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Menighetskonferanse i  

Metodistkirken Halden 
19. mai 2020 kl. 19:00 
 

Rapporter, regnskap/budsjett, valg 

og samtale. 

 

 
«5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! 

Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til.  6 Jeg plantet, Apollos 

vannet, men Gud ga vekst.  7 Derfor er de ikke noe, verken den som 

planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.  8 Den 

som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt 

eget arbeid.  9 For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, 

Guds bygning.» 
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- Åpning ved tilsynsprest Knut Refsdal 

- Fellesrapport fra prest og 

menighetsrådsleder 

- Rapport fra personalkomité 

- Rapport fra formiddagstreff 

- Rapport fra Barne- og Ungdomsrådet 

(BUR) 

- Regnskap 

- Rapport fra nominasjonskomité 

- Valg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til samtale: 

Hvordan kan vi få bety noe for 

lokalmiljøet vårt? 
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Fellesrapport til menighetskonferansen, Halden menighet 19.05.2020 

av prest Albert A. Gjøstøl og MR-leder Jan Erik Norheim 

 

Innledning:  

2019 har vært et spennende år med mange positive opplevelser i og for menigheten. Vi har tilbragt 

mye tid sammen, både i gudstjeneste og i sosialt fellesskap. Nye bekjentskaper har blitt stiftet, og det 

blir stadig flere barn i folden. Vi har mye å glede oss over! 

 

Medlemskap og menighetens aktivitet 

Vår menighet har de siste ti årene vært svært stabile i sine tall. Det er heller ikke i år noen stor endring 

i medlemsmassen, men for enkeltpersonene spiller jo den ene eller andre overgangen en stor rolle. I 

noen tilfeller gleder vi oss med dem, i andre savner vi dem og i andre igjen sørger vi over dem. Slik er 

livet, og slik er også menighetslivet. Vi takker Gud for hver og en som har fått berike livene våre; om 

de lever, eller om de er døde. 

Som i fjor er det tre nye bekjennende medlemmer, en overført bekjennende, tre overførte døpte fra 

andre menigheter og to døpte barn. Dette utgjør bruttoveksten til menigheten. Så har også året brakt 

med seg syv dødsfall, hvorav én av de døde var bekjennende medlem. Ett bekjennende medlem er 

også overført til annen menighet. Fjorårets konfirmantkull bestod av én flott gutt. Alt i alt betyr dette 

at vi går fra 88 til 89 bekjennende medlemmer, og den samlede metodistbefolkningen går fra 297 til 

296 i vår menighet. 

Av begravelsene vil jeg nevne tendensen i at menigheten ikke får beskjed om dødsfallet før lenge etter 

at avdøde er begravet. I disse tilfellene har avdøde eller familien ikke hatt interesse av eller følt en 

naturlig tilknytning til Metodistkirken lenger. Det respekterer vi selvsagt, men det kan tenkes at mange 

står som medlemmer av vår menighet uten å vite det. I kun to av syv dødsfall i fjor gikk begravelsen i 

vår regi. Dette har lite å si for menighetens vekst, men det er en tendens som er verdt å merke seg. 

Ytterligere én begravelse ble holdt for en forelder til en av medlemmene våre. Vi er påpasselige med 

å nevne alle i allehelgensgudstjenesten. 

Fjoråret bød på fire vielser. To av disse var par med en tilknytning til kirken. De to andre var bekjente 

av presten. Selv om vielsen er en kort og forholdsvis lite belastende handling for prest og organist, har 

den naturligvis stor betydning for de det gjelder. Det er flott å få lov til å være med på å gi paret en dag 

de sent vil glemme, og da med en kristelig ramme. Når man kan være på tilbudssiden her, gir det kirken 

vår et godt inntrykk, og det er sannsynlig at vi får se samtlige av disse parene i vår sammenheng igjen.  
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Gudstjenesten 

Det siste året viser en relativt markant nedgang i deltagere i gudstjenestene. Fjorårets 44 har blitt til 

37. Selv om man på den jevne gudstjeneste har en stabil kjerne som deltar, har det vært færre av de 

«store» gudstjenestene i 2019. Blant annet forløp konfirmasjonsgudstjenesten nærmest som en vanlig 

gudstjeneste, siden det kun var én konfirmant. Til gjengjeld var julaften den best besøkte på flere år, 

da vi måtte åpne til Wesleysalen for å gi plass til flere. Dette skjedde for første gang på lenge. En 

uventet glede! Det kan tenkes at fjorårets mange dåpsgudstjenester holdt gjennomsnittstallet kunstig 

høyt.  

Et fokus fra prestens side har vært å gjøre gudstjenestene familievennlige. Vi har strevd litt med å 

knytte bånd mellom det som lett blir kalt for torsdags- og søndagsmenigheten. Det kan debatteres hva 

som er hensikten med å rikke på relasjonen mellom disse. Mange personer er i overlappen 

torsdag/søndag, men det er ikke til å komme unna at det er den eldre kjernen vi ser mest av på 

søndager. Vi skal uansett være kirke for begge, og presten jobber for en bevisst tilnærming til 

trosopplæring også på torsdagene. På søndagene er det ofte søndagsskole, men dette arbeidet må 

videreføres på en fornuftig måte. Barna trenger ikke de store utfordringene, men de må ha et opplegg 

som tar dem på alvor og gir dem en plattform de kan stå på for å bygge en bærekraftig tro i livet sitt. 

Vi er umåtelig takknemlig overfor de som har stilt opp som søndagsskoleledere, og håper å kunne følge 

disse bedre opp i året som kommer. Et skritt i denne retningen er å inkludere en søndagsskoleansvarlig 

i gudstjenesteutvalget, men den endringen kommer først i 2020.  

Presten har et fokus på nattverdshyppighet – og på en senket terskel for å ta imot Jesu legeme og blod. 

Hovedregelen er at det er nattverd i gudstjenesten, men noen ganger ser vi at det kan være nødvendig 

at den bortfaller av forskjellige hensyn. Alle inviteres til nattverdsbordet, barna inkludert. Det erfares 

at mange syns nattverden er betydningsfull for dem, og det er få som ikke benytter seg av tilbudet. 

Det må sies litt om samarbeid. Utenfor gudstjenesten er menigheten representert i 

Felleskomiteen/Predikantringen, og gjennom året er det flere økumeniske begivenheter som 

menigheten deltar i. Siste helgen i februar er det Bibeldagsgudstjeneste i Pinsekirken Salen, i påsken 

medvirker alle i Immanuels kirkes langfredagsgudstjeneste, og på sommerstid er det felles 

gudstjenester mellom Frie Evangeliske (DFEF), Baptistkirken Tabernaklet og Halden Frikirke. Disse er 

godt besøkte, men det må sies at vår egen menighet stiller med få deltagere. På det jevne er det under 

et titalls metodister som til enhver tid møter i sommergudstjenestene. Det har ikke vært drøftet å 

trekke seg fra samarbeidet; det har tross alt en viktig symboleffekt at fire av byens menigheter samles 

og søker Gud i fellesskap. Fire forskjellige kirkeordninger og tre dåpssyn er ikke til hinder for å dele god 

forkynnelse og lovsang. 

Til sist bør det nevnes at vi i større grad møter våre søsken i metodistmenigheten i Tistedal. Nytt av 

2019 var at vi skulle delta på hverandres vår- og høstoffer. Også her var det et svakt oppmøte fra våre 
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medlemmer, men de rause tistedølene insisterer enn så lenge på å videreføre samarbeidet. Fra før er 

det en lang tradisjon på at vi møtes på skjærtorsdag; vi alternerer på hvem som stiller kirke og musikk 

og hvem som stiller forkynner. I 2019 var prest Ray Svanberg på besøk i Halden. Vi deltok også i Tistedal 

menighets 125-års jubileumsgudstjeneste, og overrakte en gave fra vår menighet: En brødfjøl laget av 

gamle veggplater fra kirkerommet i Halden. Tanken var at slik en bit ble brutt av Halden menighet for 

å danne menigheten i Tistedal, slik skulle de få en avbrutt bit fra kirken vår i gave. 

 

Menighetens virksomheter 

Som det sto i fjorårets rapport, er Myldredagen er fortsatt menighetens bankende hjerte. 2019 har 

gitt enda flere barn, stort sett fra familier som allerede har tilhørighet hos oss. Det gjør det ikke noe 

mindre hyggelig! Enkelte torsdager har det nå vært så fullt i Wesleysalen at vi nesten har måttet sette 

inn ekstra bord mot kirkesalen. Det er utrolig gledelig, og vi må kjenne vår besøkelsestid når det gjelder 

å gi barna en best mulig oppfølging som menighet og storfamilie. 

Et av de tydeligste trekkplastrene, foruten det generelle sosiale samværet hos oss, må sies å være 

småbarnssangen. Her møtes det nå mange barn, hver gang mellom 5 og 8 1-3-åringer. Det er en fast 

rytme i samlingen, og barna fryder seg over det gode miljøet og den kreative tilnærmingen til Cecilie 

Billington Hedin, som også i 2019 har påtatt seg ansvaret for dette arbeidet. 

M-kids ledes av samme engasjerte team som tidligere. Det er en solid gjeng som «gir jernet» for at 

barna skal trives og vokse i vår sammenheng. Det er mye forkynnelse i praksis her, og de viser alle stor 

interesse for å være en del av barnas liv.  

Uten frivillige er det umulig å opprettholde tilbudet vårt. Den faste gjengen suppleres nå av de eldste 

ungdommene våre, og tidvis de eldste i tweens-segmentet. Sistnevnte gruppe har vi utfordringer med 

å finne gode tilbud til. Det gamle TenFourteen-konseptet lar seg ikke drive med samme oppskrift som 

tidligere, og grunnen kan være at hverken lederne eller barna passer til den gamle modellen. Lederne 

i denne sammenheng er mødre selv, og vi er alle enige om at vi burde ha tydelige ledere uten barn i 

det aktuelle alderssegmentet.  

Ungdomsgruppa ble i slutten av 2019 besluttet lagt på is etter et svært magert år. Det har vært dårlig 

oppmøte til tross for hederlig innsats av flere ledere. Anders Buckholm Pettersen har ledet gruppa, og 

sammen med flere andre har de forsøkt å invitere til mange samlinger uten nevneverdig hell. Det ble 

bestemt at man våren 2020 kun skulle ha «happenings» eller enkeltstående kvelder som man satset 

ekstra på for å bygge en base. Da man ser at konfirmantkullet 2021 har en mulighet for å bli forholdsvis 

stort, legger man en plan for å invitere disse spesielt. Håpet er at et godt samhold mellom disse skal 

resultere i en ny ungdomsgruppe som skal kunne stå på egne ben. 
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Prest og menighetsråd vil rette en ubetinget og varm takk til alle som stiller opp for våre barn og unge. 

Det er utrolig hvordan dere gir av dere selv for barnas beste!  

Konfirmantarbeidet som ble avsluttet i 2019 hadde én konfirmant. Det var et fruktbart år som fikk sin 

konklusjon i en mediedekket konfirmasjonsgudstjeneste. Lokalavisa kom på besøk, siden de fikk nyss 

om en konfirmant som stod alene. Det kunne meldes om Star Wars-melodien til utgangsmusikk og 

bruk av Minecraft i prekenen. En godt fornøyd konfirmant og en enda mer fornøyd prest gikk ut fra 

kirken denne aprildagen. Høstens nye konfirmanter er doblet i tallet; det er nå to. Vi ser frem til å følge 

dem videre også. 

Formiddagstreffet er den samme, tradisjonsrike samlingen det har vært gjennom mange år. Hit 

kommer hovedsakelig den eldre garde, og nyter gode snitter og hyggelig fellesskap. Vi er takknemlige 

for jobben 50+-gruppen legger ned i organiseringen. Interessante gjester blir invitert, og vi ser at 

mange av de besøkende ikke hører til i menigheten vår. Her har man mye å gå på med eldreboliger 

som en av våre nærmeste naboer. All heder og ære til alle som stiller opp for at samlingene skal bli 

noe av. Det er åpenbart at det betyr mye for de som benytter seg av tilbudet. 

Julemessebasaren (som det ble hetende) 2019 ble en uovertruffen suksess! Brutto resultat ble på hele 

kr. 94 600,-! Dette slår ikke bare alle rekorder, men gjør også at vi kan overføre kr. 85 000,- til 

menighetens beholdning. Dette kommer utrolig godt med, og er med på å snu en negativ økonomisk 

utvikling i menighetsdriften vår. Julemessekomitéens leder, Tor-Egil Fladeby, fikk med god hjelp fra de 

andre gjort noen tiltak som gav en del mer uttelling enn tidligere år. Det er her vi må understreke at 

det i mindre grad er en julemesse og i større grad en basar. Det ble lagt lite vekt på salg av varer, og 

stor vekt på dagsutlodning. Det viste seg at det var stor interesse for det som kunne vinnes der og da. 

Eksempelvis ble en eske med matvarer en av de mest innbringende gevinstene. Mange av de frivillige 

har gjort en stor jobb i å skaffe gevinster uten noen kostnad for kirken. Takk også her for at  

Korarbeidet kom som en herlig overraskelse i 2018. Det er Jenny Marie Norheim som har tatt initiativ 

til å drive et kor, som i utgangspunktet kalles for et gospelkor. Disse treffes annenhver uke. Vi har fått 

et par smakebiter, og gleder oss stort til å se hva det blir av arbeidet. 

Menighetskveld ble et suksessarrangement på høstparten. Dette var en kveld hvor vi hadde bestilt 

pizza, hadde utlodning og leker og sang. Det var omtrent som en juleavslutning, bare at dette var midt 

i året. Hit kom det mange, og gjorde mye for samholdet og stemningen i miljøet. Her tilbød vi også 

tweens-gjengen å bli igjen for å være sammen med de eldre ungdommene i en utvidet 

ungdomsgruppe. Dette siste ble godt mottatt, men ikke svært godt oppmøte på.  

Menighetsturen til Kornsjø bør også nevnes som en stor suksess! Vi sprengte nesten kapasiteten, og 

hadde et godt samvær i nylig oppussede lokaler. 
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Diakoni 

Noe konkret diakonalt prosjekt i lokal form har ikke menigheten. Vi har et mindre alibi i utlån av lokaler 

til Røde Kors, men et prosjekt som er vårt eget mangler vi. Her vil presten oppfordre menigheten til å 

dele tanker og idéer som kunne gjort oss synlige i lokalsamfunnet som en menighet som er opptatt av 

nestekjærlighet og sosial rettferdighet. Dette hadde vært helt i tråd med metodistisk profil og historie.  

 

Misjon 

Menighetens misjonsprosjekt i Chatindo, Zimbabwe, ble nesten fullført i 2019. Fjorårets lave 

misjonsinntekter ble tatt på alvor i 2019, og vi nærmer oss målet på 20 000. Over halvparten av 

totalbeløpet har kommet inn i dette kalenderåret. Det står ca. 1 800 kr igjen for å betale vanntanken, 

som misjonsprosjektet består i. 

 

Besøkstjenesten 

Besøkstjenesten er nå på et nivå som nesten bare er nominelt. Det er selvsagt gledelig at ikke så mange 

har behov for besøk, men vi må ikke tro at ikke folk er ensomme. Alle i menigheten oppfordres til å si 

tydelig fra om de tenker at noen har behov for besøk. Det er flere som kunne bidratt her. Det er nå 

kun én som mottar faste besøk, selv om de i besøkstjenesten følger opp enkeltpersoner. 

 

Alternativ statistikk: 

Det er satt fokus på såkalt «alternativ statistikk» også i år. Konkrete tall gjenspeiles i 

statistikkdokumentet på siste side. Svar på bestillingen fra det sentrale statistikkutvalget kommer her, 

men minner i stor grad om fjorårets: 

I Halden Metodistkirke er det svært variabelt hvor mange mennesker som er innom i løpet av en uke. 

I en uke hvor det er både myldredag, formiddagstreff, korøvelse, gudstjeneste og ungdomsgruppe vil 

det være mellom 110 og 150 mennesker innom. Et moderat estimat fra prest er at 

regelmessige/ukentlige deltakere i miljøet er på ca. 80 mennesker, mens det i løpet av året er snakk 

om en kontaktflate på opptil 200 mennesker. 

Den kommende teksten er identisk med fjorårets, og jeg lar den stå som utfordring til samtale på årets 

menighetskonferanse: 

Det etterspørres en egenvurdering av menighetens arbeid på noen utvalgte områder: Det er ingen tvil 

om at vi har mye å gå på. Det er store menneskelige ressurser tilknyttet menigheten, og vi har mange 

å spille på. Så er det en kjensgjerning at de yngre er mye opptatt med skole, og mange av de som jevnlig 
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møter i kirken er yrkesaktive og har liten tid utover de vanlige arrangementene. Likevel får vi gjort mye. 

Det kan være at vi er for dårlige til å utfordre til frivillighet – og må ta oss selv i nakkeskinnet her. Noe 

av det som foregår på Myldredagen hadde ikke vært et tilbud i dag om ikke foreldrene selv hadde tatt 

initiativ.  

Et stort ønske hadde vært å gjøre kirken synlig i lokalsamfunnet. Det hadde vært fantastisk om 

menigheten hadde kapasitet til å vise ansikt utenfor veggene våre – til å vise Guds kjærlighet i praksis. 

Konkret hvordan dette skulle foregå må tas opp til diskusjon. Vi kunne vært kirken som alltid delte ut 

vafler på lørdagskvelden. Vi kunne vært kirken som hadde eget opplegg og tilbud på Barnas dag. Vi 

kunne vært kirken som hadde et tett forhold til Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole for 

samarbeid i undervisningen. Alt dette er mulig, forutsatt at vi hadde hatt det vi trengte av 

ressurspersoner. De enkeltpersoner som alltid stiller opp kan fort brennes ut om de skal brukes på alt.  

Vi har stor og god evne til å nå barn. Vi har myldredager med høy kvalitet, selv om det skal sies at vi 

sliter med å dekke behovet til alle aldre. Her kunne det vært fint å tenke større om aldersgruppen fra 

10 år og oppover. Et sted vi merker at det kunne vært viktig og riktig med mer voksenkontakt, er 

ungdomsgruppa. Her har vi unge mennesker som kunne trenge samtaler og kristen veiledning. Vi 

kunne godt tenkt større om ungdomsgruppa og hvordan vi når ut til lokalsamfunnet. 

Formiddagstreffet og tilbudet til de eldre skjøttes nå godt av 50+-gruppa. Det kan tenkes at vi kunne 

tilbudt noe mer til aldersgruppen vi normalt ser på formiddagstreffet. Vi har eldreboliger i nabolaget, 

og vi vet at mange sitter ensomme i egne leiligheter. Her kan det tenkes at stadig flere i menigheten 

kan utfordres til å være med på treffene og søke kontakt med eldre mennesker som ønsker seg 

samtalepartnere.  

 

Forvaltning og økonomi  

Vi har mye å takke for.  Julemessa ble ”redningen” for at vi kan si at ” Nå går det meget bedre”. Tusen 

takk til alle som stod på og gjorde den til menighetens beste julemesse, økonomisk sett på mange -

mange år. Vi har fremdeles mange utfordringer, men ikke noe er umulig. Da Koronaen slo til og vi 

måtte stenge ned all aktivitet må jeg trygt kunne si at jeg fryktet for menighetens økonomi. V hadde 

en liten buffer pga Julemessa, men heldigvis har menigheten fortsatt å sende penger og det takker vi i 

menighetsrådet for. Vi fikk i tillegg en stor gave etter Alvhilds bortgang. Hennes datter ønsket at det 

skulle gis tillegg det som lå Alvhild hjerte nær, Barne og Ungdomsarbeidet og Misjon. Menighetsrådet 

har besluttet hva vi vil bruke misjonsønsket på. Vi frykter ikke for framtiden, vi vet at Gud har en plan 

med kirken vår. Kirken er oss og ikke bygningen, den er bare et møtested hvor vi oppbygger hverandre 

til å være Guds medarbeidere i hverdagen. Men vi har en hyrde til å passe på alle disse ”sauene” og 2 

byggninger. Dette koster penger og vi må fortsatt gi og gjerne litt til så slipper Menighetsrådet å sitte 

med slitte nerver før regnskapet kommer. 



9 
 

  

 Vi vil fortsatt fokusere mer på givertjenesten: ”Gud elsker en glad giver”, sa vi før. Vi takker og 

berømmer de minste deltagerne som satt mange torsdager og laget ting for salg. Frimerkeklubben 

hadde igjen fått laget ”brødfjøler” av de gamle eikeborda bak i kirken og dette styrket overskuddet til 

julemessa. 

Brannvern 

Det er så godt å kunne si at vi er på talefot med forebyggende i Brannvesenet. Alt er på stell og vi 

frykter ikke neste inspeksjon. Gro Mette har gjort en god jobb som brannvernleder og vi takker henne 

for innsatsen når hun nå velger å gi seg med dette vervet.  

Utbedringer på våre bygninger 

Det går tregt i den kommunale kverna, siden ”branntilløpet” i fjor sommer har ingen utbedring skjedd 

hos Mohlin. Jeg må innrømme at det ikke er lett å komme fram med våre argumenter om at kirken vår 

har stått her siden 1865 og at det må pålegges Mohlin som fikk tillatelse i 1994 til å seksjonere ut 

eiendommen til boliger og stå forutgiftene og fysisk lage brannskille mellom bygningene. Det måtte vi 

når vi bygde 2. etg oppe på Wesleysalen.  

 Vi har fått tilbud på direkte tilkobling til brannvesenet og vil følge opp dette hurtig. Vi har ikke lenger 

en nabo som følger opp og ringer når alarmen vekker henne, Nina døde i vinter. Når vi får direkte 

tilkobling til brannvesenet betyr det at vi må være nøye med lufting og bruke vifte når vi lager mat så 

ikke alarmen går. 

Falske alarmer og uttrykning koster mange penger og det har ikke budsjettet vårt økonomi til, men å 

verne kirken vår mot brann, det vil vi gjerne gjøre. 

Bygningsmessige utfordringer i nærmeste år 

Vi har prøver å ta vare på bygningene våre på best mulig måte, nå føler jeg at det blir  ”pengemas” 

igjen, men det er dyrt å eie bygningsmasse. Det som må gjøres er å male vegger på kirken og vinduene 

ut mot gata på nr 4 burde fått et strøk maling eller 2. Vi håper at noen har tid, mulighet og helse til å 

hjelpe til med malingen. Det vil koste alt for mye å sette dette bort til profesjonelle. Ellers er det 

elektriske og alt annet på stell. 

Før presten tar ordet vil jeg bare takke alle som har stilt opp og vært villige til å hjelpe til i disse 

periodene jeg har vært leder for menighetsrådet. Det har vært noen fine år, masse utfordringer og 

gjøremål. Nå ser jeg fram til å overlevere ”skuta” til yngre krefter med nye tanker og initiativ. Tusen 

takk fra meg. 

Hilsen Jan Erik 
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«Presten har ordet» 

«Presten har ordet» er overskriften. «Til forskjell fra når?» kunne man spørre. Spøk til side: 

Det er lett å se at Metodistkirken i Halden har en rik og takknemlig historie som sentrumskirke i Halden. 

Nesten ukentlig kommer jeg i kontakt med mennesker som har sittet i søndagskolebenken eller til og 

med vært konfirmanter innenfor våre vegger. De forteller meg om de tre hundre samlingene de måtte 

være med på for å få sin Bibel. Noen forteller om uutholdelig kjedelige timer i kirken, andre om 

meningsfylte og dannende erfaringer i møte med oppofrende ungdoms- og speiderledere. 

Selv om denne rapporten skal gjenspeile 2019, kommer vi ikke unna den smertefulle starten på 2020 

og de tiltak som har måttet bli gjort i forbindelse med den pågående korona-pandemien. En lukket 

kirke skal man tåle en liten stund, men det kjennes forferdelig unaturlig. Selv om kirke per definisjon 

kun er menneskene som samles innenfor kirkebyggets vegger, blir begrepet meningsløst når selve 

samlingen uteblir. Jeg har gjort stadig flere forsøk med åpen kirke i det siste; åpen dør, håndsprit og 

anledning til en prat og lystenning har fått noen få til å stikke hodene innom. Noen har vært innom for 

første gang. Noen er ikke interessert i å prate, men viser takknemlighet likevel. Jeg har i denne tiden 

fått mange gode samtaler om nettopp kirkens betydning og hva menigheten har å si for lokalmiljøet. 

Det ligger på sinnet mitt daglig, og jeg kaller det ydmykt for en profetisk innskytelse, at kirkens fremtid 

er lik hva vi velger å være i lokalmiljøet vårt. 

Jeg snakker naturligvis om Halden generelt, men om den geografiske nærheten spesielt. Jeg nevner 

Busterud eldresenter, og jeg nevner skolene. Selv om Os barneskole er i en spesiell situasjon nå, vil det 

en dag vende tilbake til normalen. Vi ser på et fornyet lokalområde og enorme muligheter til å være 

noe ekstra for de tusener av mennesker som bor i noen kilometers radius fra oss. Vi er UNIKE i vår 

beliggenhet. Kun den katolske kirken kan skilte med noe lignende, og de har sin egen misjonsmark. 

Vi skal alltids klare å «holde skuta flytende» med de vi er i dag. Men som menighet skal ikke 

utfordringen ligge i å bevare status quo! Utfordringen er gitt i misjonsbefalingen! Vi skal gå ut og vi skal 

gjøre andre mennesker til disipler. En kirke som ikke søker å vokse er en kirke som til slutt blir borte.  

«Hvordan skal vi gjøre dette», runger spørsmålet. Svaret er «ikke alene!». Vi må be. Jeg må be. Du må 

be. I bønn forvandles sinnene våre; vi blir likere Han som gav livet sitt for at vi skulle leve, og vi settes 

i stand til å møte alle de som Han vil møte. Folden vil vokse, og hvert menneske som søker fellesskapet 

skal se at i vår menighet er det ikke bare mennesker som setter dagsorden. 

Det er nærmest en klisjé, men bibelverset jeg deler med dere i denne utfordringen er dette: 

«Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få.  

Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Luk 10:2) 

Gud velsigne deg! 
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Årsrapport fra personalkomiteen.   

 

Personalkomiteen 2019-2020 har bestått av følgende personer:   

Leder:   Sidsel B. Grønberg   

Vidar Pettersen (Personalkomiteens rep i MR)   

Leder i menighetsrådet: Jan Erik Norheim   

Jenny Marie Norheim   

 

Personalkomiteen har hatt 2 møter dette året.   

   

18.10.2019   

02.02.2020   

 

 

Halden 19.05.2020   

 

 

Sidsel B. Grønberg           Vidar Pettersen   

Leder i Personalkomiteen    
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Årsrapport for 2019 for formiddagstreffet 

til Menighetskonferansen 2020 

 

Onsdag 18. september startet vi opp med «sommerminner» som ble delt av Egil, Roy, 

Sidsel og Marte! Spesielt Roys minne fra Turisten, hvor han spilte trekkspill, og folk sang 

og var med «på notene», var et hyggelig og artig sommerminne! 

Onsdag 16.oktober var Odd Arild Gjerlaug gjest! Han holdt andakt og fortalte fra sine år 

som misjonær i Equador!  

Onsdag 20.november var presten vår Albert på besøk. Han holdt andakt og fortalte om 

retreatbevegelsen, og også fra sin retreattur til England. 

Onsdag 18.desember inviterte 50+ til årlig julebord, med masse god hjemmelaget 

julemat!  50+ damene sang noen sanger og Roy spilte, og det ble mye julesang den 

formiddagen!  

Onsdag 15.januar 2020 var det Åse Sjøberg som Fortalte om Matias Orheim, som bodde i 

nabohuset der hun vokste opp! Spilte noen av hans salmer! 

Onsdag 19.februar var Per Torstein Kolle på besøk! Han holdt andakt og fortalte om-/ og 

spilte av musikken til Edvard Grieg                                 

De neste gangene: Mars,April og Mai  var alt i kirken avlyst pga.  covid 19!  Alle 

samlinger er fast hver tredje onsdag fra kl.11.30- og til kl.14.00 Vi serverer alltid god 

lunsj og julekake, kaffe og te!  Egil, Anne Marie, Sidsel, Bjørg og Roy + Marte ,- er faste i 

planleggingsgruppa og smørbrødsmøring, dekking og rydding! Roy er vår kjære,faste 

musiker med sitt trekkspill, hver eneste gang! Vi takker Gud for, at det er gått så bra 

med Roy etter et alvorlig hjerneslag!  Vi samarbeider så godt i denne gruppa, og får ha 

hverandre som gode og viktige samtalepartnere under kjøkkentjeneste, og på 

planleggingssamlinger! Samlingene er bra besøkt synes vi, det er mellom 18 og 23 

personer på samlingene disse formiddagene! Nå gjenstår bare og planlegge samlinger fra 

høsten 2020- til sommer 2021!!   

For 50+ gruppa 

Marte Valseth 
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Barne- og Ungdoms Råd Årsrapport 2019 

 

I 2019 har mange av lokallagene fortsatt sin gang i Metodistkirken i Halden. Torsdager 

fortsetter å være et samlepunkt for mange barn og unge, hvor det starter med middag klokka 

16:30, og fortsetter med M-kids som har korøvelse og dans, forming, frimerkeklubben, 

tweens og småbarnssang.  

 

Ungdomsgruppa har vært annehver lørdag, hvor ungdom har samles fra 19:00 og utover. 

 

Årsmøte ble holdt i kirken med tilgjengelige lokallagsledere høsten 2019. 

 

BUR leder 

Morgan Buckholm Pettersen  
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Nominasjon til valg i menighetskonferansen 2020 

MENIGHETSDRIFTEN: 

MENIGHETSRÅDET 2020/21: 

Leder: Morgan B. Pettersen 

Prest 

Sekretær: Asbjørn Billington                                 

Personalkomitéen og diakoni: Sidsel B. Grønberg  

BUR - leder: (inntil videre: Morgan B. Pettersen) 

Økonomiansvarlig: Gro Konradsen 

Rådsmedlemmer: Vidar Pettersen, Simon Hannestad Tveter, Gro-Mette Nilsen, Anders 

Fladeby. 

Legdelegat til årskonferansen 2017-2020: Jan Erik Norheim 

Arbeidsutvalg for menighetsrådet: Prest, leder (nestleder), økonomiansvarlig og 

sekretær. 

 

VARADELEGATER TIL ÅRSKONFERANSEN 2017-2020:  

1. Morgan B. Pettersen  

2. Asbjørn Billington  

 

PERSONALKOMITÈ:                  

Leder: Sidsel B. Grønberg  

for 1 år: Sidsel B. Grønberg 

for 2 år: Cathrine Rubinstein Dahl 

for 3 år: Cathrine Nøhr 

ex officio: Legdelegat og Legleder 

 

NOMINASJONSKOMITÈ: 

Leder: Prest  
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for 1 år: Gro-Mette Nilsen 

for 2 år: Stein-Roger Østli Andersen 

for 3 år: Velges av menighetskonferansen 

ex officio: Legleder og menighetsrådets leder  

Karantene: Cathrine Nøhr 

 

GUDSTJENESTEUTVALG:  

Leder: Prest 

Musikere: Jan Erik Norheim og Kirsti Norheim 

Sang: Cathrine Rubinstein Dahl 

Møteledelse: Sidsel B. Grønberg, Morgan B. Pettersen 

Teknisk: Vidar Pettersen 

Søndagsskole: Oda Glomsrød Fladeby 

 

STRATEGIKOMITE:  

Leder: Prest 

Simon H. Tveter 

Morgan B. Pettersen 

Marit Vegstein 

Tor Egil Fladeby 

Veronica Dammyr-Olsen 

 

FORMIDDAGSTREFF:  

Marte Valseth, Bjørg Torptangen, Egil Andreassen, Sidsel B. Grønberg, Roy Torptangen, 

Anne-Marie Andreassen og prest 

BESØKSTJENESTE: Anne-Marie Andreassen, Marte Paulsen Valseth, Sidsel B. Grønberg, 

Andre oppfordres til å melde seg! 
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KOLLEKTØRER:  

Anne- Marie Andreassen, Bjørg Torptangen, Gro-Mette Nilsen, Cathrine Nøhr 

Eventuelt kan en fra gjeldende tjenestegruppe gjøre dette. 

 

TELLERE:  

Morgan B. Pettersen, Vidar Pettersen, Simon Hannestad Tveter, Cathrine Nøhr, Tor-Egil 

Fladeby  

Eventuelt kan en fra tjenestegruppe gjøre dette. 

 

ANDRE VERV UTEN KOMITÉTILKNYTNING: 

Kontakt for kvinnearbeid: Bjørg Torptangen 

Menighetsblad: Presten 

Hjemmeside: Presten 

Nattverds- og dåpsmedhjelpere: Bjørg Torptangen, Cecilie Billington Hedin, Morgan B. 

Pettersen, Ragnar Falch 

Ansvarlig for utsmykking/alter: Tjenestegruppene.  

 

FORVALTNING: 

FORVALTNINGSKOMITÉ:  

Elektriske anlegg: Karl Petter Dahlman 

Rør/VVS: Stein Østli Andersen 

Lyd, bilde, varme: Vidar Pettersen 

Brannvern og HMS: Jan Erik Norheim 

Komitémedlemmer: Simon H. Tveter, Gro-Mette Nilsen 

ØKONOMIVERV: 

Regnskapsfører: Ragnar Falch 

Kontering av bilag: Cathrine Nøhr 

Betale regninger: Gro Konradsen 
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Revisorer: Asbjørn Billington og Tor Egil Fladeby 

 

ANDRE ANSVARSOMRÅDER: 

Busterudgata 4 og 6: Menighetsrådet har ansvar 

Utleie kirke: Prest 

Innkjøp: Inger Sæther 

Vask av håndklær og duker: Inger Sæther 

Noter/instrumenter: Jan Erik Norheim  

Koordinerende leder for julemesse/basar-arbeidet: Tor Egil Fladeby 

Historiker: Ragnar Falch 

Underskriftsfullmakt: MR-leder, Gro Konradsen 

 

TJENESTEGRUPPER: Se egen liste                                      

 

Vi takker alle som gir av sin tid og sine ressurser, og ber om Guds velsignelse over liv og 

tjeneste! En spesiell takk til de som dette året avslutter sin tjeneste! 


