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REDAKTØREN HAR ORDET! 
Det er noe magisk med våren synes jeg. Eller 

kanskje det er himmelsk det er, når de 

svarte nakne greinene blir dekket med nytt 

liv og bakken blir fylt med blomster i alle 

farger. Jeg tror Gud liker å skape ting. Nye 

ting. Gode ting. I det siste har jeg tenkt på 

akkurat dette og på det som står i Jesaia 43, 

16-21:  

”Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. 

Merker dere det ikke?” 

Det skjer noe nytt i menigheten vår nå. Gud 

skaper noe nytt. Noe godt. Jeg håper vi klarer å få med oss det som skjer 

og blir med på det som Gud skaper. Vi kan være en del av det Gud gjør 

og vi kan utgjøre en forskjell.  

Den nye lederen av eldsterådet, Ane Lillian Tveit, har skrevet noen ord 

om hennes tanker om det å være menighet og i fellesskap. Hun 

formidler et viktig og inspirerende budskap som jeg håper alle leser.  

På menighetens årsmøte i mars ble det valgt inn flere nye medlemmer i 

menighetsstyret. I denne utgaven av menighetsbladet får du en 

presentasjon av både de nye og de gamle medlemmene av 

menighetsstyret. Du får også et tips om hva du kan gjøre i sommer.  

Gud skaper noe nytt og vi går en spennende tid i møte. Vi går også en lys 

og varm og forhåpentligvis nydelig sommer i møte. Gå i fred. Og tjen 

Herren med glede.  

 

Sommerhilsen fra redaktør Veyni  
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Om å tørre å stå støtt 
Av Ane Lillian Tveit  

Jeg har erfart mye i livet der jeg kjenner motgangen er stor og risikoen er 

et faktum. Noe av meg, det mest menneskelige, vil gi opp, trekke meg 

tilbake, gir meg en følelse av tomhet og jeg sier ting som sårer andre. En 

annen del av meg, den mer guddommelige, er tålmodig, stødig, 

løsningsorientert, fredfull og trygg. Jeg må være bevisst på at det er 

gjennom den guddommelige delen av meg at Gud kan arbeide og gi meg 

lys til å stå stødig når det vakler rundt meg. Når jeg ser ned, som Peter 

gjorde da han gikk på vannet, synker jeg. Når jeg ser fram og opp, bærer 

det, og jeg kan bære andre med meg. 

 Vi står i en spennende tid i Oslo Vestre Frikirke og jeg er stolt av å overta 

som eldsterådsleder etter at Hans Christian Andersen, etter mange års 

ledelse, trer av. Det står respekt av å gi fra seg et slikt verv til en yngre 

generasjon. Hans Christian er bevisst på at god ledelse krever at man 

overlater ansvar til kommende generasjoner. 

 Jeg er døpt og oppvokst i Oslo Vestre Frikirke. Jeg vet jeg har såret noen, 

og noen har såret meg gjennom årenes løp. Noen ganger tar redselen i 

oss styringen og vi glemmer å ha tillit til Gud og menneskene rundt oss. 

Heldigvis lærer vi om tilgivelse. Vi kan gå til hverandre og si at vi ikke 

mente å såre, men at en bekymring i oss tok overhånd. Vi leser 
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"bekymre deg ikke for morgendagen". Hvis vi følger dette vil vi ha 

mindre skepsis til hverandre, og større tro og tillit til at vi har en prosess 

som vil bære frukter. Hver gang jeg kjenner meg såret må jeg legge det 

bak meg og begynne på null, slik vi lærer i nattverden. Å møte 

menneskene rundt meg med blanke ark hver gang, er en utfordring, men 

noe jeg ønsker å strekke meg etter. 

 

Fakta 
 
Ane Lillian Tveit 
 
Født i Kristiansand 12.08.74 
Døpt i Oslo Vestre Frikirke  
Utdannet ergoterapeut fra Høyskolen i Oslo 
Arbeidserfaring: 

• Ergoterapeut ved Helsestasjonen på Bygdøy og Frogner 
• Ergoterapeut ved Barnenevrologisk avdeling på 

Rikshospitalet 
• Behandler ved Blåkors Senter 
• Behandler under Justisdepartementet for ofre for 

menneskehandel 
• Leder for ungdom med rusproblemer under Barnevernet 
• Kulturleder for eldre på Lovisenberg 

 
Grunder: 
Startet organisasjonen Ahead for funksjonshemmede barn i Moldova 
(www.ahead-moldova.no)  
Designet barnevuggen so-ro (www.so-ro.no). 
 
Priser: 
Kåret til publikumsvinner av Årets Grunder 2012 ved Innovasjon Norge. 
Mottok Merket for God Design fra Norsk Designråd for so-ro vuggen.  
Mottok prisen Barn av Jorden for sitt arbeid blant funksjonshemmede. 

  

Jeg er opptatt av å skape trygghet. Trygghet for barna som vokser opp, 

men også for ungdom og voksne. Vi har alle et sårbart indre liv som må 

behandles med omsorg og forståelse. Kirken er det sted vi nettopp bør 
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være oppmerksomme på dette. I kirken er vi alle barn av Gud, og vi som 

arbeider der bør være bevisste hvilken rolle vi spiller i møte med 

menigheten og hverandre. Trygghetssirkelen (trykket på forsiden og 

figuren nedenfor) utviklet av psykologene Cooper, 

Hoffman og Powel forklarer hvordan vi utvikler følelse av trygghet hos 

barn. Den voksne er den trygge basen som støtter barnet i sitt studie av 

seg selv, i møte med livet og omverdenen. Den voksne skal også 

være den trygge havnen barnet får komme tilbake til, for å sortere 

inntrykk og erfaringer med en som ser det store bildet. Dette kan 

overføres til alle livets faser. Mange søker til Gud for trygghet. Da er det 

viktig at kirken er en trygg base og sikker havn for beskyttelse 

og godhet.  

 

 

Jeg ønsker en kirke der alle får rom til å erfare Guds nærhet, og som 

styrker oss i å være vitner om Guds altomfattende kjærlighet. Hva 

innebærer det å være et vitne? Når vitner avhøres i kriminalsaker anses 

det som mistenkelig hvis flere vitner gir helt like utsagn. Da mistenker 

man at vitnet hverken har sett eller erfart noe selv, men blitt påvirket av 

andres forklaring. Vi er kalt til å være vitner og dele av vår egen erfaring 

nær Gud. Det er det som er troverdig. 
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Jeg er leder for alle som står på medlemslisten vår, ikke bare dem som 

går til gudstjeneste. Jeg er nysgjerrig på hva alle ønsker seg av kirken sin. 

Jeg ønsker et mangfold og vil gjerne forstå hvorfor folk bevisst eller 

ubevisst trekker bort. Jeg har tro på at vi kan gjenskape en levende 

generasjonsmenighet. Jeg ser det i mitt indre og stoler på at Gud leder 

oss dit. Jeg tror den levende menigheten er helt avhengig av et mangfold, 

hvis den skal leve over tid. Det er viktig å se hverandres positive 

egenskaper, og være nysgjerrig på ulikhetene. Jeg vil gjerne lede 

menigheten i å utvikle et nærere felleskap i årene som kommer. Det er 

ofte trygt på de beitemarkene vi er godt kjent, men når de er oppspist er 

det på tide å finne nye beitemarker. Da er det ledernes rolle å finne 

veien dit. 

Jeg leste nylig en artikkel fra Harvard om konflikter i bedrifter der man er 

usikre på om man skal bruke innsats og krefter på dagens eller 

framtidens suksess. Et eksempel er IBM, som på begynnelsen av 90-tallet 
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måtte dele strategiene i to retninger, en gruppe jobbet videre med 

datatjenestene, mens den andre jobbet med framtidens tjenester på 

internett. Begge deler var viktig for at selskapet fortsatt står støtt i dag. 

De kunne valgt den ene eller den andre veien, men de valgte å stå på to 

bein. På samme måte mener jeg at vi parallelt må ha to like viktige 

strategier. Vi må gjøre både interne og eksterne tiltak for å utvikle 

menigheten. Vi må styrke de tiltakene som fremmer nærhet og samhold 

mellom oss internt, slik at når vi inviterer utenforstående har et sterkere 

og mere inkluderende miljø å invitere inn til. Vi kan ikke fokusere kun på 

det ene eller det andre, eller la argumenter om det ene slå i hjel det 

andre. Artikkelen fra Harvard fastslår at bedrifter som har flere parallelle 

strategier står stødigere. 

Kirkens budskap står fast gjennom tusen av år. Men kirkens form har 

endret seg, og bør endre seg i forhold til de menneskene den skal 

kommunisere til. Vi vil at mennesket skal oppleve Guds nærhet, men det 

er viktig å være åpne for at dette kan gjøres i ulike former. Jeg har 

alltid synes det er interessant hvordan ulike grupperinger har funnet 

"sannheten" og tror at deres form er den eneste riktige. Når vi gjør 

det, gjør vi Gud liten. Det er ikke virkelig, mennesker gjør han liten i sin 

egen tanke. Jeg har bodd med Amish i USA, første gang da jeg var 19 år. I 

tre måneder gikk jeg med dekket hår slik Paulus mener kvinnen bør 

dekke seg. Hvis jeg ba om kvelden, etter jeg hadde tatt hodeplagget av, 

følte jeg at det var galt og la hodeputa over hodet. De mente også at 

instrumentbruk var syndig. Jeg fikk oppleve på egen kropp hvordan 

omgivelsene og andre menneskers meninger påvirket min tro og 

holdninger. Det var spennende å eksperimentere med mine egne 

omgivelser på denne måten. 
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Jeg tror at det å leve som kristen er å ikke gå i flokk og være like, men å 

dyrke det unike i oss og gi plass til alle, så vi sammen blir en enhet.  

Jeg gleder meg til å gå i gang med dette arbeidet. Ta gjerne kontakt med 

meg og fortell meg hva du tenker. Jeg er tilgjengelig på telefon og mail 

etter kl. 17 på hverdager. 

 

Hilsen fra Ane Lillian Tveit  

 

MENIGHETSWEEKEND 

 

I september er det tid for menighetsweekend på Hermon Høyfjellssenter, 

som ligger midt mellom Oslo og Bergen. Menigheten var vært på tur til 

Hermon flere år på rad og mange har gode minner fra fjellene omkring, 

fra badelandet og fra fellesskapet. Det er en sosial tur hvor alle får 

mulighet til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av generasjonene. I 

tillegg blir det samlinger hvor temaet ”Hvem er da min neste?” skal 

utforskes. Så hold av 9. til 11. september – for da blir det 

menighetsweekend! 
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Et nytt menighetsstyre 

På menighetens årsmøte den 17. mars ble tre nye medlemmer 

valgt inn i menighetsstyret. Judy, Sølve og Ingunn er nye 

ansikter i ledelsen for menigheten vår. Her får dere en liten 

presentasjon av dem og de andre som deltar på 

menighetsstyremøtene.  

 

Navn: Torunn Nesset 
Alder: 60 år 
Bosted: Ullern, Oslo 
Hobby: Båtliv, strikking og sudoku:-) 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Siden menighetsstyret ble etablert høsten 2014 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten?  
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Å lede menighetsstyret i en utfordrende situasjon og å etablere 

møteplasser der menigheten kan bli kjent på tvers av alder og interesser 

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid? 

Jeg har stor tro på menighetens fremtid.  Det er mye positivt som skjer 

og mange engasjerte medlemmer. Nå gjelder det å samle alle gode 

krefter, støtte opp om positive tiltak og tale vel om hverandre.  Jeg 

ønsker meg en ny pastor eller to (!)og minst en ny eldste for å styrke 

menighetens lederskap.  Men først og fremst så ønsker jeg at Vestre skal 

vokse i kjærlighet. 

 

Navn: Jan Olav Høgetveit 
Alder: 44 år 
Bosted: Bærum 
Hobby: Klatring, fotball, trening, ski, 
toppturer og historie 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Andre året 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten?  

Å legge til rette for at vi kan bruke alle talentene vi har i menigheten og 

se menigheten vokse!  

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid? 

Jeg ser mye positivt i Vestre og er trygg på at menigheten med Guds 

hjelp og alles innsats vil vokse inn i fremtiden. Oslo trenger en menighet 

som Vestre. 
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Navn: Judith Anne Kokkinn (Judy) 
Alder: 74år, fyller 75 i August 
Bosted: Tjuvholmen, Sentrum Vest 
Hobby: Roing og Norsk Studenters Roklubb 
60+ trening. 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret? 

Omtrent 1 måned 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten? 

jeg gleder meg til å være en stemme for den godt voksne gruppen i 

Menighetsstyret. Jeg har ikke noe lang historie i menigheten, men 

mange har en livslang/ eller "hele sitt voksen liv" historie i vår menighet. 

Så denne kombinasjonen av dyp tradisjon og vitebegjær fra min side om 

hvordan vi som gruppe skal utgjøre en forskjell, er nærliggende for meg.   

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid? 

Jeg et optimistisk på menighetens vegne fordi Oslo Vestres ve og vel har 

vært bønneemne for mange over utallige år; men at vi som gruppe er 

åpen for å se og høre på  - og i samtale med Gud dvele ved  - de 

mulighetene for utvikling som Herren legger i veien for oss er viktig. 
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Navn: Anne May Andersen 
Alder: 57 
Bosted: Schives gate på Frogner 
Hobby: Golf, reiser, tur i skog og mark, 
menighets arbeid i Vestre 

 
 

Hvor lenge har du vært med i Menighetsstyret?  

Jeg ble valgt inn i Fellesrådet ved årsmøtet i 2013, er inne i min andre 2 

års periode. 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten? 

Arbeidet med å skifte ut den gamle oljefyren og ventilasjonsanlegget til 

nybygget har første prioritet. Vi håper på å få gjennomført dette 

arbeidet så snart som mulig. Samtidig arbeider ”Husgruppen” med noen 

tanker om hvordan vi kan oppgradere og pusse opp kirkens lokaler slik at 

den passer bedre for våre møter og aktiviteter.  Jeg tar mer enn gjerne 

imot innspill og ideer. 

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid? 

Jeg ønsker at Vestre skal være en levende menighet som er relevant i vår 

tid. 
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Navn: Jostein Holen 
Bosted: Stovner 
Hobby: Har ingen hobbyer, skulle 
gjerne ha samla på frimerker eller 
noe sånt men har ikke tid til slikt 
siden jeg: løper mye – helst i 
marka, har et hus på Vestlandet 
som tar en del tid, barn og 
barnebarn, lese bøker, o.s.v. 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret? 

Jeg er ikke medlem, men møter på møtene siden jeg er ansatt i Vestre. 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten? 

Praktiske ting, ser at dette er viktig for menighetens drift, anlegg for luft 

og varme, utleie, osv.. 

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid? 

Framtiden er usikker for Vestre, vi er bl.a. uten pastor. Og etter at vi 

gjorde valg om å klare oss selv – uten sammenslåing med Kraftverket – 

så håper jeg på at flere av medlemmene våre ville engasjere seg i Vestre 

på ulikt vis. 

 

Navn: Sølve Fredheim 
Alder: 49 
Bosted: Skøyen 
Hobby: Foto, reising, astronomi 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Jeg ble valgt inn i styret før påske i år. 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten?  
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Jeg ser frem til å jobbe med økonomien til Vestre og finne nye måter å 

sikre inntekter på. 

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid?  

Med så mange ressurssterke mennesker i menigheten har jeg stor tro på 

fremtiden. Vi er en typisk innflyttermenighet med en kirke som ligger 

sentralt. Det bør vi søke å utnytte til vår fordel og finne en profil som 

gjør at vi kan spille på disse egenskapene. 

 

Navn: Kjetil Øvensen 
Alder: 56 
Bosted: Manglerud  
Hobby: Fotball, litteratur, skriver 
blogger i forbindelse med jobben etc. 

 
 

 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Siden opprettelsen. Møter der som medlem av eldsterådet. 

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten?  

Liker egentlig best å snakke med folk. Lede gudstjenester. 

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid?  

Det er stort potensial i denne byen og plass til alle menigheter. Det aller 

viktigste er å gi av sin tid og bruke de evner man har fått fra Gud i er 

inkluderende fellesskap. Alt er mulig. Vestre har alltid vært en glad 

menighet. Glede og humor må også prege oss videre! 
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Navn: Ingunn Gullberg  
bosted: Østerås. 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Jeg har nettopp blitt valgt inn som Fribu-leder i menighetsstyret.  

Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten og hvilke tanker har 

du om menighetens fremtid?  

Det er mange barn og ungdom i menigheten og jeg ønsker å være med å 

skape et mer aktivt miljø for denne gruppen. Her gjelder det å finne 

gode møtearenaer som gjør at barn og ungdom også engasjerer seg 

sterkere i menigheten. Klarer vi å aktivisere denne gruppen har jeg også 

stor tro på at vi i fremtiden kan få en aktiv og levende menighet. 

 

Navn: Katrina Myhren 
Alder: 25 år 
Bosted: Teisen i Oslo. 
Hobby: Sang, div. bandprosjekt og 
studioprosjekt. 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Jeg har møtt på menighetsstyremøtene siden jeg begynte å jobbe her i 

Vestre. Jeg møter fordi det er relevant for jobben min, men er ikke valgt 

inn. 
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Hva gleder du deg til å engasjere deg i menigheten?  

Jeg liker å engasjere meg i det meste. Liker å være med i og bak 

kulissene. Har for vane å engasjere meg i barn og ungdom, musikk og 

sang, og møteledelse eller på talestolen. 

Hvilke tanker har du om menighetens fremtid? 

Vi må se fremover. 

“For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er 

fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp”. Vi 

må ha fokus på å være en relevant kirke i menneskers liv. Det er jeg 

opptatt av! 

 

Navn: Ane Lillian Tveit 
Alder: 41 år 
Bosted: Grünerløkka  
Hobby: Kunstinstallasjon 

 
 

Hvor lenge har du vært en del av menighetsstyret?  

Menighetsstyret er et utvidet Eldsteråd og jeg har sittet i eldsterådet i 

snart to år.  
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Takk for innsatsen Hans Christian Andersen! 
 

 

Søndag 29. mai ble den siste 
gudstjenesten Hans Christian 
Andersen ledet som eldste i Vestre 
Frikirke. Gudstjenesten var også en 
markering av Bibelselskapets 200 års 
jubileum med vår tidligere pastor Linn 
Sæbø som gjest og representant fra 
styret i Bibelselskapet. Det har gått 27 
år siden Hans Chr. Andersen ble 
ordinert til eldste i Vestre Frikirke. 
Gjennom disse 27 årene har han brukt 
utallige timer og stort engasjement i 
menigheten, noe han ikke har opplevd 
som noen belastning, men tvert om, 
det har vært en velsignelse. 
 
Under kirkekaffen ble den siste 
Gudstjenesten for Hans Christian 
markert med en marsipankake, som 
vist nedenfor, med noen velvalgte ord 
og takk for innsatsen fra påtroppende 
leder av eldsterådet Ane Lillian Tveit. 
Ikke minst har Anne May også lagt ned 
mye arbeide for å støtte sin mann i 
tjenesten og fortjener også takk for 
innsatsen. 
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Katrinas hjørne 
Nettstedet «Christianity today», har funnet 

de 6 mest populære bibelversene i verden, i 

en undersøkelse i 2015. Det er litt 

overraskende at Johannes 3, 16 eller «den 

lille bibel» ikke er på listen. 

 

 

 

Dette er listen: 

1. Ordspråkene 3, 5-6: Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg 
ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør 
han stiene dine jevne. 

2. Filipperne 4, 6-7: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere 
har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds 
fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker 
i Kristus Jesus. 

3. Josva 1, 9: Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke 
skremme, og mist ikke motet! For Herren er din Gud med deg 
overalt hvor du går.»  

4. Romerne 12, 2: Innrett dere ikke etter den nåværende verden, 
men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme 
om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, 
det fullkomne. 

5. Romerne 15, 13: Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i 
troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. 

6. Jeremia 29, 11: For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier 
Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere 
fremtid og håp. 

Vi mennesker bekymrer oss mye. Vi trenger trøst, og vi søker fred. Vi 

søker mot, og styrke. Det går igjen i bibelversene.  

Det er ingenting som tapper oss for krefter som når frykten tar tak i oss. 

Den er irrasjonell, tar over nervene i kroppen og setter oss ut av spill. Vi 

sier ting vi angrer på og tar forhastede beslutninger. Frykt er en 

forferdelig herre. 
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Jesus sa ofte «frykt ikke». Det sa han fordi Jesus selv, visste hva det 

innebar å frykte! Før sin egen korsfestelse var han så redd at han svettet 

blod. Jesus vet nøyaktig hva det innebærer å frykte, og hvor fort 

bekymringene tar oss. Men det er ikke det han ønsker for oss. Det er 

ikke det som skal styre oss. Han ønsker ikke at vi styres av bekymringer 

og frykt, men fremtid, håp og fred. 

 

Vi må lære oss å la frykt få være frykt, og lytte til Han som gir fred, mot, 

trøst, hjelp og styrke. 

 

Det siste bibelverset er tydelig. Les Jeremia 29, 11 en gang til. Håpet, 

fremtiden, freden er der- den er oss gitt- men vi finner den ikke alltid. 

Noen ganger må vi lete, og det er verdt det. 

Gud har funnet oss selv om vi leter etter han! 
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Visjon 2016 
 

 
 

Siden 1982 har Frikirken arrangert sin årlige sommerfestival på Fredtun 
folkehøgskole i Stavern. I år avholdes festivalen fra onsdag 20. til søndag 
24. juli. Temaet i år er La ditt rike komme, og talerne som kommer er 
virkelig gode. Både Øystein Gjerme, Torbjørg Oline Nyli, Terje Bjørkås, 
Håvard Haugland og Birgitte Hagen Eid skal tale på Visjon i år. Det blir 
også en konsert med Trygve Skau. 
 
Barn mellom 2 og 12 år kan bli med på Ungvisjon hvor de kan velge 
mellom å bli med på båtbygging, pre Soul Children, Scrapbooking, dans, 
lego og mange andre morsomme ting. Ungdom fra 12 år og oppover kan 
bli med på Ungdomscampen YESS hvor de kan bli med som hjelpeledere 
på Ungvisjon eller et spennende opplegg med blant annet sandvolleyball, 
teatersport og selvforsvar. Det ser ut til å bli en super sommerfestival for 
alle aldere!  
 
Påmeldingen har allerede begynt, og det lønner seg å være tidlig ute. 
Det er mulig kjøpe dagsbillett, weekendbillett og billett til hele festivalen. 
Det finnes mange forskjellige muligheter for kost og losji. Informasjon 
om dette og mye mer finner du på nettsiden til Visjon; visjon.frikirken.no. 
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Vi er et familiedrevet begravelsesbyrå med lang erfaring.  

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

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

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

www.gravferd.no 
 

 

mailto:m.jacobsen@gravferd.no
http://www.gravferd.no/


 

 

22  

 

PROGRAM FREMOVER 
 

JULI 
Søndag 10. Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Østre Frikirke   

Søndag 13. Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Østre Frikirke 

AUGUST 
Søndag 7. Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Vestre med Østre 

Søndag 14. Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Østre Frikirke 

Søndag 21. Kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 28. kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Fagerborg i 
Stensparken 

SEPTEMBER 
Torsdag 1. Kl. 19.00 HØSTSAMLING / Inspirasjonskveld v. 

omsorgsgruppen 

Søndag 4. Kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 9. – 
Søndag 11. 

 MENIGHETSWEEKEND 

Søndag 18. Kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 25. Kl. 11.00 Gudstjeneste 

Onsdag 28. Kl. 19.00 KVELDSMESSE 
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B-blad 
Ettersendes ikke 
Retur til            

Oslo Vestre Frikirke 
Pilestredet 69 
0350 Oslo 
 
PORTO BETALT 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:fagerborg.menighet@kirken.oslo.no

