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Støtt våre annonsører—de støtter oss!

Kirkenytt

Nr 3 - 2018
65. Årgang

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»

Dronninggt. 17, 3019 Drammen, Tlf 32 83 38 20

Legleders sommertanker
For litt siden leste jeg noe oppmuntrende pa Facebook, lagt ut av en av menighetens nyeste
medlemmer. Sammen med bilder av nyvaskede, gullende rene lokaler og et dugnadsfellesskap
som spiste formiddagsmat sammen, kunne jeg lese teksten: «Kjempekoselig dugnad med deilig
lunch med verdens beste menighet, Metodistkirken i Drammen.»
Entusiasmen og begeistringen fra vare nyeste menighetsvenner gjør noe med meg. Det minner
meg pa nytt om hvor glad jeg selv er i menigheten min. Hvor takknemlig jeg er over a fa være
en del av akkurat dette menighetsfellesskapet. Hvor privilegert jeg er som faktisk far lov til a
være legleder og leder av menighetsradet i «verdens beste menighet»!

Metodistkirken i Norge, Drammen menighet, Tordenskiolds gate 102 og 104, 3044 Drammen.
Telefon prest: 46 76 83 37. E-post prest: annegrete.rorvik@metodistkirken.no.
Prestens fridag: Torsdag. Nettside: http://www.metodistkirken.no/drammen.
Bankkontonummer: 2220.27.95335. Vipps: Metodistkirken i Drammen #82743.
Ansvarlig redaktør: Menighetens prest, Anne Grete Spæren Rørvik .
Trykk: Vinn industrier

Tankene gar videre til andre oppmuntrende hendelser den siste tiden. Forrige korøvelse fikk
vi gleden av a ønske et nytt kormedlem velkommen. Forrige møte i kvinnegruppa fikk vi gleden av a bli litt kjent med en veldig hyggelig dame fra Canada. Siste familie- og nabodag hadde
vi rekordoppslutning. Nar vi teller etter, har vi i var menighet bare i løpet av de siste par arene
hatt gleden av a bli kjent med ti-tolv nye mennesker. Vi har sa utrolig mye a glede oss over! Jeg
har stor tro pa framtiden for Drammen Metodistmenighet. Vi har selvfølgelig ogsa noen utfordringer som vi er nødt til a jobbe videre med, særlig nar det gjelder økonomien, men jeg er
allikevel overbevist om at Gud vil var menighet. Vi ser det i maten Han stadig er med oss og
velsigner det arbeidet vi legger ned. Han har gatt sammen med oss i mer enn
140 ar, og vil fortsette a ga sammen med oss i de kommende ar.
Na er det sommerferie. Og vi kan benytte anledningen til a hvile skikkelig ut, slik
at nar vi møtes igjen i august, er vi alle rustet til a ta fatt pa et nytt arbeidsar med
ny energi og fornyet begeistring for «verdens beste menighet»! God sommer!

Speidergudstjeneste og dåp
Pa speidergudstjenesten søndag 22. april, ble Liam August Hansen døpt i var kirke.
I Metodistkirken er hele menigheten faddere, og vi ønsker a være den menigheten
Liam August trenger nar han
vokser opp.
Vi ønsker a
gi ham
kjærlighet,
omsorg og
respekt.
Speiderne gledet oss med speiderparade og flere speideropptrinn. Det ble en
innholdsrik og flott gudstjeneste denne søndagen. Menighetens prest, Anne Grete
Spæren Rørvik tok seg av selve dapen, mens speiderne stod for den øvrig regien av
gudstjenesten. Prekenen ble holdt av gruppeleder Berit Roll Elgsaas.

08.07.18 - Ann Karin Thorgersen
26.08.18 - Inger Winge
02.09.18 - Kirsti Andresen
09.09.18 - Sissel Hovde
16.09.18 - Berit Hovland
23.09.18 - Grethe Kolle
30.09.18 - Ragnhild Ramberg
07.10.18 - Randi Saga
14.10.18 - Ann Karin Thorgersen

Dørvakter
08.07.18 - Liv Turid Sognebro
26.08.18 - Hege Larsen
02.09.18 - Emil Hovde
09.09.18 - Berit Hovland
16.09.18 - Hege Eng
23.09.18 - Svein Winge
30.09.18 - Jan Ivar Fjellbo
07.10.18 - Knut Christophersen
14.10.18 - Liv Turid Sognebro

Skriftlesere

Sentrerende bønn
Dypt inne i oss, bakenfor ordene og tankene, finnes det
en stillhet. Når man finner fram til denne stillheten, er
man også i kontakt med selve Livskilden, med Gud. Et
slikt ordløst samvær med Gud kalles kontemplasjon.
Sentrerende bønn er en enkel bønneform som har som
intensjon å søke Guds nærvær i stillheten. Ved å praktisere sentrerende bønn daglig kan vi frigjøre stadig mer
av vårt sanne selv og leve sunnere i forhold til både Gud og våre medmennesker.
Ordene ovenfor er hentet fra boken «Bakenfor ord og tanke» skrevet av Metodistprest Hilde Sanden-Bjønness. En lørdag i maneden møtes vi i kirken for a praktisere
sentrerende bønn i fellesskap med hverandre, og samtidig far vi litt undervisning
om temaet. Jon Egil Stavik har ansvar for disse samlingene. Dette er apent for alle,
det er bare a komme innom de gangene det passer. Første stille bønn etter sommerferien blir lørdag 15. september kl 15.00.

Vi gratulerer...

Blomsterlisten

08.07.18 - Liv Turid Sognebro
26.08.18 - Hege Larsen
09.09.18 - Hege Eng
16.09.18 - Berit Hovland
23.09.18 - Randi Saga
30.09.18 - Hanne Thorgersen
07.10.18 - Unni Lise Vestøl
14.10.18 - Liv Turid Sognebro

..Inger Winge som fyller 70 ar 5. august,
Ann Kristin Thorgersen som fyller 50 ar
28. august, Dag Øistein Nilsen som fyller
50 ar 21. september, og Thor Thorgersen
som fyller 80 ar 27. september.

...og de opp til 7 år
Michael Winge som fyller 2 ar 4. august,
Othilie Svennevig Hovde som fyller 4 ar
14. juli, Lydia Vestøl som fyller 4 ar 12.
august, og Erle Winge som fyller 5 ar 30.
august.

Forbønnsliste
01.07.18 Flekkefjord, Prestene Einar
Chr. Drange og Jan R. Madsen og Egersund, Prestene Jan R. Madsen og Victor
Sekyere. 08.07.18 Kristiansand og Lista,
Prest Solveig A. Skaara. 15.07.18 Kongsvinger, Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen. 22.07.18 Sommerfesten pa
Fredtun, Stavern. 29.07.18 Hamar, Prest
Jorunn Wendel og Elverum, Prest Øystein Brinch. 05.08.18 Metodistkirken i
Norge - Det teologiske seminaret, Rektor Hilde Marie Øgreid Movafagh, Lærerne Roar G. Fotland og Hilde SandenBjønness.

Høstofferfest
Søndag 14. oktober kl. 18.00 er det Høstofferfest! Hva er egentlig Høstoffer?
En gang i halvaret samler vi inn ekstra
mye penger. Det kaller vi Høstoffer og
Varoffer. Da har vi ogsa fest med bevertning og gjester. Vi far besøk av
koret Laudate fra Misjonskirken i
Drammen, som vil glede oss med
sang, og kveldens gjestetaler er Maria
Pedersen, metodistprest i Oslo, tilknyttet Centralkirken. Var egen prest,
Anne Grete Spæren Rørvik, vil lose
oss trygt gjennom kvelden.

Gudstjeneste med vielse

Menighetens økonomi

Det er ikke sa ofte vi far oppleve en gudstjeneste med vielse, men det fikk vi altsa
være med pa søndag 13. mai, da Zita Pozarova og Trond Magne Thorgersen ble viet
av menighetens prest Anne Grete Spæren
Rørvik. Gudstjenesten ble ledet av legleder
Hanne Thorgersen som ogsa holdt søndagens preken. Anne Line Morrow og Hege
Larsen deltok begge med solosang, akkompagnert av henholdsvis Bodil Birkeland og
Øyvind Haga. Brudeparet hadde pa forhand
opplyst: "Vi ønsker ikke bryllupsgaver, men
vil sette pris på en gave til metodistkirken i
kollekten som tas opp under gudstjenesten."
Vi benytter derfor anledningen til a takke
for gavene vi fikk denne søndagen, og gratulerer brudeparet med bryllupsdagen. Vi
ønsker Zita og Trond Magne Guds velsignelse over ekteskapet!

Det koster a drive en menighet i Norge, kanskje mer enn de fleste er klar over.
Vedlikeholdsutgifter til et gammelt kirkebygg fra 1879, ilikninger til Metodistkirkens
felleskasse, lønn til prest i 100% stilling, og utgifter til strøm og kommunale avgifter,
utgjør til sammen mer enn 80% av var menighets arlige kostnadsbudsjett pa 1,2 millioner. Alt dette er utgifter vi dessverre ikke har mulighet til a redusere pa, sa lenge vi
ønsker a beholde prest i full stilling.

Gruppelederkurs
Var siste NaMu-profil viste at det kan være lurt av oss og jobbe
mer med Livsnære Grupper framover. Derfor tenker vi na a
arrangere et weekendkurs for potensielle gruppeledere. Del 1,
fredag 7. september fra kl. 18.00-21.00 og del 2, lørdag 8. september fra kl. 10.00-15.00. Totalt 8 timer. Kurset er gratis og
apent for alle. Man forplikter seg ikke til a matte lede en gruppe etter endt kurs, selv
om tanken bak kurset først og fremst er a utruste naværende eller kommende gruppeledere eller ogsa de som lurer pa om de kanskje kan tenke seg a bli gruppeleder en
gang. Det finnes mange typer livsnære grupper; bibelgrupper, samtalegrupper, bønnegrupper, lesegrupper, tjenestegrupper osv. Her er det nesten bare fantasien som
stopper oss. Fellesnevneren er imidlertid at gruppene skal være livsnære.
Velkommen pa kurs i høst!

Dugnad
Den 14. og 15. juni ble det holdt dugnad i kirken. Flere
flinke medarbeidere stod pa for a fa det til a se pent ut
bade inne og ute disse to dagene.
Noen klippet hekk, noen luket, noen
sopte fortauet, noen pusset sølv, noen
pusset lysgloben, noen kokte kaffe,
noen ordnet med
formiddagsmat, noen
vasket vinduer, noen
vasket gulv, osv.
Kjempeflott innsats!
En stor takk til alle
som bidro!

Det offentlige tilskuddet vi far, dekker bare litt over 10% av utgiftene, resten ma menigheten dekke selv. Vi er sa heldige a ha noen leieinntekter som bidrar litt, men ikke
nok. For a komme i balanse, ma vi i tillegg budsjettere med mer enn en halv million i
arlige gaveinntekter. Det betyr at vi trenger mange bidragsytere. Jo flere som bidrar,
dess mindre blir det pa hver.
Metodistkirken i Norge er godkjent som mottaker av gaver med skattefradrag. I 2018
kan du fa fradrag for gaver inntil 40.000, og fradraget er pa 23%. For a motta skattefradraget automatisk ma innbetaling skje via Metodistkirkens hovedkontor. Ta kontakt pa telefon 23 33 27 00 eller e-post post@metodistkirken.no, og husk a oppgi at
gaven er til Drammen menighet. Du vil der fa tildelt et KID-nummer som ma brukes
for a sikre korrekt registrering og skattefradrag, beløpet vil da automatisk bli registrert pa selvangivelsen. Hovedkontoret kan ogsa hjelpe til med a opprette avtalegiro,
dersom du ønsker a gi et fast manedlig bidrag.
Du finner menighetens eget bankkontonummer og vippsnummer pa baksiden av dette
bladet. Gaver som er gitt via menighetens egen konto/vipps, ma man imidlertid selv
føre pa selvangivelsen sin manuelt, for a kunne fa skattefradrag for.
Tusen takk til alle som er med og bidrar med sine gaver! Hver krone teller!

Familie– og nabodag
Søndag 10. juni var det igjen tid for arets familie– og nabo dag pa lekeplassen i nærheten av kirken. Presten hadde en kort barne-andakt, og vi sang noen søndagsskolesanger
før det
var tid
for
kaffe,
saft og
boller.
Noen hoppet sekk, løp med potet pa skje,
kastet pa ringer eller kastet ball i bøtte. Noen
tegnet, noen hoppet tau, noen lekte i lekeapparatene pa lekeplassen. Sola skinte og det var
varmt, vi kunne ikke vært mer heldig med været. Det var bra fremmøte, mange flere enn vi har vært tidligere pa
disse arrangementene. Det ble en flott formiddag pa alle mater, og
vi haper at enda flere vil bli med neste gang!

Risebu-jubileum

Lørdag
Søndag

01.sep
02.sep

Speiderhytta Risebu er i ar 40 ar!
Dette skal feires helgen 14.16. september! Speiderne
er pa hytta
denne helgen,
og har invitert
resten av menigheten til a ta en dagstur pa søndagen.
Vi satser pa a organisere felles avreise
fra kirken rett etter gudstjenesten 16.
september. Alle tar med egen mat og
drikke. Speiderhytta ligger i et populært
turomrade i Strømsasen. En drøy halvtimes gange fra parkering eller bussholderplass, sa det er et
godt stykke a ga. Alle
som føler seg i form
nok til det er velkomne til a bli med pa tur.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

03.sep
04.sep
05.sep
06.sep
07.sep

19:00 Korøvelse

Lørdag
Søndag

08.sep
09.sep

10:00 Gruppelederkurs
12:00 Gudstjeneste

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

10.sep
11.sep
12.sep
13.sep

18:30 Bibelgruppe

Fredag

14.sep

19:00

Lørdag

15.sep

Risebuhelg (jubileum) (speideren)
13:00 Internasjonal kvinnegruppe
15:00 Stille bønn i kirkesalen

Søndag

16.sep

12:00

Mandag
Tirsdag
Onsdag

17.sep
18.sep
19.sep

19:00 Korøvelse

Torsdag

20.sep

18:00

Fredag

21.sep

Lørdag
Søndag

22.sep
23.sep

11:30 Emmaus Fellesskapssamling.
12:00 Gudstjeneste

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

24.sep
25.sep
26.sep
27.sep
28.sep

18:30 Bibelgruppe

Lørdag
Søndag

29.sep
30.sep

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

01.okt
02.okt
03.okt
04.okt
05.okt

Lørdag

06.okt

13:00 Internasjonal kvinnegruppe
15:00 Stille bønn i kirkesalen

Søndag

07.okt

12:00 Gudstjeneste

Mandag

08.okt

12:30 Formiddagstreff
18:30 Bibelgruppe

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09.okt
10.okt
11.okt
12.okt

Lørdag

13.okt

Søndag

14.okt

Søndag

01.jul

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

02.jul
03.jul
04.jul
05.jul
06.jul
07.jul

Søndag

08.jul

Lørdag

14.jul

Søndag

15.jul

Speiderleir
16.00 Sommerens fellesgudstjeneste
(DKS-kirken)
Speiderleir
Speiderleir
Speiderleir
Speiderleir
Speiderleir
Speiderleir
Sommerens fellesgudstjeneste
11.00
(Metodistkirken)

11:00

Lørdag

21.jul

Søndag

22.jul

Lørdag

28.jul

Søndag

29.jul

Lørdag

04.aug

Søndag

05.aug 11:00

11:00

11:00

Sommerens fellesgudstjeneste
(Strømsø kirke)

Sommerens fellesgudstjeneste
(Baptistkirken)

Sommerens fellesgudstjeneste
(Misjonskirken)

Kor
Liker du a synge? Vi har en kor-gruppe
med godt fellesskap. Lyden i koret er
ganske god selv om vi er fa. Vi har ikke
store ambisjoner, vi liker
best a lede
allsang. Vi har
det hyggelig
pa øvelsene,
og rett og
slett kommer sammen med andre som
ogsa liker a synge.

Neste Kirkenytt
Hvis alt gar etter planen, kommer neste
Kirkenytt ut ca 3. oktober. Stoff som
skal med ma leveres legleder senest
innen 12. september.

Sommerens fellesgudstjeneste
(Elvebeyen familiekirke)

Lørdag

11.aug

Søndag

Sommerens fellesgudstjeneste
12.aug 11:00
(Den lutherske frikirken)

Fredag
Lørdag

17.aug
18.aug

Søndag

Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Planleggingstur for speiderlederne
Planleggingstur for speiderlederne
Planleggingstur for speiderlederne
19.aug 11:00 Pilgrimsvandring Skoger-Fjell
17:30 Gudstjeneste i Baptiskirken
24.aug
25.aug
26.aug
27.aug
28.aug
29.aug
30.aug
31.aug

12:00
18:30
18:00
18.00
18:00
19:00

Elvefestivalen
Elvefestivalen
Samlingsdag
Bibelgruppe
Kretsens ledersamling (speideren)
Konfirmant informasjon/innskriving
Speideren
Ungdomsklubben

19:00 Kveldssamling

18:00 Menighetsråd
18:00 Speidermøter
18:00 Gruppelederkurs

17:00 Aktivitetskveld med enkel middag
18:00 Speidermøter
Ungdomsklubben
Risebuhelg (jubileum) (speideren)

Gudstjeneste
Risebuhelg (jubileum) (speideren)

18:00 Menighetsmøte
Speidermøter
DOTL-møte

18:00 Speidermøter
19:00 Ungdomsklubben
12:00 Gudstjeneste
19:00 Korøvelse
18:00 Menighetsråd

18:00
18:00 Speidermøter
19:00 Ungdomsklubben

18:00

Førerpatruljetur (speideren)
Førerpatruljetur (speideren)
Høstofferfest kl 18:00

Emmaus

Emmaus er et økumenisk fellesskap i
Metodistkirken som har det som kalles
«Emmausvandring» en gang i aret, en
for kvinner og en annen for menn. Disse
samlingene er en andelig vandring med
foredrag og gode opplevelser. Poenget
er a erfare kjærlighet, slik at det er lettere a tenke pa Gud som kjærlighet. I tillegg til disse vandringene møtes fellesskapet flere ganger i aret rundt omkring
i de ulike menighetene. Na er turen igjen
kommet til Drammen. Lørdag
22.september er var menighet vertskap
for en slik samling for Emmausfellesskapet. Vi forteller hverandre hvordan vi
har det, vi spiser sammen og vi hører et
foredrag. Denne samlingen er apen for
alle, uansett om en tilhører dette fellesskapet eller ikke. Det er lov a komme av
ren nysgjerrighet.
Mer om Emmaus finner du ogsa pa:
https://www.emmausvandring.no/

Internasjonal kvinnegruppe
Vi fortsetter var internasjonale kvinnegruppe en gang i maneden.
Lørdag 15. september
kl 13.00 blir første
samling etter sommerferien. Vi haper a
fa med flere fra ulike
kulturer og religioner. Vi strikker sammen, og skravler pa kvinners vis. Ofte
kommer det opp temaer som vi ikke
hadde snakket om pa samme mate hvis
menn hadde vært til stede. Alle kvinner,
uansett tro eller etnisitet er velkomne til
dette fellesskapet.

