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M-Kids jubler for nye flotte T-skjorter som 
de fikk i høst! En fornøyd og glad gjeng! 



 

 

Tilbedelsevise 
 
Jeg kneler og tilber ved krybben, 
Og takker fordi at du kom, Som lys 
til vår mørklagte verden, Men ser 
nå at krybben er tom! 
Å, hvor skal jeg gå med min lov-

sang? Tilbedelse får bare du! Jeg 

ønsker å gi deg mitt hjerte og liv, 
Men hvor skal jeg møte deg, Gud? 
 
Jeg kneler og tilber ved korset, Og 
takker fordi at du gav, Ditt liv for at 
jeg skulle leve, Men korset er tomt 

ser jeg da. 
Å, hvor skal jeg gå med min lov-
sang? Tilbedelse får bare du! Jeg 

ønsker å gi deg mitt hjerte og liv, 
Men hvor skal jeg møte deg, Gud? 
 
Jeg kneler og tilber ved graven, Og 

takker for livet som vant. Kun klær-
ne som lå der på hyllen, For graven 
jeg tom også fant! 
Å, hvor skal jeg gå med min lov-

sang? Tilbedelse får bare du! Jeg 
ønsker å gi deg mitt hjerte og liv, 

Men hvor skal jeg møte deg, Gud? 

En hilsen til deg 
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Jeg vandrer her ute i mørket, 
Hvor er nå mitt alter, min 

bønn? Da ser jeg dypt inn i 
mitt hjerte, Og ser deg, Guds 
levende sønn.  
Her finner jeg tonen i sangen, 
I hjertet, i møtet med deg. Ja, 
tilbe deg gjør jeg presis der jeg 
er, Nå har jeg til deg funnet 

vei. 
 
Du er ikke lenger i krybben, Og 
korset er tomt vet jeg og. I 
graven du var ei å finne, I hjer-
tet mitt lever du nå.  

Mitt liv er en bønn og en lov-
sang, Jeg bærer det med der 
jeg går. Å be er å tilbe deg Je-

sus, min Gud, Min bønn inn til 
hjertet ditt når. 
 
 Inspirert av hyrdene og kong-

enes tilbedelse av Jesusbarnet i 
krybben skrev jeg denne teks-
ten for et par år siden. Det er 
mitt ønske for det nye året—at 

vi må finne Jesus i vårt eget 
hjerte, tilbe og elske Ham! 
Hilde Kr. Hannestad Tveter 

 



 

     

Maurtua barnehage flytter ut i 
begynnelsen av februar. Det som 

i utgangspunktet var en midlerti-

dig, kortvarig leieavtale har blitt 
til over 6 år. Vi takker de ansatte 
i barnehagen, og Halden kommu-
ne for et godt samarbeid. Leieinn-
tektene fra barnehagen har vært 

kjærkomne midler for menighe-
ten, og vi står nå overfor en stor 
utfordring med å klare å opprett-
holde samme inntektsnivå.  

Økonomi. I og med at vi nå mis-
ter inntektene fra barnehagen, og 
har hatt og står overfor flere ut-

fordringer med kirkebygget, så 
betyr det en alvorlig økonomisk 
situasjon for menigheten. Det er 
svært vanskelig å redusere utgif-
tene ytterligere, så det betyr at vi 
trenger å øke våre gaveinntekter.  

Dersom vi alle øker våre bidrag 

noe så vil det bety en stor for-
skjell på inntektsssiden!  
Emmausvandring blir det også 
denne våren. Vandringene finner 
sted på Stenbekk leirsted ved 
Sarpsborg. 7-10 mars er dato for 

kvinnene, og mennene har sin 
vandring 11-14 april. Det er en 

stor glede å melde at 6 damer fra 
vår menighet skal være med. Det 
er fremdeles mulig å melde seg 
på. Ta kontakt med presten.  
Telefonnummeret til prest Hilde 

Tveter (69516557) er ikke lenger 
i bruk. Bruk mobilnummer 
93045269 eller menighetens mo-

bil 41542838. 

Informasjon 
Alphakurset som var planlagt 
med oppstart i januar må dess-

verre utsettes på grunn av for få 
påmeldte. Vi forsøker igjen til 
høsten eller om ett år.  
Vil du vite mer om Metodistkir-

ken? Mandag 04 februar blir det 
et informasjonsmøte om Meto-
distkirkens historie og lære. Du 
vil også få vite hva det innebærer 
å være medlem av Metodistkir-

ken.  

Besøk av tilsynsmann blir det 
15 januar. Øyvind Helliesen skal 
møte menighetsrådet, og blant 
de tema som skal diskuteres er 
strategiplan og menighetens øko-
nomiske utfordringer.  
Gudstjenestebesøket har ikke 

økt så mye som vi hadde håpet 

når vi i høst har hatt flere guds-
tjenester kl.17.00. Men det er en 
klar tendens til at gudstjenestene 
kl.17 samler flere mennesker enn 
de kl.11. Vi fortsetter med dette 
frem til sommeren, og gudstje-

nestetidspunkt vil da bli evaluert 
og vurdert. 
Vedlikehold på kirken og B4. 

Det siste halvåret har det vært 
utført nødvendig vedlikehold på 
kirken. Det har blitt satt inn ny 

strømtavle med automatsikring-
er, tårnet er malt, og det er også 
utført reparasjon på taket. Denne 
er ikke helt sluttført. I leiligheten 
i B4 har det blitt satt inn nytt 

dusjkabinett, og det vil bli satt 
opp plater over kjøkkenbenk.  

Vi ønsker alle Kirkenytt sine lesere et 

velsignet godt nytt år! 



 

 Januar –mars 
Faste samlinger: 

Mandag  
Kl.18.00 Santo øver (av og til)  
Tirsdag 

Kl.19.00 Misjon, bibel og omsorg 
(siste tirsdag i måneden) 
Kl.19.00 Samtalegruppe 50+ 
(Første tirsdag i måneden) 
Onsdag 
Kl. 08.00 Fellesbønn hos oss 

 Kl.11.30 Formiddagstreff 

(3.onsdag i måneden) 
Torsdag  
Kl. 16.30 Middagsservering 
Kl. 17.00 M–Kids og frimerke-
klubb  
KL.17.30 Samlingsstund for små                          
Kl. 18.00 Gospelkoret øver 

Lørdag  

Kl.18.00 Ungdomsgruppe (annen 
hver)  
 Søndag  
Kl. 10.30. Bønnerommet er åpent 
for stillhet og bønn 
Kl. 11.00 eller 17.00 Gudstjenes-

te. Kirkekjeks/ kveldsmat  
Kl. 18.00 Samtalegruppe 40+  

(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

Søndag 13 januar 
Kl.17.00 Gudstjeneste. Hilde 
Tveter taler. Sang av Jenny 
Norheim. 
Forbønn: Betanien  Tekster: Jes 43:1-
7; Sal 29; Apg 8:14-17; Luk 3:15-17, 
21-22 

 

Onsdag 16 januar 
Kl.11.30 Formiddagstreff. 
Gjest: Øystein Olsen 
 
Søndag 20 januar 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Sa-
muel Kanousseu taler. Sidsel 
Grønberg leder.  

Forbønn: International Methodist 
Church  Tekster: Jes 62:1-5; Sal 36:5
-10; 1 Kor 12:1-11; Joh 2:1-11  
 

Søndag 27 januar 
Kl.17.00 Lovsangskveld. Sang 

av Team Olsen. Andakt v/

Hilde Tveter. Bønnevandring 

m/nattverd 
 Forbønn: Speiderkorpset Tekster: 
Neh 8:1-3, 5-6, 8-10; Sal 19; 1 Kor 
12:12-31a; Luk 4:14-21  

 

Tirsdag 29 januar 

Kl.19.00 Misjon, bibel og om-

sorg  
 

Søndag 03 februar  

Kl.17.00 Generasjonsgudstje-

neste. Misjonsdag. Gjest: Gro 

Ekeberg. Sang av M-Kids. 

Kveldsmat.  

Forbønn: Misjonsselskapet Tekster: 

Jes 6:1-8 (9-13); Sal 138; 1 Kor 15:1

-11; Luk 5:1-11  
 

Mandag 04 februar 

Kl. 19.00 Informasjonsmøte 

om Metodistkirken 

 

Søndag 10 februar        

KL.11.00 Felles gudstjeneste 

på Salen. Bibeldagen. Terje 

Hegertun taler. 
Forbønn: Sarpsborg og Tune Tekster: 
2 Mos 34:29-35; Sal 99; 2 Kor 3:12-
4:2; Luk 9:28-36  
 

Kl.19.00: Get together i Meto-

distkirken 
 
Torsdag 14 februar  
Kl.16.30 Åpen torsdag med 
middag. Kl.18: Familiesamling 
i kirken.  

 

 



 

     Søndag 17 februar 

Kl.11.00 Gudstjeneste.  

 Forbønn: Halden Tekster: 5 Mos 26:1

-11, Sal 91:1-2, 9-16; Rom 10:8b-

13; Luk 4:1-13  
 

Onsdag 20 februar 

Kl. 11.30 Formiddagstreff. 

Gjester: Svingen torader 

 

Søndag 24 februar 

Kl.11.00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd. 

Forbønn: Hammerfest Tekster: 1 Mos 

15:1-12, 17-18; Sal 27; Fil 3:17-4:1; 

Luk 13:31-35  

 

Tirsdag 26 februar 

Kl.19.00 Misjon, bibel og om-

sorg 
 

Fredag 01 mars 

Kvinnenes internasjonale bøn-

nedag. Se annonse i HA. 

 

Søndag 03 mars 

Kl.17.00 Gudstjeneste. Ung-

domsgruppa har ansvar. Bøn-

nevandring med nattverd. Ka-

feteria. 
 Forbønn: Tromsø Tekster: Jes 55:1-9 
Sal 63:1-8; 1 Kor 10:1-13; Luk 13:1-
9  
 

Søndag 10 mars 

Kl.11.00 Gudstjeneste. Egil 

Andreassen leder. 

Forbønn: Finnsnes Tekster: Jos 5:9-

12; Sal 32; 2 Kor 5:16-21; Luk 15:1-

3, 11b-32  

 

Søndag 17 mars 

Kl.17.00 Vårtakkefest. Sang 

av Army Gospel. Offiser Tho-

mas S. Andersen taler. Kirke-

kaffe. 

Forbønn: Harstad/Narvik, Skånland-

Tekster: 1 Sam 1:21-28; Apg 16:12-

15; Luk 1:39-45  

 

Menighetskonferansen blir i 

år mandag 18 mars. Husk at 

regnskap skal være revidert, 

og rapporter levert i god tid. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mitt bibelvers  

«Han gir den trette kraft, og 

den som ingen krefter har, gir 

han stor styrke». Dette står i 

Jesaja.40.29, og er et bibel-

vers jeg fikk av May-Irene 

for rundt 40 år siden. For meg 

har det vært godt å vite at vi 

får vi den kraften og styrken 

vi trenger også de dagene vi 

kan føle oss trette og motløse. 

Jeg utfordrer Alvhild Karlsen 

til å dele sitt bibelvers.  

Mette Grinnbo 
 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter bestil-

les på telefon  41542838  på 
søndager mellom 9.30– 10.00 

 



 

 Vi ser tilbake 
 

På MBU-dagen 25 november 

kom en engel på besøk, og la ut 

lapper i kirken med et viktig bud-

skap på. Med hjelp av barna ble 

lappene samlet inn, og budskapet 

forkynt for menigheten: "Alt er 

mulig for Gud". Men det var ikke 

bare englebesøk denne dagen. 

MBU-leder Audun informerte om 

MBU sitt arbeid, og fortalte om 

hva det betydde for han å møte 

barn og unge i menighetene og 

på leir. M-Kids sang blant annet 

sin nydelige sang "Angel". Større 

sang og danseglede enn denne 

gjengen har skal man lete lenge 

etter! M-Kids hadde på seg nye T

-skjorter med den flotte logoen 

tegnet av Sara Therese Syversen. 

Barn og ungdom deltok også med 

tekstlesning og bønn.  

På sangkvelden 02 desember 

fikk forsamlingen synge mange 

kjente og kjære sanger sammen 

med trekkspillgutta. Trekkspill-

gutta er så samspilte, og spiller 

så bra! Vi fikk høre flott instru-

mentalmusikk, og også flere 

sanger med Arild Andersen som 

solist. Prest Hilde Tveter snakket i 

sin andakt om at Jesus er lyset 

som er der selv om vi synes vi 

bare ser mørke rundt oss. Kvel-

den ble avsluttet med kaffe og 

kaker, og hyggelig fellesskap 

rundt bordene. 

Lekkert julebord og nydelig 

sang var det på Åpen torsdag 06. 

desember. Drøyt 50 mennesker 

spiste og koste seg sammen, og 

noen flere kom til da vi advents-

samlingen i kirken startet.. M-

Kids vartet opp med et par nye 

julesanger, og det lød kjempefint! 

Frimerkegutta ble intervjuet om 

julebordet de hadde hatt hos Jan 

Erik Norheim, og Hilde prest 

snakket om at Gud brukte helt 

alminnelig mennesker da han 

kom til vår jord.  En hyggelig 

kveld ble avsluttet med kaffe og 

kaker.  

"Vi synger julen inn" 16. de-

sember ble en stemningsfull og 

god opplevelse. At vi har et fan-

tastisk rikt musikkliv i vår menig-

het kom virkelig til syne denne 

kvelden. Koret Santo sang, og 

selv om koret ikke teller mange, 

så sang de nydelig. Det gjorde 

også de mange som bidro med 

solosang: Ragnhild Torptangen 

Prangerød, Jenny Norheim, Cath-

rine R. Dahl og Hanne Iversen. 

Gospelkoret teller heller ikke 

mange, men det låt veldig bra. 

De fikk vakkert tonefølge av ban-

det Pride&Joy. Nærmere 60 men-

nesker gjorde at det også ble god 

allsang av julens kjente, gode 

sanger. Etter samlingen var det 

gløgg og pepperkaker og hyggelig 

fellesskap rundt bordene i 

Wesleysalen. 

Julens samlinger. Julaften fikk 

en mer enn fullsatt kirke(ca.180 

stk.)  være med på en gudstje-

neste der det stort sett var barn 



 

     



 

 



 

     

 

På misjonsdagen 03.februar 

får vi besøk av Gro Ekeberg. Hun 

vil fortelle om da hun vokste opp 

som misjonærbarn i Algerie, 

Kongo og Zimbabwe. M-Kids 

synger, og etter samlingen blir 

det kveldsmat. 

På Bibeldagen 10.februar er 

det felles gudstjeneste på Salen. 

Dagens taler er Terje Hegertun.  

Ungdomsgruppa har ansvar for 

gudstjenesten 03 mars.  

Vårofferdagen er 17 mars. Da 

får vi besøk av koret Army Gos-

pel, som er et av Haldens beste 

kor. Offiser Thomas S. Andersen 

er dagens taler. Etter gudstjenes-

ten blir det kirkekaffe. 

Get together (felleskirkelige 

ungdomssamlinger) skal denne 

våren være i vår menighet. I skri-

vende stund er det ikke avklart 

om det blir på lørdagskvelder el-

ler på søndag. 

Formiddagstreff får i januar 

besøk av tidligere biskop og prest 

i menigheten Øystein Olsen. Han 

vil gjennom ord og bilder ta oss 

med til Panama hvor han har 

vært på biskopsmøte, og også 

møtt urbefolkningen der. Han vil 

også synge og ha dagens andakt. 

I februar kommer Svingen tora-

der på besøk. De var hos oss for 

ett år siden og samlet fullt hus. Vi 

kan love en svingende formid-

dagsstund denne dagen! 

og unge som formidlet julens go-

de budskap. Barn i M-Kids leste 

både bønner, juleevangeliet og 

deltok i en dramatisering til sang-

en «I denne natt» - nydelig sung-

et av Juliane og Jenny Norheim . 

Det var vakker musikk av Kirsti 

og Jan Erik Norheim, og Vegard 

Grinnbo. M-Kids og Gospelkoret 

sang, og gudstjenesten ble av-

sluttet med at korene sammen 

sang «En stjerne skinner i natt». 

1.juledag ble kirken fylt av vak-

ker sang og musikk av Jan Erik 

Norheim, Arild Elnes og Cathrine 

R. Dahl. Prest Hilde Tveter talte 

om at Guds bolig er hos oss, i 

våre hjerter.  3.juledag var det 

herlig julefest med mange barn, 

mye latter, gode kaker og flott 

fellesskap. Anne Cathrine Høvik 

og Hilde Tveter delte både på 

ledelsen og andakten, og Camilla 

Høvik tok oss med i mange mor-

somme leker. M-Kids sang, og 

det var også «Åpen mikrofon» 

hvor mange sjarmerte med sin 

sang. Juletregang, boller og brus 

og poser var det selvsagt også! 

Vi ser fremover 
Samuel Kanousseu taler i guds-

tjenesten 20 januar. Sidsel Grøn-

berg leder, og musikken er ved 

Kai Johansen. 

Lovsangskveld blir det søndag 

27 januar. Da får vi besøk av 

”Team Olsen” fra Tabernaklet. 

Det blir bønnevandring med natt-

verd, og prest Hilde Tveter har 

andakt. 



 

 Nyttårsleir på Gautefall     
av Juliane Sofie Norheim                                      

var bra stemning kunne ingen 

benekte! Tiden sprang fra oss og 
plutselig var det nyttårsaften! 
Det årlige Gautefall Games var i 
år og en suksess hvor vi blant 
annet måtte bygge den største 

og mest kreative snømannen, 

svare på quiz, drikke 4 liter 
vann og la 1 liter bli igjen i kje-
len, kle på en med mest mulig 
klær, kutte grønnsaker så fint vi 
klarte, skrive en sang med ulike 
ord vi måtte ha med osv. Deret-
ter brukte jentene som vanlig et 

par timer på å ”dolle” seg opp til 
nyttårsballet. Alle var fint kledd, 
og så veldig bra ut. Festmidda-
gen var en nydelig 3-retters, 
som også hadde en morsom 
utfordring. Så var det et kvelds-
møte før vi danset og koste oss 

inn i det nye året med fyrverkeri 
og stjerneskudd. Mange var op-

pe hele natten og koste seg, 
mens andre gikk å 
la seg. Så var det 
pakking, rydding, 

vasking på alle de 
trøtte deltakerne 
(og lederne) før vi 
vinket farvel til 
det flotte stedet 

og takket for i år. 
 

Så var det endelig tid for nytt-
årsleir på Gautefall igjen! Som 
alle tidligere år var vi en stor 
gjeng fra Halden. 17 deltakere, 

to ledere - Morgan og Simon og 
til og med leirprestene, Hilde og 
Torgeir. Flesteparten kom opp 

med toget, mens noen kjørte 
også bil. Litt uflaks skjedde det 
også denne gangen, da en av oss 
tok turen videre til neste stasjon. 

Heldigvis veiet det opp for ulyk-
keskvota i år, så ingen havnet på 
sykehus eller skadet seg. Første 
kvelden var det god middag, ord-
ning på rom, bli kjent-kveld og 

kveldsmøte. Alle var ganske slit-

ne etter den lange reisen så det 
ble fort stille på leirplassen. Vi 
var også heldige som hadde fint 
vær og masse, masse snø. Akti-
vitetsgruppene var Alpinbakken, 
leiravis, peiskos og utelek.  I bi-
beltimen lærte vi om Wesleys tre 

enkle regler. 1. "Do no harm." 2. 
"Do good." 3. "Stay in love with 
God".Reglene var tema for bibel-
timene som var veldig lærerike 
og fikk oss til å tenke. Er vi fak-
tisk flinke til å ikke gjøre vondt? 
Hva er egentlig å ikke gjøre 

vondt? Hvordan behandler vi 
egentlig andre? Hvordan skal vi 

være ovenfor fremmede? Hvor-
dan kan vi på best mulig måte 
elske Gud? Og hvordan kan vi 
vise at vi elsker Gud? Spørsmåle-

ne ble diskutert i samtalegruppe-
ne hvor tiden gikk fort og alle 
gjerne ville si sitt. Lovsangsban-
det (hvor Morgan og Simon var 
med) svingte, og både nye og 

gamle sanger ble sunget av full 
hals stående på stolene. At det  



 

      

 

Menighetens liv i bilder 

Jenny og M-Kids synger på jule-
trefesten 3.juledag. 

M-Kids synger på MBU-dagen i no-
vember. 

Trekkspillgutta spiller på sangkveld 
i advent. 

Selma leser juleevangeliet på 
julaften. 
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Returadresse:  

Boks 621, 1754 Halden 

         Kolås Eftf AS  

    Vi er best på bad!   

Nedre Bankeg. 34, 1771 Halden 

Tlf. 69190700 

 

Støtt våre annonsører de støtter oss 

Fisketorget 2, 1771 Halden 

Tlf. 69 17 81 50 

Halden Fargehandel  

Torvet 1767 Halden 

Tlf. 69213850 
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www.berg-sparebank.no 

   Ledig annonseplass 


