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Nr 2 - 2022 

69. Årgang Kirkenytt 
METODISTKIRKEN I  NORGE,  DRAMMEN MENIGHET  

Vi ønsker å være: «En levende og inkluderende menighet  

med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»  

 

Velkommen til et nytt arbeidsår!  

Gud og menigheten har bruk for deg! 

http://www.metodistkirken.no/drammen


 

 

I Metodistkirken operer vi med noe vi kaller «konferansea r». Det følger ikke kalender-
a ret, men skolea ret. Prester blir ansatt et a r av gangen. I Metodistkirken i Drammen vil 
vi ha den samme situasjonen for prestene; en prest og daglig leder i 20 % og en prest i 
30 %. Slik har vi hatt det et konferansea r na . Selv synes jeg det har ga tt fint. Menighe-
ten har ma ttet ta enda større ansvar enn før, da vi hadde prest i 100 % stilling. 
 
Det har vært gledelig a  bli kjent med nye kirkegjengere pa  va re gudstjenester. Deres 
begeistring har gjort noe med oss som har vært der i mange a r. Uttalelser som: «Det er 
sa  mye spennende som skjer i denne menigheten» har gjort at vi «gamle» kan tenke: 
«Skjer det mye spennende i va r menighet? Er ikke va r menighet ganske tradisjonell?» 
De nye har hjulpet mange av oss til a  se pa  menigheten med nye øyne. Pa  samme ma te 

har uttalelser som: «Er dere klar over at den ma ten a  snakke sam-
men pa  er ganske sjelden? Jeg har opplevd mange menigheter, 
men a  snakke sa  respektfullt sammen med sa  ulike meninger om 
sa  viktige spørsma l, er ingen selvfølge». Eller uttalelser som: «Jeg 
merker at denne menigheten vil noe.» Sa nne uttalelser er som 
bensin pa  ba let. Det inspirerer. 

 
Dette a ret har vi ikke vært preget av nedstengning under corona’en. Vi er en sa  liten 
menighet at vi har kunnet feire gudstjeneste hele tiden. Vi har eksperimentert med 
samtaler rundt bordene under gudstjenestene. Vi har skiftet mellom benker og ovale 
bord. Det har vært ulike meninger ogsa  om det, og vi er ikke ferdig snakket om hvor-
dan kirkerommet skal se ut. Hittil har menighetsra det bestemt at vi skal ha kirkeben-
ker første søndag i ma neden. Mange synes det blir mer høytidelig med kirkebenker. 
Andre synes det blir mer fellesskap med ovale bord. Kirkerommets «møblering» har 
med spørsma let om hvordan vi liker a  utvikle oss som troende mennesker. Noen liker 
a  være med i samtale, andre liker a  sitte og lytte og slippe a  delta aktivt. Her er vi ulike 
som mennesker, og vi har ulike behov gjennom et langt liv. 

Til Kirkenytt sommeren 2022 

  

  
Vi gratulerer... 

Evelyn Gullhaugen som fyller 95 a r 12. 
oktober, Jonny Orvik som fyller 60 a r 13. 
desember, Viggo Saga som fyller 75 a r, 
14. desember. 

21.08.22 Frøydis Landsverk 
28.08.22 Emil Hovde 
04.09.22 Familie- og nabodag 
11.09.22 Berit Hovland 
18.09.22 Svein Winge 
25.09.22 Hege Eng 
02.10.22 Knut Christophersen 
09.10.22 Frøydis Landsverk 
16.10.22 Emil Hovde 
23.10.22 Berit Hovland 
30.10.22 Svein Winge 
06.11.22 Hege Eng 
13.11.22 Felles i Baptistkirken 
20.11.22 Knut Christophersen 
27.11.22 Frøydis Landsverk 

Dørvakter 

28.08.22 Moss, prest Knut Refsdal. 
04.09.22 Fredrikstad, prest Ole Martin 
Andreassen. 11.09.22 Petrikirken Kjøl-
berg, prest Svein J. Veland, diakon Marit 
Kristine Danielsen. 18.09.22 Porsgrunn, 
prest Silje Marie Halvorsen. 25.09.22 Lar-
vik, prest Idar Halvorsen. 02.10.22 Meto-
distkirken i Norge - Nasjonalt Arbeid 
(MNA), leder Magnus Løvland, Evangeli-
seringens dag. 09.10.22 Horten, prest Hil-
de Sanden-Bjønness, lokalpastor Kirsten 
Amsrud Eika. 16.10.22 Hvittingfoss, prest 
Andreas Kjernald. 23.10.22 Skien, prest 
Andreas Kjernald. 30.10.22 Østa sen, prest 
Steinar Hjerpseth, diakon Olav Øgreid. 
06.11.22 Drammen, prest Anne Grete 
Spæren Rørvik, lokalpastor Unni Lise Ve-
støl. 13.11.22 Hønefoss, prest Susan Gat-
wiri Mati, kristne samfunn som kjemper 
for a  overleve. 20.11.22 Metodistkirkens 
Barne- og Ungdomsforbund, Metodistkir-
kens Speiderkorps, MBU konsulent Ellen 
Irene Klepaker, leder Sunniva Eriksen 
Hustof, korpsleder Ole Martin Andreas-
sen, MBU-dagen. 27.11.22 
Lillestrøm, prest Beatrice 
Nekesa Johansson, prest 
Lars Erik Nordby.   

Forbønnsliste 
21.08.22 Frøydis Landsverk 
28.08.22 Berit Hovland 
04.09.22 Familie- og nabodag 
11.09.22 Hanne Thorgersen 
18.09.22 Knut Christophersen 
25.09.22 Frøydis Landsverk 
02.10.22 Berit Hovland 
09.10.22 Hanne Thorgersen 
16.10.22 Knut Christophersen 
23.10.22 Frøydis Landsverk 
30.10.22 Berit Hovland 
06.11.22 Hanne Thorgersen 
13.11.22 Felles i Baptistkirken 
20.11.22 Knut Christophersen 
27.11.22 Fredslyssamling 

Skriftlesere 

Blomsterlisten 

21.08.22 Frøydis Landsverk 
28.08.22 Kirsti Andresen 
04.09.22 Familie- og nabodag 
11.09.22 Sissel Hovde 
18.09.22 Berit Hovland 
25.09.22 Grethe Kolle 
02.10.22 Ragnhild Ramberg 
09.10.22 Ann Karin Thorgersen 
16.10.22 Inger Winge 
23.10.22 Frøydis Landsverk 
30.10.22 Kirsti Andresen 
06.11.22 Sissel Hovde 
13.11.22 Felles i Baptistkirken 
20.11.22 Berit Hovland 
27.11.22 Grethe Kolle 

...og de opp til 7 år 

Sebastian Huynh Næsset 
som fyller 7 a r 18. sep-
tember, Casper Huynh 
Næsset som fyller 7 a r 19. 
september, Lilja Morrow 
som fyller 5 a r 6. november, Fernanda 
Silva Foldin som fyller 4 a r 12. desember, 
Viktor Kristoffer Hannestad Kristoffersen 
som fyller 6 a r 20. desember. 



 

 

Som de fleste sikkert har fa tt med seg hadde menigheten ledet av primus motor Mar-
tin Vestøl i va r en sykkeldugnad. Den gikk ut pa  a  samle inn, sette i stand og gi bort til 
barnesykler til familier i nabolaget. Den ble støttet økonomisk av nærmiljøutvalget. 
 

Det var med mange som var innom og hjalp til pa  dugnadene, sa  dette ble ogsa  pa  en 
ma te lagbygging i menigheten. Na  er Martin & co i ferd med a  samle inn sykler til nes-
te a rs dugnad. Ma let er a  øke antallet sykler med 50%fra sist, sa  vi sikter pa  a  samle 
inn omkring 60 stk. Det er allerede 50 som sta r nede i kirkekjelleren.  
 

Jeg regner med at det er enklere for folk a  bli med 
na r de (og vi) vet hva og hvor mye som skal gjøres. 
Vi trenger ba de de som vet bak og fram pa  en sykkel 
og de som ikke tror de vet det, her blir det oppgaver 
for alle. Moralsk støtte og kaffe er ogsa  bra! Datoer 
for va ren er ikke satt enna , men sa  snart snøen er 
ga tt og det ikke er for kaldt er det pa  tide a  starte.  
Dette kommer vi til a  snakke mer om utover høsten! 

Unni Vestøl 

Grillfest 

I slutten av juli hadde vi grillfest i bakga rden. Siden sommerfesten ble avlyst ble det 
foresla tt at vi kunne møtes en ettermiddag midt pa  sommeren, og det passet godt 
den helgen vi hadde ansvaret for fellesgudstjenesten.  
 

Opplegget var enkelt: kirken sørger for varme 
griller, Berit Hovland lager kaffe og alle tar med 
seg det de vil spise selv. Underholdning er skrav-
ling og hyggelig samvær. 
 

Vi hadde valgt a  ikke ha værforbehold, men like-
vel helgardert oss med et partytelt fra jobben til 
Daniel Vestøl. Teltet var godt a  ha uansett, siden 
sola stekte like godt som grillen. 
 

Vi var cirka 20 stykker som kom, pa  tross av lite 
annonsering. En helt fremmed dukket opp bare pa  grunn av plakaten utafor døra til 
kirken. Da vet vi at det ikke er nytteløst a  henge opp informasjon der. 
 

Alt i alt ble det en vellykket samling, som det er stemning for a  gjenta neste a r. 
Unni Vestøl 

Sykkelprosjekt 

Felles temakvelder med baptistene 

 
Denne høsten starter vi et samarbeid med Baptistkirken om temakvelder. Foreløpig 
er det planlagt tre tirsdager hvor vi bytter pa  hvem som har ansvaret, og hvor vi skal 
være. Vi fa r muligheten til a  bli bedre kjent med hverandre, høre mer om hverand-
res tro, historie og ma ter a  være menighet pa , og skape gode relasjoner. Hold av føl-
gende tirsdager fra kl. 18.00-20.00: 27. september (i Metodistkirken) 25. oktober (i 
Baptistkirken), og 22. november (i Metodistkirken). 

  

  
Det store spørsma let dette a ret har igjen vært spørsma let rundt likekjønnet ekteskap. 
Va r menighet har laget et dokument som skulle behandles pa  A rskonferansen. Der 
skriver vi at vi ønsker at homofile skal fa  gifte seg i sin egen menighet samtidig som 
ingen prester skal tvinges til a  vie mot sin samvittighet. Dette dokumentet ble ikke 
stemt over, sa  vi vet ikke hvor mange som ville støttet oss. I stedet ble alle fire forslag 
drøftet uten avstemning. Vi brukte noe som kalles «konsensusmetode». Der er poeng-
et a  ikke skape tapere og vinnere. De fire forslagene ble drøftet av en gruppe som la 
fram et kompromissforslag som fikk enstemmig tilslutning etter en lang samtale. Som 
de fleste kompromisser, blir ingen fornøyd, hverken de mest radikale eller de mest 
konservative. Personlig syntes jeg va rt forslag var best, og jeg gruer meg til a  komme 
hjem til va r menighet med dette kompromisset. Det som var positivt med kompromis-
set, sett fra mitt sta sted, er at det ikke skulle bli noen tilsynssaker ang. dette pa  det 
na værende tidspunkt. Men det ble uklart om vi prester kunne vie homofile eller ikke. 
Men en «seier» ser jeg: Na  kan menighetens lesbiske og homofile fa  kirkens forbønn 
og velsignelse uten at presten fa r en tilsynssak pa  seg. 
 
Søndag 21.august starter vi opp igjen med nytt «konferansea r». Da begynner vi med 
gudstjenester hver søndag kl. 12.00. Vi fortsetter med formiddagstreff, kor, menig-
hetsmøter, temakvelder, internasjonal kvinnegruppe, speideren og klubben. I tillegg 

skal vi igjen starte opp med det som kalles «sentrerende bønn». 
Det er Jon Egil Stavik som har ansvaret. «Sentrerende bønn» er 
bønn «bakenfor ord og tanker», som Hilde Sanden-Bjønnes, 
metodistprest i Horten, sier. En tirsdag i ma neden skal vi sitte 
sammen i stillhet. Pa  den ma ten tenker vi at Gud vil kunne na  

inn til oss slik at va re liv i større grad kan være preget av Guds kjærlighet. 
 
Va r menighet bruker det som kalles «Naturlig 
Menighetsutvikling» (NaMu). Det innebærer 
blant annet at vi til høsten skal ha en ny un-
dersøkelse hvor flere fra menigheten skal svare pa  en del spørsma l. Pa  den ma ten tar 
vi «temperaturen» pa  menigheten. Vi fa r vite om va r styrke og va r svakhet. Det er 
spennende a  følge menighetens utvikling. NaMu bruker en setning fra Markusevange-
liet: «Av seg selv gir jorden grøde». Dette brukes for a  si at menigheter vokser «av seg 
selv». Det er selvsagt en sannhet med modifikasjoner. Men det er interessant at de 
nyeste i va r menighet har kommet «av seg selv». De har ikke kommet fordi vi som var 
der fra før, har tatt dem med oss. Men de har plutselig dukket opp, flyttet fra andre 
steder. Dette takker vi Gud for. 
 
Sa  ha per jeg menigheten har holdt seg friske gjennom en lang 
sommerferie slik at vi kan samles igjen til høsten. Jeg ha per 
mange har hentet inspirasjon fra bøker, stevner, gode samtaler i 
sommerkvelden slik at vi kan berike hverandre na r vi igjen kom-
mer sammen til «samlingsdagen» 21.august. 
 
Anne Grete Spæren Rørvik 



 

 

Neste Kirkenytt 

Hvis alt ga r etter planen, kommer 
neste Kirkenytt ut i midten av no-
vember. Stoff som skal med, ma  leve-
res legleder innen 26. oktober. 

Familie- og nabodag 

En søndag i a ret dropper vi den 
vanlige gudstjenesten, og arrange-
rer isteden familie- og nabodag pa  
en av de to lekeplassene i kirkens 
nabolag. I a r skjer dette søndag 4. 
september. Denne gangen prøver vi 
lekeplassen i Treschowsgate.  
 

Vi møtes som vanlig kl. 12.00. Det 
blir en kort andakt. Lek og konkur-
ranser for barn og voksne, med pre-
mie til alle. Gratis boller, saft og 
kaffe. Ta gjerne med deg en stol.   

(Ved regn flytter vi arrangementet 
inn i kirken.) 
 

Søndag 21.aug 12.00 Gudstjeneste Samlingsdag. Nattverd.  

Mandag 22.aug 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 23.aug   

Onsdag 24.aug   

Torsdag 25.aug 18.00 Speidermøter 

Fredag 26.aug   

Lørdag 27.aug     

Søndag 28.aug 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 29.aug 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 30.aug   

Onsdag 31.aug 18.00 Menighetsmøte: Rapport fra A rskonferansen 
og informasjon om menighetsprofil (NaMu). 

Torsdag 01.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 02.sep 19.00 Klubben 

Lørdag 03.sep 11.00 Metodistkoret (fellesøvelse) 

Søndag 04.sep 12.00 Familie- og nabodag 

Mandag 05.sep 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 06.sep   

Onsdag 07.sep 18.00 
19.00 

Personalkomiteen 
Menighetsra d 

Torsdag 08.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 09.sep   

Lørdag 10.sep 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 11.sep 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole.  

Mandag 12.sep 12.00 
18.00 

Formiddagstreff 
Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 13.sep 18.00 Sentrerende bønn 

Onsdag 14.sep 18.00 Gildemøte 
Frist for levering av NaMu spørreskjemaer 
(digitalt eller papir) 

Torsdag 15.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 16.sep 19.00 Klubben 

Lørdag 17.sep     

Søndag 18.sep 12.00 
17.00 

Gudstjeneste. Konfirmasjon.  
Metodistkoret synger i Porsgrunn 

Mandag 19.sep 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 20.sep   

Onsdag 21.sep   

Torsdag 22.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 23.sep   

Lørdag 24.sep     

Søndag 25.sep 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 26.sep 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 27.sep 18.00 Felles temakveld med baptistene (MK) 

Onsdag 28.sep 18.00 Menighetsmøte, resultat av NaMu-profilen 

Torsdag 29.sep 18.00 Speidermøter 

Fredag 30.sep 19.00 Klubben 

Lørdag 01.okt     

Søndag 02.okt 12.00 Fellesgudstjeneste. Baptistene besøker oss. 

Mandag 03.okt 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 04.okt   

Onsdag 05.okt 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 06.okt   

Fredag 07.okt   

Lørdag 08.okt 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

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

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   

  

Takk 

Tusen takk for den vakre blomsten 
jeg fikk til min 85 a rsdag. 

Ingjerd Hannestad. 

Høstoffer 

En gang i halva ret fokuserer vi sær-
lig pa  samle inn ekstra mye penger. 
Vi kaller det offer, fordi vi gir mer 
enn vi pleier denne dagen. 

Dette a ret blir det ikke kveldsmøte, 
men isteden høstoffergudstjeneste 
kl. 12.00 den 16. oktober.  
 

Vi fa r besøk av prest Terje Nilsen 
og kor fra Metodistkirken pa  Gru -
nerløkka (1. kirke). Sett av dagen. 
Vi gleder oss! 

Menighetsmøte: Rapport fra A rskonferansen 
 

Søndag 09.okt 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole.  

Mandag 10.okt 12.00 
18.00 

Formiddagstreff  
Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 11.okt 18.00 Sentrerende bønn 

Onsdag 12.okt 18.00 Gildemøte 

Torsdag 13.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 14.okt 19.00 Klubben 
Speideren har JOTI 

Lørdag 15.okt   Speideren har JOTI 

Søndag 16.okt  
12.00 

Speideren har JOTI 
Høstoffer gudstjeneste.  

Mandag 17.okt 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 18.okt   

Onsdag 19.okt 19.00 Temakveld v/Ragnar Sundbekken Johannesen 

Torsdag 20.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 21.okt   

Lørdag 22.okt     

Søndag 23.okt 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 24.okt 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 25.okt 18.00 Felles temakveld med baptistene (BK) 

Onsdag 26.okt  Frist for stoff til Kirkenytt 

Torsdag 27.okt 18.00 Speidermøter 

Fredag 28.okt 19.00 Klubben 

Lørdag 29.okt     

Søndag 30.okt 12.00 Gudstjeneste. Nattverd.  

Mandag 31.okt 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 01.nov   

Onsdag 02.nov 18.00
19.00 

Personalkomiteen 
Menighetsra d 

Torsdag 03.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 04.nov   

Lørdag 05.nov     

Søndag 06.nov 12.00 Gudstjeneste. Allehelgensdag. Nattverd. Søn-
dagsskole.  

Mandag 07.nov 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 08.nov 18.00 Sentrerende bønn 

Onsdag 09.nov 18.00 Gildemøte 

Torsdag 10.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 11.nov 19.00 Klubben 

Lørdag 12.nov 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 13.nov 12.00 Fellesgudstjeneste. Vi besøker baptistene. 

Mandag 14.nov 12.00 
19.00 

Formiddagstreff 
Korøvelse 

Tirsdag 15.nov   

Onsdag 16.nov 18.00 Temakveld v/Berit Westad 

Torsdag 17.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 18.nov   

Lørdag 19.nov     

Søndag 20.nov 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole.  

Mandag 21.nov 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 22.nov 18.00 Felles temakveld med baptistene (MK) 

Onsdag 23.nov   

Torsdag 24.nov 18.00 Speidermøter 

Fredag 25.nov 19.00 Klubben 

Lørdag 26.nov     

Søndag 27.nov 18.00 Fredslyssamling 

Mandag 28.nov 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 29.nov   

Onsdag 30.nov 18.00 Menighetsmøte 


