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Årets første menighetsblad er endelig i 
trykken! Vi er allerede godt i gang med 
2019 og vårtegnene begynner å vise seg 
rundt hushjørnene. Sola skinner igjen inn 
gjennom det fine, fargede glasset i kirke-
rommet her i Vestre som kaster lys med 
nye nyanser i rommet hvor vi møtes for å 
feire gudstjeneste, hver søndag klokken 
11.00. 

Hvert nytt år kommer med nye mulig-
heter, nye drømmer og nytt håp. I dette 
nummeret av menighetsbladet er tema 
nåde: gaven som er gitt oss mennesker fra 
Gud, og som vi i tillitt til Han tar imot. Det 
fellesskapet og den kjærligheten som vi 
ikke trenger å gjøre oss fortjent til, men 
som vi er gitt og kan leve i. 

Jeg tror ikke vi er i stand til å fatte nådens 
rekkevidde. Når jeg visualiserer nåden ser 
jeg den som en stor favn som alltid tar i 
mot meg, og trøster når det trenges. Eller 
som en våg, en trygg havn, som vi når som 
helst kan søke ly på, fra livets stormer. 

Så, nåde være med dere og fred fra Gud, 
vår Far, og Herren Jesus Kristus! (Fil. 1:2)

Redaktøren har ordet
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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 menighetsstyret: menighetsstyret@vestrefrikirke.no
For kontakt med menighetskoordinator: menighetskoordinator@vestrefrikirke.no
Telefonnummeret til kirken er:  22 46 77 43
Telefonnummeret til menighetskoordinator er:  940 83 354

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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Nåde!

Tekst: Ane Lillian Tveit, ansvarlig forstander

- «Vet du hva nattverd er?» spurte jeg. Jeg snakket med min jødiske venninne i Florida. Hun er  
   aktiv i en liberal jødisk synagoge, mens hennes mann er aktiv i en konservativ. 
- «Ja, jeg har en katolsk venninne. Da hun giftet seg gikk de til nattverd. Jeg vet at katolikkene tror 
   at det er Jesu kropp og blod, og at protestantene tror det er et symbol» svarte hun. 
   «Vet du hvorfor vi gjør det?» spurte jeg. 
- «Nja, sa hun, for å komme nærere Gud?». 
- «Ja, forsåvidt, men det er først og fremst for å motta tilgivelse. Hvordan ber jøder om tilgivelse?» 
- «Vi ber en gang i året om at Gud må tilgi oss alt vi gjorde galt i fjor, og så lover vi å bli bedre til 
   neste år. Det er årlige feiringer for disse bønnene» forklarer hun på en forenklet måte for at jeg 
   skal forstå. 
- «Men ofrer dere ikke lam?» spør jeg og tenker på hvorfor vi omtaler Jesus som Guds uskyldige 
   lam. 
- «Nja, vi har syndebukken. Det er en geit som vi legger all skylden på». 
- «Ja, men det er det Jesus er, hører jeg meg entusiastisk si. Det er det kristne tror på, at Jesus er den 
   uskyldige syndebukken. Jesus var jøde, og ved å dø uskyldig mente han at synden var oppgjort 
   en gang for alle!». 

Jeg kjente at begrepet syn-
debukk gav meg en klarere 
forståelse av hvorfor Jesus valgte 
denne måten å dø, for å omven-
de jødenes tankesett. Guds Lam 
har ikke vært et begrep som har 
gitt meg mening, men derimot 
gir begrepet syndebukk meg 
tydeligere forståelse for at Jesus 
valgte akkurat denne måten å 
frelse verden på. Slik viste han 
jødene at nåden gis til alle men-
nesker uten å legge skylden på 
en syndebukk. I dagens Norge 
kan disse begrepene ofte virke 
fjerne, men i møte med en jøde 
som praktiserer troen på synde-
bukken blir begrepsapparatet 
rikt og treffende. 
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For å forstå offerets posisjon i det jødiske samfunnet Jesus levde i kan vi lese i det gamle testamen-
tet, vår felles skriftbok. 4. Mosebok, kapittel 31, 7-20 og 25-41:
    7 De gikk til strid mot Midjan, slik Herren hadde pålagt Moses, og drepte alle mennene der.  8 I tillegg til de andre 
som falt, drepte de Midjans konger Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba. Det var de fem kongene i Midjan. Også Bileam, Beors 
sønn, drepte de med sverd.  9 Israelittene førte kvinnene i Midjan og småbarna deres bort som fanger. Alle husdyrene, 
hele buskapen og all rikdommen deres tok de som krigsbytte. 10 De satte ild på alle teltleirene og alle byene de bodde i. 
11 Og de tok med seg alt krigsbyttet og alt de hadde tatt, både av mennesker og av dyr.12 Fangene, krigsbyttet og det de 
hadde tatt, førte de til Moses og presten Elasar og til hele Israels menighet, som lå i leir på slettene i Moab, ved Jordan, 
rett imot Jeriko.
    13 Moses, presten Elasar og alle lederne i menigheten gikk i møte med dem utenfor leiren.14 Moses var sint på 
befalingsmennene som kom tilbake fra striden, både førerne for tusen og førerne for hundre mann. 15 Han sa til dem: 
«Har dere latt alle kvinnene leve? 16 Husk at det var disse som på Bileams ord lokket israelittene til å være troløse mot 
Herren den gangen ved Peor, så det brøt ut pest i Herrens menighet. 17 Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har 
ligget med menn. 18 Men alle småjenter som ikke har ligget med menn, skal dere la leve. 19 Så må dere holde dere 
utenfor leiren i sju dager. Alle som har drept noen, og alle som har rørt ved noen av de falne, skal rense seg den tredje 
og den sjuende dagen. Det gjelder både dere og fangene deres. 20 Alle klesplagg, alt utstyr av skinn, alt som er laget av 
geiteragg, og alt utstyr av tre skal dere rense.»
    25 Herren sa til Moses: 26 «Du og presten Elasar og de som er overhoder for familiene i menigheten, skal telle opp 
krigsbyttet dere har tatt, både av mennesker og av dyr. 27 Så skal du dele det likt mellom krigerne som var med på 
felttoget, og resten av menigheten. 28 Fra krigerne som gikk ut i strid, skal du kreve avgift til Herren: én for hver fem 
hundre, både av mennesker og av storfe, esler og småfe. 29 Dette skal du ta fra deres halvpart, og du skal gi det til 
presten Elasar. Det skal være en gave til Herren. 30 Av israelittenes halvpart skal du ta én av femti, både av mennesker 
og av storfe, esler og småfe, av hele buskapen, og gi til levittene som tar seg av tjenesten i Herrens bolig.»
    31 Moses og presten Elasar gjorde som Herren hadde pålagt Moses. 32 Krigsbyttet, det som var igjen av byttet kri-
gerne hadde røvet, var i alt 675 000 småfe, 33 72 000 storfe 34 og 61 000 esler. 35 Av mennesker var det i alt 32 000 
kvinner som ikke hadde ligget med menn.
    36 Den halvparten som tilfalt krigerne, besto av 337 500 småfe, 37 av dem var 675 avgift til Herren, 38 36 000 
storfe, av dem var 72 avgift til Herren, 39 og 30 500 esler, av dem var 61 avgift til Herren. 40 Tallet på mennesker var 
16 000, av dem var 32 avgift til Herren. 41 Avgiften som var en gave til Herren, ga Moses til presten Elasar, slik Herren 
hadde pålagt Moses.

Kun en gang får vi se Jesu` vrede i det nye testamentet. Det er foran tempelet der man selger offer-
dyr for offerhandlinger i tempelet.  Jesus vet at nåden er gratis, og han blir så sint at han raser alle 
salgsbodene. Hvordan kunne Jesus klare å formidle nåden til mennesker som trodde så sterkt på 
offeret som veien til tilgivelse? Jesus gikk inn i rollen som menneskenes syndebukk. Den uskyldige 
bukken som sonet for våre onde tanker og handlinger. Jesus som alles syndebukk tok oppgjøret 
om verdens synd en gang for alle, og hvis vi velger å ta i mot tilgivelsen får vi mulighet til å begyn-
ne helt på nytt, med blanke ark. Det nye testamentet sier dog klart i fra om at vi ikke skal be om 
Guds tilgivelse før vi har bedt den vi har forårsaket skade om tilgivelse. Når det er gjort kan Gud 
tilgi oss, og vi kan tilgi oss selv. Vi ber om Guds hjelp til å fri oss fra det onde, andres ondskap, men 
også vår egen. Det frigjør oss til å reise oss hver gang vi faller. Nattverden minner oss om Jesu ord 
og gjerning. Hadde vi kunne se oss selv utenfra hadde vi sett at vi kan slutte å streve - for vi er båret 
i Guds hånd
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Frik Oslo!

Tekst: Oskar Hadland, hovedleder Frik Oslo

Frik Oslo har ungdomsmøter med påfølgende 
kafé annenhver fredag, noe vi har gjort i hele 
høst. Det er to team med frivillige som gjør 
dette mulig og vi er i overkant av 30 frivillige 
medarbeidere på Frik. 

Vi jobber hele tiden med å engasjere ungdom-
mene og motivere og inspirere dem til å være 
med og bygge sitt eget ungdomsarbeid. 

Vi ser at flere og flere er interessert og det 
gleder meg som hovedleder.

Vår visjon er nesten helt lik som FriBU sin: Vi vil 
være et åpent fellesskap der ungdommer blir 
sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans 
etterfølgere. Vi har fire verdier som vi jobber 
ut i fra: Stolte, rause, aktuelle og modige. Dette 
er fire ord som vi vil at skal beskrive Frik som 
ungdomsarbeid og hvert enkelt menneske som 
blir gjort til disippel gjennom arbeidet.

Bare i løpet av de siste to månedene har vi 
arrangert sosiale happenings som minigolf og 
pizzakveld, reist på tur sammen til Frik Greå-
ker, ledertrening(nådegavetest) og som nevnt 
hatt ungdomsmøter og kafé annen 
hver fredag.

Følg oss gjerne på sosiale medier, Frik Oslo på 
Instagram og Facebook. Her får du informasjon 
og enda mer innblikk i det vi driver med.

Foto: Oskar Hadland
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Kryssord for barna

Ved Ingvil Eliassen

«La de små barna komme til 
meg, og hindre dem ikke! 
For Guds rike tilhører slike 
som dem». Mark. 10,14

Fasit for kryssord:  NÅDE
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Frikirkens hovedkontor har i samarbeid med 
representanter fra alle landsdeler jobbet fram 
en finslipt målformulering for kirkesamfunnet 
som skal være en veiviser for prioriteringer 
på landsbasis. De første utkastene ble sendt 
til menighetene, og tilbakemeldingene ble 
bearbeidet og er presentert her. Spesielt å 
merke seg er ønsket om å prioritere misjonale 
aktiviteter. Misjonal og misjonerende er ikke 
det samme. Misjonal handler om å være en 
åpent troende i din hverdag der du er, på 
jobben, på skolen, på eldresenteret og i venne-
gjengen. Det er ikke oppsøkende virksomhet, 

men å være åpen der du er, i ditt eget nærmiljø. 
En annen fokus å legge merke til er bevissthet 
og kompetanse på å lese bibelen selv. Dette er 
en av grunnene til at vi i Vestre har lest Lukas 
evangeliet og Apostlenes gjerninger i sin hel-
het i egne gudstjenester. Sist bør vi legge spesi-
elt merke til å gi unge mennesker handlekraft 
og mot til å ta ansvar i lederroller. Eldsterådet 
i samarbeid med diakonrådet er i ferd med å 
ferdigstille vår egen gjennomføringsplan som 
vil bli presentert i menighetsmøte og menig-
hetsblad. 

Tekst: Ane Lillian Tveit

Mål for Frikirken 2018 - 2023
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Nylig var jeg på en boklansering: «Musikk 
og Hjernen» skrevet av to musikkelskende 
nevrologer, Are Brean og Geir Olve Skeie. De 
påviste at å spille piano etter noter utløste «den 
aller høyeste hjerneaktiviteten som er målt 
hos mennesker.» Kort sagt gikk deres innlegg 
slik: Musikeren er avhengig av å se og avkode 
betydningen av notene som lager motoriske 
programmeringer som igjen får fingrene til 
å trykke på de riktige tangentene. Ørene og 
hele hørselsapparatet er i høygir for å sjekke 
at musikeren spiller de riktige tonene, med 
riktig kraft i anslaget og med riktig varighet. 

Å ta være på Hjernen
Tekst: Judy A. Kokkinn

Dessuten sjekkes hver note opp mot de som 
har kommet forut, notene som spilles samtidig 
(akkordene) og de som er forventet. Millioner 
av følere i muskler, ledd, sener og hud er med å 
justere den musikalske framførelsen, i harmoni 
med sittestilling, ben og føtter som akkompag-
nerer med pedal. Nevrologene underbygget 
alt dette med henvisning til de mange ulike 
deler av hjernen som samtidig var i aktivitet 
under den oppgaven: å spille piano etter noter. 
Stimulans er føde for hjernen.

I dag tidlig, tirsdag 13.02.19, hørte jeg på NRK 
P1+ et innlegg om kognitiv- eller hukommel-
sesstimulerende gruppeterapi for personer 
med demens. Et systematisk opplegg utfor-
sket og utviklet i Storbritannia skal redusere 
framgangen av kognitiv svikt hos dem med 
den alvorlige diagnosen, og bidra til en økning 
i deres livskvalitet. Fra det jeg oppfattet varierte 
dette opplegget mellom alt fra bevegelse, 
musikk, gjenkjennelse av objekter/aktiviteter 
og det å innta et godt måltid sammen.

I kristendommen kan man til tider merke en 
tvetydighet når det gjelder bruk av hjernen. 
Å søke kunnskap kan bli satt opp mot å tro. 
Jeg vil gjerne slå et slag for «Ja, takk, begge 
deler!» - det kjente sitatet fra barndommens 
gode venn, Ole Brumm, som på engelsk har en 
diskriminerende undertittel - «a bear with very 
little brain.»

Det er riktig at det var «Treet til kunnskap 
om godt og ondt» (1.Mosebok, 2.9) som ble 
menneskehetens fallgruve: Vitebegjær og vil-

Foto: Judy A. Kokkinn
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jen til å bli lik Gud fremfor å være avhengig av 
og i fellesskap med Ham, trumfet lydigheten til 
det Herren hadde befalt. «Syndefallet» har med 
lydigheten å gjøre og ikke med kunnskapsti-
legnelse og bruk av den delikate, intrikate 
og helt avgjørende delen av oss, som vi kaller 
hjernen. Gud, Skaperen, applauderer kunn-
skap, men det er ofte forbundet med å bruke 
den i Hans tjeneste: Ordspråkene 11.12 sier det 
slik: «Den som elsker formaning, elsker kunn-
skap, dum er den som hater tilrettevisning.» I 
Jesaia, 11:1-2 står det en profeti om Jesus Kristus 
komme (Han som skal være «Gud med oss»): 
«En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe og et 
skudd skal spire fram fra hans røtter; Herrens 
Ånd skal hvile over Ham, en Ånd med visdom 
og forstand, en Ånd som gir kunnskap og frykt 
for Herren.» Dette er virkelig et eksempel på 
«Ja, takk, begge deler!»

Hvordan skal vi ta være på hjernen og bruke 
den i Herrens tjeneste? De følgende tips har jeg 
høstet fra ulike forsknings- og utviklingsfor-
søk: Mosjon og bevegelse er helt avgjørende for 
å holde hjernen så frisk som mulig. God søvn 
er viktig. Musikk er stimulerende og bevegelse 
til musikk enda bedre. Et glass vin i uken er 
bedre enn både å være totalt avholdende og å 
drikke vin hver dag. Å drive med quiz, sudoku 
eller kryssord har en god effekt, men forskning 
peker på at hvis man bare driver med en ting 
vil effekten reduseres. Et knippe hjernestimu-
lerende aktiviteter som man veksler mellom 
er det beste. For dere som er unge er det flott 
å studere, men glem ikke å ispe lesetimene en 
løpetur, å høre på eller spille musikk, eller ta en 
kaffe med medstudentene. For dere som jobber 
intenst eller sitter mye i stillingene deres, prøv 
å variere. Hvis du har en jobb som er fysisk kre-
vende, husk å ta pauser, spis et eple fremfor en 
sjokolade og pust dypt. «Leadership by walking 

around» er en god oppskrift for en leder. Bruk 
av Human Resources tilbud er bra for ansatte 
der de finns. Rikelig med grønnsaker og prote-
ininnholdig mat forebygger hjerte- og karsyk-
dommer, blant annet hjerneslag. Statistisk sett 
har det vist seg at personer i varige parforhold 
som kjærtegner/kysser hverandre daglig har 
bedre sjanse for å beholde god hjerne-helse.

Kropp, Sjel og Ånd må alle pleies for å være et 
helt menneske med en velfungerende hjerne.
En menneskelig fallgruve vi bør unngå er å bli 
smittet av intellektuell arroganse eller «Besser-
wissen»/bedrevitende-syndromet. Hvorvidt 
kunnskapen dreier seg om vitenskap, praktiske 
ferdigheter eller teologi spiller ingen rolle. 
Paulus viser oss den rette veien i denne forbin-
delse i sitt første brev til Korinterne, kap.13, 
2. «Om jeg har profetisk gave, kjenner alle 
hemmeligheter og har all kunnskap, og har tro 
som kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da 
er jeg intet.»

Kan denne kjærligheten læres? Å lese og forstå 
Bibelen er å bruke og trene opp de små, grå 
cellene. For å lære om den perfekte kjærlig-
heten, må vi lese om hvordan Gud Faderen 
elsket oss. Så mye at Han gav sin egen Sønn for 
å leve her på jorden og vise oss Veien, og dø 
som en ung mann, en forbryters død, slik at 
Han tok straffen for vår egenrådighet, egoisme 
og avvisning av Ham (våre overtredelser). 
Ved Hans oppstandelse og seier over Døden, 
inviterer Han oss til å vende om og bli fylt med 
Hans Ånd som er kjærligheten. Den skal kunne 
holde til i oss livet ut, og i det neste livet! For 
en gave og et løfte hvis vi tør ta imot. En daglig 
andakt og bønnestund er med på å ta være på 
hjernen, troen og kjærligheten.

Lykke til!
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Sigvald Tveit døde 8.januar på Lovisenberg 
sykehus i Oslo.

Sigvald ble født 14. mars 1945 i Treungen 
i Telemark der han hadde sine røtter fra. 
Barndoms- og ungdomstiden bodde han i 
Kristiansand. 

Sammen med foreldre og søsken tilhørte 
han Kristiansand Frikirke. Som voksen 
tenåring flyttet han til Oslo for å studere 

Sigvald var fast frivillig organist og pi-
anist i Vestre fra han kom til Oslo frem 
til sykdommen hans stanset også hans 
tjenesteiver og glede.

Vestre menighet takker Gud for hva han 
ga oss gjennom Sigvald Tveit og lyser 
Guds fred over hans kjære minne.

Minneord til Sigvald Tveit  
 

Tekst: Reidulf Hanssen

Foto:  Lars Flydal

ved Universitetet, først ma-
tematikk, deretter det som 
ble hans livsgjerning og 
yrke; musikkvitenskap.

Han har vært medlem av 
Vestre menighet fra 1971. 
Sigvald ble kalt til musikk-
arbeider i halv stilling i 
1972, og påtok seg opp-
gaven å etablere koret «An-
gelos» samme år. Angelos 
var blant de første kor i sin 
sjanger i Norge. Takket være 
Sigvalds kreativitet og dyk-
tighet fikk koret en enorm 
betydning for musikklivet i 
Vestre menighet.

Koret ble et forbilde for 
sang- og musikklivet i hele 
landet. Sigvald dannet og 
ledet senere også korene 
«Vestrefrikk» og Motettko-
ret.
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Pioneren Herman Hundere (Del 1)

Tekst: Kjetil Øvensen, menighetens eldste

Herman Andersen Hundere ble født i Sogn-
dal 5. mars 1827. Han var sønn av Anders og 
Johanna Hundere. Faren var en velstående 
bonde. Det sies om faren at han var streng. Lille 
Herman likte helst å være sammen med beste-
faren, som han var oppkalt etter. Herman fikk 
en postille av bestefaren i dåpsgave. Allerede 
som 5-åring lærte gutten å lese. Selv om faren 
var storbonde måtte Herman jobbe som gjeter 
allerede i 6-7 årsalderen. Oppveksten var hard 
og Herman gråt mye der han gikk alene ute på 
beitemarkene.

Herman Hundere kom under sterk innflytelse 
av haugianerne da han var 10 år. Betegnende 
for vekkelsesbevegelsen var «kallet til omven-
delse». Herman ble omvendt da han var 22, selv 
om alt tyder på at troen hadde vært der hele 
hans liv. Herman begynte å reise rundt som 
lekpredikant, også på Østlandet. Det sies om 
Hundere at han hadde lett for å tale med folk 
med sitt milde og samtidig myndige vesen. 
Han var «en mer enn alminnelig dyktig forkyn-
ner» og han «utviklet seg til en av vårt lands 
mest begavede og virksomme lekpredikanter» 
(H. G. Heggtveit). Nils Torbjørnson Ylvisaker 
nevnes spesielt. Nils giftet seg med Hermans 
søster. Herman og Nils fikk et tett forhold 
og ble et radarpar blant lekpredikantene på 
Vestlandet.

Hundere flyttet til Østlandet i 1857. Ved 
Drammen ble han kjent med noen «venner», 
som haugianerne ble omtalt som. I 1858 giftet 
han seg med Caroline Hansdatter Korsbøen 
(f. 1836 i Modum). Et par år senere flyttet de til 

I et av Vestres kontorer henger flere malerier 
av eldre menn. Et av disse er av en mann ved 
navn Herman Hundere. Her er et kort resymè 
av hans virke. I neste nummer kommer noen 
refleksjoner rundt Hundere og de strømninger 
han stod i.

La det være nevnt med en gang. Herman Hun-
dere hadde aldri noen tilknytning til Vestre. 
Han døde i 1902, lenge før Vestre ble dannet. 
Men indirekte er det forbindelseslinjer, siden 
han var den første forstander i Østre i 1878, den 
gang den het Kristiania Frimenighed. Hundere 
regnes som en av Frikirkens pionerer. 

Herman Hundere
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Sogn, hvor Herman overtok sin fars gård. Der 
bodde de noen få år. Caroline trivdes ikke på 
Vestlandet og ferden gikk tilbake til Østlandet. 
I midten av 60-årene flyttet de til Sande og 
bosatte seg på Nordre Bølum gård. 

I 1871 kjøpte Hundere gamle Østre Brekke, også 
kalt Valtersborg, i Våle ikke langt fra Horten. 
For gården betalte han 4000 spd. For avling, 
besetning og redskaper betalte han 1000 spd. 
(Våle bygdebok, bind. 1). En artig kuriositet er 
at Hundere kjøpte gården av arvingene etter 
den velstående Christen Backer, som døde i 
1869. Christen var farfar til malerinnen Harriet 
Backer og musikeren Agathe Backer Grøndahl.
Han virket som emmisær i Vestfold fram til 
han brøt med Statskirken i 1877.  Den første 
menighetsdannelsen i Frikirken skjedde i Moss 
den 6. mai 1877. Hundere ble enstemmig valgt 
til forstander. I rask rekkefølge fulgte menig-
hetsdannelser i Horten, Arendal, Risør, Halden 
osv. Hundere fikk ansvaret også for Horten. 
Formelt står derfor Herman Hundere som den 
aller første pastor i Frikirken.

I Kristiania ble Hundere nærmest bønnfalt om 
å bli deres forstander etter at presten Johan 
Storm Munch ombestemte seg. Som bonde fra 
Vestlandet, virket hovedstaden stor og skrem-
mende, men han ble overtalt til oppgaven av 
Wettergren i Arendal. Menigheten i Kristiania 
ble stiftet 31. mars 1878 i Maribogadens gym-
nastiklokale. Ifølge Hunderes egne ord var han 
i to år menighetens «midlertidige» forstander. 
I den tiden speidet de etter en fast forstander. 
Hundere var i Kristiania regelmessig 8 dager 
hver måned. Til slutt kom man i kontakt med 
Peder Tallaksen, som tiltrådte i mai 1880.
Hundere gikk av som forstander i Moss i 1887 
og ble etterfulgt av Ole K. Heimdal, min olde-
far. Hundere fortsatte som ansvarlig forstander 

i andre menigheter og reiste samtidig som 
evangelist fram til sin død. Fra 1890-tallet had-
de Hundere en ganske fri rolle og ble betraktet 
nærmest som en biskop innad i kirkesamfun-
net. 

Herman og Karoline fikk 10 barn. Datteren 
Eline må nevnes. Hun ble født i Sogndal i 1864. 
Det bemerkelsesverdige var hennes utdannel-
se. Hun studerte ved Kunstakademiet i Køben-
havn. Da Eline etter endt utdannelse bosatte 
seg i Holmestrand, ble hun elev av tidligere 
nevnte Harriet Backer! Senere flyttet Eline til 
Moss, jobbet en periode som lærerinne før hun 
giftet seg med Ludvik Hermansen.

I 1892 solgte Hundėre gården og flyttet til 
Agnes ved Stavern, hvor hans kone Caroline og 
en av sønnene døde i 1899. Atter en gang flyttet 
Hundere, denne gang til Kristiania. Folketel-
lingen i 1900 kan opplyse at Hundere bodde i 
Dalsbergstien 6 på Bislett. Her står han oppført 
som enkemann, forhenværende menighets-
forstander og med 2 sønner, 3 døtre og ett 
barnebarn boende i samme leilighet.

H. G. Heggtveit nevner at Hundere høsten 1902 
gjorde en tur gjennom flere bygder i Jarlsberg. 
Under en samling i Sandsvær ble han rammet 
av slag. «Da han forstod, at avskedsstunden 
ikke var langt borte, samlet han sine siste 
kræfter og søkte at komme over til Moss, hvor 
han hadde en gift datter. Dette lyktes, og her 
døde han i fred straks efter.» Den gifte datteren 
i Moss må ha vært Eline. 

Herman Hundere døde 10. november, 75 år 
gammel.
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Hva menighetsstyret er opptatt av
Tekst: Torunn Nesset, leder i menighetsstyret

Vestre 100 – år – Jubileumskomiteen er 
i gang
Hovedkomiteen for 100-årsjubileet er i 
full gang med kreativ planlegging.  Det 
legges opp til en feiring gjennom hele året 
med festgudstjeneste, festmiddag, konser-
ter, seminarer, utstillinger m.m.  Les mer 
om dette på side 18 i bladet.

100-årsjubileet vil kreve en innsats fra alle 
i menigheten – og her vil det være behov 
for alle evner og ferdigheter.  Vi håper 
mange vil melde seg til tjeneste etter hvert 
som behovene blir tydelige.

NMS gjenbrukskafé
På forrige menighetsmøte ble det nevnt 
at NMS har henvendt seg til Vestre med 
spørsmål om å etablere en «gjenbruk-
skafé» hos oss.  Menighetsmøtet ga sin 
tilslutning til at menighetsstyret kunne gå 
videre med saken.  Styret har hatt denne 
saken til behandling på hvert møte siden 
da.  Nå ser det ut til at NMS har satt dette 
«på vent».  I stedet vil en gruppe fra NMS 
leie undervisningsrommet til samlinger 
hver tirsdag.  Menighetsstyret avslutter 
saken om gjenbrukskafé inntil NMS even-
tuelt tar et nytt initiativ. 

Menighetsweekend
Menighetsstyret har diskutert om vi skal 
satse på å dra på menighetsweekend i 
år.  For to år siden var vi 15 personer som 
dro til Hermon.  I fjor avlyste vi pga. få 
påmeldte.  Vi har ikke bestilt Hermon for 
2019, men vurderer andre alternativer 
– f.eks. ser vi på steder nærmere Oslo og 
mulighet for å dra lørdag til søndag. Mer 
info kommer snart.

Årsmøte
Menighetsstyre har brukt en del tid på å 
forberede menighetens årsmøte.  Års-
møtet ble avholdt 6. mars med 16 stem-
meberettigede medlemmer til stede.  
Årsmelding ble gjennomgått og menig-
hetsstyre og eldsteråd fikk flere konkrete 
utfordringer å jobbe videre med – for 
eksempel arbeidet med informasjon for 
rekrutteringsstrategi og rekruttering av 
eldste.  Årsmelding og regnskap for 2018 
ble godkjent.  Hilde Charlotte Mørland ble 
gjenvalgt som eiendomsansvarlig.  Ingen 
andre posisjoner var på valg.

Det ble også informert om planer for 
100-årsjubileet, inkludert oppstart av 
innsamlingsaksjon. Les mer om innsam-
lingsaksjonen på side 15.
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Økonomi
Tekst: Sølve Fredheim, økonomiansvarlig

Ny innsamlingsaksjon – «Nå går det snart i 100!»
Som en del er klar over så feirer menigheten 100 år til neste år, og planleggingen er godt i gang 
med diverse arrangementer gjennom jubileumsåret. Noen av disse arrangementene vil kreve at vi 
betaler honorarer til de ressurspersonene som vi ønsker å ha med. På menighetens budsjettmøte i 
fjor høst gikk menigheten med på å budsjettere med kr. 50.000 til en egen innsamlingsaksjon for 
dette.
Som i fjor, benytter vi en egen innsamlingsside på spleis.no som vårt verktøy for å administrere 
selve innsamlingen. Linken til denne siden, https://www.spleis.no/65219, vil vi legge ut på våre 
egen hjemmeside, http://vestrefrikirke.no, og inkludere annen markedsføring. Her kan alle følge 
med hvor mye som er kommet inn til enhver tid. Aksjonen går ut året, og vi er avhengig at den 
enkelte er med å sprer linken til sine venner og kjente gjennom samtaler, og gjennom e-post 
eller sosiale medier. Vær med og støtt aksjonen vår slik at vi får til en ordentlig markering av vårt 
100-årsjubileum! 

Nytt år, nye muligheter
Vi er allerede godt inne i 2019, og det er på tide å minne deg som er fast giver på å justere de 
månedlige gavene. Kan du øke bidraget med minst 5% i år? Husk på at for 2019 vil du kunne få 
fradrag i skattepliktig inntekt på inntil kr. 50.000 for de gaver du gir, det er hele 10.000 mer enn i 
fjor! Dette innebærer opptil 11.000 kroner mindre å betale i skatt. 
Eksempel: Dersom du bidrar med kr 1.000 pr måned (kr 12.000 pr år), får du redusert skatten med 
2.640 kr, altså 22%.

Treg start på det nye året
Februar-tallene ble ikke klare idet fristen til menighetsbladet gikk ut. Derfor er det bare januar 
vi kan rapportere på nå. Så langt ligger giverinntektene godt over tilsvarende periode i fjor, men 
likevel 10% under årets budsjett. Dette har sammenheng med at budsjettet er høyere i år enn i fjor 
ved at vi har justert for bl.a. den generelle prisøkningen.
Ved utgangen av januar hadde vi fått inn 60.550 i faste bidrag og ca. 3.500 i kollekt. 
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Visjon 2019:  Fra 17. til 21.juli

Visjon – Frikirkens sommerfestival – er Frikir-
kens viktigste årlige samlingspunkt i idylliske 
Stavern. Visjon har blitt arrangert på Stavern 
folkehøgskole Fredtun siden 1982 og har hatt 
som mål å begeistre og fornye mennesker i 
alle aldre. Visjon er særegent ved sin kombina-
sjon av rekreasjon og fellesskap i tunet, og et 
variert program som spenner fra storfamilie-
samlingen Hits for alle, til nattverdsamling og 
konserter.

På frikirken.no vil du kunne finne program 
og generell informasjon om Visjon. Sidene 
oppdateres jevnlig fra rundt 1.mars og fram 
mot festivalen.

Det er Frikirkens synodestyre som er initiativta-
ker og ansvarlig for festivalen. Festivalleder er 
Børge Greaker.

– Hovedtemaet blir ”Rikelig”, og mye av 
programmet er på plass, forteller festivalleder 
Børge Greaker. – Festivalens tema er hentet fra 
noen ord av apostelen Paulus: ”La Kristi ord 
få rikelig rom hos dere” (Kol 3,16). Temaet vil 
gå som en rød tråd gjennom alt som skjer på 
Visjon 2019. Vi vil inspirere til bibelbruk, og 
utdrag av Bibelen vil få stor plass. Hans Johan 
Sagrusten fra Bibelselskapet blir med som 
hovedtaler og vi får storfint besøk av den etio-
piskamerikanske pastoren Dr. Gemechis Buba.

Også FRIK festival og UngVisjon vil preges av 
temaet. FRIK festival er Visjons ungdomsfesti-
val, med inspirerende samlinger, felles teltleir 
og egen kafe. UngVisjon er et variert aktivitets-
tilbud til barn, som går parallelt med møter i 
Stavernhallen.
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Andakt: Tilgivelse og Nåde
Tekst: Reidulf Hanssen

To av de vakreste og viktigste ord i språket 
vårt? Ja, i kristentroen også!

Jeg er i hvert fall totalt avhengig av å få og opp-
leve det som ligger i ordene, og gi det videre.

Vi husker sikkert Bibel-fortellingen om den 
bortkomne sønnen. 

Han gjorde mye dumt, men også riktig.
Han forlanger arven fra faren sin, mens far 
ennå lever.

Sier vi at far er et bilde på Gud og sønnen oss 
mennesker, kan det forstås slik at han lever 
som om Gud ikke eksisterer.

Finn gjerne fram Bibelen og les denne fortellin-
gen i Lukas evangeliet kapittel 15!

Da sønnen var helt på bunnen, står det om 
ham: «Da kom han til seg selv.» Han får et sant 
og ærlig møte med livet sitt.

«Far, jeg har syndet»! Han møter sannheten om 
seg selv! 

Får han behov for tilgivelse og nåde, eller…? 
Vandringen hjemover er kanskje ikke bare 
langs en landevei?

Det er en indre vandring, i eget liv!
Hvem og hva møter han ved grinda? Far; tilgi-
velsen og nåden!

Å bli og å leve som kristen, er; å gå til Gud/Jesus 

med sitt liv, slik det er, og ta imot det som ene 
og alene Han kan gi, nemlig tilgivelse og nåde. 
Jesus ordnet dette ved å leve livet, dø på korset 
og stå opp av graven. Alt i vårt sted og for vår 
skyld!

Jesus sier: «Kom til meg.» Hvorfor? For å få hva 
han er og gir; nåde og tilgivelse.

God faste- og påske-tid!

Reidulf Hanssen og Ingvil Eliassen. 
Foto: Katrina Myhren. 
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Vestre blir 100 år i 2020!
Tekst: Jostein Holen, administrativ leder og vaktmester

Vestre Frikirke malt 
av Trygve Davidsen,
dette var forside på 
juleheftet ‘Julestjer-
nen’ i 1953.

I disse dager er det 100 år siden våre forgjen-
gere startet å bygge kirken vår. Derfor skal 
menigheten feire og feires neste år. 

En komité har allerede begynt å skissere 
hvordan det skal skje, og du bør holde av 
helgene rundt 7. mars 2020 og 24. oktober 
2020 til feiring. Det snakkes blant annet om  
visuelle virkemidler og filmsnutter, ønske om 
et korprosjekt, teater for folk flest, oppsumme-
ring av kirkens historie, kunstutstilling, fest-
gudstjeneste, kul konsert med gamle salmer på 

nye måter, lekker jubileumsmiddag og til og 
med et utfordrende fagseminar om forholdet 
mellom stat og (fri-)kirke. 

Dette kan bli et spennende kick-off for de neste 
100 år. Det ville være supert med litt ekstra 
penger til mest mulig av dette, og det er allere-
de opprettet en innsamlingsaksjon på nettet, 
du finner den ved å gå inn på Spleis.no og søke 
på Vestre Frikirke. Uansett, sett av de to helgene 
allerede nå! 
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I Oslo Vestre Frikirke er det gudstjeneste hver søndag kl 11.00, og bønn kl 10.30. Det er 
alltid kirkekaffe med hjemmebakte kaker. Kveldsmesser arrangeres hver siste onsdag i 
måneden kl 19.00. Ytremisjonen har møte en gang i måneden og seniortreff arrangeres 
hver første mandag i måneden kl 12.00.

Program for Oslo Vestre Frikirke
våren 2019 

Onsdag 20. mars kl. 12.00: Ytremisjonen, med Reidulf Hanssen som gjest.

Onsdag 20. mars kl. 18.00: Åpen kirke

Søndag 24. mars kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Jacob Landsvik taler. Musikk ved Randi Bukholm og Benedicte Weberg Kåsa. Nattverd.

Onsdag 27. mars kl. 18.00: Åpen kirke
Fra kl. 19:00: Kveldsmesse og Åpen Bibelgruppe med Kjetil Øvensen.

Søndag 31. mars kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Harald Schøien taler. Musikk ved Mathias Sørbø.

Mandag 1. april kl. 12.00: Seniortreff, 
Med Ivar Kraglund, tema: «Kirken og presteskapets dilemma ansikt til ansikt med en 
fiendlig okkupasjonsmakt 1940 - 45»

Fredag 5. april kl. 19.00: Konsert med Åshild og Anders Moe, 
mer info kommer…

Søndag 7. april kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Linn Sæbø Rystad taler. Musikk ved Kristian Koppang.

Onsdag 10. april kl. 18.00: Åpen kirke

Søndag 14. april kl. 11.00: Gudstjeneste palmesøndag. 
Reiudulf Hanssen taler, sang og musikk ved Solveig Nesset, Harald Nesset og 
Kim Fredrik Andersen. Nattverd.

Torsdag 18. april kl. 18.00: Nattverdsgudstjeneste skjærtorsdag. 
Reidulf Hanssen taler. Musikk ved Anders Moe. 

Søndag 21. april kl. 11.00: Gudstjeneste påskedag. 
Unni Westli taler, musikk ved Anders Moe. Nattverd.

Onsdag 24. april kl. 18.00: Åpen kirke, 
fra kl. 19:00: Kveldsmesse og Åpen Bibelgruppe med Reidulf Hanssen. 

Søndag 28. april kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Harald Schøien taler. Sang og musikk ved Bislett kammerkor og Kim Fredrik 
Andersen. Nattverd.

Søndag 9. juni kl. 11.00. Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ved Reidulf Hanssen. Mathias Kråkenes spiller.



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

DET ER DEN DRAUMEN

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge


