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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

 
«Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled 
dere! La alle mennesker få merke at dere er 

vennlige. Herren er nær!» 
 Filipperne 4,4-5 



 

 
METODISTKIRKEN I SARPSBORG  
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  
 
Menighetsbladet fra Metodist-
kirken i Sarpsborg utkommer med 
ca 4 utgaver i året.                                 
Redaksjon: Hilde Augensen og 
Kathrine Skjellin.  

Kirkekalender  

Tirsdag 13. februar 
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè 
Kl.18.00: Speider 
Menighetsrådsmøte  
Torsdag 15. februar 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 18. februar 
Kl.11.00: Misjonsgudstjeneste. Felles 
med Petrikirken, i Sarpsborg. Misjonssek-
retær Øyvind Aske taler. Hilde  
Augensen leder. Musikk: Paal  
Schøyen. Metodistkirkens kor. 
Torsdag 22. februar 
Kl.11.00: Torsdagstreff. 
Kl.11.00: Andakt på Varmestua, Niels 
 Jørgen Aarvik og Leif Olavesen. 
Søndag 25. februar  
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste ved Ann-
Kristin Lundmark. Musikk: Svein Nilsen. 
Fagforeningens mannskor synger. Kaffe 
kl.18.45.  (forts. side 4) 
 

Torsdag 1. februar 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 4. februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Hilde Augensen.  
Musikk: Paal Schøyen. 
Mandag 5. februar 
Kl.16.00: BUR møte 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 6. februar: Kl.18.00: Speider 
Torsdag 8. februar 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 11. februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde  

Augensen. Musikk: Svein Nilsen. 
Mandag 12. februar 
Kl.17.00: Koret Lys på Badeland 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 

mailto:metosarp@c2i.net
mailto:torgtv@gmail.com
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     Andakt 
 
 
Kan jeg få smitte deg litt? 
En av mine hobbyer er strikking. Strikketøyet er aldri langt unna, og så fort jeg har 
anledning så strikker jeg! Det er en hobby som gjør meg glad, og som jeg kan glede 
mange med, for jeg kan ikke bruke selv alt det jeg strikker! Det er forsket på 
virkningen av strikking, og det sies at strikking bl.a. er god meditasjon, det reduserer 
hjertefrekvensen, det er gunstig for hukommelsen, og det har beroligende effekt. 
Strikking øker også følelsen av tilfredshet, stolthet og mestring, og ikke minst blir 
man glad av å strikke! Jeg har «smittet» mange med «strikkeglede»! Mange av mine 
venner, familie og bekjente strikker i dag fordi jeg har snakket så varmt og så mye 
om gleden ved å strikke. Det er egentlig ganske lett å «smitte» folk med strikkeglede. 
Om det handler om at mine argumenter er gode, eller om det er strikkingens 
funksjon hos meg som er så tydelig, det vet jeg ikke, men jeg snakker villig og gjerne 
om både oppskrifter og garn! 
 
Noen ganger tenker jeg: Er jeg like opptatt av å «smitte» mine venner, min familie og 
andre med Gleden i Herren? Snakker jeg like varmt og mye om gleden av å leve et liv 
sammen med Jesus - som jeg gjør med gleden av å strikke? Har jeg den samme 
 begeistringen for å «smitte» med Gleden i Herren som jeg «smitter» med strikke- 
glede? Å leve et liv sammen med Jesus det er å leve et liv i tilgivelse, nåde og  
kjærlighet. Det er å ha en å komme til med hele meg, og alt som det innebærer. Det 
er å ha en Frelser som har gitt sitt liv for meg, og som tilbyr meg et evig liv! Det er 
virkelig glede! Det er ikke en overfladisk følelse som kommer og går, men en glede 
som Jesus gir meg i hjertet. 
 
Paulus skriver i brevet til Filipperne (4,4-5): «Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: 
Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!» Det er 
gjerne sånn at det vi har i hjertet, det viser vi i måten vi lever på. Det som betyr mye 
for oss selv, det ønsker vi å «smitte» andre med. Jeg ønsker å fortsette å «smitte» 
mine omgivelser med strikkeglede, men jeg ønsker også å «smitte» enda mer med 
Gleden i Herren! Jeg vil gjerne si som vi synger i en barnesang: «Kan jeg få smitte deg 
litt med ekte glede? Få smitte deg litt med et lite smil? Kan jeg få smitte deg litt? Bli 
med og spre det: Kjærlighet fra Jesus Krist!»  
 
Min oppfordring er at vi alle skal være mer «smittebærere»! At vi alle skal fortelle 
mer om Gleden i Herren! La andre få se at det er glede i å tilhøre Jesus, for det som 
Jesus har gjort, og for det som Jesus gjør for alle oss mennesker.  
«Kan jeg få smitte deg litt?» 
 
Hilde Augensen 



 

 

Mandag 26. februar 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 27. februar: Kl.18.00: Speider 
 
Torsdag 1. mars 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 4. mars 
Aktivitetsdag i Varteig. Koret Lys, 
speiderne og Hilde Augensen deltar. 
Musikk: Paal Schøyen. 
Mandag 5. mars 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 6. mars: Kl.18.00: Speider 
Torsdag 8. mars 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 11. mars 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 
Augensen. Musikk: Svein Nilsen. 
Mandag 12. mars 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 13. mars 
Kl.11.00 – 14.00: Kreativ kafè 
Kl.18.00: Speider 
Søndag 18. mars 
Kl.11.00: Familiegudstjeneste. Hilde 
Augensen. Musikk: Paal Schøyen. 
Ptweens fra Petrikirken synger. 
Mandag 19. mars 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 20. mars: Kl.18.00: Speider 
Torsdag 22. mars 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Torsdag 5. april 
Kl.11.00: Torsdagstreff 

Kirkekalender 

Søndag 8. april 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Musikk: Svein 
Nilsen. Metodistkirkens kor. 

Mandag 9. april 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 10. april 
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 12. april 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Kl.11.00: Andakt Varmestua. 
Søndag 15. april 
Kl.11.00: Våroffer-gudstjeneste. 
Tilsynsprest Øyvind Helliesen taler. Hilde 
Augensen leder. Musikk: Paal Schøyen. 
Menighetskonferanse etter kirkekaffen. 
Mandag 16. april 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 17. april: Kl.18.00: Speider 
Torsdag 19. april 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 22. april 
Kl.17.00: Vårfest. Koret Lys synger. 
Musikk: Svein Nilsen. 
 
 

PÅSKEN: 
Palmesøndag - Søndag 25. mars  
Kl.11.0: Gudstjeneste. Hilde Augensen. 
Musikk: Paal Schøyen. 
Skjærtorsdag – torsdag 29. mars 
Kl.18.00: Nattverdgudstjeneste. Hilde 
Augensen. Musikk: Paal Schøyen. 
Kveldsmat. 
1. Påskedag – søndag 1. april 
Kl.09.30: Påskefrokost 
Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde Augensen. 
Musikk: Paal Schøyen. 



 

     

Mandag 23. april 
18.30: Metodistkirkens kor. 
Tirsdag 24. april 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 26. april 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 29. april 
Kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Hilde Augensen. Musikk: Svein Nilsen. 
Mandag 30. april 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor. 
 
Menighetsrådet har vedtatt at det 
ikke lenger skal annonseres i 
Sarpsborg Arbeiderblad, så ta godt 
vare på menighetsbladet! 
 
Det kan bli endringer i kalenderen. 
Følg med på Facebook, menighetens 
hjemmeside og oppslagstavler, og 
søndagenes gudstjenesteark. 

Kirkekalender Død 
Magna Kallasten ble født den 27. mai 
1913, på gården Kallasten på Jelsnes. 
Hun hadde en god barndom på  
gården, men det var trange kår og 
mye arbeid. Da Magna begynte å  
arbeide på Borregaard flyttet hun til 
byen, og hennes venninne Randi tok 
henne med seg til Metodistkirken. 
Magna ble medlem i Metodistkirken i 
Sarpsborg den 31. mai 1959. Hun fant 
sin plass i menighetens fellesskap, og 
ble en trofast medarbeider. Den  
viktigste tjenesten som Magna gjorde i 
menigheten var nok hennes  
besøkstjeneste. Og den er det mange 
som har nytt godt av! Magna var en 
raus og gavmild dame. Hun var  
sparsommelig med seg selv, men utad 
støttet hun mange prosjekter. Hun var 
også nøye med å betale sitt ukeoffer 
til kirken. Magna døde  
torsdag 4. januar med familien sin 
rundt seg. Hun ble begravet fra Tune 
kapell tirsdag 16. januar. 
 
Vi lyser fred over Magna Kallastens 
gode minne. 
 
Takk for gaven på kr.7.100.- som  
menigheten fikk ved Magna Kallastens 
begravelse. 
 
 

 
 

Konfirmasjon 
Sett av dagen søndag 29. april og vær 
med på konfirmasjonsgudstjenesten til 
menighetens konfirmant Emil Holmen! 



 

 
Kreativ kafè 
Kreativ kafè er i gang! Tirsdag 9. januar var 18. stk. innom kirkens 
Wesleysal! Noen hadde med seg malersaker, noen hekletøy og strikke-
tøy, og noen hadde ‘bare’ med seg ‘snakketøy’! Kaffe og vafler gikk 
unna, og vi fikk inn de første 900 kronene til menighetens misjons-
prosjekt i Zimbabwe. Det vil etter hvert bli anledning til å kjøpe  
produkter fra et ‘Mini-misjonsmarked’ til inntekt for misjonsprosjektet. 
Neste Kreativ kafè er tirsdag 13. februar, og det er plass til mange flere!  

Våroffer og Menighetskonferanse 
Vi feirer Våroffer søndag 15. april med 
gudstjeneste, der tilsynsprest Øyvind 
Helliesen er dagens ‘gjestetaler’. En god 
kirkekaffe hører også med en Vårofferdag!  
Etter gudstjeneste og kirkekaffe skal det 
samme dagen være Menighetskonferanse/
Årsmøte. Da fremlegges rapporter og 
regnskap for 2017, og det velges 
representanter til menighetens ulike råd og 
utvalg. Alle som står på valg blir forespurt 
på forhånd. Menighetskonferansen/
Årsmøtet er åpent for alle som er 
interessert i menigheten, men det er bare 
medlemmer som har stemmerett.  



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glimt fra advent og jul 



 

 
Gaver til menigheten 
Menigheten er avhengig av pengegaver for å 
holde driften i gang, og vi minner om 
muligheten for å gi sin gave og få 
skattefradrag. Da sendes pengene via 
Metodistkirkens Hovedkontor, gjerne med 
fast trekk hver måned, og Hovedkontoret 
rapporterer inn til Skatteetaten, slik at man 
får skattefradrag på 25% av pengegavene 
som er gitt. Skjema for å starte med denne 
ordningen finnes i kirken, og ta kontakt med 
menighetens kasserer, Gerd Røsok, eller 
menighetens prest om du trenger hjelp til 
utfylling og innsending.  



 

     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 
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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 

Menighetens 
vippsnummer er 
11181 

LOKALER TIL LEIE 
I Metodistkirkens underetasje i St. Mariegt. 

56 er det ledige lokaler. Lokalene kan  

disponeres på dagtid fra mandag til  

fredag. Lokalene er på 280 kvm totalt og 

består av kjellerstue, kjøkken, hall,  

smårom, garderobe og toaletter. Mulighet 

for kontor som bare disponeres av  

leietaker. Det kan avtales leie av hele eller 

deler av lokalene.  

Kontakt Metodistkirken i Sarpsborg  

tlf: 993 79 674. 

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  

Nye medlemmer 
Menigheten kan glede seg over 4 nye medlemmer! Søndag 10.  
desember 2017 ble Ellinor Ferstad og Kjell Magne Joneid medlemmer, og 
søndag 21. januar 2018 ble Birgithe Grandahl (bedre kjent som Nutte) og 
Paal Schøyen medlemmer i Metodistkirken i Sarpsborg. Vi ønsker dem 
velkommen i menighetens fellesskap!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere nye medlemmer ‘er på vei’, så ta kontakt med presten, Hilde  
Augensen, dersom du er en som også ønsker å bli medlem i 
 Metodistkirken i Sarpsborg. 


