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DD
et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser

Augustus om at hele verden skulle innskrives i mann tall. 
Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var

landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, 
hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret  i Galilea opp til Judea, 
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg
innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun
fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, 
for det var ikke husrom for dem. 
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt
nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 
Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor 
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids
by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal
finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne
til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt,
og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og
fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 
Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt 
sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, 
undret seg over det gjeterne fortalte. 
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, 
og grunnet på det i sitt hjerte. 
Gjeterne dro tilbake. De lovet 
og priste Gud for alt de hadde hørt 
og sett; alt var slik som det var sagt dem.  
Luk. 2. 1–20.

som et symbol på fred, og hvert år siden har
flammen blitt spredt rundt i Europa og etter
hvert til andre verdensdeler.
De som ønsker å ta med seg flamme fra freds-
lyset hjem, må ta med seg egnet lykt til dette.
Men hvordan kan Fredslyset bety noe for fre-
den i verden, det er jo så veldig mye krig?
Fredslyset i seg selv kan ikke stanse kriger i
Irak, Syria, Sør-Sudan… ja det er jo krig så
mange steder i verden i dag. Bare mennesker
kan stanse kriger og stifte fred! Men mennes-
ker trenger inspirasjon og motivasjon. Fredsly-
set spres og brenner rundt om i mange land  –
den samme flammen alle steder. Det er som om
den binder oss sammen på tvers av grensene.
Det minner oss om at alle mennesker er bundet
sammen og må lære å leve i fred på vår lille pla-
net. Det er én flamme  – én menneskehet!           

Hilsen Berit.

Sinnsrogudstjenester
Vi fortsetter med våre Sinnsrogudstjenester.
Mennesker med tidligere rusavhengighet for-
teller om sine liv. Jesus ble kritisert for å være
sammen med tollere og andre syndere. Som
menighet vet vi at vi alle kan slite med en eller
annen form for avhengighet. Fortellingen om
den hjemkomne sønnen viser en Gud som tåler
at vi mennesker gjør skikkelig skandale. Han
elsker oss uansett. Gudstjenesten munner ut i
sinnsrobønnen: «Gud, gi meg slik sinnsro at jeg
greier å godta de ting jeg ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til
å se forskjellen».

20/11: Lillestrøm menighet og pastor Steinar
Hjerpseth. 27/11: Kragerø og Bamle menighet
og pastor Harald Olsen. 04/12: Tistedal meni-
geht og pastor Ray Svanberg. 11/12: Metodist-
kirkens Alders- og Sykehjem, Bergen,
adm.leder Liv Berit Pilskog og pastor Roar
Zweidorff. 18/12: Arendal menighet, pasto-
rene Leif S. Jacobsen og Stig-Johnny Jørstad.
08/01: Biskop Christian Alsted, tilsynsmenne-
ne Øyvind Helliesen, Steinar Hjerpseth og
Svein J. Veland. 15/01: Hovedstyrets leder Per-
Endre Bjørnevik, hovedkontorets leder Johan-
na Lundereng og kontorets ansatte. 22/01:
Betanien-institusjonene, forstander Lars-Erik
Nordby, adm.dir. Knut Rasmussen, prestene
Rolf Hugo Hanssen og Svante Havåg, og dir.
Terje Danielsen. 05/02: Redaktørene Øystein
Brinch og Karl Anders Ellingsen. 

20/11: Berit Hovland. 27/11: Randi Saga. 11/12:
Hanne Thorgersen. 18/12: Unni Lise Vestøl.
24/12: Hege Eng. 26/12: Rut Vestøl. 01/01: Berit
Hovland. 08/01: Randi Saga. 15/01: Hanne
Thorgersen. 22/01: Unni Lise Vestøl. 29/01:
Hege Eng. 05/02: Rut Vestøl. 12/02: Berit Hov-
land. 19/02: Randi Saga. 26/02: Hanne Thor-
gersen. 05/03: Unni Lise Vestøl. 12/03: Hege
Eng. 19/03: Rut Vestøl. 26/03: Berit Hovland.
02/04: Randi Saga. 09/04: Hanne Thorgersen.

20/11: Sissel Hovde. 27/11: Berit Hovland.
04/12: Grethe Kolle. 11/12: Ragnhild Ramberg.
28/12: Randi Saga. 24/12: Ann Karin Thorger-
sen. 26/12: Inger Winge. 01/01: Kirsti Andre-
sen. 08/01: Målfrid Brakvatne. 15/01: Sissel
Hovde. 22/01: Berit Hovland. 29/01: Grethe
Kolle. 05/02: Ragnhild Ramberg. 12/02: Randi
Saga. 19/02: Ann Karin Thorgersen. 26/02: Ing-
er Winge. 05/03: Kirsti Andresen. 12/03: Mål-
frid Brakvatne. 19/03: Sissel Hovde. 26/03:
Berit Hovland. 02/04: Grethe Kolle. 09/04:
Ragnhild Ramberg. 

20/11: Jan Ivar Fjellbo. 04/12: Knut Christop-
hersen. 11/12: Emil Hovde. 18/12: Berit Hov-
land. 24/12: Hege Eng. 26/12: Jan Ivar Fjellbo.
01/01: Knut Christophersen. 08/01: Emil Hov-
de. 15/01: Berit Hovland. 22/01: Hege Eng.
29/01: Svein Winge. 05/02: Jan Ivar Fjellbo.
12/02: Knut Christophersen. 19/02: Emil Hov-
de. 26/02: Berit Hovland. 05/03: Hege Eng.
12/03: Jan Ivar Fjellbo. 19/03: Knut Christop-
hersen. 26/03: Emil Hovde. 02/04: Berit Hov-
land. 09/04: Hege Eng. 

Skriftlesere
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Vi gratulerer
– Randi Lange, Tord Pedersensgate 89A, 3014

Drammen, som fyller 95 år 30. des.
– Harald Ramberg, Jernbanegata 4, 3044

Dram men, som fyller 75 år 2. januar.
– Knut Ivar Andersen, Svenelia 18 A, 3622

Svene, som fyller 70 år 15. januar.
– Inger Liese Solberg, Myrehagen 14, 3025

Drammen, som fyller 75 år 27. januar.

...og de små
– Jakob Vestøl som fyller 6 år 21. desember.
– Esther Vestøl som fyller 7 år 20. februar.
– Mathea Svennevig Hovde som fyller 5 år 24.

februar 2017.
– Thea Mithila Hakkebo som fyller 6 år 6. mars.
– Leander Morrow som fyller 1 år 10. mars.
– Ruth-Aurora Søderlund Øygard som fyller 5

år 19. mars.
– Randi Saga, Østhellinga 8, 3413 Lier, som fyl-

ler 85 år 5. mars.
– Jan-Erik Andresen, Roligheten 27, 3029

Dram men, som fyller 70 år 26. mars.
– Ingjerd Hannestad, Betzy Kjelsbergsv. 244 C,

3028 Drammen, som fyller 80 år 5. april.

Advent og jul
Et nytt kirkeår begynner med 1. søndag i
advent. Da skal vi ha speidergudstjeneste. Det er
alltid flott å feire gudstjeneste sammen med
speiderne. Tidligere konfirmant Oliver Schult-
zen skal lede gudstjenesten. Vi håper riktig
mange kommer denne dagen og viser speider-
ne hvordan vi setter pris på deres arbeid.
Tradisjonen tro har vi konsert 4. desember, hvor
Jorun Hermansen synger, og KristinBrynjulvs-
rud Haug spiller piano. Vår kjære blåsegruppe
fra Bestum kommer også. Julen er jo en feiring
av Guds komme til vår jord. Gud lot seg føde i
et vanlig menneskebarn. Dette er selve anker-
festet i vår tro. Vi kan ha mange ulike mening-
er om ulike ting i vår tro, men at Gud ble men-
neske i Jesus Kristus, det vi kaller inkarnasjo-
nen, er det som skiller kristendom fra andre
religioner. Se egen ramme om julens møter.

Stoff til Kirkenytt
Har du noe du ønsker å ha med i Kirkenytt. Gi
beskjed til Anne Grete eller Svein. Kan hende
det er av interesse for flere i menigheten.

Jubileum
Menigheten er denne høsten 140 år. Vi står på
skuldrene til mange trofaste slitere. Det er
mange som har gode minner enten de i dag går
ofte i kirken, eller mer sjelden. Det er langt flere
som kjenner tilhørighet til vår menighet enn de
som feirer gudstjeneste søndag etter søndag.
10. desember skal vi feire vår menighet alle vi
som er glade i denne kirken. Vi håper å se så
mange som mulig av dem som har lyst til å vise
sin takknemlighet mot en kirke som har gitt
noe som en bærer med seg i livet. Hanne Thor-
gersen vil ha kåseri med bilder fra menighe-
tens historie. Vi kommer til å synge gamle og
nye sanger, vi vil spise sammen og prate med
folk vi ikke har sett på lenge. Pga maten treng-
er vi påmelding innen 1. desember.

Årsmøte
I skrivende stund er ikke dato for menighetens
årsmøte bestemt, men 29. mars er en mulighet.
Alle rapporter skal leveres ut fjorten dager før.
Vi anbefaler dere alle om å møte opp på menig-
hetens årsmøte. Be også for møtet!

Kirkenytt ønsker 
alle menighetens 
medlemmer, venner,
naboer og annonsører
en velsignet julehøytid
og et godt nytt år!



Fra diakonikomitéen
Hei, her kommer nok en tilbakemelding til
menigheten fra oss i diakonikomitéen, som er
så heldige å få drive menighetens diakonipro-
sjekt på Strømsø bo- og servicesenter. Vi trives
veldig godt med arbeidet vi får være en del av,
samtidig er vi heldige og får gode tilbakemel-
dinger av brukerne. Takk til Marit Winge og
Sissel Sæther, som er ansatt på sykehjemmet,
for måten dere har tatt oss imot  på. Lurer du
på hva som skjer på treffene vår, kan vi fortel-
le at i høst har i hatt besøk av tannpleier, syke-
pleier fra Helse Media Buskerud, vi har deltatt
i festen for eldre som ble arrangert i Strømsø
menighetshus.  Vi har også hatt mannequin-
oppvisning for «voksne» damer, altså nye erfa-
ringer for flere av oss!  Faste innslag på møtene
våre er sang og god prat, noe godt å spise og
mye latter. Vi har også en liten utlodning. Du,
som bor i Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt
og har fylt 75 år, er velkommen på treffene våre
på Strømsø Bo- og Servicesenter. Tref fene
kunngjøres i Drammens Tidende på siden «Det
skjer». Vi har møter følgende datoer ut dette
året:  Onsdag 2., 16. og 30. nov., og 14. des.. Alle
møtene er fra kl. 12.00 til 14.00.    Hilsen til dere

alle fra Berit, Inger, Ragnhild og Sissel.

Nye kontortider
Når du leser dette Kirkenytt har presten fått
nye kontortider. Den tekniske utviklingen når
også menighetens kontor. Vi har ingen fastte-
lefon lenger på kontoret, men presten treffes
på tlf. 467 68 337. 
Den nye kontortiden er fra kl. 10.30–11.30 på
onsdager. Dette betyr ikke at presten ikke er på
kontoret ellers, men da kan du i alle fall treffe
presten på kontoret. Dette er en prøveordning
som vil evalueres til våren.

Dåp
Igjen skal vi feire et lite menneskeliv i vår
menighet. Lille Even skal døpes 20. november.
Som kjent tror ikke metodister på at det er
frelse i dåpen. Vi tror at alle barn er Guds barn
også før dåpen. Likevel er det grunn til å feire.
Ved dåpen blir en medlem av den universelle
kirken på jorden. Hvis en vil bli det en kaller
«medlem i full forening», må en melde seg inn
etter fylte 15 år. Even blir menighetsbarn, og
hele menigheten blir faddere hvor vi lover å be
for ham og være en menighet som kan være
der for ham når han trenger det. 

Klimagudstjeneste
18.-28.januar er det klimafestival over hele
Norge. Vår menighet feirer  med en klima-
gudstjeneste 22.januar. Da er det igjen speider-
ne våre som har ansvaret. Speideren er gode på
klimaspørsmål. Med sitt helhetlige menneske-
syn vet de at John Wesley mente at hele verden
skulle frelses, med all sin natur, både dyr og
mennesker. Vi er Guds medskapere, og hvor-
dan vi behandler vår jordklode er et spørsmål
som angår troen vår. Dette har speideren
skjønt, og vi gleder oss til å feire denne guds-
tjenesten sammen.

Internasjonal kvinnegruppe
En lørdag i måneden samles 10–15 kvinner i
Lillesalen for å skravle på kvinners vis. Vi har
et håndarbeid, gjerne et strikketøy, og vårt
ønske er å lage et fellesskap for kvinner i nabo-
laget, enten de er gamle eller unge, innvan-
drere eller norsk-norske. 

Neste Kirkenytt
kommer ca. 5. april. Stoff som ønskes med i
bladet må leveres inne søndag 19. mars.

Speidernytt
Helgenen 3.–4. og 17.–18. september ble det
arrangert fellesdugnad av 6. Drammen MS.
(Bilde t.h.) Speidere, foreldre og Ledere var
invitert og det var et koselig oppmøte. Du g -
naden baserte seg på beising av speiderhytta
på Risebu, utedoen og vedskjulet. Grilling ble
det utover dagen og roverne sovover på hytta.
16.–17. oktober ble det arrangert tradisjonelt
JOTI (Jamboree On The Internet), for speidere
i troppren. (Bildet u.) Dette er en helg satt av til
å chatte med speidere over hele verden på
internett (samt annet bruk av pc). 
To aspiranter var samme helg på overnatting
på Risebu. Speiderhilsen Jonas.

Speidergudstjenesten 27. nov. har tema fred. Vi
skal tenne det første adventslyset med flamme
fra fredslyset. Fredslyset er en flamme som
spres til stearinlys, fjøslykter, lamper eller lig-
nende som et symbol på fred mellom enkelt-
mennesker, folkegrupper og nasjoner. Flam-
men hadde brent i fred i over tusen år i grotten
i Betlehem der man tror at Jesus ble født. Så en
dag i 1985 kom noen tv-journalister fra Øster-
rike som hentet flammen for å spre den i for-
bindelse med et nødhjelpsprosjekt.
Speiderne fant ut at flammen kunne brukes

Årets 
julekonsert
søndag 4. desember kl. 18.00

Medvirkende:
Jorun Hermansen, sopran.
Kristin Brynjulvsrud Haug, klaver.
Bestum Finstas, blåsegruppe.

Julekonserten er et tilbud til alle. 
Det er ingen inngangspenger,
men vi tar opp en kollekt. 

Velkommen!



Konfirmantarbeid
Vi har dette konferanseåret tre flott konfir-
manter. De ble presentert på Høstofferfesten til
stor applaus. Som prest er det viktig for meg at
disse tre får en tro de kan bli voksne med, en
tro som holder i møte med livets mange tap
eller møte med naturvitenskapelige teorier.
Det er lov til å stille kritiske spørsmål til vår tro
og til vår Bibel. 
Ved samtaler skal vi hjelpe hverandre med
livets viktige spørsmål. Som prest kommer jeg
til å lære masse av disse flotte konfirmantene.
Konfirmasjonsgudstjenesten blir 1. pinsedag.

Menighetens 
økonomiske situasjon
I gamle dager var det å være «felleskasseme-
nighet» litt skambelagt. Rike menigheten spon-
set fattige. 
Drammen menighet har alltid satt sin ære i å
ikke bli subsidiert av rike menigheter. Fra nes-
te år blir også Drammen menighet en felles-
kassemenighet. Metodistkirken i Norge får
statsstøtte, mens de lokale menighetene får
kommunal støtte. 
Det er denne statsstøtten som nå brukes til
menigheter som ikke har råd til å ha prest i full
stilling. Vi behøver ikke skamme oss, men vi
kan samtidig håpe at dette er en midlertidig
ordning. 

Bønneuken 
for kristen enhet
Denne gang blir vår felles gudstjeneste i Strøm-
sø kirke 15. jan. Både pinsevenner og katolik-
ker går sammen om denne gudstjenesten som
skjer over hele verden. Prosten i Drammen er
en ivrig økumen og går i bresjen for dette.

Ledersammling
Menighetsrådet vil gjerne takke alle ledere som
gjør en innsats i vår menighet. Derfor har vi
satt av onsdag 22. mars til en fest for ledere.
Der håper vi å bli bedre kjent med alle som har
lederansvar i vår menighet, enten det er spei-
deren, ungdomsklubben eller andre grener av
vår menighet.

Menighetenes historie
skrevet til 100-årsjubiléet
Drammen metodistmenighet ble stiftet 12.
november 1876, under pastor H. P. Bergs (bil-
de over) virke i Drammen.
Allerede flere år tidligere hadde det vært meto-
distisk virksomhet på stedet. Det første tid -
festede møte ble holdt på Brakerøya 13. sep-
tember 1869 ved pastor Martin Hansen.
Senere ble det holdt en rekke møter på Åssiden
ved pastor Bernt Jørgensen og likeledes på
Grønland ved pastor H. P. Berg. Disse pastorer
hadde på denne tid sin ansettelse i Kristiania.
I årene 1872–1875 syntes det å ha vært ganske
regelmessige møter rundt om i hjemmene, og
likeledes på den såkalte Bremersalen i Tollbu-
gaten, nærmere bestemt der hvor A.s Hoftorns
skotøyforretning lå (i dag Kings Arms pub).
Imidlertid brant denne salen, og man flyttet til
Eriksens sal som lå i nærheten av det sted hvor
Metodistkirken ligger i dag.
Den 23. april 1876 kunne man lese følgene i
dagspressen:

«Oppbyggelse i Metodistforsamlingen holdes
heretter på Eriksens sal hver søndag kl. 10.00
fm. og kl. 5.00 em. samt torsdager kl. 7 1/2.»

gjennom årene som ligger bak oss. En særlig
takkk til de Herrens tjenere som har betjent vår
menighet, med skjønnsomhet, kjærlighet og
omtanke, Gud til ære og oss til gavn.
På ledermøte 11. april 1877 ble det, som tidli-
gere nevnt, besluttet å bygge eget kirkehus.
Det var store forpliktelser som ble lagt på
menighetens medlemmer, og allerede 21. juni
1879 ble den nyreiste kirken innviet.
I året 1890 ble det oppført et tilbygg bak kirken
inneholdene en mindre sal og kjøkken.
Bortsett fra noen mindre forandringer og for-
bedringe, har kirken beholdt sin opprinnelige
form gjennom alle år. Imidlertid begynte
moderniserings- og restaurerings-tanken å gjø-
re seg gjeldende. Pastor Ludvig W. Jansen
(1936–1943) var ini tia tiv ta keren, men realise-
ringen av planene måtte utstår på grunn av kri-
gen. Med henblikk på 70-årsjubiléet ble det
pusset liv i disse planer igjen, men på grunn av
byggerestriksjoner og rasjonering, måtte det
bero ennå en tid. I menighetsrådsmøte 27. jan -
uar 1951 la pastor Trygve Karlsen fram teg-
ninger til en omfattende restaurering som byg-
gekomitéen fikk i oppdrag og gjennomføre.
Den 16. september 1951 fikk det nye interiør
sin kirkeklige vigsel. Følgende var da utført:
Sidegalleriene fjernet, orgelgalleriet utvidet,
benker anskaffet, belysning omlagt, elektrisk
varmeanlegg i taket, taket senket med 1,80 m
og kirken malt i lyse og vennlige farger. 
Ny altertavle ble avduket 4. november 1951, en
gave fra bakermester Solstad-Nielsen.
På grunn av menighetens stigende virksomhet
i de mangeartede virkegrener, steg også beho-
vet for mer plass, og i menighetsrådets møte 2.
mai 1957 fattet man vedtak om videre utbyg-
ging. Søndag 18. januar 1959 ble tilbygget inn-

viet, som omfattet tidsmessig kjøkken, peise-
stue, to speiderrom, trappehall, gaderobe og
sanitæranlegg. 
På høsten 1967 ble det installert WC og dusj i
vaktmesteleiligheten. Som en fortsettelse av
oppussingen av tårnpartiet til jubiléet 1966, ble
kirkeveggen mot Treschowsgate spekket om i
1968. Utkrafsing av fugene ble gjort på dug-
nad, og de som var med vil vel sent glemme
den varme jobben i solens ettermiddagsglød. I
1970 ble det montert anlegg for flombelysning
av kirketårnet. Dette var engave fra Niels
Schinnes. I 1971 var turen kommet til restaure-
ring av Lillesalen, og dette ble utført i løpet av
sommeren. Møblering ble finansiert ved mid-
ler fra boet etter familien Jørstad. Året 1972 sto
i takreparasjonens tegn. Det gamle skifertaket
hadde lenge vært vårt store problem, da det
var nesten håpløst å reparere.
Det ble besluttet å erstatte skiferen med shing-
el, og nytt bordtak under. Sist på året ble også
regulering av varmeanlegget i kirken lagt om
fra manuell til automatisk, og glødelampene
er stattet med lysrør. I 1973 ble peisestua res-
taurert etter initiativ fra Ungdomsrådet. Den
ble etter noen måneders iherdig innsats  –
vesentlig av ungdommen – kirkens «stortue».

Styret i Epworth-Ligaen i 1929: Foran f.v.: Frk Kul-
berg, Kristian  Haugen, pastor Lars Larsen og
Gudrun Schinnes. Bak f.v.: Sverre Schinnes, Tine
Jørstad, Helge Jørstad, Alf Ormaasen og Ragna
Johansen.

Årets julegave!
I år kan du være med å gi en julegave til
menigheten. Menigheten runder 140 år,
og i den anledningen kan vi være med 
å gi en gave til videre drift.

Benytt giroblanketten vedlagt med dette
Kirkenytt. God jul!



ligheter, som resulterte i at byggmesteren gikk
konkurs og kirken kom under hammeren.
Fabrikkeier Nilsen fra Kristiania, reiste så til
Drammen og kjøpte kirken på vegne av Den
Norske Metodistkirkes Årskonferansen. Siden
overtok Drammen menighet igjen sin kirke, og
oppførte i året 1890 et stort tilbygg bak kirken,
inneholdende en mindre sal og kjøkken.
Vi skal ta med oss ennå en annonse hentet fra
den 21. juni 1879, og merker oss da at det ikke-
lenger står avertert i Metodistkirkens sal, men
med sperrede typer:

«Metodistkirken åpnes for gudstjeneste
med prediken kl. 10.00 fm. og em. kl. 5.00.
Nadverd kl. 2 1/2 hvor pastor Hansen forret-
ter Fest aften kl. 7.00 hvortil entré 40 øre.
Adgang for alle.»

Andre tiltak som bidro til kirkens utstyr var
beslutningen av 21. mai 1891 om kjøp av orgel.
Allerede 31. august samme år ble orgelet kjøpt
og betalt med kr. 1.400 hos G. Næss på Kongs-
berg. Beløpet var stort etter datidens normer.
Foruten de ordinære og disiplinære uttellinger
hadde menigheten påtatt seg store økonomis-
ke løft, men i samkjenslens ånd løftet de i flokk,
mange er de eksempler som kan nevnes om
kjærlighet, offersinn og vilje, og hvordan de
reduserte på eget til fordel for saken.
I pastor Holstads tid, under Fremskrittsbeve-
gelsesperioden, bygget menigheten en tre eta-
sjert murgård ved siden av kirken, som blant
annet skulle anvendes som prestebolig. Det var
på kort tid innsamlet kr. 12.000 som var grunn-
fondet for dette tiltaket.
I tillegg til menighetens regelmessige virksom-
het i Drammebn, har det også vært virksomhet
i Skoger, Sande, Mjøndalen, Hokksund og
Vestfossen. Allerede ved årskonferansen i 1877
finner vi navnene Svelvik og Holmsbu nevnt.
Bortsett fra noen mindre forandringer og for-
beddringer har kirken beholdt sin opprinneli-
ge form gjennom alle år. Vi minnes i dyp ærbø-
dighet våre søstre og brødre som ofret sin tid,
sine midler og krefter i menighetens arbeide,
og som har gått inn i den Triumferende kirke.
Må Herren signe deres minne.
Så vil vi også tro at Drammen metodistmenig-
het har betydd noe for vår by, og for den slekt
som har vokst opp her. I dag som tidligere,
nærer menigheten ønsket om sammen med
alle troende og byggende krefter, og yte sitt
bidrag til fremme av kristelig liv og virksom-
het.
Ved denne anledning fornyer vi også vår takk
til alle venner av menigheten og byens befolk-
ning forøvrig, for støtte, sympati og forståelse

I denne tiden kom pastor Stensen til Drammen,
han var sendt til Norge av kirken i Amerika.
Det var en meget begavet mann, som trass
svekket helbred virket i troskap, med kraft og
velsignelse i årene 1875–1876.
Etter ham kom pastor H. P. Berg, som ved års-
konferansen i Kristiania i august 1876 fikk
ansettelse i Drammen, og ble den egentlige før-
ste forstander.
I «Drammen Blad» for 21. oktober 1876 var
inntatt følgende annonse:

«I Metodistmenighetens nye sal, gård nr. 164
ved Strømsø kirke, preken søndag fm. kl. 10.00
og kl. 5.00 ved H. P. Berg.»

Denne gård var ved trelasthandler O. Torger-
sens mellomkomst innkjøpt og innredet til for-
samlingslokale, og her var det at menighetens
vugge kom til å stå. Dette er parkområdet foran
Strømsø menighetshus.
Den 12. november 1876 ble en merkedag for
den Norske Metodistkirkes historie, og en min-
nedag for menigheten, men størst ble dagen for
de 23 som sluttet seg til menigheten som der-
med ble stiftet.
Vi gjengir følgende historiske annonse:

«I Metodistkirkens sal prediker søndag pastor
M. Hansen, kl. 10.00 fm. og kl.5.00 em. Etter
formiddagsprediken opptagelse av medlem-
mer, samt nadverd. Om aftenen fest hvortil
adgang for enhver. Entré 12 shilling. Betales
ved inngangen.»

Kirkeboken vår stadfester dette med sin opp-
tegnelse av de 23 navnene.
Den 7. mai 1877 ble den første kvartalskonfe-
ranseholdt i Drammen metodistmenighet, og
det påfølgende år kunne pastoren rapportere
101 medlemmer i full forening, og 127 med-
lemmer på prøve.
Spørsmålet om eget kirkehus ble nå aktuelt.
Det ble holdt flere store tilstelninger til inntekt
for den vordende kirke, men det skulle mange
penger til.
Om den videre forføyning kan det referes til
protokoll fra ledermøte 11. april 1877 punkt 3,
hvor det står kort og konsist:

«Det ble bestemt at oppføre et bedehus i tre
på denkjøpte tomt.»

En byggmester Larsen, som gikk under navnet
«Bråriken», tilbød seg å bygge en kirke for
menigheten som de skulle få betale ettersom
det passet. Tilbudet var meget godt syntes
man, og det ble akseptert, med takk.
Kirken ble også bygget, men da byggmesteren
i denne vanskelig tiden tapte mange penger på
sine store byggekontrakter, kom han i vanske-

Møteplassen
Søndag 20. november:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete 

Spæren Rørvik. Nattverd. Dåp.
Tirsdag 22. november: 
Kl. 19.00: Åpent møte i DOTL i moskeen på Fjell. Minhaq Quran.
Søndag 27. november – 1. søndag i advent: MBU-dagen:
Kl. 12.00: Speidergudstjeneste. Tema: Fred.
Mandag 28 november: Kl. 19.00: Ekstraord. menighetskonf.
Tirsdag 29. november:
Kl. 19.00: Sinnsrogudstjeneste-utvalget.
Fredag 2. desember: Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 4. desember – 2. søndag i advent:
Kl. 18.00: Julekonsert. Se egen annonse.
Onsdag 7. desember: Kl. 19.00: Menighetsrådet.
Lørdag 10. desember: Kl. 17.00:Jubileumsfest. 
Søndag 11. desember – 3. søndag i advent:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Anne Grete Spæren Rørvik. Nattverd.
Mandag 12. desember:
Kl. 11.30: Formiddagstreffets julemøte. Pastor Anne Grete 

Spæren Rørvik vil snakke om julen. Påmelding.
Kl. 19.00: Korøvelse.
Onsdag 14. desember: Kl. 19.00: Menighetsmøte.
Fredag 16. desember: Kl. 19.00:Ungdomsklubben.
Søndag 18. desember – 4. søndag i advent:
Kl. 18.00: Sinnsrogudstjeneste ved Monika Bazddim.
Onsdag 21. desember:
Kl. 18.00: Speidernes førjulskveld for peffer, asser, rovere 

og ledere.
Lørdag 24. desember – Julaften:
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste ved pastor Anne Grete Spæren

Rørvik. Offer til vårt misjonsprosjekt.
Mandag 26. desember – 2. juledag:
Kl. 12.00: Høytidsgudstjenste ved pastor Anne Grete Spæren

Rørvik. Nattverd. Høytidsoffer.
Søndag 1. januar – 1. nyttårsdag:
Kl. 12.00: Høytidsgudstjenste ved pastor Anne Grete Spæren

Rørvik. Nattverd. Høytidsoffer.
Onsdag 4. januar:
Kl. 19.00: Menighetsråd.
Fredag 6. januar:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 8. januar – Hellig tre kongers dag:
Kl. 17.00: Julefest ledet av pastor Anne Grete Spæren Rørvik.

Program for hele familien. Gang rundt treet. 
Mandag 9. januar:
Kl. 11.30: Formiddagstreff med besøk av sogneprest 

Anne Pettersen som vil snakke om: 
Løfte om oppstandelsen.

Kl. 19.00: Korøvelse.
Søndag 15. januar – Bønneuken for kristen enhet:
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Strømsø kirke. 
Mandag 16. januar: Kl. 18.00: Konfirmantene.
Kl. 19.00: Bibelgruppe.
Søndag 22. januar:
Kl. 12.00: Speidergudstjeneste. Tema: Klima.
Mandag 23. januar: Kl. 19.00: Korøvelse.
Søndag 29. januar:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Hanne Thorgersen.

Onsdag         1. februar:
Kl. 19.00: Menighetsråd.
Fredag 3. februar:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 5. februar:
Kl. 12.00: Misjonsgudstjeneste 

ved pastor Anne Grete Spæren Rørvik. Nattverd.
Mandag 6. februar:
Kl. 19.00: Korøvelse.
Lørdag 11. februar:
Kl. 13.00: Internasjonal kvinnegruppe.
Søndag 12. februar:
Kl. 18.00: Sinnsrogudstjeneste. 
Mandag 13. februar:
Kl. 11.30: Formiddagstreff med besøk 

av Dag Ingvald Ebbestad: Fra politi til politikk.
Kl. 18.00: Konfirmantene.
Kl. 19.00: Bibelgruppe hos Bjørg Knudsen.
Fredag 17. februar: Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 19. februar:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete Spæren Rørvik.
Mandag 20. februar: Kl. 19.00: Korøvelse.
Søndag 26. februar:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete Spæren Rørvik.

Nattverd.
Mandag 27. februar: Kl. 19.00: Bibelgruppe hos Bjørg Knudsen.
Onsdag 1. mars: Kl. 19.00: Menighetsråd.
Fredag 3. mars: Kl. 11.30: Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Søndag 5. mars:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete Spæren Rørvik.
Mandag 6. mars: Kl. 19.00: Korøvelse.
Fredag 10. mars: Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 12. mars:
Kl. 18.00: Sinnsrogudstjeneste med nattverd.
Mandag 13. mars:
Kl. 11.30: Formiddagstreff med besøk av Øystein Brinch: 

Naboer kan også komponere - om noen av Nordens
komponister.

Kl. 19.00: Bibelgruppe hos Bjørg Knudsen.
Fredag 17. mars: Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Lørdag 18. mars:
Kl. 13.00: Internasjonal kvinnegruppe.
Søndag 19. mars:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete Spæren Rørvik. 
Mandag 20. mars: Kl. 19.00: Korøvelse.
Søndag 26. mars:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Anne Grete Spæren Rørvik. Nattverd.
Mandag 27. mars: Kl. 18.00: Konfirmantene.
Kl. 19.00: Bibelgruppe.
Fredag 31. mars: Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 2. april:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete Spæren Rørvik.
Mandag 3. april: Kl. 19.00: Korøvelse.
Kl. 11.30: Formiddagstreff: Anne Grete: Hvordan lese Bibelen.
Onsdag 5. april: Kl. 19.00: Menighetsråd.
Søndag 9. april – Palmesøndag:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Anne Grete Spæren Rørvik. Nattverd.
Ukentlige møter: Torsdager kl. 18.00: Speiderne på Aronsløkka.


