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REDAKTØREN HAR ORDET!
Det står noe nytt på kirketrappene. Det nye kirkeåret starter snart og
adventstiden er like om hjørnet. Og Vestre
Frikirke skal begynne å tenke nye tanker om
hvilken retning vi vil i og hvordan vi ønsker å
være menighet. På menighetsmøtet 12.
november skal Eldsterådet, Menighetsstyret
og Diakonrådet legge frem to forskjellige
alternativer for videre drift av Vestre Frikirke.
Dette kan du lese mer om i lengre bak i
menighetsbladet. Disse nye spørsmålene og
eventuelle forandringene gjør dette til en spennende tid å være fersk
redaktør i menighetsbladet. Jeg opplever at vi utfordres til å tenke
igjennom hvordan vi skal være kirke. Vår nyansatte menighetsarbeider
Katrina Noddeland Myhren skriver i Katrinas hjørne om at det ikke er
bygget vi holder til i som er kirken, men at det er oss som tror. Hun
skriver også at vi er født med et potensial og forskjellige nådegaver som
vi kan tjene hverandre med. I tiden som kommer er det mange i
menigheten som skal bruke nådegavene sine på julemessa, julekonserter,
julefester og på Lys våken. Dette kan du lese mer om i artikkelen «Hva
skjer fremover?». Denne utgaven av menighetsbladet inneholder også
blant annet en presentasjon av våre flotte ansatte, et tilbakeblikk på
Temakvelden med Per Eriksen og et intervju med Vibeke Emberland
Uhlig. Jeg snakket med henne om det å bli utfordret og om hvordan vi
kan bruke nådegavene våre. For meg var det en svært inspirerende
samtale, og jeg håper det kan være inspirerende for menighetsbladets
lesere også.
Jeg ønsker dere alle en velsignet adventstid mens vi venter på å feire at
Gud har blitt født her på jord.
Hilsen fra redaktøren
Veyni Arntsen
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HVA SKJER FREMOVER?
Det nærmer seg både nytt kirkeår og adventstid. I tiden fremover kan du både
delta og bidra til mange flotte arrangementer og opplevelser i Vestre Frikirke.
Vi har snakket med de som er med å arrangerer mye av det som skjer i
menigheten fremover, og her får du et lite innblikk i alt du kan glede deg til i
tiden som kommer.

Julemessa
Når er julemessa ?
- Julemessa arrangeres hvert år og er den siste lørdagen før adventstiden
starter. Datoen i år er lørdag 21 november fra kl 12.00 - 16.00
Hva skjer på julemessa ?
- Dagen åpnes med informasjon av praktisk art og ord for dagen. Dagen er fylt
med stor aktivitet som egne tilbud til barna, som barnelotteri ,juleverksted og
etc.Det er egne salgsbord der du kan kjøpe hjemmelagde ting, som julekaker,
brød, syltetøy, godterier, votter og luer etc.. Vi har også en avdeling for pent
brukte ting som kopper og kar og egen bokavdeling
I tillegg til dette har vi utlodning av fine flotte gevinster som går på åresalg.Vi
har kafeteria der det selges kaffe, kaker, smørbrød, pølser og rømmegrøt.Vi
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har også en egen avdeling med underholdning der noen forespurte opptrer
med sang og musikk. I år er det mannskoret Bislett Bad og rundkjøring som
bidrar. Vi prøver også en egen avdeling med vaffelsalg og kaffe på gateplan og
inviterer folk inn rett fra gaten.
Hvem er julemessa for?
- Julemessa er et arrangement der hele storfamilien inviteres til en sosial
happening og der inntekten går til et misjonsprosjekt Frikirken satser på
akkurat dette året. Julemessa er menighetens store høstdugnad der mange
frivillige stiller opp som hjelpere, kakebakere og sponsere med gaver til
salgsbord og åresalg.
Hva er grunnen til at jeg vil være med å arrangere julemessa?
- Fordi dette gir meg masse glede og energi. Mange gamle og nye mennesker
stikker innom akkurat denne dagen. Dagen bærer preg av stor stemning og
trivsel og der de som kommer kan sitte i ro og fred og prate med mennesker
de kanskje ikke har sett på lenge.
Julemessa planlegges av en egen komité som planlegger dagen og legger til
rette for alt som skal skje denne dagen.
Med hilsen Rigmor Holen

Lys våken
Når er Lys våken?
- Lys våken er lørdag 28. november fra kl. 18.00- med et overnattingsdøgn i
kirken og deltagelse på gudstjeneste den 29.november
Hva skjer på Lys Våken?
- Vi bruker evnene våre. Lager gudstjenesten sammen, er kreative, blir kjent,
leker, hører om Jesus og rett og slett koser oss ordentlig!
Hvem er Lys våken for?
- Alle mellom 10 og 12 år!
Hva er grunnen til at du vil være med å arrangere Lys våken?
- Lys våken er en kjempefin anledning for de jevnaldrende i menigheten å bli
kjent. Det gjelder både hverandre, og med oss ledere og kirken. Det er også
mye jeg vil gi, og lære bort om Jesus- derfor vil jeg være med å arrangere lys
våken.
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Bilder fra Lys våken november 2014
Hilsen fra Katrina Noddeland Myhren

SKRUK Julekonsert
Når er Skruk Julekonsert?
- Den 4. desember.
Hva skjer på Skruk julekonsert?
- SKRUK er et kor med noen av Norges beste sangere, i sin sjanger. Det har i
over 40 år blitt ledet av Per Oddvar Hildre, og det har gitt ut over 30
kritikerroste plater. Dette fantastiske koret vil ha konsert i Vestre, og gi oss
skikkelig julestemning! Det er det som skjer
Hvem er Skruk julekonsert for?
- ALLE!
Hilsen Katrina Noddeland Myhren

Adventsfesten
Når er Adventsfesten?
- Tradisjonen tro arrangeres det også i år adventsfest i Vestre frikirke. Festen
går av stabelen lørdag 5. desember kl. 16.00 – 20.00.
Hva skjer på adventsfesten?
- Det blir tenning av adventslys, fellessang og solosang, diverse innslag og
andakt. Og ikke minst blir det servert full julemiddag med ribbe, pølser og
medisterkaker. Utover kvelden blir det også dekket et velsmakende kakebord.
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Hvem er Adventsfesten for?
- Adventsfesten er for alle medlemmer i Vestre frikirke og andre med
tilknytning til Vestre over 65 år. Nytt av året er at vi også inviterer gjester fra
Bærum frikirke.
Hvorfor vil du være med å arrangere Adventsfesten?
- Ved å arrangere denne festen ønsker diakonrådet og kirkevertene å vise at vi
setter pris på alle godt voksne som har sin gang og sitt virke i kirken vår.
Samtidig ønsker vi å fokusere på adventstiden og bidra til å skape en god
forventning frem mot jul.
Invitasjon til festen blir sendt ut i oktober. Ønsker du å melde deg på festen
kan du kontakte Inger Johanne Fotland Knudsen, tlf. 22 23 76 41/928 87 588
eller Torunn Nesset, tlf 22 52 32 75/920 36 274 eller på mail:
torunn.nesset@gmail.com
Hilsen fra Torunn Nesset, Leder for diakonrådet

På festen i 2014 sang Inga Sofie Lien Gundersen synger Prøysens
«Romjulsdrøm» sammen med pappa Harald.

Angelos sin julekonsert
Når er Angelos sin julekonsert?
Angelos sin julekonsert er søndag 6. desember kl 19:00 i Oslo Domkirke. Årets
julekonsert er et samarbeid med Oslo Domkirkes Ungdomskor (ODU).
Hva skjer på Angelos sin julekonsert?
I år skal vi fremføre hele «A Ceremony of Carols» for harpe, kor og
sopransolist av den britiske komponisten Benjamin Britten. I tillegg blir det
egne innslag av både Angelos og ODU, samt solostykker av harpist og sopran.
På harpe har vi fått med oss Sidsel Walstad og sopransolist er Ditte Marie
Bræin.

6

Hvem er Angelos sin julekonsert for?
Angelos ønsker i første omgang å være et kulturtilbud for Vestre Frikirke og
menigheten, og legger vår stolthet i å kunne levere konserter i kirken på et
høyt nivå. Vi ønsker at en konsert med Angelos skal oppleves som et lunt
pusterom i en ellers hektisk hverdag, og vi synes det er ekstra stas når vi ser
folk fra menigheten komme på våre konserter. Samtidig er våre konserter et
tilbud til familie og venner, og venners venner, som ønsker å nyte store
musikalske øyeblikk sammen med oss. Dette året er julekonserten flyttet ut av
Vestre Frikirke og inn i Oslo Domkirke. Å få synge der er en stor mulighet for
koret, og vi håper at både menighet, familie og venner ønsker å oppleve
sammen med oss det som for Angelos blir et musikalsk høydepunkt - å få
synge Britten i et stort kor i selveste Domkirken!
Hvorfor vil du være med å arrangere Angelos sin julekonsert?
Julekonsert med Angelos er én av korets viktigste tradisjoner og faste
konserter. Det er en konsert vi alle gleder oss til og ser frem til hvert eneste år!
Det er stort å kunne skape noe som røre et helt publikum, og som setter dem
inn i en stemning fjernt fra den travle førjulstiden. De siste årene har vi også
tatt med oss julerepertoaret ut i gatene, og synger blant annet på Arkaden,
Gunerius og Grønland Basar. Det er så flott å se hvor mye julesang med
Angelos også kan bety for folk utenfor den tradisjonelle konsertrammen, noe
som gjør disse opplevelsene ekstra sterke og viktige for oss. I år synger vi både
12. og 13. desember på nevnte kjøpesentre, samt på julegateåpning ved
Arkaden 28.november.
Vi håper på å se dere i desember :)
Hilsen fra korleder Inger Helseth

Jule- og nyttårsfesten
Når er Jule- og nyttårsfesten?
Ved nyttår 2015 ble nyttårsfesten i Vestre flyttet fra søndag til lørdags kveld.
Dette var svært vellykket og vi tar med denne erfaringen til årets nyttårsfest
2016! Klokken 17 lørdag 9. januar samles vi til fest med sang, juletregang og
konkurranser i kirken.
Hva skjer på Jule- og nyttårsfesten? Under andakten går barna ned til
Musehullet. En tradisjon der barna kryper inn i et musehull der de er med og
improviserer fram en historie om barn som blir til mus ved at de drikker den
magiske drikken. Når musene slippes ut igjen skal de finne katten. Katten har
kledd seg ut som en av de voksne, og når musene har avslørt katten får de
finnerlønn - hver sin julegodtepose!
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Hvem er Jule- og nyttårsfesten for?
Festen er spesielt lagt til rette for barnefamilier, men er en god anledning for
alle kirkens venner til å feire det nye året sammen.
Med vennlig hilsen Ane Lillian Tveit

NYE ANSATTE
I løpet av de siste månedene har det skjedd mye nytt og spennende i Vestre
Frikirke. Vi har blant annet fått to nye ansatte. Jostein Holen begynte som
Administrativ leder i våres. Han har vært aktiv i Vestre lenge og er nok et kjent
fjes for mange. I høst begynte Katrina Noddeland Myhren som
menighetsarbeider, og hun er det nok ikke så mange som kjenner fra før av.
Her skal dere få bli litt bedre kjent med både Katrina og Jostein.

Katrina Noddeland Myhren
Hva jobber du som i Vestre Frikirke?
-Jeg jobber som menighetsarbeider, i en 60%
stilling. Jeg dekker endel oppgaver som en pastor
ville gjort: Primært å bidra inn i gudstjenester og
barne- og ungdomsarbeidet i Vestre. Det er en
skreddersydd stilling, så jeg tror ikke noen andre i
landet har akkurat samme stilling - og det er jo
litt artig da.
Hva slags menighetsarbeid liker du best å gjøre?
-Jeg elsker å jobbe med ungdom og konfirmanter.
Jeg liker menighetsarbeid der man kan skape noe sammen; prøve noe nytt.
Jeg liker å jobbe med folk som vet hva de vil - og gir alt for å nå dit. Skal jeg
selv bidra, så gjør jeg det helst med sang, tale eller ved å “arrangere noe”.
Hva liker du best med Vestre Frikirke?
-Jeg liker det enorme potensialet som er her. Vestre vasser i potensial!
Hva er det beste med jula?
-Jeg har aldri mistet den magiske julefølelsen. Jul for meg er som når jeg var
barn. Det som har endret seg er forholdet jeg har til julas budskap. Det er mye
mer bevisst, og det treffer meg hardt hver jul. Når pappa ber på juleaften før
vi spiser ribbe, så fosser tårene. Jula er ikke bare magisk lenger - den er hellig.
Hva er din favorittårstid?
-Høsten. Jeg liker frisk luft, høstmote og fargene. Dessuten slipper man å
svette når man løper til bussen, eller går tur.
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Jostein Holen
Hva jobber du som i Vestre Frikirke?
- Jobber som altmuligmann, kontorarbeid og
vaktmester, alt utenom preste-oppgavene, det
kalles ‘Administrativ leder’
Hvor lenge har du gjort det?
- Startet litt gradvis etter påske i år, og så var
det full fart fra 1. september.
Hva er dine arbeidsoppgaver:
- Kontorarbeid, vedlikehold av kirkebygg og utstyr, følge opp ulike
leverandører, følge opp renhold, utleige av kirken, div. innkjøp, osv...
Hva slags menighetsarbeid liker du best å gjøre?
- Det beste med jobben er at den er så variert, ikke to dager er like, har
kontakt med mange mennesker som er innom.
Hva liker du best med Vestre Frikirke?
- Det er noe eget med ånden i Vestre, liker menneskene som går her og at så
mange er engasjert i kirken vår.
Hva er det beste med jula?
- Da møter vi barn og barnebarn, og det er tid for å gå ut av den vanlige
dagsrytmen og søke både fellesskap og alenetid på en annen og spesiell måte.
Hva er din favorittårstid?
- Det er den årstiden som vi har til enhver tid, akkurat nå ser jeg at det snudde
fra sommer til høst utenfor kontoret, høsten blir nok bra i år!
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TO VEIER LIGGER FORAN
«To veier ligger foran og en må du gå» - Oslo Vestre ved et veikryss.
Vår menighet er uten pastor. I arbeidet med å finne ny har menighetens
ledelse (Eldsteråd, Menighetsstyre og Diakonråd) sammen gjennomført
en analyse av vår nåsituasjon samt kartlagt hvilke alternativer som ligger
foran. Slik vi ser det har Vestre to fremtidige alternativer.
Alt. 1. «Vi bygger Vestre til en ny generasjonsmenighet»
Alt. 2. «Vi søker å bli sammenslått med en annen menighet.”
Menighetsstyret har vurdert konsekvensene av å slå seg
sammen
med Kraftverket menighet
Nedenfor vil vi så kort og konsist som det lar seg gjøre, gi en analyse av
vår nåsituasjon samt hva som taler for og hva som taler imot de to
alternativene. Menighetens ledelse vil på nåværende tidspunkt ikke
komme med noen anbefalinger, men invitere menigheten til en bred
samtale slik at vi sammen kan ta en beslutning på best mulig grunnlag.
1. Nåsituasjon.
Våre sterke og svake sider er etter vår oppfatning:
1.1

Sterke sider
- Ressurssterk menighet.
- Her er det trygt og godt.
- Mange dåpsbarn under 20 år.
- Mange som kjenner oss, men som ikke er her nå.
- Ingen stridigheter og positiv grunntone.
- Raushet og romslighet.
- Julemessa.
- Lojalitet fra den «harde kjerne» er høy.
- Flott kirkebygg med sentral beliggenhet.
- Penger i bank og vel organisert.
- Gudstjenestene oppleves som gode for menighetskjernen.
- Fått store testamentariske gaver.
- Mye erfaring.
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1.2

Svake sider
- Vanskelig å få mennesker til å binde seg.
- Har ikke pastor.
- Vi tenker for mye på «meg og mitt» og mindre på fellesskapet.
- Sterkt fallende gudstjenestedeltakelse.
- Givertjenesten er fallende og dekker ikke de løpende kostnader
med å drifte menigheten.
- Blitt mer og mer en «betjent» menighet i stedet for en
«tjenende» menighet.
- Tyngden i menighetskjernen er fra 50 år og oppover, og
kjernen de senere år er blitt mindre.
- Menigheten mangler gruppen unge voksne, 20-35 år.
- Barnefamilienes deltakelse er sterkt varierende.
- Barnefamiliene har i mindre og mindre grad tatt ansvar for
barnearbeidet, herunder søndagsskolen.
- En tradisjonell menighet som har mistet fremdrift.
- Over tid har det vært manglende ledertrening.
- Ledelsen mistet fokus på hvilke grupper som «måtte»
rekrutteres.
- Manglende kulturtilbud

Konklusjon: De svake sider begynner å bli så mye tyngre enn de sterke at
det begynner å bli kritisk.
2. Veien videre.
Skal en menighet overleve over tid må den være aktuell og relevant i
tiden. Så blir spørsmålet hvordan er/blir man aktuell og relevant i tiden,
eller hvem er mest i kontakt med tiden? Hvis man spør de som har
studert og har kunnskap om generasjonsmenighetet, vil de si.
Skal en generasjonsmenighet være relevant i tiden må den primært
satse på to grupper
a. Barnefamilier (de med barn under 16 år)
b. Unge voksne (20-35 år)
(Referanser: Per Eriksen «Deilig er hjorden» Verbum Forlag 2009, Egil
Svartdahl «Gi det videre» Hermon Forlag 2014)
Det betyr at menighetens drift og fokus tar utgangspunkt i disse
gruppers ønsker og behov, samt at de får hovedansvaret for
menighetens drift og utvikling.
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Hva med oss andre?
For de over 40 er oppgaven å tjene. Fokus må være på hva jeg kan gjøre
for menigheten og ikke på hva jeg kan få. Denne gruppens oppgave er
bl.a å be, være til stede, være konstruktive veiledere, dyrke og hjelpe
frem nye ledere, økonomisk grunnvoll, åpne hjemmene våre etc.
Gitt at man aksepterer denne forståelsen av generasjonsmenigheten,
hva er det da som taler for eller mot de to veier som ligger foran.
Alt. 1. «Vi bygger Vestre til en ny generasjonsmenighet»
Vestre har en lang og stolt historie og vi har et stort selvbilde. At Vestre
ikke skal være der i fremtiden virker som en fremmed og uvirkelig tanke.
Hva var det som traff oss? Å revitalisere oss slik at vi blir en ny kraft
høres spennende og lokkende ut. Det høres forlokkende ut å kunne fylle
kirkebenkene på nytt. Men det vil kreve en stor innsats, så hva taler for
eller mot et slikt alternativ.
Hva taler for
- Det gjelder våre barn og barnebarns tro.
- Gleden ved å se unge og gamle komme til tro er stor.
- Gleden ved å være mange sammen på Gudstjeneste og andre
samlinger er inspirerende.
- Vi kan ikke gi oss, «Den som gir seg har tapt».
- Noen vil falle utenfor, hvis Vestre ikke er der.
Hva taler mot
- Har ikke leder/pastor som kan lede oss i denne gjenreisingen.
- Vestre har tilnærmet ingen kontakt/kanaler inn til gruppen
Barnefamilier og Unge Voksne under 35.
- Menighetskjernen er 50 +.
- Gjenreisningsprosjektet vil koste «blod, svette og tårer» for oss
som er der i dag, er vi klare til å nedprioritere personlige
prioriteringer når det gjelder vår tid og våre penger?
- Hvor skal vi rekruttere fra?
Viktige suksessfaktorer
- Vilje og evne til forandring.
- Ny pastor.
- Gode idéer for å nå de sentrale gruppene (unge voksne og
barnefamilier).
- Deltakelse fra dagens barnefamilier.
- Overvinne likegyldighet.
Alt 2. «Vi søker å bli innlemmet i Kraftverket menighet»
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Kraftverket menighet (KV) er i dag en menighet med ca. 95. medlemmer
med stemmerett og ca. 150 med stort og smått. Gjennomsnittlig
gudstjenestedeltakelse før sommeren var ca. 125. Menigheten består av
og fokuserer på Barnefamilier og Unge Voksne. De har en søndagsskole
som 7 av barnefamiliene har tatt ansvar for. De driver et utstrakt
kulturelt arbeid og satser sterkt på husgrupper og mindre fellesskap. For
12 år siden da de «flyttet» inn i våre lokaler var de ca. 30 på
Gudstjenesten, mens det i vår menighet var ca. 120. KV’s ledelse har
funnet en form på sine Gudstjenester som kommuniserer mot de
grupper de satser på. KV vil ikke kompromisse med denne formen på
veien til å bli en generasjonsmenighet. Hva taler for og hva taler mot å
bli tatt opp i KV?
Hva taler for
- På lang sikt kan vi oppnå mer sammen enn det vi kan hver for
oss.
- Dette vil bli en generasjonsmenighet, noe som ingen av de to
menighetene er i dag.
- KV har inngang til aldersgrupper som Vestre ikke har i dag. Det
er i disse årene de fleste tar standpunkt til å tro eller ikke å tro.
- Ledelsen i KV har en strategi som virker ift de unge.
- Fler og fler i Vestre sier uoppfordret at vi bør søke mot KV.
- KV har en pastor - Kjetil Gilberg, en person med tillit i begge
menigheter.
- På lang sikt er målet å ha 2 Gudstjenester hver søndag, en kl.
11.00 og en kl.17.00.
- Hvis vi lykkes, vil mange som ikke er her i dag komme.
- Det vil bli tilført ressurser til Gudstjenesten kl.11.00.
- Vi vil få økte ressurser til arbeidet for gruppene over 50 år.
- Flere mennesker betyr flere ressurser som igjen betyr mer
aktivitet.
- KV har bedre kunnskap om bruk av kultur som middel for
kommunikasjon og rekruttering.
Hva taler mot
- Vestre må komme til KV og spørre om å bli innlemmet.
- Vestre vil eventuelt bli tatt opp på KV’s premisser.
- Mye smerte i begynnelsen, spesielt for Vestre. Vestre må
omstille seg mest.
- Vestre må legge deler av sitt arbeide og satse på det KV gjør.
- Vestre’s Gudstjeneste slik den er i dag vil bli redusert i antall.
På kort sikt vil kun 1 søndag i måneden være
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Høytidsgudstjenesten, dog med stor input av ressurser. Det vil
ikke være band, ikke gospelkor, men orgel, kor og opplevelse
av høytid.
- På kort sikt vil den nye menighets Gudstjeneste være KV sin
Gudstjeneste kl. 17.00
- Trenger vi kirken, vi har det da så spennende og utfordrende
utenfor kirken?
Viktige suksessfaktorer.
- Realistiske forventninger.
- Alle må vite hva de går til, hvor vi skal og hva det vil «koste».
- Legge redselen til side og være åpen for Guds ledelse.
- Personer fra begge menigheter må være synlige i den nye.
- Vestre må bidra med frivillige hender.
3. Fremdriftsplan.
Menighetsstyret ser for seg følgende fremdriftsplan for den videre
prosess.
12.11.2015 Menighetsmøte
Vi samtaler, vurderer, stiller spørsmål og analyserer.
10.12.2015 Menighetsmøte
Vi beslutter i hvilken retning vi skal gå.
Oslo 29. oktober 2015
Eldsteråd, Menighetsstyre og Diakonråd

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
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Budsjett Menighetsdrift 2016
(alle tall i 1000)

Faste bidrag
Kollekter, gaver
Livrente
Gaver kirkekaffe, div
Testamenatrisk gave
Momsrefusjon
Skatterefusjon kommunale tilskudd
Julemesse
Driftsinntekter menighetsdrift

Budsjett
2016
700
65
0
5
60
170
60
1 060

Regnskap
30.09.2015
504
48
117
21
0

740

Budsjett
2015
900
100
130
5
0
60
170
50
1 415

Regnskap
2014
813
101
155
11
100
99
162
71
1 512

437
165
0
91
5
98
42
0
10
848

672
0
26
88
7
116
35
-52
0
892

10
25
40
10
25
30
20
15
10
270
30
50
15
50
600

18
28
50
10
23
11
22
5
9
236
28
75
18
49
582

50

Lønn pastor
Løn Adm. leder
Lønn Menighets-/ungdomsarbeider
Lønn vaktmester
Honorar (arb.g.avg.pliktig)
Arbeidsgiveravgift
Premie pensjonskostnad
Ref sykepenger
Andre personalkostnader
Lønnskostnader

204
378
119
0
20
99
45
10
875

276
105
19
57
5
68
44
-3
6
577

Kontorrekvisita
Menighetsblad
Materiell undervisning, dåpsopplæring etc
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Telefon
Data
Porto
Reisekostnader, bilgodtgjørelse
Annonser
Tilsk. Felleskassen, DELF
Tilsk. Østre Presb., DELF
Tilsk. samf. virkegr., DELF
Fest, bevertning, blomster etc.
Div. kostnader, menighetsdrift
Driftskostnader menighetsdrift

13
15
40
10
15
15
25
10
30
260
30
200
20
50
733

10
10
21
2
15
8
17
8
56
138
0
75
19
29
408

ÅRETS RESULTAT, DRIFT

-548

-245

-33
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Budsjett Kirkebygg 2015

Hybel/leilighet utleie
Utleie kirkelokaler
Lokalleiestøtte - FRIBU
Driftsinntekter kirkebygg
Driftskostnader
Strøm / Energi
Fyring / Olje
Forsikringer
Offentlige avgifter
Renhold, renovasjon
Formues skatt
Serviceavtaler
Driftskostnader kirkebygg
Finanskostnader

ÅRETS RESULTAT, KIRKEBYGG

TOTALT
Avdrag lån
Overført fra fond Ytremisjonm
Likviditet etter avdrag lån

Budsjett
2016
456
150
0
606

Regnskap
30.09.2015
296
125
421

Budsjett
2015
406
150
15
571

Regnskap
2014
382
156

100
120
110
40
25
30
11
55
491

263
78
81
38
14
21
17
52
564

125
150
110
40
25
30
0
50
530

77
137
102
51
26
28
11
42
474

15

5

15

13

538

100

-148

26

51

-448

-393

-7

89

75

75

75

75

-468

-82

14

160
-363
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TEMAKVELD: GENERASJONSMENIGHETEN
Tekst og foto: Linn Sæbø Rystad
Torsdag den 15. oktober var Per
Eriksen på besøk i Vestre for å
snakke om generasjonsmenigheten.
Rundt 30 stykker møtte opp for å
høre på hva han hadde å si.
Hans Christian Andersen ledet
møtet og innledet med å mimre litt
fra hvordan det var å være en del av
en menighet på 60-tallet da han
vokste opp. Da var det Ytremisjoner,
flere kor – kort sagt tilbud i flertall,
ikke i entall. Men nye tider krever
nye svar. Så det overhengende
spørsmålet blir om hvordan skal
menigheten være relevant i vår tid?
Per Eriksen er til daglig 90% pastor i
Fredrikstad Frikirke og 10% frilanser.
Han har tidligere vært medlem av
Vestre, men flyttet til Fredrikstad mye på grunn av at han og kona tenkte at
der kunne man finne en type menighetsfellesskap som man ikke kan finne i
Oslo. Ting er nærmere i fysisk forstand i mindre byer og kanskje også med
tanke på selve fellesskapet. Men da de kom til Fredrikstad møtte de ikke idealmenigheten de hadde sett for seg. De måtte ta tak og skape den menigheten
de ville ha.
Per innledet med å si at det å være flergenerasjonsmenighet er en del av
menighetens vesen. I Urkirken levde man tett på familiene. De som har vært i
«Syden» har kanskje sett hvordan man i stor grad lever sammen, ute, i
storfamilien. Det er i en slik type kultur de første menighetene ble til. Urkirken
var på mange måter en (stor)- familiebevegelse. Han siterte en tidlig kritiker til
de kristne- Kelsos – som sa at de kristne dro med seg ungene til hjemmene for
å bli fullkomne og at til og med slaver, kvinnfolk og små barn fikk være med på
samlingene. Noe som var helt uhørt!
Så dro Per oss tilbake til i dag og spurte hva vi tenker på når vi tenker
menighet? Tenker vi ikke ofte på voksenfellesskapet? Og at det andre som
skjer er tillegg til voksenfellesskapet?
Han mener at det finnes 5 alderssegmenter som til en hver tid er en del av
flergenerasjonsmenigheten:
1: Barna
2: Ungdommene
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3: Barnefamiliene og de unge voksne (30+)
4: 50 +
5: De eldre
Så gikk Per inn på de forskjellige grupperingene. Han trakk særlig frem gruppe
1 og 3, altså barna og barnefamiliene.
Mye av grunnen til at det er mange barn og barnefamilier med i Fredrikstad
Frikirke er at de har et veldig godt barne-arbeid. Det viktigste for foreldrene er
at barna har det bra. For ham innebærer det å være pastor for hele
menigheten også at han er søndagsskolelærer. Da må de voksne tåle at han
ikke er på deres gudstjeneste, men på barnas, for barna er like viktige.
Per stresset også at kjernemålgruppen for en menighet som skal vokse er
gruppe 3, de på 30+, både familiene og de single. Det betyr at man kanskje må
gjøre noen valg på form på gudstjeneste, musikk-uttrykk og språk som ikke er
helt tradisjonelt.
Til slutt kom Per med en del betraktninger rundt og utfordringer til Vestre. Av
betraktningene trakk han frem at vi har et rent praktisk problem med
parkering og det at vi er en menighet som folk ofte flytter fra når de kommer
til 30+ generasjonen. Men som han sa: det finnes nok folk her i området. Det
som er viktig er å ta grep og strategiske valg og bestemme seg for hva man vil.
Det går heller ikke an for pastoren og de ansatte å gjøre noe alene, man er
avhengig av frivillige nøkkelpersoner. Han trakk også frem at vi har en stor
mulighet i Kraftverket som er i samme bygg som oss og som rekrutterer
akkurat de Vestre sliter med å nå. Han utfordret på å se på mulighetene for en
tettere sameksistens.
Etter Pers foredrag ble det åpnet for spørsmål og refleksjoner fra salen. Det
ble en god diskusjon og mange deltok med stort engasjement. Det som
engasjerte aller mest var tanken om et mulig samarbeid med Kraftverket og
tanker om søndagsskolen.
I forhold til Kraftverket kom det en oppfordring fra menigheten til eldsteråd
og menighetsstyret om å sondere hvor Kraftverket står med tanke på
samarbeid. Flere trakk frem at et eventuelt samarbeid ikke må innebære at
Vestre ser på Kraftverket som sitt ungdomsarbeid eller at de skal bli «som
oss».
Søndagsskolen engasjerte også. Flere etterlyste søndagsskole hver søndag.
Det ble kontret med en sterk oppfordring til å melde seg som
søndagsskolelærer, per dags dato har vi 2,5 lærere og da sier det seg selv at
hver søndag blir en utfordring.
En siste oppfordring fra møteleder Hans Christian Andersen var å komme på
menighetsmøtet den 12. november der menighetens fremtid og mulige veier
fremover skal diskuteres videre.
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Boka til Per Eriksen heter Deilig er hjorden, og
Hans Christian Andersen har kjøpt inn noen
ekstra bøker til dem som har lyst på den.

EN AVSKJED OG LINN SIN VEI VIDERE
I fire år jobbet Linn Sæbø Rystad som pastor i
Vestre Frikirke. Den sjette september var det
avskjedsgudstjeneste. Det var en flott
gudstjeneste med både hilsener,
lykkeønskninger og kaker. Nå har Linn
kommet godt i gang med sin nye jobb som
stipendiat på Menighetsfakultetet. Vi har tatt
en prat med Linn for å høre hvordan hun har
det i ny jobb.
Hvordan var det å starte i ny jobb på
menighetsfakultetet?
- Det har vært veldig spennende å starte i ny
jobb. Menighetsfakultetet er et veldig fint
sted å jobbe, med godt arbeidsmiljø. Nå har
jeg ca. 130 kolleger, litt flere å spise lunsj
med enn før! Den første måneden har også
vært krevende, det er mye å sette seg inn i og jeg lærer noe nytt hver dag.
Særlig innenfor det empiriske feltet, et felt der jeg starter helt fra bunnen av
og må lære alt. Men det er, som sagt, veldig spennende. Første halvåret
anbefales stipendiatene å ikke undervise, men jeg skal i gang med det over jul.
Det gleder jeg meg til.
Hva kommer du til å jobbe med fremover?
- Jeg er med i en forskergruppe. Sammen forsker vi på hvordan møtet mellom
forkynnelse og tilhørere i gudstjenester, som er en del av trosopplæringen,
beskrives og forstås. De andre har allerede vært i gang i et år, så jeg holder på
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med å lese meg opp på intervjuene de har gjort og teorien som vi skal bruke i
fellesprosjektet.
Den foreløpige arbeidstittelen på mitt prosjekt er: Hvordan kan forkynnelse
som inneholder narrativer muliggjøre meningsdannelse hos barna som hører
på?
Hvordan er livet for tia?
- Livet er fint. Meg og Martin holder fremdeles på med å fikse leilighet (det tar
lengre tid enn man tror!) og nyter livet som nygifte. Vi har skaffet oss to
marsvin som er veldig søte.
Jeg må si at jeg nyter å ha ordentlig helgefri, men savner å ha fri på mandager!
Kommer vi til å se mer av deg i Vestre?
- Jeg skal preke i Vestre den 1. november, og kommer gjerne og preker av og
til. Forrige uke var jeg på besøk i Bærum og prekte og jeg er fremdeles med i
styrer og råd for Frikirken. Så selv om dere ikke ser meg så mye som før,
holder jeg på i kulissene. Så kommer nok gudstjenesteabstinensene snart.

En god avskjed fra formann i eldsterådet
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KOPPEN SOM UTFORDRER
Tekst: Veyni Arntsen

Hver dag går jeg forbi
mennesker som sitter
på gata med en kopp
foran seg. Det er
vanskelig å forstå
hvorfor de velger å
tigge og hvordan vi skal
forholde oss til det. For
min del har det vært
enklest å ignorere
tiggerne, eller å tro at
jeg gjør dem en
bjørnetjeneste ved å gi
dem penger. Det kan tenkes at det var akkurat denne typen holdninger Jesus
siktet til da han fortalte om presten og tempeltjeneren som gikk fordi den
skadde i liknelsen om den bamhjertige samaritan. I møte med tiggerne blir vi
som mennesker og vi som kirke utfordret; skal vi avvise eller imøtekomme den
lidende neste. Jeg tok en prat med Vibeke Emberland Uhling om akkurat dette.
Vibeke fortalte at det var da hun flyttet til Marienlyst at hun ble skikkelig
oppmerksom på tiggernes situasjon. Hun så hvordan de bodde under en av
buskene i nabolaget og hvor dårlig de ble behandlet av enkelte mennesker.
Dette gjorde at hun begynte å lure på mange ting. Hun lurte på hva som var
grunnen til at de ville være her i Norge, hva slags folk de er og hva historien
deres er. Etter å ha utforsket disse temaene og blitt kjent med flere rom-folk
de siste 2-3 årene har Vibeke stadig flere spørsmål. Blant annet hva hun kan
gjøre for dem, hva som er den beste måten å hjelpe på og hvordan vi kan
møte dem på kirketrappen. Det er disse spørsmålene hun skal drøfte i
masteroppgaven som hun nå holder på skrive. De siste årene har Vibeke brukt
både tid og engasjement på å støtte og hjelpe rom-folk som tigger i Oslo. Hun
har erfart at hun følte det både befriende og som en gave da hun gikk ut av sin
egen komfortsone for å hjelpe dem. Hun har sett at de som tigger bruker
pengene til å bygge seg anstendige hus i RomanIa og at de kommer langt med
våre småpenger. Denne høsten har hun tatt en pause fra dette arbeidet for å
skrive ferdig masteroppgaven i diakoni. Hun påpeker at selv ikke en
masteroppgave på 70 sider kan gi et entydig svar på hva som er den beste
måten å hjelpe, og at hun føler at hun bare har begynt å skrape litt i overflaten
av disse utfordringene.
Så vi kan kanskje ikke finne ett svar på hvordan vi kan forholde oss til tiggerne,
men vi kan spørre oss selv om hvordan vi hadde opplevd å tigge og hvordan vi
ville blitt møtt. Det er akkurat disse spørsmålene som utfordrer meg og får
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meg til å tenke. Selv om jeg har lyst til å hjelpe, så er det så vanskelig å vite
hvordan jeg skal hjelpe, hva som er riktig hjelp og om jeg blir utnyttet
underveis. Derfor er det så mye lettere å la være å gjøre noe. Vibeke
sammenliknet denne utfordringen med liknelsen den barmhjertige samaritan
fra Lukas 10, 25-37. Liknelsen handler om en mann som ble overfalt av røvere
og deretter ble etterlatt skadet i grøftekanten. Det kom først en prest, som så
mannen, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en tempeltjener. Han
kom, så mannen, og gikk rett forbi. Til slutt kom det en samaritan forbi, som
fikk inderlig medfølelse for mannen, og hjalp ham, både med engasjement og
penger. Vibeke har som sagt ikke klart å finne ut hva som er den riktige måten
å hjelpe på, men hun påpekte at hun mye heller vil være den som prøver å
hjelpe og så feiler enn en som toer sine hender og går forbi. Hun fortsetter
med å si at Gud har gitt oss forskjellige gaver og forskjellige talenter, og at vi
dermed kan spørre Gud om hvordan vi kan hjelpe. Og at Gud kan gi oss
trygghet og kraft til å ta utfordringen, og til å være en barmhjertig samaritan.

PÅ KIRKEBAKKEN
Døpte:
Rebekka Ervik
Kristoffer Lia Lillestølen
Giftemål:
Linn Sæbø Rysstad og Martin Sæbø Rysstad
Hans Even Nyrud og Hilde Dirkson Nyrud
Innmeldte:
Judith Anne Kokkin
Trond Lillestølen
Disse har gått bort:
Anna Elisabeth Hageland
Erna Lillestølen
Opplysning:
Når det gjelder lyd og lydanlegg skal alle henvendelser rettes mot Jostein
Holen: post@vestrefrikike.no, og ikke direkte til lydmann. Slik kan Jostein
kanalisere henvendelsene videre selv. Dette gjelder naturligvis ikke ros- det
må jo rettes mot personen direkte. Konstruktiv kritikk er det Jostein som kan
svare på, eller kanalisere videre.
Det samme gjelder henvendelser og konstruktiv kritikk, når det gjelder
gudstjenesten, gudstjenesteledere, sang og musikk osv. Disse rettes mot Hans
Christian Andersen: hca@attivo.no
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KATRINAS HJØRNE
Puslespillet
«Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme
måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres
lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss»
Paulus brev til romerne 12: 4- 7
Vi er Jesu lemmer. Vi er lemmene på kroppen til Jesus. Vi er Jesu menighet,
Jesu føtter, Jesu hender. Hvordan er det synlig i ditt liv?
Vestre er ikke bygget det holder til i. Vestre er deg. Du er vestre.
I enhver menighet trenger vi at lemmene er i sving. Det merkes når noens
potensiale er ubrukt, da mangler det noe. Vi er alle skapt med egenskaper og
nådegaver vi kan tjene med.
«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode
forvaltere av Guds mangfoldige nåde» Peters første brev 4: 10- 11
I en gudstjeneste tjener vi Gud, og hverandre, og Gud tjener oss. Gud kaller
oss til tjeneste, til felleskap med han, og hverandre. I et slikt felleskap er det
ikke alltid en selv som skal bli betjent. Det er et felleskap i tjeneste.
Det er viktig å ta et oppgjør med seg selv: skal jeg bare bli betjent, eller skal
jeg også tjene?
Vestre vil se deg på gudstjenester, fordi du er en viktig bit av puslespillet. Uten
deg, mangler det noe. Det mangler en brikke.
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PROGRAM FREMOVER
NOVEMBER
Torsdag 12
Søndag 15

Kl. 19.00-21.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Tirsdag 17
Onsdag 18

Kl. 18.30-21.00
Kl. 12.00
Kl. 18.00-21.00
Kl. 12.00-16.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Lørdag 21
Søndag 22

Tirsdag 24
Onsdag 25

Søndag 29

Kl. 18.30-21.00
Kl. 18.00-21.00
Kl. 19.00-19.20
Kl. 19.20-21.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Menighetsmøte
Bønn
Gudstjeneste Terje Solberg Tema: TRO
Sang Søndagsskole Nattverd
Kirkekaffe
Angelos øver
Ytremisjon Gjest: Sverre Vik
Åpen kirke
JULEMESSE
Bønn
Gudstjeneste Gjest Tema: OLJEMANGEL
Sang Nattverd
Kirkekaffe
Angelos øver
Åpen kirke
Kveldsmesse
Åpen bibelgruppe
Bønn
LYS VÅKEN gudstjeneste LYS VÅKEN - barna
Tema: VÅKEN? Utdeling av IKO-pakker

DESEMBER
Tirsdag 01
Onsdag 02
Lørdag 05
Søndag 06

Kl. 18.30-21.00
Kl. 18.00-21.00
Kl. 16.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Kl.
Tirsdag 08
Onsdag 09
Søndag 13

Kl. 12.00
Kl. 18.30-21.00
Kl. 18.00-21.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Angelos øver
Åpen kirke
Adventsfest – for de over 65 år
Bønn
Gudstjeneste Gjest
Tema: UTHOLDENHET
Sang Nattverd
Kirkekaffe
Angelos julekonsert sammen med Domkirkens
ungdomskor. Sted: Domkirken
Seniortreff
Angelos øver
Åpen kirke
Bønn
Gudstjeneste Anne Kristin Aasmundstveit
Tema: VITNE
Sang Søndagsskole Nattverd
Kirkekaffe
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B-blad
Ettersendes ikke
Retur til

Oslo Vestre Frikirke
Pilestredet 69
0350 Oslo
PORTO BETALT

Onsdag 16
Søndag 20

Kl. 12.00
Kl.10.30
Kl. 11.00

Torsdag 24

Kl. 15.00

Fredag 25

Kl. 12.00

Ytremisjon Gjest: Sidsel Lauten
Bønn
Gudstjeneste Reidulf Hanssen Tema: JOSEF
Nattverd
Kirkekaffe
JULAFTEN Jacob Landsvik Tema:
FREDSFYRSTEN
Sang
1. JULEDAG Jacob Landsvik Tema: STARTEN
Sang

JANUAR
Lørdag 09

Kl. 17.00

Søndag 10

INGEN
GUDSTJENESTE
Kl.10.30
Kl. 11.00

Søndag 17

Tirsdag 19

Kl. 18.30-21.00

Jule og nyttårsfest
Musehullet

Bønn
Gudstjeneste
Nattverd
Kirkekaffe
Angelos øver

