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Metodistkirken i norge

Øståsen menighet



ORD TIL DEG
Vi skal gå inn i adventstiden, og en av 
tekstene som setter oss på sporet av 
hva som kommer, er Marias lovsang 
som vi kan lese i det første kapitlet 
hos Lukas. Maria er på besøk hos sin 
slektning Elisabeth som blir døperen 
Johannes sin mor. Maria fryder seg 
over hva Gud har gjort for henne. Hun 
har fått se hvor stort det er at Gud selv 
har kommet til henne og gitt henne 
oppgaven med å bli mor til Guds egen 
Sønn. Men Maria har også fått se mye 
mer av Guds storverk enn bare det som 
handler om henne selv. I vers 52 og 
53 leser vi: «Han støtte herskere ned 
fra tronen og løftet opp de lave. Han 
mettet de sultne med gode gaver, men 
sendte de rike tomhendte fra seg.»  
 Maria har fått se noe av hva det 
innebærer at Gud kommer inn i vår 
verden og deler sitt rike med oss alle. 
Det innebærer at hver enkelt av oss 

løftes opp og gis en uendelig verdi som 
Guds skapning og som et elsket barn. 
Når Gud velger å komme til oss og selv 
bli en del av sin skapning, så velger 
han å komme som et nyfødt barn. Han 
velger å stille seg på linje med de aller 
minste blant oss. På denne måten viser 
han for all framtid at de minste er de 
største i Guds rike. Det er ikke de som 
går rundt med hovmodstanker og som 
forsøker å gjøre seg selv til herskere 
som blir anerkjent ved Jesu komme. 
Tvert imot viser Jesu komme at de al-
ler minste blant oss, de er store i Guds 
rike. Hver og en er skapt og elsket av 
ham. Vi har alle fått del i livet. Vi har 
grunn til å juble sammen med Maria og 
fryde oss over hans kjærlighet. 
 La oss denne adventstiden igjen 
undre oss sammen med Maria over det 
store mysteriet at Gud selv ble en av 
oss og vi får leve med ham.



SIDEN SIST

ruNde dager
Vi gratulerer våre 
medlemmer som fyller 
runde dager.

Arild Pytte Solum fyller 
50 år 30. november
Arne Råheim fyller 80 
år 13. desember

GAVE FRA BJØRG LARSEN
Bjørg døde 20. august i år. I sitt tes-
tamente ga hun vår menighet ca kr 
210000 som skal deles med 2/3 til mi-
sjon og 1/3 til menighetens arbeid.
 Vi er veldig takknemlige til Bjørg for 
denne gaven i tillegg til kr 1500000 
som vi fikk for et par år siden. Boet er 
ikke helt avsluttet,så sluttbeløpet kan 
endre seg noe. Hennes interesse og 
omsorg for menigheten var stor, og vi 
minnes Bjørg med stor glede. Fred over 
hennes minne.

KUNSTEN Å LEVE.

Det ble et sterkt møte med Tania Mic-
helet hvor hun fortalte om sin vei fra 
Mao til Gud. Allerede som barn hadde 
hun en lengsel etter Gud.
 Hennes bestemor var kristen og leste 
for og ba med henne. Men siden hun 
ikke var døpt, ble hun bortvist fra søn-
dagsskolen. Dette ble senere beklaget 
av søndagsskolen.
 Hennes foreldre var ateister og 
AKPML-ere. Faren Jon hadde likevel en 
avtale med kirken i Rygge om å få sitte 
i kirkerommet i stillhet, alene. Denne 

avtalen var taushetsbelagt. Ingen 
skulle vite om det.
 Men på farens dødsleie ante hun at 
kanskje han også hadde en lengsel, 
aldri uttalt, men likevel var den der.

SINNSROGUDSTJENESTENE
Sinnsrogudstjenestene våre er for alle. 
Man trenger ikke å slite med avhen-
gighet eller utfordringer av noe slag for 
å komme. Denne gudstjenesten er vår 
kveldsgudstjeneste en gang i måneden. 
Vi har et enkelt rituale med vekt på ro, 
bønn, nattverd, lystenning og musikk. 
Sinnsro er et positivt begrep. Det ut-
trykker hvile, ro i sinnet og hjelp til å 
mestre livet. Dette er et tilbud for alle 
om en stille stund i kirken på kveldstid. 
Avhengighet er krevende, men det er 
også mange andre utfordringer i livet. 
Ensomhet, bekymringer og vanskelige 
tanker kan også være problematisk. 
Kom slik du er, finn ro og hvile ved 
å sitte ned, delta i bønnene og lytt til 
musikken. Har du lyst til å dele noe, så 
kan du det, men absolutt ikke føl noe 
press. Det viktigste er å finne sinnsro. 
Så er det også hyggelig med en prat 
med kaffe og nystekte vafler før guds-
tjenesten.



SøNdag 28. November
1. SøNdag i adveNt

11.00 Gudstjeneste med nattverd
Prest Steinar Hjerpseth taler og leder 
Musikk: Aasta K. Engh
Projektor: Hans Chr. Palm
Kirkevert: Anna og Terje Kristiansen

maNdag 29. November

19.30 Canto øver

torSdag 2 deSember

19.30 Gruppeledersamling

SøNdag 5. deSember
2. SøNdag i adveNt

11.00 Sang i advent
Hans Chr. Palm taler 
Knut Kvaal leder 
Musikk: Olav Øgreid
Sang: Canto
Kirkegløgg og pepperkaker
Projektor: Per Chr. Brynildsen
Kirkevert: Hege Brynildsen

maNdag 6. deSember

19.30 Canto øver

Kirkekalender
torSdag 9. deSember

19.30 Menighetsråd

Fredag 10. deSember

20.00 Lysmesse
Sangsolist: Ida Tunestveit
Fløyte: Tone Buvig og Marianne Grini
Piano: Kåre Øgreid
Gitar: Håkon Øgreid
Cello euphonium: Monica Solodden
Orgel: Olav Øgreid
Andakt ved prest Steinar Hjerpseth

SøNdag 12. deSember
3. SøNdag i adveNt 11.00 Gudstjeneste 
Prest Steinar Hjerpseth taler og leder
Musikk:  Aasta K. Engh
Projektor: Per Chr. Brynildsen
Kirkevert: Bjørg Brynjulvsrud og Randi 
Fotland

torSdag 16 deSember

12.00 Formiddagstreff
Julemøte med grøt
Gjest: Grete Jansen
Tema: Min barndoms jul i Afrika

SøNdag 19. September
4. SøNdag i adveNt

19.30 Sinnsrogudstjeneste
Prest Steinar Hjerpseth taler og leder
Musikk: Kåre Øgreid med band
Vafler fra kl 18.45 v/ Anne-Kari W. Øgreid
Kirkevert: Ove og Anne-Brit Johansen 
Projektor: Anne-Brit L. Johansen



JulaFteN
15.00 Julegudstjeneste
Prest Hilde Marie Øgreid Movafagh 
taler og leder
Musikk: Tårnåsen skolekorps
Projektor: Helge Solum
Kirkevert: Johanna og Inger Lundereng

Juledag
12.00 Høytidsgudstjeneste
Prest Steinar Hjerpseth taler og leder
Musikk: Olav Øgreid
Projektor: Anne-Kari W. Øgreid
Kirkevert: Randi og Knut Kvaal

SøNdag 2. JaNuar
15.00 Juletrefest
Andakt ved prest Steinar HJerpseth
Rolf Arnesen leder
Musikk: Aasta K. Engh

Kirkekalender

  FaSte SamliNger
 Hver tirsdag: Gågruppe for damer. Oppmøte i Hvervenbukta kl 11.15. 
 Ta med niste, drikke og sitteunderlag. 
 Siste gågruppe før jul er 14.desember. Starter igjen 4. januar

SøNdag 9. JaNuar
11.00 Fornyelsesgudstjeneste med 
nattverd 
Prest Steinar Hjerpseth taler og leder
Musikk: Olav Øgreid 
Projektor: Helge Solum
Kirkevert: Grete Jansen og Randi Jansen

torSdag 13. JaNuar

19.30 Felles gruppesamling

SøNdag 16. JaNuar
19.30 Sinnsrogudstjeneste
Prest Steinar HJerpseth taler og leder
Musikk: Kåre Øgreid med band
Vaffelsteking: Anne-Kari W. Øgreid
Kirkevert: Ove og Anne-Brit Johansen 
Projektor: Anne-Brit L. Johansen 

torSdag 20. JaNuar

12.00 Formiddagstreff 

19.30 Menighetsråd

SøNdag 23. JaNuar
11.00 Gudstjeneste 
Diakon Olav Øgreid taler og leder
Musikk: Aasta K. Engh

maNdag 24. – oNSdag 26. JaNuar

Samtalegrupper 

SøNdag 30. JaNuar
bibeldageN

11.00 Gudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler
Hege Brynildsen leder
Musikk: Aasta K. Engh



DET SKJER

lySmeSSe
Årets lysmesse bli noe annerledes 
tidligere år. Canto makter ikke å stille 
opp, så det bli langt mer instrumental-
musikk. Men det blir likevel sang med 
en kvartett med medlemmer fra Canto. 
Det blir også forsamlingssang.
 Tradisjon tro stiller fløytistene Tone 
Buvig og Marianne Grini som vil spille 
til en del av den musikken vi får høre, 
samt fremføre en fløyteduett akkom-
pagnert på piano av Kåre Øgreid. Kåre 
og bror Håkon Øgreid, på gitar, vil vi 
også høre i egne stykker. 
 Sangsolist er Ida Tunestveit, og hun 
skal ha sin avdeling. 
 I år vil bli kjent med messinginstru-
mentenes cello, euphonium. Monica 
Solodden trakterer dette instrumentet 
og vil fremføre to stykker. Også hun 
blir akkompagnert av Kåre. Ved orglet 
vil som vanlig Olav Øgreid sitte. 
 Det blir andakt ved prest Steinar 
Hjerpset. Det musikalske ansvaret har 
Rolf Arnesen. 
 Velkommen til en fin førjulskveld i 
kirken.

ØKONOMI
Vi nærmer oss årets sist måned. For 
2021 har vi budsjettert med kr 682000 i 
gaver til menigheten. Nå ligger vi på ca 
kr 540000. Det i seg selv er fantastisk. 
Men det skal bli spennende å se hvor 
nær vi kommer. Mange bruker «skat-
tefrie gaver» og det er flott. Men du 
kan også bruke Vipps 20895 eller giro 
28014438132. Tusen takk for alle gaver 
til menigheten.

JuleoFFer på JulaFteN
Årets juleoffer går til rent vann og 
opplæring i Teayah Town – Bong  
County, Liberia 
 Metodistkirkens misjonsselskap har 
valgt å bedre tilgangen til rent vann og 
endre generell praksis når det gjelder 
sanitær og hygiene, for å bedre leve-
standarden till folket i Teayah som 
årets juleprosjekt.
 Teayah er en liten landsby som ligger 
en times kjøretur fra Gbarnga i Liberia. 
Den har 300 innbyggere, fordelt på 
32 hus. Landsbyen har en skole som 
består av 200 elever og to ulønnete 
lærere. 
 Menneskene i Teayah livnærer seg 
på jordbruk; ris, kassava og pepper, 
som de frakter til markedet på veldig 
dårlige veier. De lever under trange 
økonomiske kår.
 En annen stor utfordring i landsbyen 
er at de ikke har tilgang til rent vann. 
Menneskene i Teayah har også utfor-
dringer på grunn av mangel på toalet-
ter. De må derfor gå på do i skogkan-
ten, noe som fører til økt forekomst av 
sykdom blant lokalbefolkningen. 
 Dette prosjektet skal svare på be-
hovet for vann og personlig hygiene i 
landsbyen. Det skal bygges en vann-
pumpe og rehabiliteres en brønn, som 
skal brukes av lokalbefolkningen og 
elevene på skolen. Det vil også legges 
til rett for bygging av private latri-
ner. I tillegg til generell opplæring 
av prosjektkomiteen, vil det også gis 
opplæring til mekanikere til framtidig 
vedlikehold av pumpen.
 Nå har vi som menighet mulighet til 
å gi folket i Teayah en flott julegave!



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  Steinar Hjerpseth
E-post  steinar.hjerpseth@metodistkirken.no
Telefon  922 84 374
Diakon  Olav Øgreid
E-post  oegre@online.no 
Telefon  900 29 011

HvordaN uNNgå og begreNSe braNN i kirkebygget vårt
Vi har et høyt fokus på å forebygge brann i Øståsen kirke. Follo 
Brannvesen har gitt oss gode råd og veiledning i hvordan vi best 
skal sikre bygget mot at brann oppstår. Det er etablert rutiner for 
bruk av levende lys i kirke-rommet og i Peisestue / komiterom. 
Alle stearinlys skal være slukket før en forlater rommet. På kjøk-
kenet har de som utfører kjøkkentjeneste ansvar for kaffetraktere 
og komfyr. I tillegg har kirkevertene et spesielt ansvar for at alt er 
i orden i bygget før det blir forlatt.
 Skulle en brann-situasjon allikevel oppstå, er det montert 
brannvarslere i flere rom, som kommuniserer med hverandre. 
Pulverapparat henger på veggen i gangen og det er brannslange 
tilkoblet vann i kjøkkegangen. Utstyret skal hjelpe oss til raskt å 
kunne slukke et mulig tilløp til brann.

 Det viktigste i en slik situasjon er allikevel å gå ut av kirken så raskt som mu-
lig. Det er fire mulige utganger, hovedinngangen, kjøkkendøren, utgangen foran 
i kirkerommet og i tillegg døren i komiterommet ut på den nye terrassen. Alle 
utganger er merket med ledelys som virker selv om bygget skulle bli mørklagt.
 Når en kommer ut av kirken skal alle samles ved oppslagstavla foran kirken.
 På denne måten kan vi sammen være med på å unngå brannskade på bygg og 
ikke minst å unngå at vi selv skulle bli påført røyk eller brannskader.



FORBØNN - SØNDAGSTEKSTER
21.11 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsfor-

bund
Metodistkirkens Speiderkorps

MBU konsulent Ellen Irene Klepaker 
Leder Lisa Kristin Hanielsen

Korpsleder Ole Martin Andreassen

2 Sam 23,1–7  
Sal 132,1–12  
Åp 1,4b–8   
Joh 18,33–37

Job 28,20-28
Kol 1,9-14
Matt 25,1-13

28.11
1. s. i 

advent

Lillestrøm
Prest Beatrice Nekesa Johansson

Prest Lars Erik Nordby

Jer 33.14–16 Sal 25,1–10  
1 Tess 3,9–13   
Luk 21,25–36

Jes 12,1-6
Åp 3,19-22
Matt 21,10-17

05.12
2. s. i 

advent
Kragerø og Bamble
Prest Harald Olsen

Mal 3,1–4  Luk 1,68–79  
Fil 1,3–11    
Luk 3,1–6

Jes 2,1-5
Hebr 10,35-39
Joh 16,21-24

12.12
3. s. i 

advent

Arendal
Prest Helene Benedikte 

Granum-Aanestad

Sef 3,14–20  Jes 12,2–6  
Fil 4,4–7    
Luk 3,7–18

Mal 4,4-6
2 Pet 1,19-21
Joh 5,31-36

19.12
4. s. i 

advent

Tistedal
Prest Beatrice Nekesa Johansson

Mi 5,2–5a  Luk 1,47–55  
Hebr 10,5–10   
Luk 1,39–45

Sef 3,14-17
2 Kor 1,18-22
Matt 1,18-25

24,12
Julaften

Jes 9,2-7 Sal 96  
Tit 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 (5–12)  
Joh 1,1–14

Ordsp 8,1-2.22-31
Hebr 1,1-6
Joh 1,1-14

02.01
Biskop Christian Alsted

Tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull 
Grefslie

Jes 51,4–8   
2 Kor 4,1–6  
Joh 12,42–47

Jes 51,4-8
2 Kor 4,1-6
Joh 12,42-47

09.01 Hovedstyrets leder Audun Westad
Hovedstyret

Jes 43,1–7 Sal 29  
Apg 8,14–17  
Luk 3,15–17, 21–22

Jes 53,6-9
Kol 1,15-20
Joh 1,29-34

16.01 Hovedkontorets leder Ingull Grefslie og
kontorets ansatte

Jes 62,1–5 Sal 36,5–10 
1 Kor 12,1–11  
Joh 2,1–11

2 Mos 3,13-15
1 Kor 8,5-6
Joh 1,15-18

23.01
Brobyggeren og Andaktsheftet I DAG
Redaktørene Karl Anders Ellingsen og 

Øystein Brinch

Neh 8,1–3, 5–6, 8–10 
Sal 19  1 Kor 12,12–31a 
Luk 4,14–21

Ordsp 14,21-22.25.31
Fil 1,20
Luk 13,10-17

30.01 Jer 1,4–10 Sal 71,1–6 
1 Kor 13,1–13  
Luk 4,21–30

Sal 103,1-6
Jak 5,13-16
Joh 5,1-15

Returadresse:

Metodistkirken i Norge
Øståsen Menighet
Kornmoveien 16B
1413 Tårnåsen


