
1

Der jord og himmel møtes

Oslo Vestre Frikirke

Menighetsblad nr. 2/ Oktober 2019,  årgang 97



2

Tema for høstens nummer er «nye hori-
sonter». Vi står foran et helt spesielt år i 
Vestre frikirkes historie. I 2020 blir kirken 
100 år. Dette skal feires på mange måter. 

For å slippe inn lys og en ny vår til Vestres 
nye centennium, må vi la høsten få gjøre 
sitt livsviktige arbeid. Noen vaner, og noen 
former for hvordan ting er blitt gjort, må 
dø ut slik at nytt liv får plass til å gro. Na-
turen finner alltid nye former. I en slik tid 
skal vi se tilbake for å spore vår identitet, 
og se framover og finne veier som fører oss 
nærere Guds rike.

Dette nummeret er det første på et halvt 
år. Det har vært et halvt år med store 
endringer i form av ledelse og strukture-
ring av frivillige, samt ansettelser av 5 del-
tidsstillinger. Dette nummeret inneholder 
mye informasjon om disse endringene. 
Ansvarlig forstander Ane Lillian Tveit 
er redaktør for dette ene nummeret, i 
overgangen mellom vår tidligere redak-
tør Rune Akselsen, og den påtroppende 
redaktør Tonhild Kråkenes.

God mørketid. Vi møtes i lyset av Guds 
ansikt

Redaktøren har ordet
Tekst: Ane Lillian Tveit, ansvarlig forstander

Forsidefoto: Linda Halvorsen

Foto:  Wikimedia Commons, Soria Moria slott av Theodor Kittelsen. 
Andre Krønikebok 3,1: Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på fjellet Moria.
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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: forvaltningsraadet@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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En av de mest spennende boklanseringene den-
ne høsten er «Kamerakuren» av lege, fotograf 
og eventyrer Torkil Færø. Færø, som kjører kurs 
i fotografikunst, er opptatt av livsmestring og 
spør om mestringsteknikker som brukes til å 
ta gode bilder også kan overføres til livet gene-
relt? Uten å ødelegge spenningen for eventuelle 
kommende lesere kan jeg røpe at forfatteren 
mener at det finnes en slik forbindelse og 
han skriver godt og lettlest om temaet, boken 
anbefales herved for alle som har interesse av 
livsmestring.

Museskritteffekten
Men det jeg har hengt meg mest opp i når det 
kommer til Vestre Frikirke er det Færø kaller 
«Museskritteffekten». Færøs poeng er at de store 
gjennombruddene kommer som en konsekvens 
av en rekke små og tilsynelatende ubetydelige, 
men positive skritt, som etterhvert baller på 
seg til å bli noe større. Tilslutt blir det et stort 
gjennombrudd, uten at du klarer å peke på 
hvor gjennombruddet egentlig skjedde. Simon 
Sinek, forfatter og lederutvikler, kaller det 
samme fenomenet for «The compound effekt». 
Sinek sammenlikner det med trening. Hvis du 
går på gymmen og tar en enkelt trening vil du 
bli skuffet når du kommer hjem og ser deg i 
speilet. Ingenting er forandret, endringen kan 
ikke måles. Det er fristende å gi opp når man 
ikke merker noen endring selv etter trening 
nummer 3, 4, 5 eller gjerne enda mer. Det skjer 
ingenting. Men hvis du har troen på at trening 
kan hjelpe, du har et mål og du er villig til å gå 
de mange små skrittene i riktig retning (les: 
trene) vil du en dag oppleve at du er veltrent 
uten at du kan peke på akkurat når gjennom-
bruddet skjedde. 

Nye Horisonter – De små skritts velsignelse 
 

Tekst:  Jan Olav Høgetveit, leder diakonrådet

Forhold som eksempel
Et annet eksempel er forhold. I et forhold 
handler det ikke om store begivenheter eller 
intensitet, det handler først og fremst om kon-
sistens. Ikke om en 72 timers intens kjærestetur 
til Venezia, men om de små tingene i hverda-
gen. At man sier «god morgen» med et smil, 
lager en kopp kaffe til sin kjære selv om man 
har dårlig tid, eller at man hører på kjæresten 
når han eller hun har hatt en veldig dårlig dag 
på jobben og har behov for å snakke om det 
og du ikke sier noen ting om at du har hatt en 
fantastisk dag før din kjære har fått fortelle. Det 
som betyr noe er de mange små skrittene du 
gjør hver dag som bringer deg i riktig retning, 
museskritteffekten.

Betydning for Vestre
Kan dette ha overføringsverdi for Vestre? Jeg 
mener svaret er helt åpenbart ja. Vi har en le-
delse som har en forventning og tro på at Vestre 
har en lys fremtid, vi har fire nye ansatte som 
har kommet inn med engasjement, glød og 
gode ideer, og vi har medlemmer som trofast 
stiller opp og gjør den jevne og viktige innsat-
sen dag etter dag for menigheten. I bakgrunnen 
her skjer det en rekke museskritt som ikke synes 
for de fleste. Det er disse positive museskrittene, 
det at vi tar en prat med noen nye som kommer 
på gudstjenesten, at vi inviterer med noen 
venner en gang med en kaffe etterpå, at vi spør 
noen i menigheten om hvordan de egentlig 
har det, melder seg som kirkevert selv om man 
ikke har tid, at vi stiller opp og besøker en som 
har blitt syk som gjør forskjellen. Alle disse 
museskrittene er det som gjør at vi en dag vil 
se oss tilbake og lure på hvor skjedde egentlig 
gjennombruddet? Vi står nå foran et 100-års-
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jubileum hvor det vil være mange ekstraordi-
nære anledninger til å markere Vestre, la oss 
bruke anledningen samtidig som vi husker 

på de små oppgavene vi gjør hele tiden. Og til 
slutt, tusen takk til dere alle for alle museskrit-
tene du tar for Vestre! 

Gospel Explosion
Tekst: Leif Ingvald Skaug, kursleder

Bli med i koret!

For første gang arrangerer vi Gospel Explosion Christmas, og vil du være med, så heng deg på :)
Kine L Fossheim har tatt seg fri fra Oslo Gospel Choir og blir med som gjestesolist på konserten.

Gospel Explosion er et prosjektkor hvor alle som vil kan være med. Fra 16 år og oppover (gjennomsnittsalde-
ren er på ca 40 år). Har du ikke sunget før, men kunne tenke deg å prøve? Da er også Gospel Explosion for deg.

Praktisk informasjon:
Kursleder: Leif Ingvald Skaug

Øvingsdatoer i Vestre Frikirke:
Torsdag 21. november (1830-2145)
Mandag 25. november (1830-2145)
Torsdag 28. november (1830-2145)
KONSERT kl. 1900 lørdag 30. november (vi øver fra kl 14)

Man registrerer seg på www.gospelexplosion.no så får man tilsendt tekster og spotifyliste man kan øve på før 
man kommer. Vi bruker ikke noter. 

Har du spørsmål, ta kontakt med Leif@gospelexplosion.no / 470 21 200
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Fra Eldsterådet
Tekst: Ane Lillian Tveit, ansvarlig forstander

Eldsterådet i Oslo Vestre frikirke består av to 
eldste, Kjetil Øvensen og Ane Lillian Tveit. I juni 
vedtok menigheten, på grunnlag av forslag fra 
eldsterådet, et utvidet eldsteråd. Det utvidede 
eldsterådet består, ved siden av eldsterådet, 
av leder for diakonrådet (Jan Olav Høgetveit) 
og leder av forvaltningsrådet (Torunn Nesset). 
Tidligere pastor (Reidulf Hanssen) og repre-
sentant for seniorgruppen (Judith Kokkin) er 
i tillegg valgt inn på grunnlag av personlige 
evner.

Menighetsmøtet er menighetens høyeste 
organ. Eldsterådet er ansvarlig for all virksom-
het i menigheten, men oppgaver er delegert 
videre til diakonråd, forvaltningsråd og utvidet 
eldsteråd. De tre siste rådene er likestilte, men 
med ulike handlingsrom.

Eldsterådet ønsker forslag til kandidater for 
eldsterådet. En ordinasjon varer hele livet, men 
en tjeneste som ordinert eldste kan avgrenses 
til en tidsperiode på feks 4 år. Send en mail til 
eldsterådsleder Ane Lillian Tveit, eller post et 
brev til kirken, hvis du har konkrete forslag til 
kandidater til eldsteråd.

Vi har vært uten pastor i flere år. Eldsterådet, 
med bistand fra utvidet eldsteråd, henvender 
oss til og intervjuer relevante kandidater til 
pastorstillingen med jevne mellomrom. I peri

oden uten pastor har vi ulike talere, noen faste 
og noen enkeltstående, som taler hver søndag. 
Uten pastor er det viktig å ha en velfungerende 
stab. Vi har hatt administrasjonsleder (Jostein 
Holen) og menighetskoordonator (Ingvil Elias-
sen) i 1,7 stilling. Begge sa opp før sommeren. 

 Utvidet eldsteråd besluttet å ansette et team, 
etter budsjetterte lønninger, bestående av 
5 deltidsstillinger. Vi tror at en gruppe små 
deltidsstillinger vil gi oss og hverandre en mer-
verdi og dynamikk som det er vanskelig å få 
med bare to ansatte. Teamet ble ansatt i august 
etter en utlysning der vi fikk inn over 70 søkere. 
Vi har ansatt to barne- og ungdomsarbeidere 
i 20 % stilling hver (Martin Gutuen Alnes og 
Gunnar Syvertsen), en vaktmester i 20 % (Yngve 
Jørgensen), en administrasjonsarbeider i 40 
% (Linda Halvorsen), og en teamleder med 
spesielt ansvar for langtidskoordinering av 
gudstjenester, menighetsbladet og jubileums-
året i 60 % stilling (Tonhild Kråkenes). Gunnar 
Syvertsen har i tillegg ansvar for å forberede 
gudstjenester i 20 % stilling. 

Disse har ulik kjennskap til Frikirken fra før, 
og vi oppfordrer hele menigheten til å ta godt 
vare på de nyansatte i perioden de blir kjent 
med menighetens behov og ønsker.

Her vil vi la de fem få presentere seg selv (se 
neste side):
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Presentasjon av det nye teamet i Vestre Frikirke

Tekst: skrevet av de nye medarbeiderne

TONHILD KRÅKENES – Administrativ medar-
beider ( teamleder) – 60%
Mitt navn er Tonhild Kråkenes og jeg er opp-
vokst i Vågsbygd, utenfor Kristiansand.
Min mor var organist i Vågsbygd kirke gjen-
nom hele min oppvekst, så den kirken var 
for meg som et andre hjem. Jeg har altså ikke 
frikirkebakgrunn, men i ungdomstiden var 
flere i vennegjengen medlemmer av Kristi-
ansand frikirke så vi ble dermed litt kjent i den 
menigheten også. 

Gjennom min oppvekst lærte jeg å bli glad i 
gudstjenesten og kirkens musikk, så det var 
ikke så underlig  at yrkesvalget ble som det ble.

Jeg tok kantorutdannelsen min i hjembyen, 
nærmere bestemt ved Agder Musikkonservato-
rium.  Senere har jeg tatt  et år med  kulturad-
ministrasjon fra Høgskolen i Telemark.

Familien har bodd mange år øverst i Setesda-
len, men da de tre barna våre ble store og klare 
for videre studier flyttet vi til Nittedal i 2015.
Her har jeg jobbet som kantor for Nittedal 
kirkelige fellesråd og rektor i Søndre Land 
kulturskole en periode.

Som yrkesaktiv har jeg vært organist/kantor i 
alle år og noen år kombinert dette med under-
visning og administrativ ledelse i kulturskolen.

Jeg er svært takknemlig for at jeg fikk tilbud 
om administrativ stilling i Vestre Frikirke. I 
løpet av  kort tid   har jeg møtt mange varme 
og inkluderende mennesker og fått et godt 
inntykk av menigheten. 
Oss 5 som utgjør det nye teamet  fungere godt 
sammen, vi har  ulike egenskaper som vi skal 
prøve å dra nytte av så godt som mulig til 
menighetens beste.

Dersom du ønsker en prat på  telefon eller  
stikke innom kontoret så nøl ikke, kaffen er 
alltid klar!

LINDA HALVORSEN  -  Administrativ medar-
beider 40%
Mitt navn er Linda Halvorsen, jeg er født i Oslo, 
døpt i Oppsal kirke og oppvokst i Groruddalen. 
Jeg har en bachelorgrad i Kultur og Samfunns-
fag fra Universitetet i Oslo, og har studert 
medisin grunnfag, som ledet meg til videre 
studier innen alternativ medisin. 
I tillegg er jeg utdannet EQ-terapeut, en tera-
peut som hjelper mennesker å gjenkjenne/for-
stå/sette ord på/bearbeide og uttrykke følelser. 
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Jeg har arbeidet administrativt i Den norske 
kirke tidligere, og etter å ha gått på skole noen 
år, synes jeg nå det er stas å være tilbake i 
kirken. 

Jeg synes kirken er uhyre viktig som stabilise-
rende faktor i samfunnet, som kulturbærer og 
som et åndelig fyrtårn for mennesker.     

Jeg er et sammensatt menneske, med et mang-
fold av interesser og med en stor følsomhet for 
estetikk, rettferdighet og natur- og dyrevern. 

GUNNAR SYVERTSEN – Menighetskoordina-
tor 40 %
Jeg heter Gunnar, er 26 år gammel og fra 
Grimstad, og studerer for tiden teologi ved MF 
i Oslo, i tillegg til å jobbe her i Vestre frikirke 
som menighetskoordinator. 
Jeg har vokst opp i en familie med aktiv tilknyt-
ning til Grimstad frikirke, og har tilbragt mye 
tid i kirken, både på søndagsskolen, gjennom 
speideren og i ulike kor i kirken. 

I Vestre Frikirke skal jeg ha som hovedoppgave 
å koordinere og planlegge gudstjenestene, i 
tillegg til å arbeide med barn og unge sammen 
med Martin. Jeg er veldig glad for det frivil-
lige engasjementet som er her i Vestre, og er 
takknemlig for alle som bidrar til å lage gode 
gudstjenester her i kirken. 

Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med 
menigheten, og alt det flotte som skjer i kirken 
ved Bislett. 

MARTIN ALNES  - Menighetsarbeider  20%
Jeg heter Martin Alnes og en er 21 år gammel 
gutt fra Lillehammer. For tiden studerer jeg 
Ungdom Kultur og Trosopplæring på Menig-
hetsfakultetet, med mål om å etterhvert bli 
diakon. Tidligere har jeg studert Pedagogikk 
i Tromsø og har et årsstudium i det. Når det 
gjelder arbeidserfaring har jeg variert erfaring, 
men det som er mest relevant er vikarjobb i 
barnehage og jobb som aktivitetskoordinator i 
Norges Ake-, Bob- og skeletonforbund.
Når det gjelder min tilknytning til kirken, så 
er jeg ikke oppvokst med å gå til kirken, men 
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etter konfirmanttiden meldte jeg meg som 
konfirmasjonsleder i Lillehammer. Fra der har 
jeg engasjert meg mer og mer, og blitt mer og 
mer interessert i å jobbe med barn og ungdom 
i kirka. Jeg sitter nå som Leder for uTroLi (Ung-
dommens Trosopplæring Lillehammer) og jeg 
er nestleder i Ungdommens Bispedømmeråd 
og fungerende nestleder for KFUK-KFUM 
Lillehammer.

I Oslo Vestre Frikirke skal jeg i hovedsak jobbe 
med barn og unge, og er opptatt av å møte 
de unge der de er i sine liv. Mitt mål er å gjøre 
kirken til et sted hvor de føler seg sett, møtt og 
verdifulle. Jeg vil i tiden fremover prøve å nå ut 
til de unge i menigheten ved å opprette konto-
er på sosiale medier hvor unge og foreldre kan 
kontakte meg, samtidig som jeg selvsagt vil 
være tilgjengelig på mail og telefon.

Jeg ser frem til å komme igang, og gleder meg 
til å bli ordentlig kjent med menigheten.

YNGVE JØRGENSEN – Vaktmester 20%
Jeg heter Yngve Jørgensen og er vaktmester i 
Oslo Vestre Frikirke. Er utdannet fra Kunsthøg-
skolen i Oslo med bachelor i tekstil og master i 
visuell kunst.

Siden avsluttet studier i 2007 har jeg arbeids-
erfaring som museumstekniker på museer 
som Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet, 
Akershus kunstsenter parallelt med fast an-
settelse som butikkmedarbeider på nasjonal-
museet og som utstillingstekniker i Selskapet 
Kunst på Arbeidsplassen.

I 2015 startet jeg min virksomhet, Jørgensen 
lærgods, hvor det produseres lærvesker, belter 
og mindre produkter for både han og henne.
Som billedkunstner er det ikke uvanlig å ha en 
fot i flere leire og  som vaktmester i Oslo Vestre 
Frikirke ser jeg det meningsfylt å være en del 
av et fellesskap hvor rollen som vaktmester 
for meg handler om å ha systemer og orden 
samtidig være med på langvarig prosjekt med 
fokus på kirken og menneskene i den. 
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Jesus metter 5000

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

Barn og unges bibelhistorie.
Da Jesus var ferdig med å tale var alle sultene, 
men ingen hadde tatt med seg mat. Disiplene 
spurte Jesus om de skulle sende alle vekk for å 
kjøpe mat, men Jesus ville vise alle sammen at 
de kunne stole på gud. 

Gi dem mat, sa Jesus til disiplene. Det vil koste 
en formue å kjøpe mat til alle disse menneske-
ne, svarte de fortvilet. Hvor mye mat har dere?, 

spurte Jesus dem. En av disiplene svarte ”Det er 
en liten gutt her, som har tatt med fem brød og 
to små fisk”. Perfekt, svarte Jesus. Be alle om å 
sette seg ned på bakken. 

Alle satte seg ned i fjellsiden, Jesus takket gud 
for brødet og fisken og brøt det i biter som 
han ga disiplene. Jesus ba så disipler sine om å 
dele ut til alle som var der. Det var 5000 menn 
i tillegg til kvinner og barn. Alle fikk spise så 
mye de ville.

Da alle hadde spist seg mette og gode samlet 
disiplene sammen restene.  Da de hadde samlet 

alt, hadde de tolv store kurver fulle med mat. 
Alt dette kom fra bare fem brød og to fisk. Nå 
visste alle at de kunne stole på at gud passet på 
dem. 

Hva betyr bibelhistorien egentlig?
Når man leser bibelhistorier er det ikke alltid 
så lett å vite hva det som står der egentlig betyr. 
Mange voksne er også uenige om hva ting be-
tyr. Nå skal jeg skrive litt om hva jeg tror denne 
fortellingen betyr, og fortelle hvorfor jeg 
mener akkurat denne bibelhistorien er viktig 
for menighetens barn og unge.

Jesus var en veldig populær mann, som egent-
lig bare skulle ha med seg sine 12 disipler opp i 
fjellet, for å snakke med dem. Mange hadde sett 
og hørt at Jesus gjorde store under tidligere, 
så de fulgte etter han. Det var 5000 menn som 
fulgte etter, og mange av dem hadde med seg 
barn og kone i tillegg.

Da alle ble sultne, gjorde Jesus nok et under, 
foran alle disse menneskene, og mettet mange 
tusen mennesker med bare fem brød og to fisk. 
Det som er litt annerledes i denne bibelfortel-
lingen er et barn har en så sentral rolle. Det er 
barnet som hadde med seg matpakken som 
etter min mening har den viktigste rollen i 
denne fortellingen, og Jesus viser at han ikke 
bare bruker store mektige voksne når han vil 
oppnå noe, men at også barna har en plass 
hos han og hos gud. Det er viktig å tenke på at 
selv om man noen ganger kan føle at man ikke 
blir sett og hørt som barn eller ungdom, så har 
man en viktig plass hos Gud og Jesus.
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Quiz om bibelhistorien

Ved Martin Alnes

FASIT:
1. JA, 5000 menn + kvinner og barn 2. NEI, 5 brød og 2 fisk 
3. JA 4. JA 5. NEI, det ble mat til overs

Sett ring rundt JA eller NEI 
(Fasit nederst på siden)

1. Var det mer enn 5000 mennesker som fulgte etter Jesus?
JA                           NEI

2. Mettet Jesus alle menneskene med 2 brød og 5 fisker?
JA                           NEI

3. Var det et barn som ga Jesus maten?
JA                           NEI

4. Viste Jesus folket at gud kunne stole på dem?
JA                           NEI

5. Var det mange som fremdeles var sultne etter at det var tomt for mat?
JA                           NEI

Fargelegg tegningen av Jesus som får guttens matpakke
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Pioneren Herman Hundere og samtiden (Del 2)

Tekst: Kjetil Øvensen, menighetens eldste

Hundere var ikke blant deltakerne på det store møtet 
på Havstad ved Arendal 7.-8. august 1876. Også dette 
var en frikirkelig forening. Fra dette møtet, som kom 
til å bli avgjørende for dannelsen av Frikirken, ble 
det året etter utgitt en «Redegjørelse for Arendal og 
Omegns frikirkelige Forening». Her forklares brud-
det med Statskirken i detalj, samt ny kirkeordningen 
presentert. 

Prestene Paul Wettergren og Johan Storm Munch 
frontet frikirkedannelsen i Arendal. Munch, som 
stod bak den frikirkelige forening i Kristiania, fikk 
senere kalde føtter og trakk seg i 1878. Hundere ble 
mannen som erstattet Munch. Hundere hadde ingen 
teologisk utdannelse. Han hadde reist som emmisær 
for Lutherstiftelsen siden starten i 1868. 

Også innenfor Statskirken kom det krav om 
reformer etter århundrer med kirkelig enevelde. 
En kirkekommisjon ble nedsatt i 1859, men det ble 
ingen fart i sakene. Reformbevegelsens manglende 
resultater førte til at indremisjonsforeninger samlet 
seg i Lutherstiftelsen. Denne lekmannsbevegelsen 
utfordret artikkel 14 i Confessio Augustana, især 
hvem som kunne forkynne Guds ord. Luthers syn på 
det «allmenne prestedømmet» slik det beskrives i 1. 
Peters brev (alle troende er et «hellig presteskap») 
ble blankpusset. Hundere var derfor ikke ukjent med 

Herman Hundere ble presentert i 
forrige nummer. I 1878 dukket han 
opp i Kristiania. Han var det ferske 
kirkesamfunnets første pastor. Nå 
skal vi få høre litt mer om hva som 
møtte ham i hovedstaden og de 
strømninger han stod i. 

Kristiania var på den tiden den hurtigst voksende 
byen i Europa. I 1814 var folketallet 13.000, inkludert 
forsteder. Mot århundreskiftet steg tallet til 250.000. 
Mange bodde elendig i overfylte og trekkfulle lei-
ligheter. Rundt en tredjedel av byens befolkning ble 
regnet som fattige. 

Folk i samfunnet hadde løse teltplugger. Dette var 
i utvandringens tid. Mange dro direkte til Amerika. 
De vi har hørt mindre om, er alle som flyttet fra 
fattige husmannskår på landsbygda til byene og 
da i særdeleshet Kristiania. Dette var mennesker 
som ikke hadde råd til Amerikabillett. Prof. Ingrid 
Semmingsen har i «Veien mot vest» beskrevet en 
utvandring i to etapper, der man først flyttet til byen 
og fikk arbeid på en fabrikk med håp om å tjene seg 
opp nok penger til Amerikabåten. 

Frikirkeflokken Hundere møtte i Kristiania var alle 
tilhørende arbeiderklassen. De fleste var tilflyttere. 
Og de tilhørte en frikirkelig forening. Oppblomstrin-
gen av foreningsvirksomheten i Norge på 1800-tallet 
var svært viktig for Frikirken og for demokratise-
ringsprosessen generelt i samfunnet. I foreningen 
fikk den lille mann innflytelse og medbestemmelse. 
Vedtekter ble laget, foreningen ble organisert i et 
styre der medlemmer stod på valg. Mange flere fikk 
mulighet til å bli sett og hørt. 

Største Deilen av deim i Kristiania, som hev gjenget ut or 
Statskyrkja, skal no hava skipat seg til Frikyrkjelag med Namnet 

”den evangelisk lutherske frie Menighed i Kristiania”, og til 
Forstandar skal dei hava valt Herman Hundere, som ogso er 
Forstandar fyr det frie Kyrkjelaget paa Horten og paa Moss. 

Dei tenkjer ogso aa faa eit Forsamlingshus her.

Fedraheimen 24.04.1878 (Arne Garborg red.)
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stridsspørsmålene i samtiden. Han stod midt oppe i 
dem. Han meldte seg ut av Statskirken i 1877 og ble 
like etter Frikirkens første pastor. 

Hundere var fra Sogn, med haugianske bakgrunn. 
Han flyttet til Jarlsberg, nåværende Vestfold fylke. 
Man skulle derfor tro at Hundere, med bakgrunn i 
haugianismen, ville finne sin naturlige plass i Det 
evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), stiftet i 
Jarlsberg i 1872. Det skjedde ikke. Det er grunn til å 
tro at Hundere var påvirket av en ny vind som feide 
over landet. Største Deilen av deim i Kristiania, som 
hev gjenget ut or Statskyrkja, skal no hava skipat seg 
til Frikyrkjelag med Namnet ”den evangelisk luth-
erske frie Menighed i Kristiania”, og til Forstandar 
skal dei hava valt Herman Hundere, som ogso er 
Forstandar fyr det frie Kyrkjelaget paa Horten og paa 
Moss. Dei tenkjer ogso aa faa eit Forsamlingshus her. 
Fedraheimen 24.04.1878 (Arne Garborg red.) Den 
evangelisk lutherske Frikirke, stiftet i 1877, og DELK 
blir ofte forvekslet av de som står på utsiden. De to 
kirkesamfunn er ganske forskjellige, både i kirkeord-
ning og forkynnelse. Når det gjelder forkynnelse er 
det ikke alltid krystallklare skillelinjer. Likevel kan 
det spores to retninger. Frikirken fanget tidlig opp 
den rosenianske strømningen, mens DELK kan sies å 
være haugiansk preget. 

Da Frikirken skulle velge kirkeordning stod det 
mellom episkopal (som Statskirken), presbyteri-
ansk eller independentisk (lignende den senere 
pinsebevegelsen). Den siste varianten har ikke en 
tilsynsfunksjon. Dermed ble den tidlig uaktuell. I 
samtiden var det en økende demokratiseringsprosess 
i samfunnet. Stadig flere hevdet sin rett og partiet 
Venstre frontet denne. Frikirken valgte en presby-
teriansk modell hentet fra den reformerte frikirke 
i Skottland, med noen tilpasninger. En presbyteri-
ansk kirkeordning i en luthersk kirke er uvanlig og 
har alltid vært utsatt for kritikk. Mange mener det 
smaker av kalvinisme. Da Frikirken gjorde valget var 

det nok preget av de negative erfaringene med Stats-
kirken. Dessuten så man at en presbyteriansk modell 
passet bedre med demokratiseringen i samfunnet. 
Menighetsmøtet, bestående av alle bekjennende 
medlemmer i menigheten, var det som valgte pastor 
og medlemmer av eldsterådet. Samtidig kunne 
menighetsmøtet avsette de samme.

I en frikirkelig menighet var mulighetene større for 
innflytelse og deltakelse. Det var en god gruppedy-
namikk blant likesinnede og et samfunn i miniatyr. I 
ettertid har det vist seg at den sosiale oppstigning var 
markant. Småbedrifter grodde opp i kjølvannet. Om 
man manglet startkapital, var det kanskje en broder 
som hjalp til med et lån og gode råd på veien. 

Det kan være grunn til å tro at de første medlemme-
ne av Frikirken så på seg selv som ganske radikale, 
men ikke i teologi. De var influert av angloameri-
kanske strømninger. Den omfattende reisingen over 
havet førte også med seg at noen kom tilbake med 
nye impulser, særlig fra De britiske øyer og Amerika. 
Sjømenn hadde fått stifte bekjentskap med kirkelivet 
i andre land og flere prester kom tilbake etter tjenes-
te blant norske bosettere i Amerika. Andre impulser 
var mer kortreiste, fra våre naboer i Sverige, som 
vi også var i union med. Frikirken skulle bli preget 
av forkynnelsen til Carl Olof Rosenius (1816-1868), 
av noen kalt Nordens «lille Luther». Dette hadde 
Frikirken til felles med indremisjonen på Vestlandet. 
Rosenius virket i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, 
en organisasjon tilknyttet Svenska Kyrkan. Rosenius 
vektla, som Luther, rettferdiggjørelse ved troen 
alene. «Kom som du er! Du kan tro deg frelst her og 
nå!» I Sverige var Rosenius nært knyttet til sangeren 
og komponisten Oscar Ahnfelt, som ofte deltok i 
hans møtevirksomhet. I dag er Ahnfelt mest kjent 
for tonsettingen av Lina Sandells tekster, bl.a. «Blott 
en dag» og «Är det sant att Jesus är min broder». Lina 
Sandell, på sin side, var også nært knyttet til Roseni-
us. I tillegg til nevnte salmer, kan tilføyes «Bred dina, 
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Nytt fra forvaltingsrådet i Vestre
Tekst: Torunn Nesset, leder forvaltningsrådet

I juni 2019 besluttet menighetsmøtet i Vestre å 
dele menighetsrådet i et utvidet eldsteråd og et 
forvaltningsråd.  Forvaltningsrådet har fått an-
svar 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.  I tillegg vil ansatte 
være representert.

vida vingar», «O Jesus, åpne du mitt øye» og «Ingen er 
så trygg i fare». Sangene hadde en friskhet i seg som 
fornyet menighetssangen også i Norge, ikke minst 
Frikirken. 

Her er vi ved en kjerne i Frikirken. Sang- og musikk-
tradisjonen har hatt enorm betydning for kirkesam-
funnet. At den raskt ble landets største frikirke kan 
ha sin årsak her. Det den manglet av folketalere, tok 
den igjen på musikk. 

Ettertiden vil nok bedømme Hundere som tilhøren-
de en streng retning. 1870-årenes kirke-Norge var 
generelt ganske dyster. Her skal vi ikke glemme at 
Statskirken utøvde betydelig press på befolkningen 
også etter 1845. Det var f.eks. konfirmasjonstvang 
(opphevet i 1912). Alle skulle sluses gjennom Pon-
toppidan. Dersom man ikke passerte dette nåløyet, 
kunne man ikke inngå ekteskap eller utføre militær-
tjeneste. Fram til 1913 var det påbudt å gå til nattverd 
minst en gang i året, men denne praksisen ble ikke 
håndhevet like strengt de siste tiårene. 

Selv ville Hundere kanskje si at han fulgte en del 
«radikale» strømninger i tiden. Ved å bryte med 
Statskirken, opponerte man samtidig mot embets-
mannveldet. Hadde man stemmerett, stemte man 
sannsynligvis på Venstre. Kildene sier ikke spesifikt 
om Hundere gjorde dette. Av andre strømninger i 
tiden kan nevnes målsaken og avholdsbevegelsen. 
Også disse var sterke bevegelser (Gabriel Øidne). I 
1905, da folket skulle stemme over kandidaten til 

monark, var 21% av de stemmeberettigede (menn 
over 25 år) imot at den danske prins Carl ble valgt til 
norsk konge. Det er grunn til å tro at store deler av 
målfolket på Vestlandet var imot siden man fryktet 
at det danske skriftspråket ville fortsette å dominere. 
Mange i avholdsbevegelsen var imot, siden kongehu-
sene ble forbundet med fest og fyll. I de venstrena-
sjonale miljøene ble det talt varmt for republikk som 
en naturlig fortsettelse i utviklingen av demokratiet. 
Bedehusbevegelsen/ lekmannsbevegelsen hadde 
mange tilhengere her. Norge var under press og 
profilerte republikanere valgte likevel å stemme ja 
til prins Carl av Danmark av taktiske årsaker. Flere 
land i Europa advarte Norge mot å bli republikk. 
Statsledere fryktet at det kunne skape uro, ja sågar 
revolusjon i deres land. 

Det også grunn til å tro at noen i Frikirken meldte 
seg inn i Arbeiderpartiet i 1888. Men dette fikk en 
brå slutt etter den russiske revolusjon i 1917, da 
arbeiderbevegelsen valgte å tilslutte seg den kommu-
nistiske ateisme. Etter dette havnet mange kristne på 
borgerlig side (Aarebrot/ Evjen).  Herman Hundere 
personifiserer den linje Frikirken valgte i sin spede 
begynnelse. Hundere var lekmann, dvs. han manglet 
teologisk utdannelse. Den rosenianske strømningen 
ble tidlig plukket opp av Frikirken, i likhet med 
indremisjonen på Vestlandet. Frikirken ble en slags 
vestlandsk strømning på Østlandet og Sørlandet. Da 
Vestre ble dannet i 1920, var det derfor helt naturlig å 
kalle Sigvard Engeset fra Ørsta som forstander.
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Siden forvaltningsrådet ble etablert har foku-
set vært på å ansette nye medarbeidere, få på 
plass arbeidsavtaler og få satt dem inn i arbei-
det.  Dette har tatt mye tid, og vi er glade for at 
vi nå har et flott team på plass (se presentasjon 
annet sted i bladet)

Vi er også svært takknemlige for at Geir Gut-
tormsen har påtatt seg å være regnskapsfører 
for Vestre fra september.  I den forbindelse har 
det vært behov for endring av rutiner siden 
oppgaver innen økonomi og regnskap nå skal 
fordeles mellom ansatte og regnskapsfører.  

Forvaltningsrådet har også begynt arbeidet 
med budsjett 2020.
Det er skjedd en del endringer i bruk av 

Takk til Jostein Holen
Tekst:Torunn Nesset, leder forvaltningsrådet

kontorene i huset og eiendomsansvarlig har 
hatt hendene fulle.  Kraftverket har ansatt ny 
pastor, og hun og Kjetil Gilberg disponerer nå 
rommet ved siden av søndagskolerommet til 
felles kontor.  Våre fem nye ansatte har forelø-
pig installert seg i vårt pastorkontor, Josteins 
gamle kontor og diakonrommet – men her vil 
det bli noen justeringer.  Kraftverkets «gamle» 
pastorkontor vil bli pusset opp og skal brukes 
fleksibelt til samtalerom, reservekontor og 
møterom.

Forvaltningsrådet har ansvaret for å følge 
opp og samarbeide med de to administrative 
medarbeiderne, vaktmester og regnskapsfører 
og jobber for å finne en god form på dette 
samarbeidet.

Jostein Holen har vært et aktivt medlem i 
Oslo Vestre frikirke i mange år.  Da han søkte 
jobben som administrasjonsleder i februar 
2015 var valget enkelt.  Men Jostein ville ikke 
bare jobbe med administrative saker – så han 

ble samtidig vaktmester.  Og to år seinere ble 
han jammen regnskapsfører også.  Så da han 
sa opp jobben sin før sommeren i år opplevde 
noen av oss det som en aldri så liten katastrofe. 
Jostein har hatt hånd om «alt» i Vestre de siste 
fire årene.  For å nevne noe: håndtering av små 
og store henvendelser til kirken, postjournal, 
medlemsregister, informasjon til medlemme-
ne, månedsprogram, møteforberedelser og 
referater, terrasselegging, ventilasjonsanlegg, 
el-tilsyn, bokettersyn, kontakt med leietakere, 
hybelboere ut og Frikirkens hovedkontor inn, 
brannvernleder, IKT-ansvar…….  Og i tillegg 
alle henvendelser fra alle som er innom og 
trenger et svar, hånd, en kabel, en drill, et 
dokument eller ………noe annet.
En ting er å ha mye å gjøre – det har Jostein 
sagt at han trives godt med.  En annen ting 
er måten man gjør alt på.  Jeg mener å ha 
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Geir Guttormsen har nå tatt over som regnskapsfø-
rer i frivillig verv i Vestre frikirke.
Her skal vi få bli litt mer kjent med vår nye med-
arbeider.
 
Hva slags utdannelse har du Geir?
 
Min yrkeskarrière har vært to delt , nesten 25 år 
i Posten som kundebehandler på forskjellige 
postkontorer og nå som regnskapsfører på 
et regnskapskontor med ansvar for kunder i 
forskjellige bransjer  med 3 årig handelsskole 
tilbake i 1986!
(en kan virkelig spørre seg selv : hvem har tord 

å satse på en uten noe særlig utdanning/erfa-
ring , og jeg skal formulere meg kort . Jeg har 
hatt flaks samt vist at jeg duger ! )
 
Hva slags forhold har du til Vestre Frikirke?
Har du hatt tjenester her tidligere, og hva har du 
gått inn i nå?
 
Jeg ble døpt i Vestre og flyttet tilbake hit 
til Oslo i 1986 , da vanket jeg i Angelos og 
ungdomsforeningen ( der jeg etter mye om og 
men traff min kone ..... ) vi giftet oss i 1993 og 
flyttet ut til Kolbotn . Var da i mange år ikke 
aktiv i Vestre , men da ungene ble store fant jeg 
ut at nå var det tid for å engasjere meg i Vestre 
igjen. Meldte meg til tjeneste som kirkevert, 
en tjeneste som jeg  har hatt stor glede av. 
Spørsmålet om jeg ville føre regnskapet for 
Vestre  kom ganske nylig og siden dette er noe 
jeg gjør til daglig, var dette en oppgave som 
ikke krever all verden i og med at jeg kan gjøre 
det hjemme i fra .

Jeg vil komme med en liten hilsen til slutt : ALT 
AV NÅDE .
 
Vestre Frikirkes menighet uttrykker stor takk-
nemlighet for at du har tatt på deg dette frivillige 
vervet og håper du vil trives i tjenesten.

Ny regnskapsfører i Vestre Frikirke
Tekst: Tonhild Kråkenes, administrativ medarbeider

mange med meg når jeg beskriver Jostein som 
velvillig, positiv, smidig, kreativ, kunnskapsrik, 
økonomisk (tross alt Sunnmøring…), allsidig 
og inkluderende.  Din måte å møte mennesker 
på har betydd mye for mange som er innom 
Vestre.  Du har bidratt til å sette en standard for 
raushet og inkludering som jeg håper menig-
heten kan videreføre.

Mange savner deg allerede – både for det du 
har gjort, men ikke minst for den du er.
Vi håper å fortsatt se deg i kirken som vanlig 
medlem.

Og vi ønsker deg alt godt og lykke til med 
nye valg for fremtiden.
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Andakt: Sterk av å tilgi
Tekst: Reidulf Hanssen, medlem av utvidet eldsteråd

«En glad gutt» er en av Bjørnsons bonde-
fortellinger.

Den handler om Øyvind som «gråt da han ble 
født». Læreren til Øyvind, Bård «skolemester» 
hadde en bror som het Anders. Et hatefullt 
arveoppgjør hadde ødelagt forholdet mellom 
de to brødrene. «Ikke en dag hadde de følt seg 
lykkelige», skriver Bjørnson. Men da Anders 
lå og skulle dø, kom Bård til ham for å be om 
forsoning og tilgivelse. Og brødrene ble venner 
igjen!

Da, skriver Bjørnson, roper Anders: «Nå er jeg 
fullkommen frisk! Og nå bror min, skal vi leve 
lenge sammen!» Men den dagen døde Anders!
Denne opplevelsen forandret skolemester Bård 
til en ambassadør for forsoning og kjærlighet.

Grunnen til at Bård betydde så mye for Øyvind 
og de andre elevene, var at han innprente 
elevene sine først og sist; kjærligheten. Han 
lærte dem ikke bare kunnskap for hodet, men 
verdens mest verdifulle livskunnskap, som 
Bjørnson uttrykker slik:

Elsk din neste du kristensjel.
Tred ham ikke med jernskodd hel,

Ligger han enn i støvet.

Kjærligheten har makt til å gjenskape og 
fornye. Der kjærlighet leves, skapes forsoning 
og nytt liv. Jesus viser oss det livet! Han sier: « Et 
nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hver-
andre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske 
hverandre!».

”Tradisjonen tro, inviterer Julie Lillehaug Kaasa og Ida Hanevold til julekonsert i Oslo Vestre Frikir-
ke. Årets konsert blir den 05.desember kl 19.00. Sammen med et nydelig knippe musikere byr de 
på stemningsfulle juletoner fra skandinavisk juletradisjon. Velkommen!”

Billettpriser: 
Voksen: 250 (eks gebyr)
Student: 150 (eks gebyr)
Gratis for barn opp til 16 år.    Vennlig hilsen Elisabeth Nesset
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Kom, for alt er ferdig!
Tekst: Harald Nesset

Du tenker sikkert at jeg sikter til nattverden, 
men det gjør jeg ikke. Jeg vil gjerne begynne 
helt bakerst i en gudstjeneste, nemlig kirkekaf-
fen. Nesten alle som er på Gudstjenesten blir 
med på kirkekaffen. Og det som er så flott er 
at der går samtaler og diskusjoner på løpende 
bånd, Smil og latter sammen med kaffe og 
forskjellige former for kaker eller kjeks. Det 
bare er der liksom; serveringen. Men det er 
ikke det. Noen har planlagt det, satt opp lister, 
ringt og spurt om noen kan lage det til. Og de 
«utvalgte» har kommet litt tidligere, dekket 
på, traktet kaffe og gjort klart bakervarene for 
at DU skal trives! Og da kan de de annonsere 
dette på slutten av gudstjenesten at det er 
kirkekaffe nede, 

så Kom, for alt er ferdig! 

Men før det er det noen som har sørget for at 
det blir satt fram mikrofoner, notestativ, at 
knelebenk og alter bytter plass, at nattverd- ut-
styret er satt fram og gjort klart. Det er sørget 
for talere, sangere, organister, kirketjenere, 
tekstlesere, møteledere, bønnelesere og alt som 
trenges for at DU skal få en god stund og en fin 
gudstjeneste, 

så Kom, for alt er ferdig! 

Men FØR det er det noen som har satt tekstene, 
bestemt salmer, trykket programmer, lagt de 
frem til kirkevertene. Kirkevertene har sørget 
for å åpne Kirken, pynte den, justere og tilpasse 
lydanlegget, hjelpe til med ev prosjektorer, 
brette programmer og finne frem salmebøkene 
og ønske deg velkommen.

så Kom, for alt er ferdig! 

I Vestre er vi heldige. Vi har så mange som gjer-
ne hjelper til slik at alle som kommer kan få 
en god opplevelse. Vi har flotte gudstjenester, 
med gode talere, gode sangere, gode musikere 
og flinke kirkeverter.

Og vi har til og med en god del ledige seter. Og 
garantert en plass til deg også. Du er ønsket, og 
det er godt for alle andre når du kommer og tar 
en plass i kirkeskipet og en stol på kirkekaffen, 
og vi viser hverandre at vi er en stor og takk-
nemlig menighet, som gleder oss over det som 
er forberedt og det vi skal få høre – sammen!

så Kom, for alt er ferdig! 
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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
November og desember 2019 

Søndag 03. november  kl. 11.00:   Gudstjeneste - Allehelgensdag 
Kjetil Øvensen (GL) og Gunnar Syvertsen (taler), Organist/Pianist: Hilde Nygård,  sang ved  Christine Thune

Mandag 04. november kl. 12.00:    Seniortreff i menighetssalen.
Velkommen til Seniortreff i Kirkestuen, Oslo Vestre frikirke.  Professor Sverre Holm holder foredrag. 

Søndag 10. november  kl. 11.00:   Gudstjeneste med nattverd. Lesegudstjeneste.
Ingjerd Knutsen  og Harald Nesset, Organist: Mathias Kråkenes

Søndag 17. november  kl. 11.00:   Gudstjeneste med nattverd
Reidulf Hanssen - GL og taler, Organist: Randi Bukhom, Sang av Bislett kammerkor

Lørdag  23.11  kl. 12.00 – 16.00:    JULEMESSE i samarbeid med Kraftverket menighet.                                                          

Søndag 24. november kl. 11.00:   Gudstjeneste med nattverd. « Julemessesøndag»
Bjørg Paust ( GL) og Reidulf Hanssen ( taler), Sang av  «Tilslørte Bønder »

Lørdag 30. november  kl. 19.00:   Julekonsert med Gospel Explosion

Søndag 01. desember kl. 11.00:   Fellesgudstjeneste med  Kraftverket menighet

Torsdag 05.desember kl.19.00:   Julekonsert
Elisabeth Nesset,  Ida Hanevold og Julie Lillehaug Kaasa

Lørdag 07. desember kl. 16.00-20.00:  Adventsfest i menighetssalen for de over 65 år.

Søndag 08. desember kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Ingjerd Knutsen (GL) og Harald Schøyen (taler).  Harald Nesset og Håkon Heier med band deltar.

Lørdag 14. desember kl. 18.00:    Julekonsert med Bislett kammerkor

Søndag 15. desember kl. 11.00:   Gudstjeneste med nattverd
Reidulf Hansen (GL) og Katrina Myhren (taler), Sang ved Kathrine Honningsvåg. Organist: Mathias Kråkenes

Julaften 24. desember kl. 15.00:   Julegudstjeneste ved Reidulf Hanssen (Solosang)

1.juledag kl. 12.00:   Gudstjeneste

Lørdag 04. januar  kl. 17.00:    Nyttårsfest
(ingen gudstjeneste 5. januar)

Søndag 12. januar kl. 11.00:     Gudstjeneste     



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

NOEN MÅ VÅKE

Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!

- Svein Ellingsen -
 


