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Adventstiden er godt i gang. Da er er det 
godt å kunne stoppe opp i hverdagen 
og nyte stillheten og mørket, tenne lys 
og tenke litt tilbake. Men for mange av 
oss har adventstiden dessverre også en 
tendens til å bli en av de mer slitsomme 
og stressende periodene i året. I andakten 
i dette nummeret av menighetsbladet, 
gir Elisabeth Sæverås noen gode tips om 
hvordan vi kan slappe av i adventstiden og 
være stille sammen med Gud.  

På forsiden av bladet ser vi de tre vise 
menn der de rir på vei til Jesusbarnet, med 
Betlehemsstjernen som veiviser. De har 
en helt sentral plass i Juleevangeliet, men 
hvem var egentlig disse tre vise menn? 
Hvor kom de fra og var det bare tre av 
dem? I dette julenummeret kan du lese 
mer om den spennende historien som 
knytter seg til disse tre langveisfarende. 

Du kan også lese et reisebrev fra Sofie 
Hægeland, som har lagt et skoleår til 
California i USA. Du blir mer kjent med 
barne- og ungdomsarbeidet i Vestre – og 
vi blir utfordret på å reflektere på hvor 
viktig hver av oss er for menigheten og hva 
menigheten er for oss.

God lesning – ha en riktig fin adventstid 
og en god jul!

Rune M. Akselsen

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

For kontakt med administrasjonen: post@vestrefrikirke.no
For kontakt med eldsterådet: eldsteraadet@vestrefrikirke.no
For kontakt med menighetsstyret: menighetsstyret@vestrefrikirke.no
Telefonnummeret til kirken er 22 46 77 43

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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Som liten gutt kom jeg borti historien om de 
tre vise menn da jeg som fersk sølvgutt lille 
julaften stod på første rad i Rådhushallen med 
matrosdress, nypresset bukse, levende lys og 
åpen smekk. «De konger tre hadde funnet fram, 
og fylt av takk alle bøyet sitt kne, da de Maria, 
faren og barnet fikk se», sang vi med stor over-
bevisning, tente lys og gnistrende barneøyne.
Etterhvert ble det også ett og annet gnistren-
de hår, levende lys og tette rader av gutter i 
matrosdress viste seg å være en lettantennelig 
kombinasjon. Men bak de ivrige guttestemme-
ne surret mange spørsmål i bakhodet: Var de 
konger eller vismenn, eller begge deler? Hvor 
kom de fra, hva var de? Hvordan visste de at 
stjernen var et tegn på at en konge var født? Vi 
har gjort et dypdykk i alle tilgjengelige kilder 
for å forsøke å få svar. 

Hva sier Bibelen?
Bibelen sier egentlig ikke så mye om de tre vise 
menn. Av evangeliene er det bare Matteus som 
forteller denne historien. Faktisk vet vi ikke 
engang hvor mange de var, ingen steder i evan-
geliene er tallet 3 nevnt!? At det skulle være tre 
stykker er en tradisjon basert på at de hadde 
med seg gull, røkelse og myrra (tre gaver er lik 
tre konger), men etter all sannsynlighet har 
det vært en stor karavane bestående av mange 
mennesker og dyr. Vi vet også at de kom fra øst 
og var i stand til å kommunisere med Herodes, 
enten alene eller gjennom en tolk. Stort mer vet 
vi ikke fra evangeliene. Kan andre kilder gi oss 
svaret?

Tradisjonen
Etter at de tre vise menn forsvinner ut av 
Matteus-evangeliet uten å ta veien om Herodes, 
er det stille fram til det fjerde århundre da St. 
Helena, mor til keiser Konstantin, iverksetter 
en ekspedisjon for å finne levningene etter de 
tre vise menn. Ekspedisjonen ble rapportert å 
være en suksess som hadde funnet levningene i 
Persia (Iran), og brakte dem tilbake til Konstan-
tinopel. Etter mye fram og tilbake endte levnin-
gene opp i Kølnerdomen der de kan sees i dag 
bak høyalteret, kjent som den største relikvien 
i den vestlige verden. Kan vi feste lit til denne 
historien? Hvordan skulle en ekspedisjon kun-
ne finne fram til eksakt stedet hvor de tre vise 
menn skulle ligge, nesten 400 år etter at det 
skjedde, uten moderne hjelpemidler og uten 
andre opplysninger enn det som står i Bibelen? 
Selv med dagens teknologi fremstår dette som 
en nesten umulig oppgave. Dersom det virkelig 
skulle være sant, ville det være en prestasjon 
som ville få politiets cold-case enhet til å se ut 
som glade amatører i forhold. Det er nærlig-
gende å heller tenke seg at ekspedisjonslederen 
ikke ville stille altfor mange kritiske spørsmål 
til det de fant, når han hadde i bakhodet at han 
senere skulle rapportere og fortelle keisermo-
ren om de hadde lykkes eller ikke.

Hva sier forskningen?
Som tidligere forsker er det naturlig å gå til 
forskningen for å finne sannheten, hva sier 
vitenskapen? Brent Landau, professor ved 
universitetet i Oklahoma, er en av de ledende 
ekspertene innenfor området bibelske språk og 
litteratur. Landau gjorde et dypdykk i Vatika-
nets rikholdige arkiv og fant en beretning om 
de tre vise menn som ikke tidligere har vært 
kjent eller oversatt. Teksten er mer enn 1700 år 
gammel, og selv om forfatteren er ukjent er den 
skrevet utfra vismennenes perspektiv. Trolig er 
dette den eldste referansen til de tre vise menn 
etter Bibelen selv. 

De tre vise menn – 
astronomer på tur eller 

konger på sporet? 

Tekst: Jan Olav Høgetveit
Foto: iStockphoto (se forsiden)
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Fra teksten fremgår det at vismennene kommer 
fra et land kalt «Shir», noe som vi vet fra andre 
historiske tekster er så langt øst som Kina. En 
interessant forskjell på teksten og Bibelen er 
at teksten beskriver at hulen der barnet lå ble 
opplyst av den store stjernen, og lyset ble foku-
sert på barnet (kalt stjernebarnet i teksten). At 
vismennene skulle finne veien så langt borte 
som fra Kina er ikke helt usannsynlig. Shimon 
Gibson, professor i arkeologi ved universitetet 
i North Carolina, forteller at en såkalt krydder-
rute fra Kina til Midtøsten var godt etablert på 
Jesu tid. Av den grunn var det et vanlig syn å se 
kamelkaravaner komme gjennom ørkenen fra 
øst, selv for 2000 år siden. 

Hvem var så de tre vise menn, var de konger? 
Teksten som Landau har oppdaget beskriver de 
tre vise menn som dypt religiøse mennesker, 
der et hovedpunkt i deres religionsutøvelse var 
troen på den store stjernen som skulle vise seg 
på himmelen. Det er imidlertid ingen holde-
punkter for at de var konger, verken fra teksten 
eller fra Bibelen. Årsaken til at de har blitt kalt 
de hellige tre konger er at profetiene i Bibelen 
snakker om konger, for eksempel Jesaja 60, 
vers 3 eller salme 68, vers 29. Hva de het er like 
mystisk. Den vestlige tradisjonen med Kaspar, 
Baltasar og Melchior har sitt opphav i kristen 
tradisjon, men den syriske tradisjonen med 
navnene Larvandad, Gushnashap og Hormisdas 
er langt mer sannsynlige hvis opphavet skal 
være fra Persia eller enda lenger øst. 

En annen sentral forsker, Dwight Longenecker, 
mener å ha dokumentasjon for en annen ver-
sjon. Longenecker tar utgangspunkt i de to ga-
vene, røkelse og myrra, og viser til at det eneste 
stedet i verden hvor man hadde planter til både 
røkelse og myrra var på den arabiske halvøy. I 
tillegg var det allerede etablert en «røkelses-ru-
te» fra spissen av den arabiske halvøy og til 
Jerusalem. En ekspedisjon vestover ville derfor 

fort kunne følge i opptråkkede spor. Longen-
cker mener derfor at det oppsummert er gode 
grunner til å tro at de vise menn var astronomer 
inspirert av Zarathustra-tankegangen fra hoffet 
i landet Nabatea på den arabiske halvøy, et 
naboland øst for Israel på denne tiden fram til 
det ble okkupert av romerne i år 106. 

Oppsummert
Uansett hva som skjuler seg bak historien er de 
tre vise menn et stjerneeksempel, bokstavelig 
talt, på handlekraft basert på overbevisning. 
Uten å vite eksakt hvor målet er laster de opp 
kamelene og drar mot ledestjernen, litt som 
fotballklubben Start nå gjør bortsett fra at de 
ikke har noen stjerne å følge. Dette er egnet til 
inspirasjon (de vise menn, altså). De tre vise 
menn, eller de hellige tre konger, er omgitt av 
et mystikkens slør som verken tradisjonen, Bi-
belen eller forskningen kan bidra til å rive bort. 
Irriterende for oss realister, men kanskje er det 
egentlig like greit? «A world without mystery is 
a world without faith», sier forfatteren Robert 
Anthony Salvatore. Uten mysteriet, ingen tro. 

Jeg benytter anledningen til å ønske alle 
sammen en riktig god førjuls- og juletid og 
velkommen til et nærmere møte med de tre vise 
menn (og den fjerde) på Vestres legendariske 
juletrefest, lørdag 6. januar! God jul!

Les mer:
Revelation of the Magi: The Lost Tale of the Wise 
Men’s Journey to Bethlehem. Brent Landau. 
ISBN-10: 0061947032. Harper Collins publis-
hers, 2010

Mystery of the Magi: The Quest to Identify 
the Three Wise Men. D. Longenecker.  ISBN: 
9781621576297. Forlag: Regnery Publishing Inc, 
2017
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Det er ikke alltid man tenker at Vestre 
menighet har så mange yngre medlemmer 
når man går på gudstjenestene, men det 
er faktisk over 45 barn og ungdom som 
tilhører menigheten, og det finnes også 
en rekke tilbud og arrangementer for 
nettopp denne aldersgruppen.

Hver søndag er det søndagsskole. Her har 
vi to faste og trofaste ledere, Maren og 
Marie, som gjør en kjempejobb i formid-
lingen av søndagens søndagsskoletekster. 

Fremmøte er noe varierende, men det duk-
ker stort sett alltid opp noen barn.

Julemessekomiteen  pleier også å engasje-
re noen av menighetens unge til  å hjelpe 
til under julemessen, og de er til god hjelp 
for å få messen til å gå av stabelen. I tillegg 
finnes det en rekke aktiviteter under mes-
sen som er rettet nettopp mot de yngre, 
som for eksempel barnelotteri og barne-
kino. Mange unge finner veien til kirken 
nettopp denne dagen. 

I desember er det mange spennende og 
ulike aktiviteter som skjer. Helgen 9.-10. 
desember arrangeres «Lys Våken», som er 
et arrangement med overnatting i kirken. 
«Lys Våken»  markerer starten av et nytt 
kirkeår, samtidig som det er en feiring 
av advent. Arrangementet er for barn i 
alderen 9-13 år, og det hele starter lørdag 
ettermiddag og holder på til søndag 
formiddag.

Thea Mjelve, Maren Erland og Selma Stray-Pedersen 
på søndagsskolen.  Foto: Privat

Hva skjer av barne- og ungdomsarbeid?
Tekst: Ingunn Gullberg
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Søndag 10. desember inviteres spesielt 
alle barn fra 0-12 år som er døpt i Ves-
tre til familiegudstjeneste. I og med at 
menigheten har et fadderansvar for alle 
døpte barn, så blir disse barna tatt frem 
og vist for menigheten denne dagen. Det 
kan også hende det dukker opp en liten  
oppmerksomhet  til disse barna. 

Første lørdag etter nyttår, det vil si 6. janu-
ar, er det den årlige juletrefesten. Her vil 
det bli julespill, juletregang, overraskelse 
til barn og mye annet spennende. Festen 
pleier å trekke mange unge til kirken.

Videre etter nyttår kommer det mange 
flere og spennende arrangementer som vi 
kommer tilbake til. 

Edvard Øvensen og Jacob 
Wirsching solgte vafler  utenfor 
kirken til alle forbipasserende 
under julemessen.  Foto: Privat

Ingrid Øvensen solgte lodd på 
barne-lotteriet på årets julemesse 

Foto: Privat
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For barna

1. Fargeleggingsoppgave:

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv. Det kan for eksempel være en person, en 
gjenstand, en farge, et tegn eller en handling.

2. Hva betyr disse 2 symbolene innen kristendommen? 

Svar: 
1. Den Hellige Ånd
2- Fortellingen om Jesus som mettet en hel befolkning med to fisk og fem brød (Matt 14, 13-21).  

1 2
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Med mindre vi er på Tivoli eller lignende, 
pleier et speil å ha en høy sannhetsgehalt. 
Ærligheten til det berømte speilet i eventy-
ret om Snehvit utløste stemorens hevnpla-
ner overfor prinsessen. Ingen skulle få lov 
til å være vakrere enn Dronningen. 
 
Vestre frikirke trenger en hjertestyrking/
eliksir. Vi trenger et stort, vakkert speil på 
veggen rett foran oss, innenfor vindfanget, 
når vi kommer opp trappen fra gaten til 
hovedinngangen i Vestre. På speilet bør 
det stå en gyllen innskrift: «Du er menig-
heten vår!» Hver eneste som kommer inn 
vil kunne få en oppvekker: Jeg er menig-
heten; jeg tilhører menigheten; menig-
heten tilhører meg.
 
Noen vil si: «Men vi har jo to menigheter 
som holder til i kirkebygningen vår». 
Det er sant, men Vestre og Kraftverket er 
søstermenigheter i frikirkesammenheng, 
og vår felles følelse av tilknytning til et 
menighetsliv i Vestre vil uansett skjerpes. 
Andre kan innvende: «Hva med nye som 
“dropper inn”? Hvordan vil de føle det hvis 
de ikke har bestemt seg for hva de mener 
om Jesus Kristus og menighetslivet?» 
Dette er jeg usikker på, men det vil, i det 
minste, gi en følelse av at her finnes det et 
felleskap, noe som kan binde meg til noe 
større, bredere, noe evig. 
 
Alternativet til det å bekrefte vår tilhø-
righet til Menigheten kan være verre. 
Den 23. oktober leste jeg et makabert, men 
oppsiktsvekkende alternativ i andaktsbo-

ken til Ivar Vik: «ILD som skal spres».
Jeg siterer: 
    «Den engelske presten Herbert Wright 
ble i sin tid utnevnt til byen Yonderton. 
Men frammøte på gudstjenestene var en 
stor skuffelse. Ja, så lite folk var det å se i 
benkene at presten måtte bare konklude-
re: Denne menigheten er død. Derfor satte 
han inn en annonse i avisen: «Menigheten 
i Yonderton er død. Begravelsen vil finne 
sted søndag kl. 11.00. Alle er velkom-
men.» Den søndagen var kirken full av 
folk. Lengst fremme i kirken stod en åpen 
kiste med den avdøde i. Presten holdt en 
tale. På slutten ba ham alle som ønsket det 
å komme fram og bøye seg over kisten for 
å ta et siste farvel med den avdøde. Folk 
kom fram i tur og orden og bøyde seg over 
kisten. Det de så var et speilbilde av dem 
selv.»
 
«Don’t let this happen to YOU!» er en 
velkjent formaning på engelsk. La oss i 
Vestre heller ta det positive alternativet. 
La oss henge opp et speil i inngangen slik 
at hver og en kan se at det er dem som er 
enestående og dyrbar som medlem i vår 
menighet. Det har nettopp gått opp for 
meg at ordet «medlem» muligens har en 
bibelsk opprinnelse. I 1. Korinter 12.19 står 
det «Om de alle var ett lem, hvor ble det av 
legemet?». Vi må være et med-lem i det 
store bildet som er Vestre frikirke: «Dere 
er Kristi legeme, og hver for seg hans lem-
mer.» 1. Korinter 12.27.

Speilet sier sannheten
Tekst: Judith Anne Kokkinn
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Fra eldsterådslederen
Tekst: Ane L. Tveit

(kilde: Yngve Litleskare Leine)

Søndagenes prekentekster er hentet bruddvis 
fra ulike steder i Bibelen, det er sjelden vi hører 
en tekst i dens kontekst, med historien foran 
og bak. På Synodemøtet 2017 holdt Hans Johan 
Sagrusten, bibelbrukskonsulent i Det Norske 
Bibelselskap, et knakende godt foredrag om å 
lese bibelen kronologisk, slik at man får med 
seg bibelversene i kontekst. Sagrusten hadde 
mange gode eksempler fra inn og utland, der 
man har satt fokus på høytlesning av Bibelen, 
og da spesielt Evangeliene, og hva det gjorde 
med den enkeltes og fellesskapets indre liv. 
Vi i Vestre ønsker å inspirere til å studere Bibe-
len på nært hold. Vi tror at å inspirere til å lese 
i fellesskap, vil det øke den enkeltes forhold til 
å lese jevnlig og kronologisk. Vi planlegger nå 
vårens gudstjenester, og setter av de fire guds-
tjenestene i februar der vi leser Lukas-evan-
gelient kronologisk, kun avbrutt av bønn og 
musikk. Tekstene vil få stå for seg selv, og det er 
opp til den enkelte å tolke historiene vi hører. 
Vi vil ved siden av dette invitere til foredrag der 
vi får undervisning i Bibelens oppbygning og 
historiske kontekst. 

De fire evangeliene har hver sine særtrekk, og er 
skrevet delvis til forskjellige målgrupper.

Matteus er den skriftlærde. Han begynner med å 
gå gjennom familietreet til Jesus, for å vise den 
jødiske avstamningen. Matteus viser til profeti-
er i Det gamle testamentet som Jesus oppfylte, 
for eksempel i versene 1,22, 2,17 og 23. Man tror 
at Matteusevangeliet er skrevet med tanke på 
kristne med jødisk bakgrunn, siden de hadde 
en spesiell tilknytning til Det gamle testamen-
tet. En gammel kirkelig tradisjon sier at det 

var disippelen Matteus (Matt 10,3) som skrev 
evangeliet. Dette vet vi ikke sikkert, men det må 
uansett ha vært noen med nær tilknytning til 
Jesus og disiplene.

Markus er har en mer fortellende og levende 
stil enn Matteus. Det er mye action og handling 
i Markusevangeliet, og få taler, og har dermed 
vært oppført av Svein Tindberg på Det Norske 
Teateret. En gammel kilde sier at Markus reiste 
sammen med Peter og var tolken hans, og at 
Markus skrev ned alt det han mange ganger 
hadde hørt Peter fortelle. Det forklarer jo den 
muntlige stilen og fokuset på handling. Marku-
sevangeliet antas å ha blitt skrevet ca. år 65 e.Kr.

Lukasevangeliet er del én av et stort historisk 
verk, der Apostlenes Gjerninger er del to. Det 
ser du om du sammenligner innledningen til 
begge bøkene. Forfatteren av Lukasevangeliet 
og Apostelgjerningene er «legen Lukas» (Kol 
4,14), og evangeliet er skrevet omkring år 80.
Lukasevangeliet er skrevet for kristne som ikke 
hadde jødisk bakgrunn. Det er dette evangeliet 
vi har valgt å lese gjennom gudstjenestene i 
februar.

Etter alt å dømme er det apostelen Johannes 
som har skrevet Johannesevangeliet, rundt år 
90 e.Kr. Johannesevangeliet er det evangeliet 
som er skrevet lengst etter Jesu liv, og Johannes 
har dermed et slags overblikk som de andre 
ikke har. Han begynner med å fortelle om hvem 
Jesus er og hvorfor han er kommet (Joh 1,1-14), 
og har med en del stoff som de andre ikke har 
med og utfyller historien om Jesus. Samtalen 
med Nikodemus (Joh 3,1-21), fortellingen om da 
Jesus gjorde vann til vin (Joh 2,1-11) og da Jesus 
vekket opp Lasarus (Joh 11,1-46) er eksempel på 
ting bare Johannes som nevner.
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Jeg er nå i USA i California. Byen jeg bor 
i heter San Luis Obispo og er en ganske 
liten by. Jeg er her ett skoleår. Det jeg 
gjør kalles utveksling hvor jeg går på 
high school og bor hos en vertsfamilie. 
Jeg trives veldig godt og det er utrolig 
spennende og lærerikt. Jeg har gjort 
utrolig mye gøy og vært med på mange 
tradisjoner som de har her i USA. Jeg feiret 
Thanksgiving her for første gang, noe som 
er en fantastisk tradisjon. Man spiser stor 
middag med familie og venner. Når vi var 
ferdig med middagen hadde vi et lys som 
gikk rundt bordet hvor alle sa hva de var 
takknemlig for. Det var utrolig fint for det 
fikk deg til å tenke på alle de fine tingene 
rundt deg og hva du har.

Det jeg savner aller mest tror jeg er maten. 
Her i USA er det egentlig litt trist at de 
spiser så usunt. Jeg er egentlig aldri syk 
hjemme, ingen i familien min er gene-

relt syke, men her har jeg vært syk et par 
ganger, og det tror jeg er maten. Når man 
er i Amerika må du også alltid bli kjørt. 
Det går en buss her tror jeg, sånn en gang i 
timen, men ingen tar den. Alle kjører over 
alt og det kan være litt vanskelig noen 
ganger, for du må alltid planlegge.

Jul i år blir veldig forskjellig fra hva jeg er 
vant til. De feirer jo jul 25. desember iste-
denfor 24. desember. Jeg har alltid trodd 
att de har litt samme som oss, at de spiser 
middag med familien kvelden den 24, 
men det er det bare noen få som gjør her. 
Juletreet er oppe allerede. De setter opp 
all julepynt og tre før 1. desember. Min 
familie her er veldig kristne, men ingen 
går i kirken her på julaften heller. Jeg er jo 
vant til å dra i kirken på julaften med hele 
familien, men det blir annerledes her.

Vestre frikirke betyr veldig mye for meg. 
Jeg har vokst opp i denne kirken og det 
har alltid hvert en liten pause fra alt når 
jeg kommer dit. Vestre er heller ikke 
en stor kirke, noe som gjør det veldig 
velkommen og hjemme. Jeg kan ha travle 
dager med skole, venner og treninger, 
men da å komme dit er avslappende.

 Jeg har vært i en annen kirke her i USA. Jeg 
husker ikke helt hva den heter, men den er 
veldig koselig. Det er ganske stor forskjell 
på å dra i kirken i USA enn i Norge. Først 
og fremst er det mye mere synging, det 
er masse musikk og alle synger med. 
Det liker jeg veldig godt. Det er jo også 
annerledes fordi jeg ikke kjenner folk der, 
du føler deg mere hjemme når du kjenner 
folk, men alle er veldig hyggelig og tok 
meg godt i mot meg med en gang.

Sofie Hægeland i California

Sofie på tur utenfor byen San Luis Obispo som skim-
tes i bakgrunnen. Foto: Privat
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Det var på 90-tallet. I Vestre Frikirke skulle 
det være økumenisk kveldsgudstjeneste. 
Det var planlagt prosesjon ved inngangen 
til gudstjenesten, der alle kirkesamfun-
nenes representanter skulle delta. Men 
Vestre hadde ikke eget prosesjonskors på 
den tiden. Det var derfor avtalt med Urani-
enborg kirke om å låne deres kors. Det ble 
min oppgave å hente dette korset.

Jeg møtte opp på kontoret i Uranienborg. 
Ralph Ditlev Kolnes var prest der og jeg 
ble godt tatt i mot. Han hadde korset klart. 
På vei ut døren ropte han etter meg: «Lyk-
ke til med korset!» Jeg vandret bortover 
Josefinesgate, men ikke med korset høyt 
hevet. Jeg er ikke spesielt frimodig slik.

Connecting people 
Tekst: Kjetil Øvensen

I Vestre var alt klart og prosesjonen gikk 
høytidelig og greit for seg. Lutheranere, 
pinsevenner, katolikker, Frelsesarmeen og 
andre i skjønn forening. Per Lønning var 
predikant.

Det var relativt god plass i kirken. Foran 
oss satt 3 nonner. De satt stille og fredelige 
på benken og fulgte respektfullt med.
Per Lønning entret talerstolen. Et stykke ut 
i prekenen begynte plutselig en mobilte-
lefon å ringe. Ringelyden var ikke min. Det 
fortsatte å ringe. Det var faktisk ganske 
forstyrrende, så forstyrrende at Lønning 
myste i vår retning. Jeg lurte også på hvor 
lyden kom fra. Med ett ble det hektisk 
aktivitet på benken foran. Den ene av 
nonnene begynte febrilsk å lete innenfor 
nonnedrakten sin. Til slutt fikk hun tak 
i det hun lette etter. Ut kom en mobilte-
lefon som ringte friskt. Hun fikk trykket 
på den røde legg-på-knappen til allmenn 
humring i kirken. De to andre nonnene 
prøvde så godt de kunne å skjule smilene. 
Jeg lærte noe nytt om katolikkene den 
kvelden. De lever tydeligvis ikke så adskilt 
fra verden som vi tror!

Og synd for Nokia at de ikke var til stede 
med filmkamera. Situasjonen ville passet 
perfekt i deres reklamer den gang under 
slagordet «Nokia, connecting people».

Foto: C
essax / G

üstrow
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Julen nærmer seg nå med stormskritt, og det 
er for mange både fint og lystbetont. For andre 
er julen noe man teller ned til med en vond 
følelse i magen, en dag man helst skulle ønske 
bare var en vanlig dag. Desembermåneden er 
så fokusert rundt julen at livet og hverdagen i 
desember blir nokså annerledes fra resten av 
året, hvertfall kan det føles slik. 

Jeg tenker ikke nødvendigvis på det at det er så 
mye fokus på Jesu komme, tvert imot fokuset 
på alt det andre. Julegaveshopping, juleverk-
sted, kreative kalendere, julebord, pepper-
kakebaking, konserter og eventer, pynting, 
tradisjoner, familietreff og alt som hører med 
det vi selv ser på og mener er «julete». 

Jeg nevner ikke disse tingene fordi jeg synes 
de er teite, men jeg nevner de fordi de krever 
mye av tiden vår, energien vår, overskuddet 
vårt, oppmerksomheten vår og lommeboken 
vår. Hva enn julen er for deg, enten den er noe 
kjipt eller fantastisk, noe som gir eller tapper 
deg for krefter, så tenkte jeg at jeg med denne 
andakten ville minne deg på å stoppe opp litt, 
midt i all julestriden (eller julekrigen som jeg 
selv kaller den). Jeg vil gi deg et slags verktøy 
du kan bruke når du kjenner behov for det, 
basert på en øvelse fra boken «Meditasjoner til 
pilgrimsreisen» av Anna Ramskov Lauritsen. 
Denne øvelsen gir hvertfall meg et etterlengtet 

frirom og muligheten til å finne Jesus og hvor 
det er jeg selv står i forhold til ham. 

Legg bort det du har i hendene, sett deg ned og 
slapp av. Velg den av setningene nedenfor som 
snakker mest til deg akkurat der du sitter (eller 
finn din egen setning). 
• I stillhet og tillit skal din styrke være
• Rens meg, så blir jeg ren. Helbred med, så 

blir jeg hel. 
• Dra meg til deg, så får mitt hjerte ro. 
• Herre, vis meg din vei og gjør meg villig 

til å gå den. 
• Herre Jesus Kristus, forbarm deg over 

meg. 
• Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt 

meg? 
• Hvorfor er du så langt borte fra meg? 
• Gud, kom meg til redning, skynd deg til 

min frelse. 

Hvorfor treffer denne setningen deg? Er det 
godt eller vanskelig å kjenne på? Vær ærlig 
med deg selv, og legg alle tankene og følelsene 
som kommer til deg framfor Gud i bønn. 

Les Matteus 16, 13-16 og la den lille stunden du 
sitter der, stille og uten noe som helst å gjøre, 
være en stund til ære for ham. 

Ha en velsignet advent og en velsignet jul!

Pusterom
Av: Elisabeth Sæverås



14

Hva har menighetsstyret vært opptatt av siden sist?
Tekst: Torunn Nesset, leder i menighetsstyret

Menighetsstyret har i høst hovedsaklig arbeidet med tre saker: menighetsutvikling, forvaltning av 
kirkebygget og budsjett 2018.

Menighetsutvikling
Eldsterådet, sammen med Elisabeth Sæverås og Jan Olav Høgetveit ,har lagt frem skisse til menig-
hetsutvikling på to møter i menighetsstyret.  Skissen begynner å ta form og vil bli lagt frem for 
menigheten på nyåret.  

Forvaltning av kirkebygget 
Vår nye eiendomsansvarlige, Hilde Charlotte Mørland, har – sammen med Jostein Holen – gjort en 
grundig gjennomgang av status for kirkebygget og fremmet forslag om tiltak for 2018. 
Det er behov for å gjøre noe med vinduene i kirkesalen, installere varmepumpe i underetasjen, 
pusse opp kapellet og en del generelt vedlikehold. I budsjett 2018 er det lagt inn forslag til priori-
teringer vedrørende disse sakene.

Budsjett 
Menighetsstyret har brukt mye tid på å diskutere neste års budsjett. Vi er fortsatt i en situasjon 
der vi ikke får inn nok inntekter til å drifte slik vi ønsker. Vi foreslår derfor også i år å legge frem et 
underskuddsbudsjett. Samtidig satser vi på å øke inntektene våre noe. Budsjettet ble lagt frem for 
menigheten og vedtatt 19. november. Så får vi i felleskap arbeide for at underskuddet blir så lite 
som mulig.  

Viktig!
Vi minner alle medlemmer om å huske å gi melding til oss ved adresseforandringer. Og 
send også gjerne e-postadressen din, da mye informasjon fra Vestre sendes per e-post. Send 
oss melding på post@vestrefrikirke.no.
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Økonomi
Tekst: Sølve Fredheim, økonomiansvarlig i menighetsstyret

Inntekter fra kollekt og faste bidrag
Vi nærmer oss slutten av året, og per oktober ser vi at vi ligger bare 800 kroner under i forhold til 
det samlede budsjettet for kollekt, gaver og faste bidrag. I årets første ti måneder har vi fått inn 
cirka 625.000 kroner, hvorav cirka 577.000 kroner i faste bidrag. En stor takk til trofaste givere! 

Med tanke på fremtiden, har vi likevel et klart behov for å styrke givertjenesten med flere faste 
givere. Det er veldig enkelt å komme i gang som giver. På menighetens nettside vestrefrikirke.
no finner du linken til et web-skjema der du kan fylle ut beløp og opprette fast trekkavtale med 
din egen bank. For de fleste banker kan du opprette avtalen direkte og signere med BankID eller 
BankID på mobil. Da er det gjort i løpet av et par minutter.

Noen refleksjoner om førjulstiden
Vi har nylig lagt Black Friday bak oss, den store salgsdagen etter amerikanernes tradisjonsrike 
Thanksgiving-feiring, dagen da røde tall skal bli svarte. Dagen med tilbud på alt du trenger og 
ikke trenger. Denne opptakten til årets shopping-innspurt er viktig for handelsstanden, men 
dette årlige spetakkelet sender også klare signaler om at noe er galt. Black Friday oppmuntrer 
til overforbruk og impulskjøp, og henleder oppmerksomheten på kvantitet fremfor kvalitet. Jeg 
ønsker heller å oppfordre til å gjøre bevisste innkjøp og tror at det å ha færre og mer varige ting 
tilfører mer verdi i livet. Dette samme prinsippet bør også gjelde for årets julegaveinnkjøp. Hva 
med å tenke litt alternativt i år, og kanskje gi mer av din tid og oppmerksomhet til de som trenger 
det?
 
Ha en velsignet julehøytid, og ikke glem julens egentlige innhold oppi julestria.
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Tanker etter synodemøtet
Tekst: Torunn Nesset

Representasjon fra Vestre.
Årets synodemøte gikk av stabelen på Stavern 
folkehøyskole 2.–5. november. Representanter 
fra Vestre var Ane L. Tveit, Ingjerd Knudsen 
og undertegnede. Hermann Zahl skulle vært 
representant, men kunne ikke avbryte studiene 
i Trondheim.  
 
Litt om sakene som ble behandlet
Det ble behandlet 21 saker på møtet.

Jarle Skullerud ble gjenvalgt som synode-
formann. Anne Mari Schiager Topland, pastor i 
Arendal frikirke ble valgt til nestformann.  

Synodestyret fikk takk for god ledelse gjennom 
de siste tre årene. Rapporter fra deres arbeid 
vitner om et velfungerende styre som lytter til 
«fotfolket» og har truffet kloke beslutninger. 
Daglig leder på Frikirkens hovedkontor, Marit 
Ecklo Brevik, har en god hånd om ledelsen av 
kontoret.

Saken om MÅL FOR FRIKIRKEN ble grundig 
behandlet. Synodestyrets forslag ble vedtatt 
med noen justeringer fra komiteen som hadde 
ansvar for denne saken.

Det var knyttet stor spenning til behandling av 
saken om konflikten med Kinkikirken i Japan.  
Komiteen som arbeidet med denne saken la 
frem et gjennomarbeidet forslag for synoden. 
Forslaget omhandlet en takk til synodestyret 
for å ha nedsatt en uavhengig arbeidsgruppe 
til å vurdere saken, en beklagelse om at det 
ble brudd i samarbeidet med Kinkikirken, en 

annerkjennelse av synodestyrets arbeid for 
forsoning og et ønske om å fortsette arbeidet 
med misjon i Japan. Takket være komiteens 
grundige arbeid ble det en god behandling av 
saken.

Det ble vedtatt å ikke gjenopprette misjons-
styret. Men synodestyret fikk i oppdrag å 
nedsette en arbeidsgruppe som skal forberede 
en prosess som fører frem til et drøftingsmøte 
om Frikirkens misjonsarbeid.

Det ble vedtatt en forfatningsendring om å 
ansette tilsynsmenn på åremål. Saken fikk mer 
enn 4/5 flertall og trenger ikke behandles på 
flere synodemøter.

Det ble også vedtatt med mer enn 4/5 flertall at 
synodeformann kan ha maks virketid på ni år.

Det ble en omfattende diskusjon om eldste på 
åremål og ledelse og styring av lokalmenig-
heten.  Disse sakene kunne med fordel vært 
bedre forberedt. Relevante tidligere utrednin-
ger var ikke gjort tilgjengelig for menighetene 
eller synoden. Forslag om forfatningsendring 
for å tilsette eldste på åremål ble avvist med 
64 mot 69 stemmer og vil dermed ikke bli 
behandlet som egen sak i neste synodemøte. 
Forslaget om forfatningsendring til å velge 
et menighetsstyre som menighetens øverste 
ledelse falt også. Men synodestyret ble bedt om 
å vurdere saken på nytt med utgangspunkt i 
tidligere utredninger for så å fremme saken på 
nytt til neste synodemøte. Det er ikke usann-
synlig at spørsmålet om eldste på åremål vil 
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Fra Frikirkens hovedkontor
Tekst: Ane L. Tveit, ansvarlig forstander (Kilde: Kari Storstein Haug)

Frikirkens hovedkontor har bragt inn begrepet 
misjonale menigheter til Frikirkens agenda. 
Første gang jeg hørte begrepet gav det meg 
en intuitiv oppfattelse av at det betyr evange-
liserende menigheter. Det er ikke hensikten i 
dette ordet, men betyydningen ligger nærmere 
begrepet diakonale menigheter, der vi er 
bevisste på våre handlinger i våre omgivelser 
og i vår hverdag. Begrepet innebærer at vi er 
bevisste på hvordan vi formidler vår tro når 
vi er sammen med de menneskene som er 
der vi befinner oss i vår hverdag, på jobb og i 
nabolaget.

Misjonal kirke-bevegelsen tar utgangspunkt i 
forståelsen av misjon som sendelse, nærmere 
bestemt Guds sendelse. Der hvor man tidligere 
betraktet kirken som misjonens utgangspunkt, 
så fremhever man nå Gud som misjonens 
subjekt. Som troende mennesker er vi alle 
deltagere i Guds misjon.

På denne bakgrunn utfordres kirken til stadig 
å arbeide med spørsmålet om hva evangeliet 
er og hvordan det kan formidles i de ulike 
sammenhenger kirken befinner seg. Med andre 
ord, misjonal kirke-bevegelsen utfordrer oss til 
å spørre: Hva vil det si å delta i Guds misjon i 
den kontekst vi befinner oss her og nå?

komme opp igjen i denne sammenhengen.

For øvrig henvises det til Budbæreren som vil gi 
fyldige tilbakemeldinger fra synodemøtet.

Om selve synodemøtet
Det var 159 deltagere på synodemøtet. En 
håndsopprekning viste at i underkant av 
halvparten var der for første gang. Det var også 
mange relativt unge delegater. Dette var en 
ønsket utvikling. Men det medførte naturlig 
nok at mange ikke var kjent med prosedyrer og 
historie – noe som kanskje svekket møtet noe.

Bibeltimer og kveldsmøter var inspirerende, 
gode og varierte.  Personlig satte jeg spesielt 
pris på «Katekismemesse» fremført av Fredrik-
stad frikirke m. fl. – med Per Eriksen i spissen.

Komiteene arbeidet grundig og godt.

Hele synodemøtet var preget av god plan-
legging, positiv stemning, vilje til samarbeid 
og en god del humor. Flere opplevde dette 
synodemøtet som mindre intenst og krevende 
enn tidligere møter til tross for at det var tett 
program fra morgen til kveld.

Avsluttende kommentar
Går det an å si noe om hvor Frikirken går etter 
dette synodemøtet? Det er i hvert fall tydelig 
at kirkesamfunnet består av mange svært ulike 
menigheter med svært ulik profil og ulike 
utfordringer. Mitt inntrykk er at frikirken fort-
satt ønsker å definere seg på den konservative 
siden i kirkelandskapet, og mange ønsker nok 
en vridning mot det mer karismatiske. Men 
jeg tror vi har fått en ledelse med stor vilje til å 
utvikle frikrien til å bli en synlig aktør i norsk 
kristenliv.
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Tirsdag 7. november gikk menighetens 
lefsekurs av stabelen. Bodil Andersen, med 
tilknytning til Bærum Frikirke, hadde sagt 
seg villig til å holde kurs for oss. Hun viste 
seg å ha vidstrakt kompetanse på alt som 
angår mel, smør, sukker, kjevler, takker og 
sånne lange pinner man må bruke når det 
står på som verst. 

Lefsekurs i Vestre
Tekst og foto: Jostein Holen

Det ble fire deltakere fra menigheten 
som fikk innblikk i alle lefsebakingens 
årelange tradisjoner og hemmeligheter. 
En utfordring var tilgang til riktig type 
kjevle – det skal visstnok være ruter i år!  
Det ble bakt to ulike typer lefser, de ble 
eltet, kjevlet, hengt på pinne, stekt, sta-
blet, prøvesmakt, bløtlagt, smurt, brettet, 
og prøvesmakt etter alle kunstens regler. 
(Håper jeg fikk med alt i riktig rekkefølge, 
dette med prøvesmaking i to faser var 
visstnok avgjørende for et enestående 
godt resultat).  

Om du også kunne tenke deg en smak så 
hadde du sjansen på årets julemesse. Men 
fortvil ikke dersom denne sjansen glapp: 
Nå tenker vi at lefsekurs i Vestre allerede 
etter første gang har blitt en årviss tradi-
sjon og at det kan bli nye muligheter til 
neste høst. 

Produksjonen er i full gang.

Kjevling, steking og pinne-klapping skjer som paral-
lelle prosesser, er usikker på hvilken produksjonsfase 
vi har havnet i nå…  I bakgrunnen brygges det kaffe, 
det hører også med.
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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
jul/nyttår 2017

                     
Lørdag 9. des.  --.-- Lys-Våken. Program med overnatting 

Søndag 10. des. 11.00 Lys-Våken -gudstjeneste. Katrina Myhren taler

Onsdag 13. des.  12.00 Semesteravslutning Ytremisjonen/Seniortreff

Lørdag 16. des.  18.30 Julekonsert med Bislett Kammerkor

Søndag 17. des.  11.00 Gudstjeneste. Sindre Røyland taler

Onsdag 20. des. 19.00 Konsert med Kaasa, Hanevold og band

Søndag 24. des. 15.00 Julaftengudstjeneste. Reidulf Hanssen taler

Mandag 25. des. 12.00 Gudstjeneste. Jacob Landsvik taler

Lørdag 6. jan. 2018  17.00 Menighetens Jule- og Nyttårsfest!

Søndag 14. jan. 2018 11.00 Første gudstjeneste i 2018.
              

Velkommen til møtene!



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

Vi fikk ikke rom på herberget, - de tør ikke barnet mitt.
Så må vi bo i stallen blant rotter og skam og skitt.

Men lukk nå øynene dine og gjem deg i søvnen, min skatt.
Josef er ute ved grensen og klipper piggtråd i natt.

Du gråter i skyggene, skurvet av lusebitt og sår -
du lille, forrådte frelser hvis frelse all verden forsmår.

Hør, vinden i veggene uler så inderlig forlatt.
Josef er ute ved grensen og klipper piggtråd i natt.

Å herre, hvis han blir tatt…

Hans Børli, Glåmdalens julenummer 1956


