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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 

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  
                                           
Informasjonsskriv fra Metodistkirkene 
i Sarpsborg og utkommer med ca. 4 
utgaver i året.                                 
Redaksjon: Torgeir Tveter og Kathrine 
Skjellin. 

Forsidebilde: Altret i Metodistkirken 
sarpsborg  Foto T Tveter.              

STARTE PÅ ET NYTT ÅR 
 

STARTE PÅ NYTT 

«..Jeg gikk ut denne morgenen 
Det var som et slør hadde blitt fjernet fra mine øyne 

For første gang så jeg Himmelens verk 
I linjen hvor åsen har forent seg med skyene 

Og overalt rundt meg 
Hver strå med syngende gress 

Ropte ut mitt navn 
Og at Din Kjærlighet er evig 

Og på innsiden av hvert bevegelig blad 
Er mønsteret av et eldre tre 

Formen til vår framtid 
Formen til all vår historie 

Og ut av forvirringen 
Hvor elven møter sjøen 

Kom ting jeg aldri har sett 
Ting jeg aldri har sett….» 

. 
Fritt oversatt fra engelsk. Sting. «I was brought to my     

senses.»= Jeg ble brakt tilbake til mine sanser. 

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


 

     

Søndag 11. desember.  
3. søndag i adventstiden  
Ikke gudstjeneste  
Kl.18.00 Julekonsert med  
Metodistkirkens kor.  
 
Mandag 12 desember  
Koret lys øver til julaften  
Kl18.00. Dialogforum har jule-
samling  
 
Søndag 18. desember.  
4. søndag i adventstiden  
Kl.11.00 Gudstjeneste.  
9 lesninger. 
Kollekt til Varmestua  
 
Kl.18.45 kirkekafé 
Kl.19.30. Sinnsrogudstjeneste. 
 
Torsdag 22 Desember  
Kl.11.00.Andakt på Varmestua 
 
Lørdag 24. desember Julaften 

Kl.15.00 Familiegudstjeneste. 
Koret lys. Konfrimantene. Offer 
til Metodistkirkens misjonssel-
skap.  
 
Søndag 25. desember Juledag  
 
Kl.12.00. Gudstjeneste.  
Nattverd. Tveter. Musikk ved 
Gjermund Titlestad 
 
Torsdag 29 desember  
Kl.17.00. Julefest. Koret Lys.  
 
Søndag 1. januar  

Nyttårsdag / Jesu navnedag   
Kl. 18.00. Felles gudstjeneste i 
Frikirken. Torgeir Tveter leder. 
Leif Gunnar Sandvand taler. 
 
Torsdag 5. januar 
Kl. 11.00. Forening. Utlodning. 
Leder: Ann-Kristin Lundmark. 
Andakt: Torgeir Tveter. 
Søndag 8. januar  
Kristi åpenbaringsdag 
Kl. 11.00. Gudstjeneste.  
Tveter. Nattverd.  
Kirkekafé.   
 
Mandag 9. januar  
Kl. 17.00-17.45.  
Middagsservering.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Koret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30.-20.15. Metodistkirkens 
kor. 
 
Tirsdag 10. januar 
Kl. 18.00. Speider 
 
Torsdag 12. januar 
Kl. 11.00. Formiddagstreff.  
Andakt: Torgeir Tveter. 
 
Søndag 15. januar  
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Tveter. 
Kirkekafé. Metodistkirkens kor.  
 
Mandag 16. januar  
Kl. 17.00-17.45.  
Middagsservering.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Koret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30.-20.15.  
Metodistkirkens kor. 
 
Tirsdag 17. januar 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Torsdag 19. januar 
Kl. 11.00. Forening.  
Leder: Edel Jørgensen. 

Kirkekalender  



 

 

 
Søndag 22. januar  
Kl. 11.00. Generasjonsguds-
tjeneste. Kirkekaffe.  Koret 
Lys. 
 
Mandag 23. januar  
Kl. 17.00-17.45.  
Middagsservering.                                                                                                            
Kl. 18.30.-20.15.  
Metodistkirkens kor. 
 
Tirsdag 24. januar 
Kl. 18.00. Speider 
 
Torsdag 26. januar 
Kl. 11.00. Forening.  
Leder: Kjell Sønsteby.  
 
Søndag 29. januar 
Kl. 11.00. Gudstjenes-
te.  
Kirkekafé.  Tveter. 
 
Kl. 19.30.  
Sinnsrogudstjeneste.   
 
Mandag 30. januar 
Kl. 17.00-17.45. 
 Middagsservering.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Ko-
ret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30.-20.15.  
Metodistkirkens kor. 

 
Tirsdag 31. januar 
Kl. 18.00. Speider. 

 

Vi gratulerer  

Ole Rogne med 
80 årsdag den 
3 desember og 
ønsker Gudsri-
ke velsignelse over fremtiden.  

Kirkekalender 

Kirkebygget 

På deler av fasaden het Be-
tongbygg utført reparasjoner 
og impregnering. Det er også 
montert ny belysning på 
Glassmaleriet. Og det        
arbeides med løsninger for 
mer lys i kirkesalen.          
Foreløpige utgifter er ca. kr 
230 000.   

Julegaver 
med mening! 

Det nærmer 
seg jul, og   
julegavene   
kjøpes. Her 
presenterer vi 
Metodist-
kirkens       
Misjons-
selskaps alter-
native gaver! 
Vi håper at 
mange vil finne 
glede i å gi 
bort en gave 
med håp og 
framtid til jul, 

og gjerne også til andre høyti-
der og merkedager. 

Vi har i mange år gitt mulig-
het for å gi alternative gaver; 
det er allerede blitt en hygge-
lig tradisjon! Det er så mange 
av oss som har "alt", men vi 
liker likevel å bli husket og 
tenkt på. Derfor er det en  
glede å kunne få, - og gi, en 
meningsfull gave, ved at noen 
som virkelig trenger det blir 
den egentlige mottakeren! 
  



 

     
Global uke 

 
Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges 
Kristne Råd (NKR) om å gå sammen for å belyse global urett-
ferdighet sammen og samtidig i  løpet av en fast årlig uke. I år 
var dette i uke 46. Temaet i år var «Moderne slaveri». 

Moderne slaveri er en av vår tids største globale    tragedier og 
utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 
FN har i mange år operert med tallet 27 millioner ofre for slaveri 

eller slave-lignende forhold. 
Andre, som Global Slavery 
Index, opererer med 46 mil-
lioner. Det er flest kvinner og 
jentebarn som blir ofre 
(anslagsvis 75%).  

Kjønnsbasert vold er en viktig 
del av bildet Men også mange 
menn og gutter havner i 
slaveri. Virksomheten foregår 
ofte i det skjulte, derfor er 

mørke-tallene store. Menneskehandel og slaveri forekommer 
også i økende grad i Norge. Vi ser jevnlige medie-oppslag om 
underbetalte, overarbeidede eller på     annen måte utnyttede 
arbeidstakere på norsk jord. Årlig mottar politiet 300 an-
meldelser, men her er det faglig enighet om at mørketallene er 
store. Mange  ofre velger også å ikke anmelde av frykt for                  
represalier. Les videre på: https://globaluke.no/tema/
moderneslaveri/ 

http://www.norkr.no/
http://www.norkr.no/
http://www.globalslaveryindex.org/
http://www.globalslaveryindex.org/


 

 

Skattefradrag:  
Metodistkirken er 
godkjent som 
mottaker av ga-
ver hvor du kan 
få fradrag for inn-
til kr. 25.000,- pr. 
person. Fradraget 
er 27%.  
Ta kontakt med 
kasserer Gerd Rø-
sok.   
 

Christian Alsted er 
gjenvalgt som biskop 
for Metodistkirken i 
Nord-Europa. På                
bildet ser vi ham                    
omsluttet av                      
representanter fra 
alle årskonferanser 
som ber for ham, 
hver på sitt språk. 

Valg av biskop på sentralkonferansen 

Gaver til menigheten     

pr. 31.10. 2016 2015 

Ukeoffer     41 911     45 180  

Løskollekt     36 670     36 237  

Kollekt på bet.terminal       8 297       4 550  

Skattefrie gaver   183 400    168 600  

Våroffer     12 235     15 500  

Høstoffer     19 200     18 040  

Gaver til menighetsbladet       5 900       5 340  

Foreningen     26 555     27 896  

Formiddagstreffet       3 958            -    

Sum   334 168    321 343  

Takk til alle trofaste givere!     



 

     
Bli født på ny. 

«Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! 
Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og 
undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til 
henne: 
          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 
          31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, 
          og du skal gi ham navnet Jesus. 
          32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, 
          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 
          33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; 
          det skal ikke være ende på hans kongedømme...» 
Lukas 1 kappittel, vers 28-33. 
 
Julen er en tid vi feirer Jesu fødsel, men det kan også være en tid vi 
åpner våre hjerter og ber om frelse slik at vi kan fødes på ny. John 
Wesley sier i sin preken 45 at Jesu fødsel også er en allegori på vår 
gjenfødsel, at vi er som barn som enda ikke er født. Vi har øyne men 
ser intet. Vi har hører, men hører intet. Det er først når vi blir født vi 
virkelig ser. Det er først når vi tar imot Gud vi ser og forstår Skaper-
verket. Det eneste vi behøver å gjøre er å velge det. Åpne hjertet og 
si ja. Ikke stenges av tvil og redsel og skråsikkerhet. Gi opp, be om 
hjelp, og Guds kjærlighet fyller deg. Jesus åpnet veien for deg. Det 
er bare å begynne å gå. Ta det første skritt. Din sjel får lov til å leve. 
Du vil ikke lenger gjøre annet enn det gode og det hellige. Stolhet 
blir til ydmykhet. Hat, sjalusi og ønsket om andres lidelse blir til 
kjærlighet til alle mennesker.  
 
Det er ikke bare slik din sjel kommer til live, det er også eneste    
måten vi finner ekte glede. Alle følelser som ikke er hellige gjør    
hjertet sykt sier Wesley.  
Slik kan julens gaver være den kjærlighet vi tar imot fra Gud, og den 
kjærlighet vi gir videre til andre. 

Leonardo da Vinci. Bebudelsen. 1472-1475. 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_31link%22,%20%22ref1_4_31%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_32link%22,%20%22ref1_4_32%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_33link%22,%20%22ref1_4_33%22);


 

 BILDER FRA ÅRET SOM HAR GÅTT 

Aktivitetsdag Varteig Skaperverkets søndag Eide kapell 

Ung Religionsdialog leir 1000 årsjubileum 

Forening Konsert med Onkel Tuka 

Olsok  Høstfest 



 

     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 

 
 

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&


 

     

  



 

 

 

 

 

Dåpsbarn 
 

Ella Hugo  
Kristiansen med 

far Stian  
Kristiansen og 

mor Malin Hugo 
Vestby. 

 
 
 
 
 
 

William Frøyd 
med far Carl 

Magnus Frøyd og 
mor Melissa Aas. 

  

Returadresse:  
Metodistkirken Sarpsborg.  
St Marie gate 56  
1706 Sarpsborg   

www.metodistkirken.no/sarpsborg  


