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Det fantastiske og  
frustrerende måltidet! 
Et godt måltid i fellesskap med andre må være noe av det beste livet kan by på. 
Men mange måltider er ikke sånn. Man spiser alene når man helst ville spise 
sammen eller sammen med noen andre. Ettermiddager i familien hvor alt koker, 
men hvor det som skulle kokt, ikke gjør det. 

Vi tror måltidet er viktig, og Bibelen brukere flere steder måltidet som bilde  
på Guds rike og det kristne fellesskapet. De neste ukene frem til advent har vi 
”Velkommen til bords” som overskrift i kirka vår. På ulike måter vil vi aktualisere 
måltid, og invitere til bords. La dette bli uker av raushet og gjestfrihet, og hvor  
vi kan stoppe litt opp og gjennom måltidet minne oss om alt det gode Gud gir. 

I dette heftet har vi samlet noen verktøy, la det ligge på bordet! 

Vi vil også gi oss alle noen utfordringer: 

•  Kan vi invitere noen hjem på et måltid i denne perioden?  
Gjerne noen i en annen livssituasjon enn oss selv.  

• Kan vi invitere en nabo på måltid,  
om ikke annet så på en kaffe? 

• Kan vi invitere hverandre hjem etter gudstjeneste? 

I forlengelsen av ”Velkommen til bords” har vi  
Barnas julehjelp. Sjekk ut barnasjulehjelp.no

Velkommen til bords! 

Erik, Margot og Per 

Meze – midtøstens tapas.
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OKTOBER

24. OKTOBER – 4. NOVEMBER (MANDAG TIL FREDAG) – Suppe for 7 
En nydelig mulighet til å bli bedre kjent med andre i menigheten og bygge  
fellesskap! To timer en hverdagskveld, en vert lager suppe til 6 personer.  
Håper du har anledning til å bli med! Det er påmelding. 

SØNDAG 23. OKTOBER KL11 – Gudstjeneste   
Sammen OIFC. Erik Andreassen taler.

ONSDAG 26. OKTOBER – Suppe i skogen 
1) Markahytta Brunkollen (Bærumsmarka). Vi går fra parkeringsplassen på Skytter-
kollen kl 18.00 langs blåmerket sti. Det tar tar ca 45 minutter å gå 
hver vei. Hodelykt er helt nødvendig. Ingen antallsbegrens-
ning. Kontakt Rita Nottveit for mer info: 404 61 271.

2) Suppe for 7, kl 17.30, ved Grønliåsen. 300 m gange 
til bålplass. Mat og utstyr finnes. Kle deg godt. Plass 
til 6 gjester - meld deg på til Celine, 917 72 392.

SØNDAG 30. OKTOBER KL 11 – Gudstjeneste  
Preben Hodt taler. 

NOVEMBER

SØNDAG  6. NOVEMBER KL 11 – Gudstjeneste  
Per A. Noreng taler.

LØRDAG 12. NOVEMBER KL 08:30 – "Smak av retreat"  
Enten om du er en ringrev på retreat og stillhet eller sliter med å legge fra deg  
mobilen i fem minutter (eller begge deler) - velkommen til en retreatlørdag i kirka!  
Ulla Käll er en kjent retreatleder og kommer og leder dagen for oss. 

FREDAG 11. NOVEMBER KL 19 – Pizzakveld hos Rita Nottveit og Sigmund Clementz. 
Sted: Kapellanveien 3, Hosle. Plass til 6 gjester. Påmelding til Rita, mobil 404 61 271.

SØNDAG 13. NOVEMBER KL 11 – Gudstjeneste Erik Andreassen taler. 

MANDAG 14. NOVEMBER KL 19.00  

”Det vanskelige/fantastiske måltidet” – Temakveld m/ workshops 
Måltid er fantastisk, men kan også være vanskelig. Vi inviterer til en kveld hvor vi på 
ulike måter vil belyse dette. I kirkas ulike rom kan du delta på flere seminar/samtaler i 
løpet av kvelden, og på kirketorget er det gode smaksprøver. 

FREDAG 18. NOVEMBER KL 19 – Meze Ole Petter Hagfors jobber med Meze – Midt-
østens taco. Han inviterer til et stort Mezemåltid, og det er også plass til noen som vil 
lære seg å lage Meze. Andre kan komme til dekket bord. 150 kr pr. pers. Påmelding.

SØNDAG 20. NOVEMBER – Gudstjeneste  Erik Andreassen taler.

Hva skjer de neste fem ukene?
For mer info: oslomisjonskirke.no/tilbords
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Søndagens tekst  23. oktober | Apg 2, 46-47

 
46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de  
brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste 
Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Ukens bordbønn 
Herre over jorden og alt som  
fyller den, vi takker deg for  
gavene du gir oss hver dag og  
for at du har brakt oss sammen 
ved dette bordet. Måtte hele ditt 
skaperverk lære oss, trøste oss  
og inspirere oss til å være takk-
nemlige. Ved Kristus Jesus,  
vår Herre. Amen.

Ukens utfordring 
Send en invitasjon til noen du/dere 
kan invitere på måltid i løpet av de 
neste fire ukene.

1 Til samtale & ettertanke: 

Ukens dilemmaer   
Vil du helst....  

Alltid være en time for sen eller alltid to 
timer for tidlig?  

Fly eller være usynlig?  

Alltid hatt våte sokker eller alltid hatt en 
stein i skoen?  

Løpe så fort du kan alle steder du skal  
eller tenke høyt hele tiden?  

Ukens refleksjon   
Hvordan er det synge/be for maten når 
man har besøk? 

Ukens bordsang 
Herre, din jord bærer mat nok for alle. 
Takk for den delen du vil vi skal ha! 
Lær oss å dekke et langbord i verden 
som alle kan reise seg mette fra! 
Amen. Amen.
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Etter en god middag kan 
man tilgi hvem som helst, 
til og med en slektning.
Oscar Wilde

BERITS KRINGLE

INGREDIENSER:
 
500 gr. hvetemel

100 gr. sukker 

100 gr. smør 

2 ½ dl. melk

1 egg

1 pk. gjær

Litt kardemomme

FREMGANGSMÅTE: 
 
Smelt smøret i melken og rør ut gjæren. 

Kna det hele godt sammen.

La deigen «gå» godt opp. 

Trilles ut.

Fyll med vaniljekrem (ferdigkjøpt) (og rosi-
ner) og settes på platen.

Etterheves.

Steketid ca. 10 – 15 min. på 240 – 245 gr. 

Dekkes med melisglasur.

Dette gir tre kringlestenger.  
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Søndagens tekst  30. oktober | Luk 15,11-32 spesielt v 22-24

22Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne 
og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 23Og hent 
gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde 
fest. 24 For denne sønnen min var død og er 
blitt levende, han var kommet bort og er funnet 
igjen.’ Og så begynte festen og gleden.

Ukens bordbønn 
Velsignet er du, Gud vår Far, som 
gir oss vårt daglige brød, kler lil-
jene på marken og mater fuglene i 
luften. La oss dele dette måltidet 
med glede, takknemlighet og et 
enkelt hjerte. Ved Kristus Jesus, 
vår Herre. Amen 

Ukens bordsang  
Gledens Herre vær vår gjest i dag,
gjør vårt måltid til en fest, etter 
ditt behag. 

For de gaver som du gir. takker vi 
deg Gud. Du som hører før vi ber, 
priset være du.

Ukens utfordring 
Gi en gave til Kirkens nødhjelps 
vannprosjekt! 

2 Til samtale & ettertanke: 

Ukens dilemmaer   
Vil du helst....  

Aldri dusje eller aldri pusse tennene?  

Spise 1 stor pizza med sardiner og 
blåmuggost eller 5 ostesmørbrød med 
gresshopper? 

Alltid måtte bruke parfyme med oste-
pop-lukt eller alltid ha ostepop-smuler 
og fett på fingrene?  

Drukket melk fra tåteflaske som eneste 
mat eller gå med bleie resten av livet? 

Utsnitt av maleriet Den 
fortapte sønnen vender 
tilbake, av Rembrandt, 

Ukens refleksjon   
Hva kan vi gjøre for å minne oss om at 
mat ikke er en selvfølge, og for å øve oss 
i takknemlighet?
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JULIANS VARME KJØTTGRYTE 

INGREDIENSER:
 
500g høyrygg av Okse  
(kan byttes ut med vilt eller lam)

1 løk

1 stor gulrot

Ca 2 fedd hvitløk

1 dl rødvin

2 tomater på boks

1 liten pakke bacon

1-2 ss malt korianderfrø

2 ts spisskummen

2ts paprikakrydder

En klype chiliflak

Oregano (evt andre urter)

Salt og pepper

FREMGANGSMÅTE: 
 
Del kjøttet i terninger og brun det i en 
stekepanne.

Ha så kjøttet over i en stor kasserolle, hell 
over rødvin og tomater på boks og la det 
putre i minst en halv time. Jo lenger det 
står, jo bedre blir det. 

Skjær opp hvitløk, løk, gulrot og bacon i 
små biter. Fres i stekepanne og ha over i 
kasserollen. 

Smak til med krydder. Serveres med en 
salat og noe godt brød med smør. 

Ved en middag er det 
ikke så viktig hva som 

står på bordet som hvem 
som sitter på stolene.
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Søndagens tekst  6.november | Åpenbaringen 3:20

 
20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren,  
vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Ukens bordbønn 
Barmhjertige og nådige Gud, du 
gir alle gode ting til dem som til-
ber deg. Velsign dem som har til-
beredt dette måltidet for oss, og 
hjelp oss å dele frukten av vårt ar-
beid med dem som er i nød, slik 
at alle mennesker kan prise og 
takke deg nå og for alltid. Amen 

Ukens bordsang  
 I Jesu navn går vi til bords
og spiser, drikker på ditt ord.
Deg Gud til ære, oss til gavn,
så får vi mat i Jesu navn!
Amen

Til samtale & ettertanke: 

Ukens dilemmaer   
Vil du helst....  

Reist 100 år tilbake i tid eller 100 år fram 
i tid? 

Gått på skole med Harry Potter på  
Hogwartz eller bodd sammen 
med Mowgli i jungelen?  

Kun snakket veldig høyt eller hviske lavt 
for resten av livet? 

Kunne stoppe kriger som fortsatt eksis-
terer eller ende sult i verden? 

3

Ukens utfordring  
Hvor lite mat  
klarer du/dere å 
kaste denne uken? 
Flere tips her: 

Ukens refleksjon   
Det lages mer enn nok i mat i verden, 
men likevel er det mange som sulter. 
Hva kan vi som kirke og enkelt- 
mennesker gjøre med dette?
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THERÉSES INKLUDERENDE  KRYDDERKAKE   
(Ingredienser på helsekostbutikk eller tights.no. Velg laktose- og sukkerfrie produkter.)

INGREDIENSER:
 
Kaken:
5 egg str. M
150 gram finesse bakesukker 
55 gram meierismør smeltet (laktosefri)
300 gram lett rømme (laktosefri)
100 gram mandelmel ikke fettredusert 
100 gram havrefiber 
1 ts natron (kan erstattes med  
2 ts bakepulver)
0.5 ts xanthan gum
1 ts vaniljesukker (sukkerfritt)
1 ts kanel
1 ts kardemumme  
0.25 ts nellik
0.25 ts allehånde
0.25 ts muskat
0.25 ts ingefærpulver

FREMGANGSMÅTE: 

Kaken
Sett ovnen på over- og undervarme 
på 175 grader.
Pisk egg og søtning til eggedosis.
Bland inn de øvrige ingrediensene 
og pisk til en jevn røre.
Smør en rund kakeform med smør 
eller olje, før du heller røren i for-
men. Bruk en slikkepott til å smøre 
kaken jevnt ut i kakeformen.
Stekes på midterste rille i ovnen i 
35 minutter. Avkjøl kaken helt før 
du smører den med topping.

Ostekrem
Pisk smørkrem og søtning til luftig 
krem. Bland inn fløte og vanil-
jepulver. Pisk til en luftig og fast 
ostekrem.
Smør ostekremen på avkjølt kake 
enten med en slikkepott eller bruk 
en sprøytepose og lag fine rosetter.
Topp gjerne kaken med kanel og 
nøtter.

1 kake gir ca 12 kakestykker

Glutenfri, sukkerfri, lavkarbo 
(laktosefri hvis du velger lakto-
sefrie melkeprodukter). 

Allergener: Egg, melk og nøtter. 

Kakeform 24 cm i diameter

Ostekrem:
300 gram kremost naturell (lak-
tosefri)
100 gram finesse bakesukker 
1 dl kremfløte (laktosefri)
0.5 ts ekte vaniljepulver evt. 
Vaniljeekstrakt (helsekost eller 
matbutikk)

Toppingforslag:
Hasselnøtter, kokosflak, kanel, 
stjerneanis

Livet er for kort 
til selvhat og  
selleristenger.
Marilynn Wann
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Søndagens tekst  13.november | Jakob 2, 15-16

 
15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16og en av 
dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper 
det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 

Ukens bordbønn 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, 
du har alltid vist oss din trofasthet 
ved å gi oss vårt daglige brød. La 
oss dele det med hverandre rett-
ferdig og med takk, for din er jor-
den og alt som fyller den. Ved 
Kristus Jesus, vår Herre. Amen 

Ukens bordsang  
Takk og lov! Takk og lov!
Takk og lov! Jesu venner  
sier alltid takk og lov. 
I Jesu navn går vi til bords,  
og spiser og drikker på ditt ord.  
Halleluja! 
Takk og lov! Takk og lov!
Takk og lov! Jesu venner  
sier alltid takk og lov!
Amen!

Ukens utfordring 
Lag en middagsrett du/dere aldri 
har laget før.

Til samtale & ettertanke: 

Ukens dilemmaer   
Vil du helst....  

Aldri dusje eller aldri pusse tennene?  

Spise 1 stor pizza med sardiner og 
blåmuggost eller 5 ostesmørbrød med 
gresshopper? 

Alltid måtte bruke parfyme med oste-
pop-lukt eller alltid ha ostepop-smuler 
og fett på fingrene?  

Drukket melk fra tåteflaske som eneste 
mat eller gå med bleie resten av livet? 

Ukens refleksjon   
Hvorfor er måltid vanskelig for noen?

4

Fra spisesalen på stedet etter eremitt-
hytta til Frans av Assisi, som grunnla 

«tiggerordenen» på 1200-tallet.
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RUBENS TAGINE MED KYLLING 

INGREDIENSER:

•  1 ss salt + mer for å smake til
•  8 fedd hvitløk, grovhakket
•  2 ts spisskummen
•  1 ts paprika
•  2 ts gurkemeie
•  olivenolje
•  6 kyllinglår delt i to, eller én kyl-

ling, delt i biter
•  4 gule løk, halvert og skåret i skiver
•  1 ts pepper + litt til
•  3 dl kyllingkraft

•    2 sitroner, skåret i skiver.  
For mye stein i sitronen kan 

gi bitterhet til retten så 
fjern gjerne de fleste  
steiner før du legger  
sitronen i gryta.
•    1,5 dl grønne oliven

•    Frisk koriander, hakket

SLIK GJØR DU:

1.  Knus salt og hakket hvitløk til en paste. 
Dette kan man gjøre for hånd med gaffel 
eller i en morter. Rør inn spisskummen, 
paprika, 1 ts gurkemeie og 3 ss olivenolje 
og hell alt i en bolle. Ha i kylling og bland 
til alt kjøttet er dekket med krydder-
blanding. Varm oljen i en stor gryte over 
middels varme. Legg i kyllingen og stek 
til kyllingdelene er gyllenbrune på begge 
sider. Overfør til tallerken og sett til side.

2.  Tilsett 1 ts gurkemeie og løk i gryten og 
krydre med salt og pepper. Tilsett mer olje 
om nødvendig, og stek under omrøring til 
løken er myk og gyllen, ca. 5 minutter.

3.  Legg kyllingen tilbake i gryten sammen 
med sitronskiver og 3 dl kyllingkraft og 
kok opp. Reduser varmen og la det koke 
med lokket på til kyllingen er gjennom-
stekt, ca. 40 minutter. Ha i mer vann om 
nødvendig og smak til med salt og pepper.

4.  Tilsett oliven og strø koriander over.
5.  Serveres med brød, ris eller couscous.

Det mest bemerkelsesverdige med min 
mor er at hun i tretti år ikke serverte 
familien noe annet enn matrester. Det 
originale måltidet har aldri blitt funnet.
 
Calvin Trillin

for 4-6 personer
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Søndagens tekst  20. november | Matteus 15,36-37

 
36 Så tok han de sju brødene og fiskene, ba takkebønnen, brøt dem og ga til  
disiplene, og disiplene ga til folket. 37 Alle spiste og ble mette. Etterpå samlet  
de opp brødstykkene som var til overs, sju fulle kurver. 

5

Foto: Pexels.com

E
T

IO
P I S K  M

A
T ET I O P I S K  M AT

E
T I O

P I S K  M

AT

Nå kan du bestille  
etiopisk take-away fra 

Deboras kjøkken!
Tirsdager 25.okt, 1., 8., og 15.nov.

Pris: kr 100,- pr. person, betales  
på Vipps ved henting.

Bestilling: Antall porsjoner til  
tlf 400 92 275 senest kl 20.00 

mandag kveld.

Middagen lages og hentes på  
kjøkkenet i Fellesskapshuset.

Maten må hentes mellom  
kl 15.30 og kl 17.30

Mebrehit Alema jobber i kirka og 
har opprettet firmaet Deboras 
kjøkken, reg. hos Mattilsynet.
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ERIKS WIENERPØLSER

Dette er et måltid som passer til både 
hverdag og fest, og som ikke krever all 
verdens forberedelse. Genialt!

SLIK GJØR DU:

1.  Kok opp vann
 Begynn med å koke opp vann. Når 

vannet koker, skrur du av varmen og 
trekker kjelen til side.

 2. Trekk pølsene i 10 minutter
 Åpne pakken(e) med pølser rett før 

de legges i vannet. Pølsene skal ligge 
og trekke i 10 minutter. Når pølsene 
er ferdig får du gode og varme og sprø 
pølser, uten at de sprekker. 

3. Server pølser med ønsket tilbehør
 Server for eksempel med brød, lomper 

sennep og ketchup og sprøstekt løk 
eller annet ønsket tilbehør.

 

Dersom man ønsker å gjøre noe enda 
enklere enn en pølsemiddag, kan man for 
eksempel gå for en Grandiosa. 
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Måltidsbilder 
fra Oslo 

misjonskirkes 
arkiver
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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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