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ORD TIL DEG
Sykdom, makteSløShet og håp
Markus 9.17-29  (les gjerne hele teksten)

«Mester, jeg er kommet til deg med 
sønnen min»
 En syk gutt. En fortvilet far. En opp-
rørt folkemengde. Fagfolk som disku-
terer. Forvirrede og maktesløse disi-
pler. Det er en kaotisk situasjon som 
beskrives for oss i Markusevangeliet. 
Midt i kaoset er også Jesus.  
 Umiddelbart er det lett å tenke at 
teksten har lite med våre liv og vår 
hverdag å gjøre. Det kjennes fremmed 
å lese om en uren ånd som river og sli-
ter i en ung gutt, som får han til å falle 
sammen i kramper, og som gjør han 
både døv og stum.  Det er jo vanligvis  
ikke slik vi stiller sykdomsdiagnoser.  
Men, ser vi at det viktige ikke er hvor-
dan menneskene den gang beskrev 
sykdommer, eller hvordan de forklarte 
det uforklarlige, så blir teksten nær og 
aktuell.
 Det er mulig å kjenne igjen smerten 
og lidelsen hos gutten som har vært 
kronisk syk hele livet. Han er en av de 
mange barn som har måttet og som må 
kjempe med alvorlige sykdommer. Vi 
kan gjenkjenne farens fortvilelse, red-
sel og bønn om hjelp. Mange foreldre 
har vært og er i samme situasjon som 
ham. I disse Koronatider kan vi også 
gjenkjenne de mange diskusjoner om 
årsaken til viruset og sykdommen, og 
redselen i møte med det et virus som 
synes å være utenfor kontroll.
 Jeg kan også kjenne meg igjen i 
disiplenes følelse av maktesløshet i 
møte med sykdommen. I møte med 

mennesker som er alvorlig syke har jeg 
ofte følt at ordene mine og bønnene 
mine ikke strekker til. Jeg klarer heller 
ikke å gi gode nok svar til alle som spør 
om hvorfor lidelsen og det onde finnes, 
hvorfor et virus som Covid 19 kan 
ramme så mange, eller hvorfor helbre-
delse ikke skjer når vi ber.
 Samtidig vet jeg, at akkurat som 
Jesus er der i kaoset, så skal vi som 
kristne og som kirke være der i den 
kaotiske virkeligheten. Sammen med 
det syke barnet, de fortvilte foreldrene, 
med alle som erfarer at livet er tungt 
å leve. Vi skal være der for å minne 
om det håpet og de mulighetene Jesus 
bringer med seg midt i kaoset. Vi har 
nødvendigvis ikke de enkle løsningene 
og svarene, men vi kan være nær, vi 
kan be og faste, gi våre medmennesker 
en hånd å holde i og et fellesskap hvor 
man ikke trenger å være alene.
 Bønnen nedenfor ber jeg ofte for meg 
selv, og i møte med andre som har 
kjent på kaos i sitt liv.

Herre, velsign oss, så vi kan gå fra 
hverandre og vite at du er med oss.
Bevar oss fra det onde, så vi kan møte 
framtiden uten frykt.
Herre, la ditt ansikt lyse over oss og 
vær oss nådig, så vi glade kan gå videre 
på livsveien.
Herre, løft ditt åsyn på oss, og send oss 
ut til andre med din kjærlighet.
Gi oss din fred, i dag og alltid. Amen.

Øyvind Helliesen, prest.



SIDEN SIST
Nå åpNer vi opp igjeN
Endelig kan vi samles i kirken igjen. 
Selv om det fortsatt er strenge restrik-
sjoner for forsamlinger hvor vi fortsatt 
må holde avstand og sørge for god 
hygiene, gleder vi oss til takkedagen 
søndag 14. juni kl 19.00. I tillegg vil vi 
ha sommerkvelder 28. juni, 9. og 16. 
august. Som menighet er vi forpliktet 
til å forholde oss til de til enhver tid 
gjeldende smittevernregler. Som dere 
ser av bildet på forsiden, er kirkesalen 
ommøblert slik at vi holder den av-
stand som kreves. Det betyr at vi har 
plass til ca 45 i kirkesalen. Det som er 
viktig å forholde seg til er:

- Er du syk må du være hjemme.
- Har du symptomer på luftveisinfek-

sjoner, så hold deg hjemme, selv om 
de er svake.

- Ingen håndhilsing.
- Host eller nys i papirlommetørkle 

eller i albuen.
- Berør minst mulig i kirken.
- Ikke flytt stolene
- Hold god avstand, minst 1 meter. Vær 

spesielt forsiktig når vi går inn og ut 
av kirken.

Velkommen til kirken



SøNdag 14. juNi - takkedag
19.00 samling i kirkesalen
Prest Øyvind Helliesen taler 
Musikk: Olav Øgreid
Kirkevert: Anne-Brit L. og Ove Johansen
Projektor: Anne-Kari Øgreid

Dagene da årskonferansen skulle vært 
avholdt i Bergen, vil det bli følgende 
tilbud:

Fredag 19. juNi kl 17.00 - 19.00 
Digital presentasjon av de nye Sosiale 
prinsipper. Presentasjonen vil være på 
engelsk siden Neal Christie fra General 
Board of Church and Society vil med-
virke. 
Presentasjonen er åpen for alle.
Se link på Metodistkirken.no

lørdag 20. juNi på FormiddageN 
vil det bli strategidag på nettet. Tids-
punkt kommer senere. Også denne 
samlingen er åpen for alle.
Se link på Metodistkirken.no

SøNdag 21. juNi kl 11.00 
digital gudStjeNeSte
Dette er søndagen som skulle vært 
avslutningsgudstjenesten på årskonfe-
ransen. Det vil bli laget en gudstjeneste 
hvor biskop Christian Alsted vil tale 
(fra København) og ansettelseslisten 
vil bli lest. 
Se link på Metodistkirken.no

SøNdag 28. juNi kl 19.00
Sommerkveld i kirken
Ansvarlige: Anne Grete og 
Rolf Arnesen.
Musikk: Tom Falmark
Sommerverter: Randi Jansen og Grete 
Jansen

Kirkekalender
Ingen sommersamlinger i juli

SøNdag 9. auguSt kl 19.00
Sommerkveld i kirken 
Ansvarlig: Roar G. Fotland 
Musikk: Aasta Engh
Sommerverter: Randi Fotland og Randi 
eller Grete Jansen.

SøNdag 16. auguSt kl 19.00
Sommerkveld i kirken
Ansvarlig: Per Chr. Brynildsen
Musikk: Tom Falmark
Sommerverter: Hege Brynildsen og 
Randi eller Grete Jansen.

SøNdag 23 auguSt – SamliNgSdag
11.00 Gudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler
Anne-Brit Lillethun Johansen leder
Sang av Canto
Musikk: Olav Øgreid

oNSdag 26 auguSt
 19.30 Misjonsmøte.
Prest Roar Fotland taler
Ingen utlodning men mulig å gi en 
gave til misjon

SøNdag 30. auguSt
11.00 Gudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Musikk: Tom Falmark 

Prest Øyvind Helliesen 
har ferie fra 13. juli til 9. august



vaktuker SommereN 2020 
Vakthavende er åpen for å bli kontaktet før egen vaktuke

Uke Vakt   Telefon  Fra og til dato   
  
26 Steinar Hjerpseth 922 84 374 22.juni-28.juni   
27 Øyvind Helliesen 404 01 515 29.juni-05.juli   
28 Ola Westad  414 15 802 06.juli-12.juli   
29 Olav Øgreid  900 29 011 13.juli-19.juli   
30 Harald Larsen 970 46 227 20.juli-26. juli   
31 Terje Nilsen  920 21 096 27.juli-02.aug.   
32 Maria P. Mong 454 15 233 03.aug-09.aug.   
33 Steinar Hjerpseth 922 84 374 10.aug-16.aug.   

BøNN i juli og auguSt

Gud, vi takker deg for den verden du har gitt oss å leve i;
for naturen som omgir oss, for livets muligheter som er gitt oss,

for barna vi bærer ved våre bryst, for venner som tenner lys i mørket,
for alt det som minner om din gode skapervilje.
Vi ber om at du må se til den verden som lider 

og forbarme deg over ditt skaperverk.
Gi den sultne å spise. Gi dem som gråter, trøst.

Vi takker deg for sommersamlingene i Øståsen kirke, 
og for muligheten til igjen å samles.

Forny oss, styrk oss og vis oss nye muligheter til å tjene deg.
Du som alltid lengter, alltid ser og alltid bryr deg. Hør vår bønn»

Amen
                                                                Inspirert av Bønnebok, 2002.

Kirkekalender

FaSte SamliNger
 

Hver tirsdag: Gågruppe for damer. Oppmøte i Hvervenbukta kl 11.15. 
Ta med niste, drikke og sitteunderlag. Gågruppa avslutter 16. juni og starter 
opp igjen 23. august

 



være klar over at vi budsjetterer med 
ca kr 48000 per måned i gaver til me-
nighetens drift. Da er det fint om dere 
også husker på oss gjennom somme-
ren. Giverne i vår menighet er trofaste 
og stabile. Det takker vi dere hjertelig 
for.
 Av avsetningen til misjon har vi gitt 
kr 115000. Misjonsrådet søkte om mid-
ler til mat til gravide på Mutambara. 
Situasjonen var helt prekær. Tørke 
og korona-epedemien har gjort livet 
ekstremt vanskelig for de unge gravide. 
Misjonskomiteen vår vurderte søkna-
den og anbefalte den. Vi er glade for 
å kunne bruke noe av avsetningen til 
dette gode formålet.

ØKONOMI

Oversikt over gaver til menigheten 
og regnskap pr 31/5 viser at mange er 
flinke å sende inn gaver på Vipps eller 
på giro selv om vi ikke har samlinger. 
Utgiftene våre er i hovedsak de samme 
som om vi var i vanlig virksomhet.
 Det er likevel ikke til å unngå at vi får 
en svikt i forhold til budsjettet i denne 
tiden. Vi ligger ca 20000/30000 under 
budsjettet, alt etter hvilken oversikt 
man bruker. Grafen viser ca 20000 un-
der budsjettet når budsjettet fordeles 
gjennom året etter hva som erfarings-
messig kommer inn. Deles budsjettet 
i rene tolvtedeler, ligger vi ca 30000 
under budsjettet ved utgangen av mai. 
Nå når vi går inn i sommertiden kan vi 

Offerytelser til menigheten
(budsjett beregnet forholdsmessig etter inntekt 2019)
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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/
Pastor  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 juNi

Allmektige Gud, du som har skapt alle ting, 
vi takker deg for livet og for sinn og sanser som du har gitt oss.

Vi priser deg for jordens skjønnhet, for liv og helse,
for alt som lar oss kjenne at du er god.

Vi ber deg om lyttende ører og løste tunger, så vi kan høre ditt ord,
lovprise deg fra takknemlige hjerter 

og vitne om dine storverk i ord og gjerning.

Vi takker deg for at du har vært nær oss i en krevende tid,
 og vi ber om at du må gi trøst, styrke og oppmuntring 

til alle som trenger det.

Vi ber deg for Øståsen Kirke og for menneskene som samles her. 
Vi ber om din hjelp og beskyttelse når menighetsarbeidet startet opp igjen. 

Fyll oss med ny tro og nytt håp, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, 

en sann Gud fra evighet til evighet.

Amen
Inspirert av Bønnebok, 2002.



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER

14.06
Sandnes 

Prestene Hilde Kr. H. Tveter og 
Charles Jourdan

1 Mos 18,1–15 
Sal 116,1–2 og 12–19
Rom 5,1–8 Matt 10,24–39

2 Mos 14,15-22
Tit 3,4-7
Matt 3,11-12

21.06 Årskonferansen 1 Mos 21,8–21 
Sal 21,8–21 Rom 6,1b–11 
Matt 10,24–39

Jes 25,6-9
Åp 19,5-9
Luk 14,15-24

28.06
Flekkefjord  

Prest Einar Chr. Drange

1 Mos 22,1–14 Sal 13
Rom 6,12–23
Matt 10,40–42

1 Mos 25,27-34
Mark 10,17-27
1 Kor 9,24-27

5.07 Egersund 
Prest Victor Sekyere

1 Mos 24,34–38 Sal 72
Rom7,15–25a
Matt 11,16–19, 25–30

Jer 23,16-24
1 Joh 4,1-6
Matt 7,15-20

12.07 Kristiansand og Lista 
Prest Solveig A. Skaara

1 Mos 25,19–34 Sal 25
Rom 8,1–11
Matt 13,1–9, 18–23

1 Mos 12,1-4
Rom 1,1-7
Luk 5,1-11

19.07
1 Mos 28,0–19a
Sal 139,1–12, 23–24
Rom 8.12–25 
Matt 13,24–30, 36–43

1 Mos 16,1-13
1 Joh 4,7-10
Luk 15,1-10

26.07 Kongsvinger 
Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad 

Hansen

1 Mos 29,15–28 
Sal 105,1–11. 45b
Rom 8,26–39 
Matt 13,31–33, 44–52

2 Mos 32,1-4.30-
35
1 Joh 2,15-17 
Matt 6,19-24

2.08 Hamar  
1 Mos 32,22–31 
Sal 17,1–7 Rom 9,1–5
Matt14,13–21

Hos 6,1-3
Matt 11,28-30
Rom 8,31-39

9.08
1 Mos 37,1–4, 12–28
Sal 105,1–6, 16–22, 45b
Rom 10,5–15 
Matt 14,22–33

Sal 32,1-11
1 Pet 3,8-13
Luk 5,27-32

16.08
1 Mos 45,1–15 Sal 133 
Rom 11,1–2a, 29–32 
Matt 15, (10–20) 21–28

Jes 64,6b-65,2
Rom 9,2-5;10,1-4
Matt 23,37-39

23.08
2 Mos 1,8–2,10 Sal 124 
Rom 12,1–8 
Matt 16,13–20

Neh 9,19-21
Hebr 13,5-6
Matt 6,24-34

30.08
2 Mos 3,1–15 
Sal 105,1–6, 23–26, 45c 
Rom 12,9–21 
Matt 16,21–28

Sal 92,2-6.14-16
1 Kor 12,4-11
Matt 25,14-30

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16B
1413 Tårnåsen


