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REDAKTØREN HAR ORDET! 
Det har vært en spennende tid for Vestre 

Frikirke. Vi har stått i et veiskille; skulle vi 

gå i retning av sammenslåing med 

Kraftverket eller skulle vi bygge opp Vestre 

til en ny generasjonsmenighet. Etter at 

stemmene på menighetsmøtet i desember 

ble talt opp, ble det klart at menigheten 

var delt på midten i dette spørsmålet. Det 

ble da klart for menighetens ledelse og 

pastoren i Kraftverket at dette ikke er nok støtte fra menigheten for å 

sette i gang samtaler om sammenslåing. Dermed kan det konkluderes 

med at retningen vi har valgt, er å bygge opp menigheten til en ny 

generasjonsmenighet. Fra mitt synspunkt kan dette bli en veldig 

spennende og utfordrende prosess. Det kan bli en prosess hvor vi 

begynner å drømme nye drømmer og stake ut nye retninger. Det kan bli 

en prosess hvor vi kan tørre å ta sjanser og være åpne med hverandre. 

En prosess hvor vi kan se bakover til misjonsbefalingen og fremover mot 

hva vi kan bli. Jeg gleder meg.  

Dette er også en spennende tid i kirkeåret. Den tiden hvor vi minnes på 

at det var en mann som levde for 2000 år siden og som døde for at vi 

kan få være Guds barn. Det er så vanskelig å forstå sorgen og smerten 

Jesus opplevde, samtidig er det så lett å glemme hva det betyr for oss og 

hvor fantastisk nåden er.  

 

Med ønsker om en riktig god påske,  

Veyni Arntsen 

Redaktør 
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Menighetsweekend på Hermon 

 

Det er på tide å begynne å glede seg til september. Nærmere bestemt 

menighetsweekenden den 9., 10. og 11. september. Det blir en sosial, 

inspirerende og aktiv helg på Hermon Høyfjellssenter. Hermon ligger i et flott 

fjellområde i nærheten av Geiteryggen, noe som innbyr til både korte og lange 

turer i fjellet. I tilknytning til høyfjellssenteret er det også et badeland som er 

tilgjengelig for oss både lørdag og søndag. Det blir samlinger og gudstjeneste 

hvor Jacob Landsvik og Reidulf Hanssen underviser og forkynner om 

temaet ”Hvem er da min neste?”.  

Menighetsweekend er en flott mulighet til å bli bedre kjent med de andre i 

menigheten. Komitémedlem for menighetsweekenden, Kari Sofie, trekker 

frem det at alle generasjoner møtes som det morsomste fra turene til Hermon. 

Påmeldingsinformasjon og priser finner du på Vestres hjemmesider; 

www.vestrefrikirke.no  

 

Edvards minner fra menighetsweekend  

Hva var det beste med å være med på 

menighetsweekend? 

Det aller beste var Badeland! Det var trivelig og 

sosialt. Vi var ganske mange ungdommer. 

Hva husker du best fra da du var på 

menighetsweekend? 

Badeland og turen inn på fjellet. De hadde gode 

vafler på hytta! 

 

file:///C:/Users/Hjemme/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XU1RLX9I/www.vestrefrikirke.no
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Tanker før påske 
Peter 

Når jeg tenker på kirkeår og høytider er det en eller noen få bibelske personer 
jeg knytter til bestemte høytider. Apostelen Peter er for meg en fastetidens og 
påskens mann. Peter både gleder og forundrer meg. Mannen har bare to trinn 
på bryteren. Jesus møtte ham i hans yrkesaktive hverdag. ”Følg meg,” sa 
Jesus. ”Straks lot han garnene ligge og fulgte ham.” Jeg undres og berøres.  

Dernest leser jeg Cæsarea Filippi-hendelsen hvor Jesus spør: ”Hvem sier folk at 
menneskesønnen er?” Svarene var muligens annerledes, men kanskje ikke 
færre enn de ville være i år 2016. ”Og dere?” spurte Jesus ”hvem sier dere at 
jeg er?” Peters svar imponerer meg: ”Du er Messias, den levende Guds sønn.” 
Etter dette overgir Jesus nøkkelmakten, binde- og løsemakten til Peter med 
følgende ord: ”Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det 
du løser på jorden skal være løst i himmelen.” 

Jeg tenker; at Jesus tok sjansen! 

I neste nu motsetter Peter seg at Jesus skal ”dra til Jerusalem… og lide mye” 
Og av Jesus får han høre: ”Vik bak meg Satan. Du har ingen sans for det som 
Gud vil, bare for det som mennesker vil.” Helt utrolig kontrastfylt!  

I Getsemanehagen like før Jesus tas til fange gir Peter dette sterke løftet: ”Om 
jeg så skal dø med deg (Jesus), vil jeg ikke fornekte deg.” Bare litt senere, i 
ordveksling med en tjenestepike, er bryteren snudd: ”Da gav Peter seg til å 
banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne Jesus.”  

Jeg tror Peter hadde en verre påske enn de andre disiplene. Tenk å være 
utropt til grunnfjellet i Guds rike på jord, og dumpe så maksimalt! En 
sangstrofe kommer for meg: 

”Jesus kjenner Peter, bedre enn han gjør selv, men han elsker han allikevel.”   

Peters fall var med i smertebyrden som Jesus bar med opp på Golgata kors. 
Der var også ditt og mitt tatt med. La oss nå i fasten og påskedagene ta tid til å 
betrakte, undre oss og takke!  

Og påskemorgen lød en hilsen fra himmelen og Jesu tomme grav: ”Gå av sted 
og si til hans disipler og til Peter: Jesus går i forveien for dere…”(Markus 16,7) 

Det var neppe tilfeldig at Peters navn ble nevnt eksplisitt. Å bli kalt ved navn er 
noe spesielt. Enkelte dager kjennes nåden, omsorgen og kjærligheten mer 
kjærkommen og livsnødvendig enn når som helst, ikke sant?   

 

Siste gang vi møter Peter i evangeliene er han ”oppe til muntlig”. Evangelisten 
Johannes skildrer situasjonen. I eksamineringen tredje runde sier Peter noe 
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oppgitt: ”Herre du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.” Alt, det er ganske drøyt, 
også i Peters liv. Men den oppstandne og himmelfartsklare fornyer kallet fra 
Genesaretsjøen for tre år siden: ”Følg meg!”  

Jeg sier bare: Takk for nåden og tillitten, min Herre og min Gud!  

Reidulf Hansen 

Mus i kirken 
På lørdag den 9. januar vrimlet det av mange små mus i kirken. De var både 

oppe og nede og de fikk til og med godteri. Det høres kanskje litt rart ut å gi 

godteri til mus, men dette var ingen vanlige kirkerotter, for kriken hadde 

nemlig fått besøk av mange barn som hadde kledd seg ut som mus og som 

feiret det nye året. Vi fikk til og med tatt bilder av musene:  

Stjernespekket konsert i Vestre 

 

Gospelkoret HIM, Torstein Sødal og Maria Arredondo skal holde konsert i 
Vestre Frikirke lørdag 23. april klokka 19.00. Maria Sødal Arredondo har i løp 
av sin 15 år lange sangkarriere hatt mange populære sanger, en kritikerrost 
hovedrolle i Sound of Music og utallige opptredener i inn- og utland. I de siste 
årene har hun samarbeidet mye med sin ferske ektemann, Torstein Sødal, 
som har sunget sammen med Hanne Krogh på hennes julekonserter, før han 
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ble en del av julekvartetten «Stille natt, hellige natt». En 2 plass i Melodi 
Grand Prix og 3 plateutgivelser senere regnes han som en av landets beste 
mannlige sangere. 

"Gospelkoret HIM" har i en årrekke blitt regnet for å være et av landets beste 
gospelkor. Deres medvirkning på konserten vil definitivt være noe å få med 
seg. Om ikke taket løfter seg når koret trøkker til, så vil det nok i alle fall løsne 
litt maling fra veggene.  

Billetter kan kjøpes på www.billettservice.no. 

  

file:///C:/Users/Hjemme/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XU1RLX9I/www.billettservice.no
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En velsignelse 
Tekst: Veyni Arntsen  

Det har gått 27 år siden Hans Chr. Andersen ble ordinert til eldste i Vestre 

Frikirke. Gjennom disse 27 årene har han brukt utallige timer og stort 

engasjement i menigheten, noe han ikke har opplevd som noen belastning, 

men tvert om, det har vært en velsignelse.  

Jeg møtte Hans Chr en søndag etter kirkekaffen i slutten av februar, fire dager 

etter at han kom hjem fra ferie på Mauritius. Det var ikke så lenge siden Hans 

Chr. hadde fortalt menigheten at han trekker seg som eldste, og gjennom det 

som leder av menighetsstyret. Detter er en avgjørelse han har tenkt på å gjøre 

i et par år, og som han meddelte Eldsterådet da han kom tilbake fra ferie i 

august i fjor. Han refererer til Forkynnerne når han sier at ”alt har sin tid”, og 

han synes at det nå er på tide å la noen andre slippe til i den lederstillingen i 

menigheten, noen som kanskje kan bidra med noe annet enn han selv har 

gjort.  

Det har vært en spennende høst for menigheten, og også for Hans Chr. I høst 

la menighetsstyret og eldsterådet frem to retninger for menighetens fremtid, 

som skulle blitt stemt over på menighetsmøtet i desember. Alternativene var 

at vi enten skulle bygge Vestre til en ny generasjonsmenighet eller at vi skulle 

gå inn i samtaler om å slå oss sammen med kraftverket menighet. Resultatet 

fra avstemningen var at det ble like mange stemmer på hver side, et mandat 

som blir for svakt som utgangspunkt for å starte samtaler om sammenslåing. 

Resultatet av høstens prosess er altså at vi skal bygge Vestre til en ny 

generasjonsmenighet. Da jeg spurte Hans Chr om hans tanker rundt dette så 

svarte han at det hadde vært en god prosess, men at den burde ha blitt gjort 

for mange år siden. Han poengterte at rekrutteringen til menigheten har vært 

synkende de 10-20 siste årene, men at det er først nå at vi har lagt godt merke 

til det.  

Selv om Hans Chr skulle ønske at menigheten kunne gått inn i samtaler om 

sammenslåing med Kraftverket så opplevde han ikke resultatet som noen 

form for personlig nederlag. Han kommenterte dette med å si ”Herren passer 

på sine”. På spørsmål om hva han tenkte om dagens situasjon så svarte han at 

han var litt bekymra for hvordan menigheten vil klare å rekruttere og bli flere 

fremover. Han lurte på om noen av forkjemperne for å bygge Vestre om til en 

ny generasjonsmenighet kommer til å ta ansvar for å sette en ny retning og 

drømme nye drømmer for menigheten. Dermed kan vi kanskje si at 

utfordringen er gitt.  
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Selv om Hans Chr ikke lenger 

kommer til å være leder av 

menighetsstyret så har han lyst til å 

fortsette å engasjere seg i 

menigheten og dens virkegrener. Så 

vi har ikke sett det siste av Hans Chr 

Andersen. Heldigvis!  

 

 

 

Hans Chr og Anne May på golfbanen 

på Mauritius. 

Foto: Hans Chr Andersen 

 

 
11 salmer 

Kaftverket menighet har spilt inn en 
plate som inneholder de salmene 
som de oftest synger i 
gudstjenestene sine.  
 
Releasekonserten for plata 11 salmer 
fant sted i Vestre frikirke torsdag 11. 
februar, og da ble også plata 
tilgjengelig på iTunes og Spotify. 
Plata inneholder flotte og mektige 
salmer som Sorgen og gleden de 
vandrer til hope, Ingen vinner frem til 
den evige ro og I dine hender fader 
blid med en litt fornyet og 

inspirerende  innpakning. Plata kan også kjøpes på CD til kr 150.  
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Seniorgruppas adventsfest 

Lørdag 5. des. 2016 kl.16.00 ble det duket - på lekker vis - til Adventsfest i Oslo 

Vestre frikirke. Diakonigruppen ledet av Torunn Nesset hadde ansvar for 

arrangementet, og for en strålende Adventsfest det ble. Femti festkledde 

seniorer utgjorde gjesteflokken. For det meste var det folk fra Vestre, men en 

hyggelig gruppe fra Bærum frikirke samt fra Oslo Søndre frikirke deltok også - 

mange av disse med røtter i Vestre. Det ble servert en deilig varm juletallerken 

og en velsmakende dessert. Senere fikk vi kaffe og kaker. Det ble 

lysbildefremvisning for å friske opp minner fra gode, gamle festdager i Vestre. 

Katrina Noddeland Myhren holdt en meget velforberedt og tankevekkende 

andakt basert på Apostlenes gjerninger 9: Jesu møte med Saulus utenfor 

Damaskus. Hjertelig takk til Diakonigruppen for en herlig fest med god 

stemning og et minne om forhåpningene som preger Adventstiden! 

 

 

Programmet for seniorgruppa fremover er som følger: 

Mandag 7. mars, Sven Aasmundtveit kl. 12.00 

“Å komme til en ny gjerning som pastor i en menighet – deres og mine 

forventninger” 

Mandag 4. april, Maria Valen-Senstad kl. 12.00 

“Pastorfrue – anno 2016” 

Mandag 2. mai, Arnfinn Løyning kl. 12.00 

“Å være i embetet forstander/pastor/hyrde over mange år – mine erfaringer” 

Mandag 6. juni, sommeravslutning kl. 12.00 
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Gleder meg til å se dere mandager i kjellerstuen på Oslo Vestre Frikirke. 

Venner fra Bærum og andre interesserte er hjertelig velkomne. 

Beste hilsen Judy 

 

Mulighetene er mange for å engasjere seg i Vestre. 
Vestre er en Frikirke som drives av frivillighet, og det er mye du kan bidra med. 

Menighet er en organisme, som trenger ledere og frivillige i alle virkegrener 

for at denne organismen skal fungere. Akkurat nå trenger vi spesielt ledere i 

Vestres trosopplæringsarbeid for barn og ungdom.  

Søndagsskoleleder: Per i dag finnes det søndagsskole annenhver søndag, men 

vi ønsker å ha søndagsskole hver søndag. Vi har to studenter som står på for 

at Vestres barn skal få trosopplæring, men vi trenger flere som vil engasjere 

seg i søndagsskole og trosopplæring. Jo flere som kan tenke seg å bidra, jo 

mer overkommelig blir dette, og desto nærmere er vi målet om søndagsskole 

hver søndag. Kontakt: katrina.myhren@vestrefrikirke.no 

Vaske i kirken: Vi trenger flere som vil vaske i Vestre. Kirken er mye brukt, og 

trengs å vaskes hver uke. Er du vaskedyktig, så heng deg på! Kontakt: 

post@vestrefrikirke.no  

Filterleder: Vestre driver en ungdomsklubb i samarbeid med Østre og Bærum 

frikirke. Denne foregår annenhver fredag, og de trenger ledere i alle aldre. Per 

nå er de tre, og trenger flere pådrivere. Oppgavene er variert og de tilpasses 

hver enkelt, og deres styrker. Alt fra deg som vil være «bak kulissene» og deg 

som vil være i dem! Kontakt: katrina.myhren@vestrefrikirke.no 

Det finnes også mange flere muligheter for engasjement. For eksempel sang, 

musikk, tekstlesning, forbønn på gudstjenester, omsorgsgruppe, husgruppe, 

kveldsmesse, suppe for 7 (sosial samling), seniortreff, ytremisjon, kirkevert, 

styring av lyd, prosjektorstyring osv.  Ikke nøl med å sende en mail til 

katrina.myhren@vestrefrikirke.no om du har spørsmål som går på dette med 

tjeneste. Det er garantert noe som er for deg! 
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LEDIGE POSISJONER I MENIGHETSSTYRET 
Menighetsstyret i Vestre Frikirke er i endring.  Fire roller er på valg.  Disse 

rollene er: leder for menighetsstyret, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig 

og FRIBU-leder. Hans Christian Andersen går ut av menighetsstyret.  Han har 

fungert både som leder og økonomiansvarlig siden styret ble etablert høsten 

2014. Marianne Drivdal slutter som FRIBU-leder etter flere år i denne 

funksjonen. Rollen som informasjonsansvarlig har hittil vært «ubesatt».  

Valgkomitéen som består av Jan Olav Høgetveit, Ane Tveit og undertegnede 

jobber i skrivende stund med å finne kandidater til de ledige posisjonene.  

Kandidatene presenteres før menighetens årsmøte 17. mars. Valgkomiteen 

oppfordrer menigheten til bønn for et menighetsstyre som kan bli til 

velsignelse for menigheten. 

På vegne av valgkomiteen 

Torunn Nesset 

 

Katrinas hjørne 
INN- OPP- UT- Menighetens balanse 
Tegn en trekant. Nederst til vestre skriver du «inn». 
Nederst til høyre skriver du «ut» og i spissen på 
toppen skriver du «opp».  
 
Inn 
«Inn» er fokus på disippelfellesskapet. Slik som 
Jesus valgte 12 disipler, og tre av dem brukte han 
ekstra mye tid sammen med. Jesus fokuserte «inn» 
på sine venner og brukte tid sammen med dem.  
 
 
Opp  
«Opp» handler om å trekke seg tilbake for å lytte 
opp (og inn). Jesus trakk seg ofte unna for å snakke med Gud, sin Far. Han bad, 
og han var stille og lyttet. Han trengte å høre sin Fars stemme, og dele alt han 
tenkte på med ham (Mark 1,35 Mark 6, 45-46 Mark 14,32-36). Han lærte også 
disiplene sine og oss å rette blikket opp, å be (Matt 6,6-13). 
 
Ut 
Jesus sender disiplene sine ut på sin Fars oppdrag. Gud elsker hele verden (Joh. 
3,16), og vil at alle skal få mulighet til å tro på ham. Gud har omsorg for alle og 
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ønsker å vise dem sin praktiske kjærlighet. Disipler til alle tider skal få være 
med Jesus der han går ut for å vise veien til Gud. Vi mennesker er forskjellige 
og det gir mange gode muligheter for Jesus å nå ut til mange på forskjellig vis.  
Tenk også på disse tre (inn, opp, ut) i menighetssammenheng. Hva er Vestres 
styrker og svakheter? Er vi best på inn, opp eller ut? Hvor er det ubalanse, og 
hva er årsaken til det? «Ransak ditt hjerte» er en setning jeg ofte har hørt i 
oppveksten i menighetssammenheng. Ransak ditt hjerte, og rett fokus på det 
du ikke er så godt på. Menigheten trenger at alle blir bedre på både inn, opp 
og ut. Vi er bedre sammen! 
 
Inn opp eller ut? 
Hva ser du at du trenger å bli bedre på? 
Hva synes du er det letteste å prioritere mest? 
Hva er Vestres styrke, og hva er Vestres utfordring? 
Hva skjer med et disippelliv eller menighetsliv som mangler opp-dimensjonen, 
inn-dimensjonen, eller ut-dimensjonen? 
 
Kilder: Å bygge en disippelkultur av Mike Breen, Steve Cockram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Vi er et familiedrevet begravelsesbyrå med lang erfaring.  

Hos oss blir du møtt med personlig service, kunnskap og varme. 
Vi har alltid tid til en samtale og kommer gjerne på hjemmebesøk! 

Du finner oss i våre lokaler i Grønlandsleiret 13 og i Ensjøveien 14 B. 
Vi betjener hele Oslo og omegn. 

Telefon: 23 15 89 00 
m.jacobsen@gravferd.no 

www.gravferd.no 
 

 

  

mailto:m.jacobsen@gravferd.no
http://www.gravferd.no/
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PROGRAM FREMOVER 
MARS 

Tirsdag 1. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 2. Kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 

 Kl. 19.00 Suppe for 7 
Vi samles hjemme hos noen og spiser 

Lørdag 5. og 
søndag 6. 

 Tårnagentene 
For alle barn fra 7-9 år. 
Eget program foreligger 
Kontakt Marianne Drivdal for mer info. 

Søndag 6. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste 
Katrina Myhren 
Kirkekaffe 

Mandag 7. Kl. 12.00 Seniortreff 

Tirsdag 8. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 9. Kl. 18.00-21.30 Åpen Kirke 

Søndag 13. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste/Thomasmesse 
Tekst: Luk. 1, 39- 45 
Reidulf Hanssen og Bjørg Paust 
Sang: Angelos 
Søndagsskole 
Kirkekaffe 

 kl. 17.00 Kraftverket gudstjeneste 

Tirsdag 15. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 16. Kl. 12.00 Ytremisjonen 
Gjest: Katrina Myhren 

Kl. 18.00-21.00 Åpen kirke 

  

Torsdag 17. kl. 19.00 Menighetens årsmøte 

Søndag 20. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tekst: Påsken i tekst og toner for store og små 
Nattverd  
Kirkekaffe 

Torsdag 24. Kl. 18.00 SKJÆRTORSDAG 
Nattverdgudstjeneste  
Kirkekaffe 

Søndag 27. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
Tekst: Joh. 20, 1-10 
Jakob Landsvik 
Nattverd 
Sang: New Voices 
NB: Ikke søndagsskole 
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Kirkekaffe 

Tirsdag 29. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 30. Kl. 18.00-21.00 Åpen kirke 

 Kl. 1900 Kveldsmesse med nattverd 

 Kl. 1920 Åpen bibelgruppe i Menighetssalen 
Servering 

APRIL 
Lørdag 2. Kl. 12.00 Gudstjenesteverksted for barn 

Avsluttes med middag for barn, unge og 
voksne 

Søndag 3. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Barnas Påskegudstjeneste  
Tekst: 1. Pet. 1, 3-9 
Katrina Myhren 
Angelos 

Mandag 4. Kl. 12.00 Seniortreff 

Tirsdag 5.   Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 6. Kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 

Søndag 10 Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Musikk og sanggudstjeneste 
Tekst: Mark. 6, 30-44 
Sang: New Voices 
NB: ikke søndagsskole 
Kirkekaffe 

Tirsdag 12. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 13. Kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 

Torsdag 14. Kl. 19.00 Suppe for 7 
Vi samles hjemme hos noen og spiser 

Søndag 17. Kl.10.30 Bønn 

 Kl.11.00 Gudstjeneste 
Kjetil Gilberg 
Tekst: Joh. 14, 1-11 
Kirkekaffe 

Tirsdag 19. Kl.18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 20. Kl. 12.00 Ytremisjonen 
Gjest: Jan Torris Løvgren 
Tema: Ordet om forsoningen 

 kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 

Søndag 24. kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste 
Jakob Landsvik 
Tekst: Joh 17, 6- 11 
Søndagsskole 
Nattverd 
Kirkekaffe 

 Kl. 17.00 Kraftverket gudstjeneste 

Tirsdag 26. Kl.18.30-21.00 Angelos øver 
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Onsdag 27. Kl.18.00 -21.00 Åpen Kirke 

 Kl. 19.00 Kveldsmesse med nattverd 

 Kl. 19.20 Åpen bibelgruppe i Menighetssalen 
Servering 

MAI 
Søndag 1. Kl. 11.00 Ingen gudstjeneste. Frikirkekonfirmantene 

lager gudstjeneste for oss i Bærum frikirke 

 Kl. 17.00 Gudstjeneste med konfirmantene i Bærum 
Frikirke. Konfirmantene lager og holder 
gudstjenesten. 

Mandag 2. Kl. 12.00 Seniortreff 

Tirsdag 3. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Søndag 8. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste  
Tekst: Joh. 16, 12- 15 
Gjest 
Søndagsskole 
Sang: Angelos 
Nattverd 
Kirkekaffe 

 Kl. 17.00 Kraftverket gudstjeneste 

Tirsdag 10. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 11. Kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 

Søndag 15. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste 
Gjest 
Tekst: Joh. 14, 23- 29 

Onsdag 18. Kl. 12.00 Ytremisjonen 

 Kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 
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MAI 
Søndag 22. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tekst: Luk 24, 45- 48 
Reidulf Hanssen 
Nattverd 
Kirkekaffe 
Søndagsskole 

 Kl. 17.00 Kraftverket gudstjeneste 

Tirsdag 24. Kl. 18.30-21.00 Angelos øver 

Onsdag 25. Kl. 18.00-21.00 Åpen Kirke 

 Kl. 19.00 Kveldsmesse 

 Kl. 19.20 Åpen bibelgruppe i menighetssalen 
servering 

Søndag 29. Kl. 10.30 Bønn 

 Kl. 11.00 Gudstjeneste  
Tekst: Joh. 3, 1- 13 
Gjest 
Nattverd 
Kirkekaffe 
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B-blad 
Ettersendes ikke 
Retur til            

Oslo Vestre Frikirke 
Pilestredet 69 
0350 Oslo 
 
PORTO BETALT 
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