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ORD TIL DEG
To alTerbilder
Matteus 26.36-45 og 28.1-10.
Min barndoms kirke var Metodistkir-
ken i Stavanger. I kirken henger det et 
alterbilde. Bildet et malt av den kjente 
norske kunstmaleren Eilif Pettersen og 
forestiller Jesus i Getsemane. Det har 
blitt meg fortalt at han malte liknende 
bilder til kirken i Vang og Korskirken i 
Bergen. Alterbildet forestiller en kne-
lende og bedende Jesus. I bakgrunnen 
skimtes sovende disipler, og himmelen 
er i ferd med å fylles av mørke skyer.  
Oliventrærne i hagen har forvridde 
grener, og to av grenene danner et 
kors. Allikevel er det noe lyst og lett 
over bildet. Gresset Jesus kneler på er 
vårgrønt og vakkert, og det spirer frem 
gule påskeliljer i det grønne. Det er håp 
i mørket.
 Jeg er ingen kunstkjenner, og jeg 
vet lite om kunstmaleren og om hans 
tanker da han malte. Men, jeg vet at 
maleriet har preget min tro.  Jeg ble 
båret til dåpen foran alterbildet, og 
bildet hører med til mine første be-
visste minner fra søndagsskolen.  I 
ungdomsår festet jeg blikket på den 
knelende Jesus da jeg bestemte meg 
for å følge Jesus. Da jeg som voksen ble 
prest i den samme kirken var bildet i 
bakgrunnen ved gudstjenestene, ved 
livets fester, og når sørgende tok det 
siste farvel med sine kjære. Bildet har 
gitt meg en forståelse av Jesu mennes-
kelighet, om hvordan han ble grepet av 
«sorg og gru», opplevde angst, lidelse 

og å bli forlatt.  Det har blitt til trøst og 
hjelp for meg, og det har gitt meg mot 
til å møte andre som har erfart mørke 
dager. 
 I Øståsen Kirke er alterbildet et knyt-
teteppe, tegnet av tekstilkunstneren 
Else Poulsen. Seks damer i menigheten 
har knyttet teppet. Bildet har ikke noe 
tittel, og det overlates til den enkelte 
å tolke symbolikken i bildet. For meg 
er det først og fremst den seirende og 
oppstandne Kristus som trer frem, og 
det forsterkes av fargene som for meg 
utrykker vekst og nytt liv. De to siste 
årene har dette bildet minnet meg om 
at den oppstandne og seirende Jesus 
Kristus er midt i sin menighet, og at 
min viktigste oppgave som prest og 
forkynner er å peke på at det er Han 
som er menighetens Herre.
 Vi går nå inn i påsken. Sammen 
skal vi på ny gjennomleve budskapet, 
å gå veien fra Getsemane, via korset 
og til oppstandelsen. Veien fra mørke 
til lys. Når jeg hører og leser påskens 
bibeltekster vil de to alterbildene være 
med. De hjelper meg å se at påskens 
budskap gjelder mitt og våre liv, og at 
Jesus fremdeles seirer over døden og 
mørkets krefter.
 God påske

Øyvind Helliesen, menighetsprest



SIDEN SIST
Takk for meg
For noen uker siden ble det gjort kjent 
at jeg slutter som menighetens prest 
til sommeren. I utgangspunktet hadde 
jeg tenkt at jeg skulle fortsette i Østå-
sen frem til pensjonsalder, men slik 
blir det ikke. I begynnelsen av februar 
fikk jeg et tilbud om å bli sykehus-
prest ved Sykehuset Østfold, noe som 
jeg opplevde som en mulighet det var 
vanskelig å si nei til.  Å si ja til noe, 
betyr alltid å si nei til noe annet. Det 
er ikke lett å si nei til å skulle fortsette 
i Øståsen Kirke. Menigheten tok godt 
imot både Tove og meg, og det tok 
ikke lang tid før vi kjente tilhørighet. 
Dere er rause, varme og inkluderende, 
og det er inspirerende å få være prest 
blant så mange engasjerte mennes-
ker. Tiden som vi har vært sammen 
har blitt veldig annerledes enn det vi 
trodde. Den første høsten opplevde vi å 
komme godt i gang og vi begynte å bli 
kjent. Vi gledet oss over gode gudstje-
nester og økende møtebesøk. For ett år 
siden kom Koronaviruset og menig-
heten måtte stenge ned virksomheten, 
og siden det har nesten ingen ting 
vært som normalt. Vi kunne holde litt 
åpent i sommer og i høst, men allerede 
i advent måtte vi stenge ned igjen, og 
fremdeles er alt stengt. Vi får håpe 
på at muligheten kommer til å sam-
les igjen mens jeg enda er menighe-
tens prest. Koronatiden har ikke vært 
enkel for noen av oss, men igjen er jeg 
imponert over hvordan menigheten 
har holdt motet oppe og har benyt-
tet mulighetene til å møtes og å holde 
kontakt på andre måter.

 Jeg begynner i min nye stilling 1.juni, 
men vil være menighetens prest ut juli. 
Inntil videre vil jeg også beholde mitt 
kirkemedlemskap i Øståsen, og håper 
på muligheter til å være sammen med 
dere. Nå er det også viktig og nødven-
dig at vi ber for menighetens personal-
komite og kirkens tilsynsprest, om at 
de må lykkes å finne en ny prest som 
kan gå inn i tjenesten i Øståsen.
 Jeg hilser dere alle med det bibelor-
det som har fulgt meg i hele min tje-
neste: «Trofast er han som kaller dere 
til dette. Han skal også fullføre det. (1. 
Tess 5.24)

Varm takk fra Tove og Øyvind 
Helliesen

Takk til menigheten for hyggelig  
blomsterhilsen på min 65 års dag.
Øyvind Helliesen

ruNde dager
Vi gratulerer våre 
medlemmer som fyller 
runde dager.

Anne Marit Næss fylte 
50 år 2. mars
Øyvind Helliesen fylte 
65 år 2. mars

Anette Gulbrandsen fyller 50 år 14. mai
Grete Falmark fyller 75 år 23. mai
Aasta K. Engh fyller 70 år 3. juni
Kirsten Hannesson fyller 75 år 5. juni
Astri Thomassen fyller 102 år 19. juni.

Vi gratulerer hjertelig med dagene!



forbehold om smiTTeverN
Vi må ta forbehold om hva smittesitua-
sjonen tillater av samlinger.
Følg med på «Helgenytt» hvor vi 
fortløpende vil orientere om hva som 
er mulig å gjennomføre.

søNdag 28. mars
PalmesøNdag
17.00 Treffpunkt Øståsen
samling på Zoom
Prest Øyvind Helliesen taler
Link sendes ut i helgenytt og legges på 
hjemmesiden og facebook

laNgfredag 2. aPril
11.00 Digital gudstjeneste på 
Metodistkirken.no

Påskedag 4. aPril
11.00 Digital gudstjeneste på 
Metodistkirken.no

søNdag 11. aPril
17.00 Treffpunkt Øståsen
samling på Zoom
Prest Øyvind Helliesen taler
Link sendes ut i helgenytt og legges på 
hjemmesiden og facebook

Torsdag 15. aPril

12.00 Formiddagstreff

søNdag 18. aPril
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Musikk: Kåre Øgreid med band
Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen
Projektor: Anne-Brit Johansen

Kirkekalender
maNdag 19. – Torsdag 22. aPril

Samtalegrupper

søNdag 25. aPril – våroffer
11.00 Gudstjeneste
Prest Hilde Augensen taaler
Prest Øyvind Helliesen leder
Sang av Canto
Musikk: Myrvollsekstetten og Olav 
Øgreid

Torsdag 29. aPril

19.00 Jentekveld

søNdag 2. mai
11.00 Gudstjeneste 
Hans Chr. Palm taler
Prest Øyvind Helliesen leder
Musikk: Aasta K. Engh

maNdag 3. – Torsdag 6. mai

Samtalegrupper

lørdag 8. mai

Dugnad

søNdag 9. mai 
11.00 Gudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler
Rolf Arnesen leder
Musikk: Olav Øgreid

søNdag 16. mai
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Diakon Olav Øgreid taler og leder
Musikk: Kåre Øgreid med band
Projektor:Kirsten Hanneson
Vaffelsteking: Anne-Kari W. Øgreid



oNsdag 19. – Torsdag 20. mai

Samtalegrupper 

Torsdag 20. mai

12.00 Formiddagstreff

søNdag 23. mai – PiNsedag
11.00 Gudstjeneste 
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Musikk:  Aasta K. Engh

oNsdag 26. mai

19.30 Menighetsråd

Torsdag 27. mai

19.00 Gruppeledersamling 

søNdag 30. mai
11.00 Gudstjeneste 
Prest Hilde Marie Ø. Movafagh taler
Per Chr. Brynildsen leder
Musikk: Olav Øgreid 

maNdag 31. mai

Samtalegruppe

Tirsdag 1. juNi

Kl.18.00. Personalkomite
Kl.19.30. Menighetskonferanse

Kirkekalender

  fasTe samliNger
 Hver tirsdag: Gågruppe for damer. Oppmøte i Hvervenbukta kl 11.15. 

Ta med niste, drikke og sitteunderlag. 

Torsdag 3. juNi

19.00 Jentekveld

søNdag 6. juNi
11.00 Gudstjeneste på terrassen
Prest Øyvind Helliesen taler og leder
Musikk: Aasta K. Engh 

oNsdag 9. juNi

18.00 Hjertestarterkurs

søNdag 13. juNi 
11.00 Takkedagsgudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler 
Anne-Brit L. Johansen leder
Musikk: Olav Øgreid 
Sang: Canto
Kirkekaffe i kirkehagen
Myrvollsekstetten
 



DET SKJER

misjoN 
Misjonsprosjektet vårt, Samarbeid med 
innbyggerne i Chapanduka, Zimbabwe, 
er i utvikling.
På tross av nedstengninger både der og 
her, fortsetter arbeidet med brønnbo-
ring, vannpumpe og trau til dyra og 
innsamling her. Vi har 30.000 kr som 
mål og er nå halvveis. 15.000kr er 
samlet inn. Takk til dere som har delt!
Gaver kan gis på VIPPS 20895 eller
Giro konto 2801 44 38132. Begge deler 
merkes med misjon.

STRIKKEDUGNADEN fortsetter også. 
Bomullstrøyer til barn i Afrika (opp-
skrift på kirkens hjemmeside) og 

varmere plagg til barn i Litauen. Dette 
blir samlet inn når pandemien er over 
og det er mulig å reise igjen.

Misjonskonsulent Anne Ng Forster for-
teller at de ansatte på misjonskontoret 
har hjemmekontor og at det fungerer 
bra. De holder kontakt med samar-
beidspartnerne på nett.
Pandemien har gjort at det er en del 
forsinkelser på grunn av nedsteng-
ninger og reiseforbud i disse landene 
(Zimbabwe, Liberia, Sierra Leone).

Onsdag 25.august planlegger vi for 
misjonsfest med kafeteria og utlod-
ning.

TreffPuNkT øsTåseN
Så lenge vi ikke kan ha gudstjenester på søndagene inviterer vi til «Treffpunkt 
Øståsen» 2. hver søndag kl.17.00. Dette er digitale samlinger hvor vi møtes på 
det som heter Zoom. I nyhetsbrevet som kommer før søndagen får du infor-
masjon om hvordan du kan delta. Etter litt prøving og feiling begynner vi nå å 
finne formen. Samlingene begynner med en sosial samling/samtale hvor alle har 
mulighet til å delta. Deretter har vi en enkel «gudstjeneste» med musikk, bønn, 
skriftlesing, andakt og velsignelse. Olav Øgreid leder samlingene, Roar Fotland 
sørger for det tekniske, og Øyvind Helliesen har andakt. De neste samlingene blir 
28.3 og 11.4



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

måNedeNs bøNN i aPril

Lovet være du, Herre Jesus Kristus

du red inn i Jerusalem, selv om du visste at dom og død ventet deg.

Du ville herske ved å tjene, 

og du var lydig mot ditt kall til døden på korset-

Herre og Frelser!

Gi oss av din kjærlighet og trofasthet, så vi elsker deg

og følger deg i å leve for andre og skape fred og rettferdighet på jorden.

Vi ber deg for hele din kirke, for Metodistkirken, og for menigheten på Øståsen.

Gi oss styrke, gi oss tro og gi oss håp.

Du er Herre i himmel og på jord, og din vilje skal skje

fra evighet til evighet. Amen



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER
28,03
Palme-
søndag

Harstad/Narvik og Skånland
Diakon Helen Byholt Lovelace 

Jes 50,4-9a
Sal 118,1-2, 19-29 
Fil 2,5-11 Mark 11,1-11

Jes 56,6-8
Rom 3,21-26
Matt 26,6-13

04.04
Påske-

dag

Svolvær 
Prest Gunnar Andersen

Apg 10,34-43 
Sal 118,1-2, 14-24
1 Kor 15,1-11
Joh 20,1-18/Mark 16,1-8

Jes 52,7-10
Jes 52,7-10
Matt 28,1-10

11.04 Bodø
Diakon Helen Byholt Lovelace

Apg 4,32-35, Sal 133
1 Joh 1,1-2,2
Joh 20,19-31

Jer 31,1-6
1 Joh 5,1–5
Joh 21,15-19

18.04 Molde
Prest Mariann Stensøe

Apg 3,12-19, Sal 4
1 Joh 3,1-7
Luk 24,36b-48

Esek 34,23-31
Hebr 13,20-21
Joh 10,1-10

25.04 Trondheim 
Prest Christina Thaarup

Apg 4,5-12, Sal 23
1 Joh 3,16-24
Joh 10,11-18

Jes 43,16-21
Åp 2,1-7
Joh 13,30-35

02.05
Centralkirken Bergen 

Prest Dag Martin Østevold 
Diakonene Anne-Linda Bratsberg 
Thorsen og Åsta Marie Olafsson

Apg 8,26-40, 
Sal 22,25-31
1 Joh 4,7-21
Joh 15,1-8

1 Kong 17,8-16
Rom 12,1-3
Luk 13,18-21

09.05 Finnsnes  
Prest Roy Frode Løvland

Apg 10,44-48, Sal 98
1 Joh 5,1-6
Joh 15,9-17

Dan 9,17-19
3 Joh 11
Matt 7,7-12

16.05 Haugesund 
Prest Tove Synnøve Tveit

Apg 1,15-17, 21-26
Sal 1,  1 Joh 5,9-13
Joh 17,6-19

Joh 3,16-21
Åp 21,22-27
Sak 14,6-9

23.05
Pinse-

dag
Ålesund

Prest Mariann Stensøe

Apg 2,1-21, 
Sal 104,24-34, 35b 
Rom 8,22-27
Joh 15,26-27; 16,4b-15

1 Mos 1,1-5
Apg 2,1-11
Joh 14,15-21

30.05
Stavanger 

Prestene Torgeir Tveter og Marit H. 
Bjørnevik

Jes 6,1-8, Sal 29
Rom 8,12-17
Joh 3,1-17

1 Mos 18,1-8
Rom 11,33-36
Luk 10,21-24

06.06
Sandnes 

Prestene Hilde Kr. H. Tveter og 
Charles Jourdan

1 Sam 8,4-20 (11,14-15)
Sal 9,9-20, 2 Kor 6,1-13
Mark 4,35-41

Sal 67,2-6
Gal 3,23-29
Joh 3,26-30

13.06 Egersund 
Prest Victor Sekyere

1 Sam 15,34-16,13  
Sal 20/Sal 72/Sal 92
2 Kor 5,6-10 (11-13) 14-17
Mark 4,26-34

Jes 50,4-5
Rom 8,28-30
Joh 1,35-51

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16B
1413 Tårnåsen


