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Vi går julen og et nytt år i møte. Vi skriver 
at jord og himmel møtes i vår kirke. 
Kirken er ikke Guds rike, men den er ment 
å vise oss vei dit. Vi må ikke gå i kirken 
for å bli kjent med Guds rike, men kirken 
skal minne oss om at Guds rike finnes. 
Alle religioner har to dimensjoner, det er 
forholdet mellom oss og det guddomme-
lige, og forholdet oss mennesker i mellom. 
Vi feirer i julen at Jesus kom til jorden for 
å vise vei til Guds rike, og at han viste oss 
vei til relasjonen mellom oss og Gud. Han 
lærte oss å kommunisere direkte med 
Gud gjennom bønn, og han lærte oss at 
skyldfølelse ikke skal stå mellom Gud og 
oss. Han lærte oss at barnets tillit er Guds 
største ideal, derfor ble han født inn i 
menneskeheten som et lite forsvarsløst 
barn, helt avhengig av menneskers mel-
lommenneskelige kjærlighet og beskyt-
telse. Det er denne mellommenneskelige 
kjærligheten og beskyttelsen kirken er satt 
til å vokte, slik vi vokter et lite barn mot 
overgrep. Vi ser at mange mennesker i 
kirken bruker mere tid på å kritisere hver-
andre, enn å løfte hverandre opp. Det er 
ikke opp til mennesker å hverken dømme 
eller velsigne - det er det kun Gud som kan 
gjøre. Forskning sier at det er i de nære 

relasjoner der vi får være vårt biologiske 
jeg, enten det er ekteskap, nære venner 
eller familie, at vi finner fred og lykke. La 
oss fokusere på å være en kirke der alle har 
rom til å være sitt biologiske jeg, enten 
du er rask eller sen, enten du er filosofisk 
eller pragmatisk, enten du søker frihet 
eller trygghet, enten du er sparsommelig 
eller gavmild, enten du er frittenkende 
eller strukturert, enten du er høylydt 
eller sjenert, enten du er introvert eller 
ekstrovert. Gud har ikke skapt oss ulike for 
at vi skal kopiere hverandre, men for at vi 
skal elske våre komplementære egenska-
per og sammen søke nærhet til Guds rike. 
Jesus sier i følge Johannes ”La ikke hjertet 
bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på 
meg! I min Fars hus er det mange rom. Var 
det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg 
går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og 
når jeg har gått og gjort i stand et sted for 
dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til 
meg, så dere skal være der jeg er. Og dit 
jeg går, vet dere veien”

Hvis du er helt helt stille, kanskje kan du 
høre englene synge for at du skal finne 
fred

God lesning 

Ane Lillian Tveit

Redaktøren har ordet

Tekst: Ane Lillian Tveit, ansvarlig forstander

Forsidefoto: Rodrigo Freitas
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Oslo Vestre Frikirke ligger sentralt ved rundkjøringen på Bislett. 
Du finner også informasjon om våre aktiviteter på: 
www.vestrefrikirke.no 
facebook.com/oslo-kirke

For kontakt med administrasjonen: post@vestrefrikirke.no
For kontakt med eldsterådet: eldsteraadet@vestrefrikirke.no
For kontakt med diakonrådet: diakonraadet@vestrefrikirke.no
For kontakt med forvaltningsrådet: post@vestrefrikirke.no
For kontakt med menighetskoordinator: menighetskoordinator@vestrefrikirke.no
Telefonnummeret til kirken er:  22 46 77 43
Telefonnummeret til menighetskoordinator er:  940 82 354
Telefonnummeret til vaktmester er: 986 13 078
Kontortid mandag til torsdag 09.00 - 15.00

Å drifte en menighet med mange aktiviteter og et stort bygg koster penger. Vi trenger 
hjelp til å dekke disse kostnadene. Vil du støtte med en engangssum eller et fast beløp, er 
vårt kontonummer 3000 15 39813. 
Du kan også Vippse til nr. 15103 Oslo Vestre Frikirke
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I forrige menighetsblad skrev jeg om kamerakuren og museskrittmetoden. Kort repetert går det ut 
på å ta mange små skritt som går i riktig retning og som tilslutt har en stor betydning. Men hvor-
dan vet vi at de små handlingene går i riktig retning? Hvordan kan menigheten sørge for at vi går 
samlet i en retning som gagner menigheten og bruke jubileumsåret som et startpunkt for å skape 
ny vekst?
Det er mange kloke hoder som har tenkt mye på strategier for å lykkes som menighet. En av dem 
er Steve Upham som er direktør i «Church architecture & Planning professional» ved universite-
tet i Austin i Texas. Han er opptatt av arkitektur, men har også gjort seg noen erfaringer med hva 
som kjennetegner menigheter som opplever sunn vekst. Han lanserer seks nøkkelprinsipper for å 
lykkes:

1. Menigheten har tydelig formulerte mål og alt de gjør gjøres med intensjon, lidenskap og 
formål for å nå målene

2. De fokuserer på relasjoner. Skal menigheten vokse må relasjonene få rom til å vokse, relasjo-
nene knytter menigheten sammen

3. Menigheten har langtidsplaner. Dette er viktig, ikke bare fordi planlegging tar tid, men også 
fordi det er viktig for å kommunisere hva som skjer over tid og det gir en trygghet

4. Menigheten tar fornuftig risiko. Det mest risikable er å ikke ta noen risiko, menigheter som 
lykkes tar en rimelig risiko for å nå målene

5. Menigheten har en tydelig leder. I realiteten blir det flere ledere siden en tydelig og god leder 
gir vekst i lederskapskvaliteter hos medarbeiderne rundt. Dette har relevans til vår leting etter 
en pastor til menigheten

6. Menigheten gjennomfører handlinger med overbevisning. Det betyr at når man bestemmer 
seg for å gjennomføre noe så settes det mye inn på å få jobben gjort

Det kanskje viktigste kjennetegnet på en menighet som lykkes er at den skaper disipler. I den 
klassiske boken «The master plan of evangelism» skrevet av Robert Coleman sier han at suksess ikke 
bare er å forkynne evangeliet til verdens ender eller å døpe og omvende mennesker til Gud. Det er 
også å lage disipler, mennesker som blir så opptatt av å gjøre det Gud vil at de ikke bare følger Guds 
vei men også leder andre til å gjøre det. Ledelse og planer er bra, men det er hver enkelt av oss som 
tar de små skrittene i riktig retning.
Vi vet at tiden vår er verdifull og begrenset, og at vi må bruke den godt for å klare å oppfylle det 
Gud vil vi skal gjøre for ham i Vestre. La oss derfor bruke jubileumsåret godt og la jubileet bli en 
start for ny vekst i Vestre. Ønsker alle et riktig godt jubileum!

Hvordan lykkes som en menighet i et jubileumsår? 
 

Tekst:  Jan Olav Høgetveit, leder diakonrådet
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Gospel Explosion
Bli med å syng til Vestre Frikirkes 100-årsjubileum!

«Women in Gospel - back to the roots»

Tekst: Leif Ingvald Skaug, kursleder

Alle i Oslo Vestre Frikirke, tidligere korister i Angelos, nåværende sangere og musikere og alle som føler seg 
knyttet til Pilestredet 69, er velkommen til å bli med i koret ”Gospel Explosion 2020”.

Over 1500 sangere har vært med i Gospel Explosion siden oppstarten for 5 år siden, og i 2020 feirer de med 
tema kvinner gjennom gospelens historie. Ingrid Arthur, fra «The weather Girls”, blir med på konserten 
sammen med den faste solisten, Kine L Fossheim. ALLE er velkommen til å bli med i Norges heftigste korpro-
sjekt!

Spesielt med årets explosion i Oslo er at vi skal ha øvelsene i Vestre Frikirke, og vi skal ha en ekstra og «unplug-
ged» konsert lørdag 7. mars i anledning kirkens 100-årsjubileum! De som hører til Vestre Frikirke skal også 
synge på festgudstjenesten 8. mars.

Ordinær kontingent for å være med er 1650 kr, men alle fra Oslo Vestre Frikirke betaler kun 1050 kr (student 
og honør 850 kr). Her er det bare å henge seg på!

(fortsettelse neste side)
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Praktisk info:
Vi starter opp torsdag 27. februar 2020, og om du er usikker på om dette er for deg og vil komme å 
sjekke oss ut de første øvelsene, er du hjertelig velkommen til det! Du mottar en faktura på epost 
fra oss etter 2. øvelse. Aldersgrense: Må fylle 16 år i løpet av året (anbefalt fra 18 år og oppover)!

Øvingsdatoer:
Torsdager 27. februar, samt 05., 12., 19. og 26. mars  (1830-2145) 

Fredag 06.03 (1830-2145), lørdag 07.03 (1100-2100) og søndag 08.03 (1000-1700) 

Lørdag 28.03 (1400-2100) eller søndag 29.03 (1400-2100)

Det vil bli lagt ut sanger å øve etter på nett (Spotify), samt at tekster blir sendt på epost.
Har du spørsmål, kontakt Leif Ingvald Skaug på Leif@skaugkommunikasjon.no eller ring 
47021200

MELD DEG PÅ ALLEREDE NÅ:  www.gospelexplosion.no

Kirkens jubileumstidsskrift
Tekst: Jannicke Martinsen Westgaard, Redaktør jubileumstidsskrift

Oslo Vestre Frikirke, ofte kalt ”Kirken ved 
Bislett”, er hundre år i 2020. Tidligere ju-
bileumshefter om Oslo Vestre Frikirke er skre-
vet av interne krefter i menigheten. Hundreårs-
jubilanten har vi valgt å la Dag Kullerud, 
fortatter og journalist i NRK, portrettere. I dette 
jubileumstidsskriftet gis det innblikk i noe av 
det hundreåringen har opplevd og vært med 
å prege gjennom et langt og innholdsrikt liv. 
Kullerud har skrevet flere bøker om ulike kir-

kesamfunn. Vi synes det er spennende å la en 
forfatter som ikke kjenner ”Kirken ved Bislett” 
fra innsiden, beskrive jubilanten ved hjelp av i 
hovedsak skrevne kilder (årsmeldinger, aviser, 
og menighetsblad), samt samtaler med noen 
fra innsiden. God lesning.

Bestilles gjennom post@vestrefrikirke.no eller 
i kirken
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Vi har den glede å invitere til menig-
hetsmøte umiddelbart etter guds-
tjenesten søndag 12. januar 2020. 
Gunnar Johnsen er, etter samtaler 
med ledelsen i Oslo Vestre frikirke 
gjennom høsten 2019, villig til å stil-
le som pastorkandidat i 100% stilling 
fra 1. februar 2020. Vi oppfordrer alle 
til å komme på menighetsmøtet for 
å bidra til en god og gjennomtenkt 
diskusjon med Gunnar Johnsen. 
Siste halvdel av møtet er åpent for 
diskusjoner der Gunnar Johnsen 
ikke skal være tilstede. Alle stemme-
berettigede medlemmer kan stemme 
ved valg av pastor.

Gunnar Johnsen vil holde prekenen 
ved gudstjenesten kl. 11 samme dag.

Gunnar Johnsen er 58 år, født og oppvokst i Stavanger. 
Han har stort sett bodd i Oslo siden 1981, og bor nå på 
Sagene. Han er gift med Tove Kristi, og har to voksne 
gutter. Gunnar Johnsen har hovedfag i statsvitenskap fra 
Universitetet i Oslo, med historie og russisk i fagkretsen. 
Han har jobbet som lektor i videregående skole, og ble 
eldste i Frikirkens Storbymenighet i Oslo i 1994. Fra 2002 
ble han kalt som pastor til Storbymenigheten der han 
har virket fram til desember 2019. I perioden 2004-2019 
har han også virket som tilsynsmann i Frikirkens Østre 
presbyterium. 

Kall av pastor søndag 12. januar kl. 12
Tekst: Ane Lillian Tveit, ansvarlig forstander
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Sigvard Engeset - forkynneren

Tekst: Kjetil Øvensen, menighetens eldste

«Guds folk var mitt folk, anten de høyrde til her 
eller der.» 

Sigvard Engeset

Denne jula er det 45 år siden Sigvard Engeset 
døde. Han var Vestres første pastor, fra 1920 til 
1953. Det er ikke enkelt å skrive kort om Enge-
set. I denne artikkelen vil vi se på noen linjer i 
Engesets historie før han kom til hovedstaden. 
Da han havnet i offentlighetens lys første gang, 
var det ikke som sangforfatter, men som ung 
predikant under vekkelsen i Ålesund i 1907. 

Engeset ble født 2. oktober 1885 i Ørsta og 
vokste opp i et kristent hjem. Ifølge ham selv 

ble han omvendt da han var 19 år. Da jobbet 
han på en krambod i Lofoten. Senhøsten 1905 
fikk han kall til «teneste i Guds rike». Han gikk 
på Frikirkens bibelskole i Moss vinteren 1906. 
Tilbake i Ørsta meldte han seg ut av Statskir-
ken og inn i Frikirken. På våren døde hans far. 
Mens han jobbet på gården hjemme, ble han 
samtidig engasjert som lønnet predikant i 
Ørsta Frikyrkje, den eneste menigheten kirke-
samfunnet hadde på Sunnmøre inntil Ålesund 
menighet ble stiftet i 1906. I 1908 ble Engeset 
ansatt som fast forstander (pastor) i Ørsta. Her 
var han helt fram til han flyttet til Kristiania i 
1920.

Et halvår etter at han startet som predikant, ble 
Engeset invitert til Ålesund og den nystartede 
menigheten der. Da var han 21 år. Kort tid 
etter brøt det ut vekkelse, i februar 1907. Den 
blir gjerne omtalt som Vekkelsen i Ålesund 
(i bestemt form entall). Det begynte med at 
Engeset talte i tunger i møtene, uten tyding. 
Nyheten gikk som en ild gjennom byen og var 
en sensasjon. Den unge mannen skjønte ikke 
helt hva som skjedde. Dette hadde aldri hendt 
ham tidligere. 

Folk gikk mann av huse i Ålesund for å høre et 
budskap ingen skjønte noe av. Sunnmørspos-
ten (SMP) kunne i februar 1907 fortelle: «Også 
her i byen har man i de siste dager fått høre 
den såkalte tungetale. Det er en ung mann fra 
Volden som noen ganger har talt på nevnte 
måte i Frikirken. [..] Så vidt vi har hørt er det 
ingen som forstår hva han sier. En vi talte med 

Sigvard Engeset



9

som hadde hørt ham, sa at det ikke kunne være 
hverken tysk eller engelsk, men det var «jussom 
nokke tysk». En annen mente at det var jo ikke 
godt å vite om det var fransk.»

«Også her i byen...» Dette sammenfaller i 
tid med pinsevekkelsen til Barratt. Var det 
tilfeldig? Neppe. Engeset forteller i sin bok «På 
vegen» om dette: «Det var i den tiden pinsebe-
vegelsen kom til hovedstaden. Vi hørte jo bare 
om den på avstand, uten å kunne vurdere ver-
dien av den eller ta standpunkt til den. Og det 
er mulig at det vi hørte, også var med å skape 
bønnetrang og forventning. Og bønneemnet 
var stadig dette ene: utgytelse av Den Hellige 
Ånd!»

Pinsevekkelsen oppstod først i Los Angeles i 
1906. Thomas B. Barratt (som hadde vokst opp i 
Norge med engelske foreldre) ble «åndsdøpt» i 
New York samme år og brakte pinsebevegelsen 
til Europa og Norge. Åndsdåp er et begrep mye 
brukt innenfor pinsebevegelsen og beskriver 
en sterk Gudsopplevelse der man fylles av Den 
Hellige Ånd. Gjerne etterfulgt av at nådegaver 
blir gitt. En pinsevenn vil hevde at det er likt 
hva de første kristne opplevde den aller første 
pinsedag.

Barratt arrangerte møte i Turnhallen i Kristia-
nia 23. desember 1906, der han skulle fortelle 
om åndsdåpen han hadde opplevd. Han fikk 
ikke uttrykt noe i det første møtet. Han ble bare 
stående og gråte. Dette gjorde inntrykk på de 
tilstedeværende. De følte at Ånden var tilstede. 
Ved nyttår var 10 nye blitt «åndsdøpt» og pins-
evekkelsen var i gang i Norge. Den spredte seg 
utover landet, med spesielt fokus på tungetale. 
Rikspressen skrev mye om fenomenet. Det 
er viktig å merke seg at dette foregikk i ulike 
forsamlinger. Det var en «bevegelse». Pinseven-

nene ble ikke eget kirkesamfunn før i 1916. I de 
etablerte kristne forsamlingene hersket usik-
kerhet og forvirring rundt hvordan forholde 
seg til denne nye bevegelsen. 

Ser man på Frikirken, og Ålesund i særdeleshet, 
virker det som den ble utfordret på bruken av 
nådegavene. Johannes G. Jensen kom til Åle-
sund 5. januar 1907 (og ble senere menighetens 
forstander i 1908). Jensen kom fra Kristiania og 
var egentlig handelsreisende. Han hadde vært 
aktiv i arbeidet Frikirken drev på vestkan-
ten. Jensen og Engeset ble et radarpar under 
vekkelsen. Engeset fremhever at Jensen hadde 
nådegaven til å helbrede og det i stor skala. 
Mennesker stod nærmest i kø utenfor Jensens 
leilighet. Engeset skriver om det samme da han 
kom til Vestre, men da var det eldste Andreas 
Lund som hadde gaven til å helbrede syke.

Studerer man Engeset og forhistorien til Vestre, 
er det også andre navn som dukker opp. I 
første rekke gjelder dette Otto Treider og Albert 
Lunde, to markante personlighetene i det 
norske kristenliv.

Før og etter 1900 hadde de kristne organisa-
sjonene og frikirkene stor fremgang. Det var 
mange som reagerte på Statskirken. Den hadde 
stivnet i sine former. Det var lite rom for impul-
sivitet og frie ytringer. Mange søkte etter mer 
«krydder» i troslivet. Det gikk en nyevangelisk 
vekkelse over landet med sterke impulser fra 
Amerika. De teologiske skillelinjene mellom 
kirkesamfunnene ble tonet ned. Forkynnelsen 
var alliansepreget og såkalte friforsamlinger 
grodde frem. I de lutherske kretser gikk det en 
grense for denne alliansen ved gjendåp.

Otto Treider var en kjent skolemann og har 3 
skoler oppkalt etter seg. Han var også en profi-
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lert predikant og stod i vekkelse i Kristiania på 
slutten av 1800-tallet. Han samlet store skarer. 
Det spesielle med Treider var at han brøt med 
Statskirken, men ville ikke organisere sin virk-
somhet i et styre eller som eget kirkesamfunn. 
Da forsamlingslokalene han benyttet ble for 
små, bygde han i 1891 Nordens største bedehus, 
Calmeyergatens Misjonshus med 4- 5000 sit-
teplasser. Den løse organiseringen ble Treiders 
bane. Få år senere var forsamling hans løst opp 
og «spredt for alle vinder». Det kan nevnes om 
Treider at han samlet flere tilhørende Frikirken 
til møtene sine i Calmeyergaten. Blant disse 
tidligere nevnte Andreas Lund, som var meget 
aktiv også her.

Albert Lunde kom til tro i USA i 1896. Etter å 
ha hørt den store vekkelsespredikanten D. L. 
Moody preke i Boston, tok Lunde gjendåp. Han 
dro tilbake til Norge og begynte sin forkyn-
nervirksomhet.  Han ble raskt en av Nordens 
største folketalere. Lunde grunnla senere 
Den Evangeliske Forsamling. Siden han var 
gjendøpt, slapp han ikke til i Indremisjonen 
eller i andre lutherske sammenhenger. Men 
i Calmeyergaten fikk han tale, og i Frikirken. 
Under vekkelsen i Ålesund talte Albert Lunde i 
Frikirken (Birger Løvlie, SMP 2008).

Da Vestre innviet kirkebygget 5. september 
1920 var det satt opp to talere til festen søndag 
ettermiddag: Otto Treider og Albert Lunde. 

100 var invitert og 600 hadde betalt billett til 
festen! Da Engeset senere på høsten kom til 
byen, kan vi lese i hans skrifter at både han 
og Andreas Lund hadde kontakt med Treider. 
Ikke nok med det. Engeset nevner at Treider 
ofte talte på møtene i Vestre og var dessuten en 
betydelig bidragsyter da kirken ble bygget. 

Derfor kan man med en viss rett hevde at 
Vestre og Engeset anno 1920 stod midt i denne 
alliansepregede kristendomsformen. Impul-
sene var mange. Samtidig stod Engeset med 
begge bein godt plantet i Frikirkelandskapet. 
Som forkynner var han en ekte evangelist. Han 
forkynte det glade budskap med stor frimodig-
het. Noen syntes han tok for lett på ting, han 
var ikke streng nok. Men for Engeset var det 
selve evangeliet det stod om og han stod rak 
når kritikken kom. 

Til slutt: Ålesund hadde en spesiell plass i Enge-
sets hjerte. Fra 1962 - 64 var han tilbake i byen 
og tjenestegjorde som vikarpastor i Frikirken. 
Både i form og innhold forble Engeset evangelist 
helt til han trakk sitt siste åndedrag 1. juledag 1974 
i Oslo.

Til slutt: Ålesund hadde en spesiell plass i Enge-
sets hjerte. 

Fra 1962 - 64 var han tilbake i byen og tjeneste-
gjorde som vikarpastor i Frikirken.
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For ungdom
Juleevangeliet – kort fortalt

Tekst: Martin Alnes, Menighetsarbeider m/fokus på barn og unge

Josef og Maria måtte reise til Betlehem, for å telles, 
slik at keiseren visste hvor mange som bodde i 
landet. Maria var høygravid, og når de kom frem til 
Betlehem merket hun at hun snart kom til å føde.

Alle hotellene i byen var fulle og de hadde ingen 
steder å dra. De fant en stall, og tenkte at her kunne 
de sove til dagen etter. Da Josef og Maria var i stallen, 
fødte Maria. De tok imot barnet, tørket ham la ham i 
en krybbe og kalte han for Jesus.

Den natta viste en engel seg for noen gjetere i områ-
det. Engelen fortalte at han hadde gode nyheter: ”Det 
er født dere en frelser, han heter Jesus, og ligger i en 
stall her i Betlehem.” Plutselig kom det flere engler. 
Det var nok engler til å dekke hele himmelen over 
dem, og de sang: ”Ære være Gud i det høyeste, og fred 
på jorden i Guds velbehag”

Etter at englene hadde dratt, fortet gjeterne seg til 
Betlehem og fant Jesus i en krybbe i en stall. Akkurat 
slik englene hadde fortalt det til dem. Da gjeterne 
hadde sett det, dro de til byen, og fortalte om hva de 
hadde sett og hørt. Dette var en gledens dag for alle.

Vi feirer denne hendelsen på Julaften, 24. desember, 
men siden det er så lenge siden er det vanskelig å 
vite helt sikkert om det skjedde på nøyaktig denne 
datoen.

Hva betyr dette for meg?
Nå som vi vet litt om hvorfor vi feirer jul, vil jeg si litt 
om noe jeg synes det er viktig å tenke på i jula. Særlig 

for barn og unge. 
Jeg er en sosial fyr, som liker godt å være med venner 
og familie. I jula har jeg ofte litt ekstra tid til å gjøre 
det som er viktig for meg. Jula er en tid hvor familier 
ofte møtes til god mat, godt selskap og et varmt felle-
skap. De som har denne muligheten, skal være glade 
og hygge seg. Likevel er det noen som ikke er like 
heldige. Hva med dem? De som ikke har noen å gå til 
kan lett føle seg litt ekstra ensomme i høytidene.

Et kjent motto for kristne i hele verden er: ”What 
Would Jesus Do?”, som betyr ”Hva ville Jesus gjort?”. 
Sånn jeg leser Bibelen, så tror jeg Jesus ville stoppet 
opp, sett seg rundt, og prøvd å finne ut hva han 
kunne gjøre for å gjøre dagen litt bedre for de som 
ikke gleder seg til jul.

Det er ikke sikkert Jesus ville gjort store under for 
alle, men jeg tror han ville sett de som ikke står så 
sterkt i samfunnet. Så tror jeg han ville gitt dem et 
smil og sagt noe sånn som; Jeg håper du får en fin jul.

Det er ikke så mye som skal til for å gjøre noen sin 
dag litt bedre i jula, og mitt mål for desember er å 
gjøre noe som kan gjøre det litt bedre for en annen 
person hver dag. Det kan forresten være et godt mål å 
ta med seg inn i det nye året også.

Jeg ønsker alle i menigheten en riktig god jul og et 
godt nytt år.
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Quiz om bibelhistorien

Ved Martin Alnes

Fasit: 1:A 2:B 3:C 4:B

1.  Hvor ble Jesus født?

A) Betlehem  B) Jerusalem  C) Nasaret

2.  Hvor fødte Maria Jesusbarnet?

A) På et hotell  B) I en stall  C) I en Hytte

3.  Hvor ble Jesus lagt etter at han var født?
 
A) I en seng  B) I Kurven på et esel C) I en krybbe
 
4.  Hvem fikk først vite at Jesus ble født, av englene?
 
A) Tre vise menn  B) Gjeterne  C) Keiseren

Fargelegg 
tegningen fra 
juleevangeliet:
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En ny vår i jubileumsåret - Oslo Vestre 100år! 

Tekst: Judith Anne Kokkin

Onsdag, 6. november d.å. snakket Per Anders 
Nordengen på NRK radio, morgenandakt. 
Blant annet sa han at det er helt umulig å bli 
«venner med døden». Som pårørende satte jeg 
ved siden av min far på hans dødsleie. Han vis-
ste at han led av en uhelbredelig hjernesvulst. 
Han var en bekjennende kristen og trygg i 
troen på oppstandelsen i Jesus Kristus og evig 
liv. Men han kjempet i mot døden til siste pust. 
Likedan med min mann: jeg lå på rommet hans 
i uken før han døde. Han hadde en barnetro, 
og selv om kreftens spredning til spinal-om-
rådet gav ham intense smerter, kjempet han i 
mot å forlate oss, hans nærmeste, og gå ut av 
dette livet. «Døden er unaturlig for oss», sa Per 
Anders Nordengen, «men vi er forgjengelig og 
døden er uunngåelig». Troen på Jesus, hans liv, 
død på korset og oppstandelse gir imidlertid 
håp om en ny vår, et nytt liv i en ny skikkelse 
sammen med ham. 

Jesus brukte frøet som faller til jorden i flere 
lignelser: Frøet som faller til jorden og dør for 
å bli forvandlet til en akse med hvete eller en 
sennepsbusk. Vi vet at et frø som blir liggende 
på kjøkkenbenken ikke har sjans til å bli noe 
annet enn et frø. Frøet trenger å bli gravet ned 
i mørk, varm og litt fuktig jord for å kunne gi 
opp sin egen form, sitt eget liv og bli opphav til 
en spire og etter hvert en plante. Vi vet at frøet 
ikke egentlig dør: DNA-en til et epletre eller en 
sommerblomst ligger innkapslet i frøet, men 
uten at frøet gir slipp på egen skikkelse, blir 
det ingen forvandling, ikke noe nytt liv, ingen 
ny vår! 

Oslo Vestre Frikirke har en tallrik og frodig 
historie som et kraftsenter for kristendom 
ved Bislett rundkjøring. Det siste ti-året har 
menigheten imidlertid erfart nedgangstider, 
kanskje i likhet med andre 90-100-åringer, 
hvor helsen skranter og kroppen svikter. DNA-
en til Oslo Vestre -dens strålende virksomhet 
over 100 år - er intakt, men noe må kanskje 
gjøres med grobunnen hvis vi skal oppleve en 
ny oppblomstring. 

Forhenværende tilsynsmann, Gunnar Johnsen, 
antydet at nostalgi, gamle gode minner og 
lengsel etter det som var fra før av, preger vår 
menighet. Andre mener at det er uoppgjor-
te skuffelser og stridigheter som tynger og 
splitter oss. Kanskje vi bør begrave disse, både 
nostalgi og minner om gamle sår. I brevet til 
Hebreerne kap.12, vers 1 står det: «La oss legge 
av alt som tynger, og synden som så lett fanger 
oss inn, og med utholdenhet fullføre løpet som 
ligger foran oss ... » 

Grobunnen kan bearbeides ved at menigheten 
har vilje til å «dø til selvet», tilgi, gjøre opp, gi 
av tid og penger og være åpen for nye horison-
ter.  Da vil frøet, Vestres DNA få sjans til en me-
tamorfose. Kan Vestre i tillegg til vårt oppdrag 
som menighet, bli et bønnens hus: et åndelig 
arnested for vår egen  menighet, men også for  
omkringliggende menigheter og for lokalsam-
funnet? Vi har talentfulle orgelstudenter som 
gjester oss: kan de frembringe nye ideer med 
musikk og sang til glede og velsignelse for seg 
og menigheten? Kan vi være en inspirasjons-
kilde til dem i alle aldre som brenner for å være 
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ambassadører for Jesus for egen generasjon? 
Vestre kan bli sommerfuglen som koser seg 
i et hav av nye blomster side om side med de 
trofaste, vakre stauder som har blomstret i 

Vestre i mange somre! Tar du utfordringen? 
Hva er dine tanker om fremtiden for Vestre? 
Velkommen til en ny vår i jubileumsåret!

Økonomi 
Tekst: Sølve Fredheim, økonomiansvarlig

Vi ligger nesten 120.000 kr under budsjett

Sommeren er forlengst over og det må sies å ha vært en tørkeperiode også når det gjelder give-
rinntektene. Tallene for november er ikke helt klare enda, men så langt har vi fått inn 617.200 i 
faste bidrag og 41.600 i kollekt. Det er 120 tusen eller 15,5% mindre enn budsjettert og det er også 
8,2% lavere sammenliknet med perioden til og med november i fjor da vi hadde fått inn over 
717.700 kr. Her må det være flere som har glemt å justere opp de månedlige bidragene. Husk at 
utgiftene stiger jevnt og trutt år for år, og da må inntektssiden følge på!

Jeg minner om muligheten til å tegne seg som fast giver. Det kan du enkelt gjøre ved å gå inn på 
hjemmesidene våre, www.vestrefrikirke.no, og fylle ut skjemaet for å opprette avtalegiro. 
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Budsjettet for 2020 vedtatt
Det var ikke mange som fikk med seg budsjettet på siste menighetsmøte, men her kommer hoved-
punktene. Det blir et underskudd på 505.000. Vi har redusert faste bidrag med 50.000 i forhold 
til inneværende år da vi ser at det er vanskelig å få flere givere. Vi har budsjettert med en pastor i 
full stilling fra februar, noe som kommer i tillegg til de fem deltidsansatte. Selve menighetsdriften  
er budsjettert med et underskudd på 727.000. For kirkebygget ser vi at vi har potensiale for mer 
utleieinntekter i 2020, mens kostnadssiden er omtrent som i år. Driftsresultatet for kirkebygget 
er budsjettert med et overskudd på 222.000 og dette går dermed til å redusere underskuddet på 
menighetsdriften. Fullstendig budsjett kan du få hvis du tar kontakt med Forvaltningsrådet.

Har du husket på giveraksjonen vår?
Oslo Vestre Frikirke feirer 100 år i 2020! Til jubileet trenger vi bare i år 50.000 til et historisk skrift, 
men jubileumsåret vil inneholde korprosjekt, kunstutstilling og mye mer! Vi har kalt innsam-
lingsaksjonen «Nå går det snart i 100!». Vi har laget en egen innsamlingsside på nett, https://
spleis.no/65219, for å gjøre det enklere for alle kunne følge med hvor mye som er kommet inn og 
hvor mange som har gitt. Dette er gjort for å lette administrasjonsarbeidet og for å være transpa-
rent med hva som samles inn. Det er flere måter å støtte innsamlingen på. Man betaler enten via 
bankkort/kredittkort eller med Vipps. Innsamlingsaksjonen har pågått siden i vår, men så langt 
har det bare vært 14 givere. Hvor blir det av givergleden? Alle og enhver må legge seg i selen og 
informere om denne aksjonen og jubileet vårt til sine venner og kjente. Gi så det svir! 
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Nytt fra forvaltingsrådet i Vestre
Tekst: Torunn Nesset, leder forvaltningsrådet

Forvaltningsrådet i Vestre har ansvar for 
økonomi, eiendom og administrasjon og 
består av økonomiansvarlig Sølve Fredheim, 
eiendomsansvarlig Hilde Charlotte Mørland 
og undertegnede som er leder og ansvarlig for 
administrative forhold. 

Siden forrige rapport fra rådet (Menighetsbla-
det oktober 2019) har menigheten avholdt sitt 
budsjettmøte og vedtatt budsjettet for 2020.  
Vi har budsjettert med et underskudd på ca. 
500.000, Inkludert i dette er pastor i 100 % 
stilling som vi håper å få på plass far februar.  

Våre nye medarbeidere får stadig bedre grep 
om jobbene sine.  Det ryddes, kastes og males, 
menighetsbladet kommer nå med sitt andre 
nummer i høst, informasjon formidles gjen-

nom månedsprogram, plakater, facebook og 
hjemmeside, nytt digitalt medlemsregister er 
under etablering, avtaler om renhold og utleie 
revideres, flygelet stemmes og orgelet blir re-
parert.  Vårens program og ikke minst Vestres 
100-årsjibileum er under planlegging.  Og de 
ansatte og menigheten begynner å bli kjent 
med hverandre – til felles glede og nytte.

I tillegg til å vanlige driftsoppgaver har vi hatt 
el-tilsyn, branntilsyn og forsikringstilsyn i 
løpet av høsten.  Det meste er «på stell» hos oss, 
men noen anmerkninger som krever ekstra 
innsats har vi fått.  

Jeg vil rette en stor takk til Sølve, Hilde og alle 
de ansatte for stor innsats, fleksibilitet og krea-
tivitet i arbeidet i høst.

Årets julemesse vel i havn
Tekst: Rigmor Holen, leder for julemessekomiteen
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Vel blåst julemesse!  Årets største dugnad i 
havn. Stor takk til alle som bidrog og stilte opp. 
Noen stilte med gevinster og gaver eller kom 
innom for å kjøpe mat og tok lodd.  Alle er like 
viktige! Komiteen er svært avhengig av alle 
som stiller opp for å få dette i havn.

Stor takk til Kraftverket som stilte opp og var 
med i en felles komité i samarbeid med Vestre. 
For Vestre gikk overskuddet i år til Frikirken 
sitt misjonsprosjekt ” Mat for hjemløse i Japan” 
og for Kraftverket gikk overskuddet til deres 
”diakonale arbeid for papirløse” 

Poesi i ord og toner
Konsert i Oslo Vestre Frikirke fredag 31. januar kl. 19.00 

En trio bestående av skuespiller Per Christian Ellefsen, pianist Lars A Kvistum og saxofonist Kristin 
Sevaldsen besøker Vestre Frikirke med sin forestilling Poesi I Ord og Toner. 
Tekster av Stein Mehren, Arnulf Øverland, Lars Saabye-Christensen fremføres av Ellefsen med 
vakkert tonefølge fra duoen Kristin Sevaldsen (saxofon) og Lars A Kvistum (piano).

Poesi i Ord og Toner tar deg med inn stemningsfulle landskaper hvor du kan senke skuldre og gi 
rom for både stille refleksjon, gjenkjennelse, smil og latter. Det musikalske lydbildet vil variere 
mellom akustiske instrumentalpartier i kombinasjon med elektroniske lydlandskaper. 

Per Christian Ellefsen er fast ansatt på Nationaltheatret og er for mange best kjent fra den norske 
filmtriologien om Elling. Sevaldsen og Kvistum er begge freelance musikere med nasjonal og 
internasjonal turnebakgrunn og flere plateutgivelser bak seg. 

Hør Kristin & Kvistum’s ACOUSTIC på Spotify/Apple/Tidal

Billettsalg på www.billetto.no
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31. januar kl. 19.00  Konsert:  POESI i Ord & Toner
                                                             Per Christian Ellefsen (lyrikk) 
                                                            Lars Andre Kvistum (piano)  
                                                               Kristin Sevaldsen (saxofon)

7. mars kl.19.00                       Konsert: Gospel Explosion 2020
                (medlemmer fra Bislett kammerkor og tidligere Angelos-                
                medlemmer inviteres spesielt til å delta)   
                                                                               
8. mars kl. 11.00            Jubileumsgudstjeneste med jubileets eget gospelkor,   
                                           jubileumstaler og fest i kirkesalen 

17. september kl. 19.00 Konsert:  
                                                               Frøydis Grorud  (saxofon/fløyte) 
                                                               Trude Kristin Klæbo  (sang/piano)

22. oktober  Utstilling: Jesus på Bislett
   - 100 bilder fra kunsthistorien
   Fagseminar: Om stat og kirke 
   - er det rom for Frikirken på Bislett de neste hundre år?

24. oktober kl. 19.00 Konsert: Solveig Slettahjell synger Sigvard Engesets salmer 
   tilskrevet av hans barnebarn Erik Hillestad. Konserten er i anled- 
   ning 100-årsdagen for Sigvard Engesets innsettelse som Oslo Vestre  
   Frikirkes første pastor.

Følg med på: www.vestrefrikirke.no

Vi har et mål om å samle inn 50 000 kr til jubileumsgave til kirken vår, 
og du kan gi en gave på:  www.spleis.no/65219

Viktige datoer i 2020 – Oslo Vestre Frikirke 100 år!
Tekst: Tonhild Kråkenes, administrativ medarbeider
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I Oslo Vestre Frikirke er det gudstjeneste hver søndag kl 11.00, bønn kl 10.30. Det er alltid kirkekaffe 
med hjemmebakte kaker. Kveldsmesser arrangeres hver siste onsdag i måneden kl 19.00. Ytremisjo-
nen har møte en gang i måneden og seniortreff arrangeres hver første mandag i måneden kl 12.00.

Program for Oslo Vestre Frikirke
Desember 2019 og januar /februar 2020 

Julaften 24. desember kl. 15.00: JULEGUDSTJENESTE
    Reidulf Hanssen – taler og gudstjenesteleder
    Sang av Christine Thune
    Gunnar Arne Isaksen – organist
1. juledag 25. desember kl. 12.00: 1. juledag HØYTIDSGUDSTJENESTE
    Reidulf Hanssen (taler), Kjetil Øvensen (GL)
    Sang av Harald Nesset, Natalia Eliseeva – organist
Lørdag 4. januar kl. 17.00:  Nyttårsfest (se siste side, baksiden)
Søndag 5. januar:   Ingen gudstjeneste
Søndag 12. januar kl.11.00:    Gudstjeneste
                                                           Gunnar Johnsen – taler,  Reidulf Hanssen – (GL)
                                                           Audun Frode Ringkjøb – organist
    Menighetsmøte umiddelbart etter gudstjenesten.
    Samtale med og kall av ny pastor (se side 7)
Onsdag 15. januar  kl. 12.00:   Ytremisjonsgruppen i menighetssalen
  kl. 18.00 – 21.00:   Åpen kirke
Søndag 19. januar kl. 11.00:      Gudstjeneste
                                                          Harald Schøyen – taler, Ingjerd Knutsen – (GL)
                                                          Mathias Kråkenes – organist
Onsdag 22. januar kl. 18.00 – 21.00:   Åpen kirke
Søndag 26. januar kl. 11.00:     Gudstjeneste 
                                                         Katrina Myhren – taler ,  Kjetil Øvensen (GL)
                                                         Audun Frode Ringkjøb – organist
Onsdag 29. januar kl. 18 .00:     Åpen kirke 
                                    kl. 19.00:     Kveldmesse etterfulgt av åpen bibelgruppe
Fredag  31 . januar kl. 19.00:       KONSERT : Poesi i Ord og Toner
    Per Christian Ellefsen (lyrikk) 
    Lars Andre Kvistum (piano)  
                                                                 Kristin Sevaldsen (saxofon)
Søndag 02.  februar kl. 11.00:    Lesegudstjeneste
                                                          Ingjerd Knutsen – oppleser
                                                         Mathias Kråkenes – organist
Mandag 03. februar kl. 12.00:  Seniortreff  i menighetssalen
Søndag 09. februar kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd
                                                           Harald Schøyen – taler 
Søndag 16. februar kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd
                                                           Reidulf Hanssen – taler 



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

Velkommen til nyttårsfest lørdag 4. januar kl. 17.00!
Nyttårsfesten er for både store og små med etterjulespill, juletre-
gang, lek, godteposer og mat. 


