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Redaktøren har ordet

Vi venter. Vi venter på å feire at Jesus 
ble født i vår verden. De fleste vil nok 
være enig i at denne formen for venting 
innebærer en god del hygge. Vi tenner 
et nytt lys på adventsstaken hver søndag 
i desember, og både barn og voksne har 
adventskalendere med gaver, sjokolade 
eller flakslodd. Kanskje kan disse tingene 
minne oss på at vi snart skal få feire at Gud 
ble menneske, som levde sammen med 
oss, og så oss i øynene. Kanskje ventetiden 
kan hjelpe oss å se opp fra alt vi holder på 
med, sånn at vi kan se hverandre i øyene.  

Det er ikke all venting som er like hygge-
lig som adventstiden. Den dagligdagse 
ventingen, når vi venter på bussen, venter 
på at middagen skal bli ferdig, eller venter 
på at det skal dukke opp en ny Pokemon. 
Den ventingen er ikke alltid så hyggelig. 
Det ofte tid uten innhold. Det er tid hvor 
vi kanskje kan se opp fra alt vi holder på 
med, sånn at vi kan se hverandre i øynene. 
Og smile. 

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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Jeg håper at adventstiden og annen ven-
tetid kan være en tid hvor jeg ser mennes-
kene rundt meg. Menigheten er inne i en 
tid hvor vi prøver å se, og bli kjent med 
hverandre og oss selv. På tema-torsdag tas 
det opp forskjellige tema som påvirker 
hvordan vi er som menighet, hvordan vi 
er som mennesker og hvordan vi er som 
åndelige vesener. En annen del av å være 
menighet er alt det praktiske, og vi er 
avhengige av at hele menigheten bidrar 
på forskjellige vis. Et tema som tas opp i 
denne utgaven av menighetsbladet er den 
økonomiske situasjonen i Oslo Vestre Fri-
kirke, og hvordan man kan bidra til å sikre 
menighetens videre drift i det nye året. 

Med ønske om en riktig god jul og et godt 
nytt år.

Veyni Arntsen
Redaktør for menighetsbladet
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Adventstiden er en tid for forventning, 
en tid for refleksjon og en tid for feiring. I 
Vestre Frikrike ønsker vi å feire i fellesskap 
at Jesus ble født. Gjennom hele advent og 
jul samles menigheten på forskjellige må-
ter for å feire sammen. Og du er hjertelig 
velkommen! 

Adventsfesten for alle over 65 år 
Lørdag 3. desember kl 16.00
En festkveld med julemat, kaker, musikk 
og adventsstemning. Påmelding til Inger 
Johanne Knudsen tlf: 928 87 588 eller 
Torunn Nesset tlf: 920 36 274 eller epost: 
torunn.nesset@gmail.com

Adventssamling for Seniortreff og 
Ytremisjonen onsdag 14. desember 
kl.12.00 
Bjørg Paust leder dette hyggelige jule-
møtet som har tema: Gledestoner i våre 
julesanger. Medvirkende er Reidulf 
Hanssen, Bjørg Paust og musikk ved Sverre 
Undheim.

Gudstjeneste på julaften 
Lørdag 24.desember kl 15.00. 
Feiring av Jesu fødsel med tale av Reidulf 
Hanssen og musikk ved Eivind F. Knudsen 
med fler.

Gudstjeneste første juledag
Søndag 25. desember kl 12.00
Høytidsgudstjeneste hvor Jacob Lands-
vik taler og det blir musikk ved Kim F. 
Andersen.

Vi 
feirer 

jul

1. nyttårsdag er Jesu navnedag
1. januar kl. 19.00 innledes det nye 
året med en time i andakt, bønn 
og lovsang i Oslo Østre Frikirke 
Lakkegt 47. Gunnar Hammer-
smark, Arnfinn Løyning mfl. 
Fellessamling for menighetene i 
Oslo-regionen.

Jule- og nyttårsfest for hele familien 
Lørdag 7. januar kl. 17.00
En fest i kirken med julespill, musikk, 
moro og aktiviteter spesielt for barna, 
men også for ungdom, voksne og godt 
voksne. Årets nye konsept er skapt og 
ledes av Jan Olav Høgetveit og Ane Lillian 
Tveit.
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Fest i Guds hus er navnet på et nytt guds-
tjenesteheftet som er utarbeidet av liturgi-
utvalget i Frikirken. Det er laget for å være 
en kilde å øse av for menighetene, for alle 
som forbereder og leder gudstjenesten, og 
for de som deltar med bønn, lovsang og 
bibellesning. Fest i Guds hus har stor stilis-
tisk spennvidde, både formmessig, språk-
lig og musikalsk. Ulike bønne- og sangt-
radisjoner, og forskjellige uttrykksformer, 
står side om side for å kunne dekke mange 
behov og passe inn i ulike sammenhenger.  
Med Fest i Guds hus ønsker Frikirkens syno-
destyre å gi menighetene hjelp til å utvikle 
et sant, rikt og mangfoldig gudstjenesteliv 
for både barn, unge og voksne. 

Den nye gudstjenesteliturgien gir man-
ge alternativer og stor frihet til menig-
hetene. Blant alternativene til utsendelsen 
er denne liturgien fra Thomasmessen:

 

Gå! Gå med uro! Gå i hast! Slutt aldri 
med å gå ut av kirkerommet, ut av freden 
og stillheten, ut i bråket og ubehaget, ut 
til latteren og gråten. Bær med deg det 
levende brødet du fikk her som en skatt 
mellom dine hender og i ditt hjerte. Del 
det ut igjen og igjen. Alltid strekker det 
til om du bare fortsetter å bryte det. Kom! 
Slutt aldri å komme tilbake til dette stedet. 
Kom aldri tomhendt. Ta med deg ropet 
som presser på bak leppene. La det få 
lyde her. Ta med deg sulten som aldri blir 
stillet, kampen som ennå ikke er vunnet. 
Ta med deg en som alltid har vært ditt 
medmenneske uten at du visste det. Her er 
møtestedet i lyset fra Guds ansikt.

Årets fjelltur for 
hele menigheten
Den årlige menighetsweekenden til 
Hermon gikk av stabelen i september. 
45 barn, ungdom og voksne lekte, badet, 
spiste, gikk på fjelltur, samtalte og lyttet 
til andakt av Jacob Landsvik og Reidulf 
Hanssen.  

Opphold på Hermon for 50 personer 
8.-10. september 2017 er allerede 
bestilt. Hold av datoen!

Leirsjefen John Ole Hægeland her med sjokolade 
til den som nådde toppen på søndagsturen. 

Når barn og ungdom ikke var ute på tur, 
var de å finne i Badeland.  

Vår nye leder for barne- og ungdomsarbeidet, 
Ingunn Gullberg, med sin mann Andreas som ikke 
reiser noe sted uten fuglekikkerten rundt halsen. 

Ny gudstjenesteliturgi 
i Frikirken
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Første gang jeg oppsøkte Vestre Frikirke 
var i 1985. Sannsynligvis var jeg mer opp-
tatt av de menneskene jeg ville møte enn 
ornamentikken på veggene. Jeg merket 
meg at bygget var en blanding av gam-
melt og nytt før jeg gikk inn. Kirken var 65 
år, og det nye tilbygget var den gang 3-4 
år gammelt. Jeg har siden hørt, fra flere 
hold, at man ikke registrerer at dette er en 
kirke før man er tett ved! Jeg vet ikke hva 
dette skyldes. Kan det ha noe med tårnet å 
gjøre? Opprinnelig var tårnet tegnet mye 
høyere, men underveis i byggingen valgte 
man å senke det. Hadde tårnet blitt bygd 
som planlagt, ville nok flere oppfattet 
raskere hvilket formål bygget har. Når det 
er sagt, er kirken et smykke hvis man tar 
seg tid til å studere det nærmere!

Kirkens arkitekter var Harald Aars 
(1875 - 1945) og Lorentz Harboe Ree 
(1888 - 1962). Aars var 13 år eldre enn sin 
kollega Ree på 32. Det er grunn til å anta 
at Aars var sjefsarkitekten. Den arkitekto-
niske stilen på kirken kalles for ”nordisk 
nybarokk”. Aars hadde studert i England 
og brakte med seg tilbake til Norge den 
britiske retningen innenfor nybarokken. 
For øvrig bodde Aars i en villa i Fager-
borggaten 13, som han selv hadde tegnet i 
engelsk hagebystil. Av andre kjente bygg 
på hans CV kan nevnes Fagerborg skole, 
Lovisenberg kirke og Bislet Bad. Ree gjor-
de seg også bemerket senere. Etter at han 
var ferdig med Bislet Bad og Vestre, var 

i mosaikk. Korset er en kopi fra koret i 
kirken St. Apollinare in Classe i Ravenna. 
En italiensk kirke fra 500-tallet opptatt 
på UNESCOs bevaringsliste. Andersen har 
også malt taket i vielsesrommet på rådhu-
set og bidratt til takmaleriene i domkirken 
i Oslo.

I 1980/81 ble kirken utvidet med me-
nighetssal, undervisningsrom, kjøkken og 
kontorer. Hans Kjell Larsen var arkitekt. 
Av tidligere arbeider er han først og fremt 
kjent for Voksenåsen Kultur- og konferan-
sehotell (1960). Tilbygget ble vellykket. 
Det er svært godt tilpasset det gamle. 
Først og fremst gjelder dette gesimsen 
og bruken av tegl i kledningen. Samtidig 
legges det ikke skjul på at nytt møter 

han arkitekten bak Vigeland-museet, samt 
mange av de vakre kioskene Narvesen 
satte opp på 20-tallet (av typen Tyrihans 
og Palladio). 

Hvordan lederskapet i Vestre kom i 
kontakt med disse to vet jeg ikke, men det 
vitner om store ambisjoner. Det ble først 
holdt en arkitektkonkurranse der Aars og 
Ree ble vinnere. Det er grunn til å anta at 
bak i kulissene stod noen av menighetens 
bemidlede menn, som det var flere av (fa-
brikanter, grosserere, kjøpmenn). Kirken 
kostet kr. 325.000. Alt var nedbetalt ved 
innvielsen 5. september 1920. Det er van-
skelig å regne om slike tall i dagens verdi. 
Hvis man regner en årslønn for arbeidere 
i 1920 til kr. 4.500, gir det en pekepinn. 
En industrilønn i dag ligger rundt en halv 
mill. Da vil nåverdien av investeringen på 
den gamle delen av kirken ligge på 35 – 40 
millioner kroner.

Fram til 1958 var kirkerommet brunbei-
set. Medlemmer av menigheten, ekte-
paret Inga og Christian Plesner, ønsket 
en oppfrisking av interiøret og betalte 
dette fra egen lomme. På anbefalinger 
fra Arnstein Arneberg fikk kunstmaler 
Anders Ragnvald Andersen (1918 - 1979) 
oppdraget med utsmykking og fargevalg. 
Totalt 75 forskjellige farger ble benyttet og 
forvandlet kirkerommet totalt. Veggen i 
koret var opprinnelig malt med bibelske 
motiver. Dette ble nå malt over. I stedet 
ble det satt opp en altertavle med et kors 

gammelt. Taket i nybygget er flatt, ikke et 
bratt saltak. Vinduene representerer også 
et stilmessig bevisst brudd. 

Selve kirkebygget er bare et skall, der 
det legges til rette for gode sammenkom-
ster og innhold. Derfor ble det i høst gjort 
en ny, stor investering. Oljefyren ble kastet 
ut (offentlig krav). I stedet er det etablert 
bergvarme. Nye radiatorer er montert i 
den gamle delen. Samtidig måtte ven-
tilasjonsanlegget byttes. Alt dette til en 
kostnad av 2 millioner kroner. Tidligere er 
kirkerommet blitt utstyrt med et moderne 
lydanlegg. 

Kirken er en bruksgjenstand. Det betyr 
at den skal brukes. Alle er velkommen 
inn!

Arkitekturens historie
Tekst: Kjetil Øvensen, medlem av eldsterådet
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Vi ønsker at vi sammen skal utvikle en 
kirke der flere opplever at de kan hente 
kraft. Ikke at det er et krafttak å komme 
seg til kirken.

Fra i høst har vi lagt opp en plan for å bli 
bedre kjent med oss selv og hverandre. 
Hver første torsdag i måneden inviterer 
vi til middag fra kl 17, med påfølgende 
foredrag og oppgaver fra kl 18. Alle som 
er interessert, fra skolealder og opp, er 
velkommen. Vi deler oss i grupper der de 
yngste er i en egen gruppe. 

Tema-torsdag 2. februar 
– Kjærlighetsspråk – hvordan gir du og 
tar i mot kjærlighet fra dine nærmeste? 
Setter du pris på oppmuntrende ord, 
berøring, samtaler, tjenester eller gaver? 
Din bevissthet gjør deg bedre til å uttrykke 
kjærlighet og hvordan du føler deg elsket. 
Ved menighetsveieleder på Frikirketor-
get Unni Westli, jurist med kristendom 
grunnfag

Tema-torsdag 2. mars 
– Nåtidens faste - Etter Kristus er et nett-
verk for kristen trospraksis som omsetter 
Jesu liv og lære til konkret handling, og 
tror at vi blir det vi gjør. Eller med Aris-
toteles’ ord: «Vi er det vi gjør jevnlig. Søk 
derfor vanen fremfor bragden». Ved Stian 
Kilde Aarbrot, prest og leder av Substans

 
I Vestre Frikirke ser vi at en del av barna 
som vokser opp i menigheten flytter på 
seg når de blir eldre. Hvor blir de av, og 
hvordan går det med dem? Vi tok en prat 
med Endre Fotland Knudsen om menig-
het, tro og om å glede seg til jul. Endre er 
en 28 år gammel mann som har vokst opp 
i menigheten vår. Nå for tiden bor han i 
Kirkenes hvor han jobber som politi og 
holder på med sin favotitthobby, nemlig 
fotball. 

Hvordan er livet i Kirkenes?
 Livet i Kirkenes består mye i jobb, trening, 
være sammen med kolleger og spille 
fotball. 

Tema-torsdag

Tema-torsdag 6. april 
- Lykke – hva gjør at du faller i negative 
mønstre og repeterer uønskede avhengig-
heter? Tar du deg tid til det som gir deg 
glede? Kartlegg dine behov. Ved  Neeta 
Parmar, barnevernpedagog med videre-
utdannelse i ledelse, lærer ved Nasjonalt 
institutt for kognitiv terapi

Tema-torsdag 4. mai 
– Søren Kierkegaard ”Stadier på livets vei”. 
Det estetiske, det etiske og det religiø-
se mennesket. Ved Trond Berg Eriksen, 
professor i idéhistorie ved Universitetet i 
Oslo og det kloke hodet bak ”etikeren” i 
Morgenbladet

Tema-torsdag 1. juni 
– Din egen strek – alle kan uttrykke seg 
gjennom tegning, du må bare finne din 
egen strek. Ved Ellen Lande Gossner, illus-
tratør og fotograf, lektor ved Fotojourna-
listutdanningen HiOA.

Var det utfordrende å flytte så langt bort 
fra venner og familie? 
Det går helt fint å flytte langt vekk, men 
ønsker jo å bo lenger sør så jeg kan være 
nærmere familie og venner.  

Hvordan har Vestre frikirke vært en del av 
livet ditt?
Jeg har alltid vært kristen og tror på Gud 
og Jesus. Jeg kommer fra en kristen familie 
som har vært i kirken hver søndag fra jeg 
var liten. Det var en naturlig del av uka 
og vi møtte venner og andre familier i 
kirken.  Etter hvert som jeg ble litt eldre, 
så tok fotballen mye av tiden og det var 
ofte kamper, turneringer og treninger på 
søndager, noe som gjorde at det ble min-
dre søndager i kirken. Jeg var også med 
på ungdomsklubb i kirken på fredager i 
tenårene og deltok på leirer og var med i 
speideren. 

Hvilke minner har du fra Vestre Frikirke?
Jeg har mange gode minner fra Vestre 
Frikirke. Tror nok menighetsweekend på 
Hermon og speideren er det jeg husker 
best.   

Hva ønsker du for fremtiden? 
For fremtiden ønsker jeg fast jobb på et 
sted jeg kan starte en ny fase i livet, møte 
min bedre halvdel, starte familie og kunne 
være den beste versjonen av meg selv.  

Er det noe spesielt du gleder deg til til jul?
Jeg feiret ikke jul med familien for første 
gang i fjor, så gleder meg til å komme 
hjem til Oslo å feire jul med storfamilien 
og møte venner og dra i Vestre på julaften.

Være den beste 
versjonen av 

meg selv 
Tekst: Veyni Arntsen Foto: privat 
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Menighetsstyret i Vestre består av repre-
sentanter fra alle ansvarsområder i menig-
heten. Styret møtes ca en gang i måneden 
til 3-timers møter.  Det er mye å «ta tak 
i» i en menighet. I høst har vi fokusert på 
disse sakene:

Kirkebygget
Styret er holdt løpende orientert om 
fremdriften i arbeidet med utskifting av 
luft/varme – anlegget i kirken.  Selv om 
arbeidet har vært satt ut til eksterne leve-
randører, har det vært nødvendig med tett 
oppfølging fra administrativ leder.  Dette 
har vært tema på alle møtene i menighets-
styret i høst.

Arbeidet med luft/varme-anlegget har 
naturlig nok ført til «støv og rot» i kirken.  
To dugnadsgjenger har gjort en stor inn-
sats, bl.a. for å vaske og rydde etter at dette 
arbeidet var avsluttet.

Hva er menighetsstyret 
opptatt av?

 

Tekst: Torunn Nesset, leder av menighetsstyret

Økonomi
Menigheten vår er i en utfordrende 
økonomisk situasjon.  Inntektene er ikke 
tilstrekkelige til å dekke den driften vi har 
pr i dag.  Vi klarer oss takket være testa-
mentariske gaver.  Menighetsstyret la fram 
et budsjettforslag på menighetsmøtet, 
som ble enstemmig vedtatt 17. november.  
Budsjettet forutsetter at vi tar av kapitalen 
vår for å drifte menigheten i 2017.

Styret har også arbeidet med alter-
nativer for regnskapsføring fra 2017, da 
dagens ordning opphører.  Administrativ 
leder, Jostein Holen, tar over regnskapsfø-
ringen og fører våre regnskap internt.   

FriBU
Det er etablert et nytt FRIBU-styre som 
jobber aktivt med hvilke tiltak som er 
aktuelle for barn og unge i vår menighet.  
Tre konkrete nye tiltak er gjennomført: 

ungdomshelg til Romsdalseggen, pizzak-
veld med tenåringene og idémøte med 
foreldre til barn 0-12 år.

Ansvars- og oppgavefordeling
Styret har arbeidet med å få klarhet i 
ansvar – og oppgavefordelingen mellom 
eldsteråd, diakonråd og menighetsstyre.  
Forfatningen gir føringer for dette.  Men 
det faktum at vi ikke har pastor gjør at en 
del oppgaver som naturlig tilhører denne 
rollen må delegeres til andre.  Vi arbeider 
for å finne praktiske løsninger for dette, 

slik at arbeidet i styrer og råd ikke kompli-
seres å grunn av uavklarte ansvarslinjer.

Smått og stort
Menighetsstyret får kontinuerlig rap-
porter fra alle aktiviteter i menigheten, 
menighetsarbeider og administrativ leder 
om smått og stort i den daglige driften.

Styret har mange oppgaver å følge 
opp.  Vi trenger menighetens forbønn 
og omtanke for å kunne ta gode valg for 
menigheten.
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De fleste av oss er vant med å betale faste 
regninger som husleie, strøm og telefon 
med avtalegiro eller i nettbank. Jeg ønsker 
å oppfordre de som går i Oslo Vestre Fri-
kirke til å ha et ha et like bevisst forhold til 
å bidra økonomisk til menigheten.

Vår menighet drives ene og alene av 
gaver, gitt av våre medlemmer og besø-
kende, i form av kollekter og givertjeneste. 
En fast givertjeneste gir oss større mulig-
heter til å planlegge og gjennomføre vår 
misjon i form av det å drive menigheten. 
Våre myndigheter ønsker også dette, og 
for inntektsåret 2016, har de øket beløps-
grensen for skattefritak for gaver til hele 
25.000 kroner.

Hvordan står det så til med den øko-
nomiske dugnadsånden i Vestre? Det kan 
være interessant å se hvordan vi ligger 

Økonomisk oppfordring
Tekst: Sølve Fredheim, økonomiansvarlig i menighetsstyret

an i forhold til andre frikirkemenigheter 
i nærheten. Grafene under viser nettopp 
det. Tallene er basert på regnskapet for 
2015. Den første grafen viser hvor stor 
andel av de medlemmer med stemmerett 
som er faste givere, mens den andre viser 
hvor mye som hver giver gir i gjennom-
snitt hver måned.

Som du kan se har vi en gruppe med 
medlemmer som er faste givere, og som 
gir et solid bidrag hver måned. Her ligger 
vi faktisk høyere enn de andre menighete-
ne. Men denne gruppen med faste givere 
er altfor liten! I Bærum er 3 av 4 medlem-
mer med stemmerett faste givere. Vi må 
doble antallet givere for å kunne ha nok 
inntekt til å ha en forsvarlig økonomisk 
drift av menigheten. Blir du med og hjel-
per til med å skaffe flere faste givere?

Kirsti Grinde, pensjonert forskningsbiblio-
tekar ved Nasjonalbiblioteket, har gitt Oslo 
Vestre Frikirke en stor gave på 400.000 kr. 
Ledelsen ved kirken ringte og takket, med 
spørsmål om å få lov til offentliggjøre den 
mottatte gaven. Vi i Oslo Vestre Frikirke er 
enormt glad for den oppriktige givergleden 
og forståelsen Kirsti viser for at driften av 
kirken trenger fornyelse, og at et slikt bidrag 
gir stabilitet og krefter til videre utvikling av 

menigheten. Kirstis avdøde mann Nils Grin-
de, tidligere professor i musikkvitenskap ved 
Universitet i Oslo, var en trofast frivillig or-
ganist i Vestre gjennom mange år. Ekteparet 
Grinde har vært stillferdige, betydningsfulle 
og stabile støttespillere for vår menighet. 

Vi vil takke på vegne av hele menigheten  
Ved eldsterådsleder 
Ane Lillian Tveit

Gave til kirkens drift fra Kirsti Grinde
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Den eldste trykte adventskalenderen heter 
«Weinachtsuhr für Kinder» og er fra 1902. 
Dette var en klokke med messingvisere og en 
siffertavle som begynner med 13, utstyrt med 
bibelske sitater og utdrag fra kristne jule-
sanger. Hvorfor den starter med 13. det er for 
meg en gåte, men jeg ønsker å dele noe som 
kan ligne. Ha en velsignet adventstid og jul. 

13. 

Lukas 1, 26- 33: Men da Elisabet var i sjette 
måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til 
en by i Galilea som het Nasaret  til en jomfru 
som var lovet bort til Josef, en mann av Da-
vids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen 
kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som 
har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble 
forskrekket over engelens ord og undret seg 
over hva denne hilsenen skulle bety. Men 
engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For 

du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli 
med barn og føde en sønn, og du skal gi ham 
navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den 
høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans 
far Davids trone. Han skal være konge over 
Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på 
hans kongedømme.» 

14. 
Salme 118, 24: «Dette er dagen som Herren 
har gjort; la oss juble og glede oss på den!». 

15. 
Jesaja 7,14 
”Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, 
den unge jenta skal bli med barn og føde en 
sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.”

16. 
Filipperne 4,13: 
«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk».

17. 
Første, og siste vers av salmen: ”Folkefrelsar 
til oss kom”. Norsk salmebok nr. 2 
 
Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du soleîs koma må. 
 
Lov og takk, du Herre kjære,
som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid,
lov og takk til evig tid!

18. 
Efeserne 2,8:  
«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke 
deres eget verk, men Guds gave.»

Katrinas 
adventskalender

Av Katrina Myhren

19. 
Første vers av salmen ”Å, for djup i Jesu kjær-
leik”. Norsk salmebok, nr. 494: 
”Å, for djup i Jesu kjærleik! 
Utan grenser, botnlaus, fri! 
Som en mektig havsens bylgje 
har han løynt mi syndetid. 
Over, under, rundt omkring meg 
er Hans sterke kjærleiks straum, 
driv meg fram imot mitt heimland, 
dyre, fagre framtidsdraum!” 

20. 
Fjerde og femte vers i salmen ”Himmelske 
Far du har skapt oss”. Norsk salmebok nr. 412:

Takk at du gav oss det største  
da Menneskesønnen ble født! 
Han er vår bror og den første  
med fullverdig liv vi har møtt. 
Lær oss å ofre deg penger,  
vie deg krefter og tid,  
så skal ditt rike nå lenger, 
din hær rustes bedre til strid.

Aldri blir gaven vår verdig! 
Vi vet det, men gir likevel. 
Soningens verk ble gjort ferdig 
av ham da han ofret seg selv, 
Nå kan vi tjene med glede, 
frikjent på grunn av din Sønn 
Himmelske Far, gjør oss rede  
til uselvisk offer og bønn!

21.  
”Tenn lys”, Norsk salmebok nr. 25: 
 
Tenn lys ! 
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
 
Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster 
dem. 

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for 
rett.
 
Tenn lys !
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå

22. 
Jesaja 53, 5: ”Men han ble såret for våre lov-
brudd, knust for våre synder. Straffen lå på 
ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.”

23. 
Jeremia 29,11: ”For jeg vet hvilke tanker jeg 
har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke 
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”

24. 
Slå opp, og les: Lukas 2, 1-20. Her er et utdrag: 
”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jor-
den blant mennesker Gud har glede i!»
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Torsdag 1.12 Tema-torsdag. Sjur Isaksen, stortingsprest, snakker om kristne 
spiritualitetsformer. Lapskaus kl 17.00 og foredrag kl 18.00

Lørdag 3.12 Adventsfest for alle over 65 år kl 16.00.

Søndag 4.12 Gudstjeneste og søndagsskole kl. 11.00. Harald Schøien taler og Irena 
Banjeglav synger. Organist Hilde Nygård.

Søndag 11.12 Gudstjeneste kl 11.00. Jacob Landvik taler, koret New voices synger. 
Organist Sverre Undheim. Nattverd. 

Onsdag 14.12 Adventstreff for seniortreff og Ytremisjonen kl 12.00. 
Tema: Gledestoner i våre julesanger. 

Søndag 18.12 Musikk- og sanggudstjeneste ved Christine Thune. 
Ledet av Ane Lillian Tveit. Organist Sverre Undheim. Nattverd. 

Lørdag 24.12 Julaftensgudstjeneste kl 15.00. Reidulf Hanssen taler og vi får musikk 
ved Eivind F. Knudsen med flere. 

Søndag 25.12 Første juledagsgudstjeneste kl 12.00. Jacob Landsvik taler og det blir 
musikk ved Kim F. Andersen.

Søndag 01.01 Ingen gudstjeneste i Oslo Vestre

Lørdag 07.01 Juletrefest for hele familien kl 17.00. Nytt julekonsept. Produsent Jan 
Olav Høgetveit og regissør Ane Lillian Tveit. Godteposer til alle barna

Søndag 08.01 Ingen gudstjeneste i Oslo Vestre

Søndag 15.01 Årets første gudstjeneste. Tale Reidulf Hanssen. Piano Kim Fredrik 
Andersen 

Søndag 22.01 Gudstjeneste kl 11.00. Taler Sindre Røyland. Leder Ane Lillian Tveit. 
Organist Hilde Nygård

Onsdag 25.01 Kveldsmesse ved Reidulf Hanssen og Jan-Fredrik Olsson

Søndag 29.01 Gudstjeneste kl 11.00. Taler Harald Schøien. Leder Kjetil Øvensen. 
Organist Torbjørn Tunestveit

Søndag 05.02 Gudstjeneste kl 11.00. Taler Jacob Landsvik. Leder Ingjerd Andersen. 
Organist Sverre Undheim

Søndag 27.11: Gudstjeneste kl. 11.00. Jacob Landsvik taler.

I Oslo Vestre Frikirke er det gudstjeneste hver søndag kl 11.00, og bønn kl 10.30. Det er alltid kirkekaffe med 
hjemmebakte kaker. Hver første torsdag i måneden er det nye tiltaket tema-torsdag. Middag kl 17.00 og fore-
drag kl 18.00. Første tema-torsdag i 2017 er torsdag 2. februar. Kveldsmesser ved Reidulf Hanssen arrangeres 
hver siste onsdag i måneden kl 19.00. Ytremisjonen har møte en gang i måneden og seniortreff arrangeres 
hver siste mandag i måneden kl 12.00. 

Velkommen til kirken
De fire frikirkenes seniorgrupper har i 
høst forsøkt å koordinere sine vinter- og 
vårprogrammer for å unngå at møtene 
faller på en og samme uke i måneden. 
Målsettingen har vært at vi kan oppsøke 
hverandres møter og dra nytte av hver-
andres programposter. Vær velkommen!

 
Program for Oslo Vestres Seniortreff

Mandag, 6. februar, 2017, kl. 12.00 
får vi besøk av tidligere sjefsredaktør i Vårt 
Land, Helge Simonnes, som nettopp har 
gitt ut den aktuelle boken «En Gud for de 
mange» på Kagge forlag. I tolv historier 
forteller han om hvordan en for bokstav-
tro forståelse av Bibelen fører troende på 
avveie. Simonnes vil fortelle om bakgrun-
nen for boken og arbeidet med den. Han 
inviterer oss til å delta i en samtale med 
ham om flere viktige områder i etterkant 
av hans presentasjon. I en melding skriver 
han at boken ikke er ment å være et an-
grep på de som stiller i det faste kirkelige 
arbeidet. Poenget er at kirken må jobbe 

med sitt språk og bestrebe seg på å nå ut 
til flest mulig.

Mandag, 6. mars, 2017, kl.12.00: 
En som har utarbeidet en presentasjon om 
det kompliserte og vonde temaet Sorg og 
Tap, er invitert til å komme til oss. 

Mandag 27.mars, 2017, kl.12.00: 
Mette Aas-Kilstad deler med oss sine 
refleksjoner om følgende vanskelig spørs-
mål: Hvordan kan en god og kjærlig Gud 
tillate all den lidelsen og elendigheten 
vi ser i verden? Mette Aas-Kilstad er både 
pedagog og teolog, og har jobbet både 
som pastor og lektor. 

**Tirsdag, 25.april, 2017, kl. 12.00: 
Bærum Frikirkes Seniorgruppe har sitt 
møte og vi er invitert. Bærum Frikirke har 
egen parkering på Skogveien 69.

Mandag, 29. mai, 2017, kl. 12.00: 
Sommermøte 

Seniortreff i Oslo Vestre Frikirke Vår 2017

Østre Bærum Søndre Vestre

10.01.2017 17.01.2017 01.02.2017 06.02.2017

14.02.2017 21.02.2017 01.03.2017 06.03.2017

14.03.2017 21.03.2017 04.04.2017* i Østre 27.03.2017

04.04.2017 25.04.2017 03.05.2017 25.04.2017* i Bærum

09.05.2017 23.05.2017 07.06.2017 29.05.2017

13.06.2017

Datoer for Frikirkenes seniormøter i Oslo og Bærum

Merknader: *Søndre deltar i Østres møte i seniorgruppen **tirsdag 04.04.2017
*Vestre deltar i Bærums møte i seniorgruppen ** tirsdag 25.04.2017



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

Vi speiler vårt medmenneske 
og ser oss selv i speilet 
i den andres ansikt.
Hvert menneske er skapt i Guds bilde 
og elsket av Gud.
Vi bærer alle ansvar for hverandres liv.
Med troens blikk ser vi 
en større kjærlighet bli speilet.
Den store gåten 
skaperverket, mennesket og Gud
blir tydet av ham 
som levde, døde og oppstod for oss, 
Jesus Kristus,
et menneske som oss
og Gud fra evighet.
Ham vil vi ære med våre lepper 
og tjene med våre handlinger
til vi ser ham som han er.

Av Eyvind Skeie for Oslo Vestre Frikirke
Egypt, mai 2016


