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Det er vakkert på Kornsjøbukta leirsted! Her trives vi godt! Vi kommer 
tilbake neste sommer! Foto: Simon Hannestad Tveter 



 

 

Bibelen til alle kommer nå til 
Østfold. For et par år siden sam-
arbeidet «Ungdom i oppdrag» 
med lokale menigheter i Finn-
mark, og hadde en aksjon kalt 
«Bibelen til alle», hvor alle hus-
stander i hele Finnmark fikk til-
bud om en bibel. Nå er altså tu-
ren kommet til Østfold. Her bor 
det en god del flere mennesker, 
så det krever  store ressurser, 
både økonomisk og menneskelig, 
for å få dette til. Planleggingen er 
allerede i gang, og i Halden  er en 
komite i full sving. Leder for ko-
miteen er Marianne Kristiansen. 
For at alle husstander i Halden 
skal få en bibel trenger vi over 
900 000 kroner. Og vi trenger 
mange mennesker som vil gjøre 
en innsats for å dele ut biblene. 
Det er utarbeidet en brosjyre som 
forteller om aksjonen, og et kort 
hvor det står informasjon om 
hvordan man kan bidra økono-
misk. Dette ligger til utdeling i 
kirken. Å gi 1 bibel koster ca.70 
kroner. Selve utdelingen av bible-
ne vil foregå høsten 2017. Dette 
er en god mulighet til å nå byen 
vår med Guds ord, og vi oppford-
rer til å støtte aksjonen. Mer in-
formasjon kommer etter hvert. 
 

Informasjon 
Prestens studiepermisjon er i 
gang, og vil vare frem til og med 
11.desember. I denne tiden kan 
menighetsrådets leder, Jan Erik 
Norheim kontaktes på mail:  
organistenjanerik@gmail.com  
eller man kan ringe menighetens 
telefon 41542838. Takk til alle 
som bidrar i ulike oppgaver i for-
bindelse med at presten har per-
misjon! 
Røde kors har kjøpt ny kom-
fyr til vårt kjøkken, og også be-
talt for rensing av alle stoler i 
Wesleysalen. Dette er som en 
takk for at de får bruke våre lo-
kaler hver mandag. Vi sier tusen 
takk til Røde Kors for dere bi-
drag! 
Menighetens økonomi har en-
da en gang vært samtaleemne i 
menighetsrådet. Det som bekym-
rer mest er at ukeoffer og skatte-
frie gaver går nedover. Vi har 
gjort alt vi kan for å redusere ut-
gifter, så den eneste måten å 
unngå underskudd på i år også er 
om vi alle gjør en ekstra innsats i 
forhold til vår givertjeneste. Me-
nighetsrådet har fokus på dette i 
høst, og vil se på tiltak, utrede 
konsekvenser og komme med 
mer informasjon om situasjonen. 

Hjertelig takk for nydelige blomster fra menigheten, og 
hyggelig besøk i anledning min 95-årsdag! Sigrid Hansen 
 
Tusen takk for alle gode ord, bønner, blomster og gaver i 
forbindelse med at min kjære pappa døde i sommer.  Det betyr 
mye! Hilde Kr. Hannestad Tveter 
 
Hjertelig takk til menigheten for den flotte blomsterbuket-
ten, bibelverset og gebursdagssangen i kirken på min 70-årsdag 
11/09! Gud velsigne dere! Stein Roger Andersen 
 
Tusen takk for alle gode hilsener i forbindelse med min 90-
årsdag, og feiringen av den. Truls Bigum 
 
Tusen takk for gaver på til sammen 8500 kr til  misjons-
prosjektet i forbindelse med Truls Bigums 90-årsdag! Menigheten 



 

     

Ikke gi opp! 
 
De som er seriøse på sitt livssyn 
og sin tro, forsøker å leve livene 
sine tettest mulig opptil Jesu go-
de eksempel. Slik heter det seg, 
ihvertfall. Den kristne er "ikledd 
Kristus" (Gal 3:27), for det gam-
le livet er lagt bak, og man er 
født inn i en ny tilværelse med 
Jesus som rettesnor, guide og 
kompass.  
 
Likevel vet vi alle at det er fryk-
telig lett å miste fokus av syne i 
vår verden. Det har ikke bare 
med samtiden å gjøre, men vi 
mennesker er lunefulle og gjør 
ikke alltid det vi burde. Bibelen 
snakker til og med om disipler 
på Paulus' tid som "fikk denne 
verden kjær" og forlot fellesska-
pet.  
 
Jesus har kalt oss til å ta opp 
korset og følge ham - men stun-
dom kjenner vi at vi trenger en 
hvil, en pust i bakken. Og hvile 
er sannelig viktig! Desto viktige-

En hilsen til deg 
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re da er det å huske at vi ikke 
trenger å legge fra oss korset, 
men å overgi våre svakheter 
og fristelser til han som kjen-
ner og vet om ALT vi prøves i 
(Hebr 4:15). Han har båret, 
lidd og dødd på korset allere-
de.  
 
Javisst faller vi! Javisst fornek-
ter vi og feiger ut! Dette vet 
Jesus. Det var derfor han kom, 
og det var derfor han døde i 
vårt sted! Når Paulus ba om å 
bli fritatt fra sine fristelser og 
laster, var svaret fra det høye: 
"Min nåde er nok for deg, for 
kraften fullendes i svakhet" (2 
Kor 12:9). Smak på den! Dette 
kommer rett fra kilden – rett 
fra den ubegripelig sterke Gud 
som gjorde seg svak – for din 
skyld. 
 
- Albert Andersen Gjøstøl 



 

 Faste samlinger: 
Tirsdag 
Kl. 13:30-17:00: «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 
Torsdag 29.september: 
Kl.16.30 Åpen torsdag 
 
Søndag 02. oktober:  
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Dia-
konidagen. Preken v/ diakon 
Hilde Finsådal. Iselin Gjøstøl 
deltar. Sidsel B. Grønberg le-
der. Offer til diakoni. 
Forbønn: Horten 
 
Søndag 09. oktober:  
Ingen gudstjeneste. Menighe-
ten oppfordres til å delta i 
gudstjenesten i Tistedal. 
Forbønn:  Kongsberg 

 
Søndag 16.oktober:  
Kl. 11:00 Høsttakkegudstje-
neste. Preken v/ Øystein Ol-
sen. 50+gruppa deltar.  
Kirkekaffe. 
Forbønn:  Hvittingfoss og Skien 

 

 
Onsdag 19.oktober: 
Kl.11.30: Formiddagstreff. 
Dagens gjest: Øystein Olsen 
 
Søndag 23.oktober: 
Kl.11:00: Gudstjeneste i 
Domkirken, Fredrikstad i for-
bindelse med Sentralkonfe-
ransen. Biskop Alsted preker. 
Forbønn: Øståsen 
 

Søndag 30.oktober 
Kl.18:00 Sangkveld v/Jan Erik 
Norheim. Ønskesanger og vit-
nesbyrd 
Forbønn: Hønefoss 
 

Mandag 31.oktober 
Kl.18:00 HalloVenn i Rem-
menhallen 
 
Søndag 06.november  
Kl.11:00 Gudstjeneste. Alle 
helgensdag. Albert A. Gjøstøl 
preker. Sang av Cathrine R. 
Dahl. Musikk v/Arild Elnes og 
Jan Erik Norheim. Kirkekaffe 
Forbønn: Drammen 

 
Lørdag 12.november 
Kl.10-16 Julemesse. Utlod-
ninger, salg og trekning.  
Kafeteria. 
 
Søndag 13.november 
Ingen gudstjeneste. Menighe-
ten oppfordres til å delta i 
gudstjenesten i Tistedal. 
Forbønn:  Lillestrøm 

 
Onsdag 16.november 
Kl.11:30  Formiddagstreff. Se 
annonse i HA. 
 
Søndag 20.november 
Kl.11:00 Generasjonsgudstje-
neste ved ungdomsgruppa. 
MBU-dag.  
Forbønn: MBU 



 

     Søndag 27.november 
Kl.11:00 Gudstjeneste i ad-
vent. Roy S. Johansen preker. 
Sang av Cathrine R. Dahl. 
Forbønn: Kragerø og Bamble 

 
Torsdag 01.desember 
Kl.16:30 Åpen torsdag jule-
bord. Hver familie tar med en 
rett til felles julebord.  
Adventssamling i kirken, og 
kirkekaffe etterpå. 
 
Søndag 04.desember 
Kl.14:00 Adventssamling, ju-
leverksted og julegrøt. Følg 
med i HA og hjemmeside. 
Forbønn: Tistedal 

 
Søndag 11.desember 
Kl.17:00 Juleforestilling ved 
barn og unge i menigheten. 
Følg med i HA og hjemmeside 
Forbønn: Met.krk. Alders og sykehjem 

 
Søndag 18. desember 
Julekonsert. For tidspunkt og 
mer informasjon—følg med i 
HA og hjemmeside 
Forbønn: Arendal 

 
Julaften 24.desember 
Kl.15:00 Generasjonsgudstje-
neste. M-Kids og Joyful. Hilde 
Tveter leder. Barn og unge 
deltar. 
 
1.juledag 25.desember 
Kl.12:00 Høytidsgudstjeneste 
Hilde Tveter taler. Sang av 
Cathrine R. Dahl 
 
Fredag 06. januar 
Kl.17:00 Juletrefest. Barn og 
unge deltar. Leker, konkurran-
ser, juletregang, bevertning 
og utlodning. Ta med rester 
av julekaker. 
 
 

 
 
 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

 

Så sa den andre røveren til Je-
sus: Husk på meg når du kom-
mer i ditt rike! Jesus svarte: Jeg 
sier deg for sant. I dag skal du 
være med meg i Paradis. 
Lukas kap.23. 42.og 43.vers 
 
Det er sånn at vi alle er røvere 
(syndere) , men den store for-
skjellen er på hvilken side av Je-
sus vi er, der på Golgata og her i 
Livet. Den ene røveren var i mot, 
den andre ble med. Fordi hvis du 
sier til Jesus: Husk på meg! Så er 
svaret: Du skal få være med. Rø-
veren fikk ikke ett eneste spørs-
mål, bare et klart svar. 
 
Dette er for meg kjernebudskap. 
Tenk så godt det er tilrettelagt for 
oss. 
 
Jeg vil utfordre Harald Andreas-
sen til å dele sitt bibelvers. 
Karl Dahlman 

Årets julemessekomitè 
er i full sving. Mange flotte 
gevinster er skaffet til hoved-
utlodningen. Loddbøkene vil 
bli delt ut fra 22.september. 
Vi håper mange vil selge lodd. 
Det er fortsatt mulig å levere 
gevinster til dagsutlodninger, 
og ting for salg. Komiteen er 
spesielt interessert i juleka-
ker, og gevinster til barn. Det 
vil bli arrangert Kreativ kafè, 
hvor vi lager ting til messa, 
noen ganger i høst. 



 

 Sommerfest og barnedåp 

Tidenes største Haldengjeng på Sommerfesten! Den eldste var 87 år, den yngste 
1 år! Mange barn og ungdommer på leir, og flere ungdommer var ledere.   
Foto: Karl Anders Ellingsen 

12.juni ble lille Nora Eline døpt. Foreldre er Annveig Stene og Rino Hermansen. 
Her sammen med storesøstrene Victoria, Sara og Leah Amalie. Det var en flott 
generasjonsgudstjeneste med preken av prest i Fredrikstad, Ole Martin Andreas-
sen. Prest Hilde Tveter ledet, og sammen forrettet de dåpen. Vi gratulerer, og 
ønsker Guds velsignelse over Nora Eline og hennes familie! Foto: Simon Tveter 



 

     



 

 Kornsjøbukta 

Helgen 26-28 august var det me-
nighetshelg på Kornsjøbukta leir-
sted. Barn, ungdom og voksne 
koste seg sammen med et rikhol-
dig program, men også med av-
slapping og bading. Fredag var det 
varm kveldsmat, og hyggekveld 
med sang, Halden-quiz og god 
prat. Lørdag var det ulike aktivi-
tetsgrupper med forming, utelek 
og baking.  

Mange benyttet muligheten til et 
forfriskende bad i Kornsjø, og på 
ettermiddagen var det tid for bi-
bellek. Vi ble delt inn i grupper, og 
hver gruppe fikk en bibelfortelling 
som skulle dramatiseres. Dette ble 
gjort med stor innlevelse og krea-
tivitet! På kvelden var det grilling, 
og kveldssamling med bibelquiz, 
sang, fremføring av bibelfortelling-
er og Ord for natten. På søndag 
avsluttet vi helgen med gudstje-
neste og kirkekaffe. Dina og Ove 
Billington sang og spilte, og Hilde 
prest hadde preken om Bibelen.  

Kirsti og Jan Erik Norheim bidro 
med flott musikk gjennom hele 
helgen. Flere kom også på dags-
tur på lørdag og søndag, men 
totalt sett var vi færre enn i fjor. 
Det er utrolig gøy og viktig å 
være sammen på denne måten 
som menighet! Vi blir bedre kjent 
med hverandre, og vi bygger re-
lasjoner mellom generasjonene. 
Vi satser på å få til menighetshelg 
til neste år også! Takk til alle som 
bidro til en fantastisk flott helg! 
 

Foto 1 og 3: Simon Hannestad Tveter 
Foto 2: Hilde Kr. Hannestad Tveter 



 

     

vårt misjonsprosjekt. Tusen takk 
til ungdomsgruppa for en veldig 
koselig og morsom dag! 
 
 

som sammen med M-Kids, sang 
denne dagen. De sang flere nye 
sanger, og M-Kids hadde også 
nye medlemmer. Det var kjem-
pefint! Etter gudstjenesten var 
det kirkekaffe. Vi ønsker våre 
konfirmanter, og konfirmantlæ-
rer Albert,  Guds velsignelse 
over  konfirmanttiden! La oss 
huske dem i våre bønner! 

 
 
Fra venstre: 
Simen Høvik 
 
Karin Selma Larsen 
 
Victoria Stene  
Halvorsen 
 
Veslemøy Nøhr  
Berger 
 
Sarah Strand 
 
  

Lørdag 3.september inviterte 
ungdomsgruppa til Bilrebus. 5 
fulle biler la i vei på en fin tur 
med mange varierte og morsom-
me oppgaver. Her var oppgaver 
som ungdommer viss-
te godt svar på, og 
hvor voksne ikke had-
de peiling—og om-
vendt. Og siden det 
var en god blanding i 
bilene gikk det kjem-
pefint! Før vi ble sendt 
av gårde fikk vi deilig 
frukt, og etter at vi 
kom i mål var det pøl-
ser, kaffe og kaker. 
Det var laget «Vidar 
og jentene» som stakk 
av med seieren. Det 
var selvfølgelig start-
kontingent, og denne 
gikk i sin helhet til 

Bilrebus for misjon 

Konfirmantpresentasjon 

I generasjonsgudstjenesten 18. 
september ble årets konfirman-
ter presentert. Og ikke bare det, 
de var med i preken Albert A. 
Gjøstøl holdt. De dramatiserte 
fortellingen om da David ble sal-
vet til konge med innlevelse og 
humor. De deltok også med 
tekstlesning, og to av dem er 
også med i jentegruppa Joyful, 



 

 

Hva synes du om arbeidet menig-
heten driver? 
Det er veldig bra. Og fint for oss, 
for da er det liv i gården her nes-
ten hver eneste dag. 
 
Vi takker Inger for praten, og er 
veldig takknemlig for alt det hun 
gjør for menigheten vår. Tusen 
takk! 

De siste månedene har vi fått 
flere nye medlemmer. Vi har gle-
den av å ønske Tor-Egil Fladeby 
velkommen som bekjennende 
medlem, og Svein Grønberg, 
Magnus Grønberg, Remi Dam-
gaard og Inger Sæther  velkom-
men som døpte medlemmer. Vi 
gleder oss over dere vil tilhøre 
menigheten vår! 
 
Rett over nyttår vil vi igjen ha et 
informasjonskveld om Metodist-
kirken og ulike former for med-
lemskap.  

Vi har tatt oss en liten prat med 
Inger Sæther som leier en av lei-
lighetene våre i Busterudgata 4. 
Sammen med mannen sin, Sver-
re, flyttet de inn i juni 2009. Ing-
er er til stor hjelp med rengjø-
ring, og praktisk arbeid i kirken 
vår. 
 
Hvordan kom du i kontakt med 
menigheten? 
Jeg hadde med meg barnebarna i 
Maurtua barnehage som da leide 
lokaler i kirken. Det var slik jeg 
fikk greie på at leiligheten ble 
ledig, og vi meldte vår interesse. 
Etter en stund flyttet sønnen vår 
Rolf med sin familie inn i den 
andre leiligheten, og da begynte 
jeg å ta med barnebarna på 
Myldredagen. 
 
Hvordan trives på Myldredagen? 
Jeg koser meg veldig. De men-
neskene som jeg treffer der hver 
uke blir liksom som en familie.  
 
Du er stadig å se i kirken hvor du 
vasker og rydder, og passer på at 
alt er i orden. Hvorfor gjør du 
denne frivillige tjenesten? 
Jeg synes det er koselig å gjøre 
noe nyttig, og jeg har ikke så 
mye annet å gjøre. Det gir meg 
glede å gjøre noe godt for andre.  
 
Du gjør tjeneste i kirken, og nå 
har du nylig meldt deg inn som 
døpt medlem. Hva med ditt for-
hold til tro? 
Jeg har min tro på Gud. Jeg går 
på gudstjenesten av og til, og det 
synes jeg er fint. 
 
Hvorfor har du nå valgt å bli døpt 
medlem i menigheten? 
Jeg har tenkt på det lenge. Det er 
her jeg føler tilhørighet, og jeg 
bor jo så nærme. 
 
 

«Det gir meg glede å hjelpe andre» 

Nye medlemmer 



 

     

gjerne også si noe om hvorfor 
man har valgt sangen om man 
ønsker det. 
 
Alle helgensdag er det søndag 
06.november. Albert A. Gjøstøl er 
dagens taler, og det blir musikk 
av Arild Elnes og Jan Erik Nor-
heim, og sang av Cathrine R. 
Dahl. Det blir lystenning og min-
neord, og etterpå er det kirke-
kaffe. 
 
Julemessen går av stabelen 
lørdag 12.november. Det blir 
dagsutlodninger, salg av håndar-
beider, trekning av hovedlotteri 
og kafeteria. Julemessen er et 
viktig bidrag til menighetens øko-
nomi, så kom og ta mange lodd! 
 
MBU-dagen er i år søndag 
20.november. Det er som vanlig 
ungdomsgruppa som er ansvarlig 
for denne dagen, og det tas opp 
offer til MBU. 
 
Sangevangelist og prest Roy 
S. Johansen preker og synger 
i gudstjenesten 27.november. 
 
Formiddagstreff er hver 3. 
onsdag i måneden, datoene for 
resten av høsten er 19.oktober 
og 16.november. I oktober vil 
Øystein Olsen snakke om «Josef– 
drømmeren som ble nestkom-
manderende hos farao». For tref-
fet i november er tema ikke fast-
satt, så følg med i HA. 
 
Advents og juletiden følger 
omtrent fjoråret. 2. søndag i ad-
vent blir det juleverksted, 
3.søndag blir det juleforestilling 
ved barn og unge, 4.søndag i ad-
vent planlegges en konsert. Julaf-
ten blir det generasjonsgudstje-
neste, og 1.juledag høytidsguds-
tjeneste. Merk at det ikke blir 
gudstjeneste i romjulen, og at 
juletrefesten er fredag 6.januar. 

Åpen torsdag blir det 2 ganger 
denne høsten. Første er 
29.september, og den andre er 
01.desember. Siste gang er det 
julebord hvor hver familie tar med 
seg en rett til felles bord. Åpen 
torsdag er middag, samling i kir-
ken med sang, dans og andakt,  
og kaffe/saft og kaker etterpå. 
 
Diakoniens dag markeres søn-
dag 2.oktober. Da får vi besøk av 
diakon i Dnk Hilde Finsådal , og 
trosopplærer Iselin Gjøstøl. Offeret 
denne dagen skal gå til et lokalt 
prosjekt, og vi har valgt å støtte 
koret «Gledesprederne». 
 
Høsttakkegudstjeneste blir det 
søndag 16.oktober. Da får vi besøk 
av tidligere prest i menigheten og 
biskop Øystein Olsen. Han er da-
gens predikant. 50+-gruppa vil 
også delta i gudstjenesten. Etter 
gudstjenesten blir det kirkekaffe. 
 
Sentralkonferanse er det 19-
23. oktober. Det er menigheten i 
Fredrikstad og Petrikirken som 
sammen arrangerer denne viktige 
konferansen. Hvert fjerde år sam-
les delegater fra alle årskonferan-
sene i våre to biskopsområder, 
Nord-Europa og Eura-
sia. Programmet er omfattende 
med forhandlinger, kulturelle mø-
teplasser og gudstjenester. Både 
forhandlingene og gudstjenestene 
er åpne for alle, og du er velkom-
men til å delta og møte delegate-
ne. Søndag 23. oktober avsluttes 
konferansen i Domkirken, hvor 
biskop Christian Alsted taler. Da 
har vi ingen gudstjeneste i Halden, 
og oppfordrer alle til å delta i Fred-
rikstad og møte mange andre me-
todister!  
 
Sangkveld blir det 30.oktober, 
og det er Jan Erik Norheim som er 
ansvarlig for kvelden. Det blir an-
ledning til å ønske seg sanger, og 

Vi ser fremover 
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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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