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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

«Hver dag holdt de trofast sammen på tempel- 
plassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste 
sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang 
og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og 
hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» 
Apg. 2,46-47 

Samlingsdag 26 august 
Søndagsskolen er i gang igjen! 



 

 
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  

Mandag 1. okt.: 
kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe 
for jenter i alle aldre. 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Torsdag 4. okt.: kl.11.00: Torsdagstreff 
 
Søndag 7. okt.: kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Ann-Kristin Lundmark. Sang: Sigrun E. 
Solvang. Musikk: Paal Schøyen.  
Mandag 8. okt.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe 
for jenter i alle aldre. 
Kl.17.30: Konfirmantundervisning 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 9. okt.: 
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafé 
Kl.18.00: Speider 
Onsdag 10. okt.: kl.17.00: Menighets-
utviklingsmøte. Enkel kveldsmat 
Torsdag 11. okt.: kl.11.00: Torsdagstreff 
                                                           Forts. side 4 

Søndag 23. sept.: 
Ikke gudstjeneste på formiddagen. 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-
Kristin Lundmark og Hilde Augensen.  
Musikk: André Kristoffersen og  
Gjermund Titlestad. Kaffe fra kl.18.45. 
Mandag 24. sept.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe 
for jenter i alle aldre. 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.30: Konfirmantundervisning 
Kl.17.45: Koret Lys 
Tirsdag 25. sept.: kl.18.00: Speider 
Torsdag 27. sept.: kl.11.00:  
Torsdagstreff. Utlodning. 
 
Søndag 30. sept.: kl.11.00: Gudstjeneste 
med nattverd ved Hilde Augensen.  
Musikk: Svein Nilsen 
 

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


 

     Nytt ‘arbeidsår’ i menigheten 
Det har vært en god start på det nye arbeidsåret i menigheten! Vi startet med  
Menighetsweekend på Kornsjøbukta leirsted helgen 17.-19. august. Med dagsgjester 
var vi lørdag 45 stk. som hadde fellesskap sammen, med ‘sporløype’ i småregn rund 
leirstedet, spill og andre inneaktiviteter, Familiegudstjeneste, og mange gode  
måltider. 
Samlingsdagen ble en flott dag, med ‘vanlig’ gudstjeneste på formiddagen og  
Sinnsrogudstjeneste på kvelden. Det var nesten full kirke på begge gudstjenestene! 
Og ikke minst, - Søndagsskolen startet opp igjen! Med ‘Søndagsskolebuss’ som  
hentet 30 små og store til kirken! Se bilde på forsiden av bladet. Det vil være  
søndagsskole på de aller fleste ‘ordinære’ gudstjenester hele høsten. 
Søndag 9. september var det Høstfest! Med begge korene og mye folk. Det gikk med 

22 pizzaer, mange liter brus, kaffe og is! Det står mye ‘på programmet’ for høsten, så 

følg med - og møt opp og vær med i fellesskapet!  
 

Høstofferdag søndag 14. oktober 
I år blir det både gudstjeneste og et mini-
seminar på Høstofferdagen. Prest i Metodist-
kirken i Horten, Hilde Sanden-Bjønness, er vår 
gjest på Høstofferet. Hun taler på  
gudstjenesten, og hun skal ha mini-seminaret 
med temaet ‘Bønnen uten ord’. Mellom  
gudstjenesten og seminaret spiser vi lunsj 
sammen.  
Hilde Sanden-Bjønness sier det slik om 
‘Bønnen uten ord’: ‘Gud er sentrum i all  
væren. Bibelen sier (Rom. 8.26) at vi egentlig 
ikke vet hva vi skal be om, men at Ånden, som 
vet alt både fra vår og Guds side, ber  
kontinuerlig i oss uten ord. Å tillate en slik bønn mens vi selv er stille, kalles  
sentrerende eller kontemplativ bønn. Dette er en eldgammel bønneform i kirkens  
historie, selv Jesus trengte å gå avsides og bare være i bønn over tid for å kunne  
fullføre det han var kommet for. Også vi trenger dette hvilepunktet som kan modne 
og lege oss innenfra, og som kan hjelpe oss til å leve ut det livet vi har fått for å dele 
med andre.’  
Hilde Sanden-Bjønness praktiserer selv denne formen for bønn, og underviser andre 
i det samme. Boka hun har skrevet om dette, «Bakenfor ord og tanke», er det mulig 
å få kjøpt. Seminaret er åpent for alle som er interessert. Det krever ingen  
forkunnskaper. Det blir undervisning, mulighet for spørsmål og en liten praksisbolk til 
slutt.  
Velkommen til en spennende Høstofferdag! 
 
 



 

 

Fredag 12. okt. kl.16.00: DUGNAD. 
Det serveres suppe. 
 
Søndag 14. okt.: HØSTOFFERDAG: 
KL.11.00: Gudstjeneste. Hilde Sanden
-Bjønness taler. Hilde Augensen  
leder. Skjeberg Mannsmusikk synger. 
Musikk: Paal Schøyen. Kirkelunsj. 
Ca. kl.14.00: Miniseminar om 
‘Bønnen uten ord’ ved Hilde Sanden-
Bjønness. 
Mandag 15. okt.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil:  
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
Kl.17.30: Konfirmantundervisning 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 16. okt. kl.18.00: Speider 
Torsdag 18. okt.: 
Kl.11.00: Torsdagstreff. Utlodning. 
Kl.19.00: ‘Kristne kvinner på tvers’,  
i Sarpsborg kirke. 
 
Søndag 21. okt.: kl.11.00:  
Gudstjeneste ved Eldar Karlsen.  
Musikk: Paal Schøyen. Søndagsskole. 
Mandag 22. okt.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil:  
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
kl.17.00: Middagsservering. Ny pris 
fra denne dagen: Pr. person: kr.40.-, 
pr. familie: kr.150.- 
kl.17.45: Koret Lys 
kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 23. okt.: kl.18.00: Speider 
Torsdag 25. okt.: kl.11.00:  
Torsdagstreff  
 
Søndag 28. okt.: 
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste i  
Petri-kirken på Kjølberg.                   

Kirkekalender 

Metodistkirkens kor synger. 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-Kristin 
Lundmark og Hilde Augensen.  
Musikk: Gro og Jon Ekeberg. 
Mandag 29. okt.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe 
for jenter i alle aldre. 
Kl.16.00: BUR møte 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Onsdag 31. okt.: Hallovenn 
Torsdag 1. nov. kl.11.00: Torsdagstreff 
 
Søndag 4. nov. kl.11.00: ‘Allehelgen i ord 
og toner’. Hilde Augensen, Metodistkir-
kens kor, Sigrun E. Solvang, Gjermund  
Titlestad, Paal Schøyen m.fl. Vi minnes de 
som er døde siste året. Søndagsskole. 
Mandag 5. nov.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe 
for jenter i alle aldre. 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.30: Konfirmantundervisning 
Kl.17.45: Koret Lys 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 6. nov. kl.18.00: Speider 
Onsdag 7. nov. kl.17.00: Menighets-
utviklingsmøte. Enkel kveldsmat. 
Torsdag 8. nov.: 
kl.11.00: Torsdagstreff. Utlodning. 
Kl.11.00: Andakt på Varmestua  
10. – 11. nov.: Dansehelg. Kurs med  
innleide instruktører. Pris: kr.50.-.  
Påmelding innen 1. nov.: SMS til 90729806 
 
Søndag 11. nov. kl.11.00: MBU-dag med 
Familiegudstjeneste ved Hilde Augensen. 
Danserne deltar. Bokutdeling til 4, 6 og 12 
åringer. Musikk: Svein Nilsen 
                                           Forts. side 6 



 

     Gaver til menigheten     

pr. 31.8.2018 2018 2017 

Ukeoffer 26820 34450 

Løskollekter 27101 33181 

Gaver på vipps 12833 5179 

Skattefrie gaver 176745 154600 

Våroffer 21962 17158 

Gaver til menighetsbladet 2500 4950 

Torsdagstreffet 44820 34223 

Sum 312781 283741 

Kreativ kafé til misjonsprosjektet 7152 0 

Gaver og offer til misjonsprosjektet 17640 0 

   

OBS! OBS! Les dette!  
Ny personvernlov 
I juli fikk vi ny Personvernlov i Norge, og den får noen konsekven-

ser for vår kommunikasjon med menighetens venner. Med innføringen av den 
må alle som IKKE er medlem i Metodistkirken i Sarpsborg gi skriftlig samtykke 
til at vi får sende informasjon til dem, som bl.a. Menighetsbladet. Vi håper at 
du som i dag mottar menighetsbladet har glede av bladet, og fortsatt ønsker å 
få  
menighetsbladet fra oss. For dere som ikke er medlemmer må vi da ha skriftlig 
samtykke for at vi fortsatt skal kunne sende bladet til dere, og det kan gjøres 
på denne måten: Klipp ut slippen under og send den til Metodistkirken i 
Sarpsborg, St. Marie gate 56, 1706 Sarpsborg, eller send en e-post til:  
sarpsborg@metodistkirken.no. Dere som ikke er medlemmer i menigheten og 
som ikke gir oss dette skriftlige samtykket, blir dessverre strøket fra våre  
adresselister. Dere som er medlemmer i Metodistkirken i Sarpsborg skal ikke 

Klipp ut! 
  
Jeg samtykker i at Metodistkirken i Sarpsborg sender Menighetsbladet til meg. 
  
………………………………………………………..                   ………………………… 
     Underskrift                                                                 dato 

Takk for alle gaver du gir!   
En spesiell takk for gavene som kommer inn 
gjennom menighetsbladet og til Torsdags-
treffet, som har økt bidragene sine vesentlig i 
år!  Gerd Røsok, kasserer 

mailto:sarpsborg@metodistkirken.no


 

 

Mandag 12. nov.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil:  
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
Tirsdag 13. nov.: 
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafé 
Kl.18.00: Speider 
Torsdag 15. nov. kl.11.00: Torsdagstreff 
Søndag 18. nov. kl.11.00: Felles-
gudstjeneste med Dnk i Sarpsborg, i 
Metodistkirken. Søndagsskole. 
Mandag 19. nov.: 
Kl.11.30 fra Sol-hytta på Råkil:  
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.30: Konfirmantundervisning 
Kl.17.45: Koret Lys 
Tirsdag 20. nov.: 
Kl.18.00: Speider 
Kl.18.00: Menighetsråd 
Torsdag 22. nov.: 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
KL.13.00: JULEMARKEDET ÅPNER 
Lørdag 25. nov.: JULEMARKED 
Kl.11.00: Julemarked. 
kl.11.30: Koret Lys synger 
Kl.12.00: Juleverksted for barna 
Kl.14.30: Metodistkirkens kor synger 
kl.16.00: Trekningsmøte 
 
Søndag 25. november 
Ikke gudstjeneste på formiddagen. 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-
Kristin Lundmark og Hilde Augensen. 
Musikk: Paal Schøyen. Sang: Finn  
Christian Lindeløf. Kaffe kl.18.45 
 

Det kan bli endringer. Følg med på ‘Det 
skjer’ på gudstjenestearket, Ukehilsen, 
hjemmesiden og Facebook. 

 

Dugnad 
Det er stadig noe som må gjøres i 
et stort kirkebygg, og det  
inviteres til DUGNAD fredag  
12. okt. kl.16.00. Da blir det fint 
til Høstofferdagen! Vi starter 
med å spise, slik at vi får litt ny 
energi! Sist det var dugnad kom 
det 25 stk.! Kanskje kommer det 
enda flere denne gangen!?  

Kirkekalender 

Metodistkirkens kor hadde 
en egen sangavdeling på 
Høstfesten.  



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menighetsutvikling 
Metodistkirken i Norge har i sin Strategiplan ‘Menighetsutvikling’ som et av 

flere fokusområder, og MNA (Metodistkirken, nasjonalt arbeid) har utarbei-

det et verktøy for ‘Menighetsutvikling’ som tilbys kirkens menigheter. Me-

nigheten gjennomførte Modul 1 av dette programmet i våres, og menig-

hetsrådet har vedtatt at menigheten skal fortsette med Modul 2 denne høs-

ten. Alle som er glad i menigheten, alle som er interessert i menigheten, og 

alle som ønsker at menigheten vår skal være en levende menighet for men-

nesker i Sarpsborg i dag, inviteres til å være med på høstens to 

‘Menighetsutviklingsmøter’: onsdag 10. okt. og onsdag 7. nov. 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!   

Dansehelg og Familiegudstjeneste med bokutdeling 
Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en ny Dansehelg, helgen 10. 
og 11. november! Lørdag er det dans ‘hele dagen’ med innleide  
danseinstruktører. Søndag er det Familie-
gudstjeneste der danserne viser det de har lært. Det 
koster kr. 50.- å være med, og de som vil være med 
sender påmelding på SMS til tlf. 907 29 806 innen  
1. november. 
På Familiegudstjenesten søndag får de som er 4 år, 

6 år og 12 år utdelt bøker. Disse får en egen  

invitasjon når dagen nærmer seg.  



 

 
Middagsservering 
Mandager er det mye  

aktivitet og mye glede i  

kirken! Da serveres det  

gjerne middag kl.17.00, og 

det er hyggelig å se at det er 

mange som kommer og  

deltar i måltidsfellesskapet. 

Takk til dere som stiller opp og lager middag! Om noen ønsker å være 

med på ‘middagsdugnaden’ så ta kontakt, det er fortsatt noen ledige 

mandager dette halvåret. Prisen på mandagsmiddagene justeres fra  

22. okt. Ny pris: pr. person: kr.40.-, pr. familie: kr.150.-. Dette er en  

minstepris, og det er lov å betale mer! Etter middagen er det  

konfirmantundervisning, koret Lys har øvelse, og deretter øver  

Metodistkirkens kor. 



 

     

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 

 

 

 

Tunejordet 
Telefon: 69 13 90 00 

 



 

 

Støtt våre  
annonsører  
de støtter 

 

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 vipps- 
nummer er 11181 

Telefon: 69 10 25 50 
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  

Dåp 
Søndag 2. sept. ble Helmin Bakkene Hilmarsen døpt. Storesøster 

Ylvali hjalp til under dåpen, både med å helle vann i døpefonten 

og med å tørke Helmins hode. Vi ønsker Helmin velkommen i  

menighetens fellesskap, og ber om Guds velsignelse over familien.  


