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METODISTKIRKEN  
St Marie gate 56,  
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Prest:  
Torgeir Tveter 
mobil 472 43 230 
E-post: torgeir.tveter@metodistkirken.no 

Sommer 

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  
                                           
Forside bilde: Helge Skåndlund: 
Oppstandelsen—glassmaleri i Meto-
distkirken Sarpsborg og blide Pilgrims-
vandring                                      
Dette bladet er informasjonsskriv fra 
Metodistkirkene i Sarpsborg og utkom-
mer med ca. 4 utgaver i året.                                 
Redaksjon: Torgeir Tveter og Kathrine 
Skjellin. 

      Sommeren har kommet med varme og utetid. «Endelig!» er 
det mange som sier. Samtidig kan det være vanskelig å ta inn 
over seg årstidens goder når man føler med de som lider og for-
tviler. Det kan være vanskelig å forstå hvordan all lidelse er mu-
lig. Det er stor forskjell på hva lidelse er. Og med alle inntrykk fra 
verden med krig og flukt og mangel på ressurser kan det være 
vanskelig å gi tid til seg selv og sitt eget liv. Det blir uklare gren-
ser for hvem er jeg, og hvem er de andre. For vi vet jo at vi alle 
er forbundet. Vi er alle en del av Gud og søker å hjelpe de i nød. 
John Wesley sitt motto var: 

 

 

 

 

 

Hver enkelt av oss har sin plass. Hver enkelt av oss kan ikke gjø-
re alt, men vi kan gjøre vår del, og vi er alle en liten del av noe 
uendelig stort. Er det lite eller stort, for en lang periode eller kort. 
Det er bra nok det vi gjør, for Gud. Det er bra nok det vi er, for 
Gud. 

 Kathrine M. Skjellin 

« Gjør det gode                                                                          
med alle midler                                                                               
på alle måter              

overalt                                
til alle tider                           

for alle mennesker                           
så lenge du lever» 

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


 

     

Søndag 3. juli 2016 
Kl.11.00. Gudstjeneste. Eldar 
Karlsen. Kirkekafé. 
 
Søndag 10. juli 
Kl.11.00. Gudstjeneste i DNK 
Sarpsborg.   
 
Søndag 17. juli 
Kl.11.00. Gudstjeneste i     
Halden. Kirkekafé. 
 
Søndag 24. juli 
Kl.11.00. Gudstjeneste.      
Ann-Kristin Lundmark  
Kirkekafé  
 
Sommerfesten torsdag 28 
til søndag 31 Juni 
 
Torsdag 28. juli 
Pilgrimsvandring fra Soli bruk.  
Fredsforedrag med sokneprest 
Mitri Raheb fra Bethlehem i 
Sarpsborg kirke. 

Olavsdagen / Olsok –  
Fredag 29. juli 
Kl.15.00. 
Olsok/Jubileumsgudstjeneste i 
Ruinparken på Borgarsyssel. 
Biskop Munib Younan 
(Jerusalem), Sokneprest Mitri 
Raheb (Betlehem) Biskopene 
Helga Haugland Byfuglien og 
Atle Sommerfeldt. Norsk ung-
domssymfoniorkester medvir-
ker. Stort sammensatt tusen-
årskor med barn og voksne 
fra hele Sarpsborg.   
Biskop Øystein Olsen Og Tor-
geir Tveter deltar.  
 
Søndag 31. juli 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Felles 
for nedre Glomma i               
Sarpsborg. Tveter.  

Kl.18.45 kirkekafé 
Kl.19.30. Sinnsrogudstjeneste  
 
Søndag 7. august   
Gudstjeneste. Tveter. Felles i 
Fredrikstad Nattverd. Kirkekafé. 
 
Søndag 14. august 
Kl.11.00. Gudstjeneste.         
Ann– Kristin Lundmark.               
Kirkekafé. 
 
Mandag 15 august  
Kl.18.30 Metodistkirkens kor øver  
 
Torsdag 18 – 20 august  
Dugnad 
 
Torsdag 18 august  
Menighetsråd 19.30  
 
Søndag 21. august  
Kl.11.00. Gudstjeneste. Tveter. 
Kirkekafé. Samlingsdag.  
Metodistkirkens kor.  
 
Torsdag 25. august 
Kl. 11.00 Forening 

Søndag 28. august  
Kl.11.00. Gudstjeneste. Tveter. 
Kirkekafé 
Kl.18.45 kirkekafé 
Kl.19.30. Sinnsrogudstjeneste  
 
Tirsdag 31 august  
Kl 14- 19 Markering av Verdens 
overdosedag i Kulås parken. 
Kl.18.00. Appeller og minne-
markering                                      
                                                     
Torsdag 1. september 
11.00. Forening. Utlodning 
11.00. Andakt på Varmestua. 
19.00. Kristent kvinnefellesskap 
på tvers. (KKT) I Sarpsborg     
kirke. 

Kirkekalender  



 

 

 

 
 

Livsvandrer 

  Helge Skånlund har for tiden utstilling av malerier og akvareller 
i Metodistkirken. Det er stor variasjon i motivene, og det viser 
bredden i malerens lange karriere. Jeg møtte Skånlund i kirken 
for en prat. Han startet med å fortelle at han i sitt arbeid både 
har laget raske skisser når han fant et egnet motiv og har tatt 
fotografier av stedet. Skissene tar han med seg hjem til atelieet 
hvor han fullfører maleriene. Han liker ikke å kopiere fotografie-
ne og legger vekt på å frigjøre seg fra det fotorealistiske for å 
skape sitt eget uttrykk. Han har opp gjennom årene ofte stoppet 
et sted hvor han plutselig har funnet et motiv han vil lage noe ut 
av. Nå har det blitt så mange malerier at han har kjelleren full av 
ferdige verk. Skånlund sier han vil overlate til beskueren å tolke 
motiv, fargevalg osv. «Det er ikke hendene som maler. Det er 
hjernen som jobber automatisk.»    
                         
Han kan fortelle om en lege som en gang var på utstilling av 
hans bilder hvor legen fremhevet hvor viktig det er for pasienter 
å ha tilgang til malerier og bilder med farger fordi det rett og 
slett ligger en helende kraft i fargene. Det skjer noe unikt i et 
menneske i møte med et maleri. Dette kan man lett oppleve når 
man står i stille betraktning foran Skånlunds malerier. Flere av 
maleriene fremviser både skjønnhet og sorg på samme tid. 
Kunstneren sier han alltid har vært opptatt av det lille mennes-
ket i den store naturen. Et av bildene beskriver folk på vandring, 
og Helge Skånlund har selv vært på vandring i verden. Han er 
født i Kristiansand og vokst 
opp i Stavanger. Der gikk han 
på tegneskole. Senere utdan-
net han seg til litograf og job-
bet som dette i Vancouver i 
Canada på 60-tallet. 

Hele tiden reiste han rundt og 
malte sine karakteristiske na-
turbilder og storslagne akvarel-
ler. Det har vært mange reiser 
rundt i verden, og i kirken ser 
vi et bilde fra en luthersk kirke 
i Betlehem. Det er basert på 
glassmaleriet fra kirken i Betle-
hem og viser jesusbarnet i 
krybben. Her har maleren plas-
sert inn en kirke fra et norsk 
vinterlandskap inn i bakgrun-
nen på maleriet og på den må-
ten brakt norsk natur og jul inn 
i bildet. 



 

     Jeg spurte hvordan Skånlund 
fikk kontakt med Metodistkirken 
og han fortalte at det var hans 
kjære kone og ham som var på 
leting etter et kirkesamfunn da 
de flyttet tilbake til Norge.  
 
De ble godt mottatt i Metodist-
kirken og følte seg inkludert i 
gruppen. Han legger stor vekt 
på kirkekaffen og dens funksjon 
når det gjelder å gi folk en mu-

lighet til å bli igjen i kirken etter 
gudstjeneste og føle seg vel-
kommen i menigheten. Noe av 
det første han tenkte da han 
kom til Metodistkirken var «hva 
kan jeg bidra med?» Naturlig 
nok var det kunsten som var 
hans gave til fellesskapet.  
 
Han åpnet dører med sin kunst 
og fikk den gang Sarpsborgs 
kulturpris. Han sier han føler 
ansvar for å bidra når det er en 
frikirke.  
Vi kommer inn på hvor sårbart 
det også er i en frikirke når en 
generasjon faller fra og man 
trenger nye til å gå inn og ta 
ansvar. Det er en ny tid med 
mye som frister barna. Samtidig 
forteller Skånlund om en gene-
rasjon på 50 og 60- tallet som 
kanskje vegrer seg for å gå i 

kirken fordi deres barndomser-
faringer ble basert på for mye 
tvang når det gjaldt deltakelse i 
kirken. 
  
Tidene forandrer seg og det er 
ikke mulig for oss å vite hva 
som blir veien videre. Det er 
viktig å bevare og utvikle en 
inkluderende og åpen kirke 
som folk tørr å komme til. I til-
legg til kirken har kunstneren 
også utstilling i sidegalleriet på 
Hafslund hovedgård i sommer.  
 
På tampen av intervjuet spør 
jeg om hans forhold til Olav 
den hellige. Han svarer at han 
startet å male bilder av Olav i 
forbindelse med oppsetningen 
av «Sverdet» med Paal Schøy-
en som Olav, på begynnelsen 
av 90-tallet. Dessuten- legger 
han til- hadde han gjerne sett 
at statuen av Olav ble plassert 
på torget i Sarpsborg sentrum. 
Sarpsborg har mye viktig nor-
geshistorie som fortjener stort 
satsning fremover. Helge Skån-
lund sitt virke er en viktig del 
av vår nåtidige historie og jeg 
takker for muligheten til å høre 
hans betraktninger.  



 

 Dialogleir i Sarpsborg. 
 
Fra 29 April til 1 Mai arrangerte 
Ung religionsdialog Østfold leir på 
Stenbekk leirsted rett utenfor 
Sarpsborg. Cirka 60 ungdommer 
med ledere fra 13 forskjellige na-
sjoner var med. De tre hoved-
religionene var representert. Av 
de kristen var det representanter 
fra  ortodokse , katolske og pro-
testantiske kirke tilstede.  
 
Dette var en anledning for unge 
mellom 13 og 25 fra ulike kulturer 
og ulike religioner 
å møtes til venn-
skap, diskusjon og 
lek. Det var repre-
sentanter fra Den 
norske kirke, den 
Albanske moske, 
den Bosniske mos-
ke, Metodistkirken 
og Verdensklassen. 
Den Somalske 
moske var også 
representert sam-
men med medlem-
mer av ungdoms-
gruppen Hornes of 
Africa og flere buddhister. Ver-
densklassen er en innføringsklas-
se for nyankomne flerspråklige 
elever som ble startet i 2007 på 
Hafslund ungdomsskole i Sarps-
borg.  
 
Leiren startet fredag kveld med 
mat og forskjellige aktiviteter så 
ungdommen kunne bli kjent med 
hverandre. De unge var oppford-
ret til å ta med et bidrag fra sin 
egen kultur som de ville lære de 
andre. Det være seg en lek eller 
en sang eller dans. I tillegg skulle 
det være uteaktiviteter men væ-
ret satte en stopper for mye av 
det. Det var ikke fordi man veltet 
med kanoen i sjøen at man ble 
klissvåt, men på grunn av tungt 

 
Lørdag stod menneskerettighe-
tene på programmet.  
 
Menneskerettighetene var noe 
av det første FN arbeidet med 
etter sin opprettelse i 1945. På 
grunn av de uhyrlige overgre-
pene i 2 verdenskrig ble det in-
ternasjonale samfunnet enige 
om et felles internasjonalt lov-
verk. Dette ble verdenserklæ-
ringen for menneskerettigheter.  
Menneskerettighetene dekker 
over et stort spekter av emner. 

Det sentrale er alle 
menneskers rett til 
frihet, rettferdig-
het og fred uav-
hengig av rase, 
farge, kjønn, 
språk, religion, 
politisk eller annen 
oppfatning, nasjo-
nal eller sosial 
opprinnelse, eien-
dom, fødsel eller 
annet forhold. Det 
legges også stor 
vekt på den enkel-
tes rett til en rett-

ferdig behandling av en upartisk 
domstol når en straffeanklage 
skal avgjøres. 
 
Torgeir Tveter, prest i Metodist-
kirken i Sarpsborg, var tilstede 
hele helgen. Han kunne fortelle 
at det hadde vært en meget 
vellykket samling med gode dis-
kusjoner og fine samtaler. Det 
ble holdt dramatiseringer og 
visualiseringer hvor man viste 
hvordan det er å leve i land 
hvor man ikke har trosfrihet. 
Gjennom gruppearbeid fikk 
ungdommene lagt fram en hy-
potetisk tanke: Hvis man skal 
starte jorda på nytt- hva treng-
er vi å gjøre for å få til et godt 
samfunn? Hva er viktig?  



 

     

Skattefradrag:  
Metodistkirken er 
godkjent som motta-
ker av gaver hvor du 
kan få fradrag for inn-
til kr. 25.000,- pr. 
person. Fradraget er 
27%.  
Ta kontakt med kas-
serer Gerd Røsok.   
 

Bl.a. fikk de innsikten i hvor uende-
lig mye man trenger for at et sam-
funn skal være godt. Ungdommene 
påpekte også at de holdninger og 
verdier vi alle har som fundament er 
utrolig viktige, og respekt er det 
sentrale. Respekt for å være den 
man er og få tro det man tror.  
De fleste gruppene ønsket seg i en 
ny verden at man kunne ha de helli-
ge hus på et sted. At alle fikk ha sin 
tro, men at de forskjellige religione-
ne kunne samarbeide. For å jobbe 
seg mot et slikt samfunn fant de 
unge ut at det er viktig med møte-
plasser som gjør dialogen mulig.  
En gruppe skrev: «Man er nødt til 
å ha minoriteter for et godt sam-
funn. Et diktatur hvor alle tenker likt 
er ikke bra.» Interessant nok var det 
ingen av gruppene som foreslo for-
svar.  
Tveter fortalte om ungdom på leiren 
som kun hadde vært i Norge i tre 
uker etter å ha vært på flukt gjen-
nom Europa. De kunne allerede 
kommunisere godt.  

Andre deltagere var flyktet fra kri-
gen i det tidligere Jugoslavia. Det 
gikk i norsk og noe engelsk og 
mange av de fra muslimske land 
kunne kommunisere med hver-
andre på arabisk.  
Ung religionsdialog ønsker å sette 
fokus på et samfunn hvor alle fø-
ler seg inkludert og sett. Gjennom 
denne leirtilstelningen vil de prøve 
å få bort fordommer og skape nye 
relasjoner.  
 
I løpet av helgen ble det derfor 
også satt fokus på de ulike religio-
ners bønn. En elev fra verdens-
klassen er buddhist og viste fram 
den buddhistiske meditasjonsbøn-
nen for de andre. Lørdag kveld var 
det muslimsk bønn med samtaler i 
etterkant og på søndagen var det 
kristen andakt klokken 10 med 
spørsmål. Leiren ble avsluttet søn-
dag ettermiddag med at familie og 
andre kom på besøk. 
 
Dette er et viktig skritt videre i 
inkluderingsarbeidet. Verdensklas-
sen var veldig fornøyd. De snak-
ker allerede om neste års leir. Så 
vidt vi vet er dette et unikt pro-
sjekt. Det har blitt mulig på grunn 
av midler fra Sarpsborg kommune 
og betydelig arbeidsinnsats fra 
ansatte i verdensklassen og kirken 
og moskéer. 

Gaver til menigheten     

pr. 31.05. 2016 2015 

Ukeoffer 21940 25680 

Løsollekt 18283 16091 

Kollekt på bet.terminal 6600 1250 

Skattefrie gaver 88300 83600 

Våroffer 12235 15500 

Torsdagsforeningen 13183 17861 

Formiddagstreffet 5073 0 

Sum 165614 159982 

Takk til alle glade givere!   



 

 Kirkenytt 

 
The «United Methodist church» har hatt generalkonferanse i USA. 
Et omdiskutert tema på konferansen har vært kirkens holdning til 
homofile og transseksuelle. Denne debatten har vært dominerende 
de siste årene både innenfor og utenfor kirken. Det er dette som får 
oppmerksomhet av media og det er her konflikten mellom mennes-
ker kommer til syne.  
 
Hvorfor får dette ellers sindige mennesker til å bli røde i hodet og 
nesten rope til hverandre? Generalkonferansen kom til en konklu-
sjon, som vel ikke er noen konklusjon i det hele tatt i og med at 
stemmeresultatet var delt på midten. På ene siden er den konser-
vative fløy som påpeker bibelens ord. På den andre siden er den 
liberale fløy som henter fram andre skriftsteder for å begrunne sitt 
standpunkt. I tillegg er det nok mange som ikke har et klart stå-
sted. 
 
Uansett hva man mener, er det påfallende å se hvordan mennesker 
i kirken og utenfor oppfører seg mot hverandre. Det at man er vel-
dig sikker i sin sak og mener at det kun finnes en måte å tenke på i 
forhold til temaet, er det god nok grunn til å bli sint og fordømme 
andre? Klarer vi ikke å være uenige på en respektfull måte? Det 
handler om mer enn legning. Det handler om hvordan vi møter 
hverandre som mennesker med ulike oppfatninger.  
 
Jesus var ofte streng og klar i sin tale. Har vi mennesker den sam-
me visdommen og den klare innsikt til å kunne opptre slik? Har vi 
mennesker rollen til Ham som dømmer? Eller skal vi overlate til Gud 
det som er Gud og heller i beste ydmykhet prøve å være de beste 
mennesker vi klarer å være? Å være et godt menneske er lite verdt 
i bare ord, men alt verdt når hjertes holdning gjør ordene virkelige. 

«I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, 
og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud»                    
1 Johannes 4:7 



 

     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  

Årets Konfirmanter:  
Esther Bashizi 

Truls Erik Wilhelmsen Larsen 
Fred Oscar Brookfield            

Vi gratulerer og ønsker Guds  
velsignelse over fremtiden.  


