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Halden metodistmenighet var vertskap for Metodistkirkens års-
konferanse 18.-21.juni, og bildet er tatt i den forbindelse. Kirken 
vår ligger vakkert til med utsikt til festningen.  
Foto: Simon Hannestad Tveter 

  Vi ønsker bladets lesere en riktig god sommer! 



 

 

Gud med oss—alle dager! 

Se, jomfruen skal bli med barn og føde 

en sønn, og de skal gi ham navnet Im-

manuel – det betyr: Gud med oss. Mat-

teus 1, 23  

Da vi i fjor høst skulle velge motto til 

Metodistkirkens årskonferanse var 

det naturlig  å velge teksten i Hal-

dens byvåpen: Gud med oss. Ikke 

bare fordi det er byjubileum, men 

også fordi Halden som eneste by i 

Norge har en tekst om Gud i sitt by-

våpen. Immanuel er også et av nav-

nene brukt om Jesus. Vi hadde en 

undertekst hver dag gjennom konfe-

ransen: Gud med oss— rundt bor-

det, i gleden, i tjenesten og alle da-

ger.  

Som menighet fikk vi virkelig erfare 

at Gud var med oss i planlegging, 

forberedelser og gjennomføring av 

årskonferansen. Alt gikk så fint, og 

vi er så takknemlige! Men det som 

En hilsen til deg 

Bladets Redaktør: Hilde Kr. Hannestad Tveter 
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Kirkenytt 
Metodistkirken  

Halden  

allikevel gleder oss mest er at Gud 

var med i gudstjenester,  konsert 

og forhandlinger slik at mennes-

ker ble berørt og fikk møte Jesus. 

Når noen sier «Jeg er så velsig-

net» eller «Jeg fikk møte Jesus i 

kveld» eller «Etter denne preken 

vet jeg hva min tjeneste for Gud 

er»,  da vet vi at Gud har vært på 

ferde! Det er stort! Det var det vi 

ba om på mandagskveldene i flere 

måneder før konferansen. 

På søndagen kunne vi avslutte 

konferansen med ordene om at 

Gud er med oss alle dager. Han er 

med alle dager, og han er med 

alle mennesker. Det er budskapet 

vi må ta med oss ut av kirkene, ut 

i vår hverdag—i møte med men-

nesker. Gud ønsker å gå sammen 

med oss alle dager, og alle slags 

dager fordi han elsker oss så høyt. 

Han sendte sin sønn, Immanuel, 

for at vi ikke skulle være alene.  

God sommer!     Hilde  Tveter 



 

     

aktuelle temaer med tanke på å 
kunne utruste og inspirere folk til 

tjeneste. Samlingen fokuserer på 
det å være med å skape utvikling 
og vekst i den menigheten du til-
hører. Les mer på Metodistkir-
kens hjemmeside  Er du interes-

sert? Ta kontakt med presten. 

 
Lokalpredikantkurs blir det på 
østlandet til høsten. Kurset er i 
metodistisk teologi og historie, og 
holdes over 4 helger—3 i Oslo og 
1 i Halden. For mer informasjon—

ta kontakt med presten eller se 
hjemmesiden til seminaret: www. 
metodistkirken.no/seminaret  
 
Alphakurs står på planen i høst. 
Vi inviterer alle som er interessert 
i å vite mer om Alpha til Alpha-

middag mandag 14 september. 
Dersom det blir nok påmeldte 
starter vi opp mandag 21. sep-
tember. Siste kursdag blir 7. de-
sember. Kurset vil være på man-
dager. Vi vil også bruke 1 lørdag, 

og ha en egen Alphagudstjeneste 
en søndag. Mer info vil bli lagt ut 
på hjemmesiden etter hvert. Der-
som du allerede nå vet at dette 
er noe du kan tenke deg så gi 
presten beskjed. 
 

Kirkesalen har blitt pusset opp 
til årskonferansen, og det har 

blitt så fint! Veggene er malt hvi-
te, og lister har blitt slått på der 
skjøten mellom veggplatene var. 
Det har blitt lagt nytt teppe i al-
terring i en lysgrå farge, og ny 
løper har samme farge. Nytt tep-

pe i gang og garderobe er i en 
mørkere gråfarge. Prekestol, al-
ter, alterring og døpefont har blitt 
malt i hvitt og lysegrått. Orgelet 
har blitt bygget inn mer, og holdt 
i samme farger som alterparti. 
Med Jan Erik Norheim i spissen 

har en betydelig dugnadsinnsats 
har blitt lagt ned for å få dette til! 
Vi har også vært så heldige at vi 
har fått støtte på 85 000 kr fra 
Sparebankstiftelsen. Det er vi 
svært takknemlige før!  
 

Tilbygg og Busterudgata 4 har 
også blitt malt. Hele tilbygget er 
malt med ett strøk, og B4 har 
også fått ett strøk maling. Her 
trengs et strøk til. Takk til alle 
som har bidratt til at kirken vår 

har blitt så fin—både innvendig 
og utvendig! 
 
Called2serve er motto for me-
nighetsutviklingsskolen i Tallinn 
24-27 september. Den tar for seg 

Vi gratulerer 
Asbjørn Helmer Olsen som blir 80 år 03.juli! Asbjørn har i flere 

ti-år vært en sentral leder i menigheten, og har innehatt de fleste 
verv. De siste årene har dessverre vært preget av sykdom, men 
Asbjørn har fortsatt et stort hjerte for Jesus og for menigheten! Vi 
ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden! 
 
Karin Wilhelmsen som fyller 90 år 22.juli! Karin kom med i me-
nigheten i godt voksen alder, og ble aktivt med  i gudstjenesteliv 

og formiddagstreff. Vi ønsker Guds velsignelse over dagen og 
fremtiden! 



 

 Faste samlinger: 
Tirsdag 
Kl. 13:30-16:00: «Etter skoletid» 
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 5. juli: 

Kl.11:00: Felles sommerguds-

tjeneste i Kristi Menighet Be-

tel. Simon Papworth fra Frikir-

ken taler. 
Forbønn: Sandnes; Tekster: 2 Sam 
5:1-5, 9-10; Sal 48; 2 Kor 12:2-10; 
Mark 6:1-13 
 

Søndag 12. juli: 

Kl.11:00: Felles sommerguds-

tjeneste i Frikirken. Rolf Arild 

Engebretsen fra Baptistkirken 

Tabernaklet taler. Nattverd. 
Forbønn: Egersund; Tekster: 2 Sam 
6:1-5, 12b-19; Sal 24; Ef 1:3-14; 
Mark 6:14-29 
 

Søndag 19. juli: 

Kl.11.00: Felles sommerguds-

tjeneste i Baptistkirken Ta-

bernaklet. Kristi Menighet Be-

tel stiller med taler.  

Forbønn: Flekkefjord og Lista; Teks-
ter: 2 Sam 7:1-14a; Sal 89:20-37; Ef 
2:11-22; Mark 6:20-34, 53-56 
 

Søndag 26. juli 

Kl.11:00: Felles sommerguds-

tjeneste i Kristi Menighet Be-

tel. Svein Langebråten fra 

Baptistkirken Tabernaklet ta-

ler. 
Forbønn: Sommerfesten på Drott-
ningborg; Tekster: 2 Sam 11:1-15; 
Sal 14; Ef 3:14-21; Joh 6:1-21 
 

Søndag 2. august 

Kl.11:00: Felles sommerguds-

tjeneste i Metodistkirken. Sig-

vald Steilbu fra Frikirken taler. 

Nattverd. 

 

Søndag 9. august 

Kl.11:00: Sanggudstjeneste. 

Felles sommergudstjeneste i 

Baptistkirken Tabernaklet. Hil-

de Tveter taler. Familien 

Ozolini fra Latvia spiller og 

synger.  

 

Søndag 16. august 

Kl.18:00: Sangcafé. Felles 

sommergudstjeneste i Frikir-

ken. Sang og vitnesbyrd av 

Irene og Roberth Johansson 

 

 

Fredag 21. - søndag 23. 

august 

Menighetshelg i Kornsjøbukta. 

Alle er velkomne!   

 

Søndag 23. august 

Kl.12:00 Gudstjeneste i Korn-

sjøbukta.  

 



 

     Søndag 30. august 

Kl.11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. 

 

Torsdag 03.september 

Kl.16.30 Myldredag starter 

opp igjen etter ferien 
 
Søndag 06.september 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd 
 
Søndag 13. september 

Kl.11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. 
 

Mandag 14. september 

Kl.18:00 Alphamiddag 
 
Onsdag 16. september 

Kl. 11:30 Formiddagstreff 

 
Fredag 18.september 

Kl.17:00 Lederseminar m/ Egil 

Svartdal på Salen 

Kl.19:30 Møte m/ Egil Svart-

dal. Tema: Gi det videre 
 
Søndag 20. september 

Kl.11:00 Misjonsgudstjeneste. 

Besøk fra Sierra Leone.  

 
Torsdag 24.september 

Kl. 16:30 Åpen torsdag 

 
24-27. september 

«Called2serve». Menighetsut-

viklingsskole i Tallin 

 
Søndag 27.september 

Kl.11:00 Gudstjeneste 
 
Menighetshelg 21-23. august 

Denne helgen samles vi til sosialt 
samvær, lek og moro, sang og 

musikk, bibellek og gudstjeneste. 
Vi legger opp til en helg som pas-
ser for hele familien. Vi begynner 
med varm  kveldsmat kl.19.00 på 
fredag, og avslutter med gudstje-

neste og kirkekaffe søndag for-
middag kl.12.00. Prisen er kr. 
300 for barn og kr.400 for voksen 
for hele helgen. Da er kveldsmat 
fredag, frokost lørdag og søndag 
og lunsj lørdag inkludert. Lørdag 
blir det grilling, og alle tar med 

seg det de ønsker å grille, drikke 
og snop til lørdagskvelden.  Det 
blir mange spennende aktiviteter, 
og god tid til sosialt fellesskap. 
Det er mulig å søke menigheten  
om økonomisk støtte dersom pri-
sen gjør det vanskelig å være 

med. Påmeldingsfrist er 1.august. 
Du kan melde deg på til menighe-
tens telefon 41542838 eller  hal-
den@metodistkirken.no Mer in-
formasjon vil bli lagt ut på hjem-
mesiden og facebook. 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

bestilles på telefon 41542838  
på søndager mellom 9:30–10:00 

Jeg får trøst og styrke av å lese i 
Jesaja! Særlig 
synes jeg kapit-
tel 12 er fint, 
og det vil jeg 
dele med dere. 

Jeg utfordrer 
Minerva Dam-
gaard til å dele 
sitt bibelvers. 
Dina Cecilie 
Billington 



 

 

Søndag 26. april ble litt av et ka-

las. Selv om det var en ordinær 

gudstjeneste, fikk de fremmøtte  

både høytids– og konsertfølelse i 

løpet av denne søndags formidda-

gen.  

 

Prest Hilde Tveter, som både le-

det og prekte denne søndagen, 

hadde et spesielt fokus på Jesus 

som sammenlignet seg selv med 

”den gode gjeteren”, som gir livet 

sitt for sauene. 

 

Det som var spesielt hyggelig var 

medlemsopptagelsen, hvor tre 

nye medlemmer og et menighets-

barn skulle skrives inn i menighe-

ten. De nye var Minerva Dam-

gaard, Dina og Ove Billington. 

Dinas sønn, Gabriel Nordsjø, ble 

skrevet inn som menighetsbarn. 

Det var ekteparet Billington som 
hadde ansvaret for sang og mu-
sikk denne dagen, og det var 
svært vakkert når Dina fremførte 

sin sanger for oss. De fikk en god 
velkomst av menigheten. 

 
Nattverdsbordet var også åpent 
denne søndagen, og det ble ser-

vert kirkekaffe etter at gudstje-
nesten var over. 

 Medlemsopptagelse  

Festgudstjeneste på  1. Pinsedag  

Den felleskirkelige festgudstje-
nesten i Busterudparken samlet 
imponerende 470 mennesker! De 
fremmøtte fikk oppleve en guds-

tjeneste som ikke bare feiret Ån-

den, men hvor Ånden var til ste-
de og berørte hjertene og skapte 
en helt spesiell atmosfære.  
 
Prost Kari M. Alvsvåg var liturg, 
og musikken var ved et hornor-

kester satt sammen av blåsere 
fra Frelsesarmeen og Salen. Våre 
egne Jenny Marie Norheim og 
Cathrine R. Dahl bidro med solo-
sang, og prest Hilde Tveter talte. 

Det var en stor opplevelse å få  

dele ut ordet og brødet midt i 
byen. Mange gikk til nattverd. 
Etterpå var det kirkekaffe med 
boller og pølser sponset av byens 

næringsliv. Det dårlige været som 

var spådd uteble, og vi fikk opp-
leve nydelig sol og varme! 
 



 

     Dåpsgudstjeneste på Betel  

Søndag 7.juni var vi samlet til 
dåpsgudstjeneste i Kristi menig-
het Betels lokaler på Os. Det var 
en av menighetens ungdommer, 

Prince Iradukunda, som ble døpt 
med full neddykkelse i dåpsbas-
senget. Prest Hilde Tveter forret-
tet dåpen, og holdt dagens pre-
ken. 
 
Tema for preken var: Lev i Ham, 

vær rotfestet i Ham og bygd på 
Ham. Dina Billington sang 2 sang-
er med tonefølge av mannen Ove 
Billington. Ove spilte også til fel-
lessangene denne dagen. Dina 
sang sanger hun selv hadde kom-

ponert, og som hadde nære og 
personlige tekster. Vakkert! Flere  

av salmene var på både swahili , 
engelsk og norsk.. Prince sin mor, 

Godelive, sang også, og delte sitt 
vitnesbyrd. 

Dåpsfesten fortsatte med kirke-
kaffe i Metodistkirken. Vi gratule-
rer Prince, og ønsker Guds vel-
signelse over ham og familien! 

Takkedag med barnevelsignelse 

Den årvisse takkedagen ble av-
holdt søndag 14. juni. Ca. 65 per-
soner var møtt opp for gudstje-
nesten, som hadde et spesielt 

fokus på takknemlighet overfor 
Gud og mennesker. 

En litt spesiell takkedag var det 
også, i og med at det ble gjort en 

velsignelseshandling for lille Minni 
Rebecca Andersen Gjøstøl. Hun 
og storesøster Jennifer Aliyah ble 
samtidig skrevet inn som menig-
hetsbarn  i vår kirke. Sistnevnte 
ledet menigheten i  ”Nederst  

sitter tærne” sammen med mor 
Iselin Gjøstøl. Prest Hilde Tveter, 
som både ledet og prekte denne 
dagen, åpnet gudstjenesten med 

invitasjon til å synge Dass-
salmen ”Om alle mine lemmer”. I 
prekenen fokuserte hun på lig-
nelsen om såkornet og senneps-
frøet, og inviterte også til natt-
verd mot slutten av gudstjenes-
ten. 

 
Denne dagen sang Jenny Nor-
heim sammen med Jan Erik Nor-
heim på flygel. I tillegg hadde 
Arnstein Andersen med gitaren 
og sang  en sang for de frem-

møtte. Det var også flott å høre 
kirkens orgel bli tatt i bruk for 
første gang på lenge. Etter guds-
tjenesten ble det en trivelig sam-
ling i kirkesalen med kirkekaffe. 



 

 Menighetens liv i bilder 

Gro, Juliane og Kirsti i kafeteriaen på 
17.mai. Rundt 350 mennesker var 
innom kirken denne dagen! 

Det var mange barn og ungdommer 
på dugnad i mai. Håvard synes det er 
gøy med såpebobler! 

Prince Iradukunda blir døpt av prest 
Hilde Tveter i dåpsbassenget i Betel 
søndag 7.juni. 

Misjon, Bibel og omsorg, sammen 
med 50+ gruppa, var på besøk hos 
Gjerløw på Stokke bru i juni. 

Minni Rebecca Andersen Gjøstøl ble 
velsignet på takkedagen 14.juni. Her 
er hun sammen med mamma Iselin, 
pappa Albert og Hilde prest. 

Thea og Elise er flotte duskedamer og 
heier på laget vårt «Apostlenes gær-
ninger» under Central Open i juni. 



 

     Flere bilder fra årskonferansen 

  

Juliane og Kirsti Norheim, og Cathri-
ne R. Dahl var forsangere under 
gudstjenestene. 

Legdelegat Jan Erik Norheim og prest 
Hilde Tveter under forhandlingene i 
Brygga kultursal. 

Frukt og prat i sola utenfor hotellet i  
pausene gjorde godt! 

Noen av gledesprederne som sang 
under forhandlingene lørdag. 

Albert A. Gjøstøl talte i kallsgudstje-
nesten lørdag. 

Jorunn Wendel gikk over i pensjonis-
tene rekker i kallsgudstjenesten lør-
dag. 



 

 



 

     

følgende oppfordring til de frem-
møtte ved prekenens slutt: ”Dere 
har nå vært gjester. Nå er det på 
tide å være tjenere.” En sterk 

nattverdsstund fulgte prekenen.  

Vår egen Jonas B. Pettersen lot 
oss nyte fremragende gitarspill, 
og saksofonist Arild Elnes akkom-
pagnerte Jan Erik Norheim videre 

under gudstjenesten.  

Den første av tre gudstjenester 
under Årskonferansen 2015 ble 
avholdt med stor glød i en full-
stappet Halden Metodistkirke. 

Mange hadde funnet veien for å 
se biskop Christian Alsted (taler) 
og tilsynsmann Øyvind Helliesen 
(liturg) sparke i gang Årskonfe-
ransen. Menighetsrådsleder Jan 
Erik Norheim ønsket velkommen, 
og var også dagens organist. 

 
De som virkelig gav liv til guds-
tjenesten, var imidlertid M-kids, 
som var i fyr og flamme denne 
torsdag ettermiddagen. Etter fle-
re kjente melodier og ikke minst 

”Livsglede”, var det lite annet enn 
smil å spore i forsamlingen. Bis-
kop Alsted talte over lignelsen om 
kongssønnens bryllup - om tje-
nerne som må ut på gatene og 

hente nye gjester. Han hadde  

Åpningsgudstjeneste 

Forhandlingene i Kultursalen 

Foto: Brobyggeren 

Før forhandlingene startet var det 
«Ord for dagen». Dette var sang 

og musikk, bibeltekst og bilde 
som passet til mottoet for dagen. 
Irene Lundblad sang fredag, og 
Aasmund Kaldestad lørdag—
begge med tonefølge av Jan Erik 
Norheim. Bibeltekstene ble lest 
av Sidsel B. Grønberg og Albert  

A. Gjøstøl. Dette ble en svært fin 
start på dagen, og denne roen 
preget forhandlingene videre. På 
fredag morgen var det påvirk-

ningstorg hvor de ulike utvalg, 
styrer og råd i kirken fikk presen-
tere seg, og tok i mot delegater  
for å få innspill på rapporter, og 
ta i mot gode ideer. Forhandling-
ene bar preg av respekt for hver-
andre, også i de vanskelige sake-

ne. Valg gikk også greit, og det 
ble godt tatt i mot da Frøydis 
Grinna og Audun Westad ble 
valgt som delegater til general-
konferansen (bildet). Varm mot-
tagelse fikk også koret Gledes-

sprederne som overrasket med 
glad sang under forhandlingene! 



 

 Inspirasjonssamling med fokus  på ungdom 

Gospelkonsert i Pinsekirken Salen 

Fredag kveld svingte det skikkelig 
i Salen! En nesten fullsatt sal fikk 
høre fengende gospel med trøkk, 
men også rolig, inderlig gospel. 

Mange av sangerne i sangfestko-
ret fra Sangfesten på Kjølberg var 
med i gospelkoret —også denne 
gangen under ledelse av Ruth 
Waldron, og med mannen Emma-
nuel på tangenter. Med seg had-
de de Håkon Øgreid på gitar, Hå-

kon Eivind Larsen på bass, og 
Daniel Hinderaker på trommer. 

Ruth sang også solo, og fikk  med 
seg forsamlingen på allsang. Ko-
ret hadde dyktige solister i Marte 
Hval og Jenny Norheim.  

 
Underveis i konserten fikk vi høre 
2 vitnesbyrd om hvordan Gud er 
med i hverdagen. Cathrine R. 
Dahl fortalte om hvordan Gud 
alltid sørget for at stemmen hen-
nes fungerte når hun skulle 

synge. Silje Marie Halvorsen for-
talte om hvordan troen hadde 
blitt styrket gjennom undervis-
ning og åndelige erfaringer i løpet 
av året på Ansgarskolen. 
 

Denne kvelden ble det samlet i 
18 000 kr til Funds of mission in 
Europe. Etter konserten sørget 
Ten Fourteen for salg av kaffe, 
kaker og pølser i kafeteriaen. Tu-
sen takk til dere for innsatsen! 

Jon Løvland inviterte til inspira-
sjonssamling på Thon hotell fre-
dag ettermiddag. Tema var: 
«Menighetens investering i ung-

dom, sang og musikk». Jon had-
de med seg et av investerings-
prosjektene Flekkefjord menighet 
har investert i—nemlig tromme-
slageren Daniel Hinderaker. Han 
hadde fått lov til å lære og utvikle 
seg i kirken, og nå er han en et-

terspurt trommeslager! Noe vi 
selv fikk erfare på konserten se-
nere på kvelden. Etter noen år 
hjemmefra har han nå flyttet til-
bake til Flekkefjord, og er klar for 
å bruke sin kompetanse til beste 

for menighetens unge! Daniel, 
Jon og Emmanuel Waldron spilte 

musikk på Ipad, mens Ruth Wal-

dron fikk oss med på allsang. 
Også Ruth og Emmanuel fortalte 
om hvordan deres vei inn i sang 
og musikk var, og om mennesker 
som trodde på dem. Vi må våge å 
slippe ungdommene til! Ingen 

kunne unngå å gå inspirerte ut 
etter denne samlingen! 



 

     Byvandringsstopp i Metodistkirken 

Årskonferansens mange punkter i 
programmet inkluderte også et 
fra Haldens 350-årsjubileum. 
Som et ledd i Haldens 350-

årsmarkering var det lørdag ar-
rangert en ”pilegrimsvandring” 
mellom de forskjellige menighete-
ne i Halden.  
 
Fjerde stopp på denne ferden var 
Halden metodistkirke, og når de 

vel 50 deltagerne ankom kirken, 
ble de møtt av delegater som 
sang Charles Wesleys salme ”Å 
kunne jeg på englers vis”. Videre 
ble deltagerne på vandringen 

presentert for Metodistkirkens 
historie i Halden. Ragnar Falch 
omtalte det historiske. Etterpå 
sang M-Kids, og Anne Cathrine 

Høvik og Albert A. Gjøstøl fortalte 
om menighetens arbeid med barn 
og unge.        Foto: Brobyggeren 

Kallsgudstjenesten 

Den tradisjonsrike kallsgudstje-
nesten ble avholdt lørdag etter-

middag, og ble åsted for mye et-
tertenksomhet og vakker musikk. 
I tillegg til Jan Erik Norheim på 
orgel og flygel deltok Vegard 
Grinnbo på trompet. 
 

Etter et par salmer ble det satt 
fokus på de som har trådt ut av 
Metodistkirkens tjeneste—og inn i 
pensjonistenes rekker. Disse ble 
behørig takket og gitt blomster. 
Etterpå ble alle årskonferansens 
pensjonister kalt frem for å motta 

håndlagd keramikk fra Rokke; 
smakfulle krukker med ornamen-
ter og påmalt kors og flamme. 

Etter forskjellige hilsener fra flere 
parter, samt vakker sang fra 
Cathrine R. Dahl, leste Sidsel B. 

Grønberg evangelieteksten. Da-

gens taler var Albert A. Gjøstøl, 
som tok utgangspunkt i Jes 6:1-9 
og talte om kall og tjeneste i 
Guds rike. I prekenen oppfordret 
Gjøstøl til å tro på at Gud har kalt 
en til tjeneste slik en er, og at en 
ikke må vente på et ekstraordi-

nært kall for å tjene Guds rike. 
 
Etter prekenen ble det presenta-
sjon og ”Den historiske prøving” 
av de som skulle ordineres dagen 
etter. Prøvingen består av mange 

spørsmål som må besvares før en 
person kan ordineres til tjeneste. 
Etterpå ble det forbønn for ordi-
nandene. Kallsgudstjenesten var 
en sterk og god høytidssamling 
for årskonferansens deltagere. 
Gudstjenesten ble avsluttet med 

Wesley-salmen ”Jeg har et hellig 
kall”. 



 

 

Programlederduoen hadde fått i 

oppgave å lage en liten quiz, og 

svarte med et stort gameshow. 

Deltagerne var Svein Veland, 

Frøydis Grinna og Per Bradley. 

Quizen gikk i stor grad ut på fak-

ta om Halden. Tilsynsmann Ve-

land gikk av med seieren, og 

kunne få med seg en flott veske 

med motiv av Haldens bybrann i 

1716. 

Filmgutta i menigheten hadde 

slått på stortromma denne gang-

en og snekret sammen en kome-

dieperle av en dokumentar om et 

fiktivt kirkesamfunn kalt Crossfit. 

Fokuset lå på trening og å holde 

seg i form—samtidig som man 

fikk næring i komme sammen om 

Guds ord. Øvelser som kirke-

benkpress og situps for å ta imot 

nattverden måtte gjennomføres 

for å høre til hjorden. En stor 

takk til menighetens ungdommer, 

som sannelig lot delegater og 

andre deltagere få strukket lat-

termusklene denne kvelden. 

Av de mer seriøse innslagene 

denne kvelden var tenor Aas-

mund Kaldestad, som sang ”You 

raise me up” og ”Kjærlighet”. 

Dette var også svært vellykket. 

Vi takker for en fin kveld! 

Det er vanskelig å skrive om Års-

konferansen 2015 uten å bli altfor 

selvopphøyende. I det store og 

det hele gikk det nemlig knaken-

de bra, og festkvelden var intet 

unntak. Alt fra vakre borddekora-

sjoner til himmelsk tenorsang 

gjorde kvelden til en vi sent vil 

glemme. 

Jørgen Konradsen og Jacob Breda 

Antonsen sparket det hele i gang 

med god og lun tørrvittighet, og 

utfylte hverandre godt i rollene 

som programledere. Selv om de-

res primæroppgave var å presen-

tere poster i kveldens program, 

lot de ikke dette stoppe morsom-

hetene, som i sannhet ble servert 

på løpende bånd.  

Maten var også upåklagelig. Til 

forrett ble det servert soppsuppe, 

en sannsynligvis svært usunn, 

men nydelig liten sak. Hovedret-

ten var oksestek, og denne var 

også en kulinarisk nytelse. Til 

dessert fikk deltagerne servert 

sjokolademousse med bær.  

Det var flere faktorer som gjorde 

kvelden til en suksess: 

Kirkens eget Salmeband© gjorde 

også en solid opptreden denne 

kvelden. Til tross for mange kilo-

meters boavstand  mellom band-

medlemmene var samklangen 

solid og harmonisk. Det var ele-

menter av pop, rock og funk, og 

Jenny og Juliane sang godt, som 

vanlig. Senere spilte også Jan 

Erik og Jenny sammen, til stor 

forlystelse for de oppmøtte. 

Festkveld i kultursalen 



 

     Årskonferansens ordinasjonsgudstjeneste 

Immanuels kirke ble åsted for 
den storslåtte ordinasjonsguds-
tjenesten søndag 21. juni. Inng-
angsprosesjonen ble akkompag-

nert av Jan Erik Norheims selv-
komponerte stykke. Prest Hilde 
Tveter ledet gudstjenesten. Etter 
prosesjonen åpnet biskop Alsted 
med en vittig bemerkning om at 
det var hyggelig for en metodist-
biskop å stå i Landstads gamle 

menighet. Det er velkjent at 
Landstad hadde mer enn et horn i 
siden til metodistene. Denne da-
gen var imidlertid preget av alt 

annet enn fiendtlighet; Gudstje-
nesten var også den første av 
sommerens fellesgudstjenester 
for Betel, Tabernaklet, Frikirken 
og Halden metodistkirke. Hele 

450 mennesker deltok i gudstje-
nesten. 
 
Høydepunktet i gudstjenesten var 
ordinasjonen av prest Ingull 
Grefslie. Denne søndagen ble hun 

”eldste” i prestetjenesten, dvs. 
med fulle presterettigheter og –
plikter. I tillegg til henne ble alle-
rede vigslede diakon Anne-Linda 
Bratsberg Thorsen eksaminert og 
ønsket velkommen til tjeneste i 
Metodistkirken. I tillegg til til-

synsmennene deltok biskop eme-
ritus Øystein Olsen i ordinasjons-
handlingen. 

Det vakte munterhet i salen da 
man ikke klarte å bli enige om 
hvordan skråstolaen skulle påset-
tes. Tilsynsmann Veland trådte til 

slutt inn for å løse floken.  
 
Biskopen holdt en preken hvor 
han brukte fotballbanen som bil-
de på de kirkelige forhold. Hoved-
poenget var at vi er så komfor-
table på hjemmebane, når perso-

nene vi trenger å nå er på borte-
bane; vi må tørre å ha noen ”ut 
av kirken-opplevelser” for å opp-
leve fremgang i menighetslivet. 

Foto: Brobyggeren 

Jenny og Juliane Norheim sang 
”Pie Jesu” og ”When You Believe” 
til imponerte kirkegjengere. Jan 
Erik Norheim holdt i de musikals-

ke trådene fra start til slutt, og 
hadde med seg Andreas Gaulin, 
Pål Espen Gustavsen, Arild Elnes 
og Vegard Grinnbo på blåsein-
strumenter. Det var vanskelig å 
ikke la seg imponere! Før postlu-
diet ble gudstjenesten konkludert 

til tonene av ”Håpstango”. 
 
Gudstjenesten ble etterfulgt av 
en solid kirkekaffe i Metodistkir-
ken. Hele kirken måtte tas i bruk 
for å få plasser nok til alle—og 
selv da var det trengsel. Mange 

frivillige hadde stilt opp med ka-
ker, bakverk og pølsekoking.  
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