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MENIGHETSBLAD

Metodistkirken i norge

Øståsen menighet

Øståsen kirke Ønsker alle en velsignet soMMer!



ANDAKT
TAKK

«Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker 
på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg 
for dere alle med glede. For fra første dag og 
fram til nå har dere hatt del med meg i evan-
geliet. Og jeg er trygg på at han som begynte 
sin gode gjerning i dere, skal fullføre den - 
helt til Jesu Kristi dag.»

Slik lyder noen av de innledende ordene 
i Filipperbrevets første kapittel. Det er et 
brev apostelen Paulus skrev til menighe-
ten i Filippi. En menighet han var svært 
glad i.
 Da jeg leste disse ordene for et par uker 
siden slo det meg at jeg kunne kjenne 
meg igjen i Paulus sin takk til Filip-
pinene. For denne min siste andakt til 
menighetsbladet kommer å handle om 
å si takk. Takk! Takk til alle dere som er 
en del av Øståsen menighet uansett om 
det er som medlemmer eller venner av 
menighet. Takk at jeg har fått lov til å 
være prest sammen med dere. Takk at jeg 
har fått lov å lære noe om hva prestetje-
nesten innebærer i fellesskapet med og i 
tjenesten for og med dere dere.
 Takk for gudstjenestefellesskap. Takk 
for matfellesskap. Takk for bønnens 
fellesskap. Takk for dugnadsfellesskap. 
Takk for alle de forskjellige former for 
fellesskap vi har delt med hverandre.
Selv om min livsvei nå går i en annen 
retning, til en annen plass enn Tårnåsen 
og Øståsen menighet så vil jeg bære alt 
det vi har delt med meg videre. Samti-
dig vet jeg, for det sier min tro meg, at 
Gud er med oss alle. Derfor kan også jeg 
istemme ordene fra Filipperbrevet og 
for min tro gjør meg trygg på at de også 

gjelder menighetsfelleskapet i Øståsen 
kirke:
«Og jeg er trygg på at han som begynte sin 
gode gjerning i dere, skal fullføre den - helt 
til Jesu Kristi dag.»

Med ønske om Guds velsignelser over oss 
alle og takk for alt,

Christina Thaarup



SIDEN SIST
MeNigheteNs årsMøte – 
MeNighetskoNferaNseN
8. mai hadde menigheten sitt årsmøte. 
Her ble rapporter, budsjett og regnskap 
gjennomgått. Det var valg på menighets-
råd, der alle hadde sagt ja til gjenvalg. 
Menighetsrådet består av følgende:

Leder Anne-Kari W. Øgreid
Nestleder Velges i MR
Sekretær Velges i MR
Kasserer Olav Øgreid
2018–2020 Aasta Karen Engh
2019-2021 Knut Kvaal
Prest Øyvind Helliesen
Diakon Olav Øgreid
Forvaltning Helge Solum
Evangelisering Roar G. Fotland
Misjon Randi Kvaal
Pastoralkomite Anne-Brit Lillethun 
Johansen
Legdelegat Anne-Brit Lillethun Johansen

DugNaD
Lørdag 11. mai hadde vi vårens dugnad. 
Vi var 11 samlet på dugnanden og fikk 
gjort kirken vår vår-fin 
Takk til alle som kom og bidro.
Kunne du ikke delta denne gangen, blir 
det anledning senere.

geNerasjoNsguDstjeNeste
Søndag 12. mai feiret vi generasjonsguds-
tjeneste sammen. Vi fortsatte symbol-
oppdagelsesreisen fra forrige genera-
sjonsgudstjeneste og denne gang fant vi 
ut av hva juletreet og påskekyllingen kan 
si oss om kristen tro. Etter gudstjenes-
ten var det kirkekaffe for alle. Vi var 45 
samlet på gudstjeneste og til fellesskap i 
kirken.

kuNsteN å leve
22 mai fikk vi besøk av Rigmor Galtung 
på kunsten å leve-kvelden. Hun kom inn 
alias Gro Harlem Brundtland, men ble 
snart seg selv.
 Hun fortalte om livet med en bipolar 
lidelse med innlevelse og humor. For alle 
65 fremmøtte ble det en strålende kveld 
med en fin blanding av latter og alvor, 
glimt av livets solsider og livets skygge-
sider.

åpeN hytte piNseafteN
Vi takker Rolf og Anne Grete Arnesen 
som inviterte til «åpent hus» på hytta 
i Skjeberg på pinseaften. Veldig hygge-
lige intiativ. Vi kommer gjerne igjen, eller 
besøker andre i sommerlandet om noen 
skulle få lyst å invitere!

DøDsfall
Oddvar Næss døde brått og uventet 
fredag 10 mai. Han ble begravet fra 
Øståsen kirke fredag 24. mai.
Våre tanker går til Marit, hennes tre 
barn, svigerbarn og barnebarn. Vi lyser 
fred over Oddvar Næss sitt minne!



søNDag 16. juNi– takkeDag
11.00 Gudstjeneste
Prest Christina Thaarup taler
Anne-Brit L. Johansen leder
Canto synger
Organist: Olav Øgreid
Avskjed med Christina
Kirkekaffe på terrassen 
Kirkevert: Anna  og Terje Kristiansen
Projektor: Helge Solum

søNDag 23. juNi 
11.00 Ordinasjonsgudstjeneste  i  
Centralkirken, St. Olavsgate 28 i Oslo
Tilsynsprest Knut Refsdal, 
pastor Steinar Hjerpseth
Preken ved biskop Christan Alsted
Musikk ved Kåre Øgreid med band og 
Øyvind Bjorå
Kirkekaffe

Vakt uke 26 Terje Nilsen 
Tlf. 92021096

søNDag 30. juNi
19.30 Sommerkveld
Prest Terje Nilsen taler
Musikk: Erland Sætrang
Kirkevert:Bjørg Brynjulvsrud
Kirkekaffe kl 18.45

Vakt uke 27 Olav Øgreid
Tlf. 90029011

søNDag 7. juli
19.30 Sommerkveld
Diakon Olav Øgreid taler
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert:Paul Onokoko og Francisca 
Matsanga
Kirkekaffe kl 18.45

Kirkekalender
Vakt uke 28 Ola Westad
Tlf. 41415802

søNDag 14. juli
19.30 Sommerkveld
Prest Christina Thaarup taler
Musikk: Aasta Engh
Kirkevert:Anne Grete og Rolf Arnesen
Kirkekaffe kl 18.45

Vakt uke 29 Christina Thaarup
Tlf. 94805686

søNDag 21. juli
19.30 Sommerkveld
Prest Christina Thaarup taler
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert:Randi og Knut Kvaal
Kirkekaffe kl 18.45

Vakt uke 30 Harald Larsen
Tlf. 97046277

søNDag 28. juli
19.30 Sommerkveld
Per Christian Brynildsen taler
Musikk: Tom falmark
Kirkevert:Hege og Per Christian Brynildsen
Kirkekaffe kl 18.45

Vakt uke 31 Steinar Hjerpseth
Tlf. 922 84 374

søNDag 4. august
19.30 Sommerkveld
Roar G. Fotland taler
Musikk: Erland Sætrang
Kirkevert:Randi og roar Fotland
Kirkekaffe kl 18.45

Vakt uke 32 Steinar Hjerpseth
Tlf. 922 84 374



søNDag 11. august
19.30 Sommerkveld
Musikk: Aasta Engh
Kirkevert:Randi Jansen og Helge Solum
Kirkekaffe kl 18.45

Vakt uke 32 Maria Pedersen
Tlf.  454 15 233

søNDag 18. august
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Diakon Olav Øgreid taler og leder
Kåre Øgreid spiller
Kirkekaffe fra 18.45
Kirkeverter: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen

søNDag 25. august – saMliNgsDag
11.00 Gudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler
Anne-Brit L. Johansen leder
Canto Synger
Musikk: Olav Øgreid
Kirkekaffe med info fra Årskonferansen
Projektor: Helge Solum

Kirkekalender
oNsDag 28. august
19.30 Misjonsfest
innlegg om misjon før og nå ved 
Roar G. Fotland
Loddsalg og kafeteria fra kl 18.30

søNDag 1. septeMber
11.00 Gudstjeneste med nattverd
Roar G. Fotland taler og leder
Musikk: Tom Falmark
Kirkekaffe 

oNsDag 4. septeMber
19.30 Felles gruppesamling

faste saMliNger
Hver tirsdag: Gågruppe for damer. Oppmøte i Hvervenbukta kl 11.15. 
Ta med niste, drikke og sitteunderlag. Siste gang før sommeren
Starter opp igjen 27. august.

Har du spørsmål angående menigheten 
i ferien som ikke angår kirkelige 
handlinger?
Kontakt menighetsvakt:
Uke 26 og 27:
Olav Øgreid, tlf: 900 29 011
Uke 30 og 31: 
Helge Solum tlf: 90786396



DET SKJER

vår Nye prest – øyviND hellieseN

Fra 1. august er Øyvind Helliesen ansatt 
som prest hos oss i 40 % stilling. Han bor 
i Fredrikstad og blir boende der, men sier 
at han vil være prest for Øståsen menig-
het fullt og helt.
 Mange av oss kjenner han fra før, siden 
han har vært tilsynsprest på vårt distrikt 
en del år. Han har tidligere vært prest 
Kristiansund, Stavanger og Trondheim.
 I årenes løp har han hatt mange og 
ulike lederverv i kirken, både nasjonalt 
og internasjonalt.  Akkurat nå er det de 
internasjonale oppgavene som engasjerer 
ham, i kirkens Europaråd, i World Me-
thodist Council og Det Juridiske Rådet for 
UMC.

Han sier om seg selv:
Jeg tror jeg har min styrke som prest i det 
å være samtalepartner, forkynner, under-
viser og leder. Som leder er jeg opptatt av å 
være med å utruste og myndiggjøre andre til 
tjeneste. 
 Mitt store forbilde er Jesus – og akkurat 

som han ønsker jeg å møte alle mennesker 
med Guds nåde og kjærlighet, og jeg er opp-
tatt av å møte menneskene der menneskene 
er. Kirken er ikke kirkebygningene, kirken 
er menneskene. Vi er kirke på de steder vi 
befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, 
i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle 
mennesker som ønsker å være en del av den.

Vi ønsker Øyvind Helliesen velkommen til 
vår menighet og ser fram til samarbeidet 
med ham. 
 Du kan lese mer om den nye presten på 
nettsiden vår: 
http://www.metodistkirken.no/kolbotn

DiakoN i 20 % stilliNg
Olav Øgreid har tilbudt seg å jobbe som 
diakon i menigheten i en 20 % stilling.
Det betyr at han vil ta seg av en del dag-
lige rutiner som kontorarbeid m.m.
Han vil også ha ansvar for en del guds-
tjenester og besøkstjeneste i samarbeid 
med presten.
 Vi takker Olav for den tjensten han tar 
på seg for fellesskapet vårt.

ruNDe føDselsDager
Mandag 17. juni fyller Bjørg Larsen 90 år 
og onsdag 19. juni fyller Astri Thomassen 
100 år.
 De ønsker ikke gaver e.l. i forbindelse 
med dagene, men menigheten gratulerer 
begge to og ønsker Guds velsignelse over 
jubilantene.



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 Fra 1. 8. Øyvind Helliesen
E-post  christina.thaarup@metodistkirken.no
Telefon  948 05 686 fra 1.8. 900 29 011
Diakon  Olav Øgreid
E-post  oegre@online.no 
Telefon  900 29 011

MisjoNsfest og Nytt prosjekt
Vi har fått nytt misjonsprosjekt. Vårt 
største prosjekt hittil. Vi skal være med 
å rehabelitere en skole i John Dean Town 
i Liberia samt bygge nytt klasserom 
til skolen. Vi har lovet å samle inn kr 
60.000,- til prosjektet. Under ledelse av 
den flotte Misjonskomiteen vår, har vi tro 
på at dette skal lykkes.
 Den offisielle starten for innsamlin-
gen til prosjektet blir på Misjonsfesten 
onsdag 28. august kl. 19.30. Vi begynner 
som vanlig med kafeteria og utloddning 
fra kl 18.30. Sett gjerne kryss i kalenderen 
allerede nå.
 Roar G. Fotland vil holde et innlegg om 
misjon før og nå.

MetoDistkirkeNs soMMerfest
Sommerfesten arrangeres på Fredtun 
ved Stavern 25.–28. juli. Det er fremdeles 
mulig å melde seg på.
http://www.metodistkirken.no
Lørdag blir det stort misjonsmarked. Alle 
er velkommen på dagstur til Stavern og 
markedet.

MiDDagsserveriNg
Vi har vedtatt å prøve med middagss-
servering for barnefamilier en dag i 
måneden. Johanna Lundereng vil være 
ansvarlig for opplegget, men hun trenger 
flere medhjelpere. Kan du tenke deg å 
hjelpe til en eller flere ganger? Det blir et 
informasjonsmøte onsdag 21. august.
Første Middag i kirken blir torsdag 12. 
september.

Mbu-Dag
 I år blir MBU-dagen 
markert den 27. ok-
tober. Vi får besøk av 
barnekoret BlesSing 
fra Centralkirken og 
prest Maria Pedersen.
Sett av dagen allere-
de. Mer informasjon i 

neste nummer av menighetsbladet. 



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER

16.06 Årskonferansen
Jes 6,1-8

Luk 24,45-48
Apg 17,22-34

23.06 Årskonferansen
Esek 36,25-29a

Rom 6,3-8
Joh 3,1-13

30.06 Flekkefjord  
Prest Einar Chr. Drange

1 Sam 1,9-18
1 Joh 3,1-3

Mark 10,13-16

07.07 Egersund 
Prest Victor Sekyere

Sal 22,8-12
1 Tess 2,5-13
Matt 9,35-38

14.07 Sommerfesten på Fredtun, Stavern
Jer 6,16-19
Gal 1,6-9

Matt 18,12-18

21.07 Kristiansand og Lista 
Prest Solveig A. Skaara

Jes 66,18-19
Apg 9,1-19

Mark 3,13-19

28.07 Kongsvinger 
Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen

Esek 37,1- 5.10-14
Mark 5,35-43

Fil 1,20-26

04.08 Hamar  
Prest Jorunn Wendel 

Jos 22,1-6
Fil 1,9-11

Mark 12,28-34

10.08
1 Mos 4,8-15
Rom 14,10-13
Luk 6,36-42

17.08 1 Mos 33,1-11
Ef 4,29-32

Mark 11,25-26

25.08 Rom 8,1-4.14-18
1 Mos 21,9-13

Joh 8,31-36

01.09
4 Mos 13,17-27

Rom 1,16-17
Joh 4,27-30.39-43

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16b
1413 Tårnåsen


