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66. Årgang Kirkenytt 
METODISTKIRKEN I  NORGE,  DRAMMEN MENIGHET  

Legleders nyttårstanker 

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet  

med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»  

«Vi alle bærer noe dyrebart inni oss som bare er vårt. Det er et kompass som ingen kan ta fra oss, og 
som rommer vår medmenneskelighet. I Salomos ordspråk står det: Bevar ditt hjerte framfor alt du 
bevarer, for livet går ut fra det. Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige 
mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre frem. Vi be-
varer det også når vi gjenkjenner et medmenneske i en fremmed. For da innser vi at vi deler det mest 
sentrale: Å være menneske på jorden. Jeg tror det er viktig å huske på at hver enkelt har en mulighet 
– hver dag – til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede. For hver og en av oss 
betyr noe. Til dem som tenker at ingen bryr seg om hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si: Akkurat ditt smil 
kan gjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten. Akkurat ditt vennlige ord kan skape en 
bedre dag for en annen. Og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.» Slik a pnet kong 
Harald a rets nytta rstale.  
 

En historie forteller om en mann som hver morgen gikk innom for a  kjøpe seg et krus kaffe pa  vei 
til arbeidet. En morgen var han i følge med en venn, og pa  sin vanlige vennlige ma te, bestilte han 
sitt daglige kaffekrus. Ekspeditøren bak disken serverte ham kruset med en gretten og uhøflig 
mine. Da de var utenfor spurte vennen: «Er han like gretten hver gang du er innom?» «Ja.» «Men 
hvorfor fortsetter du a  være like vennlig mot ham?» «Jeg vil ikke la ham bestemme hvordan jeg 
skal oppføre meg.»  
 

Denne historien minner meg om at jeg selv velger hvordan jeg vil oppføre meg. Jeg kan selv velge a  
være vennlig, ogsa  i møte med uvennlighet. Tenk om alle lot 2019 bli et vennlighetens a r. Tenk om 
vi virkelig gikk inn for a  vise vennlighet overfor alle vi møter, uansett hvordan vi selv blir møtt. 
Tenk om dette var alle nordmenns nytta rsforsett. Tenk hvilke forandringer det vil kunne skape, 
hvilke ringvirkninger det vil kunne fa ! Har vi en avtale? Godt nytta r!  

http://www.metodistkirken.no/drammen


 

 
Misjondagen, kveldsgudstjeneste 3. februar 

Alle menigheter er misjonale. I «gamle dager» reiste de hvite ut og forkynte for hed-
ningene. Slik er det ikke lenger. Menighetene er selv utrustet til a  forkynne. Og vi 
«hvite» ønsker ikke a  være eksperten som vet hva andre mennesker trenger. Motta-
kerne av va re penger skal alltid selv være med og bestemme. Vi ønsker a  være i dia-
log med dem. Vi ønsker ikke a  gi uten a  spørre hva de ønsker seg. Vi vil gjerne ha 
Jesus som forbilde som spurte den blinde: «Hva vil du vi skal gjøre for deg?» Derfor 
kalles det ikke lenger a  være en «misjonerende» menighet. I stedet brukes ordet 
«misjonal» menighet. Det uttrykker gjensidighet og respekt. Og derfor kalles ogsa  
den menigheten vi samler inn penger til, va r «vennskapsmenighet». Vi fa r høre mer 
om menigheten na r vi har misjonsdag søndag kveld 3.februar.  
Et par bilder fra va rt besøk i va r vennskapsmenighet i Pilviskiai i 2015:  

I november mottok va r misjonskontakt følgende hilsen fra va r vennskapsmenighet i 
Pilviskiai: Dear Liv. Thank you very much for your letter to Pilviskiai. I just got back 
from ministry outside Lithuania. We had conference called Friends of Lithuania where 
we share our challenges, hope and joys. Piliviskiai have worship service every Sunday 
and developing youth ministry, recently have restarted Bible studies. I will read your 
letter to Pilviskiai church on 2 of December. Please, pass on our greetings to Drammen 
Methodist Church from the Methodist Church in Lithuania and Pilviskiai. Blessings, 
kun. Remigijus Matulaitis. 

En hilsen fra Pilviskiai 

Vi fortsetter med va r kvinnegruppe en lørdag i ma neden. Vi strikker og prater pa  
kvinners vis. Ofte opplever vi det som kalles «de gylne øyeblikk». Det er en gave som 
vi bare mottar. Vi har ingen andakt, men plutselig 
fa r vi en samtale hvor vi ga r beriket hjem. Mange av 
oss takker Gud for alt han gir gjennom andre men-
nesker. Litt internasjonal er gruppa ogsa  blitt.  
 
Vi skal møtes følgende lørdager denne va ren:  
9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni. 

Internasjonal kvinnegruppe 

  

  
Påsken 

Vi feirer pa ske alle helligdagene unntatt 
2.pa skedag. Søndagene er 
det vanlig gudstjeneste 
kl.12.00. Skjærtorsdag har 
vi ma ltid med fenala r 
kl.18.00, og langfredag har 
vi pasjonsgudstjeneste hvor 
vi bl.a. lytter til hele lidelses-
historien.  

20.01.19 Svein Winge 
27.01.19 Jan Ivar Fjellbo 
03.02.19 Knut Christophersen 
10.02.19 Liv Turid Sognebro 
17.02.19 Hege Larsen 
24.02.19 Emil Hovde 
03.03.19 Berit Hovland 
17.03.19 Hege Eng 
24.03.19 Svein Winge 
07.04.19 Jan Ivar Fjellbo 
14.04.19 Knut Christophersen 
18.04.19 Liv Turid Sognebro 
19.04.19 Hege Larsen 
21.04.19 Emil Hovde 

Dørvakter 

13.01.19 Hovedstyrets leder Audun We-
stad, Hovedkontorets leder Johanna Lun-
dereng og kontorets ansatte. 20.01.19 Be-
tanien-institusjonene, daglig leder Susan-
ne Kralik, adm. dir. Per Martin Knutsen, 
direktør Terje Danielsen. 27.01.19 Mysen, 
prest Helene Benedikte Granum-Aanestad. 
03.02.19 Metodistkirkens Misjonsselskap, 
leder Aart Huurnink, misjonssekretær 
Øyvind Aske, misjonsdagen. 10.02.19 Bro-
byggeren og Andaktsheftet I DAG, redak-
tørene Karl Anders Ellingsen og Øystein 
Brinch. 17.02.19 A lesund, prest Mariann 
Stensøe. 24.02.19 Sarpsborg, prest Hilde 
Augensen Tune, prest Niels Jørgen Aarvik. 
03.03.19 Metodistkirkens Kvinner, leder 
Helene Benedikte Granum-Aanestad. 
10.03.19 Hammerfest, prest Per Bradley. 
17.03.19  Tromsø, prest Kristin Ode n 
Halvorsen, diakon Solfrid Johansen. 
24.03.19 Harstad/Narvik, diakon Helen 
Byholt Lovelace. 31.03.19 Finnsnes,  
Roy Frode Løvland. 07.04.19 Svolvær og 
Ska nland, prest Gunnar Andersen. 
14.04.19 Bodø, diakon 
Helen Byholt Lovelace. 
21.04.19 Molde, prest 
Tom Johnsen. 

Forbønnsliste 

20.01.19 Berit Hovland 
27.01.19 Randi Saga 
10.02.19 Hanne Thorgersen 
17.02.19 Unni Lise Vestøl 
24.02.19 Liv Turid Sognebro 
17.03.19 Hege Larsen 
24.03.19 Hege Eng 
14.04.19 Berit Hovland 
21.04.19 Randi Saga 

Skriftlesere 

Blomsterlisten 

20.01.19 Ragnhild Ramberg 
27.01.19 Randi Saga 
03.02.19 Ann Karin Thorgersen 
10.02.19 Inger Winge 
17.02.19 Kirsti Andresen 
24.02.19 Sissel Hovde 
03.03.19 Berit Hovland 
17.03.19 Grethe Kolle 
24.03.19 Ragnhild Ramberg 
31.03.19 Randi Saga 
07.04.19 Ann Karin Thorgersen 
14.04.19 Inger Winge 
18.04.19 Kirsti Andresen 
19.04.19 Sissel Hovde 
21.04.19 Berit Hovland 

Vi gratulerer... 

..Marin Bacic som fyller 60 a r 8. februar, 
Kjell Arild Johansen som fyller 60 a r 30. 
mars, og Emil Hovde som fyller 70 a r 27. 
april. 

...og de opp til 7 år 

Rut-Aurora Øygard som fyller 7 a r 9. mars, 
og Leander Morrow som fyller 3 a r 10. 
mars. 



 

 

Presten er i innspurten av en trea rig videreutdanning i veiledning. Hun er i permi-
sjon 25.februar -  7.april for a  skrive oppgave. 11.mars fa r vi student som skal være i 
praksis i va r menighet. Studenten heter Kristin Oden Halvorsen.   

Homofilispørsmålet 

23-26.februar skal UMC (den universelle metodistkirken) samles til ekstra general-
konferanse med en eneste sak, nemlig homofilispørsma let. Kirken er uenig om det 
er synd med homofilt samliv. Hva denne konferansen blir enig om, kan fa  konse-
kvenser for lille Norge ogsa . Hvis kirken bli delt pga ulikt syn, kan det bli svært 
smertefullt for Metodistkirken i Norge. La oss be for denne konferansen. Søndag 
10.mars kl.18.00 skal vi ha felles gudstjeneste i Larvik etter at vi har fa tt vite resulta-
tet fra konferansen. Ba de biskop og tilsynsprest vil være til stede. Kanskje noen vil 
være i stor sorg og andre i stor glede. 

Prestens permisjon og student i praksis 

Koret 

Vi har i va r menighet et lite sangkor, ikke flere enn Jesu disipler var. Vi har ikke høye 
ambisjoner. Vi har ingen opptaksprøve. Men vi er noen som liker a  synge sammen. 

Vi øver annenhver mandag. 
Vi skal synge to ganger 
denne va ren, først synger 
vi pa  en vanlig gudstjeneste 
i februar og i mai skal vi 
lede en lovsangskveld. 

A ret 2018 na dde vi for første 
gang siden a r 2005 va rt budsjett 
for ordinære gaveinntekter! 
 

Selv om vi allikevel enda ikke er 
helt i ma l for a  kunne klare a  
lønne prest i full stilling uten 
støtte fra felleskassen, er vi pa  
vei i riktig retning, og vi  har 
mye a  takke for, og mye a  glede 
oss over! 
 

En stor takk rettes til alle som 
har bidratt sa  langt, og som vil 
fortsette a  bidra ogsa  framover! 

Søndagsskole 
Annenhver søndag har vi søndagsskole under gudstjenesten. Rebekka Vestøl er søn-
dagsskolelærer. Na  har barna igjen mulighet til a  være med pa  gudstjenesten uten a  
kjede seg og i stedet høre om ulike Jesus-fortellinger. 

  

  

En lørdag i ma neden har vi det vi kaller «sentrerende bønn». Da sitter vi i kirkerom-
met og fa r først en liten innledning. Deretter sitter vi stille i 20 minutter. Presten er 
novise i dette, men er nysgjerrig. Mange flotte mennesker har drevet med dette i 
mange a r. De snakker om en guddom som er ba de i oss og rundt oss. De snakker om 
at mennesker blir forvandlet. Dette er en bønn uten ord eller tanker. Det ga r an a  
bare stikke innom og se uten a  forplikte seg pa  a  være med.  
 
Det er Jon Egil Stavik som har ansvaret for disse lørdagene, og han skriver det slik: 
I Matteus 6:6 kan vi lese: "Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk 
din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne 
deg i det åpenbare". Pa  Jesu dager besto oftest hjemmene av kun 2 rom, uten dører i 
mellom. Disse rommene var det mye aktivitet i, og med store familier var det nok litt 

vanskelig a  trekke seg tilbake til et stille sted. 
Om vi leser dette som en metafor, "A  ga  inn i 
sitt lønnkammer...", vil det bety a  stenge ute 
sine sanser som lukt, berøring, syn, hørsel og 
smak. Det snakkes om a  lukke sine sanseakti-
viteter ute med ba de tankeliv, forestillinger 
og følelser, til det a  vente pa  Gud som er ba-
kenfor ord og tanke. Vil anbefale alle som er 
nysgjerrig pa  dette a  ta seg en tur den ene 
lørdagen i ma neden vi har dette. Vil ogsa  pa  

det varmeste anbefale Hilde Sanden Bjønness (prest i MK/Horten) sin bok som nett-
opp heter "Bakenfor Ord og Tanke" hvor hun snakker varmt om dette tema. Velkom-
men til sentrerende bønn! Jon Egil. 

Sentrerende bønn 

Julekonserten 2018 

Julekonserten 9. desember 
ble en skikkelig suksess! 
Mer enn 130 besøkende 
sørget for en fullsatt kirke 
denne søndagen, og vi fikk 
oppleve en konsert med 
flott og variert program satt 
sammen av julens mange 
perler. Takk til Jorunn Her-
mansen, Anna Safia Mo-
holdt, Kristin Brynjulvsrud, 
Anne Grete Spæren Rørvik, 
og Bestum Finspill for en 
fantastisk kveld. 
 
 



 

 

Menighetsmiddag 
En onsdag i ma neden spiser vi mid-
dag sammen. Vi har andakt og sang 
for barna og aktivitet for sma  og 
store. Spill og tegnesaker blir dratt 
fram og praten ga r livlig. Alle er vel-
komne til a  slippe a  lage middag 
denne dagen og heller oppleve va rt 
menighetsfellesskap. 13. februar blir 
det karneval! 

Neste Kirkenytt 
Hvis alt ga r etter planen, kommer 
neste Kirkenytt ut ca 8. april. Stoff 
som skal med, ma  leveres legleder 
senest innen 12. mars. 

Menighetsrådgivning 

Jon Løvland har som jobb a  veilede 
ulike menigheter. Menighetsra det 
har allerede hatt to møter med ham. 
Onsdag 13. mars kommer han pa  et 
menighetsmøte for a  undervise om 
«livsnære grupper». Alle er hjertelig 
velkomne, ogsa  de som ikke er 
medlemmer. 

Søndag 13.jan 11:00 Økumenisk gudstjeneste i Strømsø kirke 

Mandag 14.jan 
11:30 
18:30 

Formiddagstreff - Ivar Flaten 
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.  

Torsdag 24.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 25.jan    

Lørdag 26.jan    

Søndag 27.jan 12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole. 

Mandag 28.jan 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 29.jan   

Onsdag 30.jan   

Torsdag 31.jan 18:00 Speidermøter 

Fredag 01.feb 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 02.feb     

Søndag 03.feb 19.00 
Kveldssamling. Misjonsdag. Kveldsmat fra 
18.00. 

Mandag 04.feb 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 05.feb   

Onsdag 06.feb 19:00 Menighetsra d 

Torsdag 07.feb 18:00 Speidermøter 

Fredag 08.feb   

Lørdag 09.feb 
13:00 
15:00 

Internasjonal kvinnegruppe 
Sentrerende bønn 

Søndag 10.feb 12:00 Gudstjeneste. Sang av koret. Søndagsskole. 

Mandag 11.feb 
11:30 
18:30 

Formiddagstreff. Øystein Brinch. 
Bibelgruppe 

Tirsdag 12.feb   

Onsdag 13.feb 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag. Karneval. 

Torsdag 14.feb 18:00 Speidermøter 

Fredag 15.feb 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 16.feb     

Søndag 17.feb 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 18.feb 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 19.feb   

Onsdag 20.feb   

Torsdag 21.feb 18:00 Speidermøter 

Fredag 22.feb   

Lørdag 23.feb     

Søndag 24.feb 12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole. 

Mandag 25.feb 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 26.feb   

Onsdag 27.feb   

Torsdag 28.feb   

Fredag 01.mar 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 02.mar     

Søndag 03.mar 18:00 Va rofferfest  

Formiddagstreff 
En mandag i ma neden møtes alle 
som har anledning pa  formiddagen. 
Vi har alltid en gjest med et interes-
sant «foredrag». Vi spiser ferdigpa -
smurte smørbrød og hygger oss. Vi 
pleier a  være noen og tyve mennes-
ker, men har fortsatt plass til alle 
som vil komme. Gjester denne va ren 
er: Sogneprest Ivar Flaten: Menighe-
ten og verden utenfor.» Pastor Øy-
stein Brinch: Komponisten Halfdan 
Kierulfs liv og komposisjoner.» Pas-
tor Ole-Bjørn Haugaasen: «Blant Jesu 
venner i «midtens rike.»» Pastor Hil-
de Augensen: «Pa  besøk hos amish-
folket.» Pastor Per Th. Kolle: «Edvard 
Grieg i ord og toner.» Velkommen! 

  

  

MNA-gudstjeneste 
Søndag 17.mars kommer Leif Ja-
cobsen og preker i va r gudstjenes-
te. De tre bokstavene MNA sta  for 
«Metodistkirken, nasjonalt arbeid». 
Leif Jacobsen er leder for MNA og 
koordinerer alt arbeid i Metodist-
kirken Norge. Han er en god for-
kynner og vel verdt a  lytte til. Kol-
lekten den dagen ga r til MNA. 

 

Mandag 04.mar 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 05.mar   

Onsdag 06.mar 19:00 Menighetsra d 

Torsdag 07.mar 18:00 Speidermøter 

Fredag 08.mar   

Lørdag 09.mar 
13:00 
15:00 

Internasjonal kvinnegruppe 
Sentrerende bønn 

Søndag 10.mar 18:00 
Fellesgudstjeneste i Larvik etter ekstraordi-
nær Generalkonferanse. 

Mandag 11.mar 
11:30 

 
18:30 

Formiddagstreff. Pastor Ole-Bjørn  
Haugaasen. 
Bibelgruppe 

Tirsdag 12.mar   

Onsdag 13.mar 18.00 
Menighetsmøte. Livsnære grupper. NaMu-
veileder Jon Løvland.  

Torsdag 14.mar 18:00 Speidermøter 

Fredag 15.mar 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 16.mar     

Søndag 17.mar 12:00 
Gudstjeneste - Evangeliseringens dag (flyttet 
fra 10. mars). 

Mandag 18.mar 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 19.mar   

Onsdag 20.mar 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag 

Torsdag 21.mar 18:00 Speidermøter 

Fredag 22.mar   

Lørdag 23.mar     

Søndag 24.mar 12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole. 

Mandag 25.mar 18:30 Bibelgruppe 

Tirsdag 26.mar   

Onsdag 27.mar   

Torsdag 28.mar 18:00 Speidermøter 

Fredag 29.mar 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 30.mar     

Søndag 31.mar 12:00 Speidergudstjeneste 

Mandag 01.apr 19:00 Korøvelse 

Tirsdag 02.apr   

Onsdag 03.apr 19:00 Menighetsra d 

Torsdag 04.apr 18:00 Speidermøter 

Fredag 05.apr   

Lørdag 06.apr     

Søndag 07.apr 19:00 Kveldssamling. Kveldsmat fra 18.00. 

Mandag 08.apr 
11:30 
18:30 

Formiddagstreff. Hilde Augensen. 
Bibelgruppe 

Tirsdag 09.apr   

Onsdag 10.apr 17:00 Aktivitetskveld med enkel middag 

Torsdag 11.apr 18:00 Speidermøter 

Fredag 12.apr 19:00 Ungdomsklubben 

Lørdag 13.apr 
13:00 
15:00 

Internasjonal kvinnegruppe 
Sentrerende bønn 

Søndag 14.apr 12:00 Gudstjeneste. Palmesøndag 

Mandag 15.apr   

Tirsdag 16.apr   

Onsdag 17.apr   

Torsdag 18.apr 18:00 Skjærtorsdag. Nattverdma ltid. 

Fredag 19.apr 18:00 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. 

Lørdag 20.apr     

Søndag 21.apr 12:00 Gudstjeneste. 1. pa skedag. Søndagsskole. 

Medlemsopptakelse 

1.nytta rsdag er en dag med mye 
ha p. Alle drømmer for menigheten 
ligger foran oss, ingen drømmer er 
knust enna . Ofte kan vi være uroli-
ge for hvordan det vil ga  med me-
nighetens framtid. Derfor er det 
ekstra gledelig a  begynne det nye 
a ret med medlemsopptakelse. Tone 
og Silje (mor og datter) ble med-
lemmer av va r menighet. Tone har 
lenge tilhørt va rt fellesskap, og Silje 
var fjora rets konfirmant. Vi gratule-
rer masse og ha per at de opplever 
va r menighet som den menigheten 
de trenger og som de selv kan 
blomstre i. 

Livsnære grupper 

Ingen mennesker er en øy. Vi er alle 
avhengige av hverandre. Uten a  
snakke sammen, er det vanskelig a  
utvikle va re tanker og følelser. Alle 
som tilhører et fellesskap, som de 
kan være litt a pne i, vet hvor viktig 
det er. Av og til har en behov for a  
dele gleder. Av og til har en behov 
for a  dele vanskeligheter og sorg. 
Va r menighet tilbyr alle a  være med 
i det vi kaller en «livsnær» gruppe 
hvor det ikke handler om debatt og 
ønske om a  ha rett, men a  være i 
dialog og tenke høyt sammen med 
andre.  


