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Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!        

Fra venstre: Konfirmantlærer Albert A. Gjøstøl, Elise Wang Hoddø, Caroline An-
dersen, Prince Iradukunda, Precious Christina Okah, Nathalie Kaabbel og prest 
Hilde Kr. Hannestad Tveter.  

     Vi gratulerer våre flotte konfirmanter med vel  
         gjennomført konfirmanttid! 



 

 

Det levende ordet 

I år fyller Bibelselskapet i Norge 200 
år, og de er flinke til å sette fokus 
på Bibelen i mange ulike sammen-
henger. Det er festforestilling, 
standupshow, høytlesning fra Bibe-
len av kjente personer, og til og med 
bibelvers på bussene i Oslo. Også 
lokalt er det ulike arrangementer i 
løpet av året. I Halden planlegges 
det en markering til høsten. 

I menigheten vil vi også ha et ekstra 
fokus på bibelen i det kommende 
året. Jeg skal ha studiepermisjon 
deler av høstsemesteret, og jeg skal 
studere nettopp bibelteologi. I tillegg 
til å studere enkelte bøker i Bibelen, 
skal jeg også lære om hvordan Bibe-
len kan brukes i trosopplæring av 
barn og unge, og hvordan den kan 
brukes til å tolke våre liv i dag. 

Særlig det siste gleder jeg meg til. 
Etter noen år som prest oppdager 
jeg stadig hvordan Bibelens tekster 
er aktuelle i dagens samfunn, og i 
våre liv. Fortellinger, både i GT og 
NT, kan ligne på fortellinger i vårt 
eget liv, og det kan gi mening inn i 
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vår egen situasjon. Vi kan tolke 
vårt liv i lys av bibelfortellingen, 
og lære noe om oss selv. Det er 
spennende! 

Jeg synes det er så flott at man 
kan lese Bibelen på ulike måter i 
dag. Det finnes ulike utgaver i pa-
pir, man kan lese den på nettet 
eller man kan ha den som en app 
på telefonen. Det siste har jeg 
stor glede av. På den måten har 
jeg alltid Bibelen med meg. På 
denne bibelappen kan jeg også 
bruke forskjellige bibelleseplaner 
om ulike bøker i Bibelen, eller 
med forskjellige tema som f.eks: 
Et bedre liv, Trygg i dag og 23 da-
ger om kall, utrustning og tjenes-
te. Det finnes så utrolige mange 
spennende måter å bruke Bibelen 
på! 

Den er uten tvil verdens viktigste 
bok! Jeg håper at fokuset på Bibe-
len dette året kan inspirere til mer 
bruk av Bibelen i tiden som ligger 
foran! Jeg gleder meg til mulighe-
ten jeg får til å fordype meg i den!
Og jeg håper at det jeg lærer kan 
bli til inspirasjon både for meg 
selv, og for menigheten! 

Hilde Kr. Hannestad Tveter 



 

     

del oppgradering av våre byg-
ninger, så her er en stor utgifts-
post. Og så koster det å ha prest 
i full stilling, så om det fortsatt 
skal være slik må tas med i vur-
deringen. Vi har i flere år «spist» 
av kapitalen for å dekke under-
skudd, og slik kan det ikke være! 
Menighetsrådet vil nå, i samar-
beid med tilsynsmannen, se på 
hva vi kan gjøre for å snu denne 
utviklingen.  Samtidig må vi hver 
enkelt tenke igjennom hva vårt 
bidrag kan være for å styrke me-
nighetens inntekter. Det er glede-
lig at vi har en god stabilitet i tje-
nester og verv, og at der det 
kommer nye inn så er det men-
nesker som har kommet med i 
menigheten i senere år. Tusen 
takk til dere som har avsluttet 
deres tjeneste, og til dere som nå 
går inn i nye oppgaver! 

Menighetskonferansen 
 ble avholdt 11.mai. Samtalen 
om menighetens situasjon og 
fremtid var god. Vi opplever at vi 
klarer ganske bra å leve etter 
våre verdier om å være en varm, 
inkluderende, nær og disippelgjø-
rende menighet, og vi gleder oss 
over at vi er blant de menigheter 
som tar opp flest nye medlem-
mer. Rapportene viser også en 
svært aktiv menighet som når 
nye mennesker gjennom stadig 
nye tilbud. Men regnskapet gir 
oss grunn til bekymring. Et un-
derskudd på kr.247 000 handler 
først og fremst om at vi ikke har 
nok inntekter til å dekke de nød-
vendige utgifter. Kommunal refu-
sjon har blitt betydelig mindre, 
og vi opplever også en nedgang i 
faste gaver til menigheten. I 
2015 ble det også gjort en god 

Vi gratulerer 
Sigrid Hansen som fyller 95 år 26.juni!  
Truls Bigum som fyller 90 år 14. september!  
Stein Vinje Andersen som fyller 70 år 11.september! 
Vi ønsker Guds rike velsignelse over dagene og livet for dere alle! 
 
Tusen takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med vår 
kjære pappa, Trygve Pettersen, sin borgang! Takk  til alle som 
gav en gave til Metodistkirken! Bjørg, Bodil og Anne Pettersen 
 
Tusen takk til alle som på ulik måte har vist oss omsorg og 
godhet da vår kjære hustru, mamma, svigermor, bestemor og 
oldemor Laila døde fra oss. Takk til alle som kom og var med oss 
i begravelse og minnestund. Til Metodistkirkens skoleprosjekt i 
Sierra Leone har vi sendt 20 000 kr. Venners nærvær og delta-
gelse har vært godt i sorgen.  
Varme hilsener fra Åsmund, Bente og Anne Grete med familier 
 
Tusen takk for varme hilsener, vakre blomster, gaver til 
Metodistkirken og all trøst og omsorg som er vist oss ved vår 
kjære Asbjørns bortgang! 
Anne- Lise Helmer Olsen m/familie 
  
Tusen takk for gaven på kr. 2150,-til menigheten i Trygve 
Pettersens begravelse, og på kr. 11 500,- i Asbjørn Helmer Ol-
sens begravelse. Tusen takk for gaven på kr.20 000 til menighe-
tens misjonsprosjekt i Sierra Leone i Laila Ilegards begravelse. Vi 
er svært takknemlige for disse gavene! Menighetsrådet 



 

 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.17.15 Småbarnssang 
Kl.17.45: Sanggruppe for de 
største/ forming 
Kl. 18:15 Samling for de minste-
Ten Fourteen 
Lørdag  
Kl. 19:00 Ungdomsgruppe 
(oddetallsuker)  
Søndag  
Kl. 11:00/18.00 Gudstjeneste. 
Kirkekjeks/ /kirkekaffe 
Kl. 18:00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 
Søndag 05. juni:  
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Gun-
nar Bradley taler. Jan Erik 
Norheim leder. 
Forbønn: Stavanger Tekster: 1 
Kongebok 17:8-16, (17-24);Salme 
146; Gal.1:11-24; Lukas 7:11-17 

 
Søndag 12. juni:  
Kl. 11:00: Generasjonsguds-
tjeneste ved Ole Martin An-
dreassen og Hilde Tveter. Dåp 
Forbønn: Sandnes Tekster:1. Konge-
bok 21:1-10, (11-14), 15-21a;Salme 
5:1-8; Gal. 2:15-21 Lukas 7:36-8:3 

 
Søndag 19. juni:  
Kl. 11:00 Takkedag og første 
felles sommergudstjeneste. 
Atle Eidem taler. Nattverd. 
Kirkekaffe 
Forbønn: Årskonferansen Tekster: 1. 
Kongebok 19:1-4, (5-7), 8-15a; Sal-
me 42 and 43 ; Gal. 3:23-29; Lukas 
8:26-39 

Torsdag 23. - søndag 26. 
juni: Årskonferanse i Stav-
anger 
 
Søndag 26.juni: 
Kl.11:00: Felles sommerguds-
tjeneste for menighetene i 
Halden på torget. Mat og hav-
nefestival. 
 

Søndag 03.juli 
Kl.11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Tabernaklet. Jacob 
Breda Antonsen taler 
 
Søndag 10.juli  
Kl.11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Frikirken. Taler fra 
Betel 
 
Søndag 17.juli 
Kl.11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Metodistkirken.  
Simon Papworth taler 
 
Søndag 24.juli 
Kl.11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Betel. Taler fra Ta-
bernaklet 
 
Søndag 31.juli 
Kl.11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Frikirken. Roy S. 
Johansen taler 
 
Søndag 07.august 
Kl.11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Betel. Hilde Tveter 
taler 
 
Søndag 14.august 
Kl.11:00 Felles sanggudstje-
neste i Tabernaklet. Familien 
Ozzolini fra Latvia synger og 
spiller. Andakt ved Bjørnar B. 
Adolfsen. 
 
 
 



 

     Søndag 21.august 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Sam-
lingsdag. Hilde Tveter taler. 
Nattverd. Kirkekaffe 
 
Fredag 26—søndag 28. au-
gust  
Menighetshelg på Kornsjøbuk-
ta. Gudstjeneste der søndag. 
 
Torsdag 01.september 
Kl.16.30 Myldredag starter 
opp igjen 
 
Søndag 04.september 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Hilde 
Tveter taler. 
 
Søndag 11.september 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Hilde 
Tveter taler. Nattverd 
 
Søndag 18.september 
Kl.11:00 Generasjonsgudstje-
neste. M-Kids og Joyful. Albert 
A. Gjøstøl taler. Konfirmant-
presentasjon. Kirkekaffe 
 
Onsdag 21.september 
Kl.11:30 Formiddagstreff 
 
Søndag 25.september  
Kl.17:00 Wesleykveld. Sang, 
musikk og historie. 
 
Ferie og studiepermisjon 
Presten har sommerferie fra 
27.juni-24.juli.I tiden 12. sep-
tember til 11.desember har 
prest Hilde Tveter studieper-
misjon. Hun vil da ta et nett-
basert studium i bibelteologi. 
Det vil bli satt inn vikarer på 
søndager, til kirkelige hand-
linger og andre nødvendige 
oppgaver. Elles vil frivillige ta 
ansvar slik vi hadde det også 
under prestens sykemelding i 
2015. 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

 

For av nåde er dere frelst, ved tro. 
Det er ikke deres eget verk, men 
Guds gave. Det hviler ikke på gjer-
ninger, for at ingen skal skryte av seg 
selv. For vi er hans verk, skapt i Kris-
tus Jesus til gode gjerninger, som 
Gud på forhånd har lagt ferdige for at 
vi skulle vandre i dem. Efeserne 2, 8
-10 
Disse versene hviler jeg trygt i, 
det er av nåde, sier Paulus, at 
jeg/vi er frelst. Tenk at vi slipper 
å bygge på vår egen frelse, det 
holder det som Jesus har gjort. 
Det er en gave som ikke hviler på 
gjerninger, men vi er skapt i Je-
sus Kristus til gode gjerninger 
som Gud har lagt ferdige for oss 
for at vi skal vandre i dem. Er du 
og jeg villige til å gå inn i de gjer-
ningene, ikke for å bygge på vår 
egen frelse, men for at andre skal 
bli frelst. Lykke til! 
Jeg utfordrer Karl Petter Dahlman 
til å dele sitt bibelvers! 
Jan Erik Norheim 

Årets julemessekomité er  
i gang med planlegging. Vi 
trenger gevinster til hovedut-
lodning, og disse må vi få be-
skjed om innen 20.juli. Gi be-
skjed til Brith B. Pettersen 
(48295314). Gevinster til 
dagsutlodning kan vi ta imot 
helt frem til et par dager før 
julemessa. Loddbøker vil bli 
delt ut når vi starter opp igjen 
etter sommerferien. Det bare 
å begynne å være kreativ i 
forhold til det som skal lages 
til messa også! 



 

 

    Konfirmasjon 24.april   

Gå inn på hjemmesiden vår: 
www.metodistkirken.no/halden 
for å se flere bilder, og lese om 
de ulike arrangementene. 

Menighetens liv i bilder 

Koret Joy fra Petrikirken synger på 
vårtakkegudstjenesten  03. april.  

Konfirmanten Prince inviterte hele 
menigheten til selskap etter gudstje-
nesten. 

Jentegruppa Joyful sang på kvelds-
gudstjenesten ungdomsgruppa hadde 
ansvar for  22.mai. Fra v: Therese, 
Elise og Precious. 

Ellen leser bibelteksten på gudstje-
nesten 22.mai. 



 

     



 

 Minneord 

Trygve Pettersen ble født 
16.november 1922. Han vokste 
opp på Rødsbergs plass på Banken 
som den yngste av 5 søsken. 
Trygve giftet seg med sin Solveig i 
1950, og de fikk jentene Bjørg, 
Bodil og Anne sammen. Trygve 
jobbet som pølsemaker hele sitt 
yrkesaktive liv, og var ansatt både 
hos Bergstrøm og Groth.  
 
Trygve var en god historieforteller, 
og historiene ble ofte fortalt med 
et glimt i øyet. Barnebarna husker 
med glede alle historiene, og sitter 
igjen med minner om en aktiv, 
arbeidsom, eventyrlysten og snill 
morfar. Han var også en som de 
lærte mye av, både praktiske ting 
og verdier og holdninger. Noen av 
de mest spennende historiene 
Trygve fortalte var fra krigens da-
ger. Og i disse historiene kommer 
også Trygves verdier og holdning-
er frem. Han var en hjelpsom per-
son som satte andre først. 
 
Kontakten med Metodistkirken 
hadde Trygve både gjennom fami-
lie, og gode naboer, og da jentene 
var små ble de sendt på søndags-
skole der.  Men det var først i godt 
voksen alder at Solveig og Trygve 
ble medlemmer i menigheten. Det 
skjedde 21.desember 1997. Bare 
et par år etterpå døde Solveig, og 
det var et hardt slag for Trygve. 
Aktiviteten ble naturlig nok redu-
sert da han mistet sin gode livs-
ledsager. 
 
De siste årene bodde Trygve på 
Søsterveien omsorgsboliger. Han 
hadde astma og slet med pusten 
den siste tiden, og hjertet var 
også dårlig. Han døde hjemme i 
sin leilighet 13.mars i en alder av 
93 år.  
 
Vi lyser fred over Trygve Pettersen 
sitt gode minne! 

Anne Laila Ilegard ble født 
11.juni 1932, og båret til dåpen i 
Metodistkirken 24.august samme 
år. Hun begynte i søndagsskolen, 
så fulgte speider og sangkor, 
hvor hun fant sin plass blant sop-
ranene. Hun ble tatt opp som 
medlem av menigheten 30.april 
1950.  
 
Laila traff sin 
Åsmund i Me-
todistkirken. 
De var begge 
en del av ung-
domsmiljøet 
der, og etter 
hvert ble de 
kjærester. De 
giftet seg 
19.mai 1956, 
og flyttet inn i 
nybygd hus i 
Solliveien med 
bror Truls og 
familien i 1.etasje. Etter hvert 
kom jentene – Bente i 1958, og 
Anne Grete i 1962. De minnes en 
svært god barndom, med gode 
naboer, og mange unger i gata. 
Hjemme erfarte de at de alltid 
var gode nok, at de var elsket for 
den de var. 
 
Laila var svært gjestfri. Hjemme 
har hun og Åsmund tatt imot 
mange prester og predikanter. 
Hun likte å stelle i stand til midd-
ager. Da de bygde hus på Sole-
rødfjellet var det viktig med stor 
stue, slik at de kunne be sammen 
mange.  
 
Laila var så mild, omsorgsfull og 
trofast. Hun og Åsmund har be-
søkt mange som er satt til side, 
og i gudstjenesten har hun hatt 
sin faste plass. Laila var i mange 
år leder for Barnehjemsforening-
en, og var også trofast i bevert-
ningslag i kirken. 
 



 

     var leder av menighetsrådet i 
flere perioder, leder av kirkever-
ge-komiteen, leder av formid-
dagstreffet, legleder og legdele-
gat til Metodistkirkens årskonfe-
ranse. Han var også lokalpredi-
kant, og både prekte og ledet 
gudstjenester. Han var også 
svært aktiv i 
planlegging 
og gjennom-
føring av til-
bygget til kir-
ken som stod 
ferdig i 2001.  
 
Det er ikke få 
dugnadstimer 
Asbjørn har 
lagt ned i kir-
ken – både i 
praktisk ar-
beid og i ledelse av menigheten. 
Han var også en svært trofast 
gudstjenestedeltager, og en god 
støtte for de prestene som har 
betjent menigheten.  
 
Asbjørn var veldig glad i sang og 
musikk, og han var også i en 
periode leder av Metodistkirkens 
sangerforbund i Norge. Barne-
barna minnes en farfar og mor-
far som lekte masse med dem. 
Han var den som laget snø-
mann, akte på kjelke, kjørte 
dem i trillebår, og var en flittig 
kunde da de hadde kafeteria fra 
vinduet i huset. Han tok dem 
med på turer i skogen, tok dem 
ofte på fanget og sang med 
dem.  
 
Asbjørn ble gradvis dårligere 
etter en hjerteoperasjon i 2003, 
men bodde hjemme helt til fe-
bruar i fjor. De siste 10 månede-
ne bodde han fast på Solheim 
Senter. Her sovnet Asbjørn fred-
fullt inn i troen på sin frelser 
natt til 04.mai. 
 
Vi lyser fred over Asbjørn Hel-
mer Olsen sitt gode minne! 

Ellers var barn, barnebarn og ol-
debarn hennes store interesse. 
Hun fulgte med og ville til enhver 
tid vite hvor de var. Aller helst 
ville hun ha dem rundt seg. Også 
vennene sine tok hun godt vare 
på, med telefoner og besøk. 
Kvelden før hun døde var hun 
sammen med familien hjemme 
hos Anne Grete og Tor Egil. Der 
var barn, barnebarn og oldebarn 
representert. Lite ante de at det-
te ble siste gangen de skulle 
være sammen.   
 
Laila døde langfredag i armene til 
Anne Grete, og med sin kjære 
Åsmund sin som strøk henne på 
kinnet. Hun døde i det hjemmet 
hun elsket, og livsløpet var endt 
83 år etter at hun også kom til 
verden hjemme.  
 
Vi lyser fred over Laila Ilegard 
sitt gode minne! 
 
Asbjørn Helmer Olsen ble født 
03.juli 1935. Han vokste opp på 
Gimle sammen med sin 7 år eldre 
bror Oddvar. Asbjørn ble tidlig 
tatt med til søndagsskolen i Me-
todistkirken, og siden ble det 
speider og ungdomsforening. Et-
ter hvert skulle kirken komme til 
å bety mye i hans liv. Det var i 
kirken Asbjørn traff sin Anne-
Lise. 15 og 17 år gamle ble de 
kjærester, og siden har det vært 
de to. De giftet seg 9.mai 1959, 
og fikk 3 barn sammen – Per, 
Kirsti og Cathrine.  
 
Asbjørn var en ettertraktet og 
høyt respektert grafisk fagmann, 
og han tilbrakte det meste av sitt 
yrkesaktive liv i Halden arbeider-
blad. Men han var også innom 
Østlendingen, og Sarpsborg ar-
beiderblad.  
 
Asbjørn ble tidlig leder av ung-
domsforeningen, og gjennom 
årene har han hatt de fleste verv 
og oppgaver i menigheten. Han  



 

 

også i ledelsen, i så mange år? 

Jeg har ofte sagt hva jeg mener, 
og det har ikke alltid vært like 
lett. Noen har sikkert oppfattet 
meg som sta, men jeg er lett å 
engasjere, og når jeg blir enga-
sjert i noe så må jeg stå for det 
jeg mener. Og det har vært 
mange gode opplevelser, og rike 
velsignelser. Livet i menigheten, 
og livet generelt, er jo både sor-
ger og gleder. 
 
Menigheten har jo forandret seg 
mye siden du var ung? Hvordan 
opplever du det? 
Egentlig skulle jeg ønske vi had-
de den gamle stilen fortsatt, men 
jeg forstår jo at det ikke går! Jeg 
gleder meg over ungdommene i 
kirken, og at nye mennesker fin-
ner veien til kirken. Jeg ber for 
menighet og prest hver eneste 
dag. Kirkens viktigste oppgave er 
ikke forandret. Det er fortsatt at 
mennesker skal bli frelst! 
 
Hvordan er livet i dag? 
Jeg er fortsatt glad i livet! Jeg har 
alltid vært sosial, og liker å prate 
med folk. Det har jeg glede av 
fortsatt. Jeg liker å følge med i 
kirke og samfunn, og leser daglig 
aviser. Jeg føler meg begunsti-
get! På mine eldre dager har jeg 
fått en gave fra Gud. Det er Ran-
di. Da jeg ble enkemann for 
rundt 10 år siden, hadde jeg det 
veldig tøft. Da fant Randi og jeg 
sammen, og vi lever et godt liv 
her i leiligheten på Båstadlund. Vi 
hjelper og støtter hverandre, og 
finner stor styrke i det å være to. 
Vi deler også et åndelig felles-
skap som betyr mye. Man kan 
kanskje si vi er Guds gave til 
hverandre! 
Hilde Kr. Hannestad Tveter 

I september 
fyller Truls 
Bigum 90 
år, og i den 
forbindelse 
har jeg tatt 
meg en prat 
med ham 
om troen og 
livet. Truls 
vokste opp i 
menigheten 
vår. Han ble 
tatt med til 
søndagsskolen av gode naboer, 
og ble med i speider og ung-
domsforening. Han har vært leder 
i både søndagsskole og ungdoms-
forening, vært medlem av menig-
hetsrådet, revisor og legleder. I 
arbeidslivet var han mesteparten 
av sitt yrkesaktive liv ansatt på 
Halden trygdekontor. 

Hvordan kom du til tro? 
Jeg hadde en bestemor som ba 
for meg, og en mor som leste for 
meg og lærte meg å be. Så da 
jeg ble med i kirken, og man et-
ter hvert ville omvende meg så 
reagerte jeg på det. Jeg var jo 
allerede en kristen! Troen har 
fulgt meg hele livet! Jeg synes 
troen min uttrykkes så fint i dette 
svenske sangverset jeg fikk av 
min svigermor like før hun døde: 
«Jag är et nådhjon som lever her 
i tron. Jag lever i nåd, jag lever i 
tron. Jag er et nådhjon»  
 
Er det noe spesielt bibelvers som 
betyr mye for deg? 
Det må bli Salme 23. Den måtte 
jeg kunne utenat på eksamina-
sjonsdagen, og den sitter fortsatt. 
Det er en flott salme om livet! 
 
Hvordan har du opplevd å være 
med i menigheten, og i perioder  

Jeg lever i nåden og troen 



 

     

Kornsjøbukta er et flott sted med 
muligheter for bading, uteleker 
og kos rundt bålet i lavoen. Mer 
informasjon kommer i slutten av 
juni. Følg med på hjemmesiden! 

Metodistkirkens sommerfest 
går av stabelen på Drotningborg i 
Grimstad 28-31. juli. Tema i år er 
Åpne hjerter—Åpne sinn—Åpne 
dører. Hovedtalere er Frøydis 
Grinna og Svein Veland. Det blir 
møter, seminarer, misjonsmarked 
og fritidsaktiviteter. Det er egne 
leire for barn og unge. Les mer 
på www.metodistkirken.no/
sommerfesten. Flere familier og 
ungdommer fra vår menighet har 
meldt seg på. Bli med du også! 
 
Generasjonsgudstjeneste blir 
det 18.september. Albert A. 
Gjøstøl har dagens preken, og det 
blir sang av M-Kids og Joyful. 
Denne dagen er det også presen-
tasjon av årets konfirmanter—i 
skrivende stund er de 5 stykker!  
Gudstjenesten avsluttes med kir-
kekaffe. 
 
Wesleykveld blir det 25. sep-
tember—og da snakker vi både 
John og Charles. Det blir historie, 
bilder, og mye sang og musikk. 
Cathrine R. Dahl er ansvarlig for 
samlingen. 

Gunnar Bradley taler i gudstje-
nesten søndag 05.juni. Gudstjenes-
ten ledes av menighetsrådsleder 
Jan Erik Norheim.  
 
Generasjonsgudstjeneste med 
dåp blir det søndag 12.juni. Det er 
Annveig Stene og Rino Hermansen 
som bærer sin datter til dåpen. 
Prest i Fredrikstad metodistkirke, 
Ole Martin Andreassen taler, og 
Hilde Tveter leder.  
 
Takkedagen 19.juni markerer 
avslutningen på konferanseåret, og 
begynnelsen på sommerens felles-
gudstjenester. Dagens taler er pas-
tor i Tabernaklet, Atle Eidem, og 
vår menighets sangkrefter deltar. 
Det blir nattverd, og etter gudstje-
nesten inviteres det til kirkekaffe. 
 
Metodistkirkens årskonferanse 
finner sted i Sandnes/Stavanger 23
-26.juni. Tema for årets konferanse 
er: Gledens Herre—han gir liv, lek 
og latter. Fra vår menighet reiser 
legdelegat Jan Erik Norheim og 
prest Hilde Tveter. 
 
Felles sommergudstjenester 
blir det i hele sommer. Vi begynner 
19.juni, og siste gudstjeneste blir 
14. august. Vår menighet har an-
svar for gudstjenestene 19. juni og 
17.juli. Vi setter stor pris på dette 
samarbeidet med Tabernaklet, Be-
tel og Frikirken! 
 
Samlingsdagen blir 21.august. 
Dagens taler er Hilde Tveter som 
denne dagen vil starte på en liten 
prekenserie med tema «Engasjert 
trosliv». Det blir nattverd, og kirke-
kaffe. 
 
Menighetshelg blir det i slutten 
av august! Sett av helgen 26-28 
august! Programmet blir omtrent 
som i fjor—med aktiviteter for hele 
familien, og spesielt legger vi vekt 
på at barna skal ha det kjekt.  

Vi ser fremover 

Vi hadde en kjempeflott menighets-
helg i fjor, og satser på like fine dager 
i år! 
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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 
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