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1. Himmelske Far, du har skapt oss
i kraft av ditt levende ord.
Evner og krefter du ga oss
og myndighet over din jord.
Hele vart liv skulle tjene
andre til nytte og gavn.
Herre, gjør hjertene rene
og gi oss a ære ditt navn.

3. Takk at du ga oss det største
da Menneskesønnen ble født!
Han er var bror og den første
med fullverdig liv vi har møtt.
Lær oss a ofre deg penger,
vie deg krefter og tid,
sa skal ditt rike na lenger,
din hær rustes bedre til strid.

2. Hjem og familie, venner
og samfunn med dem vi har kjær.
Alle de gaver du sender
og hjelpen som alltid er nær.
Kirken hvor du er til stede,
kraften du gir ved ditt bord,
alt far vi motta med glede,
som barn av ditt rike pa jord.

4. Aldri blir gaven var verdig!
Vi vet det, men gir likevel.
Soningens verk ble gjort ferdig
av ham da han ofret seg selv.
Na kan vi tjene med glede,
frikjent pa grunn av din Sønn.
Himmelske Far, gjør oss rede
til uselvisk offer og bønn!
Metodistkirkens salmebok nr. 64

En tradisjonell menighet som tør å tenke nytt!
Det er rart a være tilbake til det «normale». Smittevern er fjernet, vi skriver ikke
lenger opp de som kommer til kirken. Vi gar ikke lenger med munnbind, skjønt, det
er ikke ulovlig a bruke. Mange tenkte at menighetslivet ville bli forandret etter koronatiden. Mange lurte pa om folk ville bli vant til a ikke ga i kirken. Mange tenkte at vi
alle kunne begynne pa nytt og stille spørsmal ved alle vare aktiviteter. Skal vi egentlig fortsette med dette? Var menighet har tatt opp igjen alle aktivitetene. Vi fortsetter med gudstjenester, Bibel-grupper/samtalegrupper, formiddagstreff, kor, temakvelder, internasjonal kvinnegruppe, speideren og klubben. I den senere tid snakker
mange med forakt for det de kaller «aktivitetskirke». Vi er det mange vil kalle en
«aktivitetskirke». Men mange synes det er fint. Flere nye synes det skjer sa mye
spennende i var menighet. Flere bemerker vart gode fellesskap. Mange vil kalle oss
en «tradisjonell menighet». Ogsa det ordet har for mange noe negativt ved seg. Menighetene blir i dag utfordret til a tenke nytt. Midt i det tradisjonelle tenker vi faktisk
nytt.
Vi har forandret selve kirkerommet. Vi har ryddet
bort kirkebenkene og satt bord og stoler der i stedet. Noen føler at deres kjære kirkerom er fjernet.
Det er ikke sa rart. Det er menneskelig a ha motstand mot forandring. Vi skal evaluere dette etter
hvert. Men det interessante er at de «nyeste» synes
denne møbleringen er veldig OK. Og vi forsøker til
og med noen fa minutters samtale i gudstjenesten.
Ingen skal fortelle at vi er en «tradisjonell menighet».
Vi har i mange ar hatt det som kalles «vitnesbyrd» i gudstjenesten. Vi er den eneste
menigheten i Drammen som gjør det. Lenge har vi ønsket flere stemmer i rommet.
Det er ikke kun en riktig mate a tolke fortellinger i Bibelen. Vi alle leser/hører med
hele vart liv. Derfor handler det ikke om a være enig eller uenig med presten. Det
handler om a fa flere perspektiv pa samme Bibel-fortelling. Dette har vært ganske
vellykket. Men det er ikke alle som tør snakke foran hele menigheten. Da er det lettere a først snakke i en gruppe. Sa kan en evt.
snakke for hele menigheten etterpa. Men, og det er viktig, det ma
være helt OK a ikke si noe nar det er gruppesamtale. Det ma være
helt OK hvis en vil være i fred og ikke snakke med noen. Da gar det til og med an a
sette seg enten pa kirkebenken langs veggen, eller pa galleriet. Der Guds And er, der
er det frihet, som Paulus sa.
Det pastas at voksne mennesker tenker best nar en snakker selv. Vi er sa fa pa gudstjenestene na, at vi kan utnytte det til noe positivt. I stedet for a sitte i kirkebenkene
og føle at vi skulle ha vært dobbelt sa mange, kan vi na nettopp fordi vi er sa fa, gjøre
ting litt annerledes. Om noen savner kirkebenkene, sa synes de fleste at alle de
andre aktivitetene vare er fint a ha i kirkerommet. Nar formiddagstreffet er i kirkerommet, er det fint a slippe a ga opp en trang trapp. Det er ogsa lettere a fa maten fra

Blomsterlisten
07.11.21 Berit Hovland
14.11.21 Grethe Kolle
21.11.21 Ragnhild Ramberg
28.11.21 Ann Karin Thorgersen
05.12.21 Inger Winge
12.12.21 Frøydis Landsverk
19.12.21 Kirsti Andresen
26.12.21 Sissel Hovde
02.01.22 Berit Hovland
09.01.22 Grethe Kolle

Skriftlesere
07.11.21 Frøydis Landsverk
21.11.21 Hanne Thorgersen
05.12.21 Knut Christophersen
12.12.21 Frøydis Landsverk
19.12.21 Berit Hovland
26.12.21 Hanne Thorgersen
02.01.22 Knut Christophersen

Dørvakter
07.11.21 Knut Christophersen
14.11.21 Frøydis Landsverk
21.11.21 Emil Hovde
28.11.21 Berit Hovland
05.12.21 Svein Winge
12.12.21 Hege Eng
19.12.21 Knut Christophersen
26.12.21 Frøydis Landsverk
02.01.22 Emil Hovde

Vi gratulerer...
Harald Ramberg som fyller
80 ar 2. januar. Knut Ivar
Andersen som fyller 75 ar
15. januar. Junko Pettersen som fyller 85
ar 26. januar. Inger Lise Solberg som fyller 80 ar 27. januar.
Vi gratulerer ogsa pa etterskudd vart
nyeste medlem, Ellen Marianne Bjørnholdt, som fylte 70 ar 21. august.

...og de opp til 7 år
Fernanda Silva Foldin som fyller 3 ar 12.
desember. Viktor Kristoffer Hannestad
Kristoffersen som fyller 5 ar 20. desember.
Liam August Hansen som fyller 4 ar 10.
januar.

Forbønnsliste
07.11.21 Drammen, prest Anne Grete
Spæren Rørvik, lokalpastor Unni Lise
Vestøl. 14.11.21 Hønefoss, prest Susan
Gatwiri Mati, Kristne samfunn som kjemper for a overleve. Bønn for kristne i Tyrkia og Irak. 21.11.21 Metodistkirkens
Barne- og Ungdomsforbund, Metodistkirkens Speiderkorps, MBU leder Lisa Kristin Hanielsen, MBU konsulent Ellen Irene
Klepaker, korpsleder Ole Martin Andreassen, MBU-dagen. 28.11.21 Lillestrøm,
prestene Beatrice Nekesa Johansson og
Lars Erik Nordby. 05.12.21
Kragerø og Bamble, prest Harald Olsen.
12.12.21 Arendal, prest Helene Benedikte
Granum-Aanestad. 19.12.21 Tistedal,
prest Beatrice Nekesa Johansson.
02.01.22 biskop Christian Alsted, tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie.
09.01.22 Hovedstyret, leder Audun Westad. 16.01.22 Hovedkontoret, leder Ingull Grefslie, konterets ansatte. 23.01.22
Brobyggeren og Andaktsheftet I DAG, redaktørene
Karl Anders Ellingsen og
Øystein Brinch

Status økonomi og sånn
Det er aldri særlig gøy a mase om penger, men det ma dessverre til. Det er kostbart a
drive menighet. Et spleiselag kan være utfordrende. Kirkebygninger ma vedlikeholdes. Presten ma ha lønn. Utgifter til strøm og kommunale avgifter slipper vi ikke
unna. Det offentlige tilskuddet vi far, rekker ikke særlig langt, og vi er helt avhengig
av mange glade givere. Uten ekstra leieinntekter hadde vi ikke overlevd. Selv med
prest i kun 50% stilling vil det komme til a bli utfordrende framover.
Helst ville vi hatt rad til a fa tilbake prest i full stilling igjen, samtidig som vi drømmer om muligheten til a kunne ansette en barne-/ungdomsarbeider og/eller musikkarbeider, men foreløpig har vi ikke rad.
Søylene nedenfor viser inntekter og kostnader til og med 30. september 2021, sammenlignet med arets budsjett og en enkel prognose beregnet utfra inntekter/utgifter
okt/nov/des tidligere ar. Og som dere ser, er det tid for et nytt skippertak!

kjøkkenet til kirkerommet enn opp i annen etasje slik det var før. Koret liker ogsa a
øve i kirkerommet. Og temakveldene far en ekstra dimensjon ved a være i et kirkerom. Dette rommet «rommer» hele livet. I dette rommet feirer vi dap, og vi har begravelser. I dette rommet ler vi, i dette rommet grater vi.
En bonus blir at vi kan leie ut Wesleysalen i annen etasje. Vi trenger penger for a drive denne menigheten, og vi har flere rom enn vi trenger selv. Noen snakker om det
grønne skiftet som a dele hjemmet sitt med andre. Var kirke er vart andelige hjem. Vi
kan dele hjemmet vart med mennesker som trenger et gudshus.
Mye tyder pa at vi fortsetter med vare aktiviteter. Mye tyder pa at vi fortsetter a være
en tradisjonell menighet med gudstjenester.
Gudstjenestene skjer hver søndag kl.12.00. Var nye prest og daglige leder Unni Vestøl
har ansvaret en gang i maneden, gamle-presten har ansvaret to ganger i maneden, og
lekfolket i menigheten har ansvaret en gang i maneden. Pa den maten slipper vi a
betale vikarprester utenfra. Organister/pianister stiller ogsa opp gratis.
Formiddagstreffet har startet opp igjen med god ledelse av Svein Winge. Det skjer en
gang i maneden. Det er utrolig godt program, sa mange gleder seg virkelig til a komme. Og vi er flere pa formiddagstreffet enn pa gudstjenesten.
Bibelgruppen/samtalegruppen kan ogsa fortelle om gode samtaler hvor en kan dele
bade gleder og sorger. De samles annenhver uke.
Den internasjonale kvinnegruppa er ikke stor, men vi snakker
sammen pa kvinners vis mens vi strikker. Her er bade muslimer
og kristne. Vi har mye felles selv om vi tilhører hver var religion.

Nar man blir opptatt som medlem i Metodistkirken, lover man høytidelig a støtte
menigheten med sine bønner, sitt nærvær, sine gaver, sin tjeneste og sitt vitnesbyrd.
Jeg vil her benytte anledningen til a sende en varm takk til alle som har vært med pa
a holde menigheten oppe sa langt.
Menigheten fyller 145 ar den 12. november, og vi har ikke planer om a gi oss pa
lenge enda. Vi har fortsatt mye vi gjerne vil utrette. Vi ønsker a bety noe for nabolaget vi er satt i. Jeg haper ogsa du vil bli med pa neste etappe, enten det blir din første
eller din nittiniende! Menigheten trenger deg!

Med vennlig hilsen
Hanne Thorgersen, legleder.

Temakveldene har denne høsten konsentrert seg om temaet «trossprak». Dette er
nytt og uvant for de fleste av oss. Det handler om at vi har ulike «sprak» som Gud
bruker for a na inn til oss. Det ene spraket er ikke mer andelig enn det andre. Men
denne teorien kan gi oss større forstaelse for hverandre,
hvorfor noen liker a synge, mens andre liker a høre foredrag.
Noen liker fri bønn, andre liker liturgi. Noen liker bade det
ene og det andre. Det er ikke slik at vi vet alt om hverandre
selv om vi plasserer oss innen ett av de ni trossprakene.
Fortsatt ma vi være apne og nysgjerrige pa hverandre og
ikke sette hverandre i bas med hvert vart trossprak. Vi har
god undervisning med spennende samtaler. I disse samtalene kan vi midt i det alvorlige bryte ut i latter. Vi kan kjenne pa friheten til a si det vi
mener uten at noen sensurerer oss.
Ja, vi er en menighet som noen med forakt kan kalle «aktivitetskirke». Da jeg ble metodistprest for 11 ar siden, var jeg redd for a bli kristne menneskers fritidsleder. I
dag er jeg glad for a fylle min fritid med kirkens aktiviteter. Det gir meg mye. Og det

...forts. fra forrige side

Lørdag

er ikke sa «innadrettet» som noen
vil ha det til. Opplysninger om menighetens mange aktiviteter skjer
under gudstjenesten. Dette er plassert under den siste bolken som heter «sendelse». Det betyr at alle vare
aktiviteter er en del av «sendelsen».
Nar vi samles i menigheten, sa er det
for a bygge hverandre opp til a utgjøre en forskjell i verden. Metodistkirken har et ønske om a forandre
verden. Det er store ord. Men det
handler om a se pa verden som Guds
verden. I denne verden er Gud fortsatt pa ferde. Han er der hvor fellesskap skjer. Han kaller oss til a være
Guds medskapere. Sa alle vare aktiviteter er ikke bare for var egen
skyld. Vi samles for verdens skyld.
Det blir vi minnet om hver søndag.

Søndag

05.des 12.00

Tirsdag

07.des

Onsdag

08.des 18.00

Torsdag
Fredag
Lørdag

09.des 18.00
10.des 19.00
11.des 13.00

Søndag

12.des 12.00

Mandag

13.des

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

14.des
15.des
16.des 18.00 Speidermøter
17.des
18.des
Gudstjeneste v/Anne Grete Spæ19.des 12.00 ren Rørvik. Søndagsskole. Organist Øivind Haga.
20.des 18.30 Bibelgruppe (husfellesskap)
Solsnufest for peffer, rovere og
21.des 18.00
ledere
22.des 18.00 Temakveld - Trossprak
23.des
Gudstjeneste Julaften v/Unni
24.des 15.00
Vestøl. Organist Per T. Kolle.
25.des
Gudstjeneste v/Hanne Thorger26.des 12.00 sen. Pianist Anna Marianne N.
Aase.
27.des
28.des
29.des
30.des
31.des
01.jan
Gudstjeneste v/Anne Grete Spæ02.jan 12.00
ren Rørvik (2. nyttarsdag)
03.jan
1. skoledag etter juleferien
04.jan
05.jan 19.00 Menighetsrad
06.jan 18.00 Speidermøter
07.jan 19.00 Klubben
08.jan 13.00 Internasjonal kvinnegruppe
09.jan 15.00 Juletrefest

I høst fikk vi ogsa besøke vare søsken, hinduene, som leier hos oss. Det
var utrolig interessant a lytte til deres gudstro. Vi har mye felles. Her
kan vi utnytte muligheten til fellesskap pa tvers av religioner enda
bedre.
Det er som sagt mye a glede seg over
i var menighet. Mange spennende
«aktiviteter». Men først og fremst er
det et fellesskap som mange setter
stor pris pa og som utruster oss til a
«forandre verden».
Mvh Anne Grete Spæren Rørvik

Neste Kirkenytt
Hvis alt gar etter planen, kommer
neste Kirkenytt ut før nyttar. Stoff
som skal med, ma leveres prest eller
legleder innen 7. desember.

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
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

01.nov 19.00 Korøvelse
02.nov
03.nov 19.00 Menighetsrad
04.nov 18.00 Speidermøter
05.nov
06.nov
Gudstjeneste v/Anne Grete
Spæren Rørvik. Søndagsskole.
07.nov 12.00
Nattverd. Organist Øivind Haga.
Formiddagstreff. «Geologi og
12.00
grunnforholdene i Drammen»,
08.nov
ved Rolf Lauritzen.
18.30
Bibelgruppe (husfellesskap)
09.nov
10.nov 18.00 Temakveld - Trossprak
11.nov 18.00 Speidermøter
12.nov 19.00 Klubben
Internasjonal kvinnegruppe
13.nov 13.00
Juleverksted. Gildene.
Høstofferfest v/Unni Vestøl..
14.nov 18.00 Organist Liv Hennum. Besøk av
Frank og Noi Nettum
15.nov 19.00 Korøvelse
16.nov
17.nov
18.nov 18.00 Speidermøter
19.nov
20.nov
Gudstjeneste v/Anne Grete
Spæren Rørvik. Søndagsskole.
21.nov 12.00
Nattverd. Organist Jon Martin
Høie.
22.nov 18.30 Bibelgruppe (husfellesskap)
23.nov
24.nov 18.00 Temakveld - Trossprak
25.nov 18.00 Speidermøter
26.nov 19.00 Klubben
27.nov
Fredslys-samling (speideren
28.nov 18.00
inviterer)
29.nov 19.00 Korøvelse
30.nov
01.des 19.00 Menighetsrad
02.des 18.00 Speidermøter
03.des

Søndag
Mandag

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

04.des

12.00
19.00

Gudstjeneste v/Anne Grete Spæren Rørvik. Søndagsskole. Nattverd. Organist Jon Martin Høie.
Frist for stoff til Kirkenytt
Temakveld - Trossprak
Gildemøte.
Speidermøter
Klubben
Internasjonal kvinnegruppe
Gudstjeneste v/Unni Vestøl. Nattverd. Organist Liv Hennum.
Formiddagstreff. (Venter pa svar
fra Kjella.)
Korøvelse

Høstofferfest
En gang i halvaret samler vi inn ekstra mye penger. Det kaller vi Høstoffer og Varoffer. Da har vi ogsa fest
med bevertning og gjester.
Høstofferfesten i ar blir 14. november
kl. 18.00, og budsjettet er pa kr.
40.000,-. Det er mye penger for en
liten flokk, men vi greide det i fjor!
Klarer vi det i ar ogsa?
Takk at du ga oss det største
da Menneskesønnen ble født!
Han er vår bror og den første
med fullverdig liv vi har møtt.
Lær oss å ofre deg penger,
vie deg krefter og tid,
så skal ditt rike nå lenger,
din hær rustes bedre til strid.
Aldri blir gaven vår verdig!
Vi vet det, men gir likevel.
Soningens verk ble gjort ferdig
av ham da han ofret seg selv.
Nå kan vi tjene med glede,
frikjent på grunn av din Sønn.
Himmelske Far, gjør oss rede
til uselvisk offer og bønn!
Festen vil bli ledet av menighetens
prest, Unni Vestøl. Organist er Liv
Hennum, og vi far besøk av ekteparet
Frank og Noi Nettum, fra Amot og
Vikersund kristne fellesskap, som
skal synge og tale.

