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Ukehilsen, uke 24       
Sol opp i dag: 04.03 

           Sol ned i dag: 22.27 

+ 12 timer og 16 min. 
 

Bakerhender fra urmenigheten til i dag 
Fra boka ‘Kirkekaffe – boller, bønner og beretninger’ 

 

I Apostelgjerningene leser vi om de første kristne 

og deres samlinger i hjemmene: ‘De holdt 

sammen, og hver dag samlet de seg trofast på 

tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de 

spiste sammen med oppriktig og inderlig glede 

…..’ (Apg. 2,46) 

Mange kjenner til denne bakgrunnen for de første 

kristne. Grunnsamlingen var disse daglige 

måltidene i hjemmene, hvor de delte det de 

hadde. Mange mistet mye av det de hadde da de 

ble kristne. For dem var disse fellesskapsmåltidene også en hjelp til å klare seg i en ny hverdag. 

Vi har ofte fokus på dem som stod frem som forkynnere, diakoner osv. Men disse menighetssamlingene 

hadde aldri blitt til om ikke noen villige bakerhender hadde gjort sin tjeneste. Før hver kvelssamling fant 

man fram mel, olje og andre ingredienser – og det var ofte i fellesskap med andre at deigene ble bakt og 

stekt. Bønner ble sikkert bedt om at det skulle rekke til alle og at nye mennesker skulle finne veien til troen 

og fellesskapsmåltidet denne kvelden. 

I dag feirer vi våre gudstjenester i store, flotte kirkebygg. Etter en lang tradisjon med kirker hvor vi kun satt 

på rekke og rad i fastlåste benker – ser vi nå en helt annen tenkning. Ingen kunne tenke seg å bygge en 

kirke i dag uten en mer fleksibel bruk av rommene, hvor det også er plass til kirkekaffe. Mange villige 

hender og hjerter er også i vår tid i sving for å bake og skape fellesskap via enkle måltider knyttet til 

gudstjenestene. I mange menigheter og kirker er dette blitt innarbeidet fast ved hver eneste gudstjeneste. 

En del steder innbyr man også til kirkemiddag av og til. 

Selv om mye er annerledes i dag enn det var i urmenighetens liv og fellesskap, så er det spennende å se 

hvordan bakerhendenes stille tjeneste igjen har en viktig funksjon for det menighetsbyggende arbeidet – 

kanskje viktigere enn vi tenker over til vanlig.  

Sven Giljebrekke 
 

 

Dette lille Koronaviruset gjorde at gudstjenesten og kirkekaffen i vår menighet ble ‘lagt 

på vent’ en tid, men den 23. august da planlegger vi å ha gudstjeneste igjen, med 

kirkekaffe! Det gleder vi oss til! 



ORD PÅ VEIEN  

På sosiale medier på internett dukker det opp litt av hvert. En dag 

dukket det opp en liten reklamefilm 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 og hennes datter, som tigger 

penger til jentas skolegang, og henger en klase bananer på 

naboens dør. De som ser det den unge mannen gjør, rister på hodet, og tenker 

kanskje: hva får han igjen for å gjøre at dette hver dag? Den lille reklamefilmen 

avsluttes med at den unge mannen en dag treffer på den lille tigger-jenta; - i 

skoleuniform!  

Ja, hva får den unge mannen igjen for å gjøre dette hver dag? Han får ingenting 

synlig igjen. Han blir ikke rikere på penger, heller tvert imot. Han blir ikke 

berømt. Han kommer ikke på TV. 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, ønsker han at vi skal gi videre til andre.  

Et lite vers i Filipper-brevet oppfordrer oss også 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.  

Men la oss ta med oss denne oppfordringen ut i hverdagen: «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, er det å vise kjærlighet uten betingelser! 

Hilde Augensen 

 

Bønn: 

Gjør mitt liv til en bønn. (Ukjent kinesisk kvinne) 

 

Herre, gjør mitt liv til en bønn. 

Alt jeg foretar meg, ber til deg: 

Når jeg åpner en dør, ber jeg om at du må åpne mitt hjerte og bo hos meg. 

Når jeg vasker klær, ber jeg om at du må rense meg og tilgi meg min synd. 

Når jeg skriver brev, ber jeg om at du må tale til meg om din sannhet. 

Når jeg tenner et lys, ber jeg om at du må lede meg til gode gjerninger  

så jeg kan lyse opp veien til deg for andre. 

Når jeg vanner blomster, ber jeg om at du må fylle meg med åndelig regn  

som skaper fornyelse og vekst i mitt liv. 

Når jeg koker tevann, ber jeg om at du må tenne ild i mitt indre  

så jeg alltid kan tjene deg med varme for andre. 

Amen. 

  



Siste digitale Torsdagstreff denne uken! 
Da Koronasviruset ‘stengte ned’ hele Norge tidlig i mars, så var vi raskt i gang med å 

produsere og sende digitale Torsdagstreff. Det var en uvant situasjon, men vi har tilegnet 

oss mye ny kompetanse gjennom disse månedene, og vi synes det har blitt noen gode 

Torrsdagstreff!       Takk til alle som har bidratt slik at disse Torsdagstreffene kunne gjøres! 

Nå er det sommer og snart ferietid, og Torsdagstreffet tar ‘ferie’. Og så håper vi at 

smittesituasjonen i landet vårt ikke endrer seg til det verre, og at vi kan ha ‘fysiske’ 

Torsdagstreff i Wesley-salen fra september!! Takk til alle dere som har fulgt oss ‘på nett’, og 

gitt oss hyggelige tilbakemeldinger! Bli med oss på siste Torsdagstreff denne uken, og få 

med dere trekningen på alle de flotte gevinstene våre! 

 

 

 

Gjennom hele ‘Koronatiden’ har Ukehilsenen blitt trykket opp og delt ut og sendt til flere 

av menighetens medlemmer og venner, men denne Ukehilsenen er den siste som blir 

trykket opp på denne siden av sommeren. Fra høsten av vil Ukehilsenen igjen bli trykket 

opp og delt ut på Torsdagstreffet.  

De Ukehilsenene som kommer i løpet av sommeren, blir sendt ut på mail - og også lagt på 

kirkens hjemmeside og Facebook-side. 

 

 



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 

 

 

 

Gudstjenester på nett 

Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

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

 

Søndag 14. juni: Sandnes/Stavanger – med Hilde og Torgeir Tveter! 

Søndag 21. juni, som egentlig skulle vært Årskonferanse-søndag: Gudstjeneste ved 

flere. Biskop Christian Alsted preker.  

 

Det vil bli sendt gudstjenester fra forskjellige menigheter gjennom hele sommeren – hver søndag kl.11.00. 

Gudstjenestene kan også ses i opptak senere.  

 

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

Facebookside, der vil det ligge en link til gudstjenestene. 

 

 

DUGNAD 
Husk muligheten til å gjøre litt dugnad! 
 

 

 

Så lenge denne ‘Koronatiden’ varer, gjentas 

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

http://www.metodistkirken.no/
http://www.metodistkirken.no/
http://www.metodistkirken.no/sarpsborg
mailto:hilde.augensen@metodistkirken.no
mailto:sarpsborg@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/sarpsborg


Våre annonsører: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


