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Støtt våre annonsører—de støtter oss! 

  

 

 

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

  

  

Nr 2 - 2021 

68. Årgang Kirkenytt 
METODISTKIRKEN I  NORGE,  DRAMMEN MENIGHET  

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet  

med kjærlighet, omsorg og respekt for menneske.»  

Snart er det høst, og vi kan nå glede oss over å komme i gang igjen! 

http://www.metodistkirken.no/drammen


 

 

Metodistkirkens a rskonferanse er na  over, og det er tid for a  tenke framover. I høst 
ha per vi at vi igjen kan samles stedlig som menighet. Igjen vil vi antakelig møtes til 
formiddagstreff, korøvelse, samtalegrupper, klubb, speideren, internasjonalt kvinne-
fellesskap og gudstjenester. 

 

Det er nye toner fra Metodistkirkens ledelse na  for tiden. I mange a r er vi blitt ut-
fordret pa  a  bli flere i antall. I dag heter det at vi ikke bare skal si «kom til oss», men 
vi skal selv ga  ut og evt. bli der ute. Biskopen har til og med sagt at vi ma  være villige 
til a  «sette metodistkirken pa  spill». Va rt oppdrag er a  ga  ut og forandre verden, gjø-
re verden til et bedre sted a  være. Menigheten skal være den kilden vi trenger for a  

Menighetsfellesskap 

  

  
Vi gratulerer... 

Anne Brit Saga som fylte 60 a r 11. mai, 
Hege Marie Eng som fylte 50 a r 14. mai, 
Trine-Lise Kristensen som fylte 60 a r 22. 
mai, Nils Willy Gulhaugen som fylte 70 a r 
17. juni, Berit Westad som fylte 75 a r 25. 
juni, Ove Thorleif Gjellerud som fylte 75 
a r 2. juli, Wenche Irene Aasland som fylte 
60 a r 22. juli, Hege Karin Larsen som fyl-
te 50 a r 5. august og Rune Urrang Hanne-
stad som fyller 60 a r 17. november. 22.08.21 Emil Hovde 

29.08.21 Berit Hovland 
05.09.21 Svein Winge 
12.09.21 Hege Eng 
19.09.21 Knut Christophersen 
26.09.21 Frøydis Landsverk 
03.10.21 Emil Hovde 
10.10.21 Berit Hovland 
17.10.21 Svein Winge 
31.10.21 Hege Eng 
07.11.21 Knut Christophersen 
14.11.21 Frøydis Landsverk 

Dørvakter 

29.08.21 Moss, diakon Lisa Kristin Ha-
nielsen. 05.09.21 Fredrikstad, prest Ole 
Martin Andreassen. 12.09.21 Petrikirken, 
Kjølberg, prest Svein J. Veland, diakon 
Marit Kristine Danielsen. 19.09.21 Pors-
grunn, prest Kjell Arild Johansen, prest 
Vidar S. Bjerkseth. 26.09.21 Larvik, 
prest Idar Halvorsen. 03.10.21 Metodist-
kirken i Norge, Nasjonalt Arbeid (MNA), 
Leder Magnus Løvland. 10.10.21 Horten, 
prest Hilde Sanden-Bjønness, lokalpastor 
Kirsten Amsrud Eika. 17.10.21 Hvitting-
foss, prest Andreas Kjernald. 24.10.21 
Skien, prest Andreas Kjernald. 31.10.21 
Østa sen, prest Steinar Hjerpseth, diakon 
Olav Øgreid. 07.11.21 Drammen, prest 
Anne Grete Spæren Rørvik, lokalpastor 
Unni Lise Vestøl. 14.11.21 Hønefoss,  
prest Susan Gatwiri Mati, 
Kristne samfunn som kjem-
per for a  overleve. Bønn for 
kristne i Tyrkia og Irak. 

Forbønnsliste 

22.08.21 Frøydis Landsverk 
29.08.21 Berit Hovland 
05.09.21 Hanne Thorgersen 
12.09.21 Knut Christophersen 
19.09.21 Randi Saga 
26.09.21 Frøydis Landsverk 
03.10.21 Berit Hovland 
10.10.21 Hanne Thorgersen 
17.10.21 Knut Christophersen 
31.10.21 Randi Saga 
07.11.21 Frøydis Landsverk 
14.11.21 Berit Hovland 

Skriftlesere 

Blomsterlisten 

22.08.21 Sissel Hovde 
29.08.21 Berit Hovland 
05.09.21 Grethe Kolle 
12.09.21 Ragnhild Ramberg 
19.09.21 Randi Saga 
26.09.21 Ann Karin Thorgersen 
03.10.21 Inger Winge 
10.10.21 Frøydis Landsverk 
17.10.21 Kirsti Andresen 
31.10.21 Sissel Hovde 
07.11.21 Berit Hovland 
14.11.21 Grethe Kolle 

...og de opp til 7 år 

Herman Nystad som fylte 4 a r 24. mai, 
Thea Emilie Thorgersen som fylte 4 a r 4. 
juni, Kornelius Nystad som fylte 1 a r 5. juli, 
Othilie Svennevig Hovde som fylte 7 a r 14. 
juli, Even Michael Winge som fylte 5 a r 4. 
august, Lydia Vestøl som fylte 7 a r 12. au-
gust, Sebastian Huynh Næsset som fyller 6 
a r 18. september, Casper Huynh Næsset 
som fyller 6 a r 19. september og Lilja Mor-
row som fyller 4 a r 6. november. 

     Kirkenytt kom 
igjen ut mye sene-
re enn vi opprin-
nelig hadde plan-
lagt, og derfor 

valgte vi a  ta med gratulasjoner pa  etter-
skudd ogsa  i dette nummeret.  



 

 
Menighetskonferansen 2021 

Herre, du ransaker meg og du vet – 
           
2 du vet om jeg sitter eller står, 
   på lang avstand kjenner du mine tanker. 
           
3 Om jeg går eller ligger, ser du det, 
   du kjenner alle mine veier. 
           
4 Før jeg har et ord på tungen, Herre, 
   kjenner du det fullt ut. 
           
5 Bakfra og forfra omgir du meg, 
   du har lagt din hånd på meg. 
           
6 Det er et under jeg ikke forstår, 
   det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 
 
7 Hvor skulle jeg gå fra din pust, 
   hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?        

 

En kjent og kjær salme for mørke høstkvelder 

8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der, 
   legger jeg meg i dødsriket, er du der. 
 
9 Tar jeg soloppgangens vinger 
   og slår meg ned der havet ender, 
           
10 da fører din hånd meg også der, 
     din høyre hånd holder meg fast. 
           
11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg 
     og lyset omkring meg bli natt.» 
           
12 Men mørket er ikke mørkt for deg, 
     natten er lys som dagen, mørket er 
     som lyset. 

 

Salme 139,1-12 

Metodistkirken har en gang i a ret et a rsmøte som vi kaller menighetskonferanse. Det 
blir høytidelig ledet av tilsynspresten. Gjennom forha ndsleverte rapporter fra flere 
virksomhetsomra der, sammen med a rsmøtets tilbakemeldinger, fa r vi et godt inn-
blikk i menighetens aktivitet i det a ret som har ga tt og planer for fremtiden. Vi fa r 
delta i valg av medlemmer til menighetsra d og andre tillitsverv. Menighetskonferan-
sen gir ogsa  anledning til a  ta opp saker vi brenner for, og det er mulig a  stille spørs-
ma l, eller komme med ba de ros og ris til tilsynsprest eller menighetens ledelse. Det 
er bare medlemmer som har stemmerett, men alle er velkomne. I starten av møtet 
pleier det offisielt a  bli innvilget talerett til frammøtte som ikke er medlemmer. 
 

Det er en del jobb a  skrive ut og stifte sammen alle a rsmøtepapirene, og det kastes 
bunker med papirer til overs hvert a r, noe som ikke er særlig miljøvennlig. Derfor 
satser vi dette a ret fortrinnsvis pa  elektroniske a rsmøtepapirer som hver enkelt selv 
kan laste ned fra va r nettside (og evt. skrive ut). De som ikke har tilgang til nett eller 
skriver, eller av andre grunner ikke fa r det til, kan bestille en papir-utskrift  fra prest 
eller legleder. Nedenfor er en kort beskrivelse av hvor du finner papirene. Ha per vi 
ses pa  a rsmøtet tirsdag 31. august kl. 19.00!  
 
 

Ga  til menighetens nettside: https://www.metodistkirken.no/drammen 
Klikk pa  LAST NED og DOKUMENTARKIV (menyvalget øverst til høyre pa  siden) 
Under overskriften A RSMØTEPAPIRER finner du lenken for a  laste ned pdf-
dokumentet pa  26 sider: "2021 Menighetskonferanse 31.august kl 19.00" 

  

  
gjøre nettopp det. Sa  na r vi møtes i alle va re aktiviteter, sa  er det ikke for a  isolere 
oss fra en ond verden. Tvert i mot er det for at vi skal fa  drivkraft til a  ga  ut og gjøre 
en forskjell i familien, va re venner, kolleger eller naboer. 
 

I skrivende stund vites ikke helt hva som skjer i høst. Vi skal ha det vi kaller 
«samlingsdag» 22.august. Da skal vi ønske velkommen til en ny prest. Unni Vestøl er 

kjent for menigheten. Na  ga r hun inn i rollen som lokalpas-
tor og daglig leder. Hun skal ha en gudstjeneste i ma neden 
mens hun studerer videre pa  MF. Menigheten fa r fra høsten 
av prest i 50 % stilling idet den gamle presten skal fortsette 
i 30 % og ha gudstjeneste annenhver helg. Menigheten har 
ikke lenger ra d til a  ha prest i full stilling. Men vi har et ak-
tivt lekfolk i menigheten. Hanne Thorgersen fortsetter som 
lekleder og Martin Vestøl som leder i menighetsra det. Vi 
skal ha a rsmøte i menigheten tirsdag 31.august.  
 

13.juni hadde vi det som i Metodistkirken kalles 
«Takkedag». Da takket menigheten presten, og presten tak-
ket menigheten for 11 a r. Presten (jeg) har mye a  være 
takknemlig for. Det har vært en god menighet a  være prest 
i. Jeg hadde ikke foreldre i Metodistkirken, men jeg følte 
meg som et «adoptivbarn», hvor jeg ble elsket og fostret av 

gode adoptivforeldre. Det har vært godt for meg a  kunne gi noe tilbake til den menig-
heten som gav meg sa  mye i min oppvekst. Det har vært godt a  ha begravelse for 
mennesker som jeg kjente som aktive 40-a ringer. Jeg ha per og tror at min etterfølger 
vil fa  en god tid som prest i va r menighet. Menigheten er god pa  a  la presten være 
prest. Det vil alltid være ulike ma ter a  være prest pa , sa  va r nye prest kommer til 
sammen med menigheten a  finne ut av dette. 
 

Neste konferansea r (skolea r) skal vi ha undervisning og samtale om noe som kalles 
«trosspra k». Det er en tenkning hvor den treenige Gud «snakker» til oss pa  ulike ma -
ter, alt etter va r egen personlighet. Noen liker litur-
gi, andre liker fri bønn. Noen liker begge deler. Noen 
liker a  samtale om teologiske temaer, andre vil 
synge lovsanger. Noen liker begge deler. Men po-
enget med denne undervisningen er a  gi en bevisst-
het rundt at vi mennesker er forskjellige, ogsa  na r 
det gjelder hvordan vi liker a  «snakke» med Gud. 
Det ene spra ket er ikke mer kristelig enn det andre, 
og det er et stort poeng nettopp a  bli bevisstgjort pa  
det. 
 

Etter en lang og god ferie ha per jeg sa  mange som 
mulig vil se hverandre igjen. Ikke bare for a  dyrke va rt eget fellesskap, men for a  la 
dette fellesskapet være den kilden vi kan øse av for a  gjøre verden til et litt bedre 
sted a  være. Jeg gleder meg til vi sees igjen. 
 

Mvh Anne Grete 

https://www.metodistkirken.no/drammen


 

 

Neste Kirkenytt 

Hvis alt ga r etter planen, kommer 
neste Kirkenytt ut ca 28. oktober. 
Stoff som skal med, ma  leveres prest 
eller legleder innen 12. oktober. 

Formiddagstreffet 

Formiddagstreffet fortsetter som før 
med samling andre mandag i ma ne-

den. Vi spiser formid-
dagsmat sammen, og 
det er alltid et spen-
nende program. Den-
ne høsten kan vi bl.a. 
glede oss til temaer 

som «A rstidene ved Tsjaikovskij», 
ved Øystein Brinch, «Fra n pampas 
til Roslagen», ved Rolf Arnesen og 
venner, «Geologi og grunnforholde-
ne i Drammen», ved Rolf Lauritzen.  
 
NB! Nytt klokkeslett: kl. 12.00 

Søndag 22.aug 12.00 Gudstjeneste. Samlingsdag. Natt-
verd. 

Mandag 23.aug 18.00 Ledermøte. Speideren. 

Tirsdag 24.aug   

Onsdag 25.aug   

Torsdag 26.aug 18.00 Speidermøter 

Fredag 27.aug   

Lørdag 28.aug   Dugnad Risebu. Gildene. 

Søndag 29.aug 12.00 Gudstjeneste 

Mandag 30.aug 18.30 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 31.aug 19.00 Menighetskonferanse (a rsmøte) 

Onsdag 01.sep 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 02.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 03.sep 19.00 Klubben 

Lørdag 04.sep     

Søndag 05.sep 12.00 Gudstjeneste 

Mandag 06.sep 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 07.sep   

Onsdag 08.sep 18.00 Gildemøte 

Torsdag 09.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 10.sep  Strategidager for speiderlederne. 

Lørdag 11.sep  
10.00  

Strategidager for speiderlederne. 
Fellesøvelse Metodistkoret 

Søndag 12.sep  
12.00 

Strategidager for speiderlederne. 
Gudstjeneste. Søndagsskole. Natt-
verd. 

Mandag 13.sep 12.00 
 

18.30 

Formiddagstreff. «A rstidene ved 
Tsjaikovskij», v/Øystein Brinch.  
Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 14.sep   

Onsdag 15.sep 18.00 Temakveld/grupper - Trosspra k  

Torsdag 16.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 17.sep 19.00 Klubben 

Lørdag 18.sep 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 
Drammen Sacred Music Festival 

Søndag 19.sep 12.00 Gudstjeneste 
Festivalen fortsetter  

Mandag 20.sep 19.00 Korøvelse 
Festivalen fortsetter 

Tirsdag 21.sep  Festivalen fortsetter 

Onsdag 22.sep 16.30 Festivalen fortsetter, DOTL besøk  

Torsdag 23.sep 18.00 Speidermøter 
Festivalen fortsetter 

Fredag 24.sep  Høsttur i Finnemarka Gildene 
Festivalen fortsetter 

Kirkenytt-annonser 

Flere Kirkenytt-annonsører har 
dessverre ma ttet avslutte sin annon-
se, og vi trenger nye annonsører. 
Har du selv mulighet, eller kjenner 
du noen som kunne tenkes a  annon-
sere? Eller vet du om noen du kunne 
ha spurt?  
 

Vi har laget et slags tilbuds-ark med 
litt informasjon om dagens annonse-
priser og hva du betaler for, som du 
gjerne kan laste ned fra dokument-
arkivet pa  va r nettside, skrive ut og 
ta med til f.eks. en blomsterforret-
ning eller andre du kommer pa  a  
spørre. Det er ingen begrensning i 
antallet annonsører vi kan ha. Alle 
bidrag mottas med takknemlighet!  
 

Snakk gjerne med Hanne Thorger-
sen hvis du har spørsma l. 

  

  

Takk 

Drammen Music Festival 

Tusen takk til menighet og venner 
for all oppmerksomhet og omtanke  
i forbindelse med Thor Thorgersens 
bortgang den 28. februar.  
Hilsen familien. 

Drammen Sacred Music Festival er et 
møtested for a  dele musikk, bilder og 
fortellinger fra ulike 
tradisjoner. Drammen-
omra det er kjent for 
sin internasjonale be-
folkning og festivalen 
legger stor vekt pa  dialog og a  invol-
vere ulike grupperinger. Festivalens 
visjon er a  legge til rette for møter 
som berører, beveger og skaper me-
ning og har ambisjon om a  være en 
sentral festival i dette landskapet. 
A rets festival pa ga r i perioden 18-26. 
september. Mer informasjon og pro-
gram finnes pa  festivalens nettside:  
https://www.drammensacred.no/ 

Åpne hellige rom 

Drammen og omegn tros- og livssyns-
forum (DoTL) arrangerer i forbindel-
se med festivalen «A pne hellige rom».  
Tolv trossamfunn og menigheter i 
Drammen og Lier, deriblant Metodist-
kirken, a pner dørene for publikum. I 
a r tilbys fire turer med guide. Turene 
er gratis, men grunnet smittevern, er 
det nødvendig med pa melding. Det er 
mulig a  melde seg pa  alle turene.  
Mer informasjon og link til pa melding 
finner du pa  DoTL sin nettside: 
https://www.dotl.no Bla nedover pa  
siden til du kommer til Framtidige 
aktiviterer. Onsdag 22. september kl. 
16:30 besøkes de tre menighetene 
Metodistkirken, Hindu kultursenter 
og Minhaj moske . 

Lørdag 25.sep   Høsttur i Finnemarka Gildene 
Festivalen fortsetter 

Søndag 26.sep  
12.00 

Høsttur i Finnemarka Gildene 
Gudstjeneste. Søndagsskole. 
Festivalens siste dag. 

Mandag 27.sep 18.30 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 28.sep   

Onsdag 29.sep 18.00 Temakveld/grupper - Trosspra k 

Torsdag 30.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 01.okt 19.00 Klubben 
Høstferietur med troppen (speideren) 

Lørdag 02.okt   Høstferietur med troppen (speideren) 

Søndag 03.okt  
12.00 

Høstferietur med troppen (speideren) 
Gudstjeneste. Nattverd 

Mandag 04.okt   

Tirsdag 05.okt   

Onsdag 06.okt 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 07.okt   

Fredag 08.okt   

Lørdag 09.okt 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 10.okt 12.00 Gudstjeneste. Søndagsskole. 

Mandag 11.okt 12.00 
 

18.30 

Formiddagstreff. «Fra n pampas til 
Roslagen», v/Rolf Arnesen og venner. 
Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 12.okt  Frist for stoff til Kirkenytt 

Onsdag 13.okt 18.00 Temakveld/grupper - Trosspra k  
Gildemøte 

Torsdag 14.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 15.okt 19.00 Klubben 
JOTI 

Lørdag 16.okt   JOTI + Speiderhytteturen, vi beman-
ner Risebu, Gildene. 

Søndag 17.okt  
 

12.00 

JOTI + Speiderhytteturen, vi beman-
ner Risebu, Gildene 
Gudstjeneste 

Mandag 18.okt 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 19.okt   

Onsdag 20.okt   

Torsdag 21.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 22.okt   

Lørdag 23.okt     

Søndag 24.okt 12.00 Gudstjeneste. Søndagsskole. Nattverd. 

Mandag 25.okt 18.30 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 26.okt   

Onsdag 27.okt 18.00 Temakveld/grupper - Trosspra k  

Torsdag 28.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 29.okt 19.00 Klubben 

Lørdag 30.okt     

Søndag 31.okt 12.00 Gudstjeneste 

 

Strategidager for speiderlederne. 

Strategidager for speiderlederne. 

Strategidager for speiderlederne. 
Gudstjeneste. Søndagsskole. Natt-

Formiddagstreff. «A rstidene ved 
 

Trosspra k  

 

Festivalen fortsetter, DOTL besøk  

https://www.drammensacred.no/
https://www.dotl.no

