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Vi gratulerer årets konfirmanter som hadde sin store dag 
28. april ! Vi ønsker Guds velsignelse over liv og fremtid! 



 

 

Se der danser presten… 
Jeg holdt andakt på et eldresenter. 

Som vanlig hadde jeg med meg min 
faste musiker Roy på trekkspill. An-
dakten gikk mot slutten. Vi hadde 
sunget flere kjente, kristne sanger, 
og jeg hadde til og med våget meg 
på en solosang. Jeg hadde hatt an-

dakt om at Gud kan bruke våre 
svakheter ut fra teksten fra 
2.Korinterbrev hvor Paulus skriver 
at han er stolt av sin svakhet fordi 
når han er svak kan Kristi kraft ta 
bolig i han. Når jeg er svak er jeg 
sterk, sier han. Jeg hadde lyst vel-

signelsen, og takket for i dag. 
Trekkspiller Roy spilte en siste me-

lodi. Da spør plutselig en av dame-
ne: Kan du den bestefarsangen? 
Han tar den med en gang, og be-
gynner å spille "Se der danser bes-
tefar". Dama reiser seg opp og be-

gynner å danse og synge. Jeg ten-
ker et lite sekund: Hva gjør jeg nå? 
Men jeg trenger ikke lang betenk-

ningstid før jeg hiver meg ut i dan-
sen sammen med henne. Og så jeg 
som slett ikke kan danse! Som aldri 

har våget meg ut på et dansegulv. 

En hilsen til deg 

                                     Bladets Redaktør: Hilde Kr Hannestad Tveter 
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Hun stråler mens hun synger 
og danser sammen med pres-

ten. Og etterpå får vi applaus. 
Når jeg ser gleden i øynene 

hennes er jeg så glad for at jeg 
våget å avslutte andakten med 
dans etter melodien ”Se der 
danser bestefar”, og takknem-
lig til Roy fordi han tok utford-
ringen på strak arm. Det var 
ingen perfekt vals, men det var 

en vakker opplevelse for meg 
og for alle som var til stede. Å 
danse er absolutt en av mine 
svakheter, og noe jeg vanligvis 
ikke våger. Men denne dagen 
brukte Gud det for å gi glede til 

en dame han elsker, og ikke 
minst til meg!  
Men han svarte: «Min nåde er 

nok for deg, for kraften fullen-

des i svakhet.» Derfor vil jeg 

helst være stolt av mine svak-

heter, for at Kristi kraft kan ta 

bolig i meg.  Og derfor er jeg 

fylt av glede når jeg for Kristi 

skyld er svak, blir mishandlet, 

er i nød, i forfølgelser og i 

angst. For når jeg er svak, da 

er jeg sterk. 2.Kor.12, 9-10 



 

     

Live i bevertningslag. Anne Cath-
rine Høvik ble gjenvalgt som per-

sonalkomiteens leder. Vi sier 
hjertelig takk til Gro Konradsen 
og Kirsti Norheim som slutter 
som henholdsvis menighetsråds-
leder og NaMu-leder. 

Prestens sykemelding 

Prest Hilde Tveter har vært syke-
meldt i 50% siden 14.mars. Fore-
løpig er hun sykemeldt ut sep-
tember. Årsaken er en prolaps i 

nakken, og betennelse i høyre 

arm. Dette er grunnen til at det 

ikke har blitt utgitt noe menig-
hetsblad de siste månedene. Ar-

beidsoppgaver som krever bruk 
av pc er det som er vanskeligst å 
utføre, og som da må begrenses. 
Det jobbes med å få noen til å 
avlaste Hilde med skriveoppga-

ver, og andre oppgaver som er 
vanskelig å utføre.  
Julemesse og utlodning 

Forberedelsene til julemesse er 
godt i gang. Det var foreldre og 
ledere i barne og ungdomsarbei-

det som i våres tok initiativ til å 
arrangere julemesse igjen, og det 
er vi veldig glade for. Den vil fin-
ne sted 15-16 november. Mange 
er i gang med å lage ting for salg, 
og vi har fått en god del gevinster 

til hovedutlodning. Har du lyst til  
                                      Forts. s.5  

Informasjon 
Besøkstjeneste/diakoni 
Vi har nå forsøkt å organisere be-
søkstjenesten i menigheten litt 
bedre enn den har vært de siste 
årene, og vi har også fått en ny 
medarbeider, Marte Paulsen Val-

seth, i denne tjenesten. Vi vil i 
tiden fremover ha mer fokus på 
diakoni, og hva vi som menighet 
bør engasjere oss i når det gjel-
der diakonale oppgaver. Marte, 
Anne-Marie Andreassen og pres-

ten utgjør nå et team som forde-
ler besøk seg i mellom. Trenger 

du besøk, eller vet om noen som 
gjør det, så ta kontakt med pres-
ten. Vi er også interessert i å få 
beskjed dersom noen trenger for-
bønn, slik at vi kan be og formid-

le bønneemner videre til andre i 
menigheten som ber.  
 Nye medarbeidere 
I menighetskonferansen i mars 

ble noen nye medarbeidere valgt 
inn i menighetsråd og andre tje-
nester. Marte P. Valseth ble valgt 

inn i menighetsrådet som diako-
nirepresentant. Hun er også med 
i besøkstjenesten.  Ellen Tveter 
og Stein Vinje Andersen ble valgt 
som nye tellere. Cathrine R.Dahl 
og Gode Live er nye i tjeneste-

grupper, og Ellen Tveter og Gode 

Vi gratulerer 

Åsmund Ilegard, Solerødveien 6a, som fyller 85 år 
27.september. Vi gratulerer så mye, og ønsker Guds velsignelse 
over dagen og fremtiden! 

Hjertelig takk til menigheten, Hilde prest og venner for vakre 
blomster, gaver og hilsninger på 85 årsdagen min.  
Inger Marie Halvåg 
Hjertelig takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 80 
årsdag. Lars Johan Langaas 



 

 September-oktober 
Faste samlinger: 

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  
 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. 18.30 Ten Fourteen 
Lørdag  
Kl.18.00 Ungdomsgruppe (annen 

hver)  

 Søndag  
Kl. 11.00, 17.00 eller 18.00 
Gudstjeneste. Kirkekjeks/ 
kveldsmat /kirkekaffe 
Kl. 18.00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

 
Tirsdag 03.september 
Kl.19.00 Info-møte om Meto-
distkirken 
 
Torsdag 05. september 
Kl.16.30 Myldredag m/middag 
starter opp igjen 
  
Søndag 08.spetember 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Hilde 
Tveter taler. Dåp 

Forbønn: Porsgrunn Tekster: Jer 18:1

-11; Sal 139:1-6, 13-18; Filem 1-21; 

Luk 14:25-33  
 

Søndag 15.september  

Kl.11.00 Kafègudstjeneste. 
Innlegg v/flere. Samtale. 
Nattverd. 
Forbønn: Bjølsen, Oslo  Tekster: Jer 
4:11-12, 22-28; Sal 14; 1 Tim 1:12-
17; Luk 15:1-10  

 
Onsdag 18.september  
Kl.11.30 Formiddagstreff. 

Gjest: Gunnar Bradley  

 

Søndag 22. september  

Kl.17.00 Generasjonsgudstje-

neste. H.Tveter. M-Kids. Kon-

firmantpresentasjon. Kvelds-

mat. 
Forbønn: Larvik  Tekster: Jer 8:18-
9:1; Sal 79:1-9/Sal 4; 1 Tim 2:1-7; 
Luk 16:1-13   
 

Tirsdag 24.september 

Kl.19.00 Misjon, Bibel og om-

sorg 

 

Torsdag 26.september 

Kl.16.30 Åpen torsdag 

 

Søndag 29.september        

KL.11.00 Gudstjeneste. Sa-

muel Kanousseu taler.  
Forbønn: Horten Tekster: Jer 32:1-
3a, 6-15; Sal 91:1-6, 14-16; 1 Tim 
6:6-19; Luk 16:19-31  
 

Søndag 06. oktober 

Kl.11.00 Gudstjeneste. Diako-

niens dag. Besøk av Prison 

Fellowship. Thore Johnsen ta-

ler 
Forbønn: DER Tekster: Klag 1:1-6; 
Sal 137; 2 Tim 1:1-14; Luk 17:5-10  

 

Søndag 13.oktober 

Kl.11.00 Gudstjeneste i Tiste-

dal Metodistkirke  
Forbønn: Kongsberg og Hvittingfoss 
Tekster:Jer 29:1, 4; Sal 66:1-12 



 

     2 Tim 2:8-15; Luk 17:11-19  

 

Onsdag 16 oktober 

Kl. 11.30 Formiddagstreff. 

Gjest: Diakon Terje Østeby 

 

Lørdag 19.oktober 

Kl.17.00 Jubileumsfest.  

M-Kids er 20 år.  

 

Søndag 20 oktober 

Kl.11.00 Vi deltar på høstof-

fergudstjeneste i Fredrikstad 

Metodistkirke. Ole-Martin An-

dreassen taler 
Forbønn:Øståsen Tekster:Jer 31:27-
34; Sal 119:97-104/Sal 19; 2 Tim 
3:14-4:5; Luk 18:1-8  

 

Søndag 27 oktober 

Kl.11.00. Høsttakkegudstje-

neste. Pastor i Betel, Bjørnar 

Adolfsen, taler. Familiekoret 

fra Betel synger. Kirkekaffe 
Forbønn:  Tekster: Joel 2:23-32; Sal 
65; 2 Tim 4:6-8, 16-18; Luk 18:9-14  

 

Tirsdag 29.oktober 

Kl.19.00 Misjon, bibel og om-

sorg 
 

Torsdag 31.oktober 

HalloVenn i Remmenhallen 

  

Søndag 03.november 

Kl.11.00 Gudstjeneste. Alle 

helgensdag. Sang av Cathrine 

R.Dahl. Musikk v/Arild Elnes 

og Jan Erik Norheim. Minneord 

og lystenning. 
Forbønn: Drammen Tekster:Dan 7:1-
3, 15-18; Sal 149/Sal 150; Ef 1:11-
23; Luk 6:20-31  
 

 
 

å lage noe for salg, eller bidra 
med gevinster til dagsutlodning 

så ta kontakt med presten. Det 
vil også bli arrangert noen ar-
beidsmøter utover høsten. Vi hå-

per riktig mange vil bidra med å 
selge lodd. Loddbøker vil bli delt 
ut i begynnelsen av  september. 
Gudstjenesten—enda en gang 
Menighetsrådet har hatt evalue-
ring av prøveordningen med å ha 

en del gudstjenester kl.17.00. 

Det har dessverre ikke ført til 
større deltagelse fra ungdom og 
barnefamilier slik vi håpet på. Vi  
har likevel bestemt oss for å fort-
sette med gudstjenester på etter-
middag/kveld fordi disse samler 
flest mennesker, og møter et be-

hov hos mange. Generasjons-

gudstjenester vil begynne 
kl.17.00 og kveldsgudstjenester 
kl.18.00. Det vil fortsatt være en  
overvekt av gudstjenester som 
begynner kl.11.00. 

Mitt bibelvers  
”Vær våkne, stå fast i troen, vær 
tapre og sterke. La alt dere gjør 

skje i kjærlighet”. 1.Kor.16, 13-14 

Dette skal minne meg om løftene 
jeg gav da jeg ble medlem av 

menigheten 1.januar  2002. Jeg 
utfordrer Egil An-
dreassen til å dele 
sitt bibelvers.  
Alvhild Karlsen 
 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter bestil-

les på telefon  41542838  på 
søndager mellom 9.30– 10.00 

 



 

 Vi ser tilbake 
Konfirmasjonsdagen 28.april 

ble en flott dag i kirken! Rundt 

160 mennesker fikk oppleve 3 

opplagte og flinke konfirmanter . 

Filmen de hadde laget om Jesus 

hos Marta og Maria skapte glede 

og latter. Det samme gjorde 

samtalen Hilde prest hadde med 

dem. Høytidelig var det da de 

knelte ved alterringen og ble bedt 

for og velsignet.  

Skaperverkets søndag ble fei-

ret i nydelig sommervær i den 

flotte naturen på Høiåshytta 

09.juni.  Nydelig var det å lytte til 

Astrid Lindgren sine 2 sommervi-

ser - fra henholdsvis lille Ida og 

Pippi - vakkert sunget og spilt av 

Cathrine R. Dahl og Jan Erik Nor-

heim. En forsamling i alle aldre 

nøt sola, måltid og fellesskap.  

Stemmerettsjubileet. Rundt 

180 mennesker hadde funnet vei-

en til Immanuelkirken onsdag 

12.juni for å feire 100 års stem-

merett for kvinner i Norge. Fung-

erende sogneprest Kristin Bakke-

vig og prest Hilde Tveter var litur-

ger. Prost Kari M. Alvsvåg holdt 

dagens preken. Fra vår menighet 

deltok også Jenny og Jan Erik 

Norheim med sang og musikk, og 

Mary-Ann Kanousseu  med opp-

lesning og utdeling av nattverd.  

Felles gudstjenester i sommer 

samlet mange mennesker. Siste 

gang var 11. august i vår kirke og 

da var det fullt! Vi takker Ta-

bernaklet, Betel og Frikirken for 

godt samarbeid! 

Vi ser fremover 
Prekenserie om John Wesley’s 3 

enkle regler blir det i september 

måned.  

Kafègudstjeneste 15.september 

avslutter prekenserien. Da vil 

gudstjenesten finne sted i 

Wesleysalen hvor vi sitter rundt 

bord og samtaler om tema ”Lev i 

Guds kjærlighet. Det blir innlegg 

ved flere og prest Hilde Tveter 

innleder til samtale. En kopp kaf-

fe og noe å bite i hører også med. 

Generasjonsgudstjeneste blir 

det 22.september. M-Kids synger, 

og det blir presentasjon av årets 

konfirmanter. 

Diakoniens dag markerer vi 

6.oktober. Da får vi besøk av 

Prison Fellowship, og Thore John-

sen er dagens taler.  

Felles gudstjeneste med Tiste-

dal blir det 13.oktober. Dette 

fordi det denne helgen er Church 

04 i København hvor både prest, 

pianister og flere ungdommer 

deltar. 

Høstoffer i Fredrikstad er det 

20.oktober. Der er menighetene i 

Østfold invitert til å være med. 

Opprinnelig skulle biskop Chris-

tian Alsted delta, men han har 

blitt forhindret. Vi setter likevel 

kursen for Fredrikstad og feirer 

gudstjeneste sammen  med dem.  

Høstoffer har vi selv 27.oktober. 

Da er pastor i Betel, Bjørnar 

Adolfsen, dagens taler, og fami-

liekoret fra Betel synger. Ønsker 

du å gi din gave til høstofferet så 

kan du bruke giroen i dette bla-

det. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Rundt 300 mennesker ble servert på 
kafeteria på 17.mai! 

Ungdomsgruppa var på tur til Tomas-
gården siste helg i mai. 

M-Kids sang på generasjonsgudstje-
neste i april. 

Friluftsgudstjeneste i nydelig vær på 
Høiåshytta i juni. Vi markerte skaper-
verkets søndag. 

Delegater til årskonferansen i Oslo: 
Hilde Tveter, Anne-Marie Andreas-
sen og Morgan B. Pettersen (MBU) 

Alle ledere i barne og ungdomsarbei-
det fikk velfortjent blomst på Åpen 
torsdag i mai. Tusen takk!! 



 

      

Barne og ungdomsarbeider—drøm eller virkelighet? 

antagelig tatt i september. Det 
blir spennende å se hva som 
skjer fremover! Vær med og be 
om at det vil bli en god løsning 

for vårt barne og ungdomsar-
beid som kan komme både 
barn, ungdom og hele menighe-

ten til gode. 
 

 
6 ungdommer (Jon Erlend, Na-
thalie, Jenny, Linn-Marita, Silje 

Marie og Israel) fra menigheten 
deltok på Tweens og Ten-leir på 
Sommerfesten. 

 
Jonas, Jørgen og Morgan var 

ledere på Tweens-leiren. 
 

Barne og ungdomsarbeider er 
vårt behov og vårt ønske for ti-
den som ligger foran. I forbindel-
se med kirkens strategiplan har 

menighetsrådet søkt om å være 
en av de menighetene Metodist-
kirken skal satse på i nærmeste 

fremtid. Vi har søkt om økono-
misk støtte til barne og ung-
domsarbeider i 50% stilling.  Vi 
kan ikke regne med at denne 

stillingen skal finansieres fullt ut 
av strategimidler, så vi må også 
bidra med midler selv. Det er 
ikke mulig å finansiere dette over 
menighetens ordinære budsjett 

på grunn av vår anstrengte øko-

nomi. Derfor er vi helt avhengig 
av at menighetens medlemmer 
og venner ser dette arbeidet som 
så viktig at man er villig til å gi 
en gave—aller helst som fast gi-
ver med et fast beløp i måneden, 
men engangsbeløp blir også vel-

dig godt mottatt! Dersom du vil 
gi et engangsbeløp kan du benyt-
te giroen som følger bladet. Husk 
å krysse av at det gjelder barne 
og ungdomsarbeider. Dersom du 
ønsker å bli fast giver så ta kon-
takt med presten. Vi har et godt 

barne og ungdomsarbeid med 
flotte og stabile ledere, og en 

barne og ungdomsarbeider skal 
på ingen måte erstatte disse. 
Men det er vårt håp at han/hun 
kan gi ny inspirasjon og være en 

støtte for våre ledere, spesielt 
med tanke på lederutvikling og 
trosopplæring i forhold til ung-
dommene og i konfirmantarbei-
det. Avgjørelsen om vår menig-

het blir en av de menighetene 
som vil få strategimidler blir   



 

 

  

              

        Knøttsing/M-Kids er 20 år!           Vi gratulerer! 

Da koret startet opp i 1993 fikk det navnet 
”Knøttsing”. Hanne Walter Johnsen var den førs-
te dirigenten, og Kirsti Norheim begynte som 
pianist det andre året. Anne Grete Fladeby har 

vært leder i koret i alle de 20 årene! På bildet 
sees også Kari Mette Karlsen som var med da 
koret ble startet. 

Avisutklipp fra Hal-
den Arbeiderblad 



 

      Vi har spurt 3 av dagens ledere i M
-Kids om hvorfor de fortsatt er med 
i koret, og om hva de synes er det 
viktigste de formidler til barna. 
 
Anne Grete Fladeby: 
Anne Grete har vært med i koret i 
alle de 20 årene, og hun sier: Jeg 
er fortsatt med fordi det gir meg 
stor glede å være sammen med 
barna, og få fortelle dem om hva 
jeg tror på. Det er flott å kunne 
fortelle dem om at de kan ha med 
seg Jesus i hverdagen og i livet. 
Ungene gir så mye av seg selv, og 
dermed får jeg mye tilbake! Det 
viktigste vi kan gi barna er voksne 
som ser dem og er til stede for 
dem, som er ærlige og oppriktige 
og som peker på Jesus. Vi er heldi-
ge som har så mange gode, trygge 
voksne som ledere. 

Anne Cathrine Høvik: 
Anne Cathrine husker ikke helt 
hvor lenge hun har vært med i ko-
ret, men regner med at det er 9-10 
år. Hun sier: Jeg er fortsatt med 
fordi det gir meg stor glede. Gleden 

som ungene utstråler gir meg 
masse energi! Det viktigste vi 
kan gi barna er å inspirere dem 
til glede, frimodighet, tro og 
trygghet. Ja, det å ha et trygt 
sted å være. At vi har klart det 
får jeg påminnelser om når jeg 
treffer tidligere M-Kidsbarn!  

Kirsti Norheim:  
Kirsti har vært med i 19 år, og 
var også pianist i barnegospel-
gruppa David før det. Hun sier:  
For meg er det naturlig å drive 
barnekor siden jeg både er pe-
dagog og spiller piano. Men det 
er en utfordring å finne personer 
som kan og er villig til å overta 
dette arbeidet. Det viktigste for 
meg er at barna blir kjent med 
Guds ord gjennom klare og gode 
sangtekster, og at jeg får være 
med å gi barna et meningsfylt og 
trygt fellesskap og sangglede, og 
ikke minst at jeg kan være med 
å bygge selvtillit hos hver enkelt. 
 



 

 

 

” 

 

 

 

 

 

 

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 

 

                 

 

           

 

Postboks 83, 1751 Halden – Tlf. 69 19 60 00 

www.berg-sparebank.no 

   Ledig annonseplass 


