 
 

Nei, det er jeg ikke helt sikker på, sier 
Annikken. Men å jobbe med bistand, og 

da helst i Afrika er et ønske. Utdannelsen 
på Gimlekollen er viktig i sammenheng 

med å kommunisere på tvers av kulturer. 

Og som hun sier dette blir mer og mer 
viktig i dagens samfunn. 

 
Du snakket for en tid siden om å bli 

sykepleier. Har du tenkt noe videre på 
det?  

 
Ja, det er ikke noe jeg har avvist. Men 

uansett vil det jeg holder på med nå 
være viktig også i den sammenheng. 

 
Lykke til.  Kanskje Vestre med tid og 

stunder får en bistandsarbeider i Afrika 
som rapporterer til menighetsblad og 

hjemmeside?! 
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Ungdom underveis forts. 

 

 
Susanne Wulff Hægeland 

 

Susanne Wulff Hægeland har, 
når vi tar en prat, akkurat kommet 

hjem etter en uke i på Elverum. Der 
startet hun sykepleierutdannelsen 

siste uke i august. 
 

Susanne, jeg vet at etter 
videregående hadde du en 

salgsjobb. 
 

Ja, jeg var ansatt i Telenor Bedrift 
og solgte mobilabonnementer til 

bedrifter.  Var ansatt i ett år, og 

satt på kontor fra 08.00 – 16.00.  
Etter hvert fant jeg ut at det var 

ikke særlig meningsfylt.  Tjente 
bra, men -! 

 
Og så?  

Jeg begynte som pleiemedhjelper 
på sykehjemmet på Mortensrud 

samtidig som jeg tok opp noen fag 
fra videregående.   

 
 

Jobbet i 50 % stilling i ett år. I begynnelsen 
tenkte jeg, dette går ikke, jeg kan umulig orke å 

jobbe slik med gamle og syke. Men etter hvert 
gikk det bedre, jeg trivdes mer og mer. Etter 

jobb var jeg fysisk sliten, det var deilig -! 
 

I fjor søkte jeg opptak på sykepleieskolen og 
fikk plass, men fant ut jeg ikke var klar for den 

ennå.  Så da begynte jeg i full stilling på 
sykehjemmet på Grefsen.  

 
Full stilling? 

 
Ja, jeg jobbet som aktivitetsleder. Det er jo ikke 

så mye man kan få eldre med på, men det ble 

blant annet ringdans, sang og også bingo. 
 

Og nå er du i gang med å utdanne deg til 
sykepleier.  Hvordan ser du på yrkesvalget og 

fremtiden? 
 

Synes yrket jeg har valgt er utrolig spennende. 
Om tre år er jeg ferdig utdannet. Og tre år det 

går fort. 
 

Du valgte Elverum som studiested, hvorfor det? 
 

Hadde jeg blitt i Oslo ville jeg fortsette å henge 
med tidligere venner, og sikkert ikke brukt nok 

tid til studier!  

   
Studentboligen på 16 kvm blir hjemme for 

Susanne i de neste tre årene. Men Elverum er 
ikke så langt fra Oslo, så det blir flere turer 

hjem til familie og venner også. 
 

Lykke til da med yrkesutdanningen og også som 
tillitsvalgt for klassen! 

 
Med den bakgrunnen og erfaringen i forkant er 

det åpenbart at hun vet hva hun går til. 
Samfunnet trenger kvalifiserte og motiverte 

sykepleiere! 
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Ungdom underveis forts. 

 

 

 
Sara Thune 

 
Min Sommerjobb!   

 
De siste årene har det ikke vært 

like enkelt for skoleungdom og 
studenter å få sommerjobb. Helst 

bør man kjenne noen som kan gi 
informasjon og tips.   

 
Sara Thune, du har hatt 

sommerjobb I år, og hvordan fikk 
du den? 

 

Ja, denne sommeren har jeg jobbet 
på et avlastningssenter for 

autistiske og utviklingshemmede 
barn hos ABERIA, Norsk Samson. 

Kontakt med Norsk Samson fikk jeg 
gjennom en studiekamerat som jeg 

ble kjent med i Trondheim nå det 
siste året, da jeg studerte der.  Så 

jeg søkte, ble innkalt til intervju og  
 

fikk jobben som var i Oslo.  

 
Ett år i Trondheim. Hva gjorde du der?  

 
Jeg tok et årsstudium i psykologi på NTNU fordi 

jeg alltid har vært interessert i psykologi og ville 
prøve det ut.  Det ble et veldig fint år, hvor jeg 

bodde sammen med tre, gode venninner som 
jeg ble kjent med på Valdres Folkehøgskole, der 

jeg gikk på friluftslinjen året etter videregående.    
 

Vi vet at økonomien ofte er problematisk i 
studietiden. Studielånet går i hovedsak med til å 

dekke boutgiftene. Ble det noen mulighet til å 

jobbe?  I Trondheim er det jo tusenvis av 
studenter! 

 
Jeg fikk jobb som tilkallingsvikar i 

hjemmetjenesten. Også I den sammenheng fikk 
jeg kontakt med bedriften gjennom en 

studiekollega som selv jobbet der. For å få jobb 
er kontakter virkelig alt! Det har jeg erfart flere 

ganger. Ved siden av jobbet jeg som frivillig for 
Kirkens SOS og tok en del chatte- og 

telefonvakter. Noe jeg syns var meningsfullt, 
men også utfordrende.   

 
Hvordan opplevde du sommerjobben din? 

  

Det var mye nytt og utfordrende både under 
opplæringen og gjennom de første vaktene 

mine. Alle barna, uansett diagnose, var helt 
unike og snille barn, men de forsøkte helt klart å 

utfordre oss nye. Jeg ble selvfølgelig glad i dem 
etterhvert, men jeg må innrømme at jeg 

opplevde mange krevende situasjoner også.  Vi 
bodde og levde sammen i to og et halvt døgn på 

hver vakt.  Ofte var det bare et forheng mellom 
oss og barna om natten for at de skulle føle seg 

trygge, og slik at vi våknet om noe skulle skje. 
Så mye søvn ble det ikke alltid. Noen av barna 

la seg rolig og tidlig, mens andre kunne ha 
problemer med å sovne, for eksempel.   
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Ungdom underveis forts. 

 

 
Bodde og levde sammen!  Hvor var 
det?  

 
Vollen i Nittedal.  (Et ikke ukjent 

sted for Østre og Vestre menighet).  
Der var det veldig gode forhold for 

barna. badebasseng, trampoline, 
lekestue og veldig fine 

turmuligheter for de barna som ville 
ut på tur. Vi dro også til Tusenfryd, 

besøkte gårder og strender, og 
hadde biler til disposisjon. Bilene 

var litt større enn jeg var vant til å 

kjøre, nemlig 8-setere. Barna likte 
veldig godt å kjøre bil og var som 

oftest rolige når vi var ute og 
kjørte.   

 
 

 
 

Tilslutt sier Sara at tilbudet om avlastning, det 
er av hensyn til foreldrene.  Deres hverdag er 

veldig lik de fleste småbarnsfamiliers, men noen 
ganger har de det ekstra strevsomt, sier hun. 

Barn med spesielle diagnoser trenger ofte litt 
mer omsorg, oppmerksomhet og oppfølging enn 

andre barn. Derfor er jeg glad for at foreldrene 
kan få tilbud om avlastning, blant annet hos 

Norsk Samson.  
 

Kan du tenke deg å fortsette og jobbe i denne 
sammenhengen? 

 

Ja, det er noe jeg ønsker å fortsette med! 
 

 
Tre unge under utdannelse er intervjuet I 

dette nr. av menighetsbladet.  Alle velger 
forskjellig.  Men å arbeide med mennesker, 

det er et fellestrekk! 

 
 
 

 
Takk for samarbeidet! 
 

Vi takker Hans 
Petter 

Hammersmark,  
barne- og 

ungdoms-
arbeider i Vestre 

gjennom de to 
siste årene, for  

den tiden han 
har arbeidet i 

menigheten.   

Sluttdato var 1. juli.  Det siste halve året 
var han bare i 20 % stilling idet han ble 

fulltidsansatt i KRIK fra årsskiftet. 
 

 
 

 

Lykke til videre i livet! 
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Hva sommerferien ga! 
 

Jeg, som egentlig er et vinterbarn, skal 

lovprise sommeren. Jeg liker fortsatt det 

kalde og klare, det rufsete og mørke, 

men setter mer og mer pris på 

sommeren.  

 

Det lette, nesten nakne i 

sommertilværelsen. Det tilgjengelige 

landskapet og det inntil påtrengende 

lyset. De korte arbeidsdagene i de lange 

fritidsdagene som kan inneholde så mye. 

Følelsen av at tiden og geografien ligger 

vidåpen. Og at mye godt kan skje uten å 

være planlagt.  

 

Og nå - i det høsten viser fram mørket 

mens vi ennå er våkne og minner oss  på 

hvordan det var å fryse - tenker jeg på 

hva sommeren 2014 gav.  

 

Den var så mild og snill.  

 

Sommeren er ofte tid for å vende tilbake 

både i tid og geografi. Til steder jeg har 

røtter, har familie og gamle bekjente.  

 

 
 

Eller til steder jeg bare har vært mange 

ganger før. Minner meg selv på ting slik 

de var. 

Prøver å fortelle barna noe av det: Her så 

jeg en kanin bli slaktet, her måtte morfar 

ro over når han ikke hadde råd til ferja, 

her døde våre forfedre etter å vært på 

fiske. Her hadde de slitsomme, men 

forhåpentlig også gode liv. 

 

Jeg og mine tre yngste barn – 9, 12 og 

14 år – fløy til Vesterålen, hvor jeg er 

født og derfor et velegnet sted for slike 

historier, mye takket være besteforeldres 

innsats på stedet. Sommerferien må 

forresten være høysesong for 

besteforeldre verden over. Da kan de 

virkelig blomstre; som vertskap, 

tradisjonsbærere, middagskokere og 

omsorgspersoner. 

 

Opplevelsene og historiene i mitt 

barndoms sommer-Nordland gir identitet. 

Litt nostalgi kanskje, men nåtiden er 

også der, gjennom folk vi treffer, som er 

cirka like moderne som oss, internett og 

alle slags skjermer vi ikke klarer å fri oss 

fra i ferien heller. Men vi får litt mer mat 

rett fra naturen og litt mer turer i friluft. I 

en familie synes noen det er dritkjedelig, 

noen veldig vakkert og noen slitsomt. 

Men uansett er det verdifullt.  
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Verdens vakreste sjøreise, turistmaskin 

og ærverdige Hurtigruta tuter rett utenfor 

stuevinduet to ganger i døgnet. Vi tok en 

tur med den. Natur, fortid og nåtid i ett 

jafs: svømmebasseng og boblebad langt 

over midnatt inni trange Trollfjorden.  

 

 

 

 

 

 
 

Sommeren bygger identitet. Den gir 

varme på mange måter. Den kan også 

overraske kraftig og åpne oss opp litt 

ekstra. 

 

Den er en giverglad årstid. Takk til 

sommeren 2014 og velkommen til resten 

av året som blir et viktig grunnlag for 

neste sommer. For den tror vi allerede 

på! 

 

 

Tekst og foto: Britt Randi Hanssen 

 

 
 

Det beste ved sommeren – hva var det? 
 
Spørsmålet går til noen av menighetens yngre der de står og småprater 
under kirkekaffen. 

 
Ingrid:  Hytta på Vestlandet! 
 
Edvard:  Sola og varmen! 
 
Julie: Ferien i Kroatia! 
 
Eline:  Vennene!
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Sommeren 2014 på Hermon!! 
Ja, det ble sommer – i hele landet fra nord 
til sør.  Varme, solfylte dager, lange lyse 

kvelder og korte netter. 
 

Hemon Høyfjellssenter – Gladsang 25.-
30 juli. 

 

Hermon forbinder Vestrefolk med 
menighetsweekend i september.  Dette var 

så absolutt noe nytt. Vi forlot en smellvarm 
by med håp om kjølig fjelluft -!!, møte med 

nye mennesker og sist, men ikke minst mye 
god sang og musikk.  Det siste ble så 

absolutt innfridd. Dag Arne Saltnes og Edgar 
Paulsen var rett og slett helt fantastiske. De 

ikke bare sang godt, men begge spilte gitar, 
Saltnes til tider ikke ulik Chet Atkins, mens 

Paulsens stemme var til forveksling lik Jim 
Reeves.   

 
Dagen startet med Morgensamling.  Her var 

det innslag fra vår salmeskatt og ord for 

dagen.  
 

Verten, Arne 
Håtveit, som 

vi vanligvis 
ikke så mye 

til, da vi var 
på menig-

hetsweekend, 
ledet på sin 

spesielle måte 
både morgen- 

og kvelds-
samlingene.  

Det ble mye 

humor og 
latter. Men 

hans for-
kynnelse var 

klar og rett på sak. I tillegg til Sangtimen kl. 
17.00 fulgte Gla’sang kveld kl. 20.00, før 

Kveldssamling kl. 22.00 i den største 
peisestuen (den over Badeland).   

 
 

Hele tiden var de to sangerne med, i 
tillegg til to pianister som alternerte.   

Dessuten kom både en saksofonist og 
enda en gitarist på besøk.  

 
Kveldssamlingene var en slags 

ønskesangtime med utgangpunkt i 

Evangeliesenterets sangbok. Kun en 
eneste gang meldte musikerne pass, da 

en for dem en helt ukjent sang ble 
foreslått.  Ellers kunne de absolutt ALT! 

Et stort nybygg med navn OPPLEVELSEN 
rommer to spisesaler og kjøkken-

avdeling. Nydelige materialer og Dokka-
produserte møbler skapte en flott ramme 

om måltidene. Her ble vi kjent med 
mange nye og hyggelige mennesker, 

mens vi spiste god, hjemmelaget mat. 
Tre vegger med vinduer fra gulv til tak 

gjorde at man nesten hadde følelsen av 
å sitte ute! 

 

Turmuligheter var det mange av, både i 
nærmiljøet og lenger unna. Da var 

matpakke og termos nødvendig.  
Aurlandsdalen ble en helt spesiell 

opplevelse for dem som gikk der! 
Sommersang til fjells kan anbefales! 

 
Om noen lurer – blir det 

menighetsweekend igjen? 
Ja, det arbeides for det. Men i år var alle 

aktuelle datoer opptatt. I 2015 år står vi 
som første reserve på venteliste. 

Så da er det håp!  
 

Bildet viser en 

av de i alt 74 
blomsterkrukker 

og -kasser på 
Hermon i 

sommer. 
 

 
 

kst 
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ORDINASJONSGUDSTJENESTEN 
 
 

Tekst: Jan Løvgren 

Foto: Robert Knudsen 

 

 
«Likesom Faderen har sendt meg, sender 

jeg dere» (Joh. 20, 21) 
 

Hvem, sa du - oss? – Apostlene var 
forskrekket og helt forvirret da de så 

Herren Jesus etter oppstandelsen. Skal vi 
sendes på samme måte som du? Ja da, - 

han pustet /åndet på dem og sa: «Ta imot 

Den Hellige Ånd» - «Den kan virkelig 
trenge et åndelig push, som gir slike løfter 

som i dag» ble det sagt i ordinasjonstalen 
til Ane Lillian Tveit – som ble ordinert til 

ny eldste i Vestre på 
 

                      
ORDINASJONSGUDSTJENESTEN 

søndag 31. august 2014 
 

 
«Selv om vi alle troende er sendt på 

samme måte til verden, så er 
eldstetjenesten spesiell», sa vår 

hovedpastor, Linn Sæbø, i talen. «Den er 

spesiell fordi den omhandler tjenesten om 
«Ord og sakrament – hyrdetjenesten» 

Hun er gitt det oppdraget - sammen med 
de andre eldste - å sørge for at evangeliet 

forkynnes klart og rent og sakramentene 
forvaltes rett. 

  
«Løftet om en vedvarende hyrdetjeneste i 

Vestre – som Ane avgir i dag – må sees i 
lys av de løfter Gud gir» proklamerte 

hovedpastoren, og hun fortsatte: 
Ved Jesu Kristi oppstandelse skapes det 

noe nytt hver dag; ved den Hellige Ånd 
puster Han på oss daglig og gir oss nytt 

liv og styrke til trofasthet og glede i 

tjenesten.» – 

Solisten Wenche 
Losnegård, sang 

til åpning: 
«Hvor er Gud på 

denne dag? – 
Gud er fortsatt 

ikke synlig. Men 
se gleden og se 

smilet! Det er 
Gud som er 

tilstede»  
 

Men altså: 
Hvem?   Ane 

Tveit – døpt og 

oppvokst i 
Vestre. Mange 

prosjekter og 
aktiviteter har hun vært med på og mye 

har hun tatt initiativet til selv. Men da hun 
skulle presentere seg sa hun: Jeg håper 

dere kan se meg – ikke som et menneske 
– men som «et 

verktøy» - 
 

«Som menneske 
kommer jeg helt 

sikkert til å feile 
og synde, men 

bare som et 

verktøy har jeg 
frimodighet» 

Hun fortalte i 
den forbindelse 

om sangen 
«Alltid freidig når 

du går» og som 
vi alle sang, 

deretter fortsatte 
hun: «Be for 

meg og be om at 
vi etter nattverden starter på null alle 

sammen.  Menighetens forbønn og 
omsorg gir meg frimodighet til å stå her i 

dag.» - 
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At vi står sammen om oppdraget, var 
også budskapet i sangen hun sang 

sammen med solisten: «Kan eg gjøre 
noge med det?» Når tordenskyer trekker 

seg sammen, når visjoner brister og alle 
er fyllt av mismot? Kan eg gjøre noge 

med det? Ja – Til sammen kan vi gjøre 
det! I dag hadde hun bekjent seg til én 

tro, men hun poengterte at vår tro alltid 
er i utvikling Vi skal være åpne og ta imot 

Guds gave, da vil den vokse. 
 

At troen er en gave var også sentralt i 

bønneropet/kyrie v/ tidligere ungdoms-
pastor Caroline Vesterberg som var 

medliturg: «Takk for troen i dåpen» 
«Hjelp at vi må se at nåden bærer oss 

gjennom alt» «Du som er verdens lys - 
vis oss veien. «Takk for oppstandelsen 

som gir håp» «Fri oss fra prestasjons-
angst og hjelp oss å våge å fortelle tydelig 

om vår tro.» «Hellig Ånd, vår livgiver, - - 
 

Pastor Reidulf Hanssen og eldste Kjetil 
Øvensen leste fra skriften og var med i 

forbønnshandlingen sammen med Linn 
Sæbø, Caroline Vesterberg og 

eldsterådsformann, Hans Christian 

Andersen.  
 

 
 
Det var prosesjon under kraftfull orgel- 

preludium/ postludium - høytid og fest og 
rød farge for brennende hjerter, misjon og 

utsendelse! 
 

 
 

Tilhørerne merket gleden i 
eldsterådsformannens ord i velkomst- og 

avskjedshilsen på gudstjenesten. Vi 
merket hans vektlegging av den store 

betydning av ordinasjonen som «føyet seg 
inn i Frikirkens tradisjon» helt fra 

dannelsen av Frikirken; De troende 
medlemmers styringsrett i kirken og 

ordinasjon til prester/eldste av personer 

uten teologisk eksamen.  
 

Etter invitasjon til kirkekaffe avsluttet han 
som vanlig med hilsenen: «Gå i fred og 

tjen Herren med glede!» - - - - - - - -  
Hvem, sa du – jeg? 
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Høy aktivitet – ønske om å bli fast giver! 
 

 
 

Vestre Frikirke trenger flere faste 

givere. Som fast giver er du med på å 
bidra til at vi kan opprettholde og 

videreutvikle gode aktivitetstilbud som 
gudstjenesten, barne- og 

ungdomsarbeid, åpen bibelgruppe, 
seniortreff, åpen kirke, Angelos og våre 

nye temakvelder - «60 Minutes».  
 

For at Vestre skal fortsette å være en 
levende menighet, trenger vi å øke 

inntektene.  
 

Dagens inntekter og tilskuddene fra det 
offentlige er dessverre ikke tilstrekkelige 

for å dekke våre utgifter.  

Vi trenger derfor flere faste givere! Og 
vi trenger givere som kan forplikte seg 

til en fast månedlig gave som betyr at vi 
som menighet har forutsigbarhet og kan 

planlegge program og aktiviteter 
fremover.  

Vi ønsker å sikre fortsatt drift av de 
tilbudene som er der i dag, og ha 

muligheten til å foreslå nye, slik at flere 
vil finne seg til rette i menigheten - som 

igjen vil gi vekst og glede. 
 

Det er enkelt å bli fast giver. Beløpet og 
hyppighet velger du selv. Husk at du 

også får 28 % skattefradrag på gaver 

over 500 kroner i løpet av et 
kalenderår, maksimalt 16 800 kroner 

pr. år fra 2014. Gavene blir registrert av 
kirken og rapportert til skattemyndig-

hetene slik at du automatisk får ditt 

gavebeløp ført i selvangivelsen.   
 

Oslo Vestre Frikirke hadde i fjor et stort 
underskudd (kr 202 000,-). Samtidig 

planlegger vi store investeringer. Dagens 
lydanlegg har veldig dårlig kvalitet for både 

tale og sang, og må erstattes. Det er en 
kostbar investering, som vi ønsker å gjøre 

sammen med Kraftverket Menighet 
(frikirkemenighet som leier lokaler i Vestre).  

Lyd er viktig, ikke minst i kirken der ord og 
toner har dypere betydning enn vanlig. 

Likevel er dette en kostnad som vi ikke kan 

forplikte oss til uten at vi har inntekter som 
kan tåle det.  

 
Derfor ønsker vi å utfordre alle, både du 

som er giver i dag og du som ønsker å bli 
det, om å gi en tilbakemelding på hva du 

kan gi som regelmessig gave til kirken.  
 

Vi er avhengig av deg, og ønsker svar. (selv 
om det ikke er noen endring i din gave.) 

 
Menighetens kontonummer er 

3000.15.39813 
Jeg vil fortsette å være- /jeg ønsker å bli- 

fast giver! 

Navn/personnummer (ref 
skattefradrag)…………………………………………. 

Beløp per 
måned………………………………………………………. 

 
Svar kan sendes til Vestre Frikirke på e-post 

til: post@vestrefrikirke.no, leveres i kirken 
eller sendes pr post til; Oslo Vestre Frikirke, 

Pilestredet 69, 0365 Oslo  
For mer informasjon se 

www.vestrefrikirke.no eller lik på Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Oslo-

Vestre-Frikirke/285994078083099?ref=hl 
 

Mvh. 

 
John-Ole Hægeland - Leder Fellesrådet  

Elin Eikeland - Økonomiansvarlig 
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Vingårdssøndagen – 14. september 
 

 

«Fylt av glede over livets under – «.  

Menigheten reiser seg, dåpsfølget 
kommer inn.  Det er Nina og Aslak 

Jacobsen som bærer sin lille sønn, 
Nikolai, til dåpen. 

 

 
Foto: Øistein Andersen 

 
Slik startet denne søndagens 

gudstjeneste. Mange var kommet til 
kirken, og etter dåpshandlingen var det 

tid for søndagsskole, høstens første i 
Vestre. 

 
 

 

Dagens prekentekst var fra Matt. 20, 1-16.  

Reidulf Hanssen sa kirken er Herrens 
vingård på jord.  Det som formidles i 

teksten er som klippet ut av virkeligheten.  
Innhøstingen må skje fort.  Alle arbeidere er 

velkomne.  Torget der alle var samlet var 
den tidens NAV. 

 
Gjennom denne lignelsen gir Jesus en 

advarsel til disiplene.  De var kommet tidlig 
med i fellesskapet og hadde opplevd mye 

på nært hold.  Men likevel, de hadde ingen 
krav foran andre, alle er like viktige og har 

like stor rett.  Alle arbeiderne i vingården 
fikk ved arbeidsdagens slutt en denar hver. 

 

«Lignelsen er full av trøst, uansett alder og 
når du kommer, når du finner frem: Du er 

like elsket av Gud. Alle får samme lønn. Jeg 
øyner Guds raushet, kjærligheten det er 

gjort i – en gave fra hjerte til hjerte.  Gud 
ser til hjertet. Alt Gud gir er av nåde, » sa 

Reidulf Hanssen. 
 

Under gudstjenesten var det nydelig sang 
av Camilla Wiig Revholt. Hun ble 

akkompagnert av Kristian Woxmyhr, som 
også var søndagens organist. 

 
 

 



 

15 

Kina mer enn bare severdigheter. 
 
På våre tidligere reiser i traktene rundt 
Kina var landet et lukket land man var 

nysgjerrig på. Nå er det åpent til en viss 
grad, men GPS virker ikke, og vi visste 

ikke helt med hvilket fly vi skulle forflytte 

oss fra en by til en annen. Det visste bare 
våre guider, og flybilletter hadde vi ikke. 

Vi ble, på de store turist attraksjonene, 
observert av utplasserte sikkerhetsmenn, 

og derfor instruert i ikke å nevne navn 
som kunne støte regime i dag. 

 
Likevel har vi aldri følt oss så velkomne 

som her, og trygge var vi overalt hvor vi 
beveget oss. Dette til tross for et 

diktatorisk styre i hovedstaden Bejing. 
 

Kina – et enormt land med provinser som 
er mer ulike hverandre enn de ulike land i 

Europa. Som alle vet, og som vi fikk 

erfare, er forskjellen mellom by og land, 
fattig og rik, enorm. 

 
Vårt Kina-besøk startet i Bejing. Vi trasket 

gjennom den ene storslagne severdighet 
etter den andre i flere dager, og opplevde 

kultursjokket i byen ved å se den velstand 
som overgikk alt annet vi tidligere har sett 

på våre reiser i Østen. 
 

Det ble en hektisk reise som tok oss med 
til det indre av Kina og avsluttet i 

Shanghai. 
 

Vi var en liten gruppe på 12 personer + 

reiseleder, og overalt hvor vi kom, hadde 
vi lokale guider fra CITS (China 

International Travel Service). De hadde 
flere års utdannelse bak seg for denne 

jobben, snakket et utmerket engelsk og 
var stolte både over sitt land og sitt 

regime. Alle våre guider var nøye med å 
understreke at det er religionsfrihet i 

Kina, men medlem av kommunistpartiet 
kan du ikke bli, dersom du bekjenner deg 

til en religion 
 

Vårt møte med den primitive og fattige 
landsbygden ble kanskje for oss, best 

beskrevet på våre elvecruise på Li elven 
og Yangtze elven. Den sistnevnte er den 3 

lengste elv i verden, og der tilbrakte vi 4 

dager og netter sammen med en stor 
gruppe bønder, som lenge hadde spart til 

denne fantastiske turen. De oppførte seg 
helt forskjellig fra de kinesere vi møtte i 

byene. De var høyrøstete, drakk mye, 
spilte kort det meste av tiden og sprengte 

matkøen til alle måltider. De startet tidlig 
om morgenen og holdt det gående til 

langt på natt. Så helt annerledes enn det 
vi tidligere hadde opplevd på reisen. 

Gambling er tydeligvis en «nasjonalsport» 
på landet. 

 
Vi feiret 1. mai i Gullin med vår guide 

John (hans engelske navn). Han gikk på 

skole til han var 16 år. Han ble da tatt ut 
av skolen og sendt på landet for å lære 

jordbruk, og da var det slutt på språk og 
matematikk. Foreldrene hans, som begge 

var ingeniører, led samme skjebne, og 
alle var der i 5 år. Dette var kultur 

revolusjonen for 40 år side.  
 

De fleste kineserne fikk 3 dager fri i 
forbindelse med 1. mai, og da var det 

virkelig en stor forflytting av mennesker i 
Kina. Det merket vi da vi dro nedover 

elven fra Guilin til Yangzhou. En liten 
landsby ved elvefloden ble øket med 1 

million mennesker den dagen! Da gjaldt 

ingen restriksjoner med hensyn til 
bilkjøring, og alle bommer var fri for 

betaling de dagene. Da var det 
gjenforening av familier som kanskje ikke 

hadde sett hverandre på 1 år. 
 

Midt inni Kina ligger byen Chongquing 
med 33 mill. innbyggere. Dette er verdens 

største by, og et besøk der gjør inntrykk. 
Flyplassen er en stor byggeplass med 

tanke på at byen skal vokse med 7 mill. til 
40 mill. allerede i 2020. Det er bestemt.  
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På vei inn fra flyplassen til Chongquing 
er det bygget en Lufthavnby med 40 nye 

parker (på tidligere rismarker som er 
tatt fra bøndene). Dette er en by for de 

som jobber på flyplassen slik at de ikke 
har så lang reisevei til og fra jobb. I 

Chongquing er det brede 8 felts veier og 
broer i flere etager. Her har du de 

flotteste butikker og hoteller og pussig 
nok var det god plass i sentrum. Det 

bygges bolighøyblokker, og vi lurte på 
hvem som kunne ha råd til å flytte inn 

over alt. Bokostnadene er høye og 
lønnen kan ikke sies å være det samme. 

I indre Kina mot Mongolia er lønnen kr. 

45,- pr. dag. Står sterkt i kontrast til at 
det koster det samme å henge av seg 

frakken i garderoben på golfbanen. 
 

Til tross for vår dårlige kunnskap innen 
det kinesiske språk, klarte vi oss fint. 

Maten var en opplevelse for seg, og nå 
inntas mye mat med pinner etter at vi 

kom hjem. Dette bare litt av hva som 
kan fortelles fra vår reise til Den Fjerne 

Østen som ikke er så fjern lenger. Vi vil 
gjerne tilbake til dette vennlige folket og 

lære mer om sed og skikker. 
 

 
 

 

 

Hilsen Anne Lise og Torgeir Sjølie  
 

 
Pensjonisten holder skriveferdighetene ved like. 

 

 
Må man, så må man! 

 

 
Bonden Young Zifa som fant terrakottafigurene 

signerer boken sin. 
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Kjære deg som har ett eller flere barn i 

trosopplæringsalder! 
 
Denne høsten skjer det noen endringer i 

hvordan vi driver trosopplæringsarbeid i 
Oslo Vestre Frikirke. Lenge har vi drevet 

arbeid slik det alltid har blitt gjort, men 
klubber for diverse aldersgrupper på 

kveldstid og tradisjonell søndagsskole på 
søndagene under gudstjenestene. 

 
Det har blitt mer og mer vanskelig å 

drive arbeidet slik. Barns aktivitet har 
økt. Alt barn og unge driver med har blitt 

mer organisert og kirken kommer i større 

grad enn før i andre rekker. Det er 
forståelig. Men vi mener at det vi driver 

med er viktig. Vi ønsker allikevel å ha et 
variert tilbud i vår trosopplæring, vi tror 

bare vi må gjøre det litt annerledes enn 
vi har gjort det.  

 
Så i et forsøk på å ta på alvor 

utfordringene familiene har i dag, har vi 
adoptert noen gode tiltak fra den norske 

kirke. Vi mener at det vil ta vare på 
ønsket fra alle om en god trosopplæring.  

Vi kommer til å i større grad konsentrere 
våre opplegg på søndag formiddag og 

invitere spesielle årskull med barn til 

noen gudstjenester. Vi jobber også for å 
få alle gudstjenestene slik at mennesker i 

alle aldre kan trives i hovedguds-
tjenesten. 

 

Viktige datoer i høst er: 
 

21. september – Sansegudstjeneste. 
Barn mellom 0-6 år inviteres spesielt 

 
29-30 november – Lys våken. Lørdagen 

er for barn mellom 10 og 14 år. Ender i 
gudstjeneste på søndagen som er 

spesielt tilpasset 10-14 åringer. Den 30. 
nov er 1. søndag i advent og det vil som 

vanlig bli utdelt pakker fra IKO på denne 
gudstjenesten.  

 

Ellers vil det være søndagsskoletilbud disse 

datoene: 
 

14. september 
26. oktober 

16. november 
14. desember 

 
Filter – som er ungdomsklubben vi har 

sammen med Østre og Bærum er fremdeles 
i gang. De møtes i Østre Frikirke annenhver 

fredag fra kl. 19.00. Hvis du ønsker 

program for Filter, ta kontakt med Linn 
Sæbø på mail linn.saebo@vestrefrikirke.no 

 
Vi minner også om kontingent. FriBu i 

Vestre får støtte per medlem under 26 
som har betalt medlemsavgift. 

Medlemsavgift er 50 kr. Betales til 
konto 3000. 15. 39813, merk 

innbetalingen med 
barnets/ungdommens navn. 

 
Har dere spørsmål, innvendinger eller 

oppmuntringer så tar vi gjerne det i mot. 
Henvend dere til hovedpastor Linn Sæbø på 

linn.saebo@vestrefrikirke.no eller til FriBu-

leder Marianne Drivdal på 
marianne_678@msn.com 

  
 

 
Mvh. 

 
Linn Sæbø (hovedpastor) og  

Marianne Drivdal (FriBu-leder) 

mailto:linn.saebo@vestrefrikirke.no
mailto:linn.saebo@vestrefrikirke.no
mailto:marianne_678@msn.com
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Rapport fra Fellesrådet! 
 
 

Økonomi 
Som mange av dere nok har fått med 

dere ble det i slutten av juni sendt ut et 
informasjonsbrev til alle menighetens 

medlemmer, med en invitasjon om å bli 
fast giver til kirken. Våre økonomiske 

utfordringer er store, og for at kirken 
skal kunne gjøre nødvendige 

investeringer er dette både viktig 
informasjon og invitasjon. Givertjenesten 

er den økonomiske bærebjelken i vårt 
arbeid og målsetningen er å øke denne 

gjennom å rekruttere nye givere og øke 

gavene fra dagens gode givere.  
 

Tilbakemeldingen på brevet har vært 
passelig god. Mange har svart, men enda 

flere har dessverre ikke respondert på 
invitasjonen. Vi vil oppmuntre alle om å 

gi sin tilbakemelding, også dere som er 
fast giver i dag og vil fortsette å gi 

samme beløp, slik at vi får en større 
forutsigbarhet på inntektene. Uten denne 

innsikten er det vanskeligere å påta seg 
økonomiske forpliktelser som kan være 

nødvendig for å løfte engasjement og 
vekst i vår kirke.  

 

Brevet fra i sommer vil du finne i dette 
Menighetsbladet. Bruk anledningen til å 

svare på menighetens invitasjon.  
 

 

Organisasjon 
På menighetsmøte 19. juni ble det 

presentert en ny organisasjonsmodell for 
kirken. I siste Fellesråd ble dette diskutert 

sammen med leder for Eldsterådet. Vi har 
meget dyktige medarbeidere i kirken, men 

oppgavene er store og hendene ikke alltid 
like mange. Derfor må disse utnyttes på 

best mulig måte. I dag opplever vi tidvis 
overlappende og uklare mandater mellom 

forskjellige grupper og frivillige.  
 

Snart avsluttes en lang og beundringsverdig 

periode med vår kjære Reidulf som pastor. 
Med hans avgang vil også en viktig 

administrativ kraft forsvinne. Derfor 
vurderes det nå en administrativ stilling 

som vil avhjelpe Linns hovedansvar som 
pastor.    

 
Logo 

Etter mandat fra Fellesrådet har en 
designer laget en ny logo som vil brukes på 

våre brevark og informasjonsmateriale. 
Flere forslag ble presentert, der alle til slutt 

samlet seg om det beste.      
 

  

Mvh, 
Fellesrådet 
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Referat fra menighetsmøtet 19. juni 
 

 
Referat fra menighetsmøtet i Vestre Frikirke. Torsdag 19. juni kl.1900 

Til stede: 18 medlemmer 
 

Pastor Linn Sæbø innledet med andakt. 

Leder i eldsterådet Hans Christian Andersen, ledet møtet. 
Pastor Reidulf Hanssen ble valgt til møtesekretær 

 

Synodemøtesakene 2014 – i anl. Synodemøtet okt.-nov 2014.  

 
Sak 5/2014 Kirkesamfunnets strategi for 2014 – 2020 

Det ble påpekt av flere at forslaget til strategidokument skulle vært sendt ut til 
menighetene på høring gjennom formings-prosessen.. 

Videre ble det nevnt at språkbruken i dokumentet virker svært intern og ullen. 

 
Sak 6/2014 Endring av økonomisk ordning i Frikirken 

Vedtak: Synodestyrets forslag til vedtak, se punkt 5 på side 15 i saksdokumentet, 
avvises. 

Menigheten er for øvrig enig i det prinsipielle, men forslaget bør være en prøveordning. 
 

Sak 7/2014 Forvaltning av frigjort kapital ved salg av Kongsveien 82 (Frikirkens Hus) 
Vedtak: Menigheten følger Oslo Vestre menighets forslag som ble oversendt 

Synodestyret innen forslagsfristens utløp. 
 

Sak 8/2014 Fellesarbeid i økonomisk balanse – innsparing – forslag fra Kristiansand 
menighet. 

Vedtak: Forslaget fra Kristiansand menighet tiltredes. 
 

Sak 13/2014 Vurdering av tilsynsmanntjenesten på heltid 

Vedtak: Menigheten tiltrer forslaget om tilsynsmenn i heltidstjeneste. Ordningen må 
tilpasses kirkesamfunnets forfatning. 

 
Sak 14/2014 Forfatningssak. Synoderådet foreslått nedlagt 

Vedtak: A: Menigheten holder fast på innsendte forslag fra vår egen menighet: 
Synoderådet nedlegges. B: Menigheten mener Frikirken bør opprette et læreorgan. 

 
Sak 15/2014 Forfatningssak, 2. gangs behandling.  

Vedtak: Begrepet presbyterium erstattes av begrepet tilsyn. 
 

Sak 16/2014 Vdr. forfatningens paragraf 5, medlemmer. 
Vedtak: Synodestyrets forslag tiltredes. 

 
Sak 17/2014 Valg av delegater til Synodemøtet 2014 

Ordinerte: Linn Sæbø og Hans Christian Andersen. Vararep.ordinerte: Ane Tveit 

Ikke ordinerte: Torunn Nesset (11 st.) Vararep. ikkeordinerte: Veyni Arentsen (7 st) 
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Andre saker 
 
Sak 18/2014 Evt. videreføring av forsøksordningen med gudstj. 1. sønd. i mnd. kl. 

1700 
 

Vedtak: Ordningen forlenges ut høstsemestret 2014. Vedtatt mot èn stemme. 
 

Sak 19 2014 Orientering om arbeidet med ny strategi for menigheten v. 
komitèlederen, Jan Olav Høgetveit 

Høgetveit redegjorde kort for strategigruppens arbeid og hvilke emner man har 
diskutert og spørsmål man har stilt underveis bl.a.; formålet med Vestre Frikirke, hva 

vil vi rekrutere til, hva vår overordnede drøm er, hvilke konkrete mål har menighetten i 
sitt arbeid, hvilke nye tiltak tror vi på, hvilke eksisterende tiltak bør vi utvide. 

Et strategidokument fra gruppen vil bli utdelt/utsendt. 
 

Sak 20/2014 Orientering om arbeidet med ny strategi 

Linn Sæbø orienterte om reorganisering av barn- og ungdomsarbeidet. 
Fra høsten 2014: Spesielle gudstjenester der barn inviteres.: barn 0 – 6 år natt til 1. 

søndag i advent. Januar Tårnagentene (10-13 år) gudstj. som ender opp med 
gudstjeneste. 

 
Før påske: Barnas påskegudstjeneste. 

Annet tiltak: Styrke FRIBU med flere personer. 
Søndagsskolen: Èn søndagsskole pr. måned. 

Vedtak: Menigheten slutter seg til det framlagte forslaget. 
 

Sak 21/2014 Organisering om reorganisering av måten det arbeidet på 
Hans Chr. Andersen orienterte kort om stillinger, ansatte f.o.m. år 2015, økonomi, og 

reorganisering av råd. 
 

 

Møtet ble hevet kl. 2115. 
 

 
....Reidulf Hanssen................................................. 

- referent     - 
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Vielse 
 
Marianne Isaksen og Magnus Kvale, 

ble viet 30. august 2014 i Vestre Frikirke. 

 

 
Kirkens nettside 
Finner man på  
 
www.vestrefrikirke.no 
 

DØPTE 
 
Nikolai Hovland Jakobsen, født 17. 

mars 2014, ble døpt 14. september 
2014. 

 
Foreldre:  

Nina Zarabyan 
Jakobsen og  

Aslak Hovland 
Jakobsen. 

 

 
 

 
 

 
 

JULEMESSEN TRENGER GLADE GIVERE!! 

 

Lørdag 22. november 2014 braker det løs igjen med julemesse.  
Til denne dagen trenger vi flotte gevinster til salgsbord, barnetombola og åresalg.  

 

Ønskeliste HOVED- gevinster er følgende:  
Fenalår, Røkelaks, Matkurv, Gavekort Opera/Teater  

 
Ønskeliste åresalg/salgsbord/barnas lotteri 

Spiselige varer eller noe praktisk 
Barnelotteriet  

Leker, tegnesaker, spill, bøker  
 

Vi satser også i år på en bokavdeling, så har du bøker liggende i bokhylla eller LP – 
plater så kom med dem!! Retro fra 1950 – 1960 er ønskelig. Kan du strikke el hekle 

småting gjerne med mønster er dette flott. Komiteen trenger også hjelp til å selge lodd 
i forkant til messa. Har du mulighet til dette ta kontakt med komiteen 

                     
Rigmor Holen, 920 61 270 (leder) rigmor.holen@yahoo.no 

Anne – Grethe Hægeland, 994 67 683 

Ingunn Gullberg, 901 73 397 
Brit Åmot Øvensen, 456 17 366 

Jan Johansen, 902 76 269 

http://www.vestrefrikirke.no/
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November - Julemesse – Sang- og 

Musikkgudstjeneste! 
 
Helgen 22. og 23. november blir det stor 

aktivitet i kirken. Som for lengst annonsert: 
Det blir julemesse.  Lørdag kl. 12.00 åpnes 

dørene for fire timers hektisk aktivitet.  I 

tillegg til loddsalg, kjøp av diverse produkter 
og sist, men ikke minst åpen kafe med mye 

godt, skal Bislett Bad & Rundkjøring delta. 
Mannskoret med sin dirigent Tore Ulleberg 

har øvelsesweekend denne helgen.  Foruten 
å være med på julemessen skal de også 

synge søndag 23. under gudstjenesten.    

Denne gudstjenesten får et større 

innhold av sang og musikk enn vanlig.  
Christine Thune og Torgeir Koppang står 

allerede på programmet. 

 
Kollekten denne søndagen skal gå til det 

nye lydanlegget som er planlagt! 
Denne helgen blir altså helt spesiell. 

 
Velkommen! 

 
Men husk; det blir mange fine 

søndagsgudstjenester og aktiviteter i 
kirken vår før disse dagene! 

 

 
 

 

Gjør Vestre kjent! 
 
Overskriften kan tolkes som en oppfordring, 

et imperativ, men også som en handling.  
Og det er nettopp det det er. 

 
Jan Brusdal er i tillegg til å være leder av 

Bibelgruppen i Vestre også medlem av 
Omsorgsgruppen.  På siste møte i gruppen 

kom han med forslag om å gjøre Vestre mer 

kjent i lokalmiljøet.  Og i den forbindelse vil 
han bruke et kort med kopi av den 

akvarellen hans far i sin tid malte av Vestre.   
 

Ideen er nå i ferd med å bli satt ut i 

livet.  Ca. 1000 doble kort skal trykkes.   
På den ene siden vil høstens aktiviteter 

bli presentert.   Den andre siden skal 
inneholde litt informasjon om Frikirken 

og en hilsen. Jan skal personlig gå rundt 
med kortene.  Meningen er å putte dem i 

postkassene i kirkens nabolag.  

 
Et fint initiativ!  Det blir spennende å se 

på responsen! 
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Pastorens hjørne oktober 2014   

  
Tekst: Linn Sæbø 
 

Det er mye som skjer 
i Vestre. Vi har mange 

aktiviteter og 
arrangementer.  

I dette pastorens 
hjørne har jeg lyst til 

å reklamere litt ekstra 
for noen av dem.  

 
 

60 minutes som er vårt undervisnings-

tilbud utenom gudstjenesten. Høstens 
tema er Jesaja. Over tre torsdager går vi 

gjennom Jesajaboken fra kapittel 1 til 
kapittel 66. Det er utrolig spennende. Jeg 

hadde første undervisning og fikk fordypet 
meg i alt Jesaja har å by på; fantastisk 

poesi, grusomme dommer av folket, 
nydelige paradisskildringer og spennende 

storpolitikk. Den første samlingen har 
vært. Det betyr ikke at det ikke går an å 

komme på de to neste! Datoene for det er 
16.10 og 20.11. Da undervises det i 

henholdsvis Jesaja 40-54 og 55-66. Og 
jeg skal passe på at min undervisning om 

kapittel 1-39 legges ut på nettsiden, så 

kan du lese deg opp til du kommer den 
16.10! 

 
PS: det er perfekt som innledning til en 

bibelgruppesamling eller lignende  
 

Det andre jeg vil reklamere for er 
kveldsmessene på den siste onsdagen 

hver måned med påfølgende bibelgruppe i 
underetasjen. Det er alltid god mat å få 

når man kommer. Mat både for kropp og 

sjel. Og det er utrolig stimulerende å 
snakke med andre om bibelteksten, høre 

hva de får ut av den, hva de henger seg 
opp i, hva de synes er bra og hva de 

synes er vanskelig med teksten.  
 

  

Det skjer ting i høst, noe omorganiseres, 
noe trenger vi penger til. Felles for alt vi, 

kirkens råd og ansatte, gjør og for alle 
aktiviteter og arrangementer, er at vi 

ønsker at Vestre skal være et sted der alle 
kan trives. Der alle aldersgrupper har et 

godt tilbud. Der vi sammen driver en 
menighet med god økonomi og god 

styring. Der folk samles for å på et 
eller annet vis møte Gud. De to 

arrangementene jeg har nevnt over er på 

hver sin måte et sted å møte Gud.  
 

Du er hjertelig velkommen, til alle 
våre arrangementer.  

 
Høsten er tiden naturen dør. Høsten gir 

grobunn for at det igjen skal spire til 
våren. Under løvet og frosten vokser det 

noe. Slik som det ble lovet til Israelsfolket 
for mange år siden. Et løfte som ble 

oppfylt i Jesus. Høstens kirkeår er litt 
tungt, få festdager, men bots og bønne-

dag, allehelgensdag og domssøndag. Men 
rundt 1. desember snur det og blir håp og 

nytt liv. Jesus fødes og håpet tennes på 

nytt.  
 

«En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe 
og et skudd skal spire fra hans røtter. 

Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd 
med visdom og forstand, en Ånd med råd 

og styrke, en Ånd som gir kunnskap og 
frykt for Herren.»  

       
  Jesaja 9, 6-7a 

 
Med ønske om en god høst! 

 
 

Linn Sæbø 

Hovedpastor 
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Gudstjenester og møter 
 
 

 

OKTOBER 
 

Søndag    5. kl. 1100  Gudstjeneste 
       Katrina Myhren 

       Sang: Torstein Sødal og Maria Arredondo 
       Kirkekaffe 

 
Onsdag  8.  kl. 17–21  Åpen Kirke 

 

Søndag 12.  kl. 1100   Gudstjeneste 
       Arne Jor 

       Nattverd 
       Søndagsskole, Kirkekaffe 

 
Onsdag 15.  kl. 1200  Ytremisjon Andakt: Helge Utaker 

   kl. 17–21  Åpen kirke 
 

Torsdag16.  kl. 1900  ”60 minutes” Bibelundervisning 
 

Søndag 19.  kl. 1100  Gudstjeneste 
     Linn Sæbø  

     Nattverd Kirkekaffe 
     MENIGHETSMØTE etter gudstj. 

 

Onsdag 22.  kl. 17-21 Åpen kirke 
 

Søndag 26.  kl. 1100  Bots- og bønnedagsgudstjeneste 
     Linn Sæbø 

     Nattverd Kirkekaffe 
 

Mandag 27. kl. 1200  SENIORTREFF 
     Tema: Ekteskap mellom mann og kvinne. 

     Tapt sak eller uovervinnelig skanse? 
     Gjest: Jon Kvalbein 

     Servering 
 

Onsdag 29.  kl. 17–21  Åpen kirke 
   kl. 1900  Kveldsmesse med nattverd 

     Reidulf Hanssen 

   kl. 1920  Åpen bibelgruppe i Underetasjen. Servering 
   

Fredag 31. – søndag 2. nov. Frikirkens Synodemøte på Stavern folkehøyskole, Fredtun 
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NOVEMBER 

 
Søndag  2.  kl. 1100  Allehelgengudstjeneste 

     Reidulf Hanssen 
     Nattverd,  Kirkekaffe 

 
Onsdag  5.  kl. 17–21  Åpen kirke 

 

Søndag  9.  kl. 1100  Gudstjeneste 
     Linn Sæbø 

     Sang: Angelos 
     Nattverd, Kirkekaffe 

   
Søndag 16.  kl. 1100  Gudstjeneste  

     Reidulf Hanssen 
     Kirkekaffe   

 
Onsdag 19.  kl. 1200  Ytremisjon Andakt: Reidulf Hanssen 

   kl. 17–21  Åpen kirke 
 

Torsdag 20. kl. 1900  ”60 minutes” - bibelundervisning 
 

Lørdag 22.  kl. 11–16   JULEMESSEN 2014 

 
Søndag 23.  kl. 1100  Sang- og musikkgudstjeneste 

     Linn Sæbø 
     Sang: ”Bislett Bad og Rundkjøring” 

     Torgeir Koppang, Christine Thune m.flere. 
     Nattverd, Kirkekaffe 

 
Mandag 24. kl. 1200  SENIORTREFF 

     Tema: ”Tanker i adventstid.” 
     Gjest: Bjørg Paust 

     Servering 
 

Onsdag 26.  kl. 17-21  Åpen kirke 
 

   kl. 1900  Kveldsmesse med nattverd 

     Linn Sæbø 
   kl. 1920  Åpen Bibelgruppe i Menighetssalen 

     Servering 
 

Lørdag 29.    LYS VÅKEN  
     Barn mellom 10 og 13 år feirer kirkens ”nyttårsaften” 

  
Søndag 30.  kl. 1100  LYSVÅKEN-gudstjeneste 

     Linn Sæbø og Lys Våken-gjengen 
     Utdeling av trosopplæringspakker 

     Kirkekaffe 
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B-blad 
Ettersendes ikke 

Returneres med påtegning av ny adresse 

 

 
 

DESEMBER 
 

Onsdag 3.   kl. 17-21   Åpen kirke 
 

Lørdag  6.   kl. 1600  ADVENTFEST for  

    ”Vi over 60” Påmelding til kirkevertene 
     Middag 

 
Søndag 7.   kl. 1100  Gudstjeneste 

    Linn Sæbø  
    Kirkekaffe 

 
Onsdag  10. kl. 1200  Ytremisjon Gjest: Sidsel Lauten 

           kl. 17-21  Åpen kirke 
 

Lørdag   13. kl. 1900  Angelos julekonsert 
            Billetter selges ved døren 

 
Søndag  14. kl. 1100  Gudstjeneste 

            Linn Sæbø 

                                   Nattverd 
 

Søndag  21. kl. 1100  Gudstjeneste 
            Reidulf Hanssen 

            Nattverd 
 

 
            ........................................ 

 
 

 
 

 

Tlf. 23 15 89 00 (hele døgnet) 

Arne og Jorun Strøm  
Tom Budalen, Erik Gundersen 
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