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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

Hos deg er livets kilde, i ditt  
lys ser vi lys. 

  Led oss ved din Ånd i tro, håp  
og kjærlighet. 

  Riv ned det som skiller oss,  
og la ditt rike komme.  

 
  (Bønn fra Norges kristne råd) 

 



 

 

METODISTKIRKEN  
St Marie gate 56,  
1706 Sarpsborg 
Telefon:  99379674 
E-post:  
sarpsborg@metodistkirken.no  
www.metodistkirken. 
no/sarpsborg  
Bankgiro: 3000.19.33449.  
Organisasjonsnummer:  
996 353 745  
 
Prest:  
Torgeir Tveter 
mobil 472 43 230 
E-post: torgeir.tveter@metodistkirken.no 

 
 
 

Løvetann 

Wesley kapell                          
Fløterveien 7, Eidet. 
Pastor 
Niels Jørgen Aarvik 
Tlf.69 14 72 47/ 
909 21 296 
E-post:  
njaarvik@gmail.com 
Adr.: Utnevn.29,  
1719 Greåker  
 

Forsidebilde: Fast bilde: Bilde av 
glassmaleri i Metodistkirken Sarpsborg 
«Den oppstandene Kristus» Laget av 
Helge Skånlund   

Dette bladet er informasjonsskriv fra 
Metodistkirkene i Sarpsborg og utkom-
mer med ca 4 utgaver i året. 

Så titter løvetann fram og vi kjenner varme fra solen. Vi ser 
det vakre Skaperverket. Den lange mørke vinteren står i kon-
trast til de lyse dagene som venter oss. Kontrastene viser oss 
det som finnes. Mye av tiden tilbringer vi inne foran elektronis-
ke skjermer. Både på jobb og hjemme. Blir vi blinde for det 
som viser seg for oss når vi går ut? Et gammelt tre med små 
knopper på grenen. Sitter vi i stillhet i en park eller ved vannet 
er det lettere å kjenne hva vi alle er en del av.  

I naturen er det lett å få kontakt med Gud. I dette møtet med 
Gud ute i naturen er det også mulig å finne trøst. Når vi mister 
en vi har stått nær kan våre omgivelser fort gå videre og ikke 
forstå at sorgen fremdeles sitter i. Men det er aldri for mye el-
ler for lite eller for sent eller for lenge for Gud. Du kan alltid 
komme med din sorg til Ham. 

Kathrine Mærkedahl Skjellin 

Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,- 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil.  

Bjørnstjerne Bjørnson                                                   

mailto:metosarp@c2i.net
mailto:torgtv@gmail.com
mailto:njaarvik@gmail.com


 

     

Søndag 24. april  
Kl.11.00. Gudstjeneste.  
Tveter. Konfirmasjon. Marthe 
Kari og Ada Melkerud  
Årets konfirmanter: 
Truls Erik Wilhelmsen Larsen 
Fred Oscar Brookfield 
Esther Bashizi 

Søndagsvakt på Varmestua. 
 
Mandag 26 april  
Kl.17.00. Middagsservering  
Kl. 17.45 Koret Lys                       
Kl. 18.30 Metodistkirkens kor 
 
Tirsdag 26 april  
Kl.18.00.Speider 
Kl.19.00.Alpha Kurs 
 
Torsdag 28 april  
Kl.11.00. Forening. Dagens 
gjest: Jorunn Wendel. Tema: 
Den Nye Bibeloversettelsen  
 
Kl.11.00. Andakt på  
Varmestua 
 
Lørdag 30 april  
Kl 11– 15 Loppemarked i 
Kirkens underetasje og  
bakgård  
 
Mai 
Søndag 1. mai  
Kl.11.00. Gudstjeneste.  
Tveter. Tema: Kraften i ordet 
– til å bygge opp og rive ned.  
Kirkekafé 
 
Mandag 2 mai  
Kl.17.00. Middagsservering  
Kl. 17.45 Koret Lys                       
Kl. 18.30 Metodistkirkens kor 
Tirsdag 3 mai 
Kl.18.00.Speider 
 

Søndag 8. mai  
Kl.11.00. Gudstjeneste. Taler El-
dar Karlsen. Kirkekafé 
 
Mandag 9 mai 
Kl.17.00. Middagsservering  
Kl. 17.45 Koret Lys                       
Kl. 18.30 Metodistkirkens kor 
 
Onsdag 11 mai 
Kl.11.00. Formiddagstreff. Sarps-
borg trekkspill klubb 
 
Torsdag 12 mai  
Kl.19.00. Menighetskonferanse. 
Valg, rapporter, regnskap  
 
Pinseaften – Lørdag 14. mai  
Bønnevakter fra 18-24  
 
Pinsedag – Søndag 15. mai 
Kl.11.00. Gudstjeneste. Tveter. 
Kirkekafé 
 
Tirsdag 17. mai  
kl. 12.00. Nasjonalfest Arr. Meto-
distkirkens kor.  
 
Torsdag 19 mai. 
Kl.11.00. Forening   
 
Søndag 22. mai  
Kl.11.00. Gudstjeneste.  
Tveter. Kirkekafé 
 
Mandag 23 mai 
Kl.17.00. Middagsservering  
Kl. 17.45 Koret Lys                       
Kl. 18.30 Metodistkirkens kor 
 
Tirsdag 24 mai 
Kl.18.00 Speider  
 
Onsdag 25 mai 
Kl.19.00. Vårkonsert.  
Metodistkirkens kor  
 

Kirkekalender  



 

 

Torsdag 26 mai 
Kl.11.00. Forening  
 
Søndag 29. mai  
Kl.11.00. Generasjonsgudstje-
neste. Skaperverkets dag. 
Speiderparade. 8 åringer invi-
tert. Koret Lys. Tale av Roy 
Nordbakke. Tveter. Kirkekafé. 
Aktiviteter etter gudstjenes-
ten.  
 
Kl.18.45 kirkekafé 
Kl.19.30. Sinnsrogudstjenes-
te: Metodistkirkens kor synger  
 
Mandag 30. juni 
Kl. 18.30 Metodistkirkens kor 
 
Tirsdag 31 mai 
Kl.18.00 Speider  
 
Juni 
Torsdag 2 juni 
Kl.11.00. Forening avslutning. 
Utlodning  
 
Festuke -Sarpsborg 1000 år 
fredag 3 juni til 12 juni 
 
Fredag 3 juni Folk i Sarp  
Mangfold, likeverd, Inklude-
ring.  
For Sarpinger i alle former – 
uansett alder, bakgrunn, hud-
farge, funksjonsnivå eller sek-
suell legning. Organisasjons-
mønstring med stands, mat-
marked, og underholdning i 
gågata fra 12.00–21.00. 
Gratis kveldskonsert med 
band fra ulike verdensdeler. 
I metodistkirken vil det være 
åpen kirke fra kl.12 Med kaffe 
og utstilling . Det vil være 
middags bønn kl.16.30 og Af-
tensang kl.19 
 

Søndag 5. juni 
Kl.11.00. Gudstjeneste.  
Ann– Kristin Lundmark. Kirke-
kafé 
 
Mandag 6 juni  
Kl.18.30 Metodistkirkens kor  
 
Tirsdag 7 juni 
Kl.18.00 Speider  
 
Torsdag 9 juni 
Kl.18.00 Kalendermøte 
Kl.19.30 Menighetsråd 
 
Søndag 12. juni 
Kl.11.00. Gudstjeneste.  
Nattverd.Tveter. Kirkekafé 
 
Søndag 19. juni  
Kl.11.00. Gudstjeneste.  
Takkedagen. Tveter. Kirkekafé. 
Metodistkirkens kor.  
Torsdag 23 juni til søndag 26 
juni Årskonferanse i Stavanger. 
 
Søndag 26. juni 
Kl.11.00. Felles gudstjeneste i 
Petrikirken, Kjølberg. 
 

 

Kirkekalender  



 

      Inger Lise Skauge   

 

 

Skauge har i «Serviettboka» vist 
hvordan servietter er kulturhistorie 
og viser trender gjennom tidene. 
Hun forteller om dens opprinnelse, 
dens utvikling og hva den kan re-
presentere. Den inspirerende pen-
sjonisten kan gi oss et innblikk i et 
tema som byr på overraskende 
fakta om et produkt de fleste av 
oss forbigår i hverdagen uten å gi 
den store oppmerksomhet.  

Inger Lise Skauge besøkte metodistkirken torsdag 14 April. Hun har 
skrevet «Serviettboka» og kom for å fortelle om den lille hjelperen 
servietten.  Hun begynte å samle på servietter da hun var fem år 
gammel. Det har blitt verdensrekord og samlingen er nå på 145 000 
eksemplarer.  
 
Inger Lise Skauge har skrevet flere bøker og fikk i 2011 HMK fortje-
nestemedalje i sølv. Dette for sin aktive innsats som lærer og forfat-
ter og sitt engasjement i det kristne arbeid. Hun har skrevet bøkene 
«Mine bibelske søstre» og fikk Sunnivastipendet for prosjektet 
«Kirker og kirkegårder i Halden» i 2009. I 2015 bidro Skauge i en 
ny bibelutgivelse med artikler som løfter fram kvinnene, «Bibelen- 
Guds ord for kvinner». Her lager hun personlige portretter hvor hun 

tolker kvinnenes liv og den tiden de 
levde i. 



 

 

 

Mental Helse  

Det som kan bryte av sirkelen 

er nye handlinger. Det er en-

kelt men ikke lett. Den ti-

den det tar å lære å leve med 

sine redsler istedet for å flykte 

unna dem, med ofte destrukti-

ve konsekevenser, er lang og 

avhengig av ytre og indre mo-

tivasjon. Alan sier at det er 

nødvendig med mennesker 

rundt som gir støtte, men at 

det som har hjulpet ham mye 

er historier. Historier om men-

nesker som har overvunnet 

grusomme opplevelser og 

kommet ut i den andre 

enden som et fungeren-

de aktivt menneske. 

Han fortalte om Mamite 

i Etiopia som på tross av 

ødelagt underliv, utkas-

telse fra landsbyen og 

underernæring klarte å 

komme seg til byen, bli ope-

rert, utdanne seg innen medi-

sin og som nå lever av å ope-

rere unge jenter som har opp-

levd det samme som henne 

selv. Når han har en dårlig 

dag tenker han på henne. Man 

kan ikke gjøre noe mot alle de 

som har skadet en men man 

kan gjøre noe med hvordan 

man reagerer på det og hva 

man velger å gjøre i livet sitt. 

Det går å forandre tanker og 

følelser. Til å begynne med 

kan det virke unaturlig og 

falskt. Man er vant til å være 

en deprimert person. "Dette er 

meg." Man er ikke vant til å 

være glad. . 

I september i fjor arrangerte 

Mental Helse Ungdom et fo-

redrag i Oslo i anledning en 

kampanje hvor de ville sette 

fokus på de mange unge 

som sliter med selv-

mordstanker. Foredraget ble 

holdt av en mann som selv 

hadde vært dypt nede i ek-

sistensens mørke kjeller og 

kommet seg opp av den. 

Han heter Alan Clayton. Han 

har blitt diagnostisert som 

bipolar. Han føler helt ut i 

tuppen av følelsesregisteret. 

Han hadde i mange 

år drukket alkohol 

for å døyve følelse-

ne. Det førte til over-

vekt og depresjon. 

Han var på rehabili-

tering flere ganger 

og klarte til slutt å 

komme seg ut av det. Han 

hadde vært redd hele livet, 

og er redd fremdeles. Nå le-

ver han med det. I bunn og 

grunn, sier Alan, er det to 

ting mennesker pleier å 

være redd for. Døden og en-

somhet. "Hva kan jeg gjø-

re for å ha det bra?" Han 

forklarte hvordan minner 

lagres. Disse utløser følelser 

som får kroppen til å handle 

og handlingene blir til vaner. 

-vaner som kan være dårlige 

for oss. Vanene skaper nye 

minner som legger føringer 

på følelsene som skaper 

handlinger og slik går det i 

en runddans.  



 

     

Skattefradrag  
Metodistkirken er 
godkjent som mot-
taker av gaver 
hvor du kan få fra-
drag for inntil kr. 
25.000,- pr. per-
son. Fradraget er 
27%. Ta kontakt 
med Hovedkonto-
ret først. Da får du 
tildelt et KID num-
mer som må bru-
kes. Kontakt på-
telf  23332700  

 

Mental helse . Fortsettelse fra side 6  

 

Det er ikke den man er. Alan sier 
vi kan velge. Oppføre seg som om 
man er glad, som om man har god 
selvtillit. Fokusere på det som gir 
deg glede. Og etterhvert vil det bli 
sant. Etter en god del øvelse er det 
kommet en ny vane. Det som of-
test stopper oss i å gjøre det vi vil, 
og leve som den vi egentlig er, er 
redsel. Redsel for å bli ledd av. 
Redsel for å dumme seg ut. Inni 
oss har vi «troll» som stopper oss i 
å nå være drømmer. Vi har en helt 
egen personlighet med helt spesi-
elle evner. Vi trenger ikke å bli en 
annen. Det eneste vi kan jobbe 
med er å bli en bedre utgave av 
oss selv. Da er det viktig å lære 
seg selv å kjenne. Ha  ekte kon-
takt med andre, Vær oppmerk-
som på det som skjer, Lær nye 
ting hver dag, Spis sunt, Gi, 
Vær i bevegelse. Unge sliter i 
dag. Det er ikke så lett å se hva 
man er i jungelen av inntrykk fra 
den moderne verden. 

SOMMERFESTEN 28-31 Juli   
Drottningborg ved Grimstad  
 
Årets tema: Åpne hjerter – 
Åpne sinn – Åpne dører  
 
Seminarer, Leir for barn og 
unge, Sang og musikk og 
Misjonsmarked. Velkommen 
til en uke med Guds ord i 
fokus. Et flott sted å feriere. 
Påmelding nå:  
www.metodistkirken.no/
sommerfesten eller ring Jo 
Lyshoel, 99236890 
 
Årskonferansen 2016 
23-26 Juni i Stavanger. IMI 
Forum-ved siden av Scandic 
Forum hotell hvor vi skal bo.  
Tema i år er «Gledens Herre, 
Han gir liv, lek og latter! Vi 
ser: Gud er god!» Vi vil gjer-
ne ha Gledens Herre i fokus. 
Vi har en god Gud som gir 
oss liv og glede i hverdagen, 
og det trenger vi å minne 
hverandre om!  

  

Gaver til menigheten     

pr. 31.3. 2016 2015 

Ukeoffer 13100 15400 

Løskollekt 11838 8955 

Gaver på bet.terminal 2200 1000 

Skattefrie gaver 56500 54500 

Gaver til menighetsbladet 1800 850 

Torsdagsforeningen 9413 11725 

Formiddagstreffet 2977 0 

Sum 97828 92430 

   

Takk til alle glade givere!     



 

 

Generalkonferansen 2016: 
10-20 Mai har The United Method-
ist Church generalkonferanse I 
Portland, Oregon, USA. Hvert 
fjerde år samles Metodistkirken i 
generalkonferansen. Det er den 
øverste lovgivende forsamling I 
kirken. Konferansen kan revidere 
kirkens lover samtidig som det 
vedtas nye uttalelser som sam-
menfatter kirkens syn på mor-
alske, sosiale, offentlige og 
økonomiske spørsmål. Konferan-
sen godkjenner også planer og 
budsjetter for kirkeprogram rundt 
omkring i verden. Ca 864 valgte 
delegater fra hele verden vil delta. 
Årets tema er “Therefore Go”. 
Matteus 28:19-20 “Gå derfor ut 
og gjør alle folkeslag til disipler, 
idet dere døper dem til Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn. og lærer dem å holde alt 
jeg har befalt dere: og se, jeg er 
med dere alle dager til denne tid-
salders ende!” 4000 frivillige 
hjelper til på konferansen. Fore-
drag og gudstjenester kan man 
følge via streaming på nett: 
http://gc2016.umc.org og på 
Twitter:#UMCGC  

Kirkenytt 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meninghetskonferanse/
Årsmøte 
Det er menighetskonferan-
se torsdag 12 Mai. Rappor-
ter må være levert konto-
ret søndag 24 April. Øns-
ker du endringer i verv el-
ler har forslag, gi beskjed 
til nominasjonskomiteen 
eller kontoret snarest. 
 
 
Menighetsblad 
Menighetsrådet diskuterer 
om vi skal fortsette med 
menighetsblad. For at vi 
skal kunne fortsette trengs 
det nye medarbeidere. Vi 
trenger noen som kan skri-
ve fra arrangementer og 
noen som tar bilder ved 
samlinger. Ta kontakt med 
presten. Vi har en ny med-
arbeider i praksisplass som 
hjelper oss med kontorar-
beid. Hun har også skrevet 
i denne utgaven av menig-
hetsbladet. Hun heter 
Kathrine Skjellin. 

https://twitter.com/search?q=%23UMCGC&src=typd


 

     Vivo bokhandel  
(tidl. Bok&Media) – din 
spesialbokhandel  
i Østfold 
tlf: 69 15 14 69 
epost: 
torp@vivobokhandel.no 
Velkommen til handel med 
mening! 

Trenger du  
underholdning til festen? 
Vi skaffer det du trenger. 

*DJ* Karaoke* 
sangere* PA-anlegg 

Til brylluper , bursdager, 
firmafester o-l 
Tlf 908 28 569 

stine@lydsentralen.no 

 

Vi kan borettslag  
www.sobbl.no 
69 13 10 00 

Jernbanegata 13 
Tlf.69 15 27 60 

 

 

Støtt våre  
annonsører de 

støtter oss 

 

Hagastuveien 67 
1734 Hafslundsøy 

 
Tlf: 926 19 267 

 
post@b-h.no 

Sinnsrobønnen. 

Gud, gi meg 

sinnsro til å  godtå 

de ting jeg ikke 

kån foråndre,  

mot til å  foråndre 

de ting jeg kån 

og forstånd til å  se 

 
 

mailto:torp@vivobokhandel.no


 

  

 

Ønsker Menighetsblad i papirutgave 
Ønsker Menighetsblad i elektronisk utgave  
Ønsker informasjon på e-post ( ca en i uken)  
Ønsker kontakt med prest 
Endring av adresse  
Registrere e-postadresse  
 

Navn : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse:  
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postnr: ………………Poststed…….…………………… 
 
Telefon/ Mobil:……………………………………………………………………………. 
 
E– post:……………………………………………………………………………………….. 
 

Nytt bad? 
              

Her er totalløsningen      
Rørlegger                         

Konsulenttjenester      
Snekkerarbeid                

Flislegging                        
A Vestby Rør og          

Vaktmesterservice  
Kruses gate 1,  

1723 Sarpsborg                             
Telefon:69 15 18 04  

Sarpsborg menighet 

Marias lunsj & catering 
Frokost- og  

brunsjrestaurant ·  
Catering 

St.Marie gate 113 Sarpsborg, 
Telefon 993 58 923. 
facebook.com/pages/Marias-

lunsj-catering 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.59.2833802976_11.111495414096_Marias+lunsj+%26+catering_St.Marie+gate+113%2C+Sarpsborg%2C+Norway&cp=59.2833802976%7E11.111495414096&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.59.2833802976_11.111495414096_Marias+lunsj+%26+catering_St.Marie+gate+113%2C+Sarpsborg%2C+Norway&cp=59.2833802976%7E11.111495414096&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&


 

     

  



 

 

 

 

 

 

  

Returadresse:  
Metodistkirken Sarpsborg.  
St Marie gate 56  
1706 Sarpsborg   

www.metodistkirken.no/sarpsborg  

Dåpsbarn  

Alexander Hansen-Mossberg  
ble døpt 17 Januar 

Ylvali Bakkene Hilmarsen 
ble døpt 24 Januar 

Lucas Alexander Vestli Truong 
ble døpt 17 April 

Samuel Bakkene Vedal ble 
døpt 30 August 2015 


