
.  

 

Ukehilsen, uke 20       
Sol opp i dag: 04.50 

           Sol ned i dag: 21.36 

+ 10 timer 39 min. 

Flagget vårt! 
Mai måned er flaggmåneden! Der jeg bor ser jeg til en skole, og der 

er flagget heist på flaggdagene, og jeg blir alltid glad når jeg ser 

flagget! Det aller fineste flagget i verden! 

Flagget het først ‘fane’, og var opprinnelig et hederstegn eller et 

symbol for seier, og ble båret som et seierstegn for ulike 

militæravdelinger når de gikk i strid. Fra 800 tallet ble det vanlig å 

male det på faneduk og sette det på stang. Det eldste flagget i 

Norge er det vi kjenner som riksvåpenet i dag, en gullløve med 

sølvøks på rød bunn, og det er avbildet i hertuginne Ingebjørgs segl 

fra 1318. Det norske flagget som vi bruker i dag, ble tatt i bruk av 

den selvstendige nasjonen Norge, men ikke før syv år etter at 

landet hadde fått sin egen grunnlov – av Eidsvollsforsamlingen den 

17. mai 1814. Fram til 1821 var det danske flagget ‘Dannebrog’, 

med det norske riksvåpenet i øverste venstre firkant, Norges 

offisielle flagg. Det er ikke vanskelig å se slektskapet mellom det 

danske og det norske flagget, og det finnes en historie om at det 

var et barn som tegnet en blå strek inn i det hvite korset i 

Dannebrog, og derfra kom det norske flagget!  

 

Om noen få dager skal flagget vårt vaie igjen – på 17. mai! En 17. mai som blir annerledes enn vi er vant til. 

Det skal ikke være barnetog med barn som vifter med flagget og roper ‘Hurra!’ Det skal ikke være 

fellesarrangementer på skoler og andre steder. Men vi har blitt gode på alternative løsninger i denne 

Koronatiden, og det kommer til å bli feiring gjennom hele dagen! Både på TV, radio, nett og privat. Og det 

blir garantert en 17. mai vi aldri kommer til å glemme! Og flagget skal heises på alle flaggstenger og mange 

balkonger! Og det er lov å rope ‘Hurra!’ Ha en god 17. mai! 

 

 

Andakt 
‘Fra et brev til et folk uten land’ 
Fra boka ‘Alle dager’ av Knut Grønvik 

 

1. Peters brev 2,4-10:   4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og 

dyrebar for Gud,  5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og 

bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.  6 For det heter i Skriften: 
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           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til 

skamme.  7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er steinen som 

bygningsmennene vraket, blitt hjørnestein,  8  en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke er lydige mot 

Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.  9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et 

hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra 

mørket og inn i sitt underfulle lys. 

 10 Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet 

barmhjertighet. 

 

Dere som leser dette, er mest sannsynlig norske. Og om dere ikke er det, er det bare å lese videre, og lese 

inn din egen nasjonalitet i stedet. Denne andakten er for alle, og spørsmålet er: Hva er det som skaper en 

nasjon, hva gjør et folk til et folk? 

Språk og skikker samler. Geografi spiller inn. Og ikke minst: historien. Et folk er mennesker som deler 

samme historie. De forteller hverandre om og om igjen om avgjørende begivenheter fra gammel tid. De 

holder ved like minnet om store personligheter og deres bragder. De hjelper hverandre å huske vanskelige 

tider da folket var truet, og feirer triumfer som lot folket reise seg igjen. Stadig nye generasjoner får lære 

de gamle historiene. Så blir de en nasjon, de med. 

Rundt i hele verden finnes folkene, mer eller mindre innenfor sine naturlige geografiske grenser og med 

sine språklige og kulturelle kjennetegn. Men i tillegg til alle disse, finnes det et folk som brer seg på tvers av 

all geografi og på tvers av språk og skikker. 

Apostelen Peter skrev en gang et brev til dette folket, som lever i fremmed land, spredt omkring, slik han 

sier innledningsvis. I brevet leser vi blant annet: Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Og hva er det 

som gjør Guds folk til Guds folk? Jo: Det som holder dem sammen, og gjør dem til et folk, er den historien 

de deler, historien om hva Gud har gjort og gjør: Dere er et folk som er Guds eiendom, for at dere skal 

forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. 

Slik holdes Gudsfolket sammen som en ny nasjon på tvers av alle grenser. Om og om igjen forteller de 

hverandre om de avgjørende begivenheter i frelsens historie. Stadig nye generasjoner får lære om de store 

personlighetene og deres trosbragder. Verden rundt. 

 

 

Bønn: 
Kjære gode Gud, takk for landet vi bor i, for vår grunnlov og vår frihet.  

Vi ber deg: La ditt navn være hellig iblant oss.  

Våk over landet vårt, vern oss mot hovmod og lær oss å være gjestfrie.  

Gi alle jordens folk og nasjoner et verdig liv i frihet og fred, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 

(www.kirken.no) 

 

 

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 
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Digitalt Torsdagstreff 
Da er det snart torsdag igjen, og tid for et nytt digitalt Torsdagstreff! Det kommer på hjemmesiden og på 

Facebook torsdag 14. mai på formiddagen, og kan ses når det måtte passe dere.  

Velkommen til Torsdagstreff! 

 

 

Gudstjenester på internett 

Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

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

Søndag 17. mai: Ingen gudstjeneste 

Søndag 24. mai: Øståsen 

Søndag 31. mai – Pinsedag: Sarpsborg 

Søndag 7. juni: Hammerfest 

Søndag 14. juni: Sandnes/Stavanger 

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

Facebookside, der vil det ligge en link til gudstjenestene. 

 

 

Rapportheftet til Pastoratkonferansen (Menighetskonferansen)  
Rapportheftet til Menighetskonferansen, som dette året blir en Pastoratkonferanse, er klart – og kan 

sendes på mail til de som ønsker å motta det. Gi evnt. en melding om dette til Hilde prest. De som ikke har 

mail og som også ønsker å motta et Rapporthefte – kan også si ifra til Hilde prest, så skal vi få levert et 

Rapporthefte på papir til dere.  

http://www.metodistkirken.no/
http://www.metodistkirken.no/sarpsborg


Kirken er fortsatt midlertidig ‘Korona-stengt’ 
Forrige uke fikk menighetene i Metodistkirken i Norge en ‘Smittevernveileder for gudstjenester, kirkelige 

handlinger og barne- og ungdomsarbeid’. Veilederen gir råd og føringer for smittevernfaglig forsvarlig 

gjennomføring av gudstjenester og andre samlinger i regi av Metodistkirkens menigheter, og er gjeldende 

fra 7. mai. Formålet er å redusere mulighet for smittespredning etter hvert som kirkene åpnes opp igjen i 

takt med samfunnet for øvrig.  

Det er menighetsrådet i hver menighet som er ansvarlig for vedtak om igangsettelse av gudstjenester og 

andre samlinger, og menighetsrådet i vår menighet skal ha møte onsdag 20. mai for å ta stilling til dette.  

 

 

DUGNAD 

Minner om muligheten for å gjøre dugnad! 

Thor-Martin har laget en ‘Dugnads-liste’ som ligger på kjøkkenet. 

 

 

 

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         
Bankkonto: 3000 19 33449          11181 
E-post: sarpsborg@metodistkirken.no   
www.metodistkirken.no/sarpsborg  
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Våre annonsører: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


