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MENIGHETSBLAD

Metodistkirken i norge

Øståsen menighet

soM epler av gull i et sMykke av sølv er ord soM blir 
talt i rette tid. (Ordsp 25,11)



ORD TIL DEG
«Du har lov å plage presteN»

For flere år siden skrev jeg en kort 
betrakting med denne overskriften. Bak-
grunnen var at jeg hadde fått referert at 
noen hadde sagt: «Det jeg er opptatt av 
er ikke så viktig at jeg kan plage presten 
med det. Presten er alltid så travelt 
opptatt, og han har sikkert viktigere ting 
å bry seg med enn mine problemer og 
utfordringer.» Derfor skrev jeg, «du har 
lov å plage presten». 
 For meg er «den gode samtalen» og 
møtet med et annet menneske noe jeg 
har tid til. Jeg vet av egen erfaring hvor 
viktig det har vært at noen har hatt tid til 
å lytte til mine fortellinger, at noen har 
sett meg og hørt meg når jeg trengte det. 
I alle mine 40 år som prest har jeg sørget 
for å ha noen jeg har kunnet snakke med 
om mitt liv, en sjelesørger, en veile-
der eller en veiledningsgruppe. Jeg har 
erfart at det er mye sant i det psykologen 
Harry Goolishian sier: «Vi vet ikke hva 
vi tenker før vi har sagt det.»  Gjennom 
samtalen får vi hjelp til å sortere våre 
tanker, og mulighet til å oppdage nye 
veier og handlingsrom der vi trodde 
ingen vei fantes.
 Din fortelling er betydningsfull, fordi 
du er viktig og betydningsfull. Ikke alle 
våre fortellinger er behagelige eller lette 
å dele med andre. Noen fortellinger har 
tatt livskraften og livsmotet fra oss i lang 
tid. Når Jesus møter den samaritanske 
kvinnen (Johannes 4) så våger hun å for-
telle ham om sin vonde virkelighet. Etter 
samtalen merker vi at det har skjedd noe 
med henne. Hun møter sine naboer opp-
reist og frimodig og sier «Kom og se en 
mann som har fortalt meg alt det jeg har 

gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»  
Samtalen hadde ikke bare hjulpet henne 
til å se og finne seg selv, den hadde gitt 
henne nytt mot til å møte andre, og gitt 
henne et glimt av tro.
 Utsagnet jeg refererte til innledningsvis 
fikk meg også til å tenke igjennom hvilke 
signaler jeg sendte til andre når jeg 
fortalte om alt jeg hadde å gjøre og hvor 
travel jeg var, og jeg måtte på ny tenke 
igjennom hva som var det viktigste i liv 
og tjeneste.
 I dag håper jeg at jeg lever og tenker 
annerledes. Jeg har tid, tid til samtalen og 
de gode møtene med andre. Jeg har også 
lært meg at om jeg ikke har tid akkurat 
der og da, så kan jeg gjøre en avtale om å 
møtes på et tidspunkt som passer. 

Jeg ser frem til å være prest i Øståsen i 
menighet, og prest på Tårnåsen, Kolbotn 
og Oppegård. Om du tror du kan bruke 
meg som samtalepartner så er du vel-
kommen til å ta kontakt, så er det mitt 
ansvar å finne et tidspunkt der vi kan 
møtes.

Øyvind Helliesen, prest.



SIDEN SIST
Nye meDlemmer 
Så vidt vi vet, har vi aldri tatt opp med-
lemmer på sommersamlingene tidligere.
Men det gjorde vi i år. 7. juli ble Birgitte 
Falck-Jørgensen og Pål Østbye
tatt opp i menigheten. 21. juli ble Per 
Habberstad tatt opp. Gledelig!
Håper de vil trives godt blant oss.

årskoNferaNseN
I slutten av juni ble metodistkirkens års-
konfernse holdt i Oslo. Fra vår menighet 
deltok prest Christina Thaarup, diakon 
Olav Øgreid og delegat Anne-Brit L. 
Johansen. Dessuten var Roar Fortland og 
Johanna Lundereng tilstede. 
Det var knyttet stor spenning til årets 
konferanse på grunn av vedtaket som ble 
gjort på generalkonferansen i februar.  
 Det var kommet inn tre forslg til 
oppfølging. I løpet av konferansen ble 
disse endret til et som fikk flertall. Det 
ble vedtatt å nedsette et bredt sammen-
satt utvalg, som skal undersøke hvordan 
Metodistkirken i Norge kan bli en kirke 
som inkluderer begge syn på mennes-
kelig seksualitet. Utvalget skal svare på 
følgende spørsmål:
A.  Hva skal til for at Metodistkirken i 

Norge skal kunne leve med et fullt ut 
inkluderende syn på menneskelig sek-
sualitet.

B.  Hva er konsekvensene av de valg Års-
konferansen inviteres til å gjøre, i 
forhold til kirkeordning, økonomi, 
administrasjon og internasjonal til-
knytning.

Saken blir dermed tatt opp igjen på neste 
årskonferansen. Mer informasjon finnes i 
Brobyggeren og på metodistkirken.no

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 innsamlingen 
til prosjektet var Misjonsfesten onsdag 
28. august Roar G. Fotland holdt et 
innlegg om misjon før og nå.



søNDag 1. september
11.00 Gudstjeneste med nattverd
Roar G. Fotland taler og leder
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh
Projektor: Per Chr. Brynildsen

Onsdag 4. september

19.30 Felles gruppesamling

søNDag 8. september
11.00 Gudstjeneste
Gunnar Bradley taler
Knut Kvaal leder
Organist: Tom Falmark
Kirkevert: Bjørg Brynjulvsrud og 
Grete Gulbrandsen
Projektor: Helge Solum

mandag 9. september

Canto øver

tOrsdag 12 september

16.30 Middag i kirken
19.00 Jentekveld

søNDag 15. september
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Prest Ole Martin Andreassen taler
Diakon Olav Øgreid leder
Olav Øgreid spiller
Kirkekaffe fra 18.45
Projektor: Kirsten Hannesson

Samtalegruppe 1 og 2 
mandag 16. september
Samtalegruppe 3 og 4 
onsdag 18. september

Kirkekalender
tOrsdag 19. september

12.00 Formiddagstreff
Dagens gjest: Jorunn Wendel
Tema: Falkberget

19.30 Menighetsråd

søNDag 22.september
11.00 Gudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Organist: Aasta Engh
Kirkeverter: Francisca Matsanga og 
Paul Onokoko
Projektor: Per Chr. Brynildsen

mandag 23. september

Canto øver

sØndag 29.september

11.00 Gudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler 
Helge Solum leder
Organist: Tom Falmark
Kirkeverter: Anna og Terje Kristiansen
Projektor: Anne-Kari Øgreid

Samtalegruppe 1 og 2 mandag 30. 
september og samtalegruppe 3 og 4 
onsdag 2. oktober

søNDag 6. oktober – DiakoNieNs 
Dag
11.00 Gudstjeneste med nattverd
Diakon Olav Øgreid taler og leder
Organist: Tom Falmark
Kirkeverter: Francisca Matsanga og 
Paul Onokoko
Projektor: Hans Chr. Palm

mandag 7. OktOber

Canto øver



Onsdag 9. OktOber

19.30 kuNsteN å leve 
Gjest: Kjell Magne Bondevik
Tema: «En verden i endring - hvor 
sårbare er vi?»

tOrsdag 10. OktOber

16.30 Middag i kirken
19.00 Jentekveld

søNDag 13 oktober - høsttakkeDag
11.00 Gudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler og leder 
Organist: Olav Øgreid
Sang: Canto
Kirkeverter: Anna og Terje Kristiansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen

Samtalegruppe 1 og 2 mandag 14. 
oktober og samtalegruppe 3 og 4 
onsdag 16. oktober

tOrsdag 17. OktOber

12.00 Formiddagstreff
Dagens gjest: Harald Larsen
Tema: ”Sions harpe”

søNDag 20. oktober
Fellesgudstjeneste med menighetene i 
Oppegård

mandag 21. OktOber

19.30 Canto øver

tOrsdag 23. OktOber

19.30 Menighetsråd

Kirkekalender
søNDag 27. oktober – mbu-Dag
11.00 Gudstjeneste
Prest Maria Pedersen-Mong taler
Anne-Brit L. Johansen leder
Sang av BlesSing
Musikk: Kåre Øgreid
Kirkeverter: Johanna Lundereng og 
Hege Brynildsen
Projektor: Per Christian Brynildsen

mandag 28. OktOber

Canto øver

Samtalegruppe 1 og 2 mandag 28. 
oktober og samtalegruppe 3 og 4 
onsdag 30. oktober
 
søNDag 3. November
1100 Allehelgensgudstjeneste 
med nattverd
Prest Øyvind Helliesen taler 
Terje Kristiansen leder
Organist; Olav Øgreid
Sang: Canto
Kirkeverter: Randi Jansen og Helge Solun
Projektor: Anne-Kari Øgreid

mandag 4. nOvember

19.30 Canto øver

tOrsdag 7. nOvember

19.00 Jentekveld

søNDag 10. November
11.00 Fellesgudtjeneste for Oslo-området i 
Lillestrøm

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

Hver onsdag: Åpen barnehage kl 10 til 13. Ta med niste. Vi sørger for drikke.



DET SKJER

miDDagsserveriNg
Vi har vedtatt å prøve med middags-
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? Snakk 
med Johanna.

hvorfor griper ikke guD iNN?
Søndag 22. September er dette over-
skriften på søndagens preken. Teksten 
er hentet fra «Kirkeårets tekster» og 
Ruts bok.  Eksempler på spørsmål som 
prekenen tar opp er «hvorfor opplever 
jeg at Gud ikke hjelper meg når livet blir 
vanskelig?», «hvorfor erfarer jeg ikke at 
Gud svarer på mine bønner- selv om jeg 
ber både dag og natt?». Vanlige men-
nesker som deg og meg opplever til tider 
at livet kan bli så vanskelig at det nesten 
ikke er til å holde ut. Årsakene kan være 
mange- sykdom og ulykke, sorg, sam-
livsbrudd, konflikter på jobb, i familien, 
kirken. Problemer og kriser som når de 
rammer oss kjennes helt uvanlige, men 
samtidig vet vi at lidelse og smerte også 
er en del av det å leve som menneske. 

høsttakkeDageN
Søndag 13. oktober er det Høsttakkedag. 
Da har vi ønsket at vår nye prest skal tale.
Han er en solid forkynner og vi gleder oss 
til å høre ham også denne dagen. Bud-
sjettet for dagen er på Kr 37.000. Hvis vi 
løfter i flokk, klarer vi dette målet.

mbu-DageN 
27. oktober får vi besøk av BlesSing fra 
Centralkirken i Oslo. De tar med seg 
pianisten sin, Kåre Øgreid, og prest Maria 
Pedersen Mong vil tale på gudstjenesten.
Du må ikke gå glipp av dette.

kuNsteN å leve
Kjell Magne Bondevik, prest, tidligere 
statsminister og leder av Oslosenteret for 
fred og menneskerettigheter, besøker oss 
på «Kunsten å leve» onsdag 9. oktober 
kl 19.30. Han har satt opp følgende tema: 
«En verden i endring - hvor sårbare er 
vi?» Dette er både dagsaktuelt og spen-
nede.
 Bondevik var statsminister i perio-
dene 1997-2000 og 2001-2005. Han var 
utenriksminister i 1989-1990 og kirke- 
og undervisningsminister i 1983-1986. 
Gjennom Fredssenteret ønsker han å 
videreføre sitt engasjement for fred og 
menneskerettigheter og bruke sine rike 
erfaringer i dette viktige arbeidet. 
 Sørg for at du får med deg dette arran-
gementet.

åpeN barNehage
Onsdag 28. august starter Åpen barneha-
ge som nå skal ledes av Inger Lundereng. 
Vi håper på en god start for Inger og at 
det kommer mange barn til disse sam-
lingene.



østÅsen kirke – Metodistkirken pÅ kolbotn

Adresse    Kornmoveien 16b, 1413 Tårnåsen.
Bankgiro  2801 44 38132

  vipps-nr. 20895 
E-post       kolbotn@metodistkirken.no
Webside  www.metodistkirken.no\kolbotn
Facebook www.facebook.com/OstasenKirke/
Prest  Øyvind Helliesen
E-post  oyvind.helliesen@metodistkirken.no
Telefon  404 01 515
Diakon  Olav Øgreid
E-post  oegre@online.no 
Telefon  900 29 011

økoNomi
Gaver til menigheten har strømmet inn jevnt og trutt i sommer. Ved utgangen av juli 
hadde vi fått inn Kr 354612. Det er ca 9000 mer enn budsjettet og 3000 mer enn 2018. 
Takk for solid givertjeneste!
 I tillegg til dette fikk vi en stor gave til menigheten på kr 200.000. Det er fantastisk! 
Hjertelig takk for denne gaven også.  

Offerytelser til menigheten
(budsjett beregnet forholdsmessig etter inntekt 2018)
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FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER

01.09
Centralkirken, Oslo

Prestene Ola Westad og 
Maria Pedersen-Mong

Jeremia 2.4-13, 
Salme 81.1,10-16, Hebr. 

13.1-8,15-16, Luk 14.1, 7-14

4 Mos 13,17-27
Rom 1,16-17

Joh 4,27-30.39-43

08.09
Grünerløkka, Oslo og IMCO

Prest Terje Nilsen
Jer 18:1-11

Sal 139:1-6, 13-18, Filem 
1-21,  Luk 14:25-33

Joh 15,13-17
2 Mos 18,13-24

Apg 6,1-7

15.09
Moss

Prest Anne Berthling
Diakon Lisa Kristin Hanielsen

Jer 4:11-12, 22-28, Sal 14 
 1 Tim 1:12-17

Luk 15:1-10

Jer 9,23-24
Fil 3,7-14

Matt 19,27-30

22.09
Fredrikstad

Prest Ole Martin Andreassen
Jer 8:18-9:1, Sal 79:1-9/Sal 4 

1 Tim 2:1-7
Luk 16:1-13

Rut 1,7-11.16-19a
1 Kor 13,7-13
Joh 15,9-12

29.09
Petrikirken, Kjølberg
Prest Svein J. Veland

Diakon Marit Kristine Danielsen

Jer 32:1-3a, 6-15, Sal 91:1-6, 
14-16,  Tim 6:6-19

Luk 16:19-31

Ordsp 9,1-5
1 Kor 1,18-25
Matt 11,16-19

06.10
Metodistkirken i Norge,  
Nasjonalt Arbeid (MNA)
Leder Magnus Løvland 
Evangeliseringens dag

Klag 1,1-6, Sal 137, 
2 Tim 1,1-14, 
Luk 17,5-10

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

Fil 1,20-26

13.10
Porsgrunn

Prest Vidar S. Bjerkseth
Jer 29,1, 4-7 Sal 66,1-12

2 Tim 2,8-15 Luk 17,11-19
Sal 38,10-16
1 Joh 4,11-16
Mark 1,40-45

20.10
Larvik

Prest Idar Halvorsen
Jer 31:27-34 

Sal 119,97-104/Sal 19
2 Tim 3,14-4,5 Luk 18,1-8

1 Sam 3,1-11
1 Kor 9,19-23
Luk 9,57-62

27.10
Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness 
Joel 2,23-32  Sal 65
2 Tim 4,6-8, 16-18

Luk 18,9-14

Mi 7,18-19
2 Kor 13,5-8
Luk 15,11-32

03.11
Hvittingfoss og Skien

Prest Andreas Kjernald
Daniel 7.1.3,15-18, Salme 
149, Efeser 1.11-23, Lukas 

6.20.31

Hebr 11,11-16.39-40
Luk 6,20-23
Jes 60,18-22

10.11
Øståsen

Prest Øyvind Helliesen
Diakon Olav Øgreid

Haggai 1.15b-2.9. Salme 
145.1-5,17-21, 2.Tess 2.1-
5,13-17, Lukas 20.27-38

3 Mos 19,1-2.16-
18.33-34
Jak 2,1-9

Luk 10,25-37

søNDageNs bibeltekster
På denne siden finner du som vanlig søndagens bibeltekster. Denne høsten har vi også lagt inn tekstene 
fra den internasjonale felleskirkelige tekstrekken. De brukes av flere kirkesamfunn, og er den offisielle 
tekstrekken for The United Methodist Church. Spalten helt til høyre er de norske «kirkeårets tekster» og 
disse vil oftest være dem som blir brukt i gudstjenesten. Vi håper dere som bruker å lese tekstene som en 
del av forberedelsene til søndagen, vil sette pris også å kunne lese tekstene fra «metodistrekka».

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16b
1413 Tårnåsen


