
nærkontakt



 Kjære deg!  

 

Vi inviterer deg til å være med på en reise frem mot påske, fra askeons-
dag til palmesøndag. Fastetiden* er en eldgammel tradisjon i den kristne 
kirken, og handler om å sette av en periode av året til refleksjon, bønn og 
fordypning. Vi kaller årets fastetid for «Nærkontakt», med en bønn om 
at denne perioden kan hjelpe oss i nærkontakt med Gud, oss selv, og vår 
neste. Vi har levd det siste året med mange begrensninger vi ikke er vant 
til. Nå vil vi forsøke å ta imot begrensningene også som en mulighet til fel-
lesskap og kontakt. Dette heftet er en arbeidsbok og kan brukes uavhengig 
av omstendigheter og hvilke restriksjoner som til enhver tid gjelder. Det er 
også eget opplegg for barn, ungdom og familier. Vi håper du blir med oss, 
og at vi på ulike måter treffes i denne perioden. 

 

Nåde+fred,   
Erik Andreassen   
Hovedpastor 

  

* Selve fastepraksisen handler om å gi avkall på noe som vanligvis tar stor plass eller som 
man kanskje opplever ikke er godt for en. Det kan skape rom for å få et annet fokus for en 
periode, og også tid og overskudd til å gjøre noe for andre.

FASTETIDEN 2021  
i Oslo misjonskirke Betlehem
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UKERYTME 

Her finner du en oversikt over hva som skjer hver uke i denne perioden.  
Trenger du hjelp til å koble deg på det som er digitalt, så hjelper vi deg gjerne!  
Kontaktinformasjon finner du på siste side i heftet.

For å holde deg oppdatert om det skulle komme endringer,  
kan du gå inn på våre nettsider.

Mandag kl 09.00  Morgenbønn (alle morgenbønnene er på Facebook  
 og du finner liturgien senere i heftet)

Tirsdag kl 09.00  Morgenbønn 

Onsdag kl 09.00  Morgenbønn

 kl 21.00  Tidebønnsamling i kirken (på Zoom hvis oppmøte ikke tillates). 
 Påmelding på våre nettsider.

Torsdag kl 09.00  Morgenbønn  

 kl 12 - 14  Åpen kirke, med nattverdsamling kl 13.00  
 (når smittevernregler tillater det. Ved fysisk oppmøte  
 er det påmelding på våre nettsider).

Fredag kl 09.00  Morgenbønn

Søndag kl 10.00  Familiegudstjeneste i Zoom (zoom.oslomisjonskirke.no)

 kl 1 1 .15  Direktesendt gudstjeneste på Facebook

Siste søndag i måneden har vi kun én gudstjeneste i Zoom kl 11.15 (zoom. 
oslomisjonskirke.no), i tillegg til en menighetsutflukt, hvis restriksjonene tillater det.

Annet: 

18. februar  kl 20.00  #TEMAtorsdag online, På Facebook 

3. mars:  kl 20-21.30 Inspirasjonskveld for par, med smakebiter fra Gottman 

22. mars  kl 19.00 Menighetens årsmøte, i Zoom

25. mars  kl 20.00  #TEMAtorsdag online, På Facebook

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 
www.bibelen.no © Bibelselskapet
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BIBEL & BØNN
 
14. februar  Fastelavenssøndag Johannes 12:20-33

17. februar  Matteus 12:38-42 

 Askeonsdag – bønn og takk for mulig-
het til å hvile i Guds nåde og tilgivelse 
gjennom Jesus Kristus. Fastetiden - 
bønn om styrke for kirken/oss alle  
i OmB til å finne tid til å fokusere  
på det som er det viktigste for den  
enkelte. Klarhet om hva fastetiden  
kan innebære for deg i år? 

18. februar Jesaja 58:1-8 

 Menighetens barn og ungdom.  
Glede og trygghet i troen, beskyttelse  
i hverdagen.

19. februar  Matteus 4:1-11 

 Menighetens seniorer. Styrke, kraft, 
helse og glede i troen. 

20. februar  Jakob 1:12-16 

 Bydelens skoler og barnehager.  
Alle ansatte, barn og elever. En trygg 
hverdag og for de som blir mobbet.

Søndagens tekst  21. februar | Matteus 16:21-23 
 
21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for  
disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de  
eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide 
mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle 
han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side og ga seg til 
å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri 
hende deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik 
bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke 
for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»  

Fastetiden utfordrer til å leve et enklere liv og at vi på 
den måten lettere kan avsløre det som fjerner oss fra 
Gud og hverandre. Fristelse er et sentralt og viktig 
ord for denne søndagen, hva er fristelsene i ditt 
liv?  Hva tenker du om  
hva som er Guds vilje for deg?  

Be for vårt internasjonale engasjement gjennom 
Misjonskirken Norge og Aksjon Hjertevarme.  
(Se beskrivelse av Aksjon hjertevarme s 30 her  
i fasteheftet). Aksjonsstart i dag. 

Fastebønn 

Herre og mester i mitt liv, 
Hold borte fra meg  
likegyldighetens ånd. 
Ta bort motløsheten,  
trangen til selvhevdelse  
og alt som gir et tomt liv. 
Gjør meg isteden til din tjener, 
La meg leve et helt liv  
ved din Ånd, 
Gi meg et ydmykt sinn,  
tålmodighet og kjærlighet. 
Herre og konge, gi meg nåde  
så jeg se mine synder, 
og ikke å dømme min  
bror og søster. 
For Du er velsignet,  
nå og alltid og i all evighet.  
Amen. 

St. Efrem, Syreren fra det 4. århun-
dre, har skrevet mange bønner. Denne 
bønnen som blir kalt faste-bønnen 
og blir bedt i den østlige kirken hver 
ukedag gjennom fastetiden frem til 
påske. La oss gå inn i fastetiden og 
den stille uke med den samme bønn. 
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FAMILIENS ”FASTE” SIDE 

1. søndag i fastetiden – 21.februar 

LES SAMMEN  fra Matt 16,21–23 om Peter som ikke vil at noe skal skje med 
Jesus. 

BE SAMMEN  for noe dere er bekymret for eller gruer dere til, og takk Gud for 
noe dere gleder dere over.  

SNAKK SAMMEN   Noen ganger er det vanskelig å gjøre noe selv om vi vet at det er 
rett. Hva slags gode ting synes du det er vanskelig å gjøre?  

OSLO MISJONSKIRKES FASTEKRIM - EPISODE 1 
Det var søndag og i Oslo misjonskirke hadde Margot akkurat avsluttet  
zoom-gudstjenesten, og var på vei til å pakke sammen, låse og kjøre hjem da hun  
til sin forferdelse oppdaget at det store påskeegget var forsvunnet. Det som skulle 
være 1. premien i påskequizen. Selv om det var flere uker til påske, hadde Margot 
handlet inn det beste godteriet hun visste om, og hun gledet seg veldig til å se 
hvem av barna i kirka som kom til å vinne denne eksklusive premien. Men nå ble 
Margot helt fortvila. Hvem kunne finne på å ta påskeegget? Og hvor i alle dager var 
egget nå? Om seks uker er det påske. Kan hun klare å finne det store påskeegget før 
det? Og kan DU hjelpe henne? Bli med og løs Oslo misjonskirkes faste-mysterium 
de neste seks ukene! 

Følg ledetråder og hint fra søndag til søndag. For å løse mysteriet må du både  
delta på familiegudstjenestene i Zoom kl.10.00 OG følge med i dette heftet.

Etter at du har deltatt på dagens familiegudstjeneste vil du se at Margot trenger din 
hjelp med å finne en firesifret kode. Her er hintet du trenger for å finne koden: .  

Send koden med fire siffer til fastekrim@oslomisjonskirke.no innen 26. februar.  
Vinneren trekkes søndag 28. februar.  

TWEENS/TENÅRINGER
Selv om det er faste, er det fortsatt lov å ha det gøy! Vi har laget 
noen morsomme utfordringer som dere kan prøve. Det første  
dere må gjøre er å skanne denne QR-koden:    

LØVENS  
UTFORDRING:

Tenk på noe fint dere sammen kan 
gjøre for andre. Kanskje kan dere 

lage et kort og sende til noen dere 
savner som ikke bor i nærheten? BLI MED PÅ 

ZOOM- 
GUDSTJENESTE 

KL 10.00    
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BIBEL & BØNN

22. februar  Apostlenes gjerninger 10:34-43 

 Konfirmantene og konfirmant-
lederne. En konfirmasjonstid med 
gode prosesser i forhold til tro 
og livet i et annerledes konfirma-
sjonsår. 

23. februar  1. Mos. 32:24-30 

 Alt helsepersonell som gjennom  
et helt år har krevende dager. Styrke til å leve 
med de utfordringer de har i sitt daglige arbeid.

24. februar  2. Kor.6:1-10 

 Kongen og hans hus, Storting og regjering. Be om helse, visdom  
og styrke til å lede landet og tjene med kjærlighet og glede. 

25. februar  Matteus 15:21-28 

 Barnefamiliene i kirka.   

26. februar  Jakob 1:2-8 

  De som er i krise, sorg og en vanskelig livssituasjon. At vi som felles-
skap ser, bryr oss og evner å inkludere og betjene i alle livets faser. 

27. februar  Apostlenes gjerninger 16:25-34 

  Abildsø Gård. Be for ansatte og de frivillige at de får se enkeltperso-
ner og møte behovene deres. 

Søndagens tekst  28. februar  |  Lukas 7:36-50 
 
36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og 
tok plass ved bordet. 37 Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da 
hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke 
med fin salve. 38 Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å 
fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans 
og smurte dem med salven. 39 Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte 
han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er 
som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.» 40 Da tok Jesus til orde. «Simon», sa 
han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. 41 Jesus sa: «To 
menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre 
femti. 42 Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem 
av dem vil da holde mest av ham?» 43 Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» 
«Du har rett», sa Jesus. 44 Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne 
kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet 
dem med tårer og tørket dem med håret sitt.  45 Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men 
helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. 46 Du salvet ikke 
hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. 47 Derfor sier 
jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den 
som får lite tilgitt, elsker lite.» 48 Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» 49 Da 
begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med tilgir syn-
der?» 50 Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!»

Jesus møter alle mennesker med respekt, tilgivelse og invitasjon til fellesskap. Hva berører 
deg i møte med denne teksten nå?  Hvordan uttrykker du din takknemlighet til Jesus? 
Hvordan kan vi være et fellesskap som inviterer til fellesskap, med oss og med Jesus? 

Vi ber for Aksjon Hjertevarme.
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FAMILIENS «FASTE» SIDE 

2. søndag i fastetiden – 28.februar 

LES SAMMEN  fra Luk 7,36–50 om kvinnen som vasket føttene til Jesus med 
tårer, og Jesus som tilga henne alt hun hadde gjort galt. 

BE SAMMEN for de som kjenner seg ensomme og er syke. 

SNAKK SAMMEN  om når det er vanskelig å si unnskyld og når det er vanskelig å 
tilgi andre.

OSLO MISJONSKIRKES FASTEKRIM - EPISODE 2 
 
Sammen løser vi Oslo misjonskirkes «fastemysterie»! Følg ledetråder og  
hint fra søndag til søndag. I dag er det ikke familiegudstjeneste i zoom. 

For å finne neste ledetråd må dere gå inn på «barne- og familiearbeid i 
OmB» på Facebook (bli medlem der om du ikke allerede er det). Her vil du 
se at Margot trenger hjelp med farger. Klarer du å hjelpe henne? Se filmen og 
løs deretter rebusen under. Send så inn løsningsordet: en farge og en gjen-
stand, til fastekrim@oslomisjonskirke.no innen 5. mars. Vinneren trekkes 
søndag 7. mars. 

PS: Forrige ukes vinner annonseres også på «barne- og familiearbeid på 
OmB» på Facebook – følg med der!

 

 - E  +  - PE + - TEUS 
 

TWEENS/TENÅRINGER 

Ukas prank er kun for tweens og 
tenåringer, så dere må lese denne 
opp ned gjennom et speil. 

LØVENS  
UTFORDRING:

Gud tilgir oss alt og alltid når vi ber han 
om det. Skriv noe du vil be om tilgivelse 
for på en papirlapp og brenn det opp (på 

et trygt sted).  

IKKE ZOOM- 
GUDSTJENESTE i dag!

Les og snakk sammen  
om dagens bibeltekst.  
Kanskje tar dere løvens  

utfordring også?
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BIBEL & BØNN

1. mars  Galaterbrevet  2:11-16 

 Staben i Oslo misjonskirke  
Betlehem. Trivsel, glede, ut-
rustning og kraft i tjenesten. 

2. mars  Johannes 10:11-21 

 Abildsø Menighetsbarnehage. 
Styrer, ansatte, barn og barne-
hagens styre. 

3. mars  1. Samuel 18:6-14 

 Etter skoletid på onsdager. Be om at 
barna blir sett og inkludert. Be for lederne. 

4. mars  2. Korinterbrev 12:7-10 

 Enhet blant Guds folk. De andre kirkene i  
bydelen og i byen, om ånd, liv og vekst. 

5. mars  Apostlenes gjerninger 1:12-14

 Kvinnenes Internasjonale bønnedag.  
Alle som har en tjeneste i bønn.   

6. mars Efeserbrevet 5:1-11 

 Smågruppene i kirken og fellesskap for alle 
generasjoner. Inkludering og gode samtaler.

Søndagens tekst  7. mars | Markus 9:17-29 

17 En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han 
har en ånd som gjør ham stum. 18 Når den griper fatt i ham, kaster den ham over 
ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive 
ånden ut, men de maktet det ikke.» 19 Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor 
lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med 
gutten!» 20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten 
så han falt over ende og vred seg og frådet. 21 Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han 
hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22 «Mange ganger har ånden kastet 
ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre 
noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23 «Om det er mulig for meg?» svarte 
Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24 Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp 
meg i min vantro!» 25 Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og 
sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i 
ham!» 26 Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle 
sa at han var død. 27 Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. 

    28 Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor 
var det ikke mulig for oss å drive den ut?» 29 Han svarte: «Dette slaget er det bare 
mulig å drive ut ved bønn *og faste•.»  
 
Et sentralt vers i teksten er: «alt er mulig for den som tror». Hvordan berører det deg i 
møte med det som er utfordringer i ditt liv, og når det ikke blir slik vi ber om? Disiplene 
uttrykker frustrasjon overfor Jesus; «hvorfor var det ikke mulig for oss?». Gi også din 
frustrasjon til Jesus!   

Vi ber for Oslo misjonskirke Groruddalen (OMG).  Lederskap og glede i arbeidet.
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LØVENS  
UTFORDRING:

Lag et «takknemlighetstre» med 
hjerter. Mal/tegn med 
tusj på kaffefilter. Spray 

litt vann på slik at ma-
lingen går gjennom filteret. 
«Tørk» filteret med stryke-
jern. Klipp ut hjerter, lim 
to sammen med en tråd 

inni, og skriv på noe dere er 
takknemlige for. Heng hjertene 

opp hjemme.  

FAMILIENS «FASTE» SIDE 
3. søndag i fastetiden – 7.mars 

LES SAMMEN  fra Matt 26,6–13 om hvordan Jesus ble salvet med en svært 
kostbar salve. 

BE SAMMEN  for Aksjon hjertevarme. I år samler vi inn penger til vår søster-
kirke i Kongo-Brazzaville. I dag ber vi om at kirken og pastorene 
som jobber der skal gi håp midt i en vanskelig tid, der mange er 
hardt rammet av Korona-situasjonen.  

SNAKK SAMMEN Maria var fylt av så stor takknemlighet til Jesus at hun brukte en 
utrolig dyr salve for å smøre føttene hans. Snakk sammen om 
hva dere kan takke Jesus for.  

OSLO MISJONSKIRKES FASTEKRIM - EPISODE 3 
 
I dagens zoomgudstjeneste fant Margot en ny ledetråd, en merkelig 
kode, med både bokstaver og tall. Ser du denne koden i sammenheng 
med dagens hint, klarer du kanskje å finne ut hvilket sted vi om en uke 
vil finne neste ledetråd. Hvilket ord blir dette om du stokker om bok-
stavene? Send inn løsningen til fastekrim@oslomisjonskirke.no innen  
12. mars. Vinneren trekkes søndag 14. mars. 

BSIKOSK

TWEENS/TENÅRINGER 

Ukas prank må igjen leses oppned gjennom 
et speil. Lykke til! 

 

BLI MED PÅ 

ZOOM- 
GUDSTJENESTE 

KL 10.00    
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BIBEL & BØNN

8. mars  Lukas 8:1-3 

 Alle i kirka som har en tjeneste. 
Glede, visdom og kraft.  

9. mars 1. Peters brev 2:22-25 

  Menighetens internasjonale 
engasjement og prosjekter i 
Colombia, Kina, Polen og Sentral-
Asia .

10. mars  Johannes 11:45-53

 Fellesskapshuset. Et samlingssted  
for nærmiljøet. Driftsstyret. 

11. mars  1. Mosebok22:1-14 

 Mennesker til tro. Dialog med personer som er i prosess 
med tro.

12. mars  Hebreerbrevet 4:14-16 

 Ungdomsarbeidet Intro. Ungdommer og ledere, at de 
må utrustes i troen og inkludere venner i Intro.

13. mars  Romerbrevet 8:1-4 

 Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Ledelse og 
god utvikling i arbeidet nasjonalt og internasjonalt.  

Søndagens tekst  14. mars | 2. Kor. 5:18-21 

18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg 
selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det var Gud som i 
Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner 
dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om for-
soningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det 
er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi 
vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, 
har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rett-
ferdighet.

Teksten peker tilbake om det å være en ny skapning i Kristus – og 
åpner vår tekst; «men alt er av Gud». Det gir oss også en stor grad 
av hvile. Det var han som forsonte oss med Gud og det er han som 
gir oss alle vår tjeneste. Hva opplever du å være en utsending til og 
hvordan kan det se ut for deg å bringe forsoning? 

Vi ber for menighetens/kirkens tjeneste med å bringe forsoning,  
i relasjon til Gud og mennesker.
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FAMILIENS «FASTE» SIDE 

4.søndag i fastetiden – 14.mars 

LES SAMMEN  fra Joh 3,11–16 om hvor høyt Gud elsker verden.

BE SAMMEN  for noen dere er glad i. 

SNAKK SAMMEN  om hvem Guds enbårne sønn er og hvordan han ble «gitt» for at 
vi skal ha evig liv. 

LØVENS  
UTFORDRING:

Tenk at Jesus ga sitt liv for oss  
helt gratis. Gi en gave til noen som ikke 

forventer det!  
BLI MED PÅ 

ZOOM- 
GUDSTJENESTE 

KL 10.00    

OSLO MISJONSKIRKES FASTEKRIM - EPISODE 4 
 
Vi fortsetter jakten på det forsvunnede påskeegget! Påsken nærmer seg 
med stormskritt, men nærmer vi oss løsningen på årets fastemysterie mon 
tro? I dagens zoomgudstjeneste fant Margot en gjenstand 
plassert på et merkelig sted. Kan du hjelpe Margot 
med å finne ut hvor i kirka hun må lete etter neste 
ledetråd? Da trenger du gjenstanden vi fant 
under zoomgudstjenesten + koden under. 
Send inn løsningen (et sted i kirka) til  
fastekrim@oslomisjonskirke.no innen 
19.mars. Vinneren trekkes søndag 21. 
mars.  

NT3321 

TWEENS/TENÅRINGER 

Ukas utfordring blir å lage det høyeste, beste eller mest kreative tårnet ut 
ifra ting dere har på rommet deres, og sende inn et bilde av deg selv ved 
siden av det. Bildene sendes til Daniel@oslomisjonskirke.no for at vi kan 
velge det beste tårnet. Vinneren får selvsagt en premie! 
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BIBEL & BØNN

15. mars 1. Johannes brev 4:7-12

 De i menigheten som er rammet av sykdom og ikke kan delta  
i fellesskapet. Helbredelse, kraft og styrke for de syke og deres familier. 

16. mars 1. Samuel 2:1-9 

 Menighetens givertjenesten. At vi gir etter evne og at økonomien forval-
tes til det beste for Guds rike nasjonalt og internasjonalt. 

17. mars   Apostlenes gjerninger 16:12-15 

 Byens rusavhengige. At de må møtes med kjærlighet og varme av de 
som møter de i sitt daglige arbeid og tjeneste.

18. mars   Lukas 1:68-75 

 Studentene i Oslo. Et studieår som har 
vært vanskelig for mange,  
at det må bli en best mulig  
avslutning på vårsemesteret.  

19. mars  2. Samuel 7:8-13 

 Aksjon Hjertevarme. Aksjons-
basaren i kveld. Se beskrivelse  
av Aksjon hjertevarme annet  
sted i fasteheftet. 

20. mars  Jesaia 41:8-13 

 Oslos ordfører og byråd

Søndagens tekst  21. mars  | Lukas 1:46-55 

46 Da sa Maria:  
Marias lovsang  
«Min sjel opphøyer Herren, 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. 
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 
49 for store ting har han gjort mot meg, 
han, den mektige; hellig er hans navn. 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn 
over dem som frykter ham. 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; 
han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 
52 Han støtte herskere ned fra tronen 
og løftet opp de lave. 
53 Han mettet de sultne med gode gaver, 
men sendte de rike tomhendte fra seg. 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener, 
og husket på sin miskunn 
 55 slik han lovet våre fedre, 
Abraham og hans ætt, til evig tid.» 

Marias sang er en vakker 
takk til Gud for det under 
han gjør gjennom henne. 
Det var stort for Maria å bli 
Jesu mor og er stort for oss 
at Gud ble menneske. Han 
ble en del av vår virkelighet 
og våre liv. Hvordan kan og 
vil du i dag, her og nå, gi ut-
trykk for din takknemlighet 
til Jesus? 
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FAMILIENS «FASTE» SIDE 

5. søndag i fastetiden – 21. mars 

LES SAMMEN  fra Luk 1, 39-49 om Maria og Elisabeth 

BE SAMMEN  for «Aksjon hjertevarme». Be for barna og ungdommene som bor 
i Kongo-Brazzaville, og be for de i vår søsterkirke der som jobber 
med barn og unge. 

SNAKK SAMMEN om hvordan dere tror Maria hadde det da hun var gravid med 
Jesus. Var hun bekymret? Glad? Redd? Usikker? Forventnings-
full? Tenk å få en så stor oppgave av Gud. Tror du Gud har en 
oppgave til deg? 

LØVENS  
UTFORDRING:

Maria dro på besøk til Elisabeth.  
Dra på besøk til noen det er lenge siden 
du har sett og gi dem en skikkelig god 

oppmuntring. Hvis det ikke er lov eller de 
bor for langt unna, ta en 

telefon eller skriv et 
brev. 

BLI MED PÅ 

ZOOM- 
GUDSTJENESTE 

KL 10.00    

OSLO MISJONSKIRKES FASTEKRIM - EPISODE 5 
 
Vi nærmer oss slutten av fastetiden. Kan vi klare å løse mysteriet i løpet 
av neste uke? I dag skjer det noe merkelig på zoomgudstjenesten, og vi 
håper du fikk med deg gåten som ble gitt. Denne gåten kombinert med 
gåten i heftet gir deg det aller siste løsningsordet i denne fastekrimen. 
Hvilket sted i kirka skal vi frem til? Send inn løsningen til fastekrim@ 
oslomisjonskirke.no  innen 26. mars. Vinneren trekkes søndag 28. mars. 

Gåte: Hvilke duer kan ikke fly?  

TWEENS/TENÅRINGER 

Gameshowkveld i mars! Følg  
med på nettsidene eller bruk  
QR-koden for mer informasjon:
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BIBEL & BØNN

22. mars  Salme 107:35-43 

 Menighetens årsmøte i kveld. Et godt møte med gode og 
riktige beslutninger, vedtak og valg.

23. mars  Efeserbrevet 2:11-17 

 Østensjø bydel. Skolene, bydelsadministrasjon, institusjoner, 
frivillighet, lag/organisasjoner og næringslivet.

24. mars  2. Korinterbrev 5:11-17 

 Fred i verden. Alle land og områder som er preget av krig og 
uroligheter.

25. mars Salme 113:5-9 

 Ansgarskolen. Skolens ledelse, lærer 
og studenter. Rekruttering av nye 
studenter.

26. mars  Sakarja 9:9-10 

 Lederskapet i menigheten. Vis-
dom, glede og kraft i tjenesten.

27. mars  Johannes 12:12-19

 Barnekirka. At barn og tweens får 
trygghet i troen på Jesus.  

Søndagens tekst  28. mars | Matteus 26:6-13 

6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske,  7 kom det 
en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den 
helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords.  8 Disiplene så det og 
ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de.  9 «Salven 
kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fat-
tige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? 
Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos 
dere, men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut over 
kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: 
Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun 
gjorde, fortelles til minne om henne.»  

Kvinnens raushet og salvens kostnad overgår det som var forventet. Det er 
noen gjerninger som gjør inntrykk og setter dype spor hos andre. Kvinnens 
handling og gode gjerning skulle bli en viktig historie, og en del av historien 
om Jesu siste dager. Hvordan kan vi være med å skrive god historie med våre 
liv som får betydning for Gud og mennesker? 

Vi ber for Søndag 28. mars. Påskehøytiden. For all trossøsken som lever i 
områder med forfølgelse og med frykt for livet. 
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FAMILIENS «FASTE» SIDE 

6.søndag i fastetiden – 28.mars 

LES SAMMEN  fra Mark 11, 1-11 om Jesus som rir inn i Jerusalem på et esel. 

BE SAMMEN  for lederne i landet vårt og byen vår. 

SNAKK SAMMEN  om hvordan Jesus er en annerledes Konge. Hva tenker dere det 
betyr å ha Jesus som konge i sitt liv?  

LØVENS  
UTFORDRING:

Hvor mye husker dere fra zoomguds-
tjenestene og fra heftet de siste fem 
ukene? En i familien lager en kahoot, 

quiz, fleip eller fakta som dere tar 
sammen i familien.  

BLI MED PÅ 

ZOOM- 
GUDSTJENESTE 

KL 10.00    

OSLO MISJONSKIRKES FASTEKRIM - EPISODE 6 
 
Nå har vi kommet frem til siste episode av denne spennende faste- 
krimen, og det vi alle lurer på er: Får Margot tilbake det store påske-
egget sitt? Og hvem i alle dager er det som har tatt det? Følg med i dag  
kl 10.00 så får du se om vi endelig finner påskeegget. Under zoom-
gudstjenesten får du viktig informasjon som du trenger for å løse den 
aller siste oppgaven: HVEM har tatt påskeegget? Løsningen på dette 
spørsmålet sender du inn til fastekrim@oslomisjonskirke.no  
innen 30. mars. 

TWEENS/TENÅRINGER 

Skattejakt! Vi har laget noen poster 
rundt om på Abildsø som kommer 
til å føre til en skjult skatt. Første 
post er ved inngangsdøra til Betle-
hem. 
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”DER STADIG NYE MENNESKER KOMMER TIL TRO”
 

Hvilken kirke ønsker vel ikke slik en omtale? 

Kongos Evangeliske Kirke (EEC) er en slik kirke der stadig nye mennesker kommer 
til tro. De kan fortelle om statistikker av helt andre dimensjoner enn i Norge! Hver 
uke er det tusenvis av mennesker på gudstjenestene og hundrevis som tar imot 
Jesus og blir døpt. Menighetene driver 24/7 og er en del av hverdagslivet til folk. 
Mange driver fødestuer, barnehager, skoler, yrkesopplæring og mere til. Men det er 
også andre sider ved historien.  

Der stadig nye mennesker kommer til tro er det alt for få pastorer 
I en menighet hadde de 9000 medlemmer og kun syv pastorer. Det er nærmere 
1300 medlemmer pr pastor. Noen av pastorene leide leiligheter i nærheten, og 
flere bodde på kontoret.  

Der stadig nye mennesker kommer til tro trengs mye trosopplæring 
De har startet bibelkurs for frivillige medarbeidere slik at disse kan få oppgaver 
innen trosopplæring og på den måten gi trosopplæring til flere. Det begynte i 
Brazzaville, og nå ønsker de å utvide i flere byer. Det er behov for produksjon 
av opplæringsmateriell og taleressurser. 

Der stadig nye mennesker kommer til tro trenger de flere arbeidere 
De har etablert en 2-årig pastorutdanning på Ngouedi for studenter som ikke 
har studiekompetanse nok til å studere på det teologiske seminaret. Studentene 
bor på skolen de 2 årene de går der. Det er behov for bøker, lønn til lærere og 
kost og losji for elevene. 

Der stadig nye mennesker kommer til tro jobber de målrettet for å nå enda flere 
Kongos Evangeliske Kirke ønske å utvide sitt evangeliseringsarbeid til å finne 
sted nord i landet, men også lenger sør i de midtre regioner. Behovet er lønn til 
fire evangelister de har ansatt. 

Fra hjerte til hjerte 
 
I Aksjon hjertevarme 2021 står vi 
skulder ved skulder med vår kongole-
siske søsterkirke, og gir av hjertens lyst til dem slik at de kan fortsette det voksende 
arbeidet, fortsette å nå nye mennesker og fortsette å se mennesker komme til tro. 

Noen sår, noen vanner og noen høster. Det er lagarbeid. Denne gangen er det vi 
som gjør såing mulig, og våre søsken i Kongo som sår og vanner. Det er lagarbeid i 
2021. 

Vær med å gjøre en forskjell! Gi via VIPPS 87060  
eller til konto 3000.16.19000 (merk «Aksjon Hjertevarme»). 

* Vårt innsamlingsmål er 130.000. Evt. overskytende beløp  
fordeles på andre misjonsprosjekter som OmB støtter. 
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De er som våre egne barn 

Her i kirka vår er vi opptatt av å vise andre at 
vi er glad i dem. Jesus gjorde det, og derfor 
gjør vi det også.  

I utkanten av hovedstaden Brazaville i Kongo 
viser frivillige ildsjeler i kirken vi samarbeider 
med hjertevarme og omsorg for barna som om 
de skulle være deres egne. Hver lørdag får barn 
som har kun en forelder eller som er foreldre-
løse, komme til kirken hvor de synger og ber 
sammen. De får også mat, og de får høre om 
Jesus.  

Vi kan hjelpe ved å be for barna og de som 
jobber frivillig på senteret, og vi kan gi penger 
slik at de får gjort enda mer enn de gjør i dag. 

 «Jeg liker at vi får høre om Jesus og lære om 
Bibelen. Vi lærer bibelvers som vi tenker på. Jeg 
liker maten, og av og til reiser vi på en utflukt 
sammen, til en park for eksempel. Jeg bor med 
pappa, men mamma er død. Jeg drømmer om å 
bli journalist!» Grace, 12 år 
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MORGENBØNNLITURGI 
Liturgi for morgenbønn i fastetiden

(L = leder. A = alle) 
L: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.   

L: Herren er oppstandelsen og livet! 
A: Ingen kommer til Faderen uten ved ham. 
L: Herren Jesus lever og troner over alle sine skapninger!  
A: Han er midt iblant oss.  
 - - -  
L: Herre lukk opp mine lepper. 
A: Så min munn kan lovprise deg! 
L: Herren er nådig, vi går ikke til grunne. 
A: Hans barmhjertighet tar ikke slutt. 
L: den er ny hver morgen. 
A: Din trofasthet er stor. 
L: Jeg sier: Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham. 
A: Herren er god mot dem som venter på ham og søker 

ham. 
A: Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. 

STILLHET (30 SEK) 
 

SKRIFTLESNING 
L: (leser dagens tekst, som står  

i fasteheftet).  
Amen.

(kort stillhet) 
 
FORB ØNN 

Leder ber fri bønn. 
 
L: Gud, takk for at du hører vår 

bønn. 
L: La oss fortsette å be: 
 
A: Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges.
 La riket ditt komme.
 La viljen din skje på jorden  

slik som i himmelen.
 Gi oss i dag vårt daglige brød, 

og tilgi oss vår skyld, 

 slik også vi tilgir våre skyldnere.
 Og la oss ikke komme i fristelse, 

men frels oss fra det onde.
 For riket er ditt og makten og 

æren i evighet.
 Amen. 

UTSENDELSE & VELSIGNELSE 
 
L: Hellige Ånd, forny oss så vi fri-

modig kan gå videre i det som vi 
møter denne dagen.  

A: Gi glede i vårt virke, gi liv i vårt 
indre, og kjærlighet i våre relasjo-
ner.  

L: La oss avslutte med å be velsignel-
sen sammen. 

 A: Velsigne oss Gud Fader, Velsigne 
oss Guds Sønn, Velsigne oss Gud, 
Du Hellige Ånd.

 Amen 
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FUNFACTS OM STABEN! 
Klarer du å gjette hvilken funfact som hører til de ulike personene i staben?

Jeg hadde 50  
kosebamser da jeg 
var liten. Et avkrys-
ningssystem sørget 
for at alle fikk like  

mye kos.

Jeg fikk  
sertifikatet 

på tredje  
forsøk. 

Jeg har en  
verdensrekord  

i Guinness  
rekordbok.

Da jeg var  
ungdom hadde 

jeg six-pack.

Jeg var medlem  
av Norsk Målungdom 
(“nynorsk-organisa-
sjon”), men fikk 3-er 

på nynorsk- 
eksamen.

Jeg har bodd  
i 11 forskjellige 

hus/leiligheter i 
samme by.

Min skikarriere 
startet med at 
jeg måtte sy 24 

sting i kneet. 

Mitt korteste 
arbeidsforhold 

er 1 dag.
Fra 1.klasse  

til 5.klasse sov 
jeg bare i gule 

t-skjorter.

Erik
 Andreassen Pastor og daglig leder

Henriette Hågan Studentarbeider

Line Sødal Administrasjonsleder

Isak Eikeland Tweensarbeider

Per Arnholdt Noreng Pastor

Ch
ris

tin
e Nybraaten Colstrup M

enighetskoordinator

André Najafzadeh Vaktm
esterDa

niel M
athias Brændeland Ungdom

spastor

M
ar

go
t Ir

ene Amlie Dahl Barne- og fa m
iliepastor

36 37



BLIR DU NUMMER 200?

I dag har vi 199 antall faste givere som gir til kirka vår. I tillegg er det 
mange som gir gaver jevnt og trutt gjennom året.

Kanskje er du allerede en av disse? Tusen hjertelig takk! Men, hvis du 
ikke er det, har vi lyst til å utfordre deg til å bli det! 

Hvorfor? 
Som fast giver til kirka er du med på å muliggjøre alt det som skjer av 
tilbud og fellesskap, helt fra babysang, barne- og ungdomsfellesskapet, 
til foreldre, voksne og eldre. 

Ved hjelp av faste inntekter kan vi både drive det arbeidet vi allerede 
gjør, og samtidig tenke langsiktig og planlegge for det som ligger foran. 
Vi har både drømmer og visjoner for hva kirka, bygget og menneskene i 
den, kan få bety for hverandre og mennesker som kommer innom. 

Sammen når vi lenger!

Hvordan bli fast giver? 
1. Gå inn på gi.oslomisjonskirke.no og registrer deg som fast giver der
2. Gå inn i nettbanken og legg inn faste trekk til kirka (Kontonr: 3000.16.19000)

Ønsker du hjelp? 
Ta kontakt på kontor@oslomisjonskirke.no eller ring 23 16 80 60
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Oslo misjonskirke Langerudhaugen 1, 1187 Oslo

Tilsluttet Misjonskirken Norge
 
www.oslomisjonskirke.no
E-post: kontor@oslomisjonskirke.no
Tlf.: 23 16 80 60
 
Adresse: Langerudhaugen 1, 1187 Oslo
Bankgiro: 3000 16 19000 Fo
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