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Hyrden forteller sin historie på julaften med god hjelp av Mille Olsen 
og Elise Wang Hoddø: Frelseren er født, og han er for hele verden!  
Foto: Joakim Hannestad Tveter 

Velsignet godt nytt år! 



 

 

Bakenfor ord og tanke 
 
Bakenfor alt er du 
Bakenfor tanke, bakenfor ord, 
i dette rommet, 
hvor mitt sanne jeg bor. 
 
Der møtes vi i stillhet, 
i bønnen uten ord. 
Der favnes jeg i kjærlighet, 
der ser jeg dine spor. 
 
Der kan jeg finne hvile, 
der ber du Gud i meg. 
Der kan jeg se deg smile, 
når jeg strekker meg mot deg. 
 
I dette indre rommet,  
der ser du hvem jeg er. 
Du rører ved meg varsomt, 
din pust er meg så nær. 
 
Du rører meg på dypet. 
Du lar meg bedre se, 
den kvinne jeg ble skapt til, 
og lar meg være det. 
 
Jeg kobler meg på bønnen,  
som er fra evighet. 
Jeg lar den bønnen bes i meg, 
i bunnløs kjærlighet. 
 

En hilsen til deg 
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Dette diktet ble til på Lia gård i 
november 2016. Der deltok jeg på 
en kontemplativ retreat ledet av 
Hilde Sanden-Bjønness og Ola 
Westad. Fokus for denne retrea-
ten var sentrerende bønn, som er 
bønn i stillhet, uten ord. Det var 
både undervisning og praktisering 
av denne formen for bønn. 
 
Hilde Sanden-Bjønness gav i høst 
ut en bok om dette tema med tit-
telen «Bakenfor ord og tanke». 
Diktet er inspirert av boken, un-
dervisningen på Lia, og min egen 
erfaring av denne måten å be på. 
 
Jeg kan virkelig anbefale både bo-
ken, og sentrerende bønn. Ofte 
kan bønn bli en form for presta-
sjon, men i sentrerende bønn 
handler det bare om å være i 
Guds nærhet, og la Ham få gjøre 
sitt verk i oss. Å praktisere sent-
rerende bønn i hverdagen kan fø-
re oss både nærmere Gud, og 
nærmere oss selv.  
 
Jeg ønsker dere alle et velsignet 
godt nytt år! Kanskje blir året 
2017 året hvor vi søker Gud ba-
kenfor alle ord og tanker. 
 
Hilde Kristin Hannestad Tveter 
 



 

     

trygt miljø for ungdommene. Men 
2 voksne er for lite for å kunne 
opprettholde dette tilbudet. Vi 
trenger minst 2 voksne til som 
kan gå inn i en turnus hvor man 
er der annen hver tirsdag fra 
kl.13-16. Man skal lage litt enkel 
mat, og ellers bare være til stede. 
Ta kontakt med presten om du 
kan tenke deg dette. Dersom ikke 
flere melder seg går det mot en 
avvikling av Etter skoletid, og det 
vil være veldig trist! 
 
Julemessa i november ble en 
suksess! Tusen takk til en fantas-
tisk gjeng, med Brith B. Pettersen 
i spissen, som har planlagt og 
organisert, strikket, bakt og gjort 
andre kreative ting, skaffet og 
kjøpt gevinster, og stått på med 
ulike oppgaver under messa! Og 
takk til alle som har kjøpt lodd og 
håndarbeider. Vi fikk inn ca. 65 
000 kr. netto! Det er fantastisk! 

Informasjon 
En stor takk til Dina Cecilie 
Billington som har vært barne og 
ungdomsarbeider i menigheten 
siden høsten 2015. Dina har hatt 
ansvar for småbarnssang på 
myldredagen og har klart å skape 
et trivelig og trygt miljø for de 
minste barna og foreldrene de-
res. Med sang og rytmeinstru-
menter har barna fått utfolde 
seg, og lært mye. Vi håper me-
nigheten fortsatt vil få glede av 
din kreativitet og kompetanse! 
 
Økonomien er fortsatt svært 
anstrengt, og menighetsrådet er 
nå i en prosess hvor de ser på 
muligheter til å styrke økono-
mien. En mulighet er å søke Me-
todistkirken i Norge om midler. 
(Felleskassen). Det vil snart bli 
sendt ut et brev til alle menighe-
tens medlemmer med en oriente-
ring om den økonomiske situa-
sjonen. 
 
Etter skoletid har vi tilbudt nå 
i snart 2 år. Tilbudet med åpen 
kirke for skoleungdom har gitt 
oss kontakt med flere nye ung-
dommer. Det som er spesielt gle-
delig er at de trives så godt i kir-
ken at de aller fleste også kom-
mer på ungdomsgruppe på lør-
dag, og noen også på myldredag, 
og gudstjeneste. Det siste halve 
året har det bare vært 2 medar-
beidere som har hatt ansvaret. 
Brith B. Pettersen og Gro-Mette 
Nilsen har gjort en fantastisk 
jobb med å skape et positivt og 

Vi gratulerer  
 
Anne Lise Helmer Olsen som blir 80 år 21.januar. Anne Li-
se kom med i menigheten i barne og ungdomstiden, og var bl.a. 
speiderleder i mange år. Hun har sittet i kirkevergekomiteen, og 
har tatt seg av mange praktiske ting for at det skal se pent ut i 
kirken vår—blant annet sydde hun alle gardiner til tilbygget. Hun 
har også vært med i diverse kjøkkenkomiteer gjennom årene. Vi 
ønsker Anne Lise Guds rike velsignelse over dagen og fremtiden! 

Her blir messa offisielt åpnet av 
Brith—med snorklipping og det hele! 



 

 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 
Søndag 08. januar:  
Kl. 11:00 «Vi synger julen 
ut». Sanggruppa «Tress» og 
Hedda Harboe. Arild Elnes og 
Jan Erik Norheim. Andakt v/
Hilde Tveter. 
Forbønn: Biskop og tilsynsmenn 
Tekster: Jesaja 42,1-9; salme 29; 
Ap.gj. 10, 34-43; Mat.3, 13-17 
 
Torsdag 12.januar 
Kl.16:30 Myldredag starter 
opp igjen 
 
Søndag 15. januar:  
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
v/Hilde Tveter. Nattverd 
Forbønn: Hovedstyret og hovedkonto-
ret  Tekster: Jesaja 49, 1-7; Salme 
40, 1-11; 1.Kor. 1,1-9;Joh.1, 29-42  
 

Onsdag 18.januar 
Kl.11:30 Formiddagstreff. 
Sang, musikk, andakt og be-

vertning. Dagens gjest: Kari 
Sol Tveter 
 
Søndag 22.januar:  
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Pre-
ken v/ Hilde Tveter.  
Forbønn: Betanien Tekster: Jesaja 9,1
-4; Salme 27, 1, 4-9; 1.Kor.1, 10-18; 
Mat.4, 12-23 

 
Søndag 29. januar: 
Kl.11:00: Felles gudstjeneste i 
Salen. Bibeldagen. Preken v/
Leiv Holstad.   
Forbønn: Mysen Tekster: Mika 6, 1-8; 
Salme 15; 1.Kor.1,18-31; Mat.5, 1-12  
 

 
Søndag 05.februar 
Kl.11:00 Generasjonsgudstje-
neste. M-Kids. Preken v/Hilde 
Tveter. Misjonsinfo v/Ragnar 
Falch. Offer til misjon. Kirke-
kaffe 
Forbønn: Misjonsselskapet Tekster: 
Jesaja 58,1-9a; Salme 112,1-9; 
1.Kor.2,1-12; Mat.5,13-20 
 

Søndag 12.februar  
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
V/Hilde Tveter. Nattverd 
Forbønn: Brobyggeren Tekster: 
5.Mos.30,15-20; Salme 119,1-8; 
1.Kor.3,1-9; Mat.5, 21-37 

 
Onsdag 15.februar 
Kl.11:30 Formiddagstreff. 
Sang, musikk, andakt og be-
vertning. For dagens gjest—
følg med i HA. 
 
Torsdag 16. februar 
Kl.16:30 Åpen torsdag. Mid-
dag, familiesamling i kirken, 
og kirkekaffe. 
 
Søndag 19.februar 
Kl.11:00 Gudstjeneste.  
Forbønn: Ålesund Tekster: 3.Mos.19, 
1-2,9-18; Salme 119,33-40; 1.Kor.3, 
10-11,16-23; Mat.5,38-48 

 



 

      
Søndag 26. februar 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
v/Hilde Tveter.  
Forbønn: Sarpsborg og Tune Tekster: 
Jesaja 49, 8-16a; Salme 131; 
1.Kor.4,1-5; Mat.6,24-34 
 
Søndag 05.mars 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Evang-
eliseringens dag. Nattverd. 
Offer til MNA 
Forbønn: MNA Tekster: 1.Mos.2,15-17 
3,1-7; Salme 32; Rom.5,12-19; 
Mat.4, 1-11 
 

Søndag 12. mars 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
v/Hilde Tveter. 
Forbønn: Halden Tekster: 1.Mos.12,1-
4a; Salme 121; Rom.4,1-5,13-17; 
Joh.3, 1-17 eller Mat.17,1-9 

 
Onsdag 15. mars 
Kl.11:30 Formiddagstreff. 
Sang, musikk, andakt og be-
vertning. For dagens gjest—
følg med i HA. 
 
Søndag 19.mars 
Kl.11:00 Felles gudstjeneste 
med Immanuels kirke og Berg 
kirke i Berg.  
Forbønn: Hammerfest Tekster: 
2.Mos.17,1-7; Salme 95; Rom.5,1-
11; Joh.4, 5-42 

 
Søndag 26.mars 
Kl.11:00 Gudstjeneste v/
ungdoms-gruppa.  
Forbønn: Tromsø, Harstad/Narvik 
Tekster: 1.Samuel 16,1-13; Salme 
23; Ef.5, 8-14; Joh.9, 1-41  
 
Søndag 02.april 
Kl.11:00 Vårtakkegudstjenes-
te. Besøk av Speidermusikken 
fra Skien. Preken v/ Hilde Tve-
ter. Våroffer til menigheten. 
 
 
 

 
 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

 

Nye medlemmer 
Vi har gleden av å ønske 3 nye, 
døpte medlemmer velkommen! 
Det er Gro-Mette Nilsen, Therese 
Nilsen og Elise Wang Hoddø. 
Samtidig ønsker vi Svend Emil 
Kristiansen velkommen som be-
kjennende medlem. Han har tidli-
gere vært medlem i menigheten 
vår i Horten. Dersom du går med 
tanker om å bli medlem så ta 
kontakt med presten for en ufor-
pliktende samtale.  
 
Tusen takk for gaven på kr. 
6000,- som vi fikk til menighe-
tens barne og ungdomsarbeid i 
forbindelse med Elisabeth Haa-
gensen sin begravelse! Pengene 
kommer godt med i vårt mangfol-
dige arbeid! 
Barne og ungdomsrådet 
 
Våroffer kan selvsagt gis 
utenom i kirken selve vårofferda-
gen. Du kan bruke giro i bladet, 
og krysse av for gave til menig-
heten, eller sette inn penger på 
konto. Kontonummer står på side 
2 her i bladet. Merk «våroffer» 

«For så høyt har Gud elsket ver-
den at han gav sin sønn, den en-
bårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv». Joh.3,16 
 
Dette må bli mitt bibelvers, og 
det er et vers som jeg ofte har i 
tankene. Jeg utfordrer Vidar Pet-
tersen til å dele sitt bibelvers. 
Harald Andreassen 



 

 Sentralkonferansen 2016 

Ingull Grefslie blir ny tilsynsmann 

I desember ble det informert om 
fra biskop Alsted at Ingull Grefs-
lie vil bli utnevnt som ny tilsyns-
mann under årskonferansen i 
juni. Hun skal ha full stilling. Ing-
ull er 59 år, og kommer fra My-
sen. Hun har mange års erfaring 
fra helsevesenet, før hun tok sin 
presteutdannelse i godt voksen 
alder. Hun har betjent menighe-
ten i Haugesund, og er nå ansatt 
i Skien og Hvittingfoss menighe-
ter. Hun skrev i sin masteropp-
gave om innvandrerkvinners mø-
te med Metodistkirken, og har 
god erfaring fra flerkulturelt ar-
beid. Biskopen ber om forbønn 
for Ingull når hun nå skal forbe-
rede seg til sin nye tjeneste. Det 
er gledelig at kirken igjen får en 
kvinnelig tilsynsmann, etter at 
Jorunn Wendel hadde denne tje-
nesten på 1990-tallet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øyvind Helliesen fortsetter som 
tilsynsmann frem til sommeren 
2018. 

Ingull Grefslie 

19. til 23. oktober var det Sen-
tralkonferanse i Fredrikstad. Det 
var menighetene i Fredrikstad og 
Petrikirken som sammen arrange-
rer konferansen. Hvert fjerde år 
samles delegater fra alle årskon-
feransene i våre to biskopsområ-
der, Nord-Europa og Eurasia. Det 
var delegater helt fra Kina. Det 
var forhandlinger i plenum, og 
samtaler i grupper, gudstjenes-
ter, kulturkveld, middag i private 
hjem for delegatene, omvisning 

og festmiddag i Gamlebyen. Det 
hele ble avsluttet med gudstje-
neste og kirkekaffe i Domkirken i 
Fredrikstad. Under sentralkonfe-
ransen ble Christian Alsted gjen-
valgt som biskop. Det var ingen 
andre kandidater, og han ble 
gjenvalgt med 62 av 64 stem-
mer! Vi gratulerer biskop Alsted 
med valget, og gleder oss over 
at vi får beholde ham som bis-
kop enda en periode. Du kan 

lese mer om sentral-
konferansen på Meto-
distkirkens hjemme-
side. 
 



 

     



 

 Advent og jul i kirken 

På søndagene i adventstiden 
hadde vi fire varierte samlinger. 
1.søndag i advent hadde vi besøk 
av Roy S. Johansen som i sin livs-
nære preken brukte musikken 
som et bilde på livet. Cathrine R. 
Dahl hadde funnet frem advents-
sanger som hun sang så vakkert.  
 
2.søndag i advent var det jule-
verksted. Både barn, ungdom og 
voksne koste seg med å lage fine 
ting sammen, med julegrøt og 
adventsstund.  
 
3.søndag i advent var det mi-
sjonsgudstjeneste med besøk av 
misjonssekretær Øyvind Aske. 
Han hadde også med seg 2 pres-
ter fra Liberia som for tiden stude-
rer ved MF. De deltok også i guds-
tjenesten. Øyvind talte, og pre-
senterte vårt nye misjonspro-
sjekt—et gjestehus som bygges i 
landsbyen Gbechon i Liberia, og 
det var offer til prosjektet.  
 
4.søndag i advent var det tradisjo-
nen tro «Vi synger julen inn». 
Våre egne sang og musikkrefter 
gav oss en vakker opplevelse siste 
søndag før jul. Ragnhild T. Prang-
erød, Cathrine R. Dahl, Henrik 
Dahl, Juliane og Jenny Norheim 
var solister. Jan Erik Norheim var 
musikalsk leder, og åpnet det hele 
med å synge sin nyskrevne jule-
sang. Kirsti Norheim, Morgan B. 
Pettersen og Simon H. Tveter bi-
dro også musikalsk. Prest Hilde 
Tveter holdt en refleksjon over 
juleevangeliet hos Matteus, som 
blant annet forteller at Jesus ble 
flyktning etter at han kom til vår 
jord. Etterpå var det gløgg, pep-
perkaker og hyggelig fellesskap. 
 
Flere julebord har det vært i 
barne og ungdomsarbeidet. Ons-
dag 7/12 inviterte familien Nor-
heim frimerkeklubben og Ten 
Fourteen til julebord hjemme hos  

seg, og dagen etter var det åpen 
torsdag med et fantastisk flott 
julebord, og familiesamling i kir-
ken med sang av M-Kids og Joy-
ful, og andakt av Jan Erik. Ung-
domsgruppa avsluttet året med 
grøtfest 10. desember med over 
20 ungdommer til stede. 

Julaften var det generasjons-
gudstjeneste med flott deltagelse 
av barn og unge både med sang, 
lesning av bønner, og enkel dra-
matisering under prestens pre-
ken. M-Kids, Joyful og Jenny Nor-
heim sang, og musikken var ved 
Vegard Grinnbo, Kirsti og Jan Erik 
Norheim. Vakker sang og musikk 
satte sitt preg på gudstjenesten, 
og med en fullsatt kirke som sang 
godt på fellessangene ble det så 
flott! Presten var i sin andakt gje-
ter som fortalte hva hun hadde 
opplevd julenatten, med god 
hjelp av Thea som var engel, Eli-
se som var Josef og Mille som var 
Maria.  

1.juledag var det høytidsguds-
tjeneste med nattverd. Cathrine 
R. Dahl sang nydelig både nye og 
eldre julesanger, og musikken var 
ved Jan Erik Norheim. Presten 
snakket i sin preken om hvordan 
lyset går som en rød tråd gjen-
nom hele Bibelen. 

Mathea W. Tveter på sin første jule-
gudstjeneste. Foto: Joakim H. Tveter 



 

     

 

 

Menighetens liv i bilder 

Konfirmantene dramatiserer en bibel-
fortelling på gudstjeneste med konfir-
mantpresentasjon i september. 

Kirsti Norheim har «trylleandakt» på 
Åpen torsdag i september. 

Ragnhild T. Prangerød synger på «Vi 
synger julen inn» i desember. 

M-Kids synger «Happy birthday, 
Jesus» på julaften. 
Foto: Joakim Hannestad Tveter 

Julaftens gudstjeneste avsluttes med «En stjerne 
skinner i natt».   Foto: Joakim Hannestad Tveter 



 

 

På Emmaus følte jeg for første 
gang hvor herlig det er å være en 
del av et kristent felleskap. Nå 
forstod jeg endelig at det er Guds 
natur å elske, og at han elsket 
meg lenge før han fikk min opp-
merksomhet. Er ikke det fantas-
tisk? 

Jeg var fortsatt fylt av den bob-
lende, morsomme hellige Guds-
ånd da jeg kom hjem igjen fra 
Emmaus. Ove, mannen min og 
sønnen min Gabriel merket det 
nok mest. Troen er ikke lenger 
noe jeg vil ha for meg selv, men 
som jeg ønsker å dele med dem 
jeg er glad i. Fremover har jeg et 
brennende ønske om å være en 
disippel for kjærlighetens Gud, og 
Jesus er med meg overalt. Han er 
med når jeg er med venner, opp-
trer på scenen, arbeider med Fle-
re Farger, komponerer eller dis-
kuterer politikk. Hvis jeg kommer 
opp i en vanskelig situasjon har 
jeg begynt å spørre meg selv, 
hva ville Jesus ha gjort nå? Takk 
til dere som viste meg veien til 
Emmaus, reisen som forandret 
meg for alltid og som ble starten 
på min åndelige reise. Jeg er ikke 
lenger alene, nå har jeg Gud som 
følgesvenn og rettesnor, og jeg 
har fått mange nye venner.  
 

Dette er Dina Billington sin opple-
velse av en Emmausvandring for 
et par år siden, og hva det har 
betydd for hennes liv. Emmaus-
vandring er et tredagers kurs i 
kristen tro.  
 
Før jeg dro på Emmausvandring 
hadde jeg et ganske kjekt, ironisk 
og distansert forhold til det jeg 
skulle være med på, allikevel var 
jeg fast bestemt på å ta det på 
alvor og gi det en sjanse. Jeg så 
for meg Emmausvandringen som 
en slags husmorferie, en mulighet 
for å stoppe opp litt, tenke og 
reflektere utenfor hverdagens 
kjas og mas. Jeg hadde jeg lest 
at man måtte være kristen for å 
delta, og jeg kunne vel regne 
meg selv som kristen? Joda, jeg 
var jo døpt og konfirmert i stats-
kirken og trodde på Gud og Jesus 
på min egen, personlige måte. 
 
Jeg er nest yngst i en søskenflokk 
på fem, og hverdagen vår var 
hektisk. Midt oppe i denne tids-
klemma kjempet jeg for å bli 
sett, og få anerkjennelse. Jeg 
lærte tidlig at kjærlighet og ros er 
noe man må fortjene, noe man 
må jobbe for å få, og at ingenting 
er gratis. Jeg følte at jeg aldri var 
god nok. Jeg tror at dette også 
har satt sitt preg på forholdet 
mitt til Gud. Jeg har nok tenkt på 
Gud som en streng far som blir 
fornøyd når jeg gjør gode ting, og 
sint og straffende når jeg gjør 
noe galt. På Emmaus fikk jeg 
oppleve Gud og det kristne bud-
skapet på en ny måte. Jeg lærte 
at nåde betyr gratis, og er ube-
grenset kjærlighet fra Gud. Jeg 
fikk merke hvordan kjærligheten 
fra Gud strømmet gjennom alle 
kanaler. Jeg hørte Gud, jeg så 
Gud, jeg smakte Gud, jeg følte 
Gud overalt.  Jeg ikke bare trod-
de, jeg visste at det var sant! 
 

«Jeg hørte, så, smakte og følte Gud» 



 

     

Menigheten har nå fått tildelt nytt 
misjonsprosjekt fra Metodistkir-
kens misjonsselskap. Dette er 
vårt tredje prosjekt, etter at vi 
har støttet landsbyen Lavulema i 
Sierra Leone både med ny brønn, 
og rehabilitering av skolen. Det 
nye prosjektet er i landsbyen 
Gbecohn i Liberia. Der er det 
3700 innbyggere, og de har 5 
kirker, 2 klinikker og en ung-
domsskole. De trenger et gjeste-
hus for å kunne kan tilby over-
natting til folk som skal jobbe på 

klinikkene og på skolen. Planen er 
også at de skal få inntekter av å 
leie ut til andre, og utleie til mø-
ter og selskaper.  Grunnsteinen 
er allerede lagt ned, og bygging-
en er nok i gang. Vår menighet 
har forpliktet seg til å støtte pro-
sjektet med 25 000 kr, og vi er 
allerede i gang. Penger vil bli 
samlet inn i ulike sammenhenger, 
og særlig ungdommene er kreati-
ve i forhold til å skaffe penger. 
Har du lyst til å gi til prosjektet 
utenom dette så ta kontakt med 
presten. Vi vil få bilder og oppda-
tering underveis. Vi gleder oss 
over å kunne støtte folket i 
Gbecohn som jobber iherdig på 
sitt nye gjestehus! 
 

Elisabeth Haagensen ble født  25. 
juni 1953. I ungdomstiden var Eli-
sabeth en del i Metodistkirken, og i  
2007 fant hun tilbake til menighe-
ten. Hun ble medlem i mai 2008. 
Elisabeth var et åndelig menneske. 
Den åndelige dimensjonen i livet 
stod alltid sentralt. Troen var viktig 
for henne, og hun var veldig glad i 
Jesus. Det er ikke alle som har en 
stor byste av Jesus stående i stu-
en! Elisabeth var med i koret San-
to, i tjenestegruppe, satte stor pris 
på gudstjenesten, og gikk på 
Alphakurs høsten 2015.  
 
En av de siste gangene Elisabeth 
var i kirken var i juni. Da deltok 
hun på en temakveld om kontemp-
lativ bønn – som er en slags medi-
tativ bønn. Det ble hun veldig be-
geistret for, og gledet seg til å læ-
re mer om dette gjennom Hilde 
Sanden– Bjønness sin bok som 
kom ut i høst. Hun var også enga-
sjert i fengselsarbeid gjennom 
Prison Fellowship.  
 
Elisabeth sovnet stille og fredfullt 
inn i løpet av natten til 20 oktober. 
Hun ble begravet fra Metodistkir-
ken, og prestene Hilde og Torgeir 
Tveter forrettet. Vi lyser fred over 
Elisabeths minne! 
 

                    Minneord Nytt misjonsprosjekt 

Grunnsteinen er lagt ned, og folket i 
Gbecohn gleder seg over at de snart 
får gjestehus. 
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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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