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Metodistkirken i Norge, Drammen menighet 

Tordenskiolds gate 102 og 104, 3044 Drammen 

Nettside: http://www.metodistkirken.no/drammen  

Bankkontonummer: 2220.27.95335   

Vipps: Metodistkirken i Drammen #82743  

Prestens fridag: Torsdag, Telefon prest: 46 76 83 37 

E-post prest: annegrete.rorvik@metodistkirken.no 

Trykk: Vinn industrier 

Mottakers navn og postadresse: 

Returadresse: Metodistkirken 

Tordenskioldsgate. 104  

3044 Drammen 

  

  

  

Støtt våre annonsører—de støtter oss! 

   

Nr 1 - 2018 

65. Årgang Kirkenytt 
METODISTKIRKEN I NORGE,  DRAMMEN MENIGHET  

Nytt år og tid for en vareopptelling? 

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet 

med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»  

Vi har akkurat feiret nyttår. Tiden da mange bruker noen minutter på å se tilbake på 
året som har gått, og samtidig gjør seg noen tanker om det nye året. Mange lager 
seg nyttårsforsetter med varierende alvor, mens andre foretrekker å la være. 
 

Kanskje er det allikevel ikke så dumt å stanse opp av og til for å «holde en vareopp-
telling i eget liv», slik Jon Erik Bråten så fint minnet oss om her for en stund siden. 
Det er jo gjerne på denne tiden av året at vareopptellinger foregår. Kanskje ville det 
vise seg at varebeholdningen din er akkurat slik den bør være og at du ikke trenger 
å gjøre noen store forandringer akkurat nå. Kanskje vil det vise seg  at beholdningen 
er for stor, og at noe bør reduseres. Kanskje at den er for liten, og at du har kapasi-
tet til å gjøre mer. Eller kanskje det rett og slett er noe som må utgå for å gi plass til 
et nytt og litt annerledes varesortiment.   
 

Tidene skifter, forandringer skjer, og våre livssituasjoner kan av og til forandre seg 
fra den ene dagen til den neste. Og kanskje er dette nettopp tiden for å foreta en ny 
vareopptelling også i ditt liv? Uansett resultatet, så håper jeg dette året som vi nå 
har startet på, vil bli et velsignet år for oss alle sammen!  Godt nyttår! 
 

Med hilsen fra Hanne Thorgersen, menighetens legleder og menighetsrådsleder. 

http://www.metodistkirken.no/drammen
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When I’m 64 

 Vår kjære prest blir 64 år fredag 12. 
januar. Da ønsker hun å arrangere en 
sangkveld, der vi alle er hjertelig vel-
komne. Det blir ingen taler og ingen 
gaver, men mulighet til å gi en kollekt til  
menigheten. Blåse-gruppen Bestum 
finspill og pianist Bjørn Markussen  
kommer og gjør allsangen til en fest. 
Det hele starter kl.18.00. Etter sang-
kvelden blir det pølser. 

Juletrefest 

NB! Merk deg nytt tidspunkt for jule-
trefesten 7. jan. Det starter i år kl 15.00. 
Bortsett fra tidspunktet blir opplegget 
som før. Vi synger julesanger og går 
rundt juletreet, og nissen kommer med 
godteposer til barna. Menighetens prest 
vil lede oss gjennom festen, og holde en 
andakt over Matteus evangeliets  
julefortelling.  

Kvinnegruppa 

13. januar, 10. februar og 10. mars  
samles kvinnegruppa. Alle kvinner,  
uansett hudfarge, rase, religion, legning, 
størrelse eller alder er hjertelig velkom-
men! Vi har både garn og strikkepinner 
til utlån, så du trenger heller ikke ta 
med deg noe. Hvis du ikke liker håndar-
beid, eller ikke lenger har helse til å hol-
de på med det, så er du uansett velkom-
men innom bare for å slå av en prat 
med andre kvinner.  

Søndag 14.januar kl.11.00 feirer vi  
gudstjeneste i Strømsø kirke. Det er 
«Bønneuken for kristen enhet», og alle 
menigheter i Drammen feirer guds-
tjeneste sammen. La oss slutte opp om 
vårt økumeniske fellesskap denne ene 
gangen i året. 

Fellesgudstjeneste 

Menighetsbladet 

I forrige nummer av menighetsbladet 
takket Svein Winge av etter 40 år med 
Kirkenytt, og vi vil benytte anledningen 
til å takke for en formidabel innsats. Det 
har uten tvil vært et arbeid til velsignel-
se for mange. Takk for all jobb, Svein!  
 

Kirkenytt vil framover fortsette å bestå 
som et samarbeid mellom prest og leg-
leder, med god hjelp også fra kasserer 
som vil administrere listene (blomster, 
dørvakter og skriftlesere). De vil frem-
deles være å finne på side syv i bladet. 
Ellers har selve bladet nødvendigvis fått 
et litt annet design, siden det nå er 

andre verktøy som benyttes for å sette det sammen. Bladet vil nok også være noe 
redusert både i forhold til innhold og opplag, men vil allikevel fortsatt være en viktig 
informasjonskanal for vår menighet, som vi ikke ønsker å miste. 
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Blomsterlisten 

01.01.2018 - Randi Saga 
07.01.2018 - Ann Karin Thorgersen 
21.01.2018 - Inger Winge 
28.01.2018 - Kirsti Andresen 
04.02.2018 - Målfrid Brakvatne 
11.02.2018 - Sissel Hovde 
18.02.2018 - Berit Hovland 
25.02.2018 - Grethe Kolle 
04.03.2018 - Kirsti Andresen 
11.03.2018 - Målfrid Brakvatne 
18.03.2018 - Sissel Hovde 
25.03.2018 - Berit Hovland 
29.03.2018 - Grethe Kolle 
30.03.2018 - Ragnhild Ramberg 

01.01.2018 - Hege Engh 
07.01.2018 - Svein Winge 
21.01.2018 - Jan Ivar Fjellbo 
28.01.2018 - Knut Christophersen 
04.02.2018 - Liv Turid Sognebro 
11.02.2018 - Emil Hovde 
18.02.2018 - Berit Hovland 
25.02.2018 - Hege Engh 
04.03.2018 - Svein Winge 
11.03.2018 - Jan Ivar Fjellbo 
18.03.2018 - Knut Christophersen 
25.03.2018 - Liv Turid Sognebro 
29.03.2018 - Emil Hovde 
30.03.2018 - Berit Hovland 

Dørvakter 

07.01.18 Biskop Christian Alsted, Tilsyns-
prestene Øyvind Helliesen og Ingull Grefslie. 
14.01.18 Hovedstyrets leder Per-Endre Bjør-
nevik, Hovedkontorets leder Johanna Lun-
dereng og kontorets ansatte. 21.01.18 Beta-
nien-institusjonene, Forstander Lars-Erik 
Nordby, Adm. dir. Per Martin Knutsen, Di-
rektør Terje Danielsen. 28.01.18 Mysen, 
Prest Helene Benedikte Granum-Aanestad. 
04.02.18 Metodistkirkens Misjonsselskap, 
Leder Aart Huurnink, Misjonssekretær Øy-
vind Aske, Misjonsdagen. 11.02.18 Brobyg-
gere og Andaktsheftet I DAG, Redaktørene 
Karl Anders Ellingsen og Øystein Brinch. 
18.02.18 Ålesund, Prest Mariann Stensøe. 
25.02.18 Sarpsborg, prest Hilde Augensen. 
Tune, prest Niels Jørgen Aarvik. 04.03.18 
Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid 
(MNA), Leder Leif S. Jacobsen, Evangelise-
ringens dag. 11.03.18 Halden, Prest Albert A. 
Gjøstøl. 18.03.18 Hammerfest, prest Per 
Bradley. 25.03.18 Tromsø, prest Ole Jakob 
Vestvik og diakon Solfrid Johansen. 29.03.18 
og 30.03.18 Harstad/Narvik Prest Ole Jakob 
Vestvik Diakon Helen Byholt Lovelace. 

...Elin Margrjet Frogner Fretland som 
fyller 70 år 14. januar og Ragnhild  
Engelsjord som fyller 80 år 8. mars.  

Vi gratulerer... 

Mathea Svennevig Hovde som fyller 7 år 
24. februar, Rut-Aurora Søderlund  
Øygard som fyller 6 år 9. mars, og  
Leander Morrow som fyller 2 år 10. 
mars. 

...og de opp til 7 år 

Forbønnsliste 

01.01.2018 - Randi Saga 
21.01.2018 - Hanne Thorgersen 
04.02.2018 - Unni Vestøl 
18.02.2018 - Liv Turid Sognebro 
04.03.2018 - Hege Engh 
08.03.2018 - Berit Hovland 
25.03.2018 - Randi Saga 

Skriftlesere 
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Fem onsdager i løpet av faste-tiden  
(fra 14. februar til 14. mars) skal vi få 
være med på noe så spennende som en 
Jesusdojo. Selve kurset har ukentlige 
samlinger, selv om deltakerne forplikter 
seg  til daglig sentrerende bønn.  Det 
blir undervisning av Tore Laugerud 
(areopagosprest), Hilde Sanden Bjønnes 
(forfatter av «Bakenfor ord og tanke»), 
Ola Westad (retreatleder, med master-
oppgave om kontemplativ bønn), og 
Stian Kilde Aarebrot (leder av Etter Kris-
tus). Lokal ansvarsperson fra oss, vil 
være Jon Egil Stavik. 
 

Kurset koster kr. 400,-/700,-/1.000,- 
alt etter hva som passer økonomien til 
den enkelte kursdeltaker. Hilde Sandens 
bok «Bakenfor ord og tanke» er også 
inkludert i kursavgiften.  
 
Påmelding med navn og tlf. sendes på e-
post til: sa@etterkristus.no. Eller du kan 
si fra til Hanne Thorgersen, så ordner 
hun med påmeldingen. 
 

Du finner også arrangementet på  
Facebook med navnet: Stillhet og tillit 
(jesusdojo). 

Jesusdojo 

Påsken i år, har vi tenkt å feire skikkelig. 
Det blir både gudstjeneste Palmesøn-
dag, kveldsmåltid med nattverd Skjær-
torsdag, pasjonsgudstjeneste Langfre-
dag, og høytidsgudstjeneste 1. påske-
dag. Så de av oss som er hjemme i pås-
ken, har mye å se fram til.  

Påskemarkering 

11. februar får vi besøk av  
Retro-koret fra Metodistkirken på  
Bjølsen, som vil feire messe med oss.  
 
Koret vil ha ansvar for gudstjenesten og 
alt innhold, mens vår egen prest vil ta 
seg av nattverden. 

Retro-messe 

Den 21. mars inviterer vi til temakveld 
med temaet «Hvorfor kristne feirer 
påske?»  Vi tenker å få trykket opp et 
«God påske» kort og dele ut i nabolaget 
og samtidig invitere til temakvelden 
med spørsmålet «Lurer du på hvorfor 
kristne feirer påske?» og håper at dette 
vil kunne fange interesse blant flere av  
kirkens naboer. Da er det selvfølgelig 
også viktig at så mange som mulig av 
oss deltar, for å ta godt i mot eventuelle 
nye venner. 

Temakveld 
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Søndag 28. januar blir det lovsangskveld og mer sang. Hanne Thorgersen leder kvel-
den, koret er med som forsangere, og Sissel Hovde er kveldens pianist. Vi vil også få 
høre pianospill av Daniel Hannestad, og det blir solosang av Jon Egil Stavik. Jon Egil 
og Margrethe vil også dele litt av sin historie med oss, slik at vi får mulighet til å bli 
litt bedre kjent med våre nyeste venner fra nabolaget. 

Lovsangskveld 

Aktivitetskveld med enkel middag 

Onsdag 17. januar blir det en ny omgang med aktivitetskveld. Vi starter med å spise 
en enkel middag sammen (forrige gang var det tomatsuppe med brød og pasta). 
Etter middag vil presten ha en kort andakt for de minste barna. Deretter blir det litt 
forskjellige aktiviteter for store og små. Noen spiller bordtennis, andre spiller  
forskjellige typer brettspill eller yatzy, noen holder på med fargestifter, lim, saks og 
papir, og noen drikker kaffe og prater. Vi håper at så mange som mulig vil ta turen 
innom både denne onsdagen og kommende aktivitetskvelder. Det er ekstra koselig 
når mange generasjoner kan ha det uformelt og hyggelig sammen. Dette er også et 
arrangement det kan være lett å invitere med seg en venn til.  

NaMu-Profil 

På menighetsmøte onsdag 31. januar, 
vil vi gjennomgå besvarelsen av den 
siste menighetsundersøkelsen, og vil få 
svar på hva vi som menighet er gode på, 
og hva vi kan bli bedre på. Dette er et 
viktig verktøy som menighetsrådet vil 
bruke i planleggingen av framtidige  
aktiviteter. Vi håper så mange som mu-
lig har anledning til å møte opp denne 
dagen. 

Misjonsdagen 

Misjonsdagen feirer vi 18. februar. 
Gudstjenesten ledes av misjonskontakt 
Liv Turid Sognebro. Offeret vil gå til vårt 
misjonsprosjekt, menigheten i Pilviskiai i 
Litauen. Vi vil også prøve å få til et lite 
mini-marked under kirkekaffen denne 
søndagen, med salg av håndarbeider 
som kvinnegruppa har jobbet med. 
Eventuelle inntekter av dette salget vil 
også gå til menigheten i Litauen.  
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Mandag 01.jan 12:00 Høytidsgudstjeneste 

Tirsdag 02.jan   

Onsdag 03.jan 18:00 Menighetsråd 

Torsdag 04.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 05.jan   

Lørdag 06.jan     

Søndag 07.jan 15:00 Juletrefest 

Mandag 08.jan 
11:30 
18:00 
19:00 

Formiddagstreff 
Førerpatruljemøte 
Korøvelse 

Tirsdag 09.jan   

Onsdag 10.jan   

Torsdag 11.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 12.jan 18.00 Bursdagsfest Anne Grete 

Lørdag 13.jan 13:00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 14.jan 11:00 Fellesgudstjeneste i Strømsø kirke 

Mandag 15.jan 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 16.jan   

Onsdag 17.jan 
17:00 
18:00 

Aktivitetskveld med enkel middag 
Kretsens ledersamling (speideren) 

Torsdag 18.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 19.jan 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 20.jan   Speidertur: Hagefugltelling i Landfallbrenna 45 

Søndag 21.jan 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 22.jan 
18:00 
19:00 

Ledermøte (speideren) 
Korøvelse 

Tirsdag 23.jan   

Onsdag 24.jan   

Torsdag 25.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 26.jan  Førerpatruljetur til Danmark (Speideren) 

Lørdag 27.jan   Førerpatruljetur til Danmark (Speideren) 

Søndag 28.jan 
 

19:00 
Førerpatruljetur til Danmark (Speideren) 
Kveldssamling - Lovsangskveld  (Kveldsmat fra 18.00) 

Mandag 29.jan 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 30.jan   

Onsdag 31.jan 18.00 Menighetsmøte - Svar på NaMu-profil 

Torsdag 01.feb 18:00 Speidermøter + gruppetingets årsmøte 

Fredag 02.feb 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 03.feb     

Søndag 04.feb 12:00 Gudstjeneste med dåp 

Mandag 05.feb 
18:00 
19:00 

Førerpatruljemøte (speideren) 
Korøvelse 

Tirsdag 06.feb   

Onsdag 07.feb 18:00 Menighetsråd 

Torsdag 08.feb 18:00 Speidermøter 

Fredag 09.feb   

Lørdag 10.feb 13:00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 11.feb 12:00 Retro-messe 

Mandag 12.feb 
11:30 
18:30 

Formiddagstreff 
Bibelgruppe 

Tirsdag 13.feb   
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Onsdag 14.feb 18:00 Jesusdojo om kontemplativ bønn 1 av 5 

Torsdag 15.feb 18:00 Speidermøter 

Fredag 16.feb 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 17.feb     

Søndag 18.feb 12:00 Gudstjeneste Misjonsdag 

Mandag 19.feb 
18:00 
19:00 

Ledermøte (speideren) 
Korøvelse 

Tirsdag 20.feb   

Onsdag 21.feb 18:00 Jesusdojo om kontemplativ bønn 2 av 5 

Torsdag 22.feb 18:00 Speidermøter 

Fredag 23.feb   

Lørdag 24.feb     

Søndag 25.feb 19:00 Kveldssamling (Kveldsmat fra 18.00) 

Mandag 26.feb 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 27.feb   

Onsdag 28.feb 18:00 Jesusdojo om kontemplativ bønn 3 av 5 

Torsdag 01.mar   

Fredag 02.mar 
 

19:00 
Kvinnenes internasjonale bønnedag 
Ungdomsklubben 

Lørdag 03.mar     

Søndag 04.mar 12:00 Gudstjeneste Evangeliseringsdag 

Mandag 05.mar 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 06.mar 18:00 Menighetsråd 

Onsdag 07.mar 18:00 Jesusdojo om kontemplativ bønn 4 av 5 

Torsdag 08.mar 18:00 Speidermøter - Tema likesstilling 

Fredag 09.mar  Utlevering av påskekort 

Lørdag 10.mar 13:00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 11.mar 19:00 Kveldssamling - Taizégudstjeneste (Kveldsmat fra 18.00) 

Mandag 12.mar 
11:30 
18:00 
18:30 

Formiddagstreff 
Førerpatruljemøte 
Bibelgruppe 

Tirsdag 13.mar   

Onsdag 14.mar 18:00 Jesusdojo om kontemplativ bønn 5 av 5 

Torsdag 15.mar 18:00 Speidermøter 

Fredag 16.mar 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 17.mar     

Søndag 18.mar 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 19.mar 
18:00 
19:00 

Ledermøte (speideren) 
Korøvelse 

Tirsdag 20.mar   

Onsdag 21.mar 
18:00 Temakveld: Hvorfor kristne feirer påske? 

Klatrekveld (speideren) 

Torsdag 22.mar 18:00 Speidermøter 

Fredag 23.mar  Ledertur til England (Speideren) 

Lørdag 24.mar   Ledertur til England (Speideren) 

Søndag 25.mar 
 

12:00 
Ledertur til England (Speideren) 
Gudstjeneste 

Mandag 26.mar  Ledertur til England (Speideren) 

Tirsdag 27.mar  Ledertur til England (Speideren) 

Onsdag 28.mar   

Torsdag 29.mar 18:00 Kveldsmåltid med nattverd 

Fredag 30.mar 18:00 Pasjonsgudstjeneste 

Lørdag 31.mar     


