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Hjertelig velkommen 
til et opphold på en eller flere
uker i egen leilighet 
på Solkysten av Spania!

Velkommen 
til en hyggelig bruktbilhandel hos

nærmeste nabo

Treschowsgt. 3, 3044 Drammen – Tlf. 32 89 01 50
Salg – Kjøp – Innbytte – Finans

R.K. BILSERVICE AS

Marbella
Tlf. 00334 952 83 09 91 – e-post: ogk@herzios.com

Støtt våre annonsører 

– de støtter oss!



09/04: Svolvær, Skånland og pastor Gunnar
Andersen. 16/04: Metodistkirkens Kvinnefor-
bund og leder Tove Synnøve Tveit. 23/04:
Bodø og pastor Rune Joar Larsen. 30/04: Mol-
de og pastor Sigurd Heiervang. 07/05: Trond-
heim, pastor Kjell Werner Bjørnsen og menig-
hetsrådgiver Jon Løvland. 14/05: Centralkir-
ken Bergen, pastor Dag Martin Østevold, dia-
konene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta
Marie Olaafsson. 21/05: Første Metodistkirk
Bergen og passtor Helle Maria Wolstad. 28/05:
Sotra, pastor Tom G. Johnsen, diakon Vetle
Karlsen Eide. Haugesund og pastor Tom G.

Johnsen. 04/06:  Det teologiskeseminaret, rek-
tor Hilde Marie Movafagh, lærerne Hilde San-
den-Bjønness og Roar G. Fotland. 11/06: Sta-
vanger og pastor Marit Bjørnevik. 18/06:
Sandnes og pastorene Hilde Augensen og
Charles Jourdan. 25/06: Årskonferansen.
02/07: Flekkefjord, pastor Jan R. Madsen og
Einar Chr. Drange. Egersund og pastor Jan R.
Madsen. 09/07: Kristiansand og Lista og pas-
tor Solveig A. Skaara. 16/07: Kongsvinger og
menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen.
23/07: Hamar og pastor Jorunn Wendel. Elve-
rum og pastor Øystein Brinch. 30/07: Som-
merfesten på Fredtun. 06/08: Bjølsen og dia-
kon Kari S. Hay. 13/08: Centralkirken, Oslo,
pastorene Ola Westad og Maria Pedersen.
20/08: Førstekirke Oslo, IMCO, Furuhuset og
pastor Terje Nilsen. 27/08: Moss og pastor
Anne Bertling.

09/04: Hanne Thorgersen. 16/04: Unni Vestøl.
30/04: Hege Eng. 14/05: Berit Hovland. 21/05:
Randi Saga. 28/05: Hanne Thorgersen. 04/06:
Unni Vestøl. 18/06: Hege Eng. 27/08: Berit
Hovland. 03/09: Randi Saga. 10/09: Hanne
Thorgersen.

09/04: Ragnhild Ramberg. 16/04: Randi Saga.
23/04: Ann Karin Thorgersen. 30/04: Inger
Winge. 07/05: Kirsti Andresen. 14/05: Målfrid
Brakvatne. 21/05: Sissel Hovde. 28/05: Berit
Hovland. 04/06: Grethe Kolle. 18/06: Ragn-
hild Ramberg. 27/08: Randi Saga. 03/09: Ann
Karin Thorgersen. 10/09: Inger Winge.

09/04: Hege Eng. 16/04: Svein Winge. 23/04:
Jan Ivar Fjeldbo. 30/04: Knut Christophersen.
07/05: Liv Turid Sognebro. 14/05: Emil Hov-
de. 21/05: Berit Hovland. 28/05: Hege Eng.
04/06: Svein Winge. 18/06: Jan Ivar Fjellbo.
27/08: Knut Christophersen. 03/09: Liv Turid
Sognebro. 10/09: Emil Hovde. 

Skriftlesere

Dørvakter

JJ
osef fra Arimatea ba nå Pilatus
om tillatelse til å ta ned Jesu
kropp. Josef var disippel av

Jesus, men i hemmelighet fordi han
var redd for jødene. Pilatus ga ham-
lov, og han kom og tok kroppen ned.
Også Nikodemus var der, han som
kom til Jesus første gang om natten.
Han hadde med seg en blanding av
myrra og aloe, omkring hundre-
pund. De tok da Jesu kropp og svøp-
te ha i linklær med den velluktende
salven i, slik skikken er ved jødenes
fravferder. Der vhor Jesus var blitt
korsfestet, var deten hage, og i
hagen en ny grav som ingen ennå

var blitt lagt i. Fordi det var helgaf-
ten for jødene, og fordi graven var
så nær, la de Jesus i den.

Joh. 19, 38–42.
Hvorfor måtte Jesus dø? Her er de
tre vanligste svarene: 
1. Gud og mennesket var i konflikt
etter syndefallet. Og problemet var
Guds. Men i Kristus forsonet han
varden med seg selv. Vreden som vi
alle hadde forårsaket, lot Gud ram-
me Jesus på korset – slik at hver den
som tror på ham nå kan ha evig liv.
2. Gud og mennesket var i konflikt
etter syndefallet. Og problemet var
menneskets. Men i Kristus forsunet
han verden med seg selv. Slik at vi
som hadde vendt oss bort fra Gud
blir satt i stand til å ta imot Guds
endeløse kjærlighet – slik at hver
den som tror på ham, nå kan ha
evig liv.
3. Gud og satan var i konflikt etter
syndefallet. Satan hadde bundet
verden og menneskene. Men i Kris-
tus overvant Gud døden, seiret over
satan og satte mennesker fri – slik
at hver densom tror på ham, nå kan
ha evig liv.
Det er nok en del i alle tre, og resul-
tatet er uansett det samme.

Fra «En helt overkommelig Bibel»
av Knut Tveitereid.

Sommerens 
gudstjenester
Som vanlig vil det økumeniske 
fellesskapet på Strømsø bære sitt preg
på sommerens gudstjenester. 
Vår økumeniske sommer-menighet 
vil vandre fra kirke til kirke. 

Her er programmet for sommeren:

Søndag 25. juni: 
Kl. 11.00: Frikirken.
Søndag 2. juli:
Kl. 14.00: DKS-kirken i Frikirken.
Søndag 9. juli:
Kl. 12.00: Metodistkirken.
Søndag 16. juli:
Kl. 11.00: Baptistkirken.
Søndag 23. juli:
Kl. 11.00: Elvebyen familiekirke.
Søndag 30. juli:
Kl. 11.00: Misjonskirken.

Følg med i Drammens Tidende 
når det gjelder klokkeslettene.



Vi gratulerer 
– Kari Williams, USA,som fyller 75 år 29. augu.
– Jan Arne Hansen, Thailand, som fyller 60 år
5. september.
– Jeg hadde en telefonsamtale med Lise Ørberg
her om dagen. Hun kunne fortelle at hennes
venner holdt et stort selskap for henne dagen
før. – Du skjønner jeg ble 100 år! Skal hilse til
alle som kjenner Lise. Gratulerer så mye fra oss
alle i Drammen menighet Lise!

...og de opp til 7 år
– Malin Weierud som fyller 6 år 29. mai.
– Ida Leidland som fyller 7 år 23. juni.
– Othilie Svennevig Hovde som fyller 3 år 

14.juli.
– Even Michael Bremdal Winge som fyller 1 år 

4. august.
– Lydia Vestøl som fyller 3 år 13. august.
– Erle Louise Bremdal Winge som fyller 4 år 

30. august.

Dåp
Når det er dåp i vår menighet, er det stor gle-
de. Lille Even Michael ble døpt 20. november.
Han er broren til Erle som også er døpt i vår
menighet. Metodister tror ikke at barn blir
Guds barn i dåpen. Vi tror de er Guds barn hele
tiden, også før dåpen. Men ved dåpen blir de
medlem av den universelle kirken på jorden.
For å bli det vi kaller «bekjennende medlem»,
må en melde seg inn etter fylte 15 år. Barnet
velger altså selv om en vil bli den type medlem.
Hele menigheten er faddere, selv om det også
ble valgt egne faddere for lille Even. Menighe-
ten ønsker å være den menig heten Even treng-
er når han vokser opp. Vi ønsker å gi ham kjær-
lighet, omsorg og respekt, slik vi uttrykker det
i vår visjon.

Jesus lever...
Jesus lever, graven brast!
Han sto opp 
med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker,
jorden bever.
Graven brast og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant.
Døden oppslukt 
er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg
himlen funnet.
Jesus vant og jeg har vunnet!
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Konfirmanter
Vi har dette året hatt tre konfirmanter, Anna,
Henriette og Herman. Det er et privilegium for
en prest å ha så flotte ungdommer å snakke
med. De gir meg stadig noe å tenke på. Vi
håper de utvikler en tro som holder også i møte
med livets mange tap og videre utdannelse.

Sinnsrogudstjenester
Vi har nå feiret det som kalles «Sinnsroguds-
tjeneste» i snart to år. 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». 
Bønnen er hentet fra AA-bevegelsen, eller tolv-
trinnsfolket, som det også kalles. AA-grupper
støtter hverandre i sin avhengighetsproblema-
tikk enten det gjelder alkohol, piller, stoff, suk-
ker, nikotin eller data. Mange kommer til et
punkt hvor en innser at en ikke er i stand til å
takle sine problemer på egenhånd. En trenger
noe/noen som er større enn en selv. Dette noe
kaller mange «Gud», og de legger til: «Gud,
slik jeg definerer ham/henne». 
På disse gudstjenestene ønsker vi å vise en raus
Gud, en Gud som aldri slutter å elske uansett
hvordan en får til livet sitt. Vi har sinnsroguds-
tjenester en gang i måneden kl.19.00. Etter
gudstjenesten spiser vi sammen. 
Vi håper å se så mange som mulig, enten en
regner seg som avhengig, medavhengig, eller
rett og slett ønsker litt sinnsro, og enten en reg-
ner seg som kristen eller ikke.

Homofilispørsmålet
Metodistkirken er en verdensomspennende
kirke, og spørsmålet om homofili kommer opp
hvert fjerde år på det som kalles Generalfor-
samlingen, et «årsmøte» for den internasjonale
Metodistkirken. 
På Generalkonferansen sist var mange redde
for at Metodistkirken skulle splittes på dette
spørsmålet. Hele saken ble overgitt til bisko-
pene, noe som er oppsiktsvekkende på en
generalkonferanse hvor det gjøres et stort
poeng av at det skal være jevnbyrdighet
mellom lekfolk og prester. La oss be for våre
biskoper som skal forberede denne saken til
neste ekstraordinære Generalkonferanse. 
La oss uansett syn ta godt imot våre lesbiske og
homofile i vår menighet.

For alle
som er i sorg
og behøver trøst – 
for alle som er trette
og behøver hvile – 
for all som er venneløse 
og ønsker vennskap –
for alle som ber og for alle 
som ikke ber, men burde –
for alle som synder 
og behøver en frelser, 
og for enhver som vil –
åpner denne kirke sin dør, 
gir plass og sier i Jesu navn
velkommen!

Derfor har vi utarbeidet en visjon 
hvor vi ønsker å være:

En levende 
og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg 
og respekt for mennesket!

Jubileum
Menigheten vår feiret sine 140 år i høst. Vi had-
de invitert mange, og over hundre svarte ja på
invitasjonen. Folk kom fra fjern og nær. Mange
hadde det til felles at de hadde gått i vår menig-
het en eller annen gang i livet, og var tak-
knemlige for hva kirken har betydd for dem.
Kanskje hadde de fått med seg noen gode
gudsbilder fra menigheten, enten det var fra
forkynnelsen eller fra altertavla vår. Menighe-
ten har et ønske om å være preget av kjærlig-
het, omsorg og respekt for ander mennesker.
Det virket som om dette er verdier som har
preget vår menighet i alle disse 140 årene. Vi
hadde et godt program med fortellinger fra kir-
kens historie, allsang, leker for barna og pause
med pizza. Det var mange som ikke hadde sett
hverandre på lenge, og de fleste syntes det var
fint å minnes sin egen historie.

Til høyre: Hanne Thorgersen 
ledet jubileumsfesten.

Under ser vi et utsnitt av forsamlingen på
jubileumstfesten der koret deltok med sang.



Tanker om framtiden...
hentet fra årsmeldingen:
Sammen med menigheten har jeg et sterkt
ønske om å la oss inspirere av Jesus som «gikk
rundt og gjorde godt.»  Vi har en drøm om at
vårt lokalmiljø, enten det er innvandrere eller
norsk-norske, skal merke at de bor i nærheten
av en Metodistkirke med visjonen om å være
«en levende og inkluderende menighet med
kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket».
Vi har en strategiplan som har pekt på økt
antall gudstjenestedeltakere og medlemmer.
Jeg har stor forståelse for kabinettets (Biskop
og tilsynsmenn) bekymringer. Vår menighet
har en menighetsleder som er veldig bevisst
NaMu’s (Naturlig Menighetsutvikling) tenk-
ning, som har større fokus på prosess enn
resultater. Det er mye viktig som skjer i vår
menighet som ikke kan måles: At gamle får økt
livskvalitet ved å komme på Strømsø Bo- og
servicesenter. At gamle får spise sammen i et
fellesskap på våre formiddagstreff. At pårø-
rende til døende kan være trygge på Guds
kjærlighet. At muslimer er med i vårt felles-
skap.  At vi har en internasjonal kvinnegruppe
som bruker en lørdag for å kunne bety noe for
nabolaget. At små barn har det moro og blir

kjent med hverandre. At viktige hendelser i
livet blir feiret, som dåp, konfirmasjon og vig-
sel. At døden blir markert ved viktige begra-
velser.
Kirkebygget er godt vedlikeholdt. Imidlertid
er det dyrt å holde kirkerommet varmt. Mange
skulle også ønsket seg glassmalerier i vindu-
ene. Men våre vinduer kan symbolisere at vi
ønsker å være gjennomsiktig og gjennom-
skinnelig ut mot nabolaget, at mennesker i vårt
nabolag skal merke at Guds kjærlighet skinner
igjennom menigheten og videre ut. 
Det heter at ens styrke er ens svakhet. Vi kan
også snu det på hodet og si at vår svakhet er
vår styrke. At vi er så få, kan øke kvaliteten på
alt vi gjør: Enhver samtale på prestekontoret.
Enhver begravelse. En konfirmantgruppe som
er så liten at alle kan være med i samtalen.
Dåpsforeldre eller par som gifter seg, blir ikke
et nummer i rekken. Dette kan ikke måles i tall,
men er viktig å tenke stort om. 
Menigheten feiret 140 års jubileum sist høst.
Over hundre meldte seg på. Vi har gjennom
mange år vært den menigheten mange trengte
i en periode i livet. Vi er en typisk «sende-
menighet», hvor mange er takknemlige for hva
denne menigheten har betydd for dem. 
Selv er jeg også en av dem som er takknemlig
for hva denne menigheten gav meg da jeg var
barn og ungdom. Det er svært meningsfylt for
meg å være prest nettopp i denne menigheten.
Fortsatt har denne menigheten mye å gi meg.

Anne Grete.

Kor
Vi er en liten gruppe mennesker som liker å
synge flerstemt sammen. Vi har et godt felles-
skap og synger adskillig bedre enn vårt antall
skulle tilsi. Imidlertid trenger vi flere tenorer
og sopraner.

Barnemiddag
Denne våren begynte vi igjen med Barnemid-
dag. Det er gratis middag for barn i følge med
voksne, enten det er foreldre, besteforeldre,
naboer eller venners barn. Vi ønsker at vår
barn skal bli kjent med hverandre og kjent med
vår kristne tradisjon.

Neste Kirkenytt
kommer ca. 6. september. Stoff som ønskes
med, må leveres senest søndag 1. august.

Julekonserten
Byen vår har svært mange julekonserter. Ofte
er billettene dyre, så en familie på fire, kan ha
vanskelig for å gå på konsert. Kirken skal aldri
være bare for de med god råd. Metodistkirken
startet blant fattige gruvearbeidere i London.
Hvert år har vi i vår kirke gratis julekonsert. Vi
får støtte fra kommunen, resten betaler vi selv.
Vi tar opp frivillige gaver i kirkebenkene. I år
ble dette gjort til stor sak i avisen, så vi fikk gra-
tis reklame. Det førte til at mange som ikke
pleier å feire gudstjeneste på søndagene, var til
stede ved denne julekonserten. Vi har et godt
program. Sopranen Jorun Hermansen synger,
og Kristin Brynjulvsrud  Haug  spiller på fly-
gel. Bestum Finspill er en liten gruppe  på ni
som tilhører et stort storband fra Bestum. Det-
te er blitt en god tradisjon som vi vil ta vare på.

Jorun Hermansen 
er fortsatt solist på vår julekonsert. 

Under er hun sammen med 
pianist Kristin Brynjulvsrud Haug, 

Bestum Finspill 
og Anne Grete Spæren Rørvik.



Våroffer
Til vår vårofferfest kommer denne gang pastor
Ingull Grefsli som gjestetaler. Sammen med
seg har hun sangkoret fra Skien metodistme-
nighet. Hjertelig velkommen skal dere være.

Intern. kvinnegruppe
Vi ønsker at vårt nabolag skal merke at de har
en metodistkirke i sitt nærmiljø. En gang i
måneden samles kvinner for å strikke, prate
norsk og snakke på kvinners vis. Alle er vel-
komne, ta gjerne med barn.

DSMF
Drammen Sacred  Music Festival blir også i år
arrangert, om enn med litt færre dager. Ånde-
lige musikere kommer fra hele verden, fra uli-
ke religioner og beriker oss.  Mye virker frem-
med, og mye virker kjent. Dette er blitt et kjen-
netegn for vår by med så stort mangfold.

Medlemskap
Har du lyst til å bli medlem av Metodistkirken?
Føler du tilhørighet til vår menighet og vil at
det er denne kirken som skal få offentlig støtte
for deg? Kontakt presten. Det er mulig å bli
medlem ved en gudstjeneste, og det er mulig å
bli medlem ved bare å flytte over sitt medlem-
skap fra den kirken en fra før tilhører.

Reformasjonsjubileet
De fleste har vel fått med seg at vi dette året fei-
ret at det er 500 år siden Luther slo opp sine
teser på kirkedøra i Wittenberg.  Også Meto-
distkirken står på Luthers skuldre. 
Vår kirkefar, John Wesley, fant sin nådige Gud
da han hørte Luthers fortale til Romerbrevet.
Da skjønte han at Gud var kjærlighet og bare
kjærlighet. Den nådige Gud åpnet hans sinn,
og han fikk en helt annen tro etter dette. Dette
skjedde etter at han hadde vært prest i mange
år. Metodistkirken har ikke helt felles teologi
med lutherdommen i dag. Våre røtter fra den
anglikanske kirke gjenspeiles i vår teologi. 
Men Metodistkirken og Den norske kirke har
inngått en forpliktende avtale for over tyve år
siden, hvor vi anerkjenner hverandres teologi
og kan bruke prester fra hverandres kirker
uten å kreve ny ordinasjon. Presten i Metodist-
kirken i Drammen er, som kjent, ordinert i Den
norske kirke. 

Takk 
– Sent, men godt ment: Takk for alle gaver,
hilsner og blomster i anledning  min 75-årsdag.

Harald Ramberg.
– Varm takk til menigheten for vakker blom-
sterhilsentil min 85-årsdag. Randi Saga.

Sommergudstjenester
Det blir også i sommer et samarbeid mellom
frikirkene på Strømsø. En «sommermenighet»
går fra kirke til kirke. På den måten markerer
vi kirkens enhet.  Vi er stolte av å ha denne ord-
ningen og på den måten blir vi litt kjent med
hverandres gudstjenester/møter. Se egen ram-
me for hvor sommergudstjenestene skal være.

Menighetsmøter
Vi fortsetter med menighetsmøter annenhver
måned.  Det betyr at flere enn de som sitter i
menighetsrådet, kan være med og drøfte vikti-
ge saker for menigheten.

Bordtennis
Til høsten vil vi ha bordtenniskveld to onsda-
ger. Da er alle hjertelig velkomne, uansett
alder. Vi har bordtennisbord stående i kirken,
og flere enn ungdomsklubben har nå mulighet
til å spille.

Høstoffer
Vi hadde en fin høstofferfest med besøk av pas-
tor Anne Berthling og sangkoret fra Moss
metodistkirke. Sammen hadde vi en fin dag i
kirken. Menighetsrådet hadde et budsjett på
45.000 kroner. Noe de gav uttrykk for var vel-
dig optimistisk. Om du ennå ikke har gitt noe
kan du fortsatt gi! Vi mangler noe, men det
kom inn 35.000 kroner. Hjertelig takk!

Jubileumsgave
Ved forrige megnighetsblad ga vi muligheten
for å gi en jubileumsgave til menigheten. Vi fei-
ret jo et lite jubileum på 140 år. I den anledning
kan vi med glede fortelle at det har kommet inn
kr. 31.648 til nå. Hjertelig takk! Her er det også
mulighet for å gi om du ennå ikke har gitt noe. 

Møteplassen
Søndag 9. april – Palmesøndag:
Kl. 12.00: Gudstjenste ved pastor Anne Grete

Spæren Rørvik. Nattverd.

Torsdag 13. april – Skjærtorsdag:
Kl. Gudstjeneste i Strømsø kirke.

Fredag 14. april – Langfredag:
Kl. Gudstjeneste i Strømsø kirke.

Søndag 16. april – 1. påskedag:
Kl. 12.00: Gudstjenste ved pastor Anne Grete

Spæren Rørvik. Nattverd.

Onsdag 19. april:
Kl. 18.00: Pastoralkomiteen.
Kl. 19.00: Menighetskonferanse.

Fredag 21. april:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.

Lørdag 22. april:
Kl. 13.00: Internasjonal kvinnegruppe.

Søndag 23. april:
Kl. 18.00: Vårofferfest med tale av pastor Ingull

Grefslie. Sangkoret fra Skien.

Mandag 24. april:
Kl. 19.00: Bibelgruppe.

Onsdag 26. april:
Kl. 16.30: Barnemiddag.

Fredag 28. april:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.

Søndag 30. april:
Kl. 12.00: Gudstjeneste 

ved Liv Turid Sognebro.

Onsdag 3. mai:
Kl. 18.00: Menighetsrådet.
Søndag 7. mai:
Kl. 19.00: Sinnsrogudstjenste ved Monika 

Bazddim og Anne Grete Spæren 
Rørvik. Nattverd.

Fredag 12. mai:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 14. mai:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Monika Bazddim.
Mandag 15. mai:
Kl. 19.00: Korøvelse
Lørdag 20. mai:
Kl. 13.00: Internasjonal kvinnegruppe.

Søndag       21. mai:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Hanne Thorgersen.
Mandag 22. mai:
Kl. 19.00: Bibelgruppe.
Fredag 26. mai:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 28. mai:
Kl. 12.00: Gudstjenste ved pastor Anne Grete

Spæren Rørvik. Nattverd.
Mandag 29. mai:
Kl. 19.00: Korøvelse.
Søndag 4. juni – 1. pinsedag:
Kl. 12.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Pastor

Anne Grete Spæren og konfirmantene.
Onsdag 7. juni:
Kl. 19.00: Menighetsråd.
Fredag 9. juni:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 11. juni:
Kl. 11.00: Gudstjeneste på Bangeløkka.
Mandag 12. juni:
Kl. 19.00: Korøvelse.
Søndag 18. juni – Takkedag:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete

Spæren Rørvik. Nattverd. Kirkekaffe.
Torsdag 22. juni–søndag 25. juni:

Årskonferanse i Bergen.
Torsdag 27. juli–søndag 30. juli:

Sommerfesten i Stavern.
Fredag 18. august:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 27. august – Samlingsdag:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete

Spæren Rørvik. Nattverd. Kirkekaffe.
Onsdag 30. august:

Bordtennis.
Fredag 1. september:
Kl. 19.00: Ungdomsklubben.
Søndag 3. september:
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved pastor Anne Grete

Spæren Rørvik. Nattverd.
Onsdag 6. september:
Kl. 18.00: Menighetsråd.
Lørdag 9. september:
Kl. 13.00: Internasjonal kvinnegruppe.
Søndg 10. september: 
Kl. 19.00: Sinnsrogudstjeneste.


