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MENIGHETSBLAD

Metodistkirken i norge

Øståsen menighet

Herren er min Hyrde, jeg mangler ikke noe



ANDAKT
Å la oss lede
En kjent salme fra Salmenes bok starter 
slik:

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Det er salme 23 det er snakk om. For 
mange kristne en både viktig og elsket 
salme. Salmen beskriver Gud som en 
hyrde med alle de egenskaper en hyrde 
har; en som har omsorg, som veileder, 
som beskytter. I salmen står det videre:

Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv.

I versene får vi høre om forskjellige ting 
Gud gjør for den troende. Alt det vi tren-
ger for å slappe av, hente oss inn, fylle på 
reservene våre, få det vi trenger for å bli 
hele mennesker. 
 For vi må det fra tid til annen, bruke 
litt tid på å slappe av, hente oss inn og 
fylle på reservene. Vi kan ikke jobbe, 
jobbe, springe fra en aktivitet til en an-
nen til en tredje til fjerde. Inn imellom 
må det en pause, litt hvile til. 
 Hvordan vi hviler og henter inn oss 
er forskjellig fra person til person og vi 
trenger ikke alle gjøre det samme. For 
noen er det å være i naturen, for andre er 
de å ha en rolig dag hjemme. For noen vil 
det være å søke fellesskapet. For andre 
vil det være å trekke seg tilbake. Og det 
er helt ok. Det viktigste er at vi finner det 
som gir den enkelte av oss hvile og fyller 
på våre reserver. For vi trenger hvileda-
gen, vi trenger å finne ut av hva som for 
oss ville være som ligge i grønne enger 
og bli ledet til vann der vi finner hviler 
som salmisten beskriver det.

 Tar vi fullt ut ordene fra salmisten til 
oss, innebærer det også at vi ikke skal 
gjøre det alene. Gud er der for å hjelpe 
oss med å finne den gode livsrytme av 
arbeid og hvile, av å gjøre og av å være. 
Ja, mer enn kun hjelpe oss, lede oss på de 
veier og stier han vet det er best for oss å 
gå. Som salmen sier:

Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Men det innebærer noe vi mennesker har 
veldig vanskelig for … nemlig å gi slipp 
på kontrollen, legge den i Gud sine hen-
der og la oss lede av han, ut fra troen på 
at han vil oss vel. Selv når dagene er grå 
og triste og vi ikke helt skjønner hva Gud 
driver med, faktisk syns at han gjør feil. 
Selv de dagene å kunne si og stole på at:

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.

For du er med meg.
Din kjepp og din stav, 

de trøster meg.

Jeg vet ikke hvordan din hviledag ser ut. 
Vet ikke hvordan din grønne eng ser ut. 
Men jeg vet at akkurat som meg så tren-
ger du den. Og jeg tror, at slik som med 
meg, er den beste måten å finne ut hva 
det er for deg og meg, å la Gud ta ledel-
sen, å la han vise veien. For han kjenner 
oss. Kjenner oss bedre enn vi kjenner oss 
selv. Og han vil oss alltid godt. Alltid.

Med ønske om et velsignet nytt år for oss 
alle,
Christina Thaarup.



SIDEN SIST
HøsteNs KuNsteNs Å leve
Denne gang var kveldens gjest forfatter 
Edvard Hoem som talte over temaet ”It 
is well with my soul” og tok oss på Eilert 
Knutsen sin livsreise. Karl Johan koret 
innledet kvelden med sang. Det ble en 
flott kveld i kirken vår for alle 112 som 
var samlet hos oss. 
 Neste Kunsten å leve blir 22. mai. Gjest 
er Rigmor Galtung.

adveNt og jul i KirKeN
2. søndag i advent feiret vi generasjons-
gudstjeneste og Sang i Advent. Prest 
Christina Thaarup talte og ledet guds-
tjenesten. Myrvollsekstetten medvirket. 
Randi Kvaal informerte om  misjons-
arbeidet som menigheten vår  er med 
og støtter. Etter gudstjenesten inviterte 
Misjonskomiteen alle på gløgg og pep-
perkaker. Vi var 37 på gudstjeneste og til 
fellesskap i kirken.

lysmesseN
Tradisjonen tro arangerte Canto julekon-
sert/lysmesse før jul. Solist i år er Jose-
fine Strømkvist Fyllingslid. Olav, Kåre 
og Håkon Øgreid akkompangerte koret, 
sammen med fløytistene Tone Buvig og 
Marianne Grini. Olav Øgreid spiller orgel.
Vi var 82 samlet til en stemningsfull 
kveld i kirken.

juleN
Julaften, feiret vi generasjonsgudstjenes-
te sammen. Prest Christina talte og ledet 
gudstjenesten. Som vanlig, for 44. år på 
rad medvirket Tårnåsen skolekorps. Vi 
var 92 samlet til julaftensgudstjenesten!
 1. juledag, kl. 11.00 feiret vi høytids-
gudstjeneste sammen. Prest Christina 
Thaarup talte og Hans Christian Palm 
ledet gudstjenesten. Vi var 22 samlet på 
gudstjeneste og til fellesskap.
 Søndag 30. desember var det juletrefest 
for alle aldre. Vi koste oss i peisestua med 
medbrakt julebakst. Etterpå var det jule-
tregang, julesalmesang og besøk av jule-
nissen. Vi var 26 samlet og vi koste oss 
veldig!

øKoNomi
I desember 2018 fikk vi inn kr 114000 i 
gaver til menigheten. Dermed oversteg 
vi budsjettet med kr 17000. Det er et 
fantastisk resultat. Det medfører også at 
regnskapet går ut ca i balanse. Takk for 
den innsatsen!
 I tillegg kom det inn ca kr 6500 til 
Misjonen. Samlede gaver til misjonen for 
2018 kom da opp i 46800 i tillegg til det 
medlemmene våre sender direkte. Dette 
er også fantastisk.

Øståsen menighet 
Gaver til menigheten pr 31/12-18

(budsjett i 12-deler)

Kontotekst Regnskap 2018 Budsjett 2018 
Ukebidrag kr 62700 kr 75000
Månedsbidrag kr 48178 kr 65000 
Kollekter kr 80228 kr 85000 
Skattefrie gaver kr 408700 kr 350000 
Våroffer kr 34511 kr 32000 

Høstoffer kr 27139 kr 37000 
Sum offer til 
menigheten

kr 661456 kr644000



Samtalegrupper mandag 21. og 
onsdag 23. januar

søNdag 27. jaNuar – BiBeldageN
11.00 Gudstjeneste
Anne Kristin og Sven Aasmundtveit
taler
Prest Christina Thaarup leder
Organist: Tom Falmark 
Kirkevert: Francisca Matsanga og Paul 
Onokoko
Projektor: Helge Solum

maNdag 28. jaNuar
19.30 Canto øver

oNsdag 30. jaNuar
19.30 Menighetsråd

torsdag 31. jaNuar
19.00 Jentekveld

søNdag 3. feBruar – misjoNsdag
11.00 Gudstjeneste
Anne Ng Forster taler
Prest Christina Thaarup leder
Organist: Olav Øgreid
Misjonsinfo og kirkelunsj
Kirkevert: Misjonskomiteen
Projektor: Anne-Kari Øgreid

Samtalegrupper mandag 4. og 
onsdag 6. februar

søNdag 10. feBruar
11.00 Gudstjeneste
Hege Brynildsen taler
Rolf Arnesen leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Bjørg Brunjulvsrud og Grethe 
Gulbrandsen
Projektor: Per Christian Brynildsen

Kirkekalender
maNdag 11. feBruar
19.30 Canto øver

søNdag 17. feBruar
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Diakon Olav Øgreid taler
Prest Christina Thaarup leder
Kåre Øgreid m/band medvirker
Kirkekaffe fra 18.45
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen 

Samtalegrupper mandag 18. og 
onsdag 20. februar

torsdag 21. feBruar
12.00 Formiddagstreff: 
Grete Jansen forteller om barndommen 
sin i Afrika

søNdag 24. feBruar
11.00 Misjonsgudstjeneste
Prest Christina Thaarup taler og leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Anna og Terje Kristiansen
Projektor: Anne-Kari Øgreid

torsdag 28. feBruar
19.00 Jentekveld

fredag 1. mars
Kvinnenes internasjonale bønnedag
19.00 Samling i Pinsekirken

søNdag 3. mars 
11.00 Felles gudstjeneste i 
Centralkirken 
Tilsynsprest Knut Refsdal taler



oNsdag 6. mars
19.00 CentralForum i Centralkirken
For videre informasjon, se under Det 
skjer s 7.

søNdag 10. mars
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
Prest  Christina Thaarup taler og leder
Organist: Olav Øgreid
Canto medvirker
Dåpstreff 
Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh
Projektor: Hans Christiaan Palm

søNdag 17. mars
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Prest Christina Thaarup taler og leder
Kåre og Håkon Øgreid medvirker
Kirkekaffe fra 18.45
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen

Samtalegrupper mandag 18. og 
onsdag 20. mars

torsdag 21. mars
12.00 Formiddagstreff
Dagens gjest 
knut magne Ellingsen. 
Tema: Lev livet levende
 
fredag 22. mars
20.00 Konsert ved Gospelkoret Kefas fra 
Danmark. Entré kr 100,-

Kirkekalender
søNdag 24. mars
11.00 Felles gudstjenste i Kolben
Prest Christina Thaarup taler

torsdag 28. mars
19.00 Jentekveld

søNdag 31. mars
11.00 Gudstjeneste
Roar Fotland taler og leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Anna og Terje Kristiansen
Projektor:Helge Solum

Samtalegrupper mandag 1. og 
onsdag 3. april

søNdag 7. april – vÅrofferdag
11.00 Gudstjeneste
Prest Hilde Sanden-Bjønnes taler
Prest Christina Thaarup leder
Organist: Olav Øgreid
Canto synger
Kirkevert: Johanna Lundereng og Hege 
Brynilsen
Projektor: Anne-Kari Øgreid

lørdag 13. april
15:00 Gullbryllupskonsert.
Bjørg og Anders Brynjulvsrud inviterer til 
konsert 

faste samliNger
Hver tirsdag: Gågruppe for damer. Oppmøte i Hvervenbukta kl 11.15. 
Ta med niste, drikke og sitteunderlag. 
Hver onsdag 10.00–13.00  
Åpen barnehage. Ta med niste. Vi serverer kaffe, te og saft. 



DET SKJER

KoNsert i
Fredag 22. mars får vi besøk av gospelko-
ret KEFAS fra København. Korleder Jacob 
Asmussen  fører oss sammen med KEFAS 
gjennom alle facetter av gospelmusikken, 
fra høytempo-sanger til stille ballader, 
som taler til det innerste i hjertet. Koret 
har blandt annet vært i USA fire ganger 
og sunget i kirkene musikken kommer 
fra. Efterpå skrev en anmelder i den lo-
kale avisen: ”Oh, the Danes have soul!”. 
Kom på konsert, man kan garantert ikke 
sitte stille lenge av gangen. Mer om koret 
kan du lese på www.kefas.dk

vÅroffer
Søndag 7. april feirer vi våroffer. Vi får 
besøk av Hilde Sanden-Bjønnes. Hun har 
vært prest i Metodistkirken siden 1978. 
Siden 2001 har hun også vært seminar-
lektor i faget spiritualitet for Metodist-
kirkens preste- og diakonstudenter. Flere 
ganger i året leder hun kontemplative 
retreater på retreatsenteret Lia Gård i 
Østerdalen. Hun er godt kjent fra mor-
genandaktene i NRK Radio gjennom 25 
år og var i en lang periode også andakts-
skribent i avisen Vårt Land. Hun har også 
gitt ut flere bøker.KoNsert ii

I anledning av gullbrylluppet  
deres fredag 5. april, inviterer Bjørg og 
Anders Brynvulsrud på konsert lørdag 13. 
april. Kristin og Håkon Brynvulsrud vil 
være bærende krefter 
gjennom konserten. 
Dessuten vil barnebarn 
også medvirke. Etter 
konserten inviteres alle 
på kirkekaffe. Konser-
ten vil være gratis. Det 
eneste Bjørg og Anders 
ønsker seg er en gave 
til menigheten.

meNigHetsBladet
Får du menighetsbladet i posten? I dag 
sender vi ut mange blader og både tryk-
king og porto koster penger. Visste du at 
bladet kan sendes på e-post?
 Send e-postadressen din til christina.
thaarup@metodistkirken.no så ord-
ner vi det. Dersom du helst vil ha det 
i posten hadde det vært hyggelig om 
du betalte litt for det til konto 2801 44 
38132 eller VIPPS-nr. 20895



ØstÅsen kirke – Metodistkirken pÅ kolbotn

Adresse    Kornmoveien 16b, 1413 Tårnåsen.
Telefontid  tirsdag og onsdag 10-17, torsdag og fredag 13–19
Bankgiro  2801 44 38132
VIPPS-nr. 20895 
E-post       kolbotn@metodistkirken.no
Webside  www.metodistkirken.no\kolbotn
Facebook www.facebook.com/OstasenKirke/
Pastor  Christina Thaarup
E-post  christina.thaarup@metodistkirken.no
Telefon  948 05 686
Diakon  Olav Øgreid
E-post  oegre@online.no 
Telefon  900 29 011

Vi minner også om strikkekampanjen,  
babytrøyer til barn i Liberia og Zimbab-
we, eller varmere plagg til barn i Litauen.

felles gudstjeNeste i 
CeNtralKirKeN og CeNtralforum
Første uke i mars er vi invitert til Cen-
tralkirken både søndag og onsdag. På 
onsdag kveld vil biskop Christian Alsted 
og hovedstyrets leder Audun Westad dele 
hovedpunktene fra den ekstraordinære 
generalkonferanse(GK) i februar samt si 
noe om det som ble resulatet og hva det 
innebærer for den situasjon vi da vil be-
finne oss i som kirke og hva det vil bety 
for kirkens enhet og samhold. Etterpå 
blir det åpnet for spørsmål til avklaring 
og til samtale. Menighetsrådet anbefaler 
alle som kan å delta på møtet i Central-
kirken. Kirken ligger i gangavstand fra 
Nationalteateret stasjon.

ferie og friHelg
Prest Christina Thaarup er på landssam-
ling for prester 21.–25. januar. Hun har 
fri helgen 8–10. februar og vinterferie 28. 
mars til 2. april.

presteBytte
Det er nå offentlig at Christina kommer 
til å flytte til sommeren. Hun vil bli ut-
nevnt som prest i Trondheim metodist-
kirke fra 1.august 2019.
 Det jobbes i kabinettet for å finne en 
løsning for oss videre. Det kommer vi 
tilbake til så snart vi vet noe mer. 
 Foreløpig må vi bare ønske Christina 
lykke til videre i tjenesten i vår kirke. 

misjoNsmÅNed
 Vi samler inn penger til vårt samar-
beidsprosjekt med folket i Madzivire 
i Zimbabwe. Førskolebygget er under 
bygging og vi er nesten i mål med våre 
30 000kr. Kanskje får vi et nytt prosjekt i 
løpet av måneden. Kom på
 Misjonsdagen 3. februar. Da kommer 
misjonskonsulent Anne Ng Forster og 
taler og informerer om misjonen. Det blir 
kirkelunsj etter gudstjenesten. Denne 
koster minimum 50kr pr person.
 Måneden avsluttes med gudstjenesten 
24. februar hvor Christina Thaarup taler.
Det er mulig å gi til prosjektet hver søn-
dag i egen konvolutt, eller vipps.



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER

27.01 Mysen 
Prest Helene Benedikte Granum-Aanestad 

Fil 1,20
Luk 13,10-17
Ordsp 14,21-

22.25.31

3.02
Metodistkirkens Misjonsselskap 

Leder Aart Huurnink 
Misjonssekretær Øyvind Aske

Misjonsdagen

Sal 103,1-6
Jak 5,13-16
Joh 5,1-15

10.02 Brobyggere og Andaktsheftet I DAG
Redaktørene Karl Anders Ellingsen og Øystein Brinch

Ordsp 4,18-27
Åp 22,12-17

Mark 13,21-27

17.02 Ålesund
Prest Mariann Stensøe

5 Mos 6,1-9
2 Tim 1,1-5;3,14-

17
Matt 13,24-30

24.02 Sarpsborg, prest Hilde Augensen
Tune, prest Niels Jørgen Aarvik

2 Mos 34,27-35
2 Kor 3,12-18
Luk 9,28-36

3.03 Metodistkirkens Kvinner
Leder Helene Benedikte Granum-Aanestad

Jes 52,13-15
1 Tim 2,1-6a
Luk 18,31-34

10.03
Hammerfest

Prest Per Bradley
2 Sam 12,1-10

Hebr 5,7-9
Matt 26,36-45

17.03
Tromsø 

Prest Kristin Odén Halvorsen
Diakon Solfrid Johansen

Jes 55,1-7
2 Kor 6,1-10
Luk 13,22-30

24.03
Harstad/Narvik

Diakon Helen Byholt Lovelace 
1 Sam 1,21-28
Apg 16,12-15
Luk 1,39-45

31.03 Finnsnes  
Roy Frode Løvland 

Sak 3,1-5
2 Kor 12,7-10
Luk 22,28-34

7.04 Svolvær og Skånland 
Prest Gunnar Andersen

5 Mos 8,2-3
1 Kor 10,16-17

Joh 6,24-36

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16b
1413 Tårnåsen


