
 

     

Nr. 2 2018 

METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

Menighetens konfirmant søndag  
29. april: Emil Holmen 

 

Vi gratulerer og ønsker Guds 
gode velsignelse over dagene 

som kommer! 



 

 
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  

Onsdag 23. mai kl.19.00:  
Metodistkirkens kor har Sommerkonsert, 
‘Sommerens toner’! Dirigent: Sigrun E. 
Solvang. Klavér: Svein R. Nilsen.  
Gjester: Bjørnar Spydevold og  
Kari Stokke. 
 
Torsdag 24. mai kl.11.00: Torsdagstreff 

 
Søndag 27. mai: 
Kl.12.00: Skaperverkests dag, i Wesley 
kapell, Eidet. Hilde Augensen. Koret Lys. 
Musikk: Svein R. Nilsen. Ta med grillmat 
og drikke til eget bruk. Kaffe og boller 
skal dere få. 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste.  
Ann-Kristin Lundmark og Hilde Augensen. 
Kaffe fra kl.18.45. 
Tirsdag 29. mai kl.18.00: Speider 
Torsdag 31. mai kl.11.00: Torsdagstreff 
                                   Fortsetter neste side 
 

Søndag 13. mai kl.11.00:  
Gudstjeneste ved Eldar Karlsen.  
Musikk: Paal Schøyen. Kirkekaffe. 
 
Mandag 14. mai kl.18.30:  
Metodistkirkens kor. Koret Lys har 
Sommeravslutning. 
 
Tirsdag 15. mai kl.18.00: Speider. 

 
17. mai kl.12.00: FEST! Servering og 
utlodning. Metodistkirkens kor. 

 
Pinsedag, søndag 20. mai: Kl.11.00: 
Gudstjeneste med nattverd ved Hilde 
Augensen. Musikk: Svein Nilsen 
 
Tirsdag 22. mai: kl.18.00: Speider 
 
 

mailto:metosarp@c2i.net
mailto:torgtv@gmail.com
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     ANDAKT 
 
På sosiale medier på internett dukker det opp litt 
av hvert. En dag dukket det opp en liten reklame-
film på min Facebook-side, med  tittelen: «Vissa 
saker kan inte köpas för penger». Den handler om 
en ung mann, som på sin vandring gjennom byen 
sørger for at en tørr blomst får vann, gir en dame 
en hjelpende hånd med en stor salgsvogn opp en 
fortauskant, deler maten sin med en herreløs hund, gir en sum penger til en mor 
som tigger penger til sin datters skolegang, og henger en klase bananer på naboens 
dør. De som ser det den unge mannen gjør, rister på hodet, og kanskje tenker de 
også: Hva får han igjen for å gjøre alt dette hver dag? Den lille reklamefilmen  
avsluttes med at den unge mannen en dag treffer på den lille jenta, som moren tigde 
penger til; - i skoleuniform!  
 
Ja, hva får den unge mannen igjen for å gjøre alt dette hver dag? Han får ingenting 
synlig igjen. Han blir ikke rikere på penger, heller tvert imot. Han blir ikke berømt. 
Han kommer ikke i avisen. Men han får oppleve kjærlighet og glede! Og han blir et 
vitne om kjærlighet og glede! Den unge mannen får det som ikke kan kjøpes for 
penger. Filmen viser at det som virkelig teller, er det å vise kjærlighet uten  
betingelser. Det var det Jesus gjorde da han levde her på jorda, og fortsatt gjør i dag. 
Med sitt nærvær overstrømmer Jesus oss med alt godt, og den godheten og  
kjærligheten vi blir møtt med hos han, den ønsker han at vi skal gi videre til andre.  
 
Et lite vers i Filipper-brevet oppfordrer oss til å gjøre godt for andre: «La alle  
mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!» (Fil.4.5) Det må ikke handle 
om store ting, men kan være en liten oppmuntring i form av et besøk eller en  
telefonsamtale. Det kan være en hjelpende hånd i hverdagen. En støttende arm opp 
trappen. Et hyggelig blikk til en forbipasserende. En god klem til en som er lei seg 
eller utrygg. Eksemplene er mange, og lista kan bli 
mye lenger.  
 
La oss ta med oss denne oppfordringen inn i 
sommeren: «La alle mennesker få merke at dere 
er vennlige!». Kanskje er det noen i din nærhet 
som spesielt trenger en vennlig person denne 
sommeren? Det som virkelig teller, det er det å 
vise kjærlighet uten  betingelser! 
 
Ønsker dere alle en god sommer! 
Hilde Augensen 

https://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKs6i5q_jaAhVBXSwKHXycDe0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ASommerblomster.jpg&psig=AOvVaw2C4bQk7NDZkuF9N9xp1HlM&ust=1525945311589782


 

 

Søndag 3. juni kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Ann-Kristin Lundmark. Musikk: 
Svein R. Nilsen. Kirkekaffe. 
Mandag 4. juni kl.18.30:  
Metodistkirkens kor. 
Tirsdag 5. juni kl.18.00: Speider 
Torsdag 7. juni kl.11.00:  
Torsdagstreff 
 
Søndag 10. juni kl.11.00:  
Gudstjeneste ved Hilde Augensen. 
Musikk: Paal Schøyen. Kirkekaffe. 
Mandag 11. juni kl.18.30:  
Metodistkirkens kor. 
Tirsdag 12. juni kl.11.00-14.00:  
Kreativ kafe. Kaffe, vafler, håndarbeid 
og en god prat!  
Kl.18.00: Speider. 
 
Søndag 17. juni kl.11.00: Takkedag 
med gudstjeneste. Nattverd. Hilde 
Augensen. Metodistkirkens kor. 
Musikk: Svein R. Nilsen. Kirkekaffe. 
 
Søndag 24. juni kl.11.00:  
Fellesgudstjeneste med menighetene 
i Fredrikstad og på Kjølberg i  
Metodistkirken i Sarpsborg.  
Ved Ann-Kristin Lundmark. 
 
Søndag 1. juli: Ikke gudstjeneste i 
Metodistkirken. Menigheten  
oppfordres til å delta i gudstjenesten 
i Sarpsborg kirke. 
 
Søndag 8. juli: Ikke gudstjeneste i 
Metodistkirken. Menigheten  
oppfordres til å delta i gudstjenesten 
i Sarpsborg kirke. 
 

Kirkekalender 

Søndag 15. juli kl.11.00:  
Fellesgudstjeneste i Petrikirken, Kjølberg. 
 
Søndag 22. juli kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Ann-Kristin Lundmark. Musikk: Paal 
Schøyen. 
 
Søndag 29. juli kl. 18.00:  
Olsok-gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin, 
Borgarsyssel Museum. 
 
Søndag 5. august kl.11.00: 
Fellesgudstjeneste i Metodistkirken i 
Fredrikstad. 
 
Søndag 12. august kl.11.00:  
Fellesgudstjeneste i Petrikirken,  
Kjølberg. 
 

Helgen 17. – 19. august: Menighets-
weekend på Kornsjøbukta leirsted.  
Søndag kl.11.00: Familiegudstjeneste 
ved Hilde Augensen. 
 
Mandag 20. august kl.18.30:  
Metodistkirkens kor. 
 
Søndag 26. august:  
Kl.11.00: Samlingsdag, med gudstjeneste 
ved Hilde Augensen. Metodistkirkens 
kor. Musikk ved Svein Nilsen og Paal 
Schøyen. Kirkekaffe.  
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste ved Ann-
Kristin Lundmark. Kaffe fra kl.18.45. 
 
Mandag 27. august kl.18.30: Metodist-
kirkens kor. 
 
Torsdag 30. august kl.11.00: Torsdags-
treff. 
                              Fortsetter neste side 
 



 

     
Død 

Tor Andersen ble født den 30. juni 
1938 i Sarpsborg, og vokste opp på 
Greåker. Etter folkeskolen begynte 
Tor å arbeide på Borregaard, og 
her arbeidet han hele sitt yrkes-
aktive liv. Tor traff i ung alder  
Erna, hun som skulle bli han kone. 
Erna var fra Finland. De møttes i  
Gøteborg, giftet seg og bosatte seg 
i Sarpsborg. Sammen fikk de barna 
Åge og Knut, og etter hvert også 
barnebarnet Jonas. 
Tor Andersen var en kirkens mann 
- i dobbel forstand! Han var et  
trofast medlem i menigheten, og 
han bodde i kirkehuset. Tor var til 
stede på det meste som skjedde i 
kirken, både søndager og  
hverdager. Han var også kirkens 
‘ubetalte’ vaktmester. Hver kveld 
gikk Tor en runde i kirken og  
sjekket at dører var låst og lys var 
slukket. 
Tor døde mandag 9. april med  
begge guttene sine rundt seg. Han 
ble bisatt fra Metodistkirken i 
Sarpsborg fredag 20. april. 
Vi lyser fred over Tor Andersens 
gode minne. 
 
Takk for gaven på kr. 3.850.- som 
menigheten fikk ved Tor Ander-
sens bisettelse. 
 
 
 

Død 
Irene Meryll Larsen ble født den 6. 
oktober 1931 i Øksfjord i Finnmark. 
Hun hadde en god barndom i  
Øksfjord, men opplevde også  
krigen og tyskernes okkupasjon av 
bygda deres. De måtte evakuere til  
Lofoten, og fra havet så de at bygda 
deres brant. 
Irene giftet seg med Arne Larsen fra 
Hammerfest, og de fikk barna Liv 
Unni, Anne Lise, Norunn og Tom. 
De bosatte seg som nygifte i  
Hammerfest, og der kom Irene i 
kontakt med Metodistkirken. Da 
familien flyttet til Sarpsborg i 1968 
fant Irene veien til Metodistkirken i 
Sarpsborg, og hun fant sin plass i 
menighetens fellesskap, og ble en 
trofast medarbeider. Kirken var et 
kjært og godt hjem for Irene så 
lenge hun levde.  
Irene døde søndag 8. april, og ble 
bisatt fra Metodistkirken i  
Sarpsborg onsdag 18. april. 
Vi lyser fred over Irene Meryll  
Larsens gode minne. 
 
Takk for gaven på kr. 1.950.- som 
menigheten fikk ved Irene Meryll 
Larsens bisettelse. 



 

 

Søndag 2. september kl.11.00:  
Gudstjeneste. Musikk: Paal Schøyen. 
Kirkekaffe. 
Mandag 3. september: 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor. 
Tirsdag 4. september kl.18.00:  
Speider 
Torsdag 6. september kl.11.00:  
Torsdagstreff 
 
Menighetsbladet 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 
søndagens gudstjenesteark. 

Kirkekalender 

Takk for pengegaver 
Menigheten har fått en  
pengegave fra en anonym giver på 
kr. 50.000.– til menigheten +  
kr. 10.000.- til menighetens  
misjonsprosjekt i Zimbabwe!  
Menigheten takker hjerteligst for 
denne fantastiske gaven! 
 
Menigheten har også fått en gave 
fra Gerd Røsok. Gerd har nettopp 
fylt 70 år, og i stedet for en gave til 
seg selv - ønsket hun at gjestene 
skulle gi en gave til vedlikeholds-
kontoen i kirken! Den ble på  
kr. 31.500.-. 
Tusen takk for gaven, Gerd! 

Renhold i kirken 
Mye av renholdet i kirken foregår 
nå på dugnad, og mange av  
menighetens folk er med på en 
rullerende liste for ulike  
oppgaver. I en tid da det snakkes 
mye om at det er vanskelig å få 
folk til å være med på dugnad, 
opplever kirken det motsatte! 
Listen har mange navn, og det er 
fortsatt plass - og oppgaver - til 
flere! Ta kontakt om du er en 
som ønsker å være med.  
En STOR TAKK til alle dere som er 
med og holder kirken vår ryddig 
og ren! Dere gjør en oppgave 
som ikke så mange ser, men som 
er svært merkbar om dere ikke 
gjør den! 

Takkedag  
Det er fint å ha en søndag ved 
slutten av et arbeidsår der vi 
kan takke for alt det gode og 
positive vi har fått oppleve det 
siste året. Takkedagen i år er 
søndag 17. juni, og det blir 
gudstjeneste med nattverd 
kl.11.00. Og selvfølgelig  
kirkekaffe! 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HURRA! Det er snart 17. mai! 

Sommeren i kirken 
Det meste av ukens aktiviteter i kirken har ‘ferie’ i sommer. Det er 
også redusert aktivitet når det gjelder gudstjenestene. Det er noen 
fellesgudstjenester med menighetene i Fredrikstad og på Kjølberg. 
Det er gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin på Olsok, 29. juli, og det er 
et par gudstjenester i vår egen kirke. To søndager oppfordres  
menigheten til å delta på gudstjeneste i Sarpsborg kirke. Følg med på 
kalenderen her i bladet og på hjemmesiden. 

Velkommen til sommerkonsert! 



 

 

Sommerfesten 2018  
Den skal forgå 26.-29. juli på Fredtun 
Folkehøyskole i Stavern. Tema for  
Sommerfesten i år er: ‘Hva er da et 
menneske?’. Hovedtaler er Silje  
Kvamme Bjørndal. Hun har doktorgrad i 
teologi, og jobber som rådgiver på  
Stortinget. Det blir som alltid leirer, 
møter, seminarer og konsert. Flere 
opplysninger finnes på hjemmesiden: 
www.metodistkirken.no/sommerfesten 
Hvis du ikke er ‘på nett’ kan du få flere 
opplysninger av presten.  

Menighetsweekend på Kornsjøbukta 
leirsted 
Det blir menighetsweekend også i år! 
Helgen 17. – 19. august på Kornsjøbukta 
leirsted. Et vakkert sted rett over  
Svenskegrensen. Sett av helgen og bli 
med på weekend! Flere opplysninger 
kommer! Følg med på info i  
kirken, på hjemmesiden og på Facebook. 



 

     

Vivo bokhandel  
– en annerledes bokhandel  

Sulfatveien 4.Torp 
tlf: 69 15 14 69 

torp@bokmiljo.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 

 



 

  

 

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 

Telefon: 69 10 25 50 
Mobil:    45 95 13 99 
Mail: post@gunnarhovik.no 
www.gunnarhovik.no 

 

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 
Søndag 11. mars 2018 var det både dåp og medlemsopptakelse i  
menigheten. 
Kjell Erik Skjellin ble døpt, og Kathrine Skjellin ble tatt opp som medlem. 
Vi ønsker mor og sønn velkommen i menighetens fellesskap! 
 

Søndag 15. april 2018 var det også medlemsopptakelse. Da ble Eva  
Helgesen tatt opp som medlem. Vi ønsker Eva velkommen i  
menighetens fellesskap! 


