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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.



Vi gratulerer
– Inger Johanne Bacic, Jernbanegata 4, 3044
Drammen, som fyller 90 år 26. november.

...og de små
Jakob Vestøl som fyller 6 år 21. desember.

Takk
– Hjertelig takk til menighet og venner for all
oppmerksomhet ved min 90-årsdag.

Evelyn Gulhaugen.

Minneord
«Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg
når.» Dette visste Bjørg Knudsen. Hun visste at
hun alltid var i Herrens hender, hun visste at
hun var i Herrens hender når hun stod opp om
morgenen og når hun la seg på kvelden. «Hva
dagen enn vil bringe av glede og av savn, jeg
kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.»
Dette levde Bjørg Knudsen på. Og dette døde
hun på. «Hva dagen enn vil bringe av glede og
av savn». 
Vi vet at Bjørg fikk MS. Hun fikk diagnosen
ganske sent, da hadde hun slitt lenge. Vi som så
henne i rullestolen, vi kunne kanskje tenke:
«Hun hadde ikke noe liv». Men Bjørg våknet
opp hver dag og var nysgjerrig på hva denne
dagen kom til å gi henne. Hun hadde mye
humor. Og selv var hun flink til å huske fortel-
linger. 
Hun sørget for å få opplevelser, selv om hun var
begrenset i denne rullestolen. Hun visste godt
hvilke rammer hun hadde i sitt liv, men hun ut-
forsket stadig hvilken frihet og muligheter hun
hadde innenfor begrensningene. Hun var
veldig bevisst hva hun skulle bruke kreftene
sine på.
Gjennom livet hadde hun elsket å reise. Nå
kunne hun ikke reise lenger. Men hun virket
ikke bitter. Hun var velsignet med et stabilt
humør. Og hun var opptatt av å beholde sitt
nettverk. Når hun ikke lenger kunne reise til
Givær, måtte telefonen holde.
Hun hadde sine gamle venninner fra sy-
klubben. Lenge var hun misjonskontakt i vår
menighet, og hadde misjonsforeningen
regelmessig hjemme hos seg. Bibelgruppen i
menigheten hadde sine møter hos henne, og
venner fra speideren holdt hun kontakt med.

Selv husker jeg henne som troppsfører i denne
menigheten. Hun gav meg en Gud som ikke
bare er opptatt av vårt åndelige jeg, men av hele
mennesket. Hun lærte meg om speiderens
helhetlige menneskesyn, at det vanskelige ordet
frelse også hadde med klima og naturvern å
gjøre. Men jeg var det som mange kaller «et
slemt barn». Jeg begynte å fnise ved alle an-
daktene, og jeg har mange ganger bedt om unn-
skyldning til Bjørg etter at jeg ble voksen. Men
hun hadde ingen negative tanker om meg. Hun
viste meg en raushet som jeg er veldig takk-
nemlig overfor. Hun viste alle denne rausheten.
Også de som hadde som jobb å bistå henne, fikk
hun kontakt med. Uansett nasjoner, Bjørg ble
kjent med mennesker fra ulike steder i verden
og sånn ble hele tiden hennes egen horisont ut-
videt. Hun var ikke selvopptatt, men veldig in-
teressert i andre menneskers fortellinger om
sine liv. 
Hun beholdt sin verdighet til hun døde. Hun
var en sann pilegrim. Hun visste hvor hun var
på vei, mot himmelen, der hun hadde sitt hjem,
der det ikke er verken sorg eller smerte.
Bjørg Knudsen etterlater seg mange gode
minner. 
Vi lyser fred over hennes minne. 

Pastor Anne Grete Spæren Rørvik.
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Medlemsopptakelse

Konfirmant
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Retromesse

Vårofferfest

Sinnsrogudstjenester

Takk for meg!Årets 
julekonsert
søndag 3. desember kl. 19.00

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!





Juletanker :

Julen skaper mange følelser. Mange minner fra
barndommen dukker opp. For noen er det
gode minner, for andre er det vonde. For
mange er det både vonde og gode minner.
Julen gir oss en mulighet til å hente opp et
annet minne, et minne som er beskrevet i
Lukasevangeliet som et godt minne. Gud
valgte å vise seg fram i et sårbart, for-
eldreavhengig barn. Denne Gud er fortsatt
sårbar. Han gråter når barn får dårlige minner
om julen. Denne julen kan vi hjelpe barn til å få
gode minner.

12/11: Hanne Thorgersen. 26/11: Unni Lise Ve-
støl. 10/12: Liv Turid Sognebro. 24/12: Hege
Eng. 26/12: Berit Hovland. 01/01: Randi Saga. 

12/11: Ann Karin Thorgersen. 19/11: Inger
Winge. 26/11: Kirsti Andresen. 03/12: Målfrid
Brakvatne. 10/12: Sissel Hovde. 17/12: Berit
Hovland. 24/12: Grethe Kolle. 26/12: Ragnhild
Ramberg. 01/01: Randi Saga. 

12/11: Berit Hovland. 19/11: Hege Eng. 26/11:
Svein Winge. 03/12: Jan Ivar Fjellbo. 10/12:
Knut Christophersen. 17/12: Liv Turid Sog-
nebro. 24/12: Emil Hovde. 26/12: BeritHovland.
01/01: Hege Eng.

12/11: Lillestrøm menighet og pastor Steinar
Hjerpseth. 19/11: Metodistkirkens Barne- og
Ungdosmsforbund, Metodistkirkens Speider-
korps, leder Stephanie Buadu, sekretær Christel
Otterlei Bjerkseth, korpsleder Frank Botnevik,
MBU-dagen. 26/11: Kragerø og Bamble menig -
heter og pastor Harald Olsen. 03/12: Tistedal
menighet og pastor Ray Svanberg. 

Dørvakter

Skriftlesere

Tre store begivenheter!
Det er høytid og fest når store begivenheters-
kjer i vår menighet. Denne høsten har vi hatt
tre begivenheter som har vært til glede for oss
som menighet.
Det startet på samlingsdagen – søndag 27.
august – da Herman Nystad ble båret til dåpen.
Familie og venner kunne glede seg sammen
med menigheten. 
Det fortsatte søndag 8. oktober, da ble Thea
Emilie Thorgersen båret til dåpen. Også her
kunne familie og venner glede seg sammen
med menigheten. 
Lørdag 14. oktober ble Susanne Inger Bremdal
Winge og Øivind Roald Winge viet i Bragernes
kirke. Stor var gleden også her blant familie og
venner.

Øverst til venstre: Her ser vi Herman etter dåpen
sammen med mor, far og pastor...
...og til høyre er Thea Emilie sammen med mor 
og pastor.
Under er det brudeparet Susanne og Øivind.
Alle sammen med pastor Anne Grete S. Rørvik.

Vi ønsker 
alle menighetens 
medlemmer og venner
en velsignet julehøytid
og et godt nytt år!

Anne Grete og Stein.


