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Lysene av H.C. Andersen
Det var en gang et stort vokslys som visste hva det var verdt. – Jeg er født i voks og
støpt i form! Sa det. Jeg lyser bedre og brenner lenger enn andre lys. Min plass er i
en lysekrone eller en sølvstake. – Det ma være en deilig tilværelse, sa talglyset. –
Jeg er bare av talg og jeg er bare dyppet, men jeg trøster meg med at det alltids er litt
mer enn a være en pras. Den blir bare dyppet to ganger. Jeg er dyppet atte ganger
for a fa den riktige tykkelsen. Jeg er fornøyd! Det er riktignok bade finere og fornemmere a være født i voks og ikke i talg, men en bestemmer jo ikke selv sin plass her i
verden. De kommer oppi lysekronen inne i storstuen, mens jeg blir pa kjøkkenet.
Men det er ogsa et godt sted, derfra kommer jo maten til hele huset. – Men det er
noe som er viktigere enn mat, sa vokslyset. – Selskapeligheten! A se alle skinne og a
skinne selv! Det er ball her i aften, og snart blir jeg og hele min familie hentet!
Ikke før var det sagt, sa ble alle lysene hentet, men talglyset fikk ogsa være med.
Fruen tok det selv i sin fine hand og bar det ut i kjøkkenet. Der stod det en liten gutt
med en kurv, og den ble fylt med poteter.
Et par epler ble ogsa lagt ned. Alt dette
gav den snille fruen til den fattige gutten.
Her skal du fa et lys ogsa, vennen min! sa
hun. – Din mor sitter og arbeider til langt
pa natt, hun kan nok trenge det. Den lille
datteren i huset stod like ved, og da hun
hørte ordene «langt pa natt!» ble hun
stralende glad og sa: – Jeg skal ogsa være
oppe til langt pa natt! Vi skal ha ball, og
jeg skal ha store, røde sløyfer pa meg.
Hun stralte over hele ansiktet av glede.
Intet vokslys kan strale som to barneøyne. – Sa vidunderlig! tenkte talglyset. –
Det glemmer jeg aldri. Og det far jeg nok aldri se mer! Og sa ble lyset lagt i kurven
under lokket, og gutten gikk av sted med det. – Hvor skal jeg hen na? tenkte lyset. –
Jeg skal vel til fattigfolk, og far kanskje ikke engang en messingstake a sta i, mens
vokslyset sitter i sølvstake og far se de fineste folk. Sa deilig det ma være a lyse for
de fineste folk! Det ble na min lodd a være av talg og ikke av voks.
Og lyset kom til fattigfolk, en enke med tre barn i en liten, lav stue, rett ovenfor det
rike huset. – Gud velsigne den rike fruen for det hun har gitt oss, sa moren. – Dette
er da et herlig lys, det kan jo brenne til langt pa natt. Og sa ble lyset tent. – Futt-futt!
Sa det. Det var da en vemmelig luktende svovelstikke hun tente meg med! Noe slikt
byr de nok ikke et vokslys over i det rike huset! Der ble ogsa lysene tent. De stralte
ut over gaten. Vognene kom ramlende med pyntede ballgjester, musikken klang. –
Na begynner de der borte! skjønte talglyset og tenkte pa det stralende ansiktet til
den lille, rike piken, mer stralende enn alle vokslysene. – Et slikt syn far jeg nok aldri
se mer! Da kom det minste av barna i det fattige huset. Det var en liten pike. Hun tok
sin bror og søster om halsen, for hun hadde noe meget viktig a fortelle dem, og det
matte hviskes: - I kveld far vi varme poteter, tenk! og ansiktet hennes stralte av gle-

Dørvakter
17.11.19 Liv Turid Sognebro
24.11.19 Emil Hovde
08.12.19 Berit Hovland
15.12.19 Svein Winge
24.12.19 Knut Christophersen
29.12.19 Liv Turid Sognebro
01.01.20 Emil Hovde
05.01.20 Berit Hovland
12.01.20 Svein Winge
26.01.20 Knut Christophersen
02.02.20 Liv Turid Sognebro
09.02.20 Emil Hovde
16.02.20 Berit Hovland
23.02.20 Svein Winge
01.03.20 Knut Christophersen

Skriftlesere
24.11.19 Berit Hovland
01.12.19 Randi Saga
15.12.19 Hanne Thorgersen
24.12.19 Unni Lise Vestøl
29.12.19 Liv Turid Sognebro
01.01.20 Knut Christophersen
12.01.20 Berit Hovland
26.01.20 Randi Saga
09.02.20 Hanne Thorgersen
16.02.20 Unni Lise Vestøl
23.02.20 Liv Turid Sognebro

Blomsterlisten
17.11.19 Inger Winge
24.11.19 Kirsti Andresen
01.12.19 Sissel Hovde
08.12.19 Berit Hovland
15.12.19 Grethe Kolle
24.12.19 Ragnhild Ramberg
29.12.19 Randi Saga
01.01.20 Ann Karin Thorgersen
05.01.20 Inger Winge
12.01.20 Kirsti Andresen
26.01.20 Sissel Hovde
02.02.20 Berit Hovland
09.02.20 Grethe Kolle
16.02.20 Ragnhild Ramberg
23.01.20 Randi Saga
01.03.20 Ann Karin Thorgersen

Vi gratulerer...
… Sissel Hovde som fylte 70 ar 1. november, Gunnar Magne Knudsen som fylte
70 ar 7. november, Arvid Eie som fyller
75 ar 15. januar, Knut Christophersen
som fyller 80 ar 12. februar, og Ellen Marie Hannestad som fyller 50 ar 22. februar.

...og de opp til 7 år
Lilja Morrow som fylte 2 ar 6.november,
Viktor Kristoffer Hannestad Kristoffersen
som fyller 3 ar 20. desember og Liam August Hansen som fyller 2 ar 10. januar.

Forbønnsliste
17.11.19 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund, Metodistkirkens Speiderkorps, Leder Stephanie Buadu, Sekretær
Christel Otterlei Bjerkeseth og vikar Lisa
Kristin Hanielsen, Korpsleder Vegar Gulli,
MBU-dagen. 24.11.19 Drammen, prest
Anne Grete Spæren Rørvik. 01.12.19 Hønefoss og Kongsberg, prest Kjell A. Johansen. 08.12.19 Lillestrøm, prest Steinar
Hjerpseth. 1512.19 Kragerø og Bamble,
prest Harald Olsen. 29.12.19 Arendal,
prest Helene Benedikte Granum-Aanestad.
05.01.20 Biskop Christian Alsted, tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie.
12.01.20 Hovedstyrets leder Audun Westad, hovedkontorets leder Johanna Lundereng, kontorets ansatte. 19.01.20 Brobyggeren og andaktsheftet I DAG, redaktørene Karl Anders Ellingen og Øystein
Brinch. 26.01.20 Tistedal, prest Ray Svanberg. 02.02.20 Metodistkirkens Misjonsselskap, leder Aart Huurnink, misjonssekretær Øyvind Aske, misjonsdagen.
09.02.20 Mysen, prest Lars-Erik Nordby.
16.02.20 Metodisthjemmet Bergen, adm.
leder Karianne Magnussen, diakon Vetle
Karlsen Eide, Betanien-institusjonene,
daglig leder Susanne Kralik, adm. dir. Per
Martin Knutsen, direktør Terje Danielsen.
23.02.20 Alesund, prest Mariann Stensøe.

Julens møter
I ar skal vi ikke ha gudstjeneste verken første eller annen juledag. Derimot blir det gudstjeneste i romjulen. Det betyr at julen ser sann ut:
Julaften kl.15.00: Gudstjeneste, organist Per Torstein Kolle.
Søndag 29.desember, Gudstjeneste kl.12.00, pianist Sissel Hovde.
1.nyttarsdag kl.12.00, Gudstjeneste, organist Jon Martin Høie.
Søndag 5.januar, julefest kl.15.00, Helligtrekongersdag.

Julekonsert
Annen søndag i advent, 8.desember blir var tradisjonelle julekonsert med Jorun
Hermansen, Anna Safia Moholdt, Kristin Brynjulvsrud og Bestum blasegruppe. Det
begynner kl.18.00. Konserten er gratis og med mulighet til a gi kollekt.

de. Talglyset skinte rett inn i det og sa hvor glad og lykkelig hun var, like glad som
den lille piken i det rike huset var da hun sa: - Vi skal ha ball, og jeg skal ha store,
røde sløyfer pa meg! – Betyr det like meget a fa varme poteter? tenkte lyset. – Her er
jo gleden hos barna like stor. Og det nøs det pa, det vil si, det spraket, for noe mer
kan ikke et talglys.
Bordet ble dekket og potetene spist. A, som de smakte! Det var et helt festmaltid, og
til slutt fikk alle et eple hver. Og det minste barnet leste et lite vers: - Du gode Gud,
jeg takker deg, at du igjen har mettet meg, amen! – Var ikke det pent lest mor? sa
den lille etterpa. – Slikt ma du ikke spørre om eller si, sa moren. – Du skal bare tenke
pa den gode Gud som har gitt deg mat. De sma ble lagt til sengs, fikk et kyss og sovnet med det samme. Moren satt og sydde til langt pa natt for a kunne forsørge seg og
sine. Og over fra det rike huset skinte lysene, og musikken klang.
Stjernene blinket over alle hus, over de rikes og over de fattiges, like klare, like stralende. – Det var i grunnen en deilig
kveld! tenkte talglyset. – Undres om vokslysene hadde det
bedre i sølvstakene sine? Det skulle jeg gjerne visst før jeg
brenner ut! Og talglyset tenkte pa to barn, som begge var
like lykkelige. For det ene lyste vokslysene, for det andre et
talglys. Ja, det er hele historien!

Samtalegrupper
Var menighet har to samtalegrupper (hus fellesskap) som møtes fast. I slike grupper kan en fa mulighet til a bli bedre kjent med hverandre. En kan
snakke apent om tro og tvil, livet i sin alminnelighet
og alt en ønsker a dele i en gruppe. Alle som ønsker
a være med i en slik gruppe, kan snakke med presten, sa kan hun videreformidle kontakt.

Sentrerende bønn
Vi fortsetter med a møtes til
enkel kveldsmat, samtale, undervisning og sentrerende
bønn en tirsdag kveld i maneden.
Den 10. desember kl. 18.00 far
vi besøk av Hilde Sanden Bjønnes, metodistprest i Horten, og
forfatter av boken Bakenfor
ord og tanke. Benytt anledningen til a prøve ut om dette kanskje kan være noe for deg.

Vårofferfest
Dato for varofferfesten er satt til 29.
mars. Mer informasjon om gjester og
program kommer
senere, men hold av
datoen allerede na. Vi
har ikke nadd budsjettet vart pa 40.000
siden 2015, men kanskje vi skal la aret
2020 bli et rekord ar?

I tillegg har vi denne høsten satt opp to «ad hoc»-samtaler hvor vi tar opp ulike temaer fra flere prekener. Ofte kan en tenke etter en gudstjeneste at en gjerne skulle
gatt litt dypere inn i det temaet som ble berørt. Disse samtalene gir mulighet til nettopp det. Den første samtalen hadde vi 16. oktober, det ble en fin opplevelse for oss
som var der. Den neste samtalen blir 11. desember. Velkommen!

Formiddagstreff
Pa arets siste Formiddagstreff blir det besøk av Anne Grete Spæren Rørvik med
teamet «Mine juletanker». Den 13. januar kommer Bjørn Olav Norddahl som vil
snakke om «Med ett bein pa hver side av elva.» Den 10. februar kommer Rolf
Arnesen og Tom Falmark, hvor temaet er: «Sanger vi gjerne nynner.»

Kor og lovsangskvelder
Vi har et lite kor, en gruppe med 10
-12 sangglade som møtes til øvelse
i Lillesalen annenhver mandag. Vi
har ikke store ambisjoner utover
det a arrangerer noen lovsangskvelder i løpet av aret. Da liker vi a
tenke at vi synger med og ikke for.

Selv om koret har øvd inn de fleste
sangene pa forhand og synger flerstemt, sa er det nemlig viktig for
oss at hele forsamlingen ogsa kan
synge med pa alle sangene disse
kveldene.
20. oktober arrangerte vi en lovsangskveld i Metodistkirken pa
Hønefoss, og 17. november kl.
18.00, arrangerer vi en ny lovsangskveld i Drammen.
Velkommen, bade til lovsangskveld
og korøvelser! Vi er et trivelig,
uformelt fellesskap, med stor takhøyde, og med plass til flere, bade
jenter og gutter!

Neste Kirkenytt
Hvis alt gar etter planen, kommer
neste Kirkenytt ut ca 26. februar.
Stoff som skal med, ma leveres legleder senest innen 12. februar.

13.jan

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

14.jan
15.jan
16.jan
17.jan
18.jan

Søndag

19.jan

11.00

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Gudstjeneste
Fredag
Samtalegruppe 1
Lørdag
Søndag
Menighetsrad
Mandag
Speidermøter
Tirsdag
Ungdomsklubben
Onsdag
Internasjonal kvinnegruppe
Torsdag
Julekonsert
Formiddagstreff. Mine juletanker, Anne Grete Fredag
Lørdag
Spæren Rørvik.
Søndag
Korøvelse
Mandag
Sentrerende bønn. Hilde Sanden Bjønnes.
Tirsdag
Gruppesamtale søndagens tekst
Onsdag
Speidermøter
Torsdag
Fredag
Lørdag
Gudstjeneste. Søndagsskole
Søndag
Samtalegruppe 1

20.jan
21.jan
22.jan
23.jan
24.jan
25.jan
26.jan
27.jan
28.jan
29.jan
30.jan
31.jan
01.feb
02.feb
03.feb
04.feb
05.feb
06.feb
07.feb
08.feb
09.feb

19:00
19:00
18:00
18:00

Mandag

10.feb

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

11.feb
12.feb
13.feb
14.feb
15.feb
16.feb
17.feb
18.feb
19.feb
20.feb
21.feb
22.feb
23.feb
24.feb
25.feb
26.feb
27.feb
28.feb
29.feb
01.mar
02.mar
03.mar
04.mar
05.mar

Fredag

06.mar

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

24.nov
25.nov
26.nov
27.nov
28.nov
29.nov
30.nov
01.des
02.des
03.des
04.des
05.des
06.des
07.des
08.des

12:00 Gudstjeneste
19:00 Korøvelse

Mandag

09.des

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

10.des
11.des
12.des
13.des
14.des
15.des
16.des
17.des
18.des
19.des
20.des
21.des
22.des
23.des
24.des
25.des
26.des
27.des
28.des
29.des
30.des
31.des
01.jan
02.jan
03.jan
04.jan
05.jan
06.jan
07.jan
08.jan
09.jan
10.jan
11.jan

Søndag

12.jan 12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole.

18:00 Speidermøter

12:00
18:30
19:00
18:00
19:00
13:00
18:00
11:30
19:00
18:00
18:00
18:00

12:00
18:30

18:00 Speidermøter
19:00 Ungdomsklubben

15:00 Gudstjeneste - Julaften

12:00 Gudstjeneste

12:00 Gudstjeneste. 1. nyttarsdag

15:00
19:00
19:00
19:00

11:30 Formiddagstreff. Med ett bein pa hver
side av elva, Bjørn Olav Nordahl.
18:30 Samtalegruppe 1

Mandag

Juletrefest
Korøvelse
Samtalegruppe 2
Menighetsrad

13:00 Internasjonal kvinnegruppe

18:00 Speidermøter
19:00 Ungdomsklubben
Gudstjeneste i Strømsø kirke. Bønneuke for kristen enhet. NB! Merk tiden.
Korøvelse
Samtalegruppe 2
Menighetsmøte
Speidermøter

12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole.
18:30 Samtalegruppe 1
18:00 Sentrerende bønn
18:00 Speidermøter

18:00
19:00
19:00
19:00
18:00

Kveldssamling. Misjonsdag
Korøvelse
Samtalegruppe 2
Menighetsrad
Speidermøter

13:00 Internasjonal kvinnegruppe
12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole
11:30 Formiddagstreff. Sanger vi gjerne
nynner, Arnesen/Falmark
18:30 Samtalegruppe 1

18:00 Speidermøter
19:00 Ungdomsklubben
12:00
19:00
19:00
18:00
18:00

Takk
Tusen takk til menighet og venner
for all oppmerksomheten til min 80
ars dag. Hilsen Ragnhild Ramberg.

Seminar i Porsgrunn
Lørdag 16.november drar vi med tog
til Porsgrunn Metodistkirke. Der
møter vi flere metodister. Det er seminar hvor vi skal lære litt om hvordan en menighet er bygget opp, og
tilsynspresten Knut Refsdal skal holde foredrag hvor han utfordrer oss
til a tenke helt nytt om hvordan en
menighet kan se ut. Seminaret begynner kl.10.00 og slutter kl.15.00.

Kvinnegruppe
En lørdag i maneden fortsetter vi
med var internasjonale kvinnegruppe.
Vi sitter og strikker og snakker
sammen pa kvinners vis, som vi har
begynt a kalle det. Vi har ikke andakt. Vi ønsker a bli kjent med flere
kvinner fra ulike kulturer og religioner.

Gudstjeneste
Korøvelse
Samtalegruppe 2
Menighetsmøte
Speidermøter

12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole.
18:30 Samtalegruppe 1
18:00 Sentrerende bønn

18:00
19:00
19:00
19:00
18:00

Kveldsmøte
Korøvelse
Samtalegruppe 2
Menighetsrad
Speidermøter

Og om du ikke vil strikke eller holde pa med annet handarbeid, sa er
du uansett velkommen innom bare
for a sla av en prat med andre kvinner.

