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Øståsen menighet



ANDAKT
Se, haN gjør alltiNg Nytt
Våren er her. Livet har begynt å blomster 
fram igjen. Naturens egen oppstandelse 
er her. Den er ikke samme som i fjor. Nei, 
den er ny hver vår. Nye, grønne løv er 
snart å se på trærne igjen. Nye krokus i 
nydelige hvite, gule og lilla nyanser titter 
fram av jordens mørke muld. Snart får vi 
også nye hvit- og blåveiser å se. Våren – 
som den varmer mitt kinn og mitt hjerte 
og fyller meg med glede.

Jesus, det eneste, helligste, reneste, 
navn som på menneskelepper er lagt!

Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, 
fylde av nåde og sannhet og makt!

Fastetiden går mot sin avslutning. Snart 
skal vi igjen få feire Jesu seier over dø-
den, feire at både korset og graven for 
alltid er tomme. For også oppstandelsen, 
ja selve påskens budskap handler om at 
livet blir nytt. Gjennom oppstandelse 
skapte og skaper Gud for alltid noe nytt: 
døden ble for alltid endret fra et punktum 
til et komma; lyset vil for alltid vinne 
over mørket; kjærligheten, som for alltid 
får det siste nådefulle ord. For hver den 
som tror, skapes et nytt liv i Jesus. Et liv 
der vi aldri mer er alene, for Jesus går 
alltid med oss.
Motganger møter meg, aldri du støter meg, 

bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg, 
Herre, du gjemmer meg, 

fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

For vi er jo hele grunnen til oppstandel-
sen. Lidelsen, døden og oppstandelsen 
må til for at vi igjen kan leve som de 
Guds barn vi er skapte til å være, men 
som vi ikke klarer å være i egen kraft. 

Gjennom Jesu lidelse og død på korset og 
seier over dødsriket en gang for alle, får 
vi selve livet i gave. Et liv som i sitt vesen 
er kjærlighet, en kjærlighet som er sann-
het og nåde.

Herre, du høre meg, Herre, du føre meg, 
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg, 

etter din vilje mens her jeg er gjest!

Og det er ikke noe Jesus heller vil enn å 
vise oss hvordan livet i kjærligheten, i 
sannheten og nåden leves. Men han tren-
ger seg ikke på. Han står ved vårt hjertes 
dør og banker på og «om noen hører min 
røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til 
den og holde nattverd med den, og den 
med meg» som han lover det i Åpenba-
ringsbokens tredje kapittel. Valget er vårt 
og vårt alene. Velger vi et liv med han, et 
liv etter hans vilje, et liv i troen på at han 
vet best, da kan vi bli hele mennesker, bli 
de Guds barn vi er skapt til å være. Og da 
kan også vi tillitsfullt synge:

Du er den eneste, helligste, reneste. 
Gi meg ditt rene og hellige sinn!

Frels meg av snarene, fri meg fra farene, 
ta meg til sist i din herlighet inn!

(Tekst: Ole Theodor Moe, 1863–1922, 
Musikk: Christian Sinding, 1856–1941)

Påsken er snart her. Oppstandelsesfesten 
og gleden skal snart begynne. Begynne 
igjen. En ny fest, en ny glede for noen. 
En kjent fest og glede for andre. Nyska-
pende er den hver gang. Om vi åpner vårt 
hjertes dør og lar Jesus lede an. 

Med ønsket om en velsignet påskefeiring 
for oss alle,

Christina Thaarup



SIDEN SIST
KoNSert 
Fredag 22. mars hadde vi besøk av gos-
pelkoret KEFAS fra København. Korleder 
Jacob Asmussen  førte oss sammen med 
KEFAS gjennom alle facetter av gospel-
musikken, fra høytempo-sanger til stille 
ballader. Det ble en kveld med ”trøkk”. 
For oss som sang ”O, happy day” i kor i 
vår ungdom var det gøy å kunne synge 
den igjen med et så flott kor.

MiSjoNSMåNed
Også i år var februar misjonsmåned der 
vi samlet inn penger til vårt samarbeids-
prosjekt med folket i Madzivire i Zim-
babwe. Førskolebygget er under bygging 
og nå er vi i mål med våre 30 000 kr.  
Vi startet med misjonsdagen 3. februar 
der misjonskonsulent Anne Ng Forster  
talte og delte siste nytt fra sine reiser i 
Afrika. 
 Etter gudstjenesten var det kirkelunsj 
med suppe og is. ”Måneden” ble avslut-
tet med gudstjenesten 24. februar hvor 
Christina Thaarup talte.
 I løpet av misjonsmåneden fikk vi inn 
kr 11 337,- I tillegg har det kommet inn 
kr 4.125 til katastrofen i Zimbabwe.
 Takk til misjonskomiteen for arbeidet 
de legger ned denne måneden.

Vårofferdag
Søndag 7. april feiret vi våroffer med 
besøk av prest Hilde Sanden-Bjønnes. 
Hun holdt en inspirerende preken om 
overganger både i naturen og i det indre 
mennesket. Canto deltok med sang og 
vårofferet ble samlet inn. Vi har til nå fått 
inn kr 26 118,-
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe 
med mange gode kaker. Vi markerte også 
flere jubilanter.

geNeraSjoNSgudStjNeSte 
Med SyMboljaKt
Søndag 10. mars var kristne symbol tema 
for gudstjenesten. Vi ble møtt av som-
merfugler ved inngangen og disse prydet 
også kirkens vegger. Under prekenen del-
tok menighetens medlemmer. De hentet 
konvolutter som hang på kirkeveggen. I 
disse fant de bilde av et kors og litt infor-
masjon om korset. Bildet av korset kom 
også opp på veggen. Vi lærte om mange 
forskjellige kors og hvor de brukes. Andre 
symbol som 
ble berørt var 
fisk, vann 
og lys. Barna 
fikk med seg 
små klistre-
merker med 
sommer-
fugler. 



SøNdag 14. april– palMeSøNdag
11.00 Gudstjeneste
Prest Christina Thaarup taler
Helge Solum leder
Organist: Tom Falmark 
Kirkevert: Francisca Matsanga og Paul 
Onokoko
Projektor: Per Christian Brynildsen

MaNdag 15. april
Samtalegruppe 2

torSdag 18. april – SKjærtorSdag
19.30 Andakt med nattverd
Prest Christina Thaarup taler og leder
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert: Bjørg Brynjulvsrud og Grethe 
Gulbrandsen

fredag 19. april – laNgfredag
11.00 Pasjonsgudstjeneste i Centralkirken, 
St. Olavsgate 28 i Oslo

SøNdag 21. april – påSKedag
11.00 Høytidsgudstjeneste
Prest Christina Thaarup taler
Terje Kristiansen leder
Organist: Olav Øgerid
Kirkevert: Randi Jansen og Helge Solum
Projektor: Anne-Kari Øgreid

Kirkekalender
Samtalegruppe4 og 5 onsdag 24. april

torSdag 25. april
12.00 Formiddagstreff
Dagens gjest: Njål Djurhus 

SøNdag 28.april
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Prest Christina Thaarup taler og leder
Kåre og Håkon Øgreid spiller
Kirkekaffe fra 18.45
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen 

Samtalegruppe 1 og 2 mandag 29. april

SøNdag 5. Mai
11.00 Gudstjeneste med nattverd
Hans Christian Palm taler
Prest Christina Thaarup leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Johanna Lundereng og Hege 
Brynildsen
Projektor: Per Christian Brynildsen

MaNdag 6. Mai
19.30 Canto øver

oNSdag 8. Mai
17.30 Personalkomite
19.30 Menighetskonferanse

lørdag 11. Mai
10.00 Dugnad

SøNdag 12. Mai 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
Prest Christina Thaarup taler og leder
Organist: Olav Øgerid
Canto synger
Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh
Projektor: Helge Solumgod påSKe!



Samtalegrupper mandag 13. og 
onsdag 15. mai

SøNdag 19. Mai
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Diakon Olav Øgreid taler og leder
Kåre Øgreid med band medvirker
Kirkekaffe fra 18.45
Projektor: Kirsten Hanneson

MaNdag 20. Mai
19.30 Canto øver

oNSdag 22. Mai
KuNSteN å leVe
Gjest: Rigmor Galtung

torSdag 23. Mai
12.00 Formiddagstreff
Dagens gjester: Anne-Kari og Olav 
Øgreid

torSdag 23. Mai
19.00 Jentekveld 

SøNdag 26. Mai
11.00 Gudstjenste
Prest Christina Thaarup taler og leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Francisca Matsanga og Paul 
Onokoko
Projektor: Hans Christian Palm 

tirSdag 28. Mai
19.30 Gruppeledersamling

Kirkekalender
oNSdag 29. Mai 
19.30 Menighetsråd

SøNdag 2. juNi
11.00 Gudstjeneste
Prest Christina Thaarup taler
Knut Kvaal leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Bjørg Brynjulvsrud og Grethe 
Gulbrandsen
Projektor: Per Christian Brynildsen

MaNdag 3. juNi
19.30 Canto øver

SøNdag 9. juNi – piNSedag
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Diakon Olav Øgreid taler 
Prest Christina Thaarup leder
Kåre og Håkon Øgreid spiller
Kirkekaffe fra 18.45
Projektor: Kirsten Hanneson

faSte SaMliNger
Hver tirsdag: Gågruppe for damer. Oppmøte i Hvervenbukta kl 11.15. 
Ta med niste, drikke og sitteunderlag. Ingen gågruppe 16. april.
Hver onsdag 10.00–13.00  
Åpen barnehage. Ta med niste. Vi serverer kaffe, te og saft. 
Ingen Åpen barnehage 17. april



DET SKJER

ferie og frihelg
Prest Christina Thaarup har fri helgen 
17–19. mai og deltar på etterutdannings-
kurs på Lia gård 3. til 7. juni.

MeNighetSbladet
Får du menighetsbladet i posten? I 
dag sender vi ut mange blader og både 
trykking og porto koster penger. Visste 
du at bladet kan sendes på e-post?
 Send e-postadressen din til christina.
thaarup@metodistkirken.no så ordner 
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

KuNSteN å leVe
22 mai får vi besøk av Rigmor Galtung på 
kunsten å leve-kvelden.

Rigmor Galtung (f. 1969) er en av landets 
mest kjente standup-komikere og en 
glitrende imitator. I utgangspunktet 
var hun en framgangsrik komiker med 
mange baller i luften og et energinivå 
over gjennomsnittet. Da hun selv ble skilt 
i en alder av 32, dukket sårbarheten opp, 
og hun endte til slutt opp på psykiatrisk 
avdeling med en alvorlig depresjon.
Etter mange år og flere innleggelser, 
innså hun til slutt at hun har en diagnose 
hun må leve med resten av sitt liv, – en 
bipolar 2 lidelse. Hun lar allikevel det 
positive og ressursene hun har, være 
viktige. Rigmor er levende opptatt av 
at man ikke er sin egen diagnose og at 
det er viktig å se løsninger og ikke bare 
begrensninger og utfordringer som følger 
enhver sykdom.

MeNighetSKoNferaNSe
Årets menighetskonferanse er 8. mai. Her 
får vi rapport fra prest, diakon, menig-
hetsråd og komiteer. Regnskap og bud-
sjett blir gjennomgått og nye medlemmer 
i råd og komiteer blir valgt. Og viktigst 
av alt: her kan du være med å bestemme 
menighetens framtid. Møt opp enten du 
er medlem eller ikke. Alle er velkommen!

geNeraSjoNSgudStjeNeSte
Søndag 12 mai blir det generasjonsguds-
tjeneste der vi skal bli kjent med flere 
symboler. Denne gangen er det symboler 
på juletreet og påskens symboler som er 
tema.



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

uttalelSe fra MeNighetSrådet i øStåSeN KirKe
I tiden etter den ekstraordinære generalkonferanse i USA har kirken vår, både i Norge 
og rundt om i verden vært preget av mye uro og en hard tone i debattklima. Ingen vet 
helt hvordan veien videre ser ut. På siste menighetsråd brukte vi god tid på å sam-
tale omkring dette og dele våre holdninger med hverandre. Fra samtalen sender vi ut 
følgende uttalelse:

Menighetsrådet i Øståsen kirke har 10.04.2019 drøftet hvordan vi skal forholde oss til 
det vedtak som Generalkonferansen gjorde i ekstra sesjon i februar 2019. 
 Vi ser med bekymring på de signaler som vedtaket sender til våre medlemmer, ven-
ner, nabolag og det norske samfunn. Generalkonferansen fastholder at LGBTQIA+ som 
lever i parforhold ikke kan ordineres til prester/diakoner. De kan heller ikke bli viet av 
våre prester.
 I vårt arbeid i forbindelse med ”Menighetsutvikling” våren 2017, var menighetsrå-
det og medlemmer av menigheten enige om at Øståsen menighet blant annet har som 
kjerneverdi å ”være et fellesskap preget av Guds kjærlighet, raushet og åpenhet, der 
den enkelte føler seg inkludert og verdsatt." Skal vi ta det arbeidet og den verdien på 
alvor, finner menighetsrådet det vanskelig å følge vedtakene som ble fattet i februar.
 Som medlemmer av menighetsrådet i Øståsen kirke vil vi fortsatt ha som kjerne-
verdi og satsingsområde at vi skal være en raus og inkluderende menighet, hvor alle 
mennesker skal føle seg velkomne. Vi håper at Metodistkirken med tiden kan åpne 
opp for at alle som føler seg kallet til å bli prester/diakoner vil få mulighet til det. Vi 
håper at våre prester også med tiden får mulighet til å vie likekjønnede par. 
 Det er pr i dag ingen begrensninger i LGBTQIA+ samlevendes mulighet for medlem-
skap, lederroller og tillitsverv i vår menighet. 



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER

14.04 Bodø
Diakon Helen Byholt Lovelace 

Sak 9,9-10
Fil 2,5-11

Joh 12,1-13

18.04
Sal 116,1-14

1 Kor 11,23-26
Joh 13,1-17

19.04 Matt 26,30-27,50

21.04 Molde 
Prest Tom Johnsen 

2 Mos 15,1-3
Kol 2,12-15
Joh 20,1-10

28.04 Trondheim 
Prest Lars Erik Nordby

Jes 45,5-8
1 Pet 1,3-9

Joh 20,24-31

05.05
Centralkirken Bergen 

Prest Dag Martin Østevold 
Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta Marie Olafsson 

Sal 23,1-6
1 Pet 5,1-4

Mark 6,30-44

12.05
Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen 

Prest Yngvar Ruud
Menighetsrådgiver Jon Løvland

Jes 40,26-31
2 Kor 4,14-18
Apg 8,26-39

19.05 Sotra  
Prest Tom G. Johnsen 

Diakon Vetle Karlsen Eide 

Ef 2,17-22
Joh 17,6-11

1 Kong 8,12-13.27-
30

26.05 Haugesund 
Prestene Marit Bjørnevik og Tove Synnøve Tveit

1 Kong 3,5-14
Ef 3,14-21

Matt 6,7-13

02.06 Stavanger 
Prest Torgeir Tveter

1 Kong 19,3b-13
1 Joh 5,6-12
Joh 16,12-15

09.06 Sandnes 
Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles Jourdan

1 Mos 11,1-9
Apg 2,1-11

Joh 14,23-29

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16b
1413 Tårnåsen


