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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

Vi gratulerer og ønsker Guds gode  

velsignelse over dagene som kommer! 

Menighetens konfirmanter 2019 
Mina Roaldkvam Titlestad og  

Daniel Dunlop  



 

 
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 
 
Organister: 
Paal Schøyen. Tlf: 95149606 
Svein R. Nilsen. Tlf: 95805485 
 

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 Kath-
rine Skjellin.  

Kirkekalender  

Søndag 14. juli: Ikke gudstjeneste i  
Metodistkirken. Menigheten oppfordres til 
å delta i gudstjenesten i Sarpsborg kirke. 
 
Søndag 21. juli kl.11.00:  
Fellesgudstjeneste for menighetene Fred-
rikstad, Sarpsborg og Kjølberg - i Metodist-
kirken i Sarpsborg, ved Ann-Kristin Lund-
mark. Musikk: Paal Schøyen. Kirkekaffe. 
 

Mandag 29. juli kl.18.00: Olsok-
gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin på Bor-
garsyssel museum. 
Søndag 4. august kl.11.00:  
Fellesgudstjeneste for menighetene Fred-
rikstad, Sarpsborg og Kjølberg -  
i Petrikirken på Kjølberg. 

Tirsdag 11. juni: 
Kl.11.00 – 14.00: Kreativ kafé 
Kl.18.00: Speidermøte 
Søndag 16. juni kl.11.00: Takkedag med 
gudstjeneste ved Hilde Augensen. Nattverd. 
Metodistkirkens kor synger. Musikk: Paal 
Schøyen og Svein R. Nilsen. Kirkekaffe. 
Torsdag 20. – søndag 23. juni:  
Metodistkirkens Årskonferanse i Oslo. 
 

SOMMERENS GUDSTJENESTER: 
Søndag 23. juni kl.11.00: Fellesgudstjeneste 
for menighetene Fredrikstad, Sarpsborg og 
Kjølberg - i Metodistkirken i Fredrikstad. 
Søndag 30. juni kl.11.00: Gudstjeneste ved 
Hilde Augensen 
Søndag 7. juli: Ikke gudstjeneste i  
Metodistkirken. Menigheten oppfordres til å 
delta i gudstjenesten i Sarpsborg kirke. 
 
 

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


 

     

Sommer  
Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger! Nu strykes ømt av lys og 
luft de fagre urtesenger. Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kom-
mer: Omsider blir det sommer! 

Sin lykke, fred og sommerfryd må yre fugler prise. I mark og skog fra nord til syd 
de jubler frem sin vise. Hør håpets klang i deres sang, i hymnen de lar kvede 
fra blomstereng og rede. 

Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt 
ord og nådens store under! Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden 
fare, men Herrens miskunn vare. 

Alt kjød er gress og flyktighet det tæres fort av elde. Kun du, Treenig majestet, 
er evig i din velde! Med sjel og kropp skal jeg stå opp og blomstre i ditt rike, 
når denne jord må vike. 

La falme verdens prakt og glans, la all dens lyst forsvinne. Min venn er min, og jeg er 
hans, vår kjærlighet skal vinne! Så syng det ut: Snart skaper Gud en sommer uten 
make og gir oss alt tilbake! 

Norsk Salmebok nr 845 



 

 Søndag 11. august kl.11.00:  
Fellesgudstjeneste for menighetene 
Fredrikstad, Sarpsborg og Kjølberg - 
i Metodistkirken i Fredrikstad.  
 

Torsdag 15. august kl.18.00:  
Menighetsrådsmøte 
 

Søndag 18. august kl.11.00:  
Gudstjeneste ved Hilde Augensen.  
Musikk: Paal Schøyen. Kirkekafé. 
Mandag 19. august kl.18.30:  
Metodistkirkens kor øver. 
Søndag 25. august:  
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde 
Augensen. Musikk: Svein R. Nilsen. 
Kirkekafé. 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste.  
Ann-Kristin Lundmark og Hilde  
Augensen. Kaffe fra kl.18.45. 
Mandag 26. august kl.18.30:  
Metodistkirkens kor øver. 
Tirsdag 27. august kl.18.00:  
Speidermøte. 
Torsdag 29. august kl.11.00:  
Torsdagstreffet er i gang igjen! 
 
Lørdag 31. august kl.17.00:  
Jubileumsfest! Kirkebygget er 25 år! 
Se omtale annet sted i bladet. 
 
Søndag 1. sept. kl.11.00:  
SamlingsdagJubileumsgudstjeneste. 
Biskop Christian Alsted taler. Meto-
dist-kirkens kor synger. Musikk: Paal 
Schøyen og Svein R. Nilsen.  
Potlock-lunsj. 
Mandag 2. sept.: 
Kl.17.00: Middagsservering 
Kl.17.45: Koret Lys øver 
Kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 

 

Tirsdag 3. sept. kl.18.00: Speidermøte 
Torsdag 5. sept. kl.11.00: Torsdagstreff 
 
Lørdag 7. sept. kl.15.00: Familiesamling.  
Se omtale annet sted i bladet. 
Søndag 8. sept. kl.11.00: Familiegudstjeneste. 
Anne Lise Aske preker. Koret Lys synger. Hilde 
Augensen leder. Musikk: Svein R. Nilsen.  
Kirkekaffe. 
 
Mandag 9. sept. Kl.18.30: Metodistkirkens kor 
øver. 
Tirsdag 10. sept.:  
Kl.11.00 – 14.00: Kreativ kafé. 
Kl.18.00: Speidermøte 
Torsdag 12. sept. Kl.11.00: Torsdagstreff. 
Søndag 15. sept. Kl.11.00: Gudstjeneste ved 
Ann-Kristin Lundmark. Kirkekafé. 
Mandag 16. sept.: 
kl.17.00: Middagsservering 
kl.17.45: Koret Lys øver 
kl.18.30: Metodistkirkens kor øver. 
Tirsdag 17. sept. Kl.18.00: Speidermøte 
Torsdag 19. sept. Kl.11.00: Torsdagstreff 
 

Søndag 22. sept. Kl.17.00: Høstfest! Koret Lys 
synger. Musikk: Svein R. Nilsen. 
Mandag 23. sept. Kl. 18.30: Metodistkirkens 
kor øver. 
Tirsdag 24. sept. Kl.18.00: Speidermøte 
Torsdag 26. sept. Kl.11.00: Torsdagstreff. 
Søndag 29. sept.: Ikke gudstjeneste på  
formiddagen. 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-Kristin 
Lundmark og Hilde Augensen. Kaffe fra 
kl.18.45. 
 

Det kan bli endringer i kalenderen. Følg med 
på Facebook, Ukehilsen, menighetens  
hjemmeside, oppslagstavler og søndagenes 
gudstjenesteark. 

Kirkekalender  



 

     
 

Årskonferansen 2019 
I år blir det Årskonferanse i hovedstaden fra 20. – 23. juni. Det er tre 
‘vertskap’ for årets konferanse: menighetene på Bjølsen og Lillestrøm, og 
Metodistkirkens teologiske seminar på MF. Tema for årets konferanse er: 
‘Åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører’. Dette er den globale Metodistkirkens 
motto. Temaet er særlig aktuelt etter den ekstraordinære General-
konferansen i februar, og kirken må på nytt tenke gjennom hvordan den 
uttrykker at den er en kirke med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører.  
Temaet vil bli belyst både i gudstjenester, forhandlinger og andre  
samlinger. Forhandlingene vil foregå på MF vitenskapelig høyskole på  
Majorstua. Åpningsgudstjenesten og Ordinasjonsgudstjenesten vil foregå i 
Centralkirken. Kallsgudstjenesten vil foregå i Majorstuen kirke. Det er  
anledning for ikke-delegater å være med på både gudstjenester og  
forhandlinger. Sjekk www.metodistkirken.no for mer informasjon om  
Årskonferansen. 

Sommeren i kirken 
Det meste av ukens aktiviteter i kirken har ‘ferie’ i sommer. Det er også 

redusert aktivitet når det gjelder gudstjenestene. Noen søndager er det 

fellesgudstjenester med Metodistmenighetene i Fredrikstad og på  

Kjølberg. Det er gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin på Olsok, den 29. juli, 

som i år er en mandag. To søndager oppfordres menigheten til å delta på 

gudstjeneste i Sarpsborg kirke, de ønsker oss velkommen til dem! Og et 

par søndager er det gudstjeneste i vår egen kirke. Følg med på kalenderen 

her i bladet, på hjemmesiden, på oppslagstavlene og på Facebook. 

http://www.metodistkirken.no


 

 Familiesamlinger  
Etter sommeren starter vi et nytt tilbud til barnefamilier som vi kaller ‘Familiesamling’. 
Det blir samlinger for familier med barn i alderen fra de aller minste til ca.12 år, på  
lørdager fra kl.15.00 – kl. 17.00. Samlingene vil inneholde en ‘kreativ’ aktivitet, en liten 
andakt, og litt å spise. Det er planlagt to ‘Familiesamlinger’ denne høsten: lørdag  
7. september og lørdag 19. oktober. Så dere barnefamilier; sett av de to lørdagene!  
Og inviter gjerne med dere noen flere barnefamilier!   

 
 

Ungdomsrommet 
Kirken vår har mange rom! Og i kjelleren er det et 

eget rom – bare til ungdommen! Dette Ungdoms-

rommet trengte en oppussing, og denne våren har 

mange ‘dugnadskarer’, med Bjørn Tøgersen i ‘spissen’, gjort en kjempejobb med  

hammer og spiker og maling og mer! Veggene har fått panel! I taket er det montert 

spotter som gir godt lys! Det er bygget en scene og en kiosk! Og det blir så fint! Rommet 

er beregnet ferdig tidlig på høsten. Det koster noen kroner å pusse opp, og derfor er det 

startet en ‘Pengedugnad’ for ‘Prosjekt Ungdomsrommet’. Pengegaver til prosjektet kan 

betales til kontonummer: 3000 19 33449, og merke betalingen med ‘Ungdomsrommet’. 

Det er også mulig å betale med Vipps: 11181. 

Takkedag 
Ved slutten av et arbeidsår er det fint å ha en 

dag der vi får takke for alt det gode og  

positive vi har fått oppleve i menigheten det 

siste året. Takkedagen i år er søndag 16. juni. 

Det blir gudstjeneste med nattverd kl.11.00, 

og selvfølgelig kirkekaffe! 



 

     
Jubileumshelg og samlingsdag 
Natt til 1. juledag 1992 brant kirken her i 

 Sarpsborg ned til grunnen, og menigheten stod 

uten kirkehjem. Brannen fikk også det tragiske 

utfallet at en brannmann mistet livet under  

slokningsarbeidet. Menigheten leide lokaler, og 

klarte å opprettholde driften samtidig som den 

planla ny kirke, og i september 1994 stod en ny 

og flott kirke ferdig! Det er 25 år siden! Og det 

skal vi markere med en Jubileumshelg  

31. august/1. september. Med Jubileumsfest  

lørdag kl.17.00 og Jubileumsgudstjeneste søndag kl.11.00. Vi får besøk av  

biskop Christian Alsted, som vil tale på søndagens gudstjeneste, og kanskje 

har han også noe å si til oss på lørdagen!? Det vil også komme andre gjester. 

Så følg med på kunngjøringer, og vær velkommen til Jubileumshelg! 



 

 
  

Konfirmant 2020 
Kjenner du noen som vil være konfirmant i Metodistkirken i Sarpsborg det 

neste året, så ta kontakt med menighetens prest, Hilde Augensen. Vi tilbyr 

et spennende år med fellesskap, ny kunnskap, vennskap, Gud og Jesus og 

nasjonal konfirmasjonsleir. Det er ikke nødvendig at verken konfirmanter 

eller foreldrene tilhører Metodistkirken for å være konfirmant hos oss. 

Konfirmanten trenger heller ikke være døpt.  



 

     

Bokmiljø  
– 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 

Jernbanega-

 

 

 

Tunejordet 
Telefon: 69 13 90 00 

 



 

 

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                             

Marias lunsj & catering 
Frokost- og  

brunsjrestaurant ·  
Catering 

St.Marie gate 113 Sarpsborg, 
Telefon 993 58 923. 
facebook.com/pages/Marias-

lunsj-catering 

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  

Sommerfesten 2019 
«Sommerfesten foregår på Fredtun 

Folkehøyskole - midt i Stavern, fra 25. 

– 28. juli. 

Dagene består av en god dose  

sommerferie, med en tur på  

stranda eller til sentrum, en runde 

ballspill, eller en god prat i  

solveggen eller under et av de store trærne midt på plassen. Det er ikke stille 

på Sommerfesten, du vil konstant høre lyden av barn som leker,  

ungdommer som ler og voksne som prater. 

Her er det fire leire for barn og unge samtidig, som har program som  

passer for sin aldersgruppe. Det er familiesamlinger på formiddagene,  

spennende seminarer midt på dagen, og varierte møter på kvelden. Konsert 

på fredagen og bare moro på lørdagskvelden. Menighetsrådgiver Jon Løvland 

taler på kveldsmøtene torsdag og lørdag. Albert A. Gjøstøl, prest i Halden, 

taler på Familiesamlingene fredag og lørdag, og på gudstjenesten søndag. 

Lørdag er det også misjonsmarked, hvor vi på alle mulige kreative måter  

samler inn penger til skolebarn i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe. 

Sommerfesten er et godt sted å være – for påfyll, fellesskap, latter, samtaler, 

lek og ferie. Velkommen!» (Fra: 

www.metodistkirken.no/

sommerfesten )  

Fredag kveld er det en flott konsert med 

bandet ‘Hildring’, der de hyller Nord-

Norsk musikktradisjon!  

Denne konserten er verdt å få med seg! 

http://www.metodistkirken.no/sommerfesten
http://www.metodistkirken.no/sommerfesten

