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  Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt  09. februar. Her sees dåps-
barnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest  
og faddere. Vi gratulerer så mye, og ønsker Guds velsignelse 
over Alfred og hele familien!                                                                                   



 

 

Som i et speil, i en gåte... 
Man pleier å si at i møtet med den 

Allmektige blir ord fattige. Det fak-
tum har ikke stoppet mennesker fra 
å forfatte de 66 bøkene som utgjør 
vår Bibel i dag. I et forsøk på å be-
skrive hvordan det ubegrensede fin-
ner vei inn i vår begrensede tilvæ-

relse har min 1435 siders bibelutga-
ve fortsatt ikke malt et overtydelig 
bilde av Gud. Det er så veldig mye 
jeg lurer på, og har lyst til å vite. 
Mitt enkle sinn kan kanskje ikke 
gape over mer enn hva Bibelen kan 
tilby… 

Selv om ord blir fattige, har vi fått 
ett eneste Ord fra Gud som skulle 

beskrive ham best mulig for oss. Det 
Ordet er Jesus Kristus. Da Filip mas-
te om å få se Gud Fader, spurte Je-
sus tilbake: Kjenner du meg ikke 
(Joh 14:8-14)? Å, hvor gjerne skulle 

vi ikke hatt Jesus her sammen med 
oss, så han kunne forklart oss ting 
rett ut. Vi tenker nok fort at tvilen 

aldri ville kunne slippe til. Men det 
står at til og med etter oppstandel-
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sen var det noen som tvilte 
(Matt 28:17). Vi blir aldri forn-

øyde, vi mennesker. Ingen av 
oss får privilegiet av å ta i Jesu 

sår, slik Tomas fikk. Det er da 
det er viktig å huske Jesu ord 
til Tomas: Salige er de som ik-
ke ser, og likevel tror (Joh 
20:29)!  
Paulus sier at vi nå ser stykke-
vis, men at vi en dag skal er-

kjenne fullt ut (1 Kor 13:12). 
Bibelstoffet er stykkevis; 66 
stykker om Guds vesen og na-
tur. At Bibelen har mye fint og 
godt for oss, det er klart. Men 
Gud kom ikke til oss i form av 

en bok. Han kom til oss som 
bare ett enkelt Ord: Jesus. Ved 
dette ordet ble hele skaperver-

ket til, og ved dette Ord kan 
alle mennesker finne frelse. Til 
og med du og jeg! 
 

Jesu navn! Hvor skjønt det 
klinger, la det runge over jord. 
Intet annet verden bringer håp 
og trøst som dette Ord. 

Albert A. Gjøstøl 



 

     meste av utgiftene så må vi som 
menighet også bidra noe økono-

misk til dette prosjektet.  
Vi har fått misjonsprosjekt! Vi 
har fått tildelt et prosjekt i Sierra 
Leone hvor vi skal skaffe 20 000 
kr til en vannpumpe i landsbyen 
Lavulema. Ragnar Falch har nylig 

besøkt landsbyen og sett at byg-
gingen av brønnen allerede er i 
gang. (Se bilde). Vi fikk en bra 

start på misjonsdagen hvor inn-
tektene av middagen (2300 kr) i 
sin helhet gikk til prosjektet. Og 
på ungdomsgudstjenesten 9. 

mars kom det inn kr.1545,- i kol-
lekt, og kr.2200,- på kafeteria.  
Det hadde vært flott å få faste 
givere til prosjektet også. Vi kom-

mer tilbake med informasjon om 
hvordan vi organiserer dette. 

Våroffer. Ønsker du å gi en gave 
til vårofferet over bank så kan du 

bruke giro i bladet og krysse av 
for gave til menigheten, eller om 

du bruker nettbank merker du 
bare betalingen med våroffer. 
Takk for din gave! 
Gaver med skattefradrag sin 
beløpsgrense har økt fra 12 000 

til 16 800 kr. pr.år. Dersom du 
har lyst til å gi gaver til menighe-
ten og få skattefradrag så ta kon-
takt med Metodistkirkens hoved-

kontor—tlf.23332700 eller e-
post: post@metodistkirken.no 

Informasjon 
Menighetskonferansen blir i år 

onsdag 14.mai kl.19.00. Husk at 
regnskap må leveres revisor, og 
rapporter må leveres i god tid. 
Dersom du har en tjeneste eller 
verv som du ikke lenger ønsker å 

stå i så gi beskjed så fort som 
mulig. Menighetskonferanse er 
ikke bare regnskap, rapporter og 

valg. Like viktig er samtalen om 
menighetens muligheter og ut-
fordringer, og hva det vil si å 

være kirke i dag. I år vil vi ha et 
spesielt fokus på menighetens 
nye visjon og verdier. Velkom-
men til menighetskonferanse, og 
til å engasjere deg i din menig-
het! 

Prestens sykemelding blir mer 

langvarig enn først tenkt. Etter 
50% sykemelding i 11 måneder 
ble det nødvendig med 100% sy-
kemelding fra 10.februar. Det er i 
skrivende stund uvisst hvor lang-
varig dette blir. Personalkomiteen 
har ansvar for fordeling av opp-

gaver, og å skaffe vikarer. Der-

som du trenger kontakt med me-
nighetens ledelse så kan du kon-
takte legleder Jan Erik Norheim 
eller personalkomiteens leder An-
ne Cathrine Høvik. 

Strategimidler fra Metodistkir-
ken i Norge er tildelt vår menig-
het. Kirken har valgt å satse på 
vår menighet fordi vi er en me-

nighet i vekst og positiv utvikling. 
Vi er tildelt 150 000 kr. hvert år i 
3 år. Disse midlene har vi valgt å 

bruke til å styrke barne og ung-
domsarbeidet gjennom å ansette 
Albert A. Gjøstøl som barne og 
ungdomsarbeider. Hans hoved-
oppgaver er konfirmanter, ung-

domsgruppe og myldredag. Selv 
om strategimidlene dekker det 



 

 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. 18.00 Ten Fourteen 
Lørdag  
Kl.19.00 Ungdomsgruppe 
(oddetallsuker)  
 Søndag  

Kl. 11.00, 17.00 eller 18.00 

Gudstjeneste. Kirkekjeks/ 
kveldsmat /kirkekaffe 
Kl. 18.00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

Søndag 16.mars 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Se an-
nonse, hjemmeside og face-
book for info. 
Forbønn: Harstad, Narvik og Skån-
land; Tekster: 1.Mos.  12:1-4a 
Sal. 121; Rom.  4:1-5, 13-17; Joh.  
3:1-17 eller Matt.  17:1-9  

 
Onsdag 19.mars  
Kl.11.30 Formiddagstreff. 

Gjest: Bokhandler Bjørn An-

dersen  
 
Lørdag 22.mars 
Kl.17.00 Vårfest. M-Kids syng-
er.  
 
Søndag 23.mars 
Gudstjeneste. Se annonse, 
hjemmeside og facebook for 

tidspunkt og annen info. 
Forbønn: Metodistkirkens kvinnefor-
bund; Tekster: 2.Mos.  17:1-7; Sal. 
95, Rom.  5:1-11; Joh.  4:5-42 

 
Tirsdag 25.mars 

Kl.19.00 Misjon, Bibel og om-

sorg 
 
Søndag 30.mars  
Kl.11.00 Vårtakkegudstjenes-
te. Tale av prest Anne Grete 
Røren Spærvik, Drammen. 
Forbønn: Bodø; Tekster: 1.Sam. 16:1
-13; Sal. 23; Ef.  5:8-14; Joh.  9:1-
41 

 
Søndag 06.april  

Gudstjeneste. Se annonse, 

hjemmeside og facebook for 

tidspunkt og annen info. 
Forbønn: Soltun Folkehøgskole; Teks-
ter: Esek.  37:1-14; Sal. 130; Rom.  
8:6-11; Joh.  11:1-45 
 

Torsdag 10.april 

Kl.16.30 Åpen torsdag 

 

Søndag 13.april   

Palmesøndag       

Gudstjeneste. Se annonse, 
hjemmeside og facebook for 
tidspunkt og annen info. 
Forbønn: Svolvær; Tekster: Jes. 50:4
-9a; Sal. 31:9-16; Fil. 2:5-11; Matt. 
26:14-27:66 eller Matt. 27:11-54 

 

Skjærtorsdag 17. april 

Kl.18.00 Felles gudstjeneste i 

Tistedal metodistkirke.  
Tekster: 2.Mos 12:1-4, (5-10), 11-
14; Sal. 116:1-2, 12-19; 1.Kor. 
11:23-26; Joh. 13:1-17, 31b-35 
 

Langfredag 18.april 

Kl.11.00 Felles gudstjeneste i 

Immanuelkirken  



 

     Tekster: Jes 52:13-53:12; Sal 22; 
Heb 10:16-25 eller Heb 4:14-16; 5:7-
9; Joh 18:1-19:42 
 

Søndag 20.april 

1.påskedag 

Kl.11.00 Konfirmasjonsguds-

tjeneste. Albert A. Gjøstøl og 

konfirmantene deltar. 
Forbønn: Ålesund, våre konfirmanter; 
Tekster: Ap.gj. 10:34-43 eller Jer 
31:1-6; Sal. 118:1-2, 14-24; Kol. 3:1
-4 eller Ap.gj. 10:34-43; Joh 20:1-18 
eller Matt 28:1-10 

 

Onsdag 23.april 

Kl. 11.30 Formiddagstreff. 

Gjest: Reidun Ansok. Tema: 

Eldre og helse 

 

Søndag 27. april 

Kl.11.00 Gudstjeneste. Albert 

A. Gjøstøl taler. 
Forbønn: Molde; Tekster: Ap.gj. 
2:14a, 22-32; Sal. 16; 1.Pet. 1:3-9; 
Joh 20:1-18 eller Matt 28:1-10 

 

Tirsdag 29.april 

Kl.19.00 Misjon, bibel og om-

sorg 
 

Søndag 04.mai 

Gudstjeneste. Se annonse, 
hjemmeside og facebook for 
tidspunkt og annen info. 
Forbønn: Centralkirken Bergen; Teks-
ter: Ap.gj. 2:14a, 36-41; Sal. 116:1-
4, 12-19; 1.Pet 1:17-23; Luk. 24:13-
35 

 

Torsdag 08.mai 

Kl.16.30 Åpen torsdag. Som-

meravslutning 
 

Søndag 11.mai 

Gudstjeneste. Se annonse, 
hjemmeside og facebook for 

tidspunkt og annen info. 
Forbønn: Første Metodistkirke Ber-
gen; Tekster: Ap.gj. 2:42-47; Sal. 
23; 1.Pet. 2:19-25; Joh. 10:1-10 
 

Lørdag 17.mai 

Kl.11.00 Kafeteria 
 

 

 

Mitt bibelvers  
Bibelen gir oss mange løfter, og 
jeg velger å bringe videre: 

Matteus kap.6 v. 6: Men når du 
ber, skal du gå 
inn i ditt rom og 
lukke din dør og 
be til din Far som 
er i det skjulte. 
Og din Far, som 

ser i det skjulte, 
skal lønne deg. 
Dersom vi priori-
terer dette, får vi også med oss 
løftet i:  
Salme 32.v.8. Jeg vil lære deg og 
vise deg den veien du skal gå. 

Jeg lar mitt øye hvile på deg og 

gir deg råd. 
Så sagt med andre ord, vil Livets 
Gud ønske å være vår guide 
gjennom livet. Det er opp til oss å 
rette blikket mot målet, for straks 

vår kurs å sette langs livskom-
passets nål. Og aldri målet glem-
me om skuta driver av, før vi en 
dag er hjemme hos Ham som 

kursen gav. Jeg utfordrer Stein 
Vinje Andersen til å dele sitt bi-
belvers. 

Egil Andreassen 
 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter bestil-

les på telefon  41542838  på 

søndager mellom 9.30– 10.00 



 

 Vi ser tilbake 
Julemessen i november enga-

sjerte store og små, medlemmer 

og venner av menigheten. Mange 

var i sving både med loddsalg, å 

lage ting og å hjelpe til under 

selve messedagene. Tusen takk 

til alle som bidro til det flotte re-

sultatet på 41 000 kr! 

Medlemsopptagelse hadde vi 

på adventssamlingen i desember. 

Vi gleder oss over å kunne ønske 

Ellen Tveter og Hilde Heimly Sæt-

her velkommen som bekjennende 

medlemmer, og Rolf, Vilde, Cor-

nelius Sæther og Thea Torp som 

døpte medlemmer!  

Dåpsgudstjenesten i februar 

ble en festdag i kirken. Mange 

hadde møtt frem for å ønske Al-

fred Glomsrød Fladeby velkom-

men i menigheten. Mamma Oda 

og bestefar Martin sang en nyde-

lig duett for dåpsbarnet, og vi fikk 

høre vakker musikk av Ove Bil-

lington. Prest Hilde Tveter talte, 

og døpte lille Alfred.  

Misjonsdagen i februar ble ak-

kurat slik vi håpet på! Masse 

mennesker, inspirerende innlegg 

om misjon av gjengen fra Cen-

tralkirken, flott tale av Andreas 

Øksnes, herlig musikk av bandet 

vårt med gode sangere fra Cen-

tralkirken. Herlige rytmer og ekte 

sang og musikkglede som smittet 

over på forsamlingen! Misjonska-

feen hvor vi solgte middag, kaffe 

og kaker innbrakte kr.2300 til 

vårt misjonsprosjekt., og det ble 

samlet inn 5375 kr i offer til mi-

sjonsselskapet vårt. (Se bilde) 

Vi ser fremover 
Vårtakkegudstjeneste blir det 

30.mars. Da får vi besøk av prest 

i Metodistkirken i Drammen Anne 

Grete Spæren Rørvik. Før hun ble 

prest i Metodistkirken var hun 

ordinert prest i Den norske kirke, 

og har jobbet i mange år som 

sykehusprest.  

Påsken i år følger det som har 

vært tradisjon de siste årene. Det 

blir felles gudstjeneste i Metodist-

kirken i Tistedal  skjærtorsdag 

kveld, og felles gudstjeneste for 

alle menighetene i Halden i Im-

manuelkirken langfredag formid-

dag. På 1.påskedag blir det i år 

konfirmasjonsgudstjeneste. I 

år er det 5 konfirmanter som i 

disse dager planlegger konfirma-

sjonsgudstjeneste sammen med 

barne og ungdomsarbeider Albert 

A. Gjøstøl. Påskens budskap vil 

selvsagt stå i sentrum på denne 

dagen, som ellers vil innholde 

god sang og musikk, og fremfø-

ring ved konfirmantene. 

Formiddagstreffet har spennen-

de gjester i mars og april. Først 

kommer bokhandler Bjørn Ander-

sen for å fortelle om Haldens or-

ginaler, og i april kommer Reidun 

Ansok fra treningssenteret Alida 

for å snakke om eldre og helse. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Tenfourteen dro på en trivelig hyttetur i 
november! 

Cornelius passer på standen på jule-
messen 2013. 

Jesus og disiplene/livvaktene hans, 
spilt av konfirmantene på MBU-
gudstjenesten i november. 

Medlemsopptagelse 1. søndag i advent! 
Hilde Heimly Sæther og Ellen Tveter 
ønsket å være med som bekjennende 
medlemmer av menigheten! 

Årets julespill med skuelystne hyr-
der og engler. 

Vår nye barne– og ungdomsarbeider 
forteller eventyr for barna på jule-
trefesten 5. januar. 



 

      

En hilsen fra barne- og ungdomsarbeideren 

het i alt. Dette er godt og noe 
Gud, vår frelser, gleder seg 
over, han som vil at alle men-
nesker skal bli frelst og lære 

sannheten å kjenne. 
Vi har et ansvar, vi som har lært 
sannheten å kjenne—og det in-

nebærer blant annet å bringe 
den videre til andre. Det vi har 
fått i gave og bærer på, er altfor 
stort til å gjemme inni oss. Det 

aller fineste vi kan gjøre for våre 
medmennesker er å huske på 
dem når vi ber til Han som kjen-
ner alle ting.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Husk også å takke for alle men-
nesker, inkludert de som be-

stemmer i samfunnet.  
 

Det kan være en utfordring for 
hver og en av oss. Han som har 
skapt oss, elsker den ene like 
mye som den andre, og ønsker 

alle i fellesskap med seg.  
 
Ellers vil jeg få avslutte med å 
takke for tilliten jeg er gitt med 
barna og de unge! Med Guds 

nåde skal det gå bra, dette 
også! 

Litt tid har rukket å gå siden jeg 
faktisk ble tilsatt som barne– og 
ungdomsarbeider i Metodistkir-
ken Halden, men her kommer en 

liten hilsen fra meg til menig-
hetsbladets lesere. Mitt navn er 
altså Albert Andersen Gjøstøl, og 

regner meg stort sett for halden-
ser å være. Jeg har bakgrunn fra 
pinsebevegelsen, men i tillegg til 
å jobbe i Metodistkirken har jeg 

en halv stilling som menighetspe-
dagog i Den norske kirke i Sarps-
borg. I hovedsak er jeg her i me-
nigheten for å jobbe med barn og  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ungdom, men i første omgang 
blir det også noe administrasjon 

for å avlaste Hilde prest. Årets 
konfirmantkull og ungdomsgrup-

pa er de prioriterte arbeidsområ-
dene mine akkurat nå. 
 
Ellers ønsker jeg å dele med dere 

alle 1. Tim 1:1-4: Jeg formaner 
dere framfor alt til å bære fram 
bønn og påkallelse, forbønn og 
takk for alle mennesker. Be for 
konger og alle i ledende stilling-

er, så vi kan leve et stille og fre-
delig liv med gudsfrykt og verdig



 

 

arbeider skulle vise seg å ikke 
være den eneste overraskelsen 
denne kvelden. Etter en kort 
matpause sto nemlig tryllekunst-

neren «Antonio» klar til å forbløf-

fe både barn og voksne. Kort-

triks, en selvfargeleggende bok 
og forsvinningsnummer var bare 
noe av det som fikk publikum til å 
sitte måpende på kanten av kir-
kebenkene. «Antonio» høstet 
store mengder velfortjent applaus 

før M-Kids avsluttet med sanger 
fra en nyere katalog. Men det er 

jo ingen skikkelig bursdagsfeiring 
uten kaker, og dette skulle selv-
sagt ikke være noe unntak. Kvel-
den ble dermed avsluttet med 
kaker av flere slag enn man har 

godt av, loddsalg og sosial hygge. 
Gaver ble det også. Både menig-
heten og menighetens speider-
gruppe støttet koret med en god 

sum hver. Disse skal brukes til 
nye korkrakker. 

Barnekoret M-Kids fylte 20 år i 
2013, og inviterte i den anledning 
til stor feiring i Metodistkirken i 
Halden lørdag 19.oktober. Åp-

ningen av det hele sto selvsagt 
bursdagsbarnet selv for. Dette 
ble gjort med sangen Kjempefest, 
noe som skulle vise seg å bli en 
god beskrivelse av kvelden. Blant 

publikum kunne en finne både 
foreldre, søsken samt flere tidli-

gere medlemmer av koret. Jenny 
Marie Norheim (17) er blant de 
sistnevnte, og synes det er flott 
at koret fortsatt eksisterer. 
– Det er herlig å se barn ta del i 
noe jeg fra egen erfaring vet at 

kan bety så mye for en. 

Etter en sekvens der M-Kids 
fremførte sanger fra korets tidli-
gere dager, annonserte pastor 
Hilde Tveter at det var på tide 

med en overraskelse. Selv om 
barna øyeblikkelig begynte å rope 

«godteri», var det ingen som ble 
skuffet da det viste seg å være 
Albert Andersen Gjøstøl: menig-
hetens nylig ansatte barne- og 
ungdomsarbeider. Gjøstøl fortalte 
litt om seg selv, og holdt deretter 
en andakt der han blant annet 

fortalte om sitt favorittvers fra 
Bibelen. Ny barne- og ungdoms- 

M-Kids inviterte til jubileumsfest i oktober   
Skrevet av  Jørgen Konradsen  



 

     

 I menighetsrådet har vi en god 
stund snakket om at vi bør fornye 
vår visjon og våre verdier. Etter at 
vår menighet  ble valgt ut til å få 
strategimidler fra kirken sentralt, 
ble vi også utfordret av kirkens 
ledelse til dette. Vi hadde en sam-
tale om dette i menighetsrådet, og 
ideer derfra tok ”København-
gruppa” med seg videre. Køben-
havngruppa er de 8 som var på 
menighetsutviklingsskole i Køben-
havn i oktober, og de fikk i opp-
drag av menighetsrådet å utforme 
ny visjon og nye verdier. Vi er gla-
de for at flere av våre ungdommer 
har vært med i dette arbeidet, og 
de har absolutt satt sitt preg på vår 
nye visjon og våre nye verdier! Her 
ser dere gjengen som var i Køben-
havn, og ble inspirert til å jobbe 
med menighetsutvikling.  

Foran: Jenny Norheim, Kirsti Norheim, 
Hilde Tveter, Juliane Norheim. Bak: Jan 
Erik Norheim, Simon H. Tveter, Morgan 
B. Pettersen og Jørgen Konradsen 
Foto: Karl Anders Ellingsen 
Visjon: 
Metodistkirken i Halden—en kirke 
for hele livet! 
En kirke for hele livet betyr at vi vil 
være en kirke som er relevant for 
alle generasjoner, en kirke hvor 
mennesker i ulike livssituasjoner 

kan føle seg inkludert, og hvor det 

er rom for å dele sin tros og livs-
historie – også når livet er vanske-
lig. 

Verdier: 

Varm – vi vil legge vekt på å 
utvikle og styrke varme relasjo-
ner, ta vel  imot nye, ha omsorg 
for hverandre, og bygge nære 
vennskap. 

 
Inkluderende- vi vil være en 
menighet hvor alle mennesker 

kan kjenne seg hjemme, føle 
tilhørighet, bli sett og regnet 
med. 
 

Nær – vi vil være en menighet 
som legger til rette for møte-
punkter hvor  mennesker kan 
komme nær hverandre gjennom 
å dele tros og livshistorier. Dette 

kan være i samtalegrupper, 

rundt bordet på  myldredag eller 
kirkekaffe, eller i gudstjenesten. 
Vi ønsker også å oppmuntre til 
og legge til rette for at mennes-
ker kan leve nær Gud i et enga-
sjert trosliv. 
 

Disippelgjørende- vi vil være 
en menighet som utruster men-
nesker til å være disipler som 
kan forandre verden. Vi ønsker å  
inspirere og utruste mennesker 
til å engasjere seg i menighet, 
lokalmiljø og samfunn, og til å 

dele sin tro i hverdagen. 
 

Varm, inkluderende, nær og di-
sippelgjørende danner ordet 
VIND. Det skal minne oss på at 
vi trenger Guds vind – Den hellli-

ge Ånd – til å lede og utruste oss 
i alt vår arbeid med å leve ut vår 
visjon og fremme våre verdier. 
 
Visjon og verdier vil også bli pre-

sentert på menighetskonferan-
sen og gjenstand for samtale. 

Ny visjon og verdier for menigheten 



 

 

 

” 

 

 

 

 

 

 

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 


