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Støtt våre annonsører — de støtter oss!
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Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»

Snart er våren her, med håp om lysere dager på mange måter!

Metodistkirken i Norge, Drammen menighet, Tordenskiolds gate 102 og 104, 3044 Drammen.
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Kirke i koronatider
Dette menighetsbladet, som du na har i hendene, er annerledes enn vanlig. Alt er jo
annerledes for tiden. Alt er usikkert, hvordan er smittetrykket, hva er tillatt, nar kan
vi apne kirkerommet igjen?
Koronatiden virker ulikt pa oss. Noen synes faktisk at det er deilig med bedre tid.
Smabarnsfamilier kan fortelle at de har det mer koselig sammen enn før, mindre
stress og mindre sinne. Ungdom med sosial-angst synes det er deilig a slippe a sitte
blant 30 elever. De foretrekker digital undervisning. Nar en ikke tør rekke opp handen i klasserommet, er det lettere a skrive noe i «chatten». Ungdom som blir mobbet, synes ogsa at det er deilig a ikke matte ga pa skolen hver dag. Travle mennesker
synes det er deilig a ha rolige dager. Noen er glad for a fa tid til a lese i Bibelen og be.
Noen synes det er deilig a slippe a sta opp pa fridagen for a feire gudstjeneste.
Men mange synes dette er svært tunge tider. Noen far «brakkesyke» og ligger pa
sofaen hele dagen. Smabarnsfamilier er helt utslitt etter hjemmeskole og hjemmekontor. Gamle mennesker sitter ensomme og mister alt hap om at de noen gang kan
feire gudstjeneste igjen. Gamle mennesker har ikke tid til a miste et helt ar av den
tiden de har igjen a leve.
Koronatiden gjør altsa ulikt med oss. Noen elsker det, andre blir dypt fortvilet. I menighetsradet har vi snakket om hva vi som menighet kan gjøre. Vi har lenge, uavhengig av koronatiden, snakket om det som kalles «gruppebasert menighet». Mange
menigheter som starter forfra, rigger sin menighet med kun grupper og gudstjenester. I en slik menighet har alle medlemmene tilhørighet til en mindre gruppe hvor de
kan snakke sant om livet sitt. NaMu (Naturlig menighetsutvikling) kaller det
«livsnære grupper». A være «livsnær»
handler om a dele fra livet sitt, bade det
en sliter med og det en er takknemlig for.
Det a tilhøre en slik gruppe, er svært helsebringende. Vi har organisert to slike
grupper i var menighet. Selv om mange
har fellesskap hvor en kan snakke
«livsnært» sammen, sa er det ikke organisert fra menighetens side.
I disse koronatidene ma vi uansett tenke over hva vi kan gjøre som menighet. Na er
det en gyllen anledning til a satse pa slike grupper. Smittevernreglene tillater a treffes 10 stk hvis en holder avstand.
Menighetsradet har en drøm om at de fleste av oss far en slik gruppe som er «min
gruppe». I en slik gruppe har en flere a ringe til hvis en enten føler seg ensom eller
bare trenger en prat. I dette menighetsbladet ønsker vi rett og slett a spørre deg
som leser om du har lyst til a være med i en slik gruppe. Er det noen mennesker du
har lyst til a være sammen med i gruppa, eller vil du bare bli plassert i en gruppe.

Siden Kirkenytt
ikke kom ut som
planlagt før jul,
gratuleres flere na
pa etterskudd.

Vi gratulerer...
Monika Moholdt Bazddim som fylte 60
ar 12.desember. Aud Haugen fylte 70 ar
16. desember. Tove Falla som fylte 60 ar
25. desember. Reidun Synnøve Steen
som fylte 75 ar 30. desember. Berit Hovland som fylte 85 ar 26. januar. Per Torstein Kolle som fylte 75 ar 16. februar.
Dagrun Westad Embergsrud som fyller
50 ar 7. mars. Kjell Michael Winge som
fyller 70 ar 23. mars. Gunnar Kolle som
fyller 50 ar 19. april.

...og de opp til 7 år
Fernanda Silva Foldin som fylte 2 ar
12.desember. Viktor Kristoffer Hannestad
Kristoffersen som fylte 4 ar 20. desember.
Liam August Hansen som fylte 3 ar
10.januar.
Thale Inger Brendal Winge som fyller 2 ar
1. mars. Leander Morrow som fyller 5 ar
10. mars.

Forbønnsliste
28.02.21 Sarpsborg, prestene Hilde Augensen Tune og Niels Jørgen Aarvik. 07.03.21
Metodistkirkens Kvinner, leder Camilla
Gaarn Røed. 14.03.21 Hammerfest, prest
Per Bradley. 21.03.21 Tromsø, prest Kristin Oden Halvorsen, diakon Solfrid Johansen. 28.03.21 Harstad/Narvik og Skanland, diakon Helen Byholt Lovelace.
04.04.21 Svolvær, prest Gunnar Andersen.
11.04.21 Bodø, diakon Helen Byholt Lovelace. 18.04.21 Molde, prest Mariann
Stensøe. 25.04.21 Trondheim, prest Christina Thaarup. 01.05.21 Centralkirken Bergen, prest Dag Martin Østevold, diakonene
Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Asta
Marie Olafsson. 09.05.21 Finnsnes, prest
Roy Frode Løvland. 16.05.21 Sotra, prest
Tom G. Johnsen, diakon Vetle Karlsen Eide.
23.05.21 Haugesund, prest Tove Synnøve
Tveit. 24.05.21 Den verdensvide metodismen. World Methodist Council. 30.05.21
Stavanger, prestene Torgeir Tveter og Marit H. Bjørnevik. 06.06.21 Sandnes, prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles Jourdan.
13.06.21 Egersund, prest Victor Sekyere.
20.06.21 Flekkefjord, prest Einar Chr.
Drange. 27.06.21 Arskonferansen.

Vi fortsetter temakveldene digitalt. Vi har følgende datoer:
10.mars: Fadervar. 24.mars: Paske. 14.april: Trosbekjennelsene og treenigheten.
19.mai: Himmelfart. 9.juni: Pinse.

Det er ikke det samme a møtes digitalt som a
møtes ordentlig. Men det er en god erstatning.
Det er veldig enkelt a bli med. Arrangement
blir publisert pa var Facebookside, med en link
til et digitalt møte som du bare kan klikke pa
for a bli med. Eller du kan sende en henvendelse til menighetsradsleder: marFra samtalen 17. mars.
tin_vestol@hotmail.com, sa sender han deg linken pa e-post.
Det er ogsa bare a si fra til Martin dersom du vil teste det ut pa forhand.
Vi bruker boka «Gjenoppdag kristendommen» av Marcus Borg. Det er ikke nødvendig
a ha lest før en deltar. Presten gir et resyme av kapittelet før samtalen begynner.

Menighetsradet ønsker a apne kirkerommet for ulike grupper. Pa midtsiden i bladet finner du et spørreskjema som vi haper du vil ta deg tid til a besvare.
Det er flere mater a tenke gruppe pa. Noen vil snakke om neste søndags prekentekst. Andre vil ga igjennom en bok sammen. Andre igjen vil ga løs pa f.eks.
et av Paulus’ brev. Noen vil lage en gruppe med det
som kalles «sentrerende bønn», hvor en sitter stille
sammen uten ord og uten tanker. Det er flere muligheter. Poenget er at det skal være «livsnært».

Mange lengter etter a kunne snakke ordentlig sammen. Kristne mennesker kan fortelle hverandre om
troen sin. Mange spørsmal ligger der som mange
ønsker a ga inn i; Er det mulig a tvile hvis en kaller
seg kristen? Ma en tro pa helvete for a kalle seg kristen? Ma en tro pa alle miraklene
som det fortelles om i Bibelen? Ma en ta Bibelen bokstavelig? Hva vil det si a være
en moderne kristen som ogsa kan være kritisk? Hva har klimakrisen a gjøre med
troen var? Hva mener vi med begrepet frelse, er det a komme til himmelen nar vi
dør, eller har det mer med livet her og na a gjøre? Hvordan tenker Metodistkirken
om etikk i forhold til tro? Kan vi bestemme oss for a tro, eller er det noe vi har fatt
som gave?
Menighetsradet drømmer om a rigge menigheten slik at alle far mulighet til a tilhøre
en slik gruppe. Dette er uavhengig av koronatiden. Vi har snakket om hvordan vare
ulike aktiviteter kan gjøres mer livsnære. Hvordan formiddagstreffet i større grad
kan lage smagrupper hvor vi snakker om foredraget som nettopp ble hørt. Hvordan
koret i større grad kan snakke sammen om sangtekstene vare.
I disse koronatidene vil vi altsa tenke innenfor smittevern. I følge smittevernreglene
er det apent for a organisere var menighet slik at alle som vil kan fa sin gruppe.
Gruppen selv kan velge hvor ofte de vil møtes De kan selv velge tidspunkt pa dagen
og ukedag. Vi har et stort kirkerom som kan brukes. Vi kan til og med flytte ned runde bord fra annen etasje (Wesleysalen) slik at det er lettere a sitte i ring og snakke
sammen med avstand. Vi kan ha varme pa i kirkerommet slik at vi kan bruke det
hver dag hele uken.
Disse tankene er altsa ikke bare som en nødløsning i disse koronatidene. Det er like
mye a benytte anledningen til a tenke nytt for var menighet. Dette er ment som et
tilbud. Menighetsradet er spent pa hva leserne av menighetsbladet gir som respons
pa disse tankene. Det vil være viktig for oss a fa svar, ogsa fra dem som er klare pa at
dette ikke er noe for dem.

Med vennlig hilsen
Menighetsradet i Drammen Metodistkirke

Klubben
Na som det apnes for a møtes 10 personer skal de unge voksne endelig fa møtes
igjen annenhver fredag. Det skal feires med trygg utdeling av innkjøpt, rykende
fersk Pizza!
Pizzaen er ikke alene om a være rykende fersk! I november fikk
menigheten tildelt 25 000 kr fra Lychefondet for a starte ny ungdomsklubb! Som kjent har dagens klubbmedlemmer blitt gradvis
eldre, dermed er det pa tide med frisk satsing pa noe nytt! Nok
utropstegn, na over til kjernen: Visjonen er a skape en trygg og
god møteplass for ungdom i midten av tenarene. Her kan man
møte nye mennesker i trygge rammer gjennom et godt miljø og
med imøtekommende ledere. Dette vil være en fin arena for gode samtaler og for a
knytte nye vennskap, ha det moro og berike livet. Her finnes støtte, latter, empati og
aktivitet i ren harmoni. Her er det apent for a utvikle seg og fylle livet med noe bra!
Slikt er med pa a bekjempe ensomhet og tilføre verdi til en viktig fase av livet. Tilbudet er for alle, derfor er det ikke tenkt kristent innhold. Det er selvsagt likevel apent
for samtaler og diskusjoner rundt kristne temaer pa deltageres initiativ. Det er ogsa
ønskelig a invitere mennesker med inspirerende historier for a fortelle om sine livserfaringer.
De tildelte pengene kan ikke ga til drift, som for klubbens del i hovedsak vil være
mat. Pengene vil dermed ga til innkjøp av brettspill, gitar, TV og annet utstyr, samt
til markedsføring via Facebook for a fa med folk helt fra start.
Tusen takk til Lychefondet som gjør det mulig a fa til en god start pa et fint tilbud!

Utsatt årsmøte
Grunnet koronasituasjonen har vi i
samarbeid med
tilsynsprest Knut
Refsdal, besluttet a
utsette den planlagte menighetskonferansen. Nytt
tidspunkt er 11.
mai kl. 18.00, og vi
haper vi innen da
vil ha mulighet til a
møtes fysisk.

Prestesituasjonen i Drammen fra 1.aug. 2021
Neste konferansear har Metodistkirken i Drammen prest i
50 % stilling. Denne halve stillingen blir delt mellom Unni
Vestøl og Anne Grete Spæren
Rørvik. Unni Vestøl skal ha 20
% stilling og være «daglig leder». Hun blir altsa hovedpresten». Anne Grete Spæren Rørvik skal ha 30 % og først og
fremst være liturg og predikant
ved to gudstjenester
i maneden.

Neste Kirkenytt
Hvis alt gar etter planen, kommer
neste Kirkenytt ut i midten av juni.
Stoff som skal med, ma leveres prest
eller legleder innen utgangen av mai.

Våre to flotte
prester, fotografert med korrekt
avstand i henhold
til smittevernregler. Foto: Martin
Vestøl

Spørreskjema
Fra og med 3. februar ble det tillatt med arrangement i tros- og livssynshus med
inntil 10 deltagere. Det betyr at vi fremdeles ikke kan apne for gudstjenester, men
det gir oss en mulighet til a kunne samles fysisk i kirkerommet i mindre grupper.
Nar du blar om, finner du et spørreskjema som vi haper du vil ta deg tid til a besvare
og sende oss, du velger selv hvordan. Du kan f.eks. rive ut
skjemaet fra bladet og sende det med post, skrive svarene i
en e-post, ta et bilde med mobilen og sende pa sms, ringe og
gi svaret muntlig, eller fylle ut et skjema pa menighetens
nettside.

Svar leveres til legleder Hanne Thorgersen,
e-post: hanne.thorgersen@gmail.com, telefon: 419 00 093.
Vanlig post: Metodistkirken i Norge, Drammen menighet,
Tordenskiolds gate 104, 3044 Drammen.
Link til skjemaet pa nett:
https://www.metodistkirken.no/drammen/artikkel/article/1582274

Speider’n på Aron
Speidergruppa nærmer seg hundre ar, men vi har ikke tenkt a legge oss ned og dø
for det. Vi driver fortsatt pa med førstehjelp, turer med matlaging pa bal, spikking,
kart og kompass, knuter og alle de andre speideraktivitetene – for a utvikle selvstendige mennesker som tar ansvar i samfunnet rundt seg.
6. Drammen MS speidergruppe og Drammen MS St. Georgs gilde har samlinger og
aktiviteter for alle aldersgrupper:
- Bever og flokk («smaspeidere») er for de i 1. – 4 klassetrinn. De samles annenhver
torsdag kl. 18.00 -19.00 og har som regel utemøter i skogen bak Aronsløkka skole.
- Troppen er for de i 5. – 10. klassetrinn. De samles hver torsdag kl. 18.00 – 19.30
ved speiderhuset Aron (Roligheten 5).

- Roverlaget er for unge i alderen 16 – 25 ar. De avtaler møter og turer seg i mellom.
- Gildet er for de over 25 ar. De samles andre onsdag i maneden.
I tillegg til de faste møtene har vi turer og sommerleir. Vi skal ogsa ga i gang med
noen større arbeider pa speiderhytta (Risebu), sa om du er praktisk anlagt og har litt tid til overs, sa er du velkommen i gjengen!
Risens turvenner, som noen fra gildet har dratt i gang, gar tur pa
Assiden pa tirsdagskveldene.
Ta kontakt med gruppeleder Wenche Irene Aasland pa 97189069
eller gruppeleder@6drammenms.no om du vil vite mer.

