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------------------------Pastorens preken:
Vårt kristenliv – Bønnen vår (Ef 3:14-21)
.

Yolanda Teca Andre ble medlem av kirken vår den 8.
september d.å. sammen med sin bror Renato og faren
Arlindo. Familien kommer fra Angola. Hun tar sin utdannelse
i Hamar og ser fram til å bli lektor. Hennes favoritt
bibelvers er som følger: «Alt makter jeg i ham som gjør
meg sterk (Jesus) » (Fil 4:13)
Velkommen til oss, Yolanda!
-----------------------------------------------------------------------Kirkens vanlige aktiviteter:
Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe
Søndagsskole og Betweens for barna
Bønnemøte hver tirsdag kl 18.30-20 * Du kan be om forbønn!
Bibelgruppe annenhver torsdag kl.18.30–20.30 - se hjemmeside!
Formiddagstreff en gang i måneden - tirsdag kl. 12-14
For mer informasjon se: www.valerenga-baptistkirke.no
-----------------------------------------------------------------------Menighetsbladet - Vålerenggata 2 - 0657 Oslo
I redaksjonen: Jan Mjåvatn: mobil 957 64 556
Gaver til kirken kan gis på Vipps: #99412
eller bankkonto: 3000 21 62446
Velkommen til Vålerenga Baptistkirke!

Teksten vi skal se nærmere på er hentet fra Efeserbrevet.
Vi legger merke til hvor sterk og bemerkelsesverdig den
bønnen er som Paulus løfter opp til Gud på vegne av de
kristne i Efesos. Vi leser sammen - en bønn om styrke og
innsikt: »Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han
som er den rette far for alt som kalles far i himmelen og på
jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved
sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre
mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for
at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen
med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde
og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne
Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli
fylt til hele Guds fylde. Men ham som kan gjøre mer enn alt,
langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som
er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus
Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen – Denne
bønnen som Paulus ba, er egentlig fantastisk. Brevet kan
deles i 2 deler, en «doktrine el. lære del» og en «praktisk
del» eller en del som omhandler hvordan vi skal oppføre oss..
Hør hele preken på hjemmeside: www.valerenga-baptistkirke.no

Kjente navn i kirkehistorien v
– ÓLAFÍA JÓHANNESDÓTTIR -

v
.

Visste du at det er flere kjente personer i kirkehistorien
som var baptister? Ólafía Jóhannesdótter (22.10.186324.2.1924) ble født på Island og vokste opp hos sin tante
Torbjørg Sveinsdottír, som var leder av Islands kvinnesaksforening. Onkelen Benedikt Sveinsson var alltings-president, og bodde
hos sin søster under sesjonene. I
dette hjemmet, som var preget av
samfunnsmessig og politisk engasjement, vokste Olafia opp. Olafia ble
lærer og ville starte folkehøyskole.
Hennes ferd gikk til Danmark, hvor
hun ble dypt grepet av Grundtvigs
ideer. Hun ville dra videre til
Storbritannia for å lære meieristell, og tok veien innom
Kristiania først. Der ble hun kjent med bestyreren for et
hospits, som var aktiv med i Det Hvite bånd, hvor hun snart
ble medlem. På en konferanse ble Olafia utfordret til å
reise for Det Hvite Bånd i Norge. På sin ferd gjennom
Trøndelag gjennomlevde hun sykdom og åndelig krise. Hun
reiste tilbake til Kristiania, og sammen med 2 kvinnelige
sykepleiere startet hun et herberge for unge kvinner. Hun
var nå fast bestemt på å gjøre en innsats for de aller
dårligst stilte i samfunnet. Hun viet sitt liv til å hjelpe
fattige, prostituerte og alkoholiserte unge kvinner. På
Grønland i Oslo (het Kristiania 1877- 1924) hadde hun også
sitt lille krypinn, hvor hun en tid innlosjerte vanskeligstilte.

Hun gikk rundt i byens gater og fikk treffe «de
ulykkeligste» som var å finne bl.a. i Oslos slumkvarter ved
Vaterlands bru. Disse ble tilbudt mat og en ren seng å sove
i, og hjelp ellers. Hun sluttet seg til Oslo 1. Baptistmenighet
i 1913 og i 1916 utga hun boka «De ulykkeligste» som vakte
stor oppsikt også ut over Norges grenser.
Olafias
engasjement bygget på en dyp kristen overbevisning som
utviklet seg gjennom mange år. Hun var påvirket av både
grundtvigsk tankegods og skrifter av den store engelske
baptist-predikanten Charles H. Spurgeon. Hun arbeidet også
for organisasjonen Det Hvite Bånd, som er en avholdsorganisasjon for kristne kvinner. I et foredrag sa hun:
«Meget kan gjøre med penger, men det største gjøres ikke
med penger. Det ulykkelige mennesker trenger aller mest er
et annet menneske».
Da Olafia døde i 1924 ble båren
ført til Island og hun ble begravet
på den islandske stats bekostning.
I 1930 ble det reist en byste av
Olafia ved Vaterlands bru. I 2004
ble bysten flyttet til Vaterlandsparken. En gate er oppkalt etter
henne,
nemlig Olafiagangen på
Grønland i Oslo. Olafiaklinikken er også oppkalt etter
henne, og den eksisterer i dag under Oslo univ. sykehus.
Se også nettsiden til Det hvite Bånd: www.hviteband.no
Olafia utrettet mye godt for mange mennesker !

