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Nr 3 - 2020 

67. Årgang Kirkenytt 
METODISTKIRKEN I  NORGE,  DRAMMEN MENIGHET  

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet  

med kjærlighet, omsorg og respekt for menneske.»  

Nå er høsten her, og endelig er vi i gang igjen med et nytt arbeidsår! 

http://www.metodistkirken.no/drammen


 

 

Den underlige høsten fortsetter. Vi er blitt gode pa  smittevern. 
Det er trygt a  komme til kirken va r. Vi holder avstand, skriver 
opp navnet va rt, spriter oss og setter oss i benkeradene som er 
blitt spritet godt pa  forha nd. Siden kirkerommet er gjort sa  
trygt a  være i, har vi flere arrangementer der. I tillegg til guds-
tjenester har vi formiddagstreff, korøvelse, og temakvelder i 
kirkerommet.  

Kirke i koronatider 

Formiddagstreffet er annen mandag i ma neden. Det er alltid spennende program, og 
vi fa r møte andre mennesker pa  en trygg ma te. Sist hadde vi besøk av Bjørn Olav 
Nordahl. Han fortalte blant annet om hvordan det var a  vokse opp som barn i en 
adventist-familie pa  70-tallet i Drammen. Hvordan han trodde han syndet mot Gud 
hvis han spiste pølser. Vi har lett for a  tenke at Norge var et homogent land før inn-
vandrerne kom. Hans fortelling gir oss et innblikk i at det fler-religiøse Norge har 
eksistert lenge. Det gir oss i dag en kompetanse pa  det a  leve sammen fra ulike kult-
urer. Hvis vi øker va r kunnskap og øker va r respekt for hverandres tro, vil det bli 
bedre for oss alle sammen, enten vi er barn eller voksne. Bjørn Olav Nordahl er i dag 
ansatt som journalist i «Brennpunkt» og har skrevet flere krimbøker med utgangs-
punkt i Drammen og til og med to kokebøker med vegetarmat.  

Formiddagstreffet 

Vi har temakvelder pa  ulike onsdager denne høsten. Følg med pa  hjemmesiden. Den 
9. september hadde vi besøk av Anne Marie Jarnes. Hun hadde vært i Midtøsten, og 
hun fortalte om sine observasjoner. Israel er et demokratisk, vestlig land, men det er 

vanskelig a  forsta  hvordan de politiske lederne tenker. I Nor-
ge tenker vi at jøder, muslimer og kristne har mye til felles. Vi 
har alle en hellig bok, vi har alle en Gud, men det virker som 
om det er vanskelig a  leve sammen. Det blir færre og færre 
kristne og ba de muslimer og jøder hevder a  ha vært der 
«først». Det er ikke galt a  blande religion og politikk, og i beg-
ge religionene er begrepene «fred» og «nestekjærlighet» løf-
tet høyt. Det burde forplikte begge parter. Midtøsten trenger 
virkelig va re bønner. 

Temakveld, ledsager i Palestina 

Koret va rt fortsetter ogsa  den-
ne høsten. Vi er ikke mange, 
men det er en fin lyd. Hvis du 
liker a  synge, er det fortsatt 
plass i koret. Vi øver med god 
avstand annenhver mandag.  

Menighetskor 

26.september var det ogsa  korøvel-
se i Metodistkirken. Da kom meto-
dister fra hele Østlandet og laget et 
stort kor. Det blir flere øvelser, og 
det er plass til flere. Pa melding til 
perkolle1234@gmail.com 

Felleskor 

  

  
Vi gratulerer... 

Frøydis Landsverk som fylte 75 a r 5. ok-
tober og Asgerd Winge som fyller 75 a r 
20. november. 

11.10.20 Knut Christophersen 
18.10.20 Frøydis Landsverk 
25.10.20 Emil Hovde 
01.11.20 Hege Eng 
08.11.20 Berit Hovland 
15.11.20 Svein Winge 
29.11.20 Knut Christophersen 
06.12.20 Frøydis Landsverk 
13.12.20 Emil Hovde 
20.12.20 Hege Eng 
27.12.20 Berit Hovland 
03.01.21 Svein Winge 

Dørvakter 

04.10.20 Metodistkirken i Norge, Nasjo-
nalt Arbeid (MNA), Leder Magnus Løv-
land. 11.10.20 Petrikirken, Kjølberg, 
prest Svein J. Veland og diakon Marit 
Kristine Danielsen. 18.10.20 Porsgrunn, 
prest Vidar S. Bjerkseth. 25.10.20 Larvik, 
prest Idar Halvorsen. 01.11.20 Horten, 
prest Hilde Sanden-Bjønness. 08.11.20 
Hvittingfoss og Skien, prest Andreas 
Kjernald. 15.11.20 Metodistkirkens Bar-
ne- og Ungdomsforbund, Metodistkir-
kens Speiderkorps, MBU konsulent Ellen 
Irene Klepaker, leder Lisa Kristin Haniel-
sen, korpsleder Ole Martin Andreassen, 
MBU-dagen. 22.11.20 Østa sen, prest Øy-
vind Helliesen og diakon Olav Øgreid. 
29.11.20 Drammen, prest Anne Grete 
Spæren Rørvik. 06.12.20 Hønefoss, prest 
Kjell Arild Johansen. 13.12.20 Lillestrøm, 
prest Steinar Hjerpseth. 20.12.20 Kra-
gerø og Bamble, prest Harald Olsen. 
27.12.20 Arendal, prest Helene Benedik-
te Granum-Aanestad. 03.01.21 Biskop 
Christian Alsted, tilsynsprestene Knut 
Refsdal og Ingull Grefslie. 10.01.21 Ho-
vedstyrets leder Audun Westad, hoved-
kontorets leder Johanna Lundereng og 
kontorets ansatte. 

Forbønnsliste 

18.10.20 Unni Lise Vestøl 
25.10.20 Frøydis Landsverk 
01.11.20 Berit Hovland 
08.11.20 Randi Saga 
29.11.20 Hanne Thorgersen 
13.12.20 Unni Lise Vestøl 
20.12.20 Frøydis Landsverk 
27.12.20 Berit Hovland 

Skriftlesere 

Julekonserten 

Blomsterlisten 

11.10.20 Kirsti Andresen 
18.10.20 Sissel Hovde 
25.10.20 Berit Hovland 
01.11.20 Grethe Kolle 
08.11.20 Ragnhild Ramberg 
15.11.20 Randi Saga 
29.11.20 Ann Karin Thorgersen 
06.12.20 Inger Winge 
13.12.20 Frøydis Landsverk 
20.12.20 Kirsti Andresen 
27.12.20 Sissel Hovde 
03.01.21 Berit Hovland 

...og de opp til 7 år 

Lilja Morrow som fyller 3 a r 6. november. 

Pa  grunn av koronasituasjonen, ser vi oss 
dessverre nødt til a  avlyse a rets julekon-
sert. 2. søndag i advent (6. desember)  
blir det derfor vanlig  
gudstjeneste kl. 12.00. 



 

 

 

Søndag 8.november skal lille Kornelius døpes i va r 
kirke. Vi har ikke sa  ofte da p i va r menighet, sa  da 
blir det ekstra stas. I Metodistkirken blir ikke bar-
net «Guds barn» i da pen. Vi tror ikke pa  det som 
kalles «frelse» i da pen. Vi tror at barn er Guds barn 
ogsa  før da pen. Men barnet blir det som heter 
«menighetsbarn» i va r menighet og medlem av den 
universelle kirke i verden. En kan forbli 

«menighetsbarn» livet ut, men hvis 
en vil bli et mer forpliktende med-
lem, ma  en selv velge a  melde seg inn 
etter at en er fylt 15 a r. I Metodistkir-
ken er hele menigheten faddere og 
lover a  be for barnet.  

Dåp i Metodistkirken 

Ogsa  menighetens økonomi har blitt pa virket av koronapandemien. Sammen med 
resten av Norge og verden for øvrig, ma tte ogsa  vi stenge ned va r virksomhet fra 
midten av mars. Va rofferfesten og alle gudstjenester ma tte avlyses, og det ble et 
halva r uten normale offerinntekter. Mange har gitt sine gaver allikevel, og det er vi 
takknemlige for. Men regnskapet viser en nedgang i inntekter i forhold til i fjor, og vi 
mangler en god del for a  na  a rets budsjett. Søylene nedenfor viser a rets inntekter og 
kostnader pr. 30. sept. sammenlignet med budsjett og en enkel prognose beregnet 
utfra inntekter/utgifter okt/nov/des tidligere a r. Hvis vi skal ha noe ha p om a  na  
budsjettet, er vi helt avhengige av at alle løfter i flokk de ukene som er igjen av a ret.  

Menighetens økonomi 

Medlemsopptakelse 

Søndag 29.november, første 
søndag i advent, begynner vi 
kirkea ret med a  ønske et nytt 
medlem velkommen. Anna Ma-
rianne N. Aase er pianist i koret 
va rt og spiller ved flere gudstje-
nester. Hun ønsker na  a  bli en 
del av va rt fellesskap pa  or-
dentlig. Dette er svært gledelig 
for menigheten. 
Hvis det er flere som ga r og 
lurer pa  om de skal bli medlem, 
er det bare a  kontakte presten 
for samtale. 

  

  

I høst skal vi pa  va re temakvelder ga  igjennom Marcus Borg’s 
bok «Gjenoppdag kristendommen». Vi kristne tror ofte vi er fer-
digsnakket na r det gjelder troen va r. Denne boka røsker opp i 
manges tankegang.  
 

Hva mener vi med tro? Hva mener vi med Gud? Ma  Bibelen tol-
kes bokstavelig? Henger vi fast i det som forfatteren kaller 
«Himmel og helvete-rammeverket»? Finnes det andre ma ter a  
forsta  va r tro pa ?  
 

Vi vil gjerne la oss utfordre denne høsten, enten vi kaller oss 
kristne eller ikke. Til disse tema-kveldene kan en fint ta med seg 
naboer og venner som ikke pleier a  ga  i kirken. 

Gjenoppdag kristendommen 

Metodistkirken sentralt har annenhver onsdag kl.20.00-
21.00 en serie pa  Zoom som kalles «Tro som bærer». Her kan 
en ogsa  følge med pa  ulike spennende temaer mens en sitter 
hjemme foran PC’en.  
 

Du kan lese mer om selve konseptet pa  Metodistkirkens  
nettsider: https://www.metodistkirken.no/hoved/artikkel/article/1564461 

Tro som bærer 

Presten har i en a rrekke fulgt tekstrekken for Den norske kirke ved gudstjenestene. 
Denne høsten vil hun følge tekstrekken til Metodistkirken. Dette ligger ute pa  nettet. 
Det er særlig tekster fra slutten av Matteusevangeliet denne høsten. 

Søndagens prekentekster 

Kongsberg menighet er lagt ned. Kirken er solgt til katolikkene. Det gleder alle at det 
fortsatt skal være et gudshus. Menigheten i Kongsberg 
har sikkert ulike følelser. Vi i Drammen menighet øns-
ker dem veldig velkomne til va r menighet i Drammen. 
Det er om a  gjøre for oss at de vil føle seg hjemme i 
va r menighet. Vi ønsker a  unnga  et «vi og dem». Vi er 
flest, sa  vi har størst ansvar for at de føler seg inklu-

dert. Vi blir alle en ny 
menighet som fellesskap 
na r noen nye kommer til. 
Jeg ha per vi kan bygge en 
ny kultur sammen hvor 
vi tar med oss det beste fra hver menighet uten at noen 
føler at de mister sin identitet. Ved neste a rsmøte for 
menigheten ha per jeg mange nye navn sta r pa  valgko-
miteens forslag. 

Våre nye medlemmer fra Kongsberg 

https://www.metodistkirken.no/hoved/artikkel/article/1564461


 

 

Neste Kirkenytt 

Hvis alt ga r etter planen, kommer 
neste Kirkenytt ut ca 15. desember. 
Stoff som skal med, ma  leveres prest 
eller legleder innen 1. desember. 

Høstofferfest 

Høstofferfesten blir 11.oktober 
kl.18.00. Da fa r vi besøk fra Frelses-
armeen. Turid Formo skal ha andakt 
og kor skal synge. Som vi vet, gikk 
Frelsesarmeen ut fra Metodistkirken 
i sin tid. Vi metodister beundrer 
dem for alt de fa r til av diakonalt 
arbeid. Vi gleder oss til a  være sam-
men denne dagen. Denne dagen har 
vi ogsa  fokus pa  økonomi. Drammen 
menighet har lang tradisjon pa  a  
samle inn et større beløp denne ene 
søndagen. Menighetsra det budsjet-
terer med 40.000 kr. Det høres mye 
ut. Men hvis 40 mennesker gir 1000 
kr hver, na r vi budsjettet. Na r dette 
bladet er framme i postkassa,  har 
høstofferfesten allerede vært, men 
det er ikke  for sent a  gi en gave. 

Allehelgensdag 

1.november er det vi kaller 
«allehelgensdag» i kirkea ret. I Meto-
distkirken snakker vi ikke sa  mye 
om helgener, men en definisjon pa  
«helgen» er en som har gjort Gud 
stor for oss. Med en sa nn definisjon 
har vi kanskje mange private helge-
ner i livet. I dag er det vanlig a  bruke 
søndagen til a  tenke pa  alle dem som 
har ga tt foran oss over pa  den andre 
siden av dette livet. Vi tenner lys for 
alle som er begravet fra va r menig-
het. I disse koronatider har mange 
sorg over a  ikke ha kunnet delta ved 
begravelser til en nær venn. Denne 
søndagen kan vi minnes va re kjære. 
Øivind Haga er organist, og det be-
gynner kl.18.00. 

Lørdag 10.okt 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 11.okt 18:00 
Høstofferfest. Gospelkoret fra Frelsesar-
meen, Turid Formo taler. 

Mandag 12.okt 
11.30 

 
19.00 

Formiddagstreff. Per Torstein Kolle og Svein 
Winge, Minns du songen. 
Korøvelse 

Tirsdag 13.okt   

Onsdag 14.okt 18.00 
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen, 
Gud.» 

Torsdag 15.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 16.okt  Speideren har JOTI 

Lørdag 17.okt   Speideren har JOTI 

Søndag 18.okt 12:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 19.okt 18.30 Samtalegruppe 1 

Tirsdag 20.okt 18.00 Samtalegruppe 2 

Onsdag 21.okt 18.00 
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen, 
Jesus» 

Torsdag 22.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 23.okt 19.00 Klubben 

Lørdag 24.okt     

Søndag 25.okt 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 26.okt 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 27.okt   

Onsdag 28.okt 18.00 
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen, 
Tro» 

Torsdag 29.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 30.okt   

Lørdag 31.okt     

Søndag 01.nov 18:00 Kveldssamling. Allehelgensdag. 

Mandag 02.nov 18.30 Samtalegruppe 1 

Tirsdag 03.nov 18.00 Samtalegruppe 2 

Onsdag 04.nov 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 05.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 06.nov 19.00 Klubben 

Lørdag 07.nov 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 08.nov 12:00 Gudstjeneste. Nattverd. Da p. 

Mandag 09.nov 
11.30 
19.00 

Formiddagstreff. Gjest Kjell Arild Johansen. 
Korøvelse 

Tirsdag 10.nov   

Onsdag 11.nov 18.00 
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen, 
Na de.» 

Torsdag 12.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 13.nov   

Lørdag 14.nov 10.00  
Menighetsseminar m/Jon Løvland.  
Fra 10.00-16.00 (inkl. to ma ltider). 

Søndag 15.nov 12:00 Speidergudstjeneste 

Mandag 16.nov 18.30 Samtalegruppe 1 

Tirsdag 17.nov 18.00 Samtalegruppe 2 

Onsdag 18.nov 18.00 Menighetsmøte 

Torsdag 19.nov 18.00 Speidermøter 

  

  

Takk 

Menighetsseminar 

Tusen takk til menighet og venner 
for all oppmerksomhet i forbindelse 
med min 80 a rs dag 29. juni. Hilsen 
Ann Karin Thorgersen. 

Speidergudstjeneste 

Lørdag 14. november skal vi ha me-
nighetsseminar. Vi fa r besøk av va r 
menighetsra dgiver. Vi skal ha noen 
innspill til samtale hvor vi skal snak-
ke om veien videre for va r menighet. 
Er det mulig a  tenke helt nye tanker 
na r det gjelder a  bygge menighet? 
Skal vi ha gammelt innhold og ny 
form, eller skal vi ha nytt innhold og 
gammel form. Hva med gudstjenes-
ter? Ma  en menighet feire gudstje-
neste for a  være menighet? Denne 
helgen skal vi tore a  stille ubehageli-
ge spørsma l. Alle som er opptatt av 
menighetens framtid gjør lurt i a  
stille denne helgen. Grunnet bestil-
ling av mat ma  vi vite hvor mange 
som kommer. Pa melding til Martin 
Vestøl eller Hanne Thorgersen. 

15.november er det speidergudstje-
neste. Det er alltid inspirerende a  
feire gudstjeneste sammen med va re 
speidere. De er gode pa  a  tenke hel-
hetlig om mennesket, at vi er ba de 
sjel og kropp. De er opptatt av kli-
maspørsma l og a ndelige spørsma l. 
Dette bærer speidergudstjenestene 
preg av. Vi gleder oss til a  være sam-
men denne søndagen. 

Årskonferansen 2020 
A rskonferansen skulle vært ved 
St.Hans, men ble avlyst pga Korona. 
Na  prøver Metodistkirken a  møtes 
til A rskonferanse 20.-22.november 
pa  Gardermoen. Det er mulig a  følge 
konferansen pa  nett. 

Formiddagstreff. Per Torstein Kolle og Svein 

 

Fredag 20.nov 
19.00 

 
Klubben 
A rskonferanse, Gardermoen 

Lørdag 21.nov   A rskonferanse, Gardermoen 

Søndag 22.nov  A rskonferanse, Gardermoen 

Mandag 23.nov 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 24.nov   

Onsdag 25.nov 18.00 
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen, 
Synd.» 

Torsdag 26.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 27.nov   

Lørdag 28.nov     

Søndag 29.nov 12:00 
Gudstjeneste. 1. søndag i advent. Nattverd. 
Søndagsskole. 

Mandag 30.nov 18.30 Samtalegruppe 1 

Tirsdag 01.des 
18.00 

 
Samtalegruppe 2 
Frist for stoff til menighetsbladet 

Onsdag 02.des 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 03.des 18.00 Speidermøter 

Fredag 04.des 19.00 Klubben 

Lørdag 05.des     

Søndag 06.des 12.00 Gudstjeneste 

Mandag 07.des 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 08.des   

Onsdag 09.des 18.00 
Temakveld, «Gjenoppdag kristendommen, 
Jesu gjenkomst.» 

Torsdag 10.des 18.00 Speidermøter 

Fredag 11.des   

Lørdag 12.des 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 13.des 12:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 14.des 
11:30 

 
18.30 

Formiddagstreff. Gjest Anne Grete Spæren 
Rørvik. 
Samtalegruppe 1 

Tirsdag 15.des 18.00 Samtalegruppe 2 

Onsdag 16.des   

Torsdag 17.des 18.00 Speidermøter 

Fredag 18.des 19.00 Klubben 

Lørdag 19.des     

Søndag 20.des 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 21.des 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 22.des   

Onsdag 23.des   

Torsdag 24.des 15:00 Julaften gudstjeneste 

Fredag 25.des   

Lørdag 26.des     

Søndag 27.des 12:00 Gudstjeneste 

Mandag 28.des   

Tirsdag 29.des   

Onsdag 30.des   

Torsdag 31.des   

Fredag 01.jan 12:00 Gudstjeneste. 1. Nytta rsdag. Nattverd. 

Lørdag 02.jan     

Søndag 03.jan 15:00 
Juletrefest Helligtrekongers dag. Dersom 
koronasituasjonene tillater det. 


