
.  

 

Ukehilsen, uke 18       
Sol opp i dag: 05.25 

           Sol ned i dag: 21.03 

+ 9 timer 31 min. 

TAKK 
 
Fra ‘Bønnebok for det indre og ytre livet’ 
Av Hilde Sanden-Bjønness 
 
Takk for at jeg får være til! 
Du har skapt meg, Herre, 
Du elsket meg frem! 
Du kjente meg før jeg ble til! 
Du helliget meg før jeg ble født! 
 
Til hva – er det bare Du som vet. 
Som leiren i pottemakerens hånd 
har du formet og knadd 
med fasthet og med ømhet, 
stanset og undret, 
og fortsatt igjen. 
 
Når leiren settes i ovnen til brenning, 
skulle man tro at det ikke er noen vei tilbake. 
Men når brenningens hete har gjort sitt, 
tar Du meg tilbake – og fortsetter. 
Takk at din kjærlighet er varmere enn motgangens 
fortæringstemperatur. 
En brennende tornebusk slutter aldri å brenne, 
den lyser bare mer og mer. 

 

 

 

Daglige andakter fra Metodistkirken i Norge! 
Hver dag legges det ut en andakt på hjemmesiden og 

Facebook-siden til Metodistkirken i Norge. Det er 

prester og diakoner i våre menigheter landet rundt 

som har andaktene.  

www.metodistkirken.no 

 

http://www.metodistkirken.no/


 

Digitale Torsdagstreff 
Takk for alle de hyggelige tilbakemeldingene vi får på Torsdagstreffene på nett! De er en 

liten ‘smak’ av våre gode Torsdagstreff, og de er en måte vi kan være ‘sammen’ på nå. 

Førstkommende torsdag skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før, da skal vi ha UTLODNING på 

nett! Det vil skje på samme måte som når dere gir kollekt på Vipps. Loddene koster kr.10.- 

pr. stk., og når dere sender penger på Vipps – så kommer det frem hvem dere er, og da 

skriver vi navnet deres på antall lodd etter innbetalt sum. Dere som ikke har Vipps, men 

som ønsker å kjøpe lodd, dere kan sende penger på konto nr.: 3000 19 33449, og send da 

gjerne også en SMS til Hilde prest (99544825) eller svar på mailen - dere som får 

Ukehilsenen på mail. Det kan kjøpes lodd til og med mandag 4. mai, og så blir det trekning 

‘på direkten’ torsdag 7. mai! Vi har mange fine gevinster, de vil dere få se på 

Torsdagstreffet nå på torsdag, og alle gevinstene er i et format slik at de kan sendes i 

posten, om noen utenbys fra skulle vinne. 

 

 

Gudstjenester på internett 
Metodistkirken vil fortsatt sende gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

Metodistkirken i Norge, under tittelen: ‘Møtested for metodister på nett’. 

Følg med på vår menighets hjemmeside www.metodistkirken.no/sarpsborg og 

Facebookside, der vil det ligge en link til gudstjenesten. 

http://www.metodistkirken.no/sarpsborg


Fotsporene  
En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs 

stranden sammen med Herren. Over himmelen kom bilder fra livet hans til 

syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i 

sanden, det ene var hans egne, og det andre var Herrens. 
 
Da det siste bildet fòr forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i 
sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par 
fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde 
vært vanskeligst og mest smertefullt. 
 
Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: "Herre, du sa engang at da jeg 
bestemte meg for å følge deg, ville du alltid gå med meg og aldri forlate 
meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet var vanskeligst å leve, 
da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg 
trengte deg mest?” 
 
Da svarte Herren: "Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og ville aldri forlate deg. De gangene i livet 
ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene jeg 
bar deg i armene mine." 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Melding fra kassereren: 
Det kommer fortsatt noen Våroffergaver, og det takker vi for!  

Og etter siste digitale Torsdagstreff - så kom det inn kr.6.400.-!! Fantastisk! Tusen takk til alle som gir!  

 
Menighetens kontonummer er: 3000 19 33449. Vipps-nummeret er 11181.  

 

 

Fortsatt stille i kirken 
Det er ventet at myndighetene vil komme med ny informasjon om ‘å være sammen’ torsdag 30. april, men 

foreløpig gjelder forbudet mot å samles til gudstjenester og andre samlinger i kirken vår – som f.eks. 

Torsdagstreff – fram til 15. juni.  

Vi vil fortsette med digitale Torsdagstreff, og på Pinsedag, 31. mai, vil 

det også bli en digital fellesgudstjeneste fra kirken vår her i Sarpsborg, 

under ‘Møtested for metodister på nett’. 

 

Ta vare på dere selv, og hverandre! Vaks hender! Og nyt våren så godt 

dere kan! 

 

 

 



DUGNAD 

Det er vår! Og det spretter og gror! Også rundt kirken! Og vi 

ser også at vinteren har satt spor, med grønske og litt rot 

rundt veggene. På grunn av de begrensningen vi har nå, så 

kan vi ikke invitere til felles dugnad, men vi kan oppfordre til 

‘egendugnad’! Og det er lov å være inntil 5 personer 

sammen – med god avstand – så det går an å avtale med en 

eller flere om å gjøre dugnad sammen en dag. Og det 

inviteres dere til!  

Thor-Martin vil lage en liste og legge på kjøkkenet over ‘ting’ 

som er nødvendig å få gjort, og så håper vi at noen vil bruke 

litt tid en dag eller to - og gjøre noen av disse oppgavene.  

Når en oppgave er utført, så krysser dere av på lista. 

Bønnerom  

Det er også tenkt å gjøre om den ene garderoben i kirken til Bønnerom, den garderoben som vender ut 

mot Nansans gate. Og det er ikke så veldig mye som må gjøres for å få til det. Rommet må tømmes, og 

kortrappene settes midlertidig i garasjen. Så trengs det litt maling! Hvis noen kjenner at de har lyst til å 

være med og sette i stand dette rommet til Bønnerom, så ta kontakt med Hilde prest. 

 

 

 

Så lenge denne rare ‘Koronatiden’ varer, så 

gjentas oppfordringen: Ta en telefon!  
Ring til noen du kjenner! Og ring til noen du kanskje bare kjenner litt! Mange 

er alene og har ikke så mange å snakke med - nå som vi må ‘holde avstand’ 

og ikke være mange sammen. Gi også beskjed til Hilde prest dersom du vet 

om noen som trenger - eller vil ha glede av - en telefonsamtale. 

 

Si også ifra (til Hilde prest) om noen trenger hjelp til handling av mat eller medisiner! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METODISTKIRKEN    Prest: Hilde Augensen.  
St. Marie gate 56, 1706 Sarpsborg.              Tlf. 99544825 

Telefon: 993 79 674                mail: hilde.augensen@metodistkirken.no         

              11181      
E-post: sarpsborg@metodistkirken.no  www.metodistkirken.no/sarpsborg  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Våre annonsører: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


