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ORD TIL DEG
DANSE MED ENGLER
Har du danset med englene? Har du 
sett englene fly, eller kanskje hørt dem 
synge?
 Selma Lagerløf skriver i novellen 
”Den hellige natten” at englene flyr 
under himmelen hver julenatt. Det 
kommer bare an på om vi har øyne 
som ser dem.
 Jeg tror at engler finnes. Jeg tror ikke 
de skal tilbes, heller ikke at vi forsøke 
å kommunisere med dem. Selv har jeg 
aldri sett en engel, men jeg tror en-
glene er Guds sendebud, deres oppgave 
er først og fremst å tjene Gud og å lede 
vår oppmerksomhet mot Jesus.
 I vårt hjem pynter vi med engler hele 
året. I ukene før jul fylles hver ledig 
plass med store og små engler. Englene 
minner oss først og fremst om det 
budskap englene sang julenatt: «Ære 
være Gud i det høyeste, og fred på jor-
den blant mennesker Gud har glede i!»
 Da vi var barn var det naturlig for 
mange av oss å tro på engler. Noen 
hadde bilder av engler på veggen, og vi 
kjente trygghet da vi sang «Jeg har en 
engel som følger meg»
 Kanskje er det lengselen etter trygg-
het og tilhørighet, lengselen etter noe 
som er større, noe vi kan håpe og tro 
på i en verden som kjennes utrygg, 
som gjør at så mange av oss henter 
frem englene i adventstiden.

I en sang skrevet av musikeren Per 
Harling utrykkes det slik: 

I en verden av kosmiske under- 
ser barnet det vi ikke ser
Et blad som et vindpust får løfte, 

blir en engel som danser og ler.
”Ser du englene pappa som danser, 
Og hør på musikken – slik sang, 
roper barnet og spiller på harpen 
hvor strenger av garn skaper klang.

”Men for lekens mystikk er vi blinde- 
og døve for liksom musikk-
Vi flykter og lukker oss inne, 
fra gleden i barnlige blikk.
Så dans du med englene, 
dans nå mitt barn. 
Lek mens du er den du er. 
Syng til din harpe med strenger av garn, 
så lenge som toner er nær..
Den dagen skal komme da alle er barn 
og leken er større en før, 
da alle får danse blant engler og garn, 
og ingen får stenge sin dør.

I Guds øyne er vi alle barn, Guds barn. 
Jesus sa til og med: Den som ikke tar 
imot Guds rike slik som et lite barn, 
skal ikke komme inn i det.»
 Skulle vi våge å be om at Gud må gi 
oss troens øyne slik at vi kan se, at vi 
igjen må få kontakt med barnet i oss, 
slik at vi kan våge danse, leke og synge 
med englene. Tro at også vi hører med 
til de englene synger om «mennesker 
Gud har glede i».
 Det er mange som finner veien til 
kirken i advent og juletiden. Til deg 
som kommer vil jeg si, du er vel-
kommen, du hører til. Kanskje vil vi 
sammen høre engelsangen- tonene vi 
trodde var borte, se engledansen, og 
kjenne vindpustet fra en engel som 
flyr..

Øyvind Helliesen, prest.



SIDEN SIST
KuNsteN å leve
Onsdag kveld 9. oktober var det tid for 
høstens Kunsten å leve kveld. Kveldens 
kåseri hadde tema ”En verden i end-
ring – hvor sårbare er vi”. Tidligere 
statsminister Kjell Magne Bondevik 
fortalte fra sin tid som politiker, om 
hvordan han sto oppe i viktige valg og 
hvordan opplevelser i barndommen 
hadde påvirket ham. Han fortalte også 
en del om arbeidet til Oslosenteret for
fred og menneskerettigheter, som han 
leder i dag. Her la han vekt på de gode 
nyhetene som sjelden kommer fram i 
media.
 Kveldens musikalske innslag var ved 
Hildring under ledelse av Helene Lie-
pelt Nystedt på vokal og fiol. Det øvrige 
bandet besto av Kåre Øgreid på piano, 
Håkon Øgreid på gitar og Brynjar B. 
Nystedt på bass.
 Vårens Kunsten å leve blir 25. mars. 
Gjest blir Stein P. Aasheim

HøsttaKKedag
Søndag 13 oktober feiret vi høsttak-
kedag! Vår egen prest Øyvind Helliesen 
talte og ledet gudstjenesten, sangkoret 
Canto sang og Myrvollsekstetten spilte. 
Denne søndagen startet vår høstoffer-
innsamling. Resultatet for søndagens 
innsamling ble kr. 29.000,- Vi har 
budsjettert med kr. 37.000,- i gaver. Vi 
tror det er mulig å nå. Har du ikke fått 
gitt din gave enda, kontakt Olav Øgreid 
som kan hjelpe deg med dette.

KirKebygget 50 år
Her legges grunnsteinen. Vi markerer 
jubileet på gudstjenesten 24.november

bøNN i November
Vi ber for alle som lengter; for kvinner og menn som kjemper 

for en bedre verden. 
Vi ber også for dem som ikke har krefter til kampen, 

men likevel har lengselen i seg.
Gi kraft og mot og styrke, så lengselen får næring og håpet aldri dør!

Bevar oss i troen på deg mens vi venter på rettferdighetens gjennombrudd
Ved din gjenkomst i herlighet. (Bønneboken 2002)

Hjelp oss denne måneden å være en menighet som sprer lys og håp i mørket,
Vi ber spesielt for dem som erfarer sorg og savn – la dem få se at de ikke er alene

Vi ber for alle som er redde og som synes fremtiden er truende
Gi dem vissheten om at fremtiden er i dine hender

Vi ber for barna og de unge
Bevar dem, gi dem tro og fremtidshåp

Og hjelp oss som menighet å skape rom felleskap for alle generasjoner.



maNdag 4 November
19.30 Canto øver til Lysmessen
 
torsdag 7. November
19.00 Jentekveld

søNdag 10 November
11.00 Felles gudstjeneste i Lillstrøm 
metodistkirke
Taler: Biskop Tor B. Jørgensen
Fokus: Papirløse

maNdag 11. November 
Samtalegruppe 1 og 2
19.30 Canto øver til Lysmessen

oNsdag 13 November
Samtalegruppe 3 og 4

torsdag 14. November 
16.30 Middag i kirken

lørdag 16. November
16.00 Canto 50 år. Konsert og fest. 
Påmelding innen 10 november

søNdag 17. November
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler
Tema «Dette brenner jeg for...
Diakon Olav øgreid leder
Kåre Øgreid m/band medvirker
Kirkekaffe med nystekte vafler fra 18.45
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L

maNdag 18. November
19.30 Canto øver til Lysmessen

torsdag 21. November
12.00 Formiddagstreff
Roar G. Fotland: ”Misjon sett med 
nasjonale øyne”

Kirkekalender
lørdag 23. November 
10.00–14.00 Dugnad

søNdag 24 November
11.00 Gudstjeneste
Taler: Øyvind Helliesen
Tema: Kristus er konge
Rolf Arnesen leder
Musikk: Aasta K. Engh
Canto synger
Markering av at kirkebygget er 50 år
Kirkevert: Johanna Lundereng og Hege 
Brunildsen
Projektor: Per Christian Brunildsen

maNdag 25. November 
Samtalegruppe 1 og 2
19.30 Canto øver til Lysmessen

oNsdag 27. November
Samtalegruppe 3 og 4

søNdag 1. desember
1. søNdag i adveNt
11.00 Gudstjeneste med nattverd
Roar g. Fotland taler og leder 
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert: Anna og Terje Kristiansen
Projektor: Hans Christian Palm

maNdag 2. desember
19.30 Canto øver til Lysmessen

søNdag 8. desember
2. søNdag i adveNt
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
Diakon Olav Øgreid taler 
Per Christian Brynildsen leder 
Musikk: Olav Øgreid og 
Myrvollsekstetten
Kirkekaffe ved misjonskomiteen
Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh
Projektor:Helge Solum



maNdag 9. desember
19.30 Canto øver til Lysmessen

oNsdag 11. desember
19.30 Menighetsråd

Fredag 13. desember
20.00 Årets julekonsert – Lysmesse
Kor, band og solist

søNdag 15. desember
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Kåre Øgreid og Håkon Øgreid medvirker
Kirkekaffe fra 18.45
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen

torsdag 19. desember
12.00 Formiddagstreff
”Advent – før og nå” ved Anne Grete 
og Rolf Arnesen

søNdag 22. desember
Ingen gudstjeneste

øståseN KirKe øNsKer alle eN 
velsigNet juleHøytid et godt Nytt 
år! taKK For alt vi delte sammeN i 
året som Har gått.

Kirkekalender
julaFteN 24. desember
15.00 Generasjonsgudstjeneste. 
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Tårnåsen skolekorps medvirker
Juleinnsamling
Kirkevert: Bjørg Brynjulvsrud og Grethe 
Gulbrandsen
Projektor: Helge Solum

juledag
12:00 Gudstjeneste 
Roar Fotland leder
Musikk: Olav Øgreid 
Kirkevert: Francisca Matsanga og Paul 
Onokoko
Projektor:Hans Christian Palm 

lørdag 28. desember
15:00 Juletrefesr
Rolf Arnesen leder
Juleandakt v/Anne Grete Arnesen
Musikk: Tom Falmark

søNdag 5. jaNuar
11.00 Fornyelsesgudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Musikk: Olav Øgreid
Kirkekaffe
Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh

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. Ingen åpen barnehage i julen. 



 I år som tidligere får koret ledsagelse 
av Kåre og Håkon W. Øgreid piano og 
gitar, Tone Buvik og Marianne Grini på 
fløyter, Håkon Brynjulvsrud på bass, og 
for første gang Jan Halvorsen på eup-
honium. På orgel er Olav Øgreid trofast 
tilstede. Årets solist er 17 år gamle Ida 
Tunestveit, hun er født og oppvokst i 
Oppegård, men bor nå i Son. Ida er et 
stort talent som går på musikk-linjen 
på Ski Videregående. Hun har de siste 
sommerne fått anledning til delta på 
sangseminar i Salzburg. Hun behersker 
både seriøs musikk og pop, og koret ser 
frem til å samarbeide med henne. 
 Som vanlig skapes det en god stem-
ning og avslappende atmosfære på 
disse lysmessene.  

juleN i øståseN KirKe
24. desember, julaften, feirer vi ge-
nerasjonsgudstjeneste kl. 15.00 iPrest 
Øyvind Helliesen taler og leder. Tårnå-
sen skolekorps medvirker. Det blir også 
juleinnsamling til støtte for misjons-
prosjektet vårt. Velkommen!

25, desember, juledag, blir det høy-
tidsgudstjeneste kl. 12.00. Prest Roar G. 
Fotland leder og taler. Velkommen!

Juletrefest
Lørdag 28. Desember kl. 15.00, er det 
juletrefest for små og store. Vi skal 
kose oss med medbrakt julebakst så 
ta med det du har til overs. Vi skal gå 
rundt juletreet og synge julesanger. 
Rolf Arnesen leder og Anne Grete Ar-
nesen holder andakt. Velkommen!

DET SKJER

saNgKoret CaNto
Slik som kirkebygget runder også 
Canto 50 år i år. 
 Koret har i løpet av disse 50 årene 
vært en stabil enhet i menigheten, selv 
om antall sangere i de seneste årene 
har gått tilbake. Men Cantoistene har 
valgt å stå på og holde skuta flytende 
så lenge det er mulig. I de siste 25 
årene har det vært viktig for koret å 
kunne avholde en julekonsert. Dette 
arrangementet som kalles Lysmesse 
har samlet sangvenner i og utenfor 
menigheten. 
 Likevel er det å kunne synge på 
gudstjenestene det koret ser som sin 
viktigste oppgave. 
 Canto vil markere de 50 årene med 
en hyggelig sammenkomst lørdag 
16.november kl.1600 i kirken. Koret vil 
av holde en liten konsert med noen av 
de sangene som sto på repertoaret for 
50 år siden, samt litt fra senere tid. 
Deretter blir det middag og hyggelig 
samvær i peisestuen.
 Koret ønsker at alle tidligere sangere 
kan komme denne dagen. En er usikker 
på om det finnes en fullstendig navne-
fortegnelser i arkivet over tidligere 
sangere. Derfor vil det i vestibylen bli 
lagt frem en liste hvor en kan melde 
seg på. Canto besitter ingen midler, 
derfor vil man selv måtte betale for 
mat og drikke denne kvelden.

lysmesse
Canto’s tradisjonelle lysmesse er i år 
fredag 13.desember kl. 2000. Som van-
lig har gode venner av koret stilt opp, 
noe som gjør det mulig å få til denne 
konserten hvert år. Men Canto ønsker 
gjerne at flere kan være med.



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

bøNN i desember

Lovet være du Gud, skjult i evighets lys,
du som lot deg se i barnet i Betlehem.

Nå skinner lyset i mørket, nå ser vi din herlighet på jorden,
og vi må undre oss og takke deg.

Herre, kom og fyll julen med liv og glede fra deg.
La ditt ord og din Ånd være i oss, så vi blir fylt av din fred og lovsynger din 

frelse,
I din Sønn, Jesus Kristus, fra evighet til evighet (Holger Lissner 1938)

Vi ber for alle som finner veien til Øståsen Kirke nå i advents og juletiden,
La hver enkelt få se deg Jesus, at du ble født for å gi mennesker liv, glede og fred.

Vi ber også om at du må velsigne alle hjem og familier, 
og at du må være nær den som kjenner på savn og ensomhet i juletiden

Herre, gi oss alle livsmot og håp!
Amen

ØKONOMI



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER
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,
 Luk 20.27-38

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

Luk 10,25-37

17.11 Metodistkirkens Barne- og 
Ungdomsforbund

Metodistkirkens Speiderkorps
Leder Stephanie Buadu

Sekretær Christel Otterlei Bjerkeseth og 
vikar Lisa Kristin Hanielsen

Korpsleder Vegar Gulli
MBU-dagen 

Jesaja 65.17-25,
Salme 118, 
2. Tess 3.6-13. 
Luk 21.5-19

Jes 51,11-16
1 Tess 4,13-18
Matt 24,35-44

24.11
Drammen

Prest Anne Grete Spæren Rørvik

Jer.23.16. Luk 1.68-79, 
Kol 1.11-20, 
Luk 23.33-43

5 Mos 30,15-20
1 Kor 15,22-28

Joh 9,39-41

1.12
Hønefoss og Kongsberg
Prest Kjell A. Johansen

Jes 2.1-5, Salme 122. 
Rom 13.11-14.
Matt 24.36-44

Sal 24,1-10
Rom 13,11-12
Matt 21,1-11

8.12
Lillestrøm

Prest Steinar Hjerpseth

Jes 11.1-10, 
Sal 72.1-7,18-19,
Rom 5.4-13, 
Matt 3.1-12

Sal 33,18-22
Hebr 6,13-19a

Joh 14,1-4

15.12
Kragerø og Bamble
Prest Harald Olsen

Jes 35.1-10, Luk 1.47-
55, Jak 5.7-10
Matt 11.2-11

Jes 35,1-10
1 Kor 3,18-23
Matt 11,2-11

22.12 Jes 7.10-16, Sal 80. 
1-7, 17-19,Rom 1.1-7, 
Matt 1.18-25

Rut 4,13-17
Rom 15,8-13
Luk 1,46-55

24.12
Julaften

Jes 9.2-7,Sal 96,
Titus 2.11-14 
Luk 2. 1-20

Jes 9,1a.2.6-7
1 Joh 1,1-4
Luk 2,1-20

25.12
juledag

Jes 52.7-10, Sal 98, 
Hebr.1.1-4,
Joh 1.1-14

Ordsp 8,1-2.22-
31, Hebr 1,1-6

Joh 1,1-14

29.12
Arendal

Prest Helene Benedikte Granum-Aanestad 

Jes 63.7-9,Sal 148,
Hebr 2.10-18, 
Matt 2.13-23

Sal 1,1-6
1 Tim 3,16

Matt 2,13-15

5.01 Biskop Christian Alsted
Tilsynsprestene Knut Refsdal og 

Ingull Grefslie

Jer 31.7-14, 
Sal147.12-20, 
Ef.1.3-14, Joh.1.10-18

Jes 60,1-6
Ef 3,1-7

Matt 2,1-12

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kormoveien 16 B
1413 Tårnåsen


