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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

  

 
«Herren velsigne og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg 
og være deg nådig! 
Herren løfte sitt ansikt mot deg og 
gi deg fred! Amen» 

 
 

             Fjerde Mosebok. 6.24-26. 
 
 



 

 

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.  

 

FORLATT 

Matt. 27. 46-47  
 
«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? » 
 
Det er sårt å lese disse Jesu ord. Nesten uforståelig.        
Hvordan kan Jesus oppleve dette? Han som viser vei. Som 
har sett det vi ikke har sett. Han som taler så alle lytter. Rett 
inn i våre hjerter. Men så sier han det slik vi også kan føle 
det. 
 
Å føle seg forlatt. Alene. 
 
Vi lever i denne moderne verden så full av velstand, en     
hypermaterialisme historien aldri har sett maken til. Vi har 
alt, men mangler kanskje det viktigste. 
 
Kontakten med Gud. Og da kan ordene på korset beskrive 
vår tilstand. Da blir det ikke så uforståelig og vondt det      
Jesus sa. Han vet hvordan vi har det. 
 
Han sier det til oss. For oss. 
Så vet vi han at han forstår. 
Han er der for oss. 
Vi er ikke forlatt. Vi er ikke alene. 
 
 Kathrine M. Skjellin 

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


 

     

Søndag 1. oktober 
Kl.11.00: Diakoniens dag. Guds-
tjeneste med nattverd. Hilde      
Augensen. Musikk: Paal Schøyen. 
Torsdag 5. oktober 
Kl.11.00: Forening 
Kl.17.00: Dugnad 
 
Søndag 8. oktober 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde   
Augensen. Musikk: Paal Schøyen. 
Mandag 9. oktober 
Kl.17.00: Middagsservering. 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 10. oktober 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 12. oktober 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 15. oktober 
Kl.11.00: Høstoffer. Gudstjeneste. 
Hilde Augensen. Metodistkirkens 
kor. Musikk: Svein Nilsen 
Mandag 16. oktober 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 17. oktober 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 19. oktober 
Kl.11.00: Forening 
Lørdag 21. oktober 
Kl.10.00 – 18.00: Dansekurs. 
Kr.50.-. 
 
Søndag 22. oktober 
Kl.11.00: MBU-dagen. Familie-
gudstjeneste. Hilde Augensen.  
Koret Lys og ‘dansere’ fra         
lørdagens dansekurs. Musikk: 
Svein Nilsen. 

Mandag 23. oktober 
Kl.17.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 24. oktober 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 26. oktober 
Kl.11.00: Forening 
 
Søndag 29. oktober 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Musikk: 
Paal Schøyen 
Mandag 30. oktober 
Kl.17.00: Middagsservering. 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 31. oktober 
Kl.18.00: Speider. ‘Hallovenn’ 
Torsdag 2. november 
Kl.11.00: Forening 
 
Søndag 5. november 
Kl.11.00: Allehelgensdag. Guds-
tjeneste med nattverd. Hilde      
Augensen. Musikk: Paal Schøyen 
Mandag 6. november 
Kl.17.00: Middagsservering. 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 7. november 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 9. november 
Kl.11.00: Forening 
 
Søndag 12. november 
Kl.17.00: Familiefest. Koret Lys. 
Hilde Augensen. Musikk: Svein 
Nilsen 
Mandag 13. november 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 13. november 
Kl.18.00: Speider 

Kirkekalender  



 

 

Torsdag 16. november 
Kl.11.00: Forening 
 
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. Trekning 
kl.16.00 
Søndag 26. november 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. 
Kaffe kl.18.45 
Det kan bli endringer. Følg med 
på kunngjøringer, annonser og 
Facebook. 

Kirkekalender 

 
 

‘Hilsen’ fra presten 
Etter noen gode feriedager på hytta på Hvaler startet jeg i jobben 

som prest i menigheten i Sarpsborg mandag 14. august. Det har 
siden vært 6 spennende, lærerike og hyggelige uker! Den første 
helgen fikk jeg være med på menighetsweekend, og det var kjekt! 

Vi var ikke så mange som var med, men det var en unik mulighet 
for meg til å bli kjent med noen av dere i menigheten. Kirken her i 
Sarpsborg er en kirke der det er mennesker innom hver eneste 

dag, enten på menighetens egne samlinger og aktiviteter, eller 
fordi de leier lokale i kirken. Og jeg har fått hilst på mange av de-
re! Jeg er å treffe på kontoret i kirken de fleste mandag ettermid-

dager og torsdag formiddager, eller etter avtale. Onsdag ser ut til å 
bli min fridag. Jeg kjenner meg velkommen i menigheten, og jeg 
gleder meg til å være i tjeneste her i Metodistkirken i Sarpsborg! 

Helge B. Skånlund 



 

     Menighetsweekend 
 
Helgen 18. – 20. august var 
17 stk. samlet til menighets-
weekend på Kornsjøbukta 
leirsted. Et bra leirsted på en 
flott plass like over svenske-
grensen.  
 
Her var gode soverom og 
oppholdsrom inne, og flotte 
utearealer med bl.a. fotball-
bane og badeplass. Været 
var litt vekslende, men det 
var ikke til hinder for ute-
aktiviteter. Noen av de    
sprekeste tok også et bad!  
 
‘Sommertoget’ kom til Korn-
sjø mens vi var der, og det 
var stor stas å være på    
perrongen og ta imot toget.   
Menighetsweekenden frister 
til gjentakelse, så følg med 
på info om neste menighets-
weekend, og ikke la den gå 
fra deg! 



 

 Lyste opp Metodistkirken med kultur 
21. – 23. september ble det masse kunst i kirken. 
Helge B. Skånlund og Gunnar Mathisen var arran-
gører. Tema for kulturdagene var «Ut i lyset». Det var 
mange besøkende og godt program. Intensjonen var, 
som Helge B. Skånlund uttalte til Sarpsborg Arbeider-
blad:  
«Vi har rett og slett ett ønske om å bringe litt kultur 
inn i kirken, og ikke minst møte Sarpingene her!» 
Det ble fremført nydelig konsert ved Sigrun Solvang 
og Svein Nilsen, bilder fra Svalbard ved Yngvar Sæll, 
og nydelig trekkspillmusikk ved Leif Olavesen. Det var 
et vellykket arrangement! Takk til Skånlund og      
Mathisen som gjorde dette mulig! Det ble ‘Åpne    
hjerter, sinn og dører!’  



 

     

 

Middag i kirken 
Mandager er det mye aktivitet og mye glede i kirken! 
Da serveres det middag kl.17.00, og det er hyggelig å 
se at det er mange som kommer og deltar i måltidsfel-
lesskapet. Denne høsten har det blitt servert bl.a. Fiske-
grateng, Fårikål og Taco. Det var koret Lys som laget i 
stand til Taco-middag, og det var populært! Blant både 
små og store! Det var ikke mye igjen i skålene etter 
middagen, og det fortelles at det ble stekt opp ca. 6 kilo 
karbonade! Takk til dere som stiller opp og lager      
middag! 
Etter middagen har koret Lys øvelse, og deretter øver 

Metodistkirkens kor. 

ALLE SYKLER TIL KIRKEN! 



 

 Forening og Formiddags-
treff 
 
Hver torsdag formiddag er det 
samling i Wesleysalen. En 
torsdag i måneden er det For-
middagstreff, de andre tors-
dagene er det ‘Forening’. Med 
hyggelig sosialt samvær, sang 
og musikk, opplesning, be-
vertning, utlodning og andakt. 
På Formiddagstreffet kommer 
det gjerne også noen gjester. 
I september var ‘Svingen tora-
der’ på besøk, og gledet oss 
med trekkspillmusikk. 



 

     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


 

     

  



 

 

BLI MED PÅ DANSEHELG 
 
Lørdag 21. og søndag 22. oktober i Metodist-
kirken 
 
Lørdagen er satt av til dansehelg. Vi starter kl. 
10 og slutter ca. kl. 18. Pris 50,- kr. 
Lørdagen blir både på Kulturskolen og i       
Metodistkirken. 
Instruktørene kommer fra Acta, «SubUrbanMove!» 
 
Gudstjenesten på søndag er for hele familien, og da blir 
dansen vår en del av programmet.  
 
Send SMS med navn og alder til tlf.nr. 90 72 98 06  
 
HÅPER VI SEES! 

 

Nytt medlem 
 
Søndag 17. sept. ble Hege-
Kristin Sætre Groth tatt opp 
som medlem i menigheten. 
 
Vi ønsker henne velkommen, 
og håper hun vil trives i                  
fellesskapet.  

  

Returadresse:  
Metodistkirken Sarpsborg.  
St Marie gate 56  
1706 Sarpsborg   

www.metodistkirken.no/sarpsborg  


