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Nr 4 - 2018 

65. Årgang Kirkenytt 
METODISTKIRKEN I  NORGE,  DRAMMEN MENIGHET  

Legleders høsttanker 

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet  

med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»  

Det er høst. Noen strofer fra en kjent Børud-sang dukker opp i tankene: Høsten er moden, arbei-
derne få. Hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Kallet gjelder alle som tror på Frelseren, vil du være 
med, min venn? Menighetsarbeid kan være utfordrende, særlig na r arbeiderne er fa . Det er 
mange verv som skal fylles, og mange oppgaver som skal utføres. Dere er Kristi kropp, og hver 
av dere et lem på ham. (1. Kor 12,27) Menigheten er Kristi kropp, og hver av oss en del av kroppen. 
Noen er nese, andre en ha nd, noen et øre, andre en ta . Først na r alle kroppsdelene er pa  plass 
der de naturlig hører hjemme, vil kroppen kunne fungere slik den var ment, og kunne fullføre 
sitt oppdrag. Ingen av oss er supermann. Vi trenger hverandre, og vi trenger va r forskjellighet.  
 
Noen elsker a  bake, andre misliker det. Noen elsker a  invitere gjester, andre synes det er et ork 
a  fa  besøk. Noen elsker a  sla  av en prat med forbipasserende pa  gata, andre fa r panikk hvis en 
fremmed skulle finne pa  a  si hei. Noen elsker a  pynte bordet med blomster og dekor, andre 
syns det holder lenge med pappkrus og en bunke servietter. Noen elsker a  dra pa  besøk til eld-
re eller syke, og besøker med glede flere i løpet av en uke, andre fa r ikke engang besøkt sine 
aller nærmeste. Noen elsker a  fikse pa  ting som er ødelagt, andre har ti tommeltotter.  
 
Jeg tror Gud med vilje har skapt oss forskjellig og gjort oss avhengige av hverandre, slik at vi 
kan utfylle hverandre pa  en ma te som gjør tjenesten va r lettere og mer meningsfylt. Gud ønsker 
ikke at vi skal slite oss ut i tjeneste for ham. NaMu kaller dette for na degavebasert tjeneste. For 
a  bli en hel kropp, trenger vi alle lemmene. Har du funnet din plass i fellesskapet enna ? Na r alle 
kroppsdelene finner plassen sin og fungerer slik det var ment, kan vi med ba de glede og innle-
velse, sammen stemme i refrenget pa  den nevnte Børud-sangen:  Jesus, her er jeg, send meg. 
Jesus, her er jeg, send meg. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg. Jesus, her er jeg, send meg! 

http://www.metodistkirken.no/drammen


 

 
Høstofferfest 

To ganger i a ret fokuserer vi særlig pa  a  samle inn ekstra mye penger. Da inviterer vi 
til fest, høstofferfest. Vi kaller det offer, fordi vi gir mer enn vi pleier denne ene da-
gen. Koret denne gang er «kortreist». Koret i Mi-
sjonskirken i Drammen, Laudate, skal komme og 
synge. Vi gleder oss til en festdag hvor vi i takknem-
lighet for va r menighet ofrer va re penger og opple-
ver fellesskap med mennesker fra andre menigheter. 
Velkommen til fest med bevertning søndag  14. okto-
ber kl. 18.00! 

Allehelgensdag feires første søndag i november, og er etter hvert blitt en dag hvor vi 
minnes va re døde. Mange tenner lys pa  graven og 
i kirkene nevnes navnene pa  de som har dødd 
siste a ret. 
 

Na r en møter døden, kan en fa  mange tanker. Hva 
skjer med oss. Hva skjer med oss egentlig? Vi vet 
det ikke. Det er en usikkerhet vi alle ma  leve med, 
enten vi tror pa  Gud eller ikke. Det er mange 
spørsma l som kan melde seg: Finnes det et liv 
etter dette? Hvis det finnes, er det da at vi kommer til Gud med en gang? Er det et 
mellomstadium hvor vi sover eller er helt borte? Blir vi reinkarnert sa  vi fa r flere liv 
her pa  jorden? Blir vi skilt i to, som noen kaller himmel eller helvete? Hva er i sa  fall 
kriteriet for a  komme til himmelen? Er det va re gjerninger? Er det va r tro?  
 

Som sagt, ingen av oss vet. Personlig tror presten deres at vi, na r vi kommer over pa  
den andre siden, fa r se at vi alle har tatt feil. Vi fa r se at ingen av oss hadde forutset-
ning til a  skjønne hva som er pa  den andre siden av dette livet. 
 

Onsdag før allehelgensdag skal vi ha samtalemøte hvor temaet er «sorg». 

Allehelgensdag og temadag om «sorg» 

11.-18.november er det det som kalles «Global uke». I a r er temaet «moderne slave-
ri». Med moderne slaveri tenkes det pa  tvangsarbeid, tvungen prostitusjon og andre 
former for grov utnyttelse av andre. Det handler om flere millioner mennesker. Glo-
bal uke gir mulighet til a  lære mer og engasjere seg ba de lokalt og globalt. For mer 
informasjon, besøk nettsiden https://globaluke.no/ 

Global uke 

Signatur kommer til Drammen 

Signatur er navnet pa  et kor fra metodistmenighetene i Oslo. Fredag 19.oktober 
kl.19.00 er vi sa  heldige a  fa  oppleve dem i Metodistkirken i Drammen. Konserten 
heter Our Signature, navnet viser til at mange av sangene er skrevet av medlemmer i 
koret. Dirigent er Andre Storeng, som skulle være kjent for mange i va r menighet. 

  

  
Blomsterlisten 

14.10.18 - Ann Karin Thorgersen 
21.10.18 - Inger Winge 
28.10.18 - Kirsti Andresen 
04.11.18 - Sissel Hovde 
11.11.18 - Berit Hovland 
18.11.18 - Grethe Kolle 
25.11.18 - Ragnhild Ramberg 
02.12.18 - Randi Saga 
09.12.18 - Ann Karin Thorgersen 
16.12.18 - Inger Winge 
24.12.18 - Kirsti Andresen 
26.12.18 - Sissel Hovde 
01.01.19 - Berit Hovland 
06.01.19 - Grethe Kolle 
20.01.19 - Ragnhild Ramberg 
27.01.19 - Randi Saga 

14.10.18 - Liv Turid Sognebro 
21.10.18 - Hege Larsen 
28.10.18 - Emil Hovde 
04.11.18 - Berit Hovland 
18.11.18 - Hege Eng 
25.11.18 - Svein Winge 
02.12.18 - Jan Ivar Fjellbo 
09.12.18 - Knut Christophersen 
16.12.18 - Liv Turid Sognebro 
24.12.18 - Hege Larsen 
26.12.18 - Emil Hovde 
01.01.19 - Berit Hovland 
06.01.19 - Hege Eng 
20.01.19 - Svein Winge 
27.01.19 - Jan Ivar Fjellbo 

Dørvakter 14.10.18 Horten, Prest Hilde Sanden-
Bjønness. 21.10.18 Hvittingfoss og Skien, 
Prest Andreas Kjernald. 28.10.18 
Østa sen, Prest Christina Thaarup og Dia-
kon Olav Øgreid. 04.11.18 Hønefoss og 
Kongsberg, Prest Kjell Arild Johansen. 
11.11.18 Drammen, Prest Anne Grete 
Spæren Rørvik. 18.11.18 MBU/MS, Leder 
Stephanie Buadu, Sekretær Christel Ot-
terlei Bjerkeseth, Korpsleder Vegar Gulli. 
25.11.18 Lillestrøm, Prest Steinar Hjerp-
seth. 02.12.18 Kragerø og Bamble, Prest 
Harald Olsen. 09.12.18 Tistedal, Prest 
Ray Svanberg. 16.12.18 Arendal, Preste-
ne Stig-Johnny Jørstad og Leif S. Jacob-
sen. 23.12.18 Metodisthjemmet Bergen, 
Adm. leder Liv Berit Pilskog og Diakon 
Vetle Karlsen Eide. 06.01.19 Biskop 
Christian Alsted, Tilsynsprestene Knut 
Refsdal og Ingull Grefslie. 13.01.19 Ho-
vedstyrets leder Audun Westad, Hoved-
kontorets leder Johanna Lundereng og 
kontorets ansatte. 20.01.19 Betanien-
institusjonene, Daglig leder Susanne Kra-
lik, Adm. dir. Per Martin Knutsen, Direk-
tør Terje Danielsen. 27.01.19 Mysen, 
Prest Helene Benedikte Granum-
Aanestad.  

Vi gratulerer... 

..Svein Winge som fylte 75 a r 2. oktober, 
Johan Dreyer som fyller 70 a r 9. oktober, 
Roger Hansen som fyller 60 a r 8. novem-
ber og Ma lfrid Brakvatne som fyller 85 
a r 13. november. 

...og de opp til 7 år 

Linnea Celine Hannestad som fyller 6 a r 
11. oktober, Lilja Morrow som fyller 1 a r 
6. november, Viktor Kristoffer Hanne-
stad Kristoffersen som fyller 2 a r 20. 
desember og Jakob Vestøl som fyller 7 a r 
21. desember. 

Forbønnsliste 

14.10.18 - Liv Turid Sognebro 
21.10.18 - Hege Larsen 
28.10.18 - Hege Eng 
18.11.18 - Berit Hovland 
25.11.18 - Randi Saga 
02.12.18 - Hanne Thorgersen 
16.12.18 - Unni Lise Vestøl 
24.12.18 - Liv Turid Sognebro 
26.12.18 - Hege Larsen 
01.01.19 - Hege Eng 
20.01.19 - Berit Hovland 

Skriftlesere 

https://globaluke.no/


 

 

Va r menighet er det som kalles en NaMu-menighet. Det 
betyr at vi jobber ut fra Naturlig menighetsutvikling. 
Metodistkirken har en veileder, Jon Løvland, som reiser 
rundt til ulike menigheter for a  være en samtalepartner 
som kan a pne opp for a  se nye muligheter. Denne høsten 
vil han møte va rt menighetsra d. Etter hvert vil han ogsa  
besøke menighetsmøtet, men kanskje ikke før til va ren. 

Menighetsutvikling 

Grupper 

Noen menigheter kaller seg «gruppebaserte menigheter».  Va r menighet ønsker 
ogsa  a  tilby grupper. Det er godt a  dele ba de sorger og gleder med noen som lytter. 
Det er alltid vanskelig a  lytte, men i grupper er vi 
ekstra bevisste pa  det.  Vi tar derfor høyde for at 
«Det den ene sier, og det den andre hører, ikke er 
det samme». Vi ønsker a  skape det som kalles «et 
dialogisk rom» hvor alle er likeverdige, hvor det 
ikke er noe som heter riktig eller galt, hvor vi alle 
er opptatt av a  ville hverandre vel, og hvor det 
som sies i gruppa forblir i gruppa. 

Gaver menigheten har mottatt til og med august 

Note: Grafen viser summen av inntektskontoene Ukeoffer, Løskollekter, Gaver med 
skattefradrag, Va roffer, Høstoffer og Øvrige gaver og inntekter. Gaver med skattefra-
drag blir alltid etterbetalt fra hovedkontoret pa følgende ma ned.  

Misjonsprosjekt 

Under kirkekaffen søn-
dag 25. november, blir 
det a resalg til inntekt for 
va rt misjonsprosjekt. Ta 
gjerne med en liten ge-
vinst, og kontanter hvis 
du ikke har Vipps. 

  

  

Ogsa  i a r blir det julekonsert med Jorunn Hermansen, Kristin Brynjulvsrud og bla se-
gruppa  fra Bestum. Sett av søndag 9.desember kl.18.00. Konserten er gratis, men 
med mulighet til a  gi en frivillig gave. 

Julekonsert 

Førjulsmarked i Wesleysalen rett etter julekonserten 

Rett etter julekonserten skal vi prøve a  fa  til et lite førjulsmarked i Wesleysalen, til 
inntekt for menigheten. Julekonserten pleier a  være godt besøkt, og vi ha per at 
mange av de besøkende ogsa  kan ha lyst til a  ta en titt pa  va rt lille julemarked.  
 

For at julemarkedet skal kunne gjennomføres, trenger vi imidlertid mange frivillige 
til a  produsere salgbare produkter. Det kan være julekaker av ymse slag, syltetøy, 
saft, konfekt, sukkertøy, grytekluter, sitteunderlag, raggsokker, fuglekasser, skjære-
fjøler, julepynt,  tøfler, sa pestykker……… Hvis vi lar dette bli et samtaleemne under 
kirkekaffene fremover, kan vi kanskje inspirere hverandre til flere gode ideer og tips 
til hva hver av oss kan bidra med. 



 

 
Julen 

For mange er julen den viktigste 
høytiden i a ret. I va r menighet 
kommer svært mange for a  feire 
gudstjeneste pa  selve julaften.  

Vi feirer at Gud for lenge siden valg-
te a  vise seg fram. Jesus levde her 
pa  jorda i ca 30 a r og fikk vist oss 
hvilken Gud vi har, en Gud som er 
kjærlighet og bare kjærlighet. Den-
ne kjærligheten kan skinne gjen-
nom oss til hverandre sa  vi kan for-
andre verden til et bedre sted a  
være.  
 
Vi har ogsa  julefest 6.januar 
kl.15.00, hvor vi feirer Helligtre-
kongersdag. 

Neste Kirkenytt 

Hvis alt ga r etter planen, kommer 
neste Kirkenytt ut ca 10. januar. Stoff 
som skal med, ma  leveres legleder 
senest innen 18. desember. 

Søndag 14.okt 18:00 Høstofferfest kl 18:00 

Mandag 15.okt 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 16.okt   

Onsdag 17.okt 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag 

Torsdag 18.okt 18:00 Speidermøter 

Fredag 19.okt  Speideren har JOTI i Wesleysalen 

Lørdag 20.okt   Speideren har JOTI i Wesleysalen 

Søndag 21.okt 
 

12:00 
Speideren har JOTI i Wesleysalen 
Gudstjeneste  

Mandag 22.okt 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 23.okt 18:00 Kretsting (speideren) 

Onsdag 24.okt 18:00 
Menighetskonferanse  
besøk av tilsynsprest Knut Refsdal. 

Torsdag 25.okt 18:00 Speidermøter 

Fredag 26.okt 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 27.okt     

Søndag 28.okt 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 29.okt 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 30.okt   

Onsdag 31.okt 18:00 Temakveld: Sorg 

Torsdag 01.nov 18:00 Speidermøter 

Fredag 02.nov   

Lørdag 03.nov     

Søndag 04.nov 19:00 Kveldssamling - Allehelgensdag 

Mandag 05.nov 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 06.nov   

Onsdag 07.nov 18:00 Menighetsra d 

Torsdag 08.nov 18:00 Speidermøter 

Fredag 09.nov 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 10.nov   Ledermøte: Strategi 2019 (speideren) 

Søndag 11.nov 12:00 Speidergudstjeneste  

Mandag 12.nov 
11:30 
19:00 

Formiddagstreff 
Korøvelse 

Tirsdag 13.nov   

Onsdag 14.nov 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag 

Torsdag 15.nov 18:00 Speidermøter 

Fredag 16.nov   

Lørdag 17.nov 
13:00 
15:00 

Internasjonal kvinnegruppe 
Stille bønn i kirkesalen 

Søndag 18.nov 12:00 Gudstjeneste  

Mandag 19.nov 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 20.nov   

Onsdag 21.nov 18:00 Menighetsmøte 

Torsdag 22.nov 18:00 Speidermøter + gruppeting 

Fredag 23.nov 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 24.nov     

Søndag 25.nov 
12:00 
13:30 

 

Gudstjeneste  
A resalg til inntekt for misjon  
under kirkekaffen 

Mandag 26.nov 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 27.nov   

Onsdag 28.nov   

Torsdag 29.nov 18:00 Speidermøter 

Fredag  30. nov     

  
Diakonalt entreprenørskap 

En gang i a ret er det det vi kaller 
«Bønneuken for kristen enhet». Da 
samles menighetene i Drammen til 
felles gudstjeneste i Strømsø kirke 
søndag 13.januar kl.11.00. Jesus ba 
oss en gang om a  vise fram kirkens 
enhet, for at mennesker skulle 
komme til tro. Denne søndagen har 
vi mulighet til a  svare pa  Jesu bønn 
til oss. (prostens ord) 

Økumenisk gudstjeneste 

Torsdag 10.januar skal vi ha en vik-
tig konferanse i Drammen.  
Stedet blir Union scene, og tiden er 
kl.09.00-16.00. «Diakonalt entre-
prenørskap» kan for mange høres 
litt rart ut, men det handler om a  
hjelpe menigheter til a  tenke krea-
tivt om hvilke andre organisasjoner 
eller bedrifter en kan samarbeide 
med for a  hjelpe mennesker som 
trenger det.  Ofte har menigheten 
stor vilje til a  bety noe for andre, 
men vi mangler ba de fantasi og 
gjennomføringskraft. Denne konfe-
ransen kommer til a  være til stor 
inspirasjon. Arrangørene er: Bla  
Kors, KFUK/M, Den norske kirke og 
Metodistkirken. 

Lørdag 01.des     

Søndag 02.des 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 03.des 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 04.des 18:00 Kretsens grøtfest (speideren) 

Onsdag 05.des 18:00 Menighetsra d 

Torsdag 06.des 18:00 Speidermøter 

Fredag 07.des 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 08.des     

Søndag 09.des 
18:00 
19:30 

Julekonsert 
Førjulsmarked i Wesleysalen 

Mandag 10.des 
11:30 
19:00 

Formiddagstreff 
Korøvelse 

Tirsdag 11.des   

Onsdag 12.des 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag 

Torsdag 13.des 18:00 Speidermøter 

Fredag 14.des   

Lørdag 15.des 
13:00 
15:00 

Internasjonal kvinnegruppe 
Stille bønn i kirkesalen 

Søndag 16.des 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 17.des 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 18.des   

Onsdag 19.des   

Torsdag 20.des   

Fredag 21.des 
18:00 
19:00 

Førjulskveld peffer, asser og ledere 
Ungdomsklubben 

Lørdag 22.des     

Søndag 23.des    

Mandag 24.des 15:00 Gudstjeneste 

Tirsdag 25.des   

Onsdag 26.des 12.00 Gudstjeneste 

Torsdag 27.des   

Fredag 28.des   

Lørdag 29.des     

Søndag 30.des    

Mandag 31.des   

Tirsdag 01.jan 12:00 Høytidsgudstjeneste 

Onsdag 02.jan   

Torsdag 03.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 04.jan 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 05.jan     

Søndag 06.jan 15:00 Juletrefest 

Mandag 07.jan 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 08.jan   

Onsdag 09.jan 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag 

Torsdag 10.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 11.jan   

Lørdag 12.jan 
13:00 
15:00 

Internasjonal kvinnegruppe 
Sentrerende bønn 

Søndag 13.jan 11:00 Økumenisk gudstjeneste i Strømsø 

Mandag 14.jan 
11:30 
18:30 

Formiddagstreff 
Bibelgruppe 

Tirsdag 15.jan   

Onsdag 16.jan   

Torsdag 17.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 18.jan 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 19.jan     

Søndag 20.jan 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 21.jan 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 22.jan   

Onsdag 23.jan 18:00 Menighetsmøte 

Takk 

I juli mottok menigheten en testa-
mentarisk gave pa  kr. 459 116,00 
etter va r alles kjære Bjørg Knudsen.  
En gave vi er inderlig  takknemlige 
for.  Vi lyser fred over Bjørg Knud-
sens minne.  


