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Vi ønsker Kirkenytts lesere en god adventstid og jul! 
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Adventstid og ventetid 
Adventstid fører gjerne med seg kli-

sjéer som «den som venter på noe 
godt...» og andre mer eller mindre 
passende anekdoter om hvordan 
man har ventet lenge på noe - og så 
endelig fått det man har ønsket seg. 

Førjulstematikk som dette tenderer 

til å gjentas til det kjedsommelige. 
Likevel kan det være at vi burde 
dvele litt ved ventetiden likevel, om 
temaet er aldri så forslitt. Jeg vil 
nemlig hevde at her oppe i rike Nor-
ge har mange glemt hva det virkelig 
vil si å vente. Det vi ønsker oss eller 

trenger, det kjøper vi jo med en 
gang. Man rekker ikke savne noe før 
man har det. Har man ikke råd, kan 
man ta det på avbetaling. Utover 
økonomiske begrensninger er vårt 
samfunns tilsynelatende største 
hemsko bare det at vi ikke har til-

gang på alle butikker på en søndag! 

Forferdelig, eller hva? Tilgjengelig-
heten har sin pris: Hvor mye verd-
setter vi egentlig ting lenger? 

En hilsen til deg 

Bladets Redaktør: Hilde Kr. Hannestad Tveter 

Menighetens postadresse: 

Postboks 621, 1754 Halden 

Besøksadresse:  

Busterudgata 4/6, 1776 Halden 

Kontortid: Tirsdag/torsdag 9-11 og etter avtale  

Telefon: 41542838 

E-post: halden@metodistkirken.no 

Internett: www.metodistkirken.no/halden 

Pastor: Hilde Kr. Hannestad Tveter  

Tlf:  93045269  

E-post: hilde.tveter@metodistkirken.no 

Barne-og ungdomsarbeider: Albert Gjøstøl 

Tlf: 92841689 Kontortid: Mandag kl.09.00-11.00 

E-post: albert@halden.metodistkirken.no 

Bankgiro: 1105.11.72495.  

Vennligst oppgi hva beløpet gjelder 

Kirkenytt 
Metodistkirken  

Halden  

Selv er jeg av dem som setter 
stor pris på å ha en butikk i byen 

som kan gi meg brød på søndag. 
Brødet har imidlertid bismak. 

Hvorfor kunne jeg ikke bare hatt 
et i fryseren? 
Før i tiden planla man handlingen. 
Før i tiden måtte man spare til det 
man ønsket seg. Før i tiden måtte 
man pent vente på det man så 

gjerne ville ha.  

Vi har svært godt av å ha ad-
ventstid, selv om pakkekalender-
ne kanskje ødelegger noe av po-
enget med perioden. Snart kom-
mer han vi venter på, snart er han 
her sammen med oss! Og da skal 

brudgommens venner spise og 

drikke! Festen blir så mye bedre 
når du får litt ro til å glede deg til 
den først. 

- Albert 
 

Jes 8:17 

Så vil jeg vente på Herren, 
som skjuler ansiktet for  

Jakobs hus,  
og sette mitt håp til ham. 



 

     

til inntekt for prosjektet. Dette er 
ikke helt avsluttet enda, men det 

er snakk om flere tusen kroner. 
Frimerkeklubben har laget eget 
frimerke med bilde av brønnen, 
og foreløpig har de solgt for 2000 
kr., og de har flere igjen. De kos-
ster kr.25 pr.stk. Ta kontakt med 

Jan Erik Norheim om du ønsker å 
kjøpe. Det er så flott når misjons-
prosjektet vårt engasjerer alle 
generasjoner i menigheten! 
Ny menighetsprofil er på gang. 
Spørreskjema er delt ut, og snart 
skal de danne grunnlaget for en 

profil som vil fortelle oss hvordan 

menigheten vår fungerer på ulike 
områder. Vi er glad for at Idar 
Halvorsen fortsetter som vår veil-
eder. 
Bensinstasjontomta er nå et 
rivningsområde. Vi er glade for at 

det endelig skjer noe! De har sagt 
at de regner med å være ferdig i 

løpet av januar. Så blir det spen-
nende å se hva som skjer med 
området som kommunen planleg-
ger å kjøpe. 

Barne og ungdomsarbeider Al-
bert har siden juli jobbet i 50% 
stilling. Menighetsrådet har ved-
tatt at stillingsprosenten opprett-

holdes frem til sommeren. Vi er 
takknemlig for den flotte jobben 
Albert gjør, og gleder oss over at 

han nå også har blitt medlem av 
vår menighet.  

Informasjon 
Prest Hilde Tveter har jobbet i 
60% stilling  i oktober og novem-
ber, og det har gått ganske greit. 
Det går fremover med helsen, 
men hun er ikke klar for å begyn-
ne for fullt riktig enda. En løsning 

med 80% jobb kan være aktuelt 
fra januar. 
Kirkens diakoniprosjekt er nå i 
siste del av planleggingsfasen. 
Albert og Hilde har vært på 
«Etter skoletid» på Elim i Tistedal 

og sett deres tilbud og snakket 
med lederne om deres erfaring. 

Vi satser på et ”Etter skoletid”-
tilbud på tirsdager fra kl.13.30—
16.00, og målgruppen vil være 
ungdomsskoleelever. Hos oss vil 
de få et enkelt måltid, mulighet 

til å spille, gjøre lekser eller bare 
prate og være sammen. For å få 
dette til å fungere er vi helt av-
hengig av mange frivillige. Noen 

har meldt sin interesse, men vi 
trenger enda flere. Ta kontakt 
med Albert om du har lyst til å 

bidra. 
Misjonsprosjektet vårt har fått 
mange bidrag den siste tiden. På 
generasjonsgudstjenesten i okto-
ber tok vi opp kollekt, og det ble 

hele 3600 kr til «vår» brønn i 

Sierra Leone. Ungdomsgruppa 
hadde kafè på MBU-dagen, og 
det ble over 1300 kr. Ungdom-
mene har også solgt kakebokser 

Vi gratulerer 

Marit Ellingsen, Fetsund, som blir 70 år på julaften. Vi ønsker deg 
Guds velsignelse over dagen, og tiden som ligger foran! 
 

Takk 
Hjertelig takk for vakre blomster, besøk og gode ord til 75-
årsdagen min !  Per Otto Nielsen 



 

 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 eller 18.00 Gudstjenes-
te. Kirkekjeks/ /kirkekaffe 
Kl. 18.00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

Søndag 07.desember 

Kl.11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd. 

 

Søndag 14. desember 

Kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Sidsel Grønberg leder. Ove 

Billington spiller. 
Forbønn: Mysen; Tekster: Jes 61:1-4, 
8-11; Sal 126 eller Luk 1:46b-55; 1 
Tess 5:16-24; Joh 1:6-8, 19-28 

 

Søndag 21. desember 

Kl. 18:00 Vi synger julen inn. 

Innslag og deltagelse fra me-

nighetens sang– og musikk-

refter. Gløgg og pepperkaker. 
Forbønn: Arendal; Tekster: 2 Sam 
7:1-11, 16; Luk 1:46b-55 eller Sal 
89:1-4, 19-26; Rom 16:25-27; Luk 
1:26-38 

Onsdag 24. desember 

Julaften - Kl. 15:00 Genera-

sjonsgudstjeneste. Hilde Tve-

ter taler, og M-kids synger.  
Tekster: Jes 9:2-7; Sal 96; Tit 2:11-
14; Luk 2:1-14, (15-20) 
 

Torsdag 25. desember 

1. Juledag - Kl. 12:00 Høy-

tidsgudstjeneste. Hilde Tveter 

taler. 
Tekster: Jes 52:7-10; Sal 98; Heb 
1:1-4, (5-12); Joh 1:1-14 
 

Torsdag 1. januar 

Kl. 11:00 Fellesgudstjeneste 

med menigheten i Tistedal 

metodistkirke. Hilde Tveter 

taler. 
Tekster: Fork 3:1-13; Sal 8; Åp 21:1-
6a; Matt 25:31-46 
 

Søndag 4. januar 

Kl. 17:00 Juletrefest. M-kids. 

Andakt ved Iselin og Albert 

Gjøstøl. Leker og gang rundt 

juletreet. Poser til barna! 
Forbønn: Biskop og tilsynsmenn Teks-
ter: Jes 60:1-6; Sal 72:1-7, 10-14; Ef 

3:1-12; Matt 2:1-12 

 

Søndag 11. januar 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Tale 

ved Hilde Tveter. Nattverd 
Forbønn: Hovedstyret og hovedkonto-
ret; Tekster: 1 Mos 1:1-5; Sal 29; 
Apg 19:1-7; Mark 1:4-11 
 

Søndag 18. januar 

Kl. 18:00 Kveldsgudstjeneste. 

Tale ved Hilde Tveter. 
Forbønn: Betaniens institusjoner og 
Betanien diakonale høgskole; Tekster: 
1 Sam 3:1-10, (11-20); Sal 139:1-6, 
13-18; 1 Kor 6:12-20; Joh 1:43-51 

 



 

     Onsdag 21.januar 

Kl.11:30 Formiddagstreff. 

Gjest: Terje Nohr som viser 

bilder fra gamle Halden. 

 

Søndag 25. januar 

Kl. 11:00 Felles bibeldag i Im-

manuels kirke. 
Forbønn: International Methodist 
Church, Oslo; Tekster: Jona 3:1-5, 
10; Sal 62:5-12; 1 Kor 7:29-31; Mark 
1:14-20 
 

Søndag 1. februar 

Kl. 11:00 Misjonsdag. Genera-

sjonsgudstjeneste. Tale ved 

Tove Odland. Sang av M-kids. 
Forbønn: Metodistkirkens misjonssel-
skap; Tekster: 5 Mos 18:15-20; Sal 
111; 1 Kor 8:1-13; Mark 1:21-28 

 

Søndag 8. februar 

Kl.11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd. 
Forbønn: Metodistkirkens speider-
korps; Tekster: Jes 40:21-31; Sal 
147:1-11, 20c; 1 Kor 9:16-23; Mark 
1:29-39 
 

Bønn skaper forandring 
At bønn er viktig har vi sikkert 
erfart både i eget liv og andres 

liv. Det er også viktig for felles-

skapet. Grunnlaget for vekst og 
forandring i menigheten er bønn. 
Jeg kjenner at Gud den siste ti-
den har lagt dette med bønnens 
betydning på mitt hjerte. Derfor 
tar jeg dette initiativet. Jeg vet at 

det er flere i vår menighet som 
ber mye, og har et hjerte for 
bønn, men det har vært vanskelig 

å få til egne bønnemøter. Jeg har 
ikke lyst til å sette bønnemøter 
opp på kalenderen som enda en 

aktivitet som man må finne plass 
til i en travel hverdag, og som 

kan kjennes som et nytt krav. Jeg 
tror vi bare må begynne å be, og 

så vil det utvikle seg derfra. Kir-
ken vil være åpen for bønn hver 
mandag fra kl.18-19—første gang 

01.12. Jeg vil være der så ofte 
jeg har mulighet. Du er hjertelig 
velkommen!  Har du bønne-
emner, så ta kontakt med meg.  
Hilde Kr. Hannestad Tveter 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

bestilles på telefon  41542838  
på søndager mellom 9.30– 10.00 

Filipperne 4.4-7. 
Gled dere i Herren alltid! Igjen vil 

jeg si: Gled dere! La alle mennes-
ker få merke at dere er vennlige. 
Herren er nær. Vær ikke bekym-
ret for noe, men legg alt dere har 

å be om, fram for Gud i bønn og 
påkallelse med takk! Og Guds 
fred, som overgår all forstand, 
skal bevare deres hjerter og 

tanker i Kristus Jesus. 
 

Dette er noen 
vers som jeg all-
tid har vært glad 
i, selv om det 
ikke er like lett å 
følge til enhver 

tid. Vi glemmer 

ofte å takke. Gud 
er trofast uansett. 
 
Jeg utfordrer Hilde Heimly Sæt-
her til å dele sitt bibelvers. 
Mvh 
Bjørg Torptangen  

 



 

 Vi ser tilbake 
Generasjonsgudstjenesten 19. 

oktober ble en festdag i kirken. 
Ca. 80 mennesker var til stede, 
og vi ble vitner til flott sang og 
dans av M-kids. Sangene, tekster 
og Hilde prest sin andakt hadde 
fokus på å hjelpe andre. Under 
andakten fikk vi møte både Jesus, 

disiplene og en liten jente med to 

fisker og fem brød. De fremmøtte 
barna spilte skuespill med stor 
iver, og fremførte rollene sine 
med glans. 
Sang og vitnegudstjenesten 

26. oktober ble en god opplevel-
se. Flere delte sine tanker om sin 
favorittsang, og Jenny Norheim 

sang sin sang. Jan Erik Norheim 
ledet, og stod for musikken. Det 
blir alltid gode samlinger når vi 
deler med hverandre!  

Allehelgensgudstjenesten 2. 
november gav rom for ettertanke 
og takknemlighet, og til å minnes 
de vi savner. Prest Hilde Tveter 

snakket i sin preken om ulike bil-
der på livet og døden, og det var 
nydelig sang av Cathrine R. Dahl. 

De som blir forfulgt for sin tro 
var i fokus torsdag 13.november. 
Det startet med felleskirkelig 
gudstjeneste i Frikirken hvor ge-
neralsekretær i Stefanusalliansen, 

Hans– Aage Gravaas, holdt ap-

pell. M-Kids sang og danset sang-
er og danser som matchet tema 
veldig godt, og høstet velfortjent 
applaus for sin sjarmerende opp-
treden. Etterpå gikk ca 200 styk-
ker i fakkeltog ned til Fisketorget 
hvor Gravaas også hadde ordet. 

M-kids og vi fra vår menighet 
gikk tilbake til kirken hvor vi kos-
te oss sammen med kakao og  
boller. Det var flott å ha med bar-
na og ungdommen på denne vik-
tige markeringen! 

Formiddagstreffets samlinger i 
høst har hatt spennende gjester, 

og samlet bra med folk. Oddvar 
Bjerkeli og Vidar Andersen gledet 

oss med flott sang og musikk i 
oktober, og i november tok Kari 
og Petter Evensen oss med på 
turer med Speidergildene i inn og 
utland gjennom ord og bilder.  

 

Vi ser fremover 

Åpen torsdag med julebord er 
det 4.desember. Alle familier tar 
med seg en rett til felles koldt-
bord. Etter maten er det advents-
samling i kirken ca.17.45, og  til 
slutt er det kaffe og kaker. 

«Maria—til toner av jazz» er 

en annerledes juleforestilling. 
Forteller er Birgitte B. Sæbø,  
musikken er ved Schow trio og 
finner sted i Tabernaklet 
17.desember. Konserten koster 
kr.100,- 

Julens samlinger blir som de 

var i fjor. Det blir generasjons-
gudstjeneste julaften, hvor barna 
og de unge er i fokus,  høytids-
gudstjeneste 1.juledag, felles 
gudstjeneste med Tistedal 1. 
nyttårsdag og juletrefest 4.januar 

Se kalender for flere detaljer. 
Formiddagstreffet i januar får 
besøk av Terje Nohr. Han vil vise 

bilder og fortelle fra gamle dager 
i Halden. 
Felles bibeldag blir det i Imma-
nuels kirke denne gang. Dagen er 

25.januar på formiddagen, men 
programmet er ikke klart i skriv-
ende stund.  
På Misjonsdagen 01.februar får 

vi besøk av Tove Odland. Hun vil 
tale og fortelle om Sierra Leone. 

Det blir generasjonsgudstjeneste 
denne dagen med sang og dans 
av M-Kids. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Jenny Norheim i sang under MBU-
gudstjenesten 16. november. 

I kirken møter man gode venner! Viktor 
Grinnbo og Alfred Fladeby koser seg 
sammen på julemessa! 

God stemning rundt kirkekaffebordet etter 
generasjonsgudstjenesten 19. oktober.  

En stor gjeng fra metodistkirken i Halden og i Tistedal deltok for å gjøre HalloVenn-
feiringen uforglemmelig for de oppmøtte barna. Fr.v.: Cathrine R. Dahl, Hilde-Gunn 
Halvorsen, Wenche Sørsdal, Jon Erlend Halvorsen, Juliane ”Pus” Norheim, Morgan B. 
Pettersen, Simon H. Tveter, Pål Andor Høvik, Frode og Bjørnar Bukholm. 



 

     Verdifull julemesse 

kose seg sammen, her kan vi slå 
av en prat med mennesker som 
vi ikke ser så ofte, og barna ko-
ser seg med å selge lodd.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Noen sanginnslag hadde vi også 
underveis. M-Kids sang på fre-

dag, og på lørdag hadde vi be-
søk av Ada og Marthe-Kari 
Melkerud. Tusen takk til hver 
enkelt for alt dere har bidratt 
med, og til julemessestyret som 
har gjort en fantastisk jobb med 
å planlegge, koordinere, og 

gjennomføre julemessa på en så 

utrolig flott måte! Det økonomis-
ke resultatet ble over all forvent-
ning—hele 50 000 kr. netto!  

Julemessen ble verdifull for me-
nigheten—ikke bare på grunn av 
det flotte økonomiske resultatet, 
men fordi dette ble et felles pro-

sjekt som mange bidro til! Noen 
har vært samlet til arbeidsmøter 
gjennom hele året for å lage ting 

til messa. Mange har laget ting 
hjemme, og her har alle genera-
sjoner bidratt. Barna og ungdom-
men har bidratt gjennom at M-

Kids, Ten Fourteen og ungdoms-
gruppa har laget ting for salg, og 
frimerkeklubben hadde sin egen 
utlodning.  

Ja, til og med mennesker som 
bare har kjennskap til menighe-
ten gjennom vennskap med men-
nesker i menigheten har bidratt 
med ting for salg. Vi hadde ho-

vedutlodning hvor det har blitt 

solgt lodd gjennom flere måne-
der—også ute på butikker. Så var 
det en utlodning som gikk over 
de 2 messedagene, egen utlod-
ning med leker, kransekakelotte-

ri, loppishjørne med brukte ting 
og tombola for barn. Mange har 
gjort en stor innsats med å skaffe 

flotte gevinster! En annen verdi-
full gevinst av en slik julemesse 
er det hyggelig fellesskapet det 
blir under disse 2 dagene. Her 

møtes alle generasjoner og kan  



 

 

dele med våre søsken. Det var en 
forfriskende preken, og det er 

tydelig at Breda Antonsen trives 

med bibel– og teologistudier. 
Gamle og unge gav lovord etter 
prekenen.  

En av kveldens høydepunkter var 
velkomsten av et nytt medlem til 
menigheten. Vår egen ungdoms-
arbeider, Albert Andersen Gjøstøl, 

forlot Den norske kirke til fordel 
for vår menighet. Det ble en fin 
stund med forbønn og lykkeønsk-
ninger fra flere av menighetens 
menighetsrådsmedlemmer. Ung-

dommene ble invitert opp, og den 
nybakte metodisten syntes selv 
det ble en minneverdig kveld. 

Etter gudstjenesten ble det kafé 
med kakesalg til inntekt for mi-
sjonsprosjektet i Sierra Leone! 

MBU-dagen ble en svært hyggelig 
affære for de fremmøtte. Den 

årvisse feiringen av Metodistkir-

kens barne– og ungdomsforbund 
bød på flere innslag fra menighe-
tens unge, stort sett i form av 
sang og musikk. Salmebandet og 
Jenny Norheim hadde mange flot-
te bidrag, og husets organist Jan 

Erik Norheim deltok med sin sed-
vanlig høye musikalske kvalitet. 

På programmet denne dagen var 
vår hedersgjest Jacob Breda An-
tonsen, som er andreårsstudent 
på teologistudiet ved Menighets-
fakultetet. Jacob valgte å ta turen 
til oss denne kvelden for å dele 
noen ord rundt lignelsen om ta-

lentene. Han satte fokus på vårt 

ansvar for å ikke sitte stille og 
gjemme på gavene vi er kalt til å  

MBU-dagen 2014 



 

     

Jeg har også muligheten til å ta 

40 studiepoeng i disse fagene, og 

det kommer jo godt med.  

Jeg har funnet meg til rette i en 

av Misjonsforbundets menigheter, 

Salem, og jeg holder også til i 

ungdomsmenigheten Touchpoint. 

Det er nok å bryne seg på, og vi 

blir utfordret på troen og livet 

stadig vekk.   

På Oppturene (temauker for bi-

belskolen) har vi blant annet lært 

om forhold og nå sist om å være 

lys og salt i verden.  

Jeg gleder meg til fortsettelsen av 

året og håper og se dere alle på 

Ansgar Gospel Choirs konsert på 

Røde Mølle i Fredrikstad 22. 

mars.  

Vil du vite mer om livet på bibel-

skole? Følg med på Ansgarblog-

gen.no eller min personlige 

blogg: 

thehogwartsgirl.wordpress.com 

Den 8. august i år begynte jeg mitt 

første eventyr utenfor Iddefjordens 

pryd. Nå bor jeg 6 timer med tog 

hjemmefra i Sørlandets perle, Kris-

tiansand. Jeg går nå på Ansgar Bi-

belskole og nyter mitt første år 

hjemmefra på Ansgarskolens stu-

denthjem, som ligger ca. 5 minut-

ters gange fra skolen. Jeg bor i en 

leilighet sammen med to andre 

flotte jenter, en fra Sandefjord og 

en fra Kristiansand. Men nok om 

leiligheten.  

Hva gjør en på bibelskole, spør du 

kanskje deg selv? Vel, her på Ans-

gar er det to skoler en høyskole og 

en bibelskole. På bibelskolen er det 

4 linjer: Musikk, Lyd/Lys/Scene, 

Disippel og Krik. Jeg har valgt å 

fordype meg i musikken. På bibels-

kolen lærer vi blant annet om Tro 

og Identitet, Etikk og Troslære, 

Målrettet liv og vi har et fag hvor vi 

lærer om det vi har lest. I tillegg 

har vi linjefag som Musikkteknolo-

gi, samspill, arrangering og nota-

sjon og kor.  

 

Brev hjem 
fra Silje Marie Halvorsen 
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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 

 

 

                 

 

           

 

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

www.berg-sparebank.no 

   Ledig annonseplass 
   Ledig annonseplass 


