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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

«Se, jomfruen skal bli med barn og føde en 
sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det 

betyr: Gud med oss.» 
Matt 1,23 

Padresteve.com 



 

 

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:  
Hilde Augensen 
Tlf:99 54 48 25 
E-post: hilde.augensen@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: Hilde Augensen og Kathri-
ne Skjellin.  

 

Alternative julegaver 
I år, som tidligere år, tilbyr Metodistkirkens Misjonsselskap gavekort 
på alternative gaver! Gavekortene kan brukes som julegaver, eller til 
andre store og små markeringer. Dette er gaver som har stor betyd-
ning for mange, både giveren og mottakeren av gavekortet, og den 
som til slutt er den reelle mottaker av gaven - i et av våre samar-
beidsland. 
Årets gavekort er: 
• Mat til gravide på Mutambara, Zimbabwe 

• Leker og mat til barna på Fairfield Children’s homes,            

Zimbabwe 

• Skolesekk med innhold til elever ved skolene våre i Liberia og 

Sierra Leone 

• Skolebenker og pulter til skoler i Liberia 

• Mat og basisvarer til overlevende etter jordraset i Sierra Leone 

Kortene kan skrives ut på hjemmesiden til Metodistkirkens misjons-
selskap. Der ligger også en giro. 
 http://www.misjonsselskap.no/artikkel/article/1440208  

mailto:metosarp@c2i.net
mailto:torgtv@gmail.com
mailto:njaarvik@gmail.com
http://www.misjonsselskap.no/artikkel/article/1440208


 

     

Søndag 19. november 
Kl.11.00: Felles gudstjeneste i 
Sarpsborg kirke, som overføres 
til NRK radio P1. 
Mandag 20. november 
Kl.17.00: Middagsservering. 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 21. november 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 23. november 
Kl.11.00: Formiddagstreff.  
KL.13.30:  
JULEMESSA ÅPNER 
Lørdag 25. november 
Kl.11.00: Julemesse. Trek-
ningsmøte kl.16.00 
Søndag 26. november 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste 
ved Ann-Kristin Lundmark og 
Hilde Augensen. Sigrun Sol-
vang synger. Kaffe kl.18.45 
Mandag 27. november 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 28. november 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 30. november 
Kl.11.00: Forening 
Søndag 3. desember, 1. søn-
dag i advent 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen. Musikk: Svein Nil-
sen 
Mandag 4. desember 
Kl.17.00: Middagsservering. 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 5. desember 

Kl.18.00: Speider 
Torsdag 7. desember 
Kl.11.00: Juleforening 
Menighetsrådsmøte  
Søndag 10. desember 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen. Metodistkirkens kor 
synger. Medemsopptakelse? 
Musikk: Paal Schøyen 
Mandag 11. desember 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Lørdag 16. desember 
Kl.17.00: Julekonsert med Me-
todistkirkens kor 
Søndag 17. desember 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. 
Ann-Kristin Lundmark leder. 
Ole Martin Andreassen taler. 
Kaffe kl.18.45. 
Torsdag 21. desember 
Kl.09.00: Skolegudstjeneste 
 
JULAFTEN – 24. desember 
Kl.15.00: Familiegudstjeneste. 
Hilde Augensen. Koret Lys. Mu-
sikk: Svein Nilsen 
1. Juledag – 25. desember 
Kl.12.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen. Musikk: Svein Nil-
sen 
Torsdag 28. desember 
Kl.17.00: Julefest. Ann-Kristin 
Nilsen leder og har andakt. Ko-
ret Lys. Musikk: Svein Nilsen 
Mandag 1. januar 
Kl.18.00: Felles nyttårsgudstje-
neste i Sarpsborg Frikirke.  

Kirkekalender  



 

 

Sokneprest Espen Feilberg Ja-
cobsen taler. 
Søndag 7. januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen. 
Mandag 8. januar 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 9. januar 
Kl.11.00 – 14.00: Kreativ kafè 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 11. januar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Søndag 14. januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen 
Mandag 15. januar 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 16. januar 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 18. januar 
Kl.11.00: Forening 
Kl.17.00: Menighetsutviklings-
møte. Kveldsmat 
Lørdag 20. januar 
Fotballturnering. BUR 
Søndag 21. januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen 
Mandag 22. januar 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 23. januar 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 25. januar 
Kl.11.00: Forening 
Søndag 28. januar 
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste 

Kirkekalender 

med Dnk i Sarpsborg kirke. 
Familiegudstjeneste, koret Lys 
synger. 
Mandag 29. januar 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 30. januar 
Kl.18.00: Speider 
Det kan bli endringer. Følg 
med på kunngjøringer, annon-
ser og Facebook. 

 
 

Menighetsopptakelse 
Kanskje er du en som lurer på å bli 
medlem i Metodistkirken i       
Sarpsborg? Kanskje er du 
‘menighetsbarn’ og ønsker å bli 
‘fullt medlem’? Eller kanskje     
kjenner du noen som ønsker å bli 
medlem? Da er det mulighet til å 
gjøre noe med det før jul! Nærmere 
bestemt 2. søndag i advent,      
søndag 10. desember. Ta kontakt 
med presten, Hilde Augensen,    
dersom dette gjelder deg. 

Konfirmant 
Det er en konfirmant dette året, 
og det er Emil Holmen. Ta med 
Emil i deres bønner. 



 

     Høstoffer 
Det er en hyggelig tradisjon i  
Metodistkirken å feire Høstoffer-
dag en søndag på høsten. En 
dag da vi får gi et ekstra godt 
takkeoffer til menigheten for 
Guds gode velsignelser. Harald 
Mathisen hadde pyntet vakkert 
både i kirkerommet og i 
Wesleysalen, og mange        
mennesker fant veien til kirken 
denne søndagen, den 15. okt . 
Om noen ikke har fått gitt sitt 
høstoffer, så er det fortsatt mulig 
å gi det i kirken, på giroen        
bakerst i bladet eller på Vipps 
11181. 

Vær med på møte om Menighets-
utvikling! 
Metodistkirken i Norge har i sin 
Strategiplan ‘Menighetsutvikling’ 
som et av flere fokusområder, og 
MNA (Metodistkirken, nasjonalt  
arbeid) har utarbeidet et verktøy for 
‘Menighetsutvikling’ som tilbys     -
kirkens menigheter. Det er også 
ansatt to menighetsutviklere, Jon 
Løvland og Leif Jacobsen. Verk-
tøyet har 3 moduler. Modul 1   
handler om menighetens ‘Nå-
situasjon’, og skal hjelpe menig-
heten til å bli bevisst på hvor den er 
i dag: Hva slags menighet er vi? 
Hvorfor gjør vi det vi gjør? Og hvor 
vil menig-heten videre: Hvilket opp-
drag har vi? Hva slags menighet 
ønsker vi å være? Og hvordan 
kommer vi dit? Hva skal vi gjøre?  
Menighetsrådet har vedtatt at     
menigheten skal starte med 
‘Menighetsutvikling’ Modul 1, og 
inviterer alle som er glad i menig-
heten, alle som er interessert i   
menigheten, og alle som ønsker at 
menigheten vår skal være en      
levende menighet for mennesker i 
Sarpsborg i dag, til å være med på 
et ‘Menighetsutviklingsmøte’ 
torsdag 18. januar 2018 kl.17.00. 
Menighetsutvikler Leif Jacobsen 
deltar. Det blir en god pause med 
kveldsmat kl.18.00. Dette er    
spennende arbeid for menigheten! 
Og vi håper mange vil være med 
på dette spennende arbeidet!   



 

 
Kreativ kafè 

9. januar starter vi et nytt tilbud i 
Metodistkirken i Sarpsborg som vi 
kaller “Kreativ kafe`”! Kreativ kafè 
vil være åpen hver andre tirsdag i 
måneden fra kl.11.00 til kl.14.00, 
og innenfor dette tidspunktet kan 
man komme og gå som man vil. 
Her kan man kan kjøpe en kopp 

kaffe og en vaffel, og inntekten av det salget vil gå til et misjons-
prosjekt som menigheten nettopp har fått, et Førskoleprosjekt i 
Chemutamba i Zimbabwe. Man kan gjerne ha med seg et hånd-
arbeid på Kreativ kafè, men det er ingen forutsetning. Det er også 
mulighet for å lære å strikke og hekle. Prest Hilde Augensen og   
organist Paal Schøyen vil være til stede disse formiddagene.        
Tilbudet er åpent for alle i alle aldersgrupper, som hjemmeværende, 
mødre/fedre i svangerskapspermisjon, arbeidsledige, pensjonister 
og andre. Velkommen til et kreativt fellesskap! 

Dansehelg 
Dansehelg var topp! Mange barn og unge danset hele lørdag og 
fremførte dans i familiegudstjenesten på søndag! 



 

     
 Gaver med skattefradrag 

 
Kjære alle dere som er glad i kir-
ken vår!  Som dere vet har vi nå 
mistet kommunen som leietaker 
av underetasjen til barneha-
ge.  Det er et tap for oss på 
220.000 kr. pr. år. Det er en veldig 
god ordning å gi penger til kirken 
med skattefradrag.  Da sendes 
pengene gjerne med fast trekk 
hver måned til Metodistkirkens 
Hovedkontor og de rapporterer inn 
til skatteetaten slik at man får 
skattefradrag med 25% av gavene 
(opp til 30.000 kr. pr. år). Det vil si 
at hvis man gir f.eks. 500 kr. pr. 
mnd så koster det deg 375 kr. 
fordi resten får du i skattefradrag. 
Vi anbefaler at de som ikke har 
denne ordningen ennå, tar et  
skjema i kirken som fylles ut og 
sendes til Hovedkontoret.  Alt står 
på skjemaet som finnes i hylla i 
inngangspartiet i kirken.  Under-
tegnede hjelper gjerne til med   
utfylling og innsending. 
Hvis de fleste medlemmene i    
kirken øker givertjenesten sin med 
200 kr. i måneden, dvs. 150 kr. 
etter skatt, så vil vi klare å nå bud-
sjettet og vil kunne drive arbeidet 
som nå med prest i 100% stilling. 
Med optimistisk hilsen kasserer 
Gerd (Røsok) 

At han ba oss om å dele, og at vi 
skulle gi i kjærlighet og ikke av 
tvang, og være lydhøre for hva Gud 
vil også med våre penger. Den 
gangen var det lite penger og enkle 
kår. MEN vi hadde alltid så vi kunne 
gi og dele. Dette blir et tankekors i 
vår tid med overflod. For meg ble 
det en tur inn i lønnkammeret for å 
få veiledning. Se tilbake på alle  
minner i både sorg og glede som 
jeg og mine har fått ha i kirken og 
fellesskapet. 
Vi er nå i den situasjonen at vår   
kirke mangler penger i budsjettet, 
mer enn 200.00.-. Gerd Røsok har 
gjort en utrolig innsats for kirken 
som kasserer, og ber oss nå om å 
øke den faste givertjenesten, og  
håper at flere benytter seg av denne 
ordningen. 
La oss stille oss bak Gerd og      
menighetsrådet og ta et KRAFTTAK 
for kirken vår! 
Med hilsen fra Harald (Mathisen) 

Da jeg ble bedt om å ha noen 
tanker om givertjeneste, gikk 
tankene mine tilbake til min mor, 
og hva hun lærte meg om å gi 
tilbake til Guds sak i takknemlig-
het for at vi har det så godt.  



 

 
Familiefest 
Søndag 12. november var det invitert til Familiefest, og ca. 100     
mennesker tok imot den invitasjonen! Det ble fest! Med sang, leker, 
mat, andakt, utlodning og bokutdeling til 4. og 6. åringer. Koret Lys 
sang  både på festen og ute på trappa for fakkeltoget for forfulgte  
kristne, som hadde vandret gjennom gågata denne kvelden. 



 

     Vivo bokhandel  
– din spesialbokhandel  
i Østfold 
Sulfatveien 4.Torp 
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


 

  

 

Nytt bad? 
              

Her er totalløsningen      
Rørlegger                         

Konsulenttjenester      
Snekkerarbeid                

Flislegging                        
A Vestby Rør og          

Vaktmesterservice  
Kruses gate 1,  

1723 Sarpsborg                             
Telefon:69 15 18 04  

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 

Kontakt med kirken 
i sommer  

 
Telefon:  99379674 
E-post:  
sarpsborg@metodistk
irken.no  
 
Prest Torgeir Tveter 
har ansvar fram til 1. 
august . Hilde Augen-
sen starter sitt arbeid  
14 august.  
Hennes telefon  
nummer er: 
995 44 825  

   

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&
mailto:metosarp@c2i.net
mailto:metosarp@c2i.net


 

     

  



 

   

Returadresse:  
Metodistkirken Sarpsborg.  
St Marie gate 56  
1706 Sarpsborg   

www.metodistkirken.no/sarpsborg  


