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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

«Se, freden finnes i den gode striden, så 
reis deg opp til kamp for andres rett! Da 
skal du aldri frykte mørkets makter, det 

er i mørket flammene blir sett. 
 

Iblant vil kampen stjele dine krefter, du 
kjenner sorgen over tap og svik, du tror 
at alt du ga, har gjort deg fattig, men i 

din fattigdom er du blitt rik.» 
  

Sindre Skeie 



 

 

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:  Skulpturen All of Nature 
Flows Through Us er plassert midt i 
elven ved Kistefossens museet      
Foto T Tveter.              

Noen ganger er alt man ønsker seg  
forandring. Andre ganger vil man fryse tiden og 
få beholde øyeblikket.  
Det kan være vanskelig å få kontakt med det 
uforanderlige. Det uforanderlige er Gud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gud er der når ønsket om å beholde forsvinner. 
Å legge fra seg frykten for å miste åpner     
hjertet. Å legge fra seg fortvilelsen over å ha 
mistet åpner hjertet. Mot Gud. Allikevel kan det 
være vanskelig, å få kontakt med det                      
uforanderlige. 
                                          Kathrine Skjellin 

Forandring 

Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, 
og himmelen er et verk av dine hender.  
De skal gå til grunne, men du består. 
De skal alle eldes som klær. 
 Du ruller dem sammen som en kappe, 
de skiftes ut som klær. 
Men du er den samme, 
dine år tar aldri slutt. 
Heb. 1:10-12 

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


 

     

Mandag 3. april 
Kl. 17.00-17.45.                      
Middagsservering.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Koret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30.-20.15. Metodistkirkens 
kor. 
Tirsdag 4. april 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Torsdag 6. april 
Kl. 11.00. Forening. Utlodning. 
Leder: Torhild M. Swahn.  
Andakt: Torgeir Tveter. 
 
Søndag 9. april Palmesøndag  
Kl. 11.00. Gudstjeneste.  Tveter. 
Sigrunn Solvang synger.  
Kirkekafé. 
 
Torsdag 13. april  
Skjærtorsdag  
Kl. 11.00. Andakt Varmestua. 
Kl. 18.00. Gudstjeneste.  
Nattverd.  Tveter og Lundmark. 
Vi starter samlingen med et en-
kelt kveldsmåltid i Wesley salen. 
Før gudstjenesten forsetter i   
kirkesalen.   
 
Fredag 14. april Langfredag  
Kl.11.00. Gudstjeneste i Sarps-
borg Kirke.  
 
Søndag 16. april Påskedag  
Kl. 09.30 Påskefrokost.  
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Tveter.  
 
Søndagsvakt Varmestua. 
 
Tirsdag 18. april 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Søndag 23. april  
Kl. 11.00. Gudstjeneste.  
Tveter. Dåp. Kirkekafé.   
Mandag 24. april 
Kl. 17.00-17.45.  

Middags-servering.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Koret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30.-20.15. Metodistkirkens 
kor. 
 
Tirsdag 25. april 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Torsdag 27. april 
Kl. 11.00. Forening. Leder: Edel 
Jørgensen. Andakt: Gunnar Lie. 
 
Søndag 30. april.   
Kl. 11.00.  
Konfirmasjonsgudstjeneste.  
 
Mandag 1. mai  
Kl. 19.30. Sinnsrogudstjeneste.  
Kirkekafé fra kl.18.45.  
 
Tirsdag 2 mai 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Torsdag 4. mai 
Kl. 11.00. Forening. Leder: Ann-
Kristin Lundmark. Andakt: Lund-
mark. 
 
Søndag 7. mai  
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Nattverd 
Tveter. Kirkekafé.   
 
Mandag 8. mai 
Kl. 17.00-17.45.  
Middagsservering.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Koret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30.-20.15. Metodistkirkens 
kor. 
 
Tirsdag 9. mai 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Torsdag 11. mai 
Kl. 11.00. Formiddagstreff. 
Åse Elisabet Bøe Saltbones 
Tema: «Olines lodd- skjebne el-
ler vinnerlodd.» Gerd Røsok leder 

Kirkekalender  



 

 

Andakt: Torgeir Tveter 
 
Kl. 19.00. Kristent kvinnefelles-
skap på tvers. Tema: «Er vi på 
vei til et sorteringssamfunn?». 
Om abortpress og menneske-
verd. 
 
Søndag 14. mai 
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Tveter 
Kirkekafé.   
 
Mandag 15. mai.                                                                                                     
Kl. 17.45.-18.30. Koret Lys.                                                                                         
Kl. 18.30. Metodistkirkens kor. 
 
Tirsdag 16. mai 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Onsdag 17. mai  
Kl.12.00.  Nasjonalfest . 
 
Torsdag 18. mai 
Kl. 11.00. Forening. Leder: Eli 
Høyby. Andakt. Torgeir Tveter. 
 
Søndag 21. mai   
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Ann 
Kristin Lundmark. Kirkekafé.  
Metodistkirkens kor. 
  
Søndag 28. mai 
Skaperverkets dag 
Kl. 11.00. Aktivitetsdag i Wesley 
kapell på Eide. Andakt . Koret 
lys . Aktiviteter. Ta med mat /
grillmat . Kaffe og kaker serve-
res. 
 
Mandag 29. mai 
Kl.17.00 Tekniker kurs. 
Kl. 18.30. Metodistkirkens kor. 
 
Tirsdag 30. mai 
Kl. 18.00. Speider 
 
Onsdag 31 mai  
Sommer konsert –

Kirkekalender 

Metodistkirkens kor.  
 
Torsdag 1. juni 
Kl. 11.00. Forening. Avslutning. 
Utlodning. Leder: Eli Høyby.    
Andakt: Torgeir Tveter. 
 
Søndag 4. juni Pinsedag  
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Tveter. 
Nattverd. Kirkekafé.   
 
Tirsdag 6. juni 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Torsdag 8 juni. 
Kl. 11.00. Andakt Varmestua. 
 
Fredag 10 fra Kl.15 til søndag 
11 juni– Er det «Folk i sarp» 
fest for mangfold, inkludering 
og likeverd. På Lørdag har vi 
stand/ bod i gågata.  
 
Søndag 11. juni - Takkedag 
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Tveter. 
Kirkekaffe . Metodistkirkens kor. 
 
Søndagsvakt Varmestua. 
 
Tirsdag 13. juni 
Kl. 18.00. Speider. 
 
Søndag 18. juni   
Kl.18.30 Sinnsrogudstjeneste. 
Tveter.  
Kirkecafe fra kl.18.45  
 
Årskonferansen 2017 
Torsdag,-Søndag, 22-25 juni.  
Fyllingsdalen, Bergen. 
 
Søndag 25. juni  
Kl. 11.00. Gudstjeneste. Felles 
for nedre Glomma.  
 
Speiderlandsleiren i Bodø 1.–8. 
juli 2017. 



 

     Major Gerd Marie Berg ble forfremmet 
til herligheten 7. mars, 95 år gammel. 
Major Gerd Marie Berg ble født 7. oktober 
1921 i Sarpsborg. I 1942 reiste hun fra 

Sarpsborg korps til offiserskolen og året 
etter ble Gerd utnevnt til frelsesoffiser. 
Hun var hele livet menighetsbarn i      
Metodistkirken I Sarpsborg.  
Sin første ordre fikk hun til Vik i Sogn 
korps. Deretter var hun stasjonert ved 
blant annet korpsene i Sandnes,        
Brumunddal, Lillehammer, Frøya,     
Skotfoss, Elverum, Røros, Levanger, 
Sauda, Risør og Notodden. Gerd var 
også stasjonert ved offisersskolen og ved 
finanskontoret ved Frelsesarmeens    
hovedkvarter. 
Major Gerd Marie Berg ble pensjonert 1. 
november 1981, og kunne da se tilbake 
på over 38 år i aktiv tjeneste. 
Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste 
og lyser Guds fred over major Gerd Marie 
Berg sitt minne. 

TEMA: LIVSGLEDE 
27. – 30. JULI 2017 
Sommerfesten finner i år sted 
på Stavern Folkehøyskole       
Fredtun like utenfor Larvik. Her 
samles folk i alle aldre. Sommer-
festen for de voksne byr også på 
spennende program og vi håper at 
det kan være noe som faller i smak 
for de fleste! 
 

Menighetstur  til  
Kornsjøbukta Leirsted.  

fredag 18  til søndag 20 august. 

Det blir samling for hele menighets 
familien. Sett av datoen nå. Mer 
informasjon kommer snart.    
Kornsjø bukta ligger rett over 
svenske grensen i vakre omgivel-
ser  
 



 

 

 
Fra høsten 2017 mister vi våre gode leietakere, Sarpsborg kom-
mune, som har leid lokaler i kjelleretasjen til å drive åpen barne-
hage hos oss siden 2002.  Dette betyr et inntektstap på 
kr.210.000 pr. år.  Si ifra hvis noen vet om noen som trenger   
lokaler på dagtid! 

Som dere forstår, betyr dette en anstrengt økonomi for oss!  Vi er 
helt avhengig av gaver fra medlemmer og venner av menig-
heten.  Noen benytter seg av anledningen til å gi fast trekk med 
skattefradrag.  Dette er en fin ordning både for menigheten og for 
giveren som får 27% skattefradrag av beløpet.  Det betyr at man 
kan gi et høyere beløp til menigheten som ikke koster noe ekstra 
fordi man får skattefradrag. 

I 2017 kan man få skattefradrag for 30 000kr. altså 2 500kr. pr. 
mnd.  Vi ber derfor alle som er med i ordningen om å øke gave-
beløpet hvis de har mulighet.  Vi oppfordrer også de av dere som 
ikke allerede er med i ordningen til å bli med.  Dette er en fin   
måte å støtte menigheten på samtidig som du får redusert skatten 
din.  I denne ordningen er det enklest å gi et fast beløp til menig-
heten gjennom trekk i banken din.   

Hvis det er noe du lurer på angående denne ordningen, kan du 
snakke med kasserer Gerd Røsok. 

Takk til alle som er glad i menigheten vår og vil bidra etter beste 
evne! 

Hilsen kassereren 

Menighetens inntekter 

Ledige lokaler  
I Metodistkirkens underetasje er det ledige lokaler fra 

1 september. Lokalene kan disponeres fra mandag  til 

fredag morgen frem til kl 17.00. mulighet for kontor / 

og lager som kun disponeres av leietager.  

Ta kontakt med Metodistkirken tlf. 99379674 



 

     
 

 
«Tett på– forebygging mot radikalisering og blikk på det som skal 
styrkes» er et nystartet prosjekt i barnehager og skoler i Sarpsborg. 
Metodiskrien  er pepresentert med prest Torgeir Tveter  i prosjekt-
gruppen via Dialogforum Østfold. Holocaust-senteret er også repre-
sentert sammen med byens skoler og barnehager.  
Målet er å skape toleranse og demokratiforståelse som kan være en 
motkraft til voldelig ekstremisme.  
Kruseløkka ungdomsskole og Hafslund og  Navestad barneskole har 
gjennomført et pilot-prosjekt med fokus på forebygging av radikal-
isering. Temaet ble innlemmet i samfunnsfag og KRLE. Dessuten var 
skolene på besøk hos 
forskjellige trossamfunn i 
Sarpsborg. 
20 april vil det bli gjen-
nomført en kirke og 
moskévandring for Politi-
rådet, skole og barneha-
geledere og kirke og 
moskéledere. Denne 
vandringen har sin base i 
Metodistkirken og vi 
trenger frivillige e til å 
være medhjelper med 
lunsjservering osv.  
 
Toleranse, demping av fremmedhat og demokratiforståelse må    
starte tidlig. Prosjektet har mottatt midler fra Justis– og beredskaps-
departementet. 
 

 
 
 

 
På Kretstinget til Østfold krets 
av norsk speiderforbund i   
februar på Speiderborgen i 
Sarpsborg overrekker Morten 
Nygård hilsen fra speidersje-
fen til Thor-Jan Olsen I Sarps-
borg MS som har vært aktiv 
speiderleder i 50 år. Vi gratu-
lerer og takker for trofast inn-
sats.  
Det reiser tre speidere fra 
Sarpsborg MS til årets Lands-
leier i Bodø. Kan du tenke deg 
å sponse gruppa litt  til en slik 
tur ta kontakt med kontoret 

eller BUR leder Kari Titlestad.  
 

«TETT PÅ» 

Alltid beredt  

https://www.facebook.com/morten.nygard.31
https://www.facebook.com/morten.nygard.31


 

 

 

 
«Ja, vi elsker dette vannet!» heter årets faste-
aksjon. Vi har rent og klart vann ut av springen, 
men det er fremdeles 663 millioner mennesker som 
ikke kan hente rent vann i brønnen i landsbyen der 
de bor. 2-4 april er dato for innsamlingen og i år er 
det 50 år siden norske menigheter startet den    
første fasteaskjonen.  
Ved fasteaksjonen vises tro i praksis. Vi kan vie    
tiden til bønn og konsentrasjon og kampen for rett-
ferdighet. Det er gjort store fremskritt globalt i å 
sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. 
Sammen med vannet er det viktig med opplæring i 
håndvask som forhindrer sykdom og redder liv. Kir-
kens nødhjelp jobber for at alle skal få innfridd 
menneskeretten om rent vann innen 2030. Man kan 
gi penger ved å sende sms: GAVE til 2426. Da gir 
man 200 kr. Kontonr: 1594 22 87493. 
   

Årets Fasteaksjon 



 

     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 

 

 
 

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 

TLF: 69 11 59 80 

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  

Den første Metodistkirken 
bygget i Sarpsborg i 1856
-57. Tomt forært av Bor-
regård da de så bedring i 
de ansattes livsførsel etter 
at de deltok i Metodist-
gudstjenester. Ombygget i 
1956. (venstre.) Brant 
ned i 1992.  Vi vil veldig 
gjerne ha bilder til vårt 
arkiv gjerne fra aktiviteter 

BILDER FRA ARKIVET 


