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Det er gått et helt år siden forrige nummer 
av menighetsbladet. Mye har skjedd. Vi 
har kommet oss gjennom pandemien og 
lange perioder med nedstengninger da vi 
ikke kunne møtes i kirken. Det siste halve 
året har livet vendt tilbake til normalen. 
Du verden så deilig det er.

I dette nummeret kan du lese om Vestres 
nye strategiplan som menighetsmøtet 
vedtok i april. Vestres egen kirkehisto-
riker, Kjetil Øvensen, byr på første del i 
en serie på tre om Peder Tallaksen, en av 
Frikirkens pionerer. Du får siste nytt om 
menighetens økonomi fra økonomian-
svarlig fra Sølve Fredheim. Torunn Nesset, 
som nå har avsluttet sin tid som leder av 

forvaltningsrådet oppsummere arbeidet, 
og Judith Kokkinn skriver om Kong Davids 
sommersalme. Vi gir deg også en oversikt 
over hva som skjer i Vestre til høsten. 

Bibelen begynner med skapelsesberet-
ningen, om hvordan Gud skapte jorden. 
Beretningen avsluttes slik:

 «Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet 
han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte 
han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud 
velsignet den sjuende dagen og helliget den. For 
den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det 
som Gud hadde gjort da han skapte.»

Gud satte av den sjuende dagen i uken til 
å hvile. Han velsignet dagen og gjorde den 
annerledes enn de seks andre. Han helliget 
den. Å hvile er viktig. Det kristne livet har 
en rytme der det veksles mellom arbeid og 
hvile. God sommer og god hvile. 

Forside- og baksidebilde. Rodrigo Freitas

Redaktøren har ordet
Tekst: Gunnar Johnsen, pastor

Gunnar Johnsen.      
Foto: Privat



3

Oslo Vestre Frikirke ligger sentralt ved rundkjøringen på Bislett. 
Du finner informasjon om våre aktiviteter på: 
www.vestrefrikirke.no 
www.facebook.com/Oslo-Vestre-Frikirke-285994078083099

Kontortid: Stort sett mandag - fredag 10-14.
Epost: post@vestrefrikirke.no
Administrativ medarbeider Tonhild Kråkenes: tonhild@vestrefrikirke.no. T: 48 89 16 22
Pastor/daglig leder Gunnar Johnsen: gunnar.johnsen@vestrefrikirke.no. T: 91 75 99 58
Vaktmester Yngve Jørgensen: T: 98 61 30 78
Menighetsarbeider Gunnar Syvertsen: 47 62 15 18

Menighetens arbeid finansieres i hovedsak gjennom faste givere og gaver fra de som 
tilhører menigheten. 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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Ny strategiplan
Tekst:  Gunnar Johnsen

OVERORDNEDE MÅL DELMÅL

A I Vestre står Bibelen, gudstjenesten og 
bønnefellesskapet, sangen og musik-
ken sentralt

Alle gudstjenester er satt sammen slik at 
det er en tydelig rød tråd mellom bibel-
bruk - bønn - og sang og musikk

Når menigheten eller grupper i regi av 
menigheten samles er et eller flere av disse 
elementene alltid med.  

B Vestre er en åpen og tillitsskapende 
menighet. Vi arbeider for at alle som 
kommer til menigheten skal oppleve 
at de er velkomne.

Vestre skal til enhver tid systematisk arbei-
de for å invitere inn de som «faller utenfor» 
fellesskapet.

C De som går i Vestre opplever å bli sett, 
ivaretatt og å være en del av et inklu-
derende sosialt og åndelig felleskap. 

Vestre skal ha en tjeneste for å møte de som 
kommer nye inn i kirken og sørge for at de 
blir sett og inkludert, og det skal være min-
dre fellesskapsgrupper der alle som går i 
Vestre skal ha tilbud om å være med.

D Vestre er en raus og nysgjerrig me-
nighet som tør å stille spørsmål. Vi 
utfordrer kirkesamfunnet vi tilhører 
og tjener samfunnet vi er en del av.

De som går i Vestre, skal oppleve gode og 
åpne debatter og diskusjoner også om 
kontroversielle temaer som er relevante for 
tiden vi lever i.
Vestre skal tilstrebe at det på hvert synode-
møte tas opp en sak som vi mener er viktig 
og som utfordrer kirkesamfunnet. 

Visjon:  Alle som går i Vestre blir sett og berørt av Gud og av mennesker.
Vestre er til for:  De som søker fellesskap med Gud, med mennesker eller både Gud og men-
nesker. Når du går i Vestre blir du sett av mennesker, og du blir sett av Gud. Du blir ikke bare 
sett, du blir berørt. Når du går ut av Vestre er dagen blitt litt annerledes, og du er blitt litt 
annerledes. Begge deler på en positiv og livsfremmende måte.
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HANDLINGSPLAN

Hva skal vi gjøre?

• Vi skal bygge en sterkere base blant menighetenes egne medlemmer; de som tilhører 
menigheten og de som går der fast. Visjonen skal rotfestes i hele menigheten. Vi skal prio-
ritere aktiviteter som styrker de som går i menigheten og de som har gått i den før.

• Vi skal åpne hjemmene våre.
• Vi skal synliggjøre oss for nærområdet og byen vi er en del av.

Hvordan skal vi gjøre det?

• Vi skal starte en bønnering der folk inviteres til å be jevnlig over definerte bønneemner.
• Vi skal begynne alle møter og samlinger i menigheten med bønn. 
• Vi skal utfordre alle som går i menigheten til å gjøre noe aktivt for menigheten – en fast 

tjeneste over tid, et kortvarig engasjement eller en enkelt oppgave.
• Vi skal bruke team for å bygge fellesskap og utvikle menigheten.
• Vi skal involvere flere av menighetens egne i arbeidet med gudstjenestene: Lede, forkynne, 

lese tekster, spille eller synge samt eventuelt andre oppgaver.
• Vi skal organisere søndagsmiddag der folk inviteres hjem til hverandre etter gudstjenesten 

to ganger i semesteret.
• Vi skal se om det er grunnlag for å starte opp husfellesskap/smågrupper i et eller flere 

hjem. 
• Vi skal kontakte de som har vokst opp i menigheten med tanke på å kartlegge hvorfor de 

ikke går i Vestre lenger og hva som skal til for at noen igjen kan engasjere seg i menig-
heten.

• Vi skal styrke givertjenesten ved å utfordre flere til å gi og at de som allerede gir, gir mer. 
• Vi skal fortsette med Åpen kirke.
• Vi skal sette opp skilt/bokstaver på kirken som viser at bygget er en kirke. 
• Vi skal arrangere minst to konserter eller andre arrangementer hvert år med tanke på å nå 

flere enn de som går i menigheten til daglig. 

Når skal vi gjøre det?

I løpet av 2022 og 2023 fram til årsmøtet i 2024.

Når skal vi revidere planen?

Til årsmøtet i 2024.
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Hvordan ser Vestres framtid ut? Hva vil 
Gud med menigheten vår? Hvordan skal 
vi bygge menighet i årene som kom-
mer? Slike spørsmål og mange flere har 
Vestres utvidete eldsteråd jobbet med i 
nesten to år. 

Til årsmøtet i april la utvidet eldsteråd 
fram et forslag til en ny strategiplan. Års-
møtet vedtok planen.  Vi har spurt leder i 
utvidet eldsteråd Jan Olav Høgetveit hva 
han mener er det viktigste ved planen? 

- På mange måter har prosessen og be-
visstgjøringen både av oss som har jobbet 
aktivt med den og menigheten vært det 
viktigste. Vi har fått mange gode tilbake-
meldinger og kloke innspill fra medlem-
mer i Vestre, og det har vært inspirerende. 

Fra selve planen vil jeg si at det viktigste er 
at alle som kommer inn kirkedørene hos 
oss skal få en klar opplevelse av at de blir 
sett og berørt av Gud og av mennesker. 
Det er vår oppgave å sørge for å arrangere 
et møte mellom Gud og menneskene i 
Vestre, og selvfølgelig være medmennes-
ker som ser og møter alle som kommer i 
Vestre. Vi skal ha med oss flere på veien 
til himmelen, og jeg er veldig trygg på at 
hvis vi nærmer oss dette målet vil vi få med 
mange flere.
 
Hvordan skal vi arbeide for å sette pla-
nen ut i livet?
-Vi må ha en systematisk tilnærming, i 
korte trekk handler det om å ha en plan 
for gudstjenestene som er nøkkelmøte-
punktet i Vestre. Vi må organisere oss i 
ulike team der vi bruker alle de mange 
nådegavene vi har i Vestre, for eksem-
pel et team som får ansvar for måten vi 

møter nye mennesker på og bevisstgjøre 
menigheten på hvordan vi inkluderer alle. 
Veldig mange i Vestre er utrolig flinke på 
dette allerede. For eksempel er Jaffen (Jan 
Fredrik Olsson red. anm.) et forbilde for 
meg ved at han alltid ser og hilser på nye 
mennesker i menigheten på en tvers igjen-
nom hyggelig og inkluderende måte.
 
Hvordan kan hele menigheten engasje-
res i arbeidet med å realisere planen?
-Engasjementet fra hele menigheten er 
utrolig viktig for at vi skal lykkes, og vi 
skal løfte dette sammen. Vi kommer til å 
snakke med medlemmene og høre hva de 
har lyst til å jobbe med og hvordan, så vil 
vi sette sammen de viktigste teamene våre 
for å understøtte den utviklingsplanen vi 
har lagt fram. Det er inspirerende å være 
en del av et godt team som har et konkret 
og bra mål, og når vi ser framgang blir 
vi også automatisk enda mer motivert. 
Teamene er en viktig del av fellesskapet vi 
bygger.

Jan Olav Høgetveit
Foto: Privat
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Peder Tallaksen

Av: Kjetil Øvensen, medlem av eldsterådet.

Vestres egen kirkehistoriker, Kjetil Øvensen, skriver om en av Frikirkens store profiler i 
overgangen mellom 18 og 1900-tallet. Peder Tallaksen levde fra 1843-1912. Fra 1880 til 1908 
var han pastor i Østre Frikirke. I dette og de neste to utgavene av menighetsbladet får du 
historien om Peder Tallaksen.

Det henger malerier av 4 menn på et av Vestres kontorer. 3 
av disse er tidligere omtalt i dette blad: Herman Hundère, 

Andreas Lund og Sigvard Engeset. 
Det fjerde er av Peder Tallaksen. Han 
samlet store skarer til møtene og var 
i sin samtid en «kjendispredikant».
Det var ingen teolog som kom 
til Kristiania i 1880. Sjømannen 
Peder Tallaksen overtok roret 
som forstander i Lakkegata etter 
bonden Herman Hundère. Hundère 
hadde virket der på deltid 8 dager 
i måneden som en nødløsning 
etter en turbulent oppstart i 1878. 
Teologen Johan Storm Munch ble 
ikke anføreren for Frikirken, slik 
mange hadde trodd. Tallaksen ble 
på mange måter katalysatoren som 
fikk Frikirken til å virke igjen, lokalt 
og nasjonalt.

Peder Tallaksen var en bemerkel-
sesverdig mann. Han hadde ingen 
utdanning og er tidstypisk for 
frikirkeligheten på den tid. Han er 
en studie i samtidens vekkelseskris-
tendom. Samme år som han døde, 
ble det utgitt en biografi om Peder 
Tallaksen. Den er skrevet av Andreas 
H. Holm, utgitt i 1912 med gotiske 

Peder Tallaksen
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skrifttyper. Mye av det etterfølgende er basert 
på denne boken. Tallaksen skrev dagbøker. 
Disse hadde Holm tilgang til. Vi får derfor 
et unikt innblikk i psykologien til Tallaksen, 
tanke- og følelseslivet til en mann som skulle 
bli en meget betydningsfull person i Frikirkens 
barndom. 

Ungdom
Tallaksen ble født i Lyngdal 28. mars 1843, i 

bygda Austad ved Skageraks kyst. Enten ble 
man sjømann eller fisker på de kanter. Tallak-
sen ble sjømann.

Peder vokste ikke opp i et kristent hjem etter 
datidens målestokk. Hans mor ble «vakt og 
omvendt» da barna ble litt større. Det manglet 
likevel ikke på kristen oppdragelse. Skole-
mesteren får særskilt omtale for sin gode 
påvirkningskraft på elevene.

Faksimile
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Som barn var Peder flere ganger i livsfare. 
Som treåring ble han nesten stanget i hjel av 
en sauebukk hjemme på gårdstunet, før en 
nabogutt kom til unnsetning. 
En kveld Peder var alene ute og fisket, hoppet 
han i land på en holme for å fiske med stang. I 
det han gikk i land oppdaget han at tauet ikke 
var gjort fast i båten. Der stod han med tau-
stumpen i neven og så båten drive ut av syne. 
Fortvilet ropte han på hjelp. Han ba til Gud 
at dersom han denne gang ble reddet, som 
så mange ganger tidligere, skulle han «lyde 
og tjene Ham alle sine levedager». Da natten 
nærmet seg kom en mann roende forbi og fikk 
plukket opp Peder.

Det skulle gå flere år før Peder fulgte opp sitt 
løfte. Datidens vekkelseskristendom skinner 
igjennom. Utvilsomt var dette en gutt med 
Gudstro, men han var ikke «nådd helt fram».    
         
Sjømannen
Peder ble konfirmert i 1857. Det betydde at nå 
måtte han stå på egne ben. Han hadde alltid 
følt seg trukket mot sjøen og sjømannslivet. 
Han begynte i kystfart lokalt. I 1859 fikk han 
hyre på samme skip som broren Anders i 
utenriksfart.
Under et opphold i London ble Peder på ny 
utsatt for en farlig ulykke. Under lossing falt en 
hel del planker over han nede i lasterommet. 
Etter mye strev fikk de andre på skipet gravd 
han frem. Ille tilredt ble han lagt til sengs. Han 
ble fylt av angst og kom i tanker om sin ån-
delige tilstand. Da alt var overstått, drev disse 
sterke inntrykkene bort.

Peder mønstret i 1863 på briggen Buonovento 
fra Arendal. Det seilte mye på Østersjøen. Ski-
pet lå i kortere og lengre tidsrom i flere havner. 
«Syndelivet» på land broderes ut i boken. 

Det var dans og drikking.

Peders bror Anders seilte på denne tiden med 
fullriggeren Ilos av Arendal. I New York fikk 
Anders kontakt med noen metodister i byen. 
De overtalte ham til å bli med dem til Betelski-
pet i North River. En svensk pastor, Olof Gustav 
Hedstrøm, prekte med liv og varme. Der ble 
Anders omvendt. 

Holm nevner ikke noe mer om Betelskipet. 
Søker vi andre steder finner vi at dette skipet 
het «John Wesley», oppkalt etter metodismens 
grunnlegger. 

Tidligere på året 1863 kom en fullrigger fra 
Arendal kalt «Jupiter» til New York. Kapteinen 
het Peder Josephsen og han hadde med seg 
både kone og datter. Under landligget kom 
kaptein Josephsen og hans mannskap i kontakt 
med skuta «John Wesley». Kontakten førte til 
at Josephsen og deler av mannskapet opplevde 
en åndelig vekkelse. Mannskapet fortalte om 
sin nye religiøse overbevisning til andre sjøfolk 
overalt hvor «Jupiter» lå til land. Skuta ble 
senere starten på metodistbevegelsen i Arendal 
i 1860-årene.

Anders’ omvendelse skulle få stor betydning 
for Peder. I 1864 seilte «Ilos» tilbake over 
Atlanterhavet til Gävle, en havneby nord om 
Stockholm. Der lå også «Buonovento». Arendal 
var på den tiden en betydelig sjøfartsby.  I 
tillegg til «Buonovento» og «Ilos» lå også et 
tredje skip fra Arendal til kai i Gävle. Hvilket 
skip var det? Jo, fullriggeren «Jupiter». Et fjerde 
skip «Colombus» må også nevnes, trolig også 
fra Arendal. 

Brødrene traff hverandre igjen etter 2 års fra-
vær. Anders fortalte Peder om sin omvendelse. 
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Peder og Anders hadde i lengre tid strevd med 
de samme åndelige spørsmål, hver på sin kant. 
Anders var svært oppsatt på at broren Peder 
skulle nå fram til den samme tro som han selv. 
Peder var ikke helt klar. Bokens styrke er det 
innblikk vi får i hvordan Peder tenkte og dra-
maet som utspilte seg i hans indre. Tankesettet 
må ha vært ganske representativt for de «vakte» 
i samtiden. Guds gjentakende kall. Kall som 
ikke blir tatt imot. Beskrivelsen av det «verdsli-
ge». Redselen for helvete. 

Omvendelse
Som allerede nevnt, det var «nogen troende av 
mannskapet» ombord på Jupiter. Her nevnes 
tømmermann Ole Andersen fra Haave (ved 

Arendal), kaptein Josephsen og hans datter 
Karen. På Jupiter var det ofte oppbyggelsesmø-
ter. Andersen hadde gaver til å «prædike Guds 
ord og optraadte med stor frimodighet». En 
kveld var det møte ombord i Colombus. «Peder 
med flere gik dit. Der blev det et underlig 
møte!» Kaptein Josephsen fra Jupiter og datter 
Karen hadde samlet flere til bønn og sang i 
kahytten. Foran i ruffen talte Ole Andersen for 
«fuldt hus».  Det virker ikke som talen gjorde 
særlig inntrykk på Peder. Etter talen var det 
bønnemøte, der hele forsamlingen gikk ned på 
kne. «Hans bror og en meget ung sjømand bad 
særskilt varmt for ham.» Peder brast i gråt. Han 
følte Herrens kall så sterkt at dette måtte være 
siste gang Herrens kall kom til ham og «der-

Seilskipet Jupiter
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Kjetil Øvensen

som han nu motstod, hadde han intet andet 
at vente paa end helvedes evige ild og pine». 
Tilbake på Buonovento om kvelden bekjente 
han for sine kamerater om sin nye tro. 

Vi får et innblikk i det nye livet til Peder. Da 
de forlot Gävle havn sist i oktober, var deres 
hjerter «fulde av tak og pris, fred og glede». 
Seilingen mot Grimsby i England ble strabasi-
øs. Buonovento kom ut for en voldsom storm i 
Øresund. Mye av dekkslasten forsvant, en ber-
genser ble stygt skadet og skuta tok inn store 
mengder vann. Til slutt kom de i le av Born-
holm. Hendelsen gjorde at Peder kom i tvil om 
sin omvendelse. Var han riktig omvendt?

Før nyttår kom de til tilbake til Arendal. Mann-
skapet mønstret av. Peder dro videre med en 
losbåt til Lyngdal. Ved Svinør øst for Lindesnes, 
kom Peder nok en gang ut for en storm av ko-
lossal styrke. Det så stygt ut, men losene klarte 
å manøvrere seg til Korshamn sør i Lyngdal. 
Alle mennesker de senere traff på land, så det 
som et Guds under at de kom velberget fram. 
Drivende våt kom Peder hjem på kvelden. Det 
var ingen som ventet besøk i det været. Der var 
hans foreldre og der var også broren Anders. 
Resten av vinteren tilbrakte brødrene i barn-
domshjemmet. Moren så på sine nyomvendte 
sønner som et bønnesvar. Bygda derimot så 
med skepsis på disse sjøguttene. «De var ræd 
for dem, fordi de var blit omvendt i utlandet.» 
Enda mer, fordi de hadde hørt at de vanket 
blant metodister. 

Så følger flere kapitler om livet på havet, stadig 
nye båter, kryssinger av Atlanterhavet, nye 
stormer, nye havner, farlige havner, møte med 
mennesker, troen. Vi gjør et sprang til året 
1870. Peder fikk en kneskade under omlasting i 
en storm på Atlanteren. Han hadde mén av ska-

den resten av livet. Peder sluttet nå med «vidt-
farende» sjømannsreiser. Sammen med broren 
Andreas skaffet de seg en dekksbåt og seilte 
langs kysten av Norge, dels med fraktgods, dels 
med handel av varer. De kjøpte poteter, smør, 
ost og fisk på Vestlandet og solgte på Sør- og 
Østlandet. 

I disse årene vokste det fram en predikant i 
Peder.  Mer om dette i neste nummer.
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Økonomi

Tekst:  Sølve Fredheim, økonomiansvarlig

Sølve Fredheim 
Foto: A-2 Norge AS

Giverinnsatsen lar vente på seg etter våren.
Sommeren er allerede kommet etter vær og 
temperatur å dømme, og det går snart mot 
ferietid. 

Det går imidlertid noe tregt med å se noen 
økning i giverinntektene. Etter utgangen av 
mai hadde vi fått inn 317.600 av et budsjett på 
350.000 samlet på faste bidrag og kollekt (ytre-
misjonskollekt inkludert). Det er en nedgang 

fra samme periode i fjor på 5.500 og mer enn 
9% under budsjettet. Som tidligere er det de 
månedlige, faste bidragene som svikter, mens 
kollekten isolert sett er over det budsjetterte. 
Dette fremkommer av grafen nedenfor, der 
de oransje søylene er kollekt og de blå er faste 
bidrag.

Vi oppfordrer alle givere til å øke sitt måned-
lige bidrag med minst 100,- slik at vi kan klare 
å møte økte utgifter til driften av menigheten 
og kirkebygget. Vi har flere prosjekter som vi 
trenger penger til å dekke i år, ettersom både 
nøkkelkortanlegg og prosjektor har behov for 
utskiftning.

Hvis du ikke er det allerede, kan du tegne seg 
som fast giver ved å gå inn på hjemmesidene 
våre, www.vestrefrikirke.no, og fylle ut skje-
maet for å opprette avtalegiro. Det er enkelt og 
raskt å gjøre.
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Ekstra giveraksjon over sommeren.
Forvaltningsrådet planlegger med å få til en ekstra giveraksjon til høsten, for å kunne bidra med 
det vi trenger for å skifte ut noen av de tekniske installasjonene vi trenger. Vi har ikke helt bestemt 
oss for hvilket formål vi skal velge, men det mangler ikke på prosjekter som trenger penger når vi 
har et kirkebygg som drar på årene. Vi håper at ved å få en ny giv, i etterkant av pandemien, kan 
klare å rette opp skjevheten vi har mellom inntekter og utgifter i menighetsregnskapet. 
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Nytt fra forvaltningsrådet
Tekst:  Torunn Nesset, avgått leder

Torunn Nesset.         
Foto: Privat

På årsmøtet 2022 avsluttet jeg min periode som 
leder for forvaltningsrådet i Vestre.  Vervet som 
leder for dette rådet har jeg hatt siden august 
2019.  Det har vært en meningsfull og spen-
nende oppgave og jeg har ledet et «superteam» 
som har gjort jobben som leder veldig lett. 

Det første året var svært krevende da vi et tids-
punkt ikke hadde noen ansatte medarbeidere.  
Høsten 2019 brukte vi mye tid på å ansette 
nye medarbeidere.  Og da pastor ble ansatt i 
februar 2020, hadde vi en flott stab som gjorde 
arbeidet i forvaltningsrådet betydelig enklere.  

Forvaltningsrådet har ansvar for bygg og 
eiendom, utleie, økonomi, administrative 
rutiner, HMS og personvern.  Mange store og 
små oppgaver er blitt behandlet i rådet i disse 

årene.  Dette er beskrevet i tidligere innlegg i 
menighetsbladet 

Fra siste rapport i menighetsbladet og frem til 
årsmøtet har forvaltningsrådet behandlet flere 
viktige saker:

• Ny internettløsning for hele kirken.  Hele 
systemet er nå på plass og arbeidet med å 
utnytte mulighetene dette gir for deling 
av dokumenter, hensiktsmessig arkive-
ring med mer er i full gang.  De ansatte er 
svært fornøyde med denne løsningen.

• Terrassedør i lokalene som Hovedkonto-
ret leier er endelig montert. Leietakerne 
er godt fornøyde med løsningen og vi har 
sikret godkjent rømningsvei.

• Oppgradering av heisen er endelig utført.
• Langsiktig vedlikeholdsplan for kirke-

bygget er på plass og ble presentert for 
menigheten på årsmøtet i mars 2022 Vi 
eier et stort og gammelt bygg som trenger 
kontinuerlig vedlikehold og oppgrade-
ring.  Denne planen håper vi kan bli et 
nyttig verktøy for riktige prioriteringer 
fremover.  

Forvaltningsrådet har begynt å arbeide med 
følgende saker som vil kreve oppfølging 
fremover:
Innredning av det nyoppussede kapellet.  
Vaktmester Yngve Jørgensen jobber med å 
ferdigstille alter og talerstol.  

Hvordan øke Vestres inntekter? «Ringeteamet» 
er etablert og i gang – så snart får du kanskje 
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en telefon. Administrativ medarbeider Tonhild 
Kråkenes har gått gjennom leieavtaler og jus-
tert utleiepriser – noe som vil gi økte leieinn-
tekter i 2022.  

Personvern – hvordan er det ivaretatt hos oss? 
Mye er på plass, men det er et behov for å gå 
gjennom rutinene våre. 

Ny prosjektor i kirkerommet. Det er nødvendig 
å skifte ut projektoren i kirkerommet.  Den 
gamle projektoren har sluttet å fungere og 
kan ikke repareres.  Det arbeides med optimal 
løsning for ny projektor. 

Varmepumper er installert i menighetssalen og 
undervisningsrommet.  De gamle panelovnene 

måtte skiftes ut, og vi valgte varmepumper i 
stedet.  Dette vil gi enklere temperaturregule-
ring og bidra til strømsparing.
Nytt låsesystem er påkrevet da dagens kortsys-
tem er i ferd med å bryte sammen.  Installasjon 
vil bli gjort i sommer, og alle som har behov 
for tilgang til kirken vil får nærmere informa-
sjon om dette.

Jeg takker for meg i denne rollen.  Foreløpig 
er det ingen arvtaker, og forvaltningsrådet 
skal klare seg uten leder frem til sommeren. 
Men fra høsten trenger rådet en ny leder.  Jeg 
oppfordrer og utfordrer andre til å påta seg 
dette vervet for minimum to år – kanskje mer.  
Kanskje er dette oppgaven for deg?

Kapellet er pusset opp under Torunn Nessets tid som leder av forvaltningsrådet.
Foto: Gunnar Johnsen



16

Gudstjenester
Vi feirer gudstjenester søndager kl. 11.00. Det 
kan være verdt å merke seg dette:

• Søndag 14. august: Første gudstjeneste 
etter sommeren.

• Søndag 28. august: Friluftsgudstjeneste 
i Stensparken sammen med Fagerborg 
menighet. Arrangementet varer fra kl. 
12.30-14.30.

Det blir fire nettgudstjenester til høsten. Disse 
søndagene er det ikke gudstjeneste i kirken. 
Nettgudstjenestene blir på disse søndagene:
• 11. september
• 10. oktober
• 13. november 
• 1. juledag.

Hva skjer til høsten?
Tekst:  Gunnar Johnsen

Sommeren er i gang. Om noen uker, når sommeren er på hell, samles vi igjen til guds-
tjenester og andre arrangementer. Her ser du hva som skjer i Vestre til høsten: 

Inspirasjonskveld
Onsdag 31 august kl. 19. Omsorgsgruppa invite-
rer til inspirasjonskveld.

Seniortreff
Seniortreffene arrangeres en mandag i måne-
den på disse datoene:
• 5. september
• 11. oktober
• 7. november
• 12. desember

Møtene finner sted i 
menighetssalen kl. 12.00.
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Samtaletreff med søndagens tekst.
Det som inntil nå har vært Ytremisjonen skifter 
profil. Du inviteres til å ta med matpakke og 
møtes til en samtale med utgangspunkt i søn-
dagens tekst. Det planlegges tre møter denne 
høsten på følgende onsdager:
• 21. september
• 19. oktober
• 16. november
 
Samtaletreffene finner sted i menighetssalen 
kl. 12.00.

Adventsfesten
Den tradisjonsrike adventsfesten for de over 65 
kommer i år på lørdag 3 desember. 

Åpen kirke
Det blir Åpen kirke de fleste onsdager kl. 18-21 
fra månedsskiftet august - september og til 
bortimot jul.

Julemessen
En av årets største begivenheter, julemessen, finner sted lørdag 19. november. 



18

Kong Davids Sommersalme 
Tekst: Judith Kokkinn, leder av seniortreffet

Judith Kokkin. 
Foto: Privat

Da gjeteren Moses opplevde Gud i den bren-
nende busken i ørkenen i Sinai, spurte han Gud 
om hans navn. Til svar fikk han «Jeg er!». Siden 
den gangen har vi mennesker, som lengte etter 
mer konkret kjennskap til Gud, prøvd å fange 
ham i bilder. Disse bildene er alltid ufullstendi-
ge, men de gir oss en aning om Guds egenska-
per: Hvem er han som kaller seg «Jeg er»? 

Kong David, kongen over Israel, og salmisten, 
som levde ca. 1000 år før Kristi fødsel, gir oss et 
sommerbilde av Gud: 

Herren er min Hyrde. 

I Israel ble både sauer og geiter passet på av en 
gjeter. Om sommeren i Norge blir geitene og 
sauene sluppet ut av fjøset i den frie utmark, 
eller fjellområdet. Geitene ligger nærmest opp 
til Davids bilde fordi de kommer tilbake i flokk 
til innhegningen hver ettermiddag for å mel-
kes, og ligger trygt der om natten med gjeteren 
i nærheten. 

Han lar meg ligge i grønne enger. 
Poenget med å slippe ut dyrene om somme-
ren er det næringsrike gresset og floraen som 
finnes i det frie. Kong David fortsetter med å 
påpeke i dette bilde at vi trenger både rik kost 
og en vannkilde slik at vi kan få kraft og finne 
hvile. Er ikke dette det som vi forbinder med 
sommeren - å senke skuldrene, lade batteriene, 
sortere i hodet, slappe av med de nærmeste? 
Innenfor denne avslappende tiden, kan vi ofte 
se ting klarere, og Herren vår Gud får lov til «å 
lede oss på de rette stier for sitt navns skyld.» 

Men vonde ting kan skje også i løpet av den 
deiligste sommeren: stormbyger, flom, skog-
brann kan skje, fiender kan slå til og ulykker 
ramme. I Norge har sauene masse fiender, 
jerv, rev, gaupe, ulv og bjørn. I Israel fantes det 
farlige rovdyr, slanger, glatte klipper og torne-
busker som nysgjerrige geit og sauer kunne bli 
bytte for eller fanget i. Da var det godt å ha en 
hyrde i «dødsskyggens dal». 

Din kjepp og din stav, de trøster meg.
I september 2019 var jeg i Wales, på et kristent 
retreatsenter kalt «Ffald y brenin» - det betyr 
«sau i innhegningen». Logoen viste også bilde 
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av en lang hyrdestav med en markert runding 
i kroken, akkurat stor nok til å feste seg rundt 
halsen på en sau eller geit som var i ferd med å 
falle utfor et bratt stup, eller å hale inn en som 
hadde forviklet seg i en kristtornbusk. Kroken 
på staven var i tillegg akkurat liten nok at 
hodet til sauen eller geiten ikke kunne slippe 
igjennom. «Befrielsen fra fristelse og fare» var 
denne stavens varemerke. Og i Davids salme 
var kjeppen til for å slå til fiendene: «frelse fra 
det onde». 

«Du dekker bord for meg», «du salver meg», 
med andre ord du velsigner meg, «mitt beger 
flyter over.»

Tenk på sommerfester med langt bord ute på 
det nyslåtte gresset, selvfanget fisk på gril-
len, spekeskinke, nypoteter og sommerkål, 
markblomster og jordbær på bordet, det beste 
du vet av mat og drikke, lette blondekjoler og 
shorts, eller det ditt hjerte måtte begjære. Dette 
er Herrens «godhet og miskunn som skal følge 
meg alle mine dager, «og jeg skal bo i Herrens 
hus gjennom alle tider.»

Herren er min hyrde
Foto: Judith Kokkin
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«Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde 

gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet 

han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og hel-

liget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det 

som Gud hadde gjort da han skapte.»

1 Mosebok 2, 2-3.


