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Endelig er Oslo i ferd med å åpnes opp 
etter sju måneder med strenge smittevern-
tiltak. Flere og flere er vaksinerte, og når 
sommeren er over er det godt håp om at vi 
kan nærme oss en mer normal livsførsel.

I Vestre har vi ikke feiret gudstjenester i 
kirken siden november. Siden da har vi 
hver søndag lagt ut gudstjenester på nett. 
Ut fra tilbakemeldingene vi har fått, har 
mange hatt glede av disse. Men idet lange 
løp, tapper det et fellesskap når vi ikke kan 
møtes. Jeg ser fram til at vi skal få samles 
til gudstjenester i kirken fra 15 august av. 

I dette nummeret av menighetsbladet av-
slutter vi det siste årets serie om hvordan li-
vet har vært for noen av Vestre medlemmer 
under koronaen. Kjetil Øvensen skriver om 
hva som skiller Østre og Vestre Frikirke. I vår 
nye serie om våre leietakere, er vi kommet 
til Anonyme Alkoholikere – AA. Vi får siste 
nytt om menighetens økonomi, siste nytt 
fra forvaltningsrådet og Reidulf Hanssen 
deler tanker om hva kirken er for noe.

Vi går nå inn i sommeren og inn i ferien. 
Det er tid for hvile og å nyte den norske 
sommeren. I Markus evangeliets sjette 
kapittel fortelles det om Jesus og disiple-
ne hadde hatt det svært travelt. Mye folk 
oppsøkte Jesus, og det var noe hele tiden. 
Det ble mye så mye at de ikke fikk tid til å 
spise. Det er da Jesus sier til disiplene: «Kom 
med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, 
og hvil dere litt!» 
 
Måtte vi alle i løpet av sommeren få være 
alene med Jesus og hvile oss litt. God som-
mer!

Redaktøren har ordet
Tekst: Gunnar Johnsen, pastor

Gunnar Johnsen.      
Foto: Privat
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10. november i fjor ble Oslo stengt ned for andre gang. I disse dager, sju måneder 
senere, åpnes endelig byen gradvis opp. Vi har snakket med to av medlemmene i 
Vestre om hvordan livet deres har vært under koronaen.

Livet under koronaen
Tekst:  Gunnar Johnsen

Hvordan har livet ditt endret seg under 
koronaen?
Tiltakene har jo endret alles liv, men selv 
har jeg forsøkt å leve så normalt som 
mulig. Har stort sett vært på jobb og møtt 
familie og venner innenfor regelverket. 

Hva synes du har vært og er det verste med 
alle restriksjonene vi må etterleve?
Mengden av regler som kommer og går 
på kryss og tvers av kommuner og byer. 
Og at mange av restriksjonene hverken gir 
mening eller er begrunnet godt nok.

Hva savner du mest? 
Det normale. At jeg selv kan velge hvor-
dan jeg skal leve. At livet ikke blir styrt av 
myndigheter og folkehelseinstitutt og et 
media som teller syke og skriver nyheter 
for flest klikk. 
 
Ser du noe positivt i slik vi har måttet leve 
livene våre? 
Nei, det kan vel ikke være mulig? Covid er 
årsak til stor ledighet, fravær av sosial om-
gang, mennesker som mister livsverk og 
gamle og ungdom som tvinges i ensomhet 
og inn i psykiske utfordringer. Hjemme-
kontor fungere kanskje for mange, men 
for egen del blir bare jobbtiden lengre på 
hjemmekontor og skillet mellom jobb og 
fritid borte.

Navn: John Ole Hægeland.
Alder: 58 år
Bosted: Nordstrand
Jobb: Aker BP
Når ble du medlem i Vestre: Tror det var i 
1986.

John Ole Hægeland
Foto: Privat
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 Hvordan er det å ikke kunne gå på vanlige 
gudstjenester og andre arrangementer i 
menigheten? 
Det er et stort savn å ikke kunne besøke 
vår menighet eller andre kirkebygg. At vi 
fortsatt holder stengt, er nesten ikke til 
å forstå? En tur i Oslos gater forteller et 
bilde som er i full kollisjon med ideen at vi 
ikke kan åpne våre kirker. Kan restauran-
tene fylles, må Guds hus kunne gjøre det 
samme. 

 Hva ser du mest fram til når koronaen er 
over? 
Besøke Vestre, venner, familie og gjøre 
det jeg selv ønsker å gjøre uten å våkne til 
stemmene til Nakstad og Høie.

Navn: Kari Mette Lillestølen
Alder: 66 år
Bosted: Oslo
Jobb: Sykepleier. Pensjonist fra 1/1-20
Når ble du medlem i Vestre: Døpt i Vestre i 1955

Hvordan har livet ditt endret seg under koronaen?
Covid-19-restriksjonene falt sammen med at 
jeg nylig var blitt pensjonist. Dette var jo en 
stor overgang i seg selv, og jeg hadde vel ikke 
rukket å etablere en helt fastspikret plan for 
min nye tilværelse. Den største forandringen 
for meg, var at jeg har fått gå mange flotte turer 
i Oslo-området på dagtid, på kjente og ukjente 
steder, både alene og med venninner i samme 
situasjon som meg. Oslo er en perle! Jeg er 
altså ikke av dem som har lidd mest under 
coronarestriksjonene.

Kari Mette Lillestølen
Foto: Privat
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Hva synes du har vært og er det verste med alle 
restriksjonene vi må etterleve?  
Restriksjoner for samvær med familie og 
venner er det jeg har savnet mest. Det å kunne 
være flere, og mere sammen med barn, barne-
barn og venner her i Oslo-området, og besøke 
venner og familie som ikke bor i Oslo.  Jeg liker 
å ha noen faste rutiner, blant annet hadde 
jeg to faste dager i uken kl. 09 på Friskis og 
Svettis-partier, som fungerte fint inntil restrik-
sjonene kom. Det savner jeg. Det blir ikke det 
samme å følge instruktøren på Teams hjemme.
Jeg er med i en kinogruppe med damer, de 
fleste med tilknytning til Vestre.  Denne har lig-
get nede i flere måneder. Men, helt nylig var vi 
sammen Igjen og så «The Father» med Anthony 
Hopkins i hovedrollen. Glimrende!
Jeg har ellers savnet Vestre i sin normale gjen-
ge, spesielt gudstjenestene, men jeg har satt 
stor pris på de gudstjenestene dere har laget og 
sendt ut på nettet! 

Hva savner du mest? 
Det har vært et stort savn å ikke kunne møte 
mennesker jeg er glad i.
Jeg setter pris på at samfunnet nå er i ferd med 
å åpnes igjen og at det blir mulig å treffes ute 
til et godt måltid, og andre aktiviteter med 
venner og familie, ute og inne. Jeg er glad i 
kirken min, og vokste selv opp med å gå til 
gudstjeneste på søndager. Det savner jeg nå.

Ser du noe positivt i slik vi har måttet leve livene 
våre? 
For min del, blant annet fordi jeg er blitt 
pensjonist, har jeg hatt stor glede av å tilbringe 
mer tid på hytta, bare vel en time unna! Her er 
det alltid noe å gjøre, og mye å glede seg over. 
I en større sammenheng, og spesielt etter co-
rona-utbruddet, har jeg tenkt at ikke alle skal/
bør reise så mye på kryss og tvers på kloden 
vår som før(?). Endel planter, dyr, insekter og 
bakterier mm er ulikt fordelt på kloden, og 
hører naturlig til der de lever.  

Hvordan er det å ikke kunne gå på vanlige 
gudstjenester og andre arrangementer i me-
nigheten? 
Det er et savn å ikke treffe kjente og kjære, hilse 
på, klemme, og å få en prat ved kirkekaffen. 

Hva ser du mest fram til når koronaen er over? 
Jeg ser frem til det normale livet, så enkelt.
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Østre og Vestre, noen forskjeller?

Av: Kjetil Øvensen, medlem av eldsterådet.

Østkant og vestkant
For en innflytter kan det med østkant og vest-
kant i Oslo være vanskelig å begripe. Hvordan 
kan en liten elv gjøre en så stor forskjell? 
Akerselva risser inn varige merker i folks sinn 
fra den dagen man blir født i denne byen, 
og de varer livet ut. Akerselva markerer en 
motsetning i byen. Den er heldigvis avtagende, 
men fremdeles merkbar. Ikke minst i politik-
ken. Hvorfor kan ikke vestkanten ta mer ansvar 
innenfor rusomsorgen? Hvorfor er det ikke fle-
re hoteller på østkanten? Det er lite som skal til 
for å tenne en ild, for eksempel når rike menn i 
vest snakker om forhold i Oslo øst. 

Det finnes folk på Oslo vest som aldri setter 
sine bein på østkanten. Tilsvarende finnes det 
folk på østkanten som ikke besøker de vestlige 
bydeler. Det er jo synd. Frognerparken er abso-
lutt verdt et besøk. Og er man klar over hvilket 
rikt fugleliv det er på Østensjøvannet? Oslo er 
ikke alene. Man finner det samme i London. I 
Glasgow lever det barn på østkanten som aldri 
har vært i sentrum og slett ikke på vestkanten.

Jeg har ikke sett skrevet noe sted at det var en 
motsetning mellom øst og vest da Kristiania 
Frimenighed (nåværende Østre frikirke) i 
1920 ble delt i to etter en «sognekirkemodell». 
Følgende grense ble satt fra Festningen: Aker-
gaten, Akersveien, Telthusgaten til Akerselva, 
som dannet grensen videre nordover. Det var 
et praktisk spørsmål det hele. For mange ble 
kirkeveien lang til Lakkegata. Dessuten var 
kirkehuset for lite. 

Østre
Østre har en stolt historie og beliggenheten 
er verdt et dypdykk. Kirken ble tegnet av den 
danske arkitekten Carl Konopka. Selv om det 
kanskje ikke nevnes så ofte i Frikirkens egne 
skrifter, lå kirkebygget i 1885 i det mest belas-
tede området av byen. Fra det såkalte «Kutørje» 
(Kutorget), nåværende Grønland Torg, var 
det ca. 5 minutters gange til Lakkegata 47. På 
Kutørje foregikk kjøp og salg av kveg, hester 
og griser. Husdyr ble drevet langs gatene til 
Grønland. Det var mange private slakterier i 
området og kjøttkontrollen dårlig. I 1914 stod 
Oslo Slaktehus med Kjøtthallen ferdig på sam-
me sted. For «Kutørjsgutta» ble det enda mer å 
gjøre og enda mer kveg i gatene. 

I tillegg var Vaterland beryktet for sine brenne-
vinsutsalg. Ved Akerselva, tett ved Østre, befant 
mange av byens fylliker seg. Husbåtene lå tett. 
I elvas nærhet lå det også garverier, særlig i 
Brugata på Vaterland. Behandling av skinn 
ga en forferdelig stank. Veinettet var til tider 

Østre Frikirke i juni 2021



8

i dårlig forfatning. Sett mot denne bakgrunn, 
kan det godt tenkes at mange bosatt vest i byen 
ikke hadde store motforestillinger mot å slippe 
«tjukke» østkanten. Men neppe det viktigste. 
Da Vestre stod ferdig i 1920, var det slutten på 
en lang prosess. Frikirken hadde drevet virk-
somhet på Kristianias vestkant i 28 år. 

Flere ganger har Østre vært truet av sanering. 
Det er et slags trass over Østre der den klorer 
seg fast nederst på Tøyen. Og når vi tenker 
etter, hvor ellers bør en kirke ligge enn nettopp 
der hvor mange i de lavere samfunnslag 
befinner seg? 

Vestre
Sigvard Engeset ble Vestres første forstander og 
tjenestetiden ble 33 år. Sunnmøringen Engeset 
hadde innpass både i øst og vest. I festskriftet 
til Vestres 25-årsjubileum i 1945, kan det likevel 
merkes en slags snobbethet. Kanskje ville man 
signalisere at medlemmene hadde slått seg 
opp i samfunnet og hadde solide jobber spredt 
rundt i alle lag. Mange nevnes med titler. Her 
var det en ingeniør ved Statsbanene, frimer-
kekontrollør, gartner, kjøpmann, skredder, 
bybud, vaktmester, lærer, fullmektig, speditør, 
agent, veivokter, maler osv.

Hamskiftet
I 1959 skjedde et hamskifte i Frikirken. På sy-
nodemøtet ble Jens Lund Andersen fra Rjukan 
valgt til synodeformann. Birger Hammersmark 
kom inn som nestformann. Hammersmark var 
nettopp blitt forstander i Østre Frikirke i Lak-
kegata 47. Året etter, i 1960, ble Lund Andersen 
forstander i Vestre i Pilestredet 69. De ble loka-
le høvdinger i øst og vest. Begge menighetene 
ble svært toneangivende i kirkesamfunnet.

I stil fortsatte menighetene å være ganske like 
på 60- og 70-tallet. Som innflytter var det litt 
tilfeldig hvor man havnet. Hadde man venner i 
Østre, havnet man gjerne i Østre, eller i Vestre. 
Begge menigheter kastet seg på tensing-bølgen 
på 70-tallet. Det er vanskelig å måle hvilken 
betydning Reflex og Angelos har hatt. Vi vet 
bare at de to korene ble den viktigste aktivite-
ten i henholdsvis Østre og Vestre og genererte 
mange medlemmer.

Lund Andersen identifiserte seg mer i retning 
av kirke enn bedehus. Lund Andersen så at 
Frikirken ikke var et klart luthersk alternativ til 
statskirken. Frikirken var sterkt influert av ny-
evangelismen. Den var litt «ullen» og preget av 

Hausmanns bro. Den hvite konstruksjonen i 
stål ble oppført i 1892, 7 år etter at kirken i 
Lakkegata stod ferdig.

Vaterlands bro. Den første broen ble 
oppført i 1654. Dagens bro er fra 1942.
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reformert og metodistisk tankegods. Frikirken 
hadde også stagnert. Man kunne ikke fortsette 
å kjøre i gamle spor. Lund Andersen  så det 
som nødvendig å blankpusse de lutherske 
bekjennelsesskriftene og sterkere vektlegge 
sakramentene. Ikke minst begynte man å jobbe 
med det liturgiske. Andersen ertet til stadighet 
på seg organisasjonene innenfor statskirken. 
Han distanserte seg fra bedehusene som så på 
seg selv nærmest som frikirker.

Da Andersen og Hammersmark kom inn, var 
det en prekær pastormangel i Frikirken. Noe 
måtte gjøres. Det førte til opprettelsen av 
Luthersk Bibel- og Menighetsseminar (LBM). 
Skolen ble liggende i Josefines gate 3 og 5, 
rett ved Vestre. Det ble et kraftsentrum for 
Frikirken og en kraft også for Vestre. Her fikk 
Lund Andersen et kollegium. Særlig ble to av 
lærerne, Helge Utaker og Olav Runestad, ble 
viktige samtalepartnere for Andersen. Det 
Andersen hadde av teologiske mangler, kunne 
han få dekket av kollegiet. Også studentene 
ved LBM ble fanget av Frikirkens nye profil. De 
fleste ble vankende i Vestre. Man trengte ikke ta 
på seg jakka engang. Kirken lå jo rett over gata. 
Vestre ble en studentmenighet. 

Østre og Vestre i nyere tid
I 1993 flyttet LBM fra Josefines gate. Man merket 
at noe ble borte. I det hele tatt skjedde store 
forandringer med Frikirken i Oslo-området 
i denne perioden. Både Østre og Vestre ble 
tappet for mange medlemmer i forbindelse 
med nye menighetsplantinger: Bærum Frikirke 
i 1987, Oslo Søndre i 1990 og Storbymenigheten 
i 1994. Østre og Vestre var ikke lenger alene. 
Østre er kanskje mer vant til å leve alene enn 
Vestre. I 1999 kom enda en menighet i byen, 
Kraftverket. Kraftverket levde først et omflak-
kende liv, men har de siste 17 årene hatt fast 

tilholdssted i Vestre. Nå har også Frikirkens 
hovedkontor flyttet inn i Vestres lokaler. Vestre 
er ikke lenger alene og det er bra for Vestre.

Der Vestre har hatt talere med en viss akade-
misk tilnærming, har predikantene i Østre kan-
skje vært kjent for å være litt mer «salvelsesful-
le». Østre har alltid hatt sine bein godt plantet 
midt i kirkesamfunnet. For en utenforstående 
må det være vanskelig å se forskjell på Østre og 
Vestre. Ikke desto mindre har Vestre gjennom 
flere tiår vært en slags urokråke i kirkesamfun-
net og utfordret konservatismen, ikke minst 
når det gjelder kvinners tjeneste og motvekt 
mot usunn karismatikk. Lenge arrangerte 
Vestre temakvelder der kontroversielle saker 
stod på agendaen.

Østre har et sterkere preg av generasjonsme-
nighet. Det er ganske imponerende der den 
ligger midt i trafikken på nedre Tøyen. Vestre 
har ikke det samme draget på generasjonene. 
En større andel enslige har i flere tiår vært en 
sterk del av ryggraden i Vestre. Dette underbyg-
ges også av store testamentariske gaver som 
Vestre har hatt stor nytte av i sin drift. 

I begge menigheter er det en sterk tilhørighet. 
Når noen har luftet ideen om sammenslåing, 
har slike planer blitt skrinlagt fort. Mange 
klarer ikke tanken på å miste kirkehuset.
Forskjellene er der, men de er ikke som natt 
og dag. Tross alt er vi av samme stamme, men 
med noen ulike forgreininger. Vi er av samme 
familie, men har noen ulike meninger. Vi er litt 
ulike, men vi «uliker» hverandre ikke (fritt etter 
Karsten Isachsen).
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Leietakerne
Tekst:  Gunnar Johnsen

Oslo Vestre holder til i et svært bygg. Den eldste delen sto ferdig i 1920, den nyeste med 
kontorer, kjøkken og menighetssal på 1980-tallet. I løpet av en uke, skjer det mye på huset. 
Leietakerne fyller opp lokalene med en ulike aktiviteter. Men hvem er leietakerne våre? Hva 
driver de med og hvordan havnet de i Vestre. Følg med i vår serie ‘Leietakerne’. I dag: Anony-
me Alkoholikere – AA.

Leietaker: Anonyme Alkoholikere. AA har 
flere lokale grupper rundt om i Oslo. Det er 
lokalgruppen Primary Purpose som holder til 
i Vestre.
Hvor lenge de har leid: Siden 2006.
Leier: Menighetssalen mandager, onsdager og 
fredager, samt første helgen i november.
Vi snakker med: En mann og en kvinne

Hver mandag, onsdag og fredag i kvel-
dingen, samles en gjeng på mellom 10 og 
30 personer i menighetssalen. De møtes 
hele året, også i ferier og på dager mange 
av oss har fri. Under koronaen har de hatt 
dispensasjon, slik at de kunne fortsette 
sine møter når samfunnet ellers har vært 
stengt ned. Fellesskapet er bokstavelig talt 
livsviktig.

Det er fredag ettermiddag, og jeg snak-
ker med to av de som tilhører Primary 
Purpose, den lokale gruppen av AA som 
møtes i Vestre. Et grunnprinsipp for AA 
er anonymitet. Jeg kaller dem derfor for 
Mannen og Kvinnen. 

Mannen har vært med i AA i sju år, og har 

vært rusfri de siste fire årene. Han fortel-
ler at AA sprang ut av Oxfordbevegelsen. 
På hjemmesiden til AA kan jeg lese at 
Oxfordbevegelsen var en kristen bevegelse 
i Europa og USA på 1920 og 30-tallet. Beve-
gelsens formål var å hjelpe medlemmene 
til moralsk opprustning. Det skulle skje 
gjennom selvransakelse, ved å innrømme 
sine feil og ved å gjøre opp med de man 
hadde gjort feil mot. Dette ble koblet 
med psykiateren Carl Jungs erfaring etter 
å ha arbeidet i årevis med alkoholikere: 
Helbredelse var bare mulig gjennom en 
åndelig opplevelse.

12 trinn
Mannen forteller at ut fra denne tan-
kegangen kommer AAs 12 trinn. De 12 
trinnene er et program for å klare og 
slutte å drikke, og å finne tilbake til seg 
selv og livet. Selv var han i mange år både 
alkoholiker og heroinmisbruker. Han 
framhever at det første av de 12 trinnene er 
avgjørende dersom man skal klare å gjøre 
noe med misbruket: «Vi innrømmet at vi 
var maktesløse overfor alkohol, og at vi 
ikke lenger kunne mestre våre liv.» Uten å 
erkjenne at man har et problem, kan man 
ikke gjør noe med det. Mange som drik-



11

ker, sliter med å innse at man er alkoho-
liker. Erkjennelsen bankes inn hver gang 
noen får ordet på møtene. Da presenterer 
man seg selv med fornavn og setningen 
«Jeg er alkoholiker.» Den erkjennelsen tar 
ikke slutt. Mannen og Kvinnen forteller at 
alkoholiker er man hele livet, selv om man 
klarer å slutte å drikke.

Kvinnen smakte alkohol første gang som 
12- åring. Da hun begynte på ungdoms-
skolen, ble det mer og mer drikking. I 25 år 
holdt hun misbruket gående. Nå har hun 

vært edru i 6 år. For både Mannen og Kvin-
nen er fellesskapet i AA avgjørende. Uten 
det, vil de ikke klare å holde seg edru.

Jeg får høre om AAs andre og tredje trinn: 
«Vi kom til å tro at en Makt større enn 
oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn 
fornuft.» og «Vi bestemte oss til å overlate 
vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi 
selv oppfattet Ham.»

Større enn deg selv
For å komme videre må man innse at det 

Storboka er AAs bibel
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finnes noe som er større enn en selv. Det 
finnes en kraft, en indre kilde som noen 
kaller og Gud andre bruker andre navn på. 
Poenget er at alle uavhengig av religion 
skal kunne forholde seg til de tolv trinne-
ne. Det viktige er at du aksepterer en ånde-
lig dimensjon – noe eller noen som du 
forholder deg til og overlater din vilje til.

Ukas program for Primary Purpose.

 AA er nemlig for alle, uavhengig av 
religion. Organisasjonen er selvfinansiert 
med bidrag fra de som går der. Å ikke 
være bundet av økonomiske interesser er 
viktig. AA mottar ikke støtte verken fra det 
private eller offentlige. De er politisk uav-
hengige og uttaler seg aldri om politiske 
spørsmål. AA har kun et formål, og holder 
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seg til det. Dermed kan folk fra de mest 
forskjellige bakgrunner samles med et 
formål; å slutte og drikke.

 Mannen og kvinne brukte om lag to år for 
å komme gjennom alle de tolv trinnene. 
Kvinnen mener at trinn 8 og 9 er av de 
mest utfordrende. Da skal det skrives en 
liste over alle dem du har gjort vondt 
imot, og du skal gjøre opp med dem, be 
om tilgivelse. Det kan være tøft når det 
handler om dine aller nærmeste.

 Når du har kommet igjennom de 12 
trinnene kan du selv tjenestegjøre; hjelpe 
andre ved å dele dine erfaringer og å dele 
håp. Og du kan bli veileder, en såkalt 
sponsor, for en alkoholiker som begynner 
på de første trinnene. I AA er du ikke ale-
ne. Du går alltid sammen med en annen.

Møte i Primary Purpose
På AA-møtet jeg er med på denne fre-
dagsettermiddagen. Tjenestegjør både 
Mannen og Kvinnen. Mannen leder møtet. 
Temaet er trinn 2, om å tro på en Makt 
som står over deg selv og om finne tilbake 

til sin sunne fornuft. Det er Kvinnen som 
innleder og forteller noe av sin historie. 
Etterpå er ordet fritt. Flere kommenterer 
innlegget Kvinne holdt, og deler deretter 
noe fra sitt eget liv og kampen mot drik-
kingen. For en gjest som meg, er det sterkt 
å høre det som fortelles. Folk er åpne, 
ærlige og forteller om sine liv uten å pynte 
på noe.

Primary Purposes møter er åpne for alle. 
Alle må presentere seg med fornavn, og 
forutsetningen er at det som sies i dette 
rommet, blir i rommet.

Da møtet er slutt, treffer jeg han som en 
dag i 2006 banket på døren til Vestre 
og ble møtt av tidligere pastor Reidulf 
Hanssen. Samtalen som fulgte endte opp 
med at AA begynte sitt leieforhold i Vestre. 
AA trives med å være her. Og selv vet jeg 
sannelig ikke om noen mer passende 
leietaker for en menighet enn AA.
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Økonomi

Tekst:  Sølve Fredheim, økonomiansvarlig

Sølve Fredheim 
Foto: A-2 Norge AS

Fortsatt lav giverinnsats i vårhalvåret
Sommeren er her, i alle fall etter vær og 
temperatur å dømme, og det går raskt mot 
ferietid. Raskt går det imidlertid ikke med å få 
opp inntektene. Ved utgangen av mai hadde 
vi fått inn 300.800 i faste bidrag og 22.300 i 
kollekt, medregnet kollekt til ytremisjonen. 
Det er nesten 8% under budsjettet. Kollekten er 
5.600 kr over, men de faste bidragene er 32.600 
under budsjettet. I forhold til samme periode 
i fjor, ligger giverinntektene i år drøyt 4.200 
over fjoråret som hadde en enda tregere start. 

Nå som korona-pandemien fører til at det 
er mindre å bruke penger på blant folk flest, 
hadde vi ønsket at inntektene var høyere, men 
slik er det altså ikke. Jeg minner om at taket for 
skattefradrag til frivillige organisasjoner er på 
hele kr. 50.000 i 2021. Det er bra hvis alle givere 
minimum sørger for å justere opp sine beløp 
i takt med prisutviklingen. For utgiftene øker 
år for år. Hvis du ikke allerede er fast giver, kan 
du bli det ved å gå inn på hjemmesidene våre, 
www.vestrefrikirke.no, og fylle ut skjemaet for 
å opprette avtalegiro. Det er enkelt og raskt å 
gjøre.

Tiltak for å øke inntektene
Forvaltningsrådet har i vår begynt å se på ulike 
tiltak for å øke inntektene. Et av disse tiltakene 
er en ringeaksjon, der noen representanter for 
menigheten tar kontakt med medlemmene og 
prøver å etablere en dialog om menighetens 
behov og medlemmenes bidrag. Vi forsøker å 
få til dette så snart som mulig og vil evaluere 
dette på høsten, i tillegg til å vurdere øvrige 
forslag som har vært presentert. Vi håper at ved 
å få en ny giv, i etterkant av pandemien, kan vi 
klare å rette opp den skjevheten vi har mellom 
inntekter og utgifter i menighetsregnskapet.
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Nytt fra forvaltningsrådet
Tekst:  Torunn Nesset, forvalningsrådets leder

Torunn Nesset.         
Foto: Privat

Forvaltningsrådet i Vestre har møttes jevnt og 
trutt utover våren.  Pandemien gjør at vi fort-
satt møtes digitalt. Siden utgivelsen av forrige 
menighetsblad har vi jobbet videre med disse 
sakene:

• Ny internettløsning for hele kirken.  Vi har 
inngått en avtale med firmaet PersueIT 
som allerede er ferdig med nødvendige 
installasjoner.  Kraftverket menighet er 
inkludert i den nye avtalen og betaler 
1/3 av både installasjons – og driftskost-
nadene.  Inkludert i den nye løsningen 
er også et samarbeid med Frikirkens 
Hovedkontor om bruk av deres fiberkabel.  
Hovedkontoret har doblet sin kapasitet 
og fakturerer oss for deres ekstrakostna-
der ved dette.  Det gjenstår noe arbeid før 

den nye løsningen er på plass.  Dette vil bli 
en sikker og funksjonell løsning for våre 
ansatte.  Og det vil også gi oss internettil-
gang i hele bygget og kapasitet til å ta i 
bruk nye digitale verktøy. 

• Ny terrassedør i lokalene som Hovedkon-
toret leier er nå bestilt og vil forhåpent-
ligvis bli montert før sommeren.  Dette er 
rømningsvei for Frikirkens hovedkontor.  
Vi er glade for å få denne døren på plass 
før høsten da de ansatte på Hovedkonto-
ret antagelig sakte men sikkert vil vende 
tilbake fra hjemmekontorene sine over 
sommeren.

• Innredning av det nyoppussede kapel-
let.  Vaktmester Yngve Jørgensen har fått 
oppdraget med å bygge alter og talerstol 
til kapellet.  Han begynner arbeidet før 
sommeren, og vi håper innredningen er 
klar til vi starter opp aktivitetene over 
sommeren.

• Hvordan øke Vestre sine inntekter? 
Idégruppen som ble nedsatt etter bud-
sjettmøtet i januar, jobber med konkrete 
tiltak.  Blant annet er det under etablering 
et «ringeteam» som vil ringe til med-
lemmer og be om en økning på 100, - pr 
måned i fast gave til Vestre.  Så dersom du 
er medlem med stemmerett, bør du være 
forberedt på å bli oppringt.

Forvaltningsrådet tar nå sommerferie.  Men vi 
er klar til ny innsats til høsten.
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Hva skjer til høsten?
Tekst:  Gunnar Johnsen

Når sommeren er over, regner vi med å kunne samles i kirken til gudstjenester og andre 
arrangementer. Her kommer noe av hovedlinjene i høstens program:

Gudstjenester
Vi feirer gudstjenester søndager kl. 11.00. For 
høsten 2021 er det verdt å merke seg:

• Søndag 15. august: Første gudstjeneste 
etter sommeren.

• Søndag 29. august: Friluftsgudstjeneste 
i Stensparken sammen med Fagerborg 
menighet. Arrangementet varer fra kl. 
1230-1430.

Det blir fire nettgudstjenester til høsten. Disse 
søndagene er det ikke gudstjeneste i kirken. 
Nettgudstjenestene blir på disse søndagene:
• 12. september
• 10. oktober
• 14. november 
• 1. juledag.

Seniortreff
Seniortreffene arrangeres en mandag i måne-
den på disse datoene:
• 6. september
• 11. oktober
• 1. november
• 13. desember

Møtene finner sted i menighetssalen kl. 1200.

Ytremisjonen
Ytremisjonen er Vestres misjonsgruppe. Det 
planlegges tre møter denne høsten på følgende 
onsdager: 
• 15. september
• 20. oktober
• 17. november

Ytremisjonen møtes i menighetssalen kl. 1200.
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Kirken 
Tekst:  Reidulf Hanssen, medlem av utvidet eldsteråd

Reidulf Hanssen.      Foto: Privat

Hva jeg tenker når ordet kirke blir sagt?
Den verdensvide kirke, ett bestemt kirkesam-
funn eller et eller flere hus, for eksempel Oslo 
Vestre Frikirke hvor jeg har vært medlem i 
omtrent 30 år.

En dag for flere år siden skjedde dette like ved 
kirketrappen vår: Jeg holdt på å sette inn ukens 
programoversikt i stativet. Plutselig stanser tre 
personer med øst-asiatisk ansiktsuttrykk. De 
hilste meg på engelsk, og vi samtalte litt.
De gjestet Norge fordi de hadde en nær slekt-
ning som hadde tjeneste i Den kinesiske am-
bassade i Oslo. De fortalte at deres oldeforeldre 
hadde blitt døpt av en norsk misjonær, og at de 
også bekjente troen på Jesus Kristus.
Jeg inviterte dem med inn i kirken. Vi vandret 
omkring, satte oss på første benk og jeg fortal-
te og svarte på mange spørsmål om kirkerom 
og menighet.

De ville knele fremme ved alteret. Vi ba med og 
for hverandre. Vi opplevde nyheten i Kristus! 
Sammen er vi en bitteliten del av den verdens-
vide kirke på jord i funksjon som skal samles 
på den ytterste dag! Det sang de om, på kine-
sisk. Og jeg sang på norsk: «Vi er Guds hus og 
kirke nu bygget av levende stener. Som under 
kors med ærlig hu, troen og dåpen forener. Var 
vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han og 
bo, hos oss med hele sin nåde!»

I mer enn 20 år har skiltet «Velkommen til åpen 
kirke» stått ved kirketrappen hver onsdag et-
termiddag. Og folk, også naboer, kommer inn. 
Folk vandrer rundt, skriver sedler i bønnekruk-
ken, sitter i kirkebenkene og kneler ved alteret. 
Noen tar kontakt med «han med presteskjor-
ten». En sa til meg: «Rommet med dets innhold 
talte så sterkt til meg gjennom kunsten i ord 
og symboler, jeg fikk det jeg søkte for å leve 
videre: Herren er mitt lys og min frelse.»

Snart kan menigheten feire gudstjeneste igjen 
i kirkerommet! Du og jeg, vi kan kjenne både 
Gud og mennesker nærmere, gjennom salme-
nes visdom og det lavmælte fellesskap.
Alt i dette rommet, Vestre Frikirke, er her for 
den som ønsker å gripes av Kjærligheten.

Snart, når pandemien slipper taket, skal vi gå 
inn kirkedørene med ny forventning og bønn 
om å få noe og å bidra, bare ved å være her, 
fordi «Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av 
levende stener».

God sommer!
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B-blad, Porto betalt
Ettersendes ikke, men returneres med 
informasjon om ny adresse til:
 Oslo Vestre Frikirke, Pilestredet 69, 
0350 Oslo

Seks dager skal du gjøre arbeidet ditt. Men den sjuende 

dagen skal du hvile, for at oksen og eselet kan få ro og slave-

kvinnens sønn og innflytteren kan få puste ut. 

2. Mosebok 23, 12


