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MENIGHETSBLAD

Metodistkirken i norge
Øståsen menighet

Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres. Salme 147.3.

Så sender han sitt ord, og alt smelter, han puster, og vannet strømmer. 
Salme 147.18
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ORD TIL DEG

skjedd i kirken, i grupper, møter og 
konferanser. Samtaler med sterke 
meninger og stor uenighet, men 
også samtaler som ingen har villet 
avslutte. Vi har kjent hvordan sam-
talen har bundet oss sammen og 
gjort hver enkelt av oss sterkere. 
Ikke bare fordi vi fikk sagt det som 
var viktig for oss, men også fordi vi 
ble lyttet til, og gav oss selv tid til å 
lytte til andre. 
 For meg er slike samtaler 
«Hellige øyeblikk», og jeg forstår 
hvorfor Wesley og de første meto-
dister så på samtalen som et 
nådemiddel – et sted der man 
ikke bare møtte hverandre, men 
hvor man også møtte Gud og noen 
ganger kunne høre Guds stemme i 
de andres stemmer.
 I Øståsen kirke finnes mange 
muligheter for den gode samtalen. 
I samtalegruppene, på kirkekaffen, 
når noen inviterer hverandre hjem, 
eller i den fortrolige samtalen i 
sjelesorgsrommet.

Øyvind Helliesen, prest

Jeg er opptatt av den gode sam-
talen. Samtalen mellom to 
mennesker, samtalen i en gruppe. 
Samtalen der du og jeg møtes, der 
vi lytter til hverandre. Den gode 
samtalen er en kunst, den trenger 
tillit og tid. Vi trenger alle å øve 
oss, slik at vi ikke bare hører vår 
egen stemme, men lytter til hva 
den andre sier, særlig når vi er 
uenige med hverandre.
 John Wesley skrev en bønn om 
den ærlige, nådefulle og respekt-
fulle samtalen, og tok den med 
i sin samling av familiebønner. 
Jeg ber den gjerne.  Livet har lært 
meg om hvor mye skade som 
kan oppstå når samtalen stanser 
opp, eller når samtalen mer blir 
preget av harde ord og krav, enn av 
raushet og nåde. Det kan ødelegge 
relasjoner mellom noen som står 
hverandre nær, det kan ødelegge 
et fellesskap. Samtidig har jeg også 
erfart – hvor flott det er når den 
gode samtalen oppstår. Det har 
skjedd rundt et middagsbord der vi 
ble sittende i flere timer. Det har 

DeN goDe samtaleN
Gud, la det faktum at vi noen ganger føler oss svake,

føre til at vi i dag blir oppmerksomme og arbeidsomme.
Gud, la vår visshet om at vi har vært likegyldige,

føre til at vi i dag tennes opp på ny og blir begeistret.
Vi ber om at du som har gitt og stadig gir oss gode bud og befalinger,

må gjøre det slik at vi bærer en overflod av god frukt.
Gud vi ber i dag, om at alle våre fromme ønsker, drømmer og lengsler, 

må føre til at vi gjør barmhjertighet og lever et hellig liv.
Vi ber om at du må gjøre oss ivrige i tjenesten for deg, samtidig hjelp oss 

til å være forsiktige så vi ikke skader noen,
men ikke så forsiktige at vi lar være å gjøre det du kaller oss til.

Og la oss så stå helhjertet sammen i troen,
slik at vi kan føre en ærlig, nådefull og respektfull samtale med hverandre..

Så kan vi sammen glede oss til dagen da Jesus kommer igjen, og tro at vi skal bli
regnet med blant dem som tilber Kristus i evighet

(John Wesley: Familiebønn- fritt oversatt)



FrIVIllIg I ØstÅseN KIrKe
Frivilligheten i Øståsen Kirke er 
stor. Uke etter uke tar frivillige 
på seg mange små og store opp-
gaver. Alle er nødvendige for at 
vi skal kunne drive menighetens 
mangfoldige arbeid. Vi er glade 
og takknemlige for den enkeltes 
innsats, og det er hyggelig å høre 
at mange synes det er menings-
fullt å få stå i tjeneste. Menigheten 
har en egen komite for frivillig 
lederskap, også kalt nominasjons-
komiteen. Denne gruppen lager 
forslag til menighetens årsmøte 
over hvem som skal ha de ulike 
frivillige oppgavene – herunder 
hvem som skal være med i de ulike 
råd og komiteer.
 Har du lyst til å være frivillig i 
Øståsen kirke så er nå tiden inne 
for å ta en prat med prest Øyvind 
Helliesen, eller menighetens 
daglige leder – diakon Olav Øgreid. 

 Om det er noen som ønsker å 
avslutte den frivillige tjenesten 
man har nå, eller som ønsker en 
annen oppgave, så kan du også 
snakke med presten eller diakonen.
 Nominasjonskomiteen begyn-
ner sitt arbeid i slutten av januar. 
Menighetens årsmøte er 2. april. 

oFFertjeNesteN
Oversikten over gaver til menighe-
ten for 2019 er klar. Den viser at vi 
har samlet inn kr 652 047.- Det er 
ca. 5000 mer enn budsjettet. 
 I tillegg har vi fått inn ekstra-
ordinære gaver på kr 798 404 til 
menigheten og kr 1 064 780 til 
misjonen.
 Alle gavene viser en stor kjær-
lighet til menigheten og til det 
arbeidet vi gjør både lokalt og 
gjennom misjonsprosjektene våre.
 Dette er helt fantastisk og vi 
takker hjertelig for alle gavene!

BØNN I jaNuar

Himmelske Far!
Alle tider er i din hånd, og din velsignelse strømmer oss i møte hver eneste dag. 
Du har fulgt oss gjennom sorger og gleder og vist din kjærlige omsorg for oss. 

Det takker vi deg for! 
Likevel er vi bekymret for dagen i morgen som vi ikke kjenner. Vi ser bare det som har 

vært, og frykter for det som forandres. 
Derfor ber vi deg i Jesu navn: 

Gå med oss inn i de nye dagene. Gi oss, slik du før har gitt, og velsign oss, slik du før har 
velsignet, så vi får overskudd til å gi og til å glede oss ved å ta imot. La det merkes på oss 

at riket er ditt og makten og æren fra evighet til evighet.
Vi ber deg for alt arbeid i Øståsen Kirke. Gi oss som menighet kraft og frimodighet, og 

hjelp oss slik at vi kan se, møte og tjene våre medmennesker. Vi ber spesielt for barn og 
foreldre som finner veien til Åpen Barnehage.

Vi ber deg for Nordre-Follo, den nye kommunen vår- at du må gi klokskap til de som skal 
styre den, slik at kommunen kan være et godt sted for alle som bor og lever her.

Amen



sØNDag 12. jaNuar
11.00 Gudstjeneste 
Diakon Olav Øgreid taler
Per Chr. Brynildsen leder
Musikk ved Aasta K. Engh
Kirkevert: Randi Jansen og Helge Solum
Projektor: Hans Chr. Palm

maNDag 13. jaNuar
19.30 Canto øver 

torsDag 16. jaNuar 
12.00 Formiddagstreff
Gjest: Maria Pedersen-Mong
«Fra bedehus til prekestol»

sØNDag 19. jaNuar
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler
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

Samtalegrupper mandag 20. og 
onsdag 22. januar

sØNDag 26. jaNuar
11.00 Gudstjeneste
Knut Magne Ellingsen taler
Hans Chr. Palm leder
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert:Anna og Terje Kristiansen
Projektor: Per Chr. Brynildsen

maNDag 27. jaNuar
19.30 Canto øver 

sØNDag 2. FeBruar
Misjonsdag, start på misjonsmåneden 
11.00 Gudstjeneste med nattverd
Liv Berit Carlsen taler
Knut Kvaal leder
Musikk: Olav Øgreid
Misjonsinfo
Kirkevert: Francisca Matsanga og Paul 
Onokoko
Projektor:Anne-Kari Øgreid 

Kirkekalender
Samtalegrupper mandag 3. og 
onsdag 5. februar

torsDag 6. FeBruar
19.00 Jentekveld

sØNDag 9. FeBruar - BIBelDageN
11.00 Gudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler 
Hege Brynildsen leder 
Musikk: Tom Falmark
Kirkelunsj med suppe. Min kr 50;-
Samling om tjenster
Kirkevert:Bjørg Brynjulvsrud og Grethe 
Gulbrandsen
Projektor:Helge Solum

maNDag 10. FeBruar
19.30 Canto øver

sØNDag 16. FeBruar
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Prest Yngvar Ruud taler
Prest Øyvind Helliesen leder
Kåre Øgreid m/band medvirker
Kirkekaffe med nystekte vafler fra 18.45
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit L. Johansen

Samtalegrupper mandag 17. og 
onsdag 19. februar 

torsDag 19. DesemBer
12.00 Formiddagstreff
Gjest: Svein Winge
«Metodistkirken i Norges altertavler – 
alterpartier og litt metodistisk  
historie»

sØNDag 23. FeBruar
11.00 Misjonsgudstjenste
Torill Langbråten taler
Terje Kristiansen leder
Musikk: Olav Øgreid
Canto synger
Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh
Projektor: Hans Chr. Palm



oNsDag 26. FeBruar
19.30 Menighetsråd

sØNDag 1. mars
11.00 Fastegudstjeneste med nattverd
Taler fra Kirkens Nødhjelp
Diakon Olav Øgreid leder
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert: Francisca Matsanga og Paul 
Onokoko
Projektor: Per Chr. Brynildsen

Samtalegrupper mandag 2. og 
onsdag 4. mars

FreDag 6. mars
19.30 Kvinnenes internasjonale 
bønnedag i Øståsen kirke

sØNDag 8. mars
11.00 Felles gudstjeneste på 
Grünerløkka

maNDag 9. mars
19.30 Canto øver

sØNDag 15. mars
19.30 Sinnsrogudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler
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. Johansen

Samtalegrupper mandag 16. og 
onsdag 18. mars

Kirkekalender
torsDag 19. mars
12.00 Formiddagstreff
Gjest: prest Øyvind Helliesen
«Verden er mitt sogn»

sØNDag 22. mars
11.00 Gudstjenste
Roar G. Fotland taler 0g leder
Musikk: Aasta K. Engh
Kirkevert: Anna og Terje Kristiansen
Projektor: Anne-Kari Øgreid

maNDag 23. mars
19.30 Canto øver

oNsDag 25. mars – KuNsteN Å leVe
Gjest: Stein P. Aasheim

torsDag 26. mars
19.00 Jentekveld

sØNDag 29. mars
11.00 Generasjonsgudstjeneste
prest Øysin Helliesen taler
Anne-Brit L. Johansen leder
Canto synger
Musikk: Tom Falmark
Kirkevert: Randi Jansen og Helge Solum
Projektor: Hans Chr. Palm

Samtalegrupper mandag 30. mars  og 
onsdag 1. april

torsDag 2. aprIl
19:00 Menighetskonferanse

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. 



I PREKESTOLEN
Vi kan i de neste ukene og månedene 
glede oss over å kunne lytte til flere 
dyktige forkynnere på søndagenes 
gudstjenester. Vi nevner dem her: Knut 
Magne Ellingsen, Liv Berit Carlsen, 
Yngvar Ruud, Torill Langbråten, Roar 
G. Fotland og våre to egne ansatte, 
diakon OIav Øgreid og menighetens 
prest Øyvind Helliesen. 
Se dato i kalenderen.

KUNSTEN Å LEVE

Onsdag 25. mars har vi fått Stein P 
Aasheim til å kåsere. Han er kjent for 
den første norske bestigningen av 
Mount Everest, sykkeltur i Sahara, 
fottur i Ny-Guinea, ridetur i Mongolia 
og mange skiturer på Svalbard, Grøn-
land. Sibir og Gobi og kanoturer rundt 
Svalbar. Han har også gått i Roald 
Amundsens fotspor til Sørpolen.

Prest Yngvar Ruud besøker oss og taler 
på Sinnsrogudstjenesten 16. februar. 
Yngvar har vært hovedaktør i innføring 
av Sinnsrogudstjenester i vår kirke og 
startet denne gudstjenesteformen hos 
oss allerede i 2002. Menigheten har 
blitt glad i denne typen kveldsgudstje-
neste og den videreføres i 2020. 

DET SKJER

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ 
SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er 
som har en frivillig tjeneste knyttet 
til søndagens gudstjeneste?  Mange 
ber, før – under og etter gudstjenes-
ten – og noen ber spesielt for presten. 
Noen sørger for at kirken er lys og 
varm, noen pynter alteret, noen sørger 
for lyd og bilde, andre står i døren og 
ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er 
det noen som forbereder kirkekaffen, 
noen som baker, rydder og vasker opp. 
Noen tar ansvar for å lede gudstjenes-
ten, andre leser skriftlesing, samler 
inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. 
Noen spiller eller synger – og noen 
gjør begge deler. Noen tjenester er 
synlige, andre ser vi kanskje ikke, men 
vi hadde merket det om de ikke var der.
 Søndag 9. februar- som også er 
«Bibeldagen» setter vi etter guds-
tjenesten et spesielt fokus på de ulike 
tjenestene knyttet til gudstjeneste-
livet. Da får vi vite mer om alle de ulike 
oppgavene, og presten vil undervise litt 
om hva en gudstjeneste er og hvorfor 
den enkeltes tjeneste er så viktig. Det 
blir tid til samtale og spørsmål. Denne 
søndagen serverer vi også suppe i 
tillegg til den vanlige kirkekaffen.

GENERASJONSGUDSTJENESTE
Søndag 29. Mars er det Generasjons-
gudstjeneste. Denne søndagen vil vi 
sende en egen invitasjon til barn og 
unge som er døpt i menigheten, eller 
som på annen måter er knyttet til 
Øståsen Kirke. Vi vil også dele ut en 
bokgave til alle som enda ikke har nådd 
konfirmasjonsalder. Hjelp oss gjerne 
med navn på barn og unge som det er 
aktuelt å sende invitasjon til.



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

KVINNEDAG OG FELLESGUDSTJENESTE
På kvinnedagen 8. Mars feirer vi 
gudstjeneste sammen med metodist-
menighetene i Oslo og Lillestrøm. 
Gudstjenesten blir på Grünerløkka og 
taler er prest Maria Pedersen-Mong.

MISJONSMÅNED
I Øståsen Kirke nøyer vi oss ikke med 
en misjonsdag. Hele februar står i 
misjonens tegn. Noter allerede nå at 
vi har to gjestetalere på misjonsguds-
tjenestene: 2. februar taler diakon Liv 
Berit Carlsen, og 23. febraur taler Toril 
Langbråten. 
 I misjonsmåneden fortsetter vi vår 

innsamling til samarbeidsprosjektet 
vårt i John Dean Town, Liberia. Pro-
sjektet går ut på bygging av klasserom 
og rehabilitering av skolen. Dette vil 
koste oss 60 000 kr. Vi er nå over halv-
veis i innsamlingen. Det vil være mulig 
å gi i misjonsofferkonvolutter hver 
søndag i denne måneden. Du kan også 
gi over giro eller vips nr. 20895. Da må 
du merke betalingen «misjonspro-
sjekt».
 På Bibeldagen 9.februar, vil det bli 
servert suppelunsj etter gudstjenes-
ten. Denne vil koste minimum 50 kr pr 
pers. Overskuddet går til prosjektet.



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER

12.01
Hovedstyrets leder Audun Westad

Hovedkontorets leder  
Johanna Lundereng. Kontorets ansatte

Jes 42,1–9 Sal 29
Apg 10,34–43
Matt 3,13–17

Jes 42,1-6
Apg 18,24-19,7

Matt 3,13-17

19.01
Brobyggeren og Andaktsheftet I DAG
Redaktørene Karl Anders Ellingsen og 

Øystein Brinch

Jes  49,1–7 Sal 40,1–11
1 Kor 1,1–9
Joh 1,29–42

1 Mos 1,26-31
Åp 21,1-6
Joh 2,1-11

26.01 Tistedal
Prest Ray Svanberg

Jes 9,1–4 Sal 27,1 og 4–9 
1 Kor 1,10–18
Matt 4,12–23

Sal 146,1-10
Rom 16,25-27
Luk 18,35-43

2.02

Metodistkirkens Misjonsselskap 
Leder Aart Huurnink 

Misjonssekretær Øyvind Aske
Misjonsdagen

Mika  6,1–8 
Salme 15
1 Kor 1,18–31
Matt 5,1–12

1 Mos 15,1-6
Rom 4,1-8

Mark 2,1-12

9.02 Mysen 
Prest Lars-Erik Nordby

Jes 58,1–9a Sal 112,1–9 1 
Kor 2,1–12 
Matt 5,13–20

Jes 55,8-13
Hebr 4,12-13

Luk 8,4-15

16.02 Metodisthjemmet, Bergen
Betanien-institusjonene 

5 Mos 30,15–20
Sal 119,1–8
1 Kor 3,1–9 Matt 5,21–37

5 Mos 18,15-18
Åp 1,9-18

Matt 17,1-9

23.02 Ålesund
Prest Mariann Stensøe

2 Mos 24,12–18 Sal 2
2 Peter 1,16–21
Matt 17,1–9

Høys 8,6-7
Joh 17,20-26
1 Kor 13,1-7

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

1 Mos 2,15–17  
Sal 32 Rom 5,12–19 
Matt 4,1–11

1 Mos 2,8-9;3,1-8
Jak 1,12-16
Matt 4,1-11

8.03 Metodistkirkens Kvinner
Leder Helene B. Granum-Aanestad

1 Mos 12,1–4 a  
Sal 121 Rom 4,1–5 
Joh 3,1–7

1 Mos 32,24-30
Jak 1,2-8

Matt 15,21-28

15.03 Hammerfest 
Prest Per Bradley

1 Mos 12,1–4 a  
Sal 121 Rom 4,1–5 
Joh 3,1–7

1 Sam 18,6-14
Ef 5,1-2.8-11
Luk 11,14-28

22.03
Tromsø 

Prest Kristin Odén Halvorsen
Diakon Solfrid Johansen

1 Sam 16,1–13  
Sal 23 Ef 5,8–4  
Joh 9,1–41

Jes 7,10-14
Gal 4,4-7

Luk 1,26-38

29.03 Harstad/Narvik og Skånland
Diakon Helen Byholt Lovelace 

1 Sam 16,1–13  
Salme 23 Ef 5,8–4  
Joh 9,1–41

1 Mos 22,1-14
Hebr 4,14-16
Joh 11,45-53

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kormoveien 16 B
1413 Tårnåsen


