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Om å være kirke i koronatider
Denne varen ble annerledes enn noen hadde drømt om. Plutselig var vi alle sarbare i en
hel verden. Mange i var menighet er i det som defineres som risikogruppen. Hvis vi ble
smittet, risikerte vi rett og slett a dø. Mange kan generelt si at vi ikke er redd for a dø,
men at vi ikke ville dø av korona. Vi kunne se pa TV hvor forferdelig denne sykdommen
kunne være. Noen kjente pa det som kalles dødsangst. Mange fikk kjenne pa hva isolasjon kan gjøre med oss. Noen likte det, andre syntes det var svært utfordrende.
Norge ble «stengt ned». Ogsa kirkene matte stenges. En ting var fastetiden uten gudstjenester, men a ikke feire pasken sammen, var underlig. Men endelig kunne kirkene apnes
igjen. Var menighet samlet seg 14.mai og sang paskesalmer sammen. Det var godt a
kjenne fellesskapet igjen. Mange uttrykte at de hadde savnet det. Vi rakk a feire gudstjeneste sammen en hel maned før det ble sommerferie. Og igjen er vi uten gudstjeneste.
Metodistkirken skal legge ut digitale gudstjenester i hele sommer, og hver dag skal en
menighet bli presentert. Vi kan fa muligheten til a kjenne at vi er en Metodistkirke i Norge som hører sammen selv om vi ikke ser hverandre.
Men 23.august møtes vi igjen til det vi kaller samlingssøndag. Da gjelder fortsatt avstand
og hygiene. Det er trygt a komme til kirken var. Kirken er godt rengjort, vi far sprit til
hendene, nattverd skjer pa en trygg mate, og avstand blir ivaretatt. Alle i risikogruppen
kan føle seg trygge. Det skal bli godt a være sammen igjen etter en lang sommerferie.

Takk til alle som bidrar til at det er trygt å komme i kirken!
Kirkens lokaler tilrettelagt for godt smittevern. Foto: Martin Vestøl

Vi gratulerer...
Terje Ramberg som fyller 50 ar 30. juli,
Hans Erik Eie som fyller 50 ar 8. august,
Dagmar Kiil som fyller 90 ar 15. august,
Gunnar Skarung som fyller 70 ar 3. september og Lill-Ann Knutsen som fyller
60 ar 10. oktober.

...og de opp til 7 år
Othilie Svenning Hovde som fyller 6 ar 14.
juli, Michael Winge som fyller 4 ar 4. august, Lydia Vestøl som fyller 6 ar 12. august
og Erle Winge som fyller 7 ar 30. august.

Dørvakter
23.08.20 Berit Hovland
30.08.20 Svein Winge
06.09.20 Knut Christophersen
13.09.20 Frøydis Landsverk
20.09.20 Emil Hovde
27.09.20 Berit Hovland
04.10.20 Svein Winge
11.10.20 Knut Christophersen
18.10.20 Frøydis Landsverk
25.10.20 Emil Hovde

Blomsterlisten
23.08.20 Berit Hovland
30.08.20 Grethe Kolle
06.09.20 Ragnhild Ramberg
13.09.20 Randi Saga
20.09.20 Ann Karin Thorgersen
27.09.20 Inger Winge
04.10.20 Frøydis Landsverk
11.10.20 Kirsti Andresen
18.10.20 Sissel Hovde
25.10.20 Berit Hovland

Skriftlesere
23.08.20 Hanne Thorgersen
30.08.20 Unni Lise Vestøl
13.09.20 Frøydis Landsverk
20.09.20 Berit Hovland
27.09.20 Randi Saga
04.10.20 Hanne Thorgersen
18.10.20 Unni Lise Vestøl
25.10.20 Frøydis Landsverk

Forbønnsliste
Høstens forbønns liste var dessverre
ikke klar da menighetsbladet ble sendt
til trykking. Følg isteden med pa hovedkontorets nettside. Oversikten pleier a
bli lagt under menyvalget Ressurser nar
den er klar.
Irene Johansen har sendt et dikt til
menighetsbladet vart. Vi deler diktet
her:

Engelens bidrag.
Noen tror på engler
og andre ikke.
Hva skal vi med engler?
Hva ønskes av dem?
Hva om engler er som
symboler for oss?
Symbol på at det skal gå bra. Symbol
på at den tar deg vare, og den vil vise
deg sitt vern ved å tro på man er innunder loupen for noe større enn deg
selv.
Kan det være vi skal forstå at vi er
viktige i samfunnets helhet? Eller skal
engler fortelle oss om, ikke fortvil,
men vit det skal gå godt i bredde og
lysets spekter? En vei som bærer en
større bør, enn noen annen?
Irene Johansen
16. juni 2020

En bønneleders tanker om bønn, livet, koronatiden og alt det der
Jeg hilser dere med 5.Mos 3,23-24: Den gangen bønnfalt jeg Herren: «Herre vår Gud, du
har begynt å vise din storhet og din sterke hånd for din tjener. Hvilken gud i himmelen
eller på jorden kan gjøre slike gjerninger og storverk som du?
Noen mener kanskje at vi ikke skal bønnfalle Gud, sann tenker ikke jeg. Jeg maser pa
Herren rett som det er. Siden bønn er mitt særskilte kall, betyr det ogsa veldig mye for
meg. Bønn har mange former; noen roper til Herren, noen hvisker, noen taler i tunger,
noen praktiserer kontemplativ bønn, noen kneler, noen tenner lys, noen løfter hender,
noen tenker sine bønner, noen synger dem, og noen ganger vet vi ikke engang hvordan
vi skal formulere oss, men Anden kommer oss til hjelp, og gar i forbønn for oss.
Livet har ikke bare gode dager, men jeg erfarer at Gud er med i tykt og tynt. Det er det
trygt og godt a vite. Jeg er ikke sa glad i forandringer. Pa slutten av fjoraret skjedde det
flere private omveltninger i livet mitt som det ble vanskelig for meg a takle. Og da den
kjære presten var ble sykemeldt, fikk jeg som nyvalgt leder av Personalkomiteen enda
flere utfordringer. I denne perioden opplevde jeg at Gud kan snu det vonde og vanskelige som skjer til noe positivt. Herren gav meg nye krefter og mange villige medhjelpere, og sammen greide vi a gjennomføre alle julens planlagte arrangementer. Jeg ble sa
opptatt med dette arbeidet at jeg en stund helt glemte mine egne bekymringer.
Mange ting i livet mitt er endret. I ettertid har mye vist seg a være til det bedre. Jeg har
bedt om a fa gleden tilbake. Na har jeg gleden. Jeg er mer glad og lykkelig enn pa lenge.
Jeg har venner og nadesøsken som viser meg Guds kjærlighet i praksis. Jeg har to vakre
døtre og en skjønn svigersønn som hjelper meg med det meste. Jeg har fatt tilbake
troen pa meg selv. Jeg kjenner en enorm kjærlighet og takknemlighet til Jesus.
Koronautbruddet kom ogsa med nye utfordringer, men allikevel ble jeg ikke redd. Jeg
er takknemlig for hver dag jeg far. Jeg er trygg. Jeg er elsket. Jeg vet at om jeg lever eller
dør, sa hører jeg Herren til. Ingen har lovnad pa morgendagen, verken før, under, eller
etter korona. Frykt ikke, sier Herren, se, jeg er med dere, inntil verdens ende.
Ga inn i sommeren i glede og takknemlighet til han som er Alfa og Omega. Vær velsignet og tjen Herren med glede pa din mate gjennom sommeren.
Be dine bønner pa din mate. Gud hører bønn. God sommer!

Monika M Bazddim, Leder av menighetens forbønnstjeneste
av flere ogsa kalt "pøbel med Jesus i hjertet"

Høstofferfest
Søndag 11. oktober kl. 18.00 blir det høstofferfest! Da far vi besøk fra Frelsesarmeen.
Vi far sang av frelsesarmeens gospelkor, ledet av Beate
Holm-Hansen, som ogsa er kveldens pianist. Korpsleder Turid Formo taler. Koret, som kaller seg Drammen Gospelkor, har 41 medlemmer, og synger gospelsanger som er enkle a lære og moro a synge. Festen
ledes av var egen prest, Anne Grete Spæren Rørvik.
Vi gleder oss!

Kirkekaffe med smittevernregler (en meters avstand). Foto: Berit Hovland.

Menighetens årsmøte
Menighetens arsmøte ble holdt pa vanlig mate for var menighet 10.juni. Mens andre
menigheter matte ha arsmøtene digitalt, kunne vi være sammen pa ordentlig. Var tilsynsprest Knut Refsdal hadde foredrag om konsensusarbeid. Han fortalt om hvilken
forskjell det gjør om Metodistkirkens Arskonferanse jobber ut fra en konsensusmodell, eller bare vil ha sakene effektivt igjennom ved avstemming. Arskonferansen for
et ar siden prøvde ut denne maten a jobbe pa. Malet var a la alle synspunkter fa plass,
at ethvert mindretall skulle bli lyttet til. De fleste syntes dette var en mye bedre mate
a jobbe pa. Vi snakket om kirkens framtid. Kunne vi fortsette a være en kirke med to
syn pa homofili, eller matte vi dele oss? Et stort flertall ønsket a fortsette som en kirke,
men prosessen er pa ingen mate ferdig. Konsensusarbeidet kommer vi til a ta med oss
videre.

Vi gjennomgikk menighetens arsmelding, som i ar var en egenvurdering av menigheten med spørsmal som tilsynspresten pa forhand hadde gitt oss. Dette ble beskrevet i
forrige menighetsblad. Pa arsmøter hører valg til, og følgende ble valgt i var menighet:
Martin Vestøl, Hanne Thorgersen, Emil Hovde, Ann Karin Thorgersen, Unni Vestøl,
Hege Berit Jæger, Daniel Hannestad, Monika Moholdt Bazddim, Sissel Hovde, Berit
Hovland, Inger Winge, Ragnhild Ramberg, Jørgen Kristensen, Svein Winge, Jan Erik
Andresen, Harald Ramberg og Randi Saga.
I tillegg til de som velges ved navn av arsmøtet hvert ar, er det mange andre oppgaver
i var menighet som utføres av frivillige medarbeidere; speiderledere, søndagsskole,
klubb, sentrerende bønn, blomster, annonsering DT, Facebook, nettside, Kirkenytt,
bevertning, renhold og smittevern, dørvakter, skriftlesere, kor, kvinnegruppe, formiddags– og eldretreff, kor, pianister/organister. Takk for all frivillig innsats!

Høstens program
Nar vi starter opp 23.august, vil vi
fortsatt ha smitteverntiltak. Det betyr at mye kommer til a skje i kirkerommet, der vi har stor plass. Vi
kommer til a fortsette med kor, formiddagstreff, samtalegrupper, speideren og «Klubben». I høst skal vi ta
for oss en bok av Marcus Borg som
heter «Gjenoppdag kristendommen». Noen synes kanskje det er
rart at en sa vanlig religion skal
«gjenoppdages», men dette er en
bok som bade utfordrer og gir støtte
til egne tanker. Var tilsynsprest Knut
Refsdal har anbefalt boken pa omslaget, da han var generalsekretær i
Norges Kristne Rad. Han skriver at
boken har vært «spennende, berikende og frigjørende!». Han sier videre at forfatteren tilbyr «en slags
nylesning av de bibelske tekstene,
som egentlig ikke er ny, men snarere
eldre og mer autentisk».
Boken tar opp temaer som Bibelsyn,
frelse, Jesu død, tro, nade, rettferdighet, synd, tilgivelse, for a nevne noe.
Forfatteren lar oss tenke pa nytt
over disse gamle temaene. Var menighet skal denne høsten ta for oss
boken med ett tema for hver kveld.
Undervisningen skjer i en dialogform, hvor alle kan være med og
dele sine tanker. Det er ogsa fullt
mulig a bare lytte. Poenget med a ta
for oss denne boken, er a fa et reflektert forhold til sentrale ord i var
tro, slik at troen taler livets pakjenninger som f.eks. en koronakrise kan

Neste Kirkenytt
Hvis alt gar etter planen, kommer
neste Kirkenytt ut ca 1. oktober. Stoff
som skal med, ma leveres legleder
senest innen 15. september.
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18.00

Onsdag

26.aug

18.00
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Samlingsgudstjeneste. Nattverd.
Søndagsskole.
Samtalegruppe 1
Samtalegruppe 2
Temakveld, «Trosgrunnlag for
Metodistkirken»
Speidermøter
Klubben

12:00
19.00

Gudstjeneste
Korøvelse

19.00
18.00

Menighetsrad
Speidermøter

18:00

Kveldssamling

Gudstjeneste pa nett

Koret møtes til grillfest hos Reidun.
Avreise fra kirken kl 17.00

Gudstjeneste pa nett
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

07.sep
08.sep
09.sep
10.sep
11.sep
12.sep
13.sep

18.30
18.00
18:00
18.00
19.00
13.00
12:00
11.30

Samtalegruppe 1
Samtalegruppe 2
Anne Marie Jarnes, Ledsager i Palestina.
Speidermøter
Klubben
Internasjonal kvinnegruppe
Gudstjeneste. Nattverd.
Formiddagstreff. Bjørn Olav Nordahl: Med ett
Mandag 14.sep
bein pa hver side av elva
19.00 Korøvelse
Tirsdag 15.sep
Frist for stoff til Kirkenytt
Onsdag 16.sep 18.00 Menighetsmøte
Torsdag 17.sep 18.00 Speidermøter
Fredag 18.sep
Lørdag 19.sep
Gildetur (speideren)
Gildetur (speideren)
Søndag 20.sep
12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole.
Mandag 21.sep 18.30 Samtalegruppe 1
18.00 DOTL Arsmøte
Tirsdag 22.sep
18.00 Samtalegruppe 2
Onsdag 23.sep 18.00 Temakveld, «Bibelsyn»
Torsdag 24.sep 18.00 Speidermøter
Klubben
Fredag 25.sep 19.00
Høsttur med troppen (speideren)
Lørdag 26.sep
Høsttur med troppen (speideren)
Høsttur med troppen (speideren)
Søndag 27.sep
12:00 Gudstjeneste. Nattverd.
Mandag 28.sep 19.00 Korøvelse
Tirsdag 29.sep
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen,
Onsdag 30.sep 18.00
Frelse»
Torsdag 01.okt
Fredag 02.okt
Lørdag 03.okt
Søndag 04.okt 12:00 Gudstjeneste. Søndagsskole.
Mandag 05.okt 18.00 Samtalegruppe 1
Tirsdag 06.okt 19.00 Samtalegruppe 2
Onsdag 07.okt 19.00 Menighetsrad
Torsdag 08.okt 18.00 Speidermøter
Fredag 09.okt 19.00 Klubben
Lørdag 10.okt 13.00 Internasjonal kvinnegruppe
Høstofferfest Gospelkoret fra Frelsesarmeen,
Søndag 11.okt 18:00
Turid Formo taler.
11.30 Formiddagstreff. Øystein Brinch: Arstider med
Mandag 12.okt
Tchaikowsky.
19.00 Korøvelse
Tirsdag 13.okt
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen,
Onsdag 14.okt 18.00
Gud.»
Torsdag 15.okt 18.00 Speidermøter
Fredag 16.okt
JOTI (speideren)
Lørdag 17.okt
JOTI (speideren)
Søndag 18.okt 12:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole.
Mandag 19. okt 18:30 Samtalegruppe 1
Tirsdag 20..okt 18:00 Samtalegruppe 2
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen,
Onsdag 21. okt 18:00
Jesus»
Torsdag 22. okt 18:00 Speidermøter
Fredag 23. okt 19:00 Klubben

...høstens program fortsetter
gi. Vi behøver ikke være enige om
hva disse ordene betyr, men hapet
er at alle skal fa mer tyngde i sin
egen tro. Vi leser alle Bibelen med
hele vart liv, derfor leser vi ulikt. I
tillegg leser noen Bibelen mer bokstavelig, mens andre leser mer symbolsk. Selv opplevde jeg boken utfordrende, men lot meg begeistre.
Jeg haper flere vil ha utbytte av
denne boken og vare samtaler.
Vi skal ha tre temakvelder som ble
avlyst i var. Hanne Thorgersen skal
ha innlegg om Bibelsyn, Unni Vestøl
skal ha innlegg om kirkens fire trosgrunnlag, Bibel, tradisjon, fornuft
og erfaring, og Anne Marie Jarnes
skal fortelle om sin tid som ledsager
i Palestina. Det er Kirkenes Verdensrad som gjennom mange ar har
hatt et opplegg for a fremme fred i
Midtøsten. Anne Marie Jarnes vil
fortelle om sine erfaringer.

Menighetens økonomi
I disse koronatider har menigheten
tapt mye penger. Siden vi ikke er
kommet sammen, har vi fatt mindre
i kollekt. Men vare utgifter er de
samme. Var menighet far ikke lenger
støtte fra det som kalles
«felleskassen», sa vi ma greie oss
selv. Vi har fatt nytt varmeanlegg og
har prest i full stilling. Vi minner om
ordningen med gaver med skattefradrag. Vi betaler var skatt med glede,
men myndighetene har gitt oss en
valgfrihet nar det gjelder a gi til ideelle organisasjoner som Røde Kors
og menigheter. Hvis alle hadde gitt
sitt skattefrie beløp, ville vi greid
oss. I tillegg gir det oss forutsigbarhet, slik at vi ikke er avhengige av
kollekten pa søndagene.

