
 
 
 

 
 
Invitasjon til Jubileumsfest 
 
Kjære nære og mer fjerne venner av Metodistkirken i Drammen.  
 
Vi ønsker å markere at vår menighet feirer 140 år i år, og inviterer i den forbindelse til 
jubileumsfest lørdag 10. desember kl. 17.00 - 20.00. 
 
For noen betyr denne menigheten mye, for andre betyr den mindre. For noen har 
menigheten betydd mye en gang da de var unge, og noen kjenner fortsatt en tilhørighet 
uten å gå i kirken på søndagene. Noen er av og til på formiddagsgudstjenester eller 
sinnsrogudstjenester. Andre er i kirken nesten hver søndag. Noen er døpt i kirken selv, andre 
har døpt sine barn der. Noen er med i ungdomsklubben, speideren eller er 
konfirmantfamilie, andre er med på formiddagstreffet, koret, samtalegruppe eller 
kvinnegruppe. Noen tviler på at Gud finnes, noen er sikre på at Gud finnes. Noen er fornøyd 
med livet, andre strever. Noen er fornøyd med seg selv, andre ser ned på seg selv. Noen blir 
overrasket over å få denne invitasjonen, andre ser det som en selvfølge. Uansett, du er 
hjertelig velkommen til å feire vår menighet! 
 
Foreløpig festprogram: 
-Velkommen/sang 
-Litt om menighetens historie 
-Allsang ledet av koret 
-Pizzaspising kombinert med mingling og koselig prat med gamle og nye venner.  
-Barnevennlig innslag 
-Mulighet for deling av gode minner eller muntre historier fra tidligere menighetsliv 
-Avslutning/sang 
 
Du kan selvfølgelig gjerne invitere med deg flere, men av hensyn til bevertningen, trenger vi 
påmelding innen 1. desember. Det koster ingenting å være med på festen. Isteden vil vi 
sende kollektbøssa rundt, slik at de som vil, får anledning til å gi en liten jubileumsgave. 
 
Påmelding kan gjøres til vår prest Anne Grete Spæren Rørvik 
E-post annegrete.rorvik@metodistkirken.no eller telefon 467 68 337 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Metodistkirken i Drammen 
Anne Grete Spæren Rørvik (prest), Sissel Hovde (leder av Diakonikomiteen) og Hanne 
Thorgersen (Legleder og leder i menighetsrådet)  
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