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Nr 3 - 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.»  

Vi ønsker alle våre lesere en  

velsignet adventstid og julefeiring. 

http://www.metodistkirken.no/drammen


 

 
Resultatet av menighetsprofilen 2022 

Va r menighet har jobbet med Naturlig menighetsutvikling (NaMu) siden 2000, og i 
september gjennomførte vi va r a ttende menighetsprofil.  En menighetsprofil er en 
tilstandsrapport som dannes pa  bakgrunn av et spørreskjema som menighetens 
aktive besvarer. Resultatet av undersøkelsen gir oss verdifull innsikt, og er et svært 
nyttig verktøy i arbeidet med a  gjøre menigheten sunnere, og gi rom for mer vekst.  

Da vi startet med NaMu i 2000 var vi i snitt 18 personer pa  gudstjenestene. Tallet 
ga r litt opp og ned i perioder, ikke minst i tider med pandemi, men na  i høst er snit-
tet godt over 40, sa  vi erfarer at det nytter. 

Hva ma ler menighetsprofilen og hva handler egentlig NaMu om? Nedenfor ser du 
resultat va rt, sammen med en liten tegning av en tønne med planker i litt ulike leng-
der. Hva kan vi gjøre hvis vi ønsker mer vann i denne tønna? Vil det hjelpe a  helle pa  
mer vann?  

Nei, sannsynligvis ikke. Uansett hvor mye vann vi heller pa , vil det renne ut der plan-
ken er kortest. Det vi derimot kan gjøre, er a  forlenge den korteste planken. 

Dette er en av flere viktige prinsipper i NaMu. Vi kaller bildet for NaMu-tønna. Van-
net illustrerer menighetsveksten, mens tønna illustrerer menigheten. Hver av plan-
kene illustrer de a tte kvalitetene som finnes i menigheter som vokser: Utrustende 
Lederskap, Na degavebasert tjeneste, Engasjert trosliv, Hensiktsmessige strukturer, 
Inspirerende gudstjenester, Livsnære grupper, Behovsorientert evangelisering og 
Varme relasjoner. Ved a  arbeide for a  øke lengden pa  den planken som er kortest, vil 
kvaliteten pa  menigheten gradvis bli bedre, og veksten, som bare Gud kan gi, vil 
komme av seg selv. 

Resultatet av va r siste menighetsprofil viser at «Livsnære grupper» er va r korteste 
planke akkurat na . Pa  neste side finner du en beskrivelse av denne kvaliteten. Vi har 
startet arbeidet med a  se pa  hva som skal til for a  øke lengden pa  denne planken, og 
vil fortsette med det utover va ren. Hvis du har tanker eller innspill som kan hjelpe 
oss videre i dette arbeidet, ta kontakt med legleder Hanne eller menighetsra dsleder 
Martin. Alle gode ideer er velkomne!  

  

  
Vi gratulerer... 

Kari Saga som fyller 75 a r 8. februar, Be-
rit Bjerknes som fyller 75 a r 20. februar, 
Ragnhild Engelsjord som fyller 85 a r 8. 
mars, Benjamin Davies som fyller 70 a r 
12. mars. 

04.12.22 Emil Hovde 
11.12.22 Berit Hovland 
18.12.22 Svein Winge 
24.12.22 Hege Eng 
31.12.22 Knut Christophersen 
08.01.23 Frøydis Landsverk 
15.01.23 Emil Hovde 
22.01.23 Berit Hovland 
29.01.23 Svein Winge 
05.02.23 Hege Eng 
12.02.23 Knut Christophersen 
19.02.23 Frøydis Landsverk 
26.02.23 Emil Hovde 
05.03.23 Berit Hovland 
19.03.23 Svein Winge 
26.03.23 Hege Eng 
02.04.23 Knut Christophersen 

Dørvakter 04.12.22 Kragerø og Bamble, prest Harald 
Olsen. 11.12.22 Arendal, prest Helene 
Benedikte Granum-Aanestad. 18.12.22 
Tistedal, prest Beatrice Nekesa Johans-
son. 01.01.23 Biskop Christian Alsted, 
tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull 
Grefslie. 08.01.23 Hovedstyrets leder 
Martin Vestøl, Hovedstyret. 15.01.23 Ho-
vedkontorets leder Emil Skartveit og kon-
torets ansatte: IT-ansvarlig Jo Lyshoel, 
lønnsmedarbeider Linnea Olstad, HR/
ra dgiver Vidar Bjerkseth, trosopplærings-
ra dgiver Lina Talset Blikstad, seniorkon-
sulent Johanna Lundereng. 22.01.23 Bro-
byggeren og andaktsheftet I DAG, redak-
tørene Karl Anders Ellingsen og Øystein 
Brinch.  

(Forbønnsliste for 2023 var 
dessverre ikke klar da bla-
det ble sendt til trykking. 
Den vil snart bli publisert 
pa  Metodistkirkens nettsider.) 

Forbønnsliste 

04.12.22 Frøydis Landsverk 
11.12.22 Julekonsert 
18.12.22 Berit Hovland 
24.12.22 Hanne Thorgersen 
31.12.22 Midnattsmesse 
08.01.23 Juletrefest 
15.01.23 Knut Christophersen 
22.01.23 Frøydis Landsverk 
29.01.23 Berit Hovland 
05.02.23 Hanne Thorgersen 
12.02.23 Knut Christophersen 
19.02.23 Frøydis Landsverk 
26.02.23 Berit Hovland 
05.03.23 Hanne Thorgersen 
12.03.23 Knut Christophersen 
19.03.23 Frøydis Landsverk 
26.03.23 Berit Hovland 
02.04.23 Hanne Thorgersen 

Skriftlesere 
Blomsterlisten 

04.12.22 Ragnhild Ramberg 
11.12.22 Ann Karin Thorgersen 
18.12.22 Inger Winge 
24.12.22 Frøydis Landsverk 
31.12.22 Kirsti Andresen 
08.01.23 Sissel Hovde 
15.01.23 Berit Hovland 
22.01.23 Grethe Kolle 
05.02.23 Ragnhild Ramberg 
12.02.23 Ann Karin Thorgersen 
19.02.23 Inger Winge 
26.02.23 Frøydis Landsverk 
05.03.23 Kirsti Andresen 
12.03.23 Sissel Hovde 
19.03.23 Berit Hovland 
26.03.23 Grethe Kolle 
02.04.23 Ragnhild Ramberg  

...og de opp til 7 år 

Liam August Hansen som fyller 5 a r 10. 
januar, Thale Inger Bremdal Winge som 
fyller 4 a r 1. mars, Leander Morrow som 
fyller 7 a r 10. mars. 



 

 

Menigheten støtter Partnership in Development programmene som Metodistkir-
ken har i Liberia, Sierra Leone, og Zimbabwe. Akkurat na  samler vi inn penger til 
doer i Sierra Leone. Misjonskontoret skriver følgende om prosjektet: 
 
Latriner i Njama Kowa 
Vi svinger av asfaltveien som er hovedveien mot øst i Sierra Leone. Vi befinner oss 
i Bo District og grusveien som vi kjører pa  leder oss til skolen i Njama Kowa! Det 
har skjedd noe her pa  de a rene vi ikke kunne reise ut, langs grusveien gjennom 
bushen har det kommet opp lysmaster i metall. Den siste sta r rett bortenfor den 
gamle barneskolen. Strømledningene er ikke der og det snakkes om solceller, men 
stolpene sier mer enn mange ord om at det er planer pa  gang for a  modernisere 
dette lokalsamfunnet som teller ca 1500 innbyggere, ca 500 av disse er barn. Bilen 
stanser rett utenfor skolen. Elevene, noen lærere og høvdingen sta r utenfor. De 
hilser oss gjennom sang og takker CELAD og Norge for mulighet til a  bygge ny sko-
le. Den gamle skolen er fra 1910! Her har noen oldeforeldre, besteforeldre og for-
eldre ogsa  lært a  lese og skrive, men na  er det pa  tide med noe nytt. Ved siden av 
sta r det et falleferdig jordhus som minner om et kjøkken. Der er det ogsa  innredet 
til skole. Fordi det er 344 barn, har de tatt i bruk alt de har av rom. Det er 6 lærere 
som underviser, 4 av dem utdannet og 2 frivillige. De bor i landsbyen og har fulgt 
et tilbud fra regjeringen om videreutdannelse de siste tre a rene. President Bio har 
satt utdannelse som utviklingsma l nr. 1 for landet sitt. Ifølge UNESCO kunne 43% 
av den voksne befolkningen i Sierra Leone lese og skrive i 2020. Det finnes ogsa  en 
ungdomsskole i en nærliggende landsby 4 km unna. Hvis elevene skal fortsette pa  
viderega ende ma  de til Bo, den nærmeste storbyen, og da ma  de bo pa  hybel. Ifølge 
rektoren var det 21 ungdommer fra landsbyen som gjorde det i fjor. Vi møter den 
ene kvinnelige læreren, Kadiatu Kamara, hun forteller at det blir mer fristende for 
lærere a  søke seg til Njama Kowa na , etter som de skal fa  en moderne skole. Om de 

har ønsker for den 
nye skolen? Svarene 
kommer pa  løpende 
ba nd: møbler, elek-
trisitet, vannpumpe 
og latriner.  

Litt om misjonsprosjektet vårt 

Fra første søndag i advent blir det et lite adventsmarked i Lillesalen. Søndagene 
fram mot jul vil du blant annet kunne kjøpe diverse ha ndarbeidsprodukter, syltetøy 
og hjembakte julekaker av ymse slag. Alle pengene fra salget ga r til mi-
sjonsprosjektet va rt.  Det samme gjør kollekten pa  julaften.  

Du kan selvfølgelig ogsa  bidra uten a  kjøpe noe. Du kan vippse til 
#82743 (Kategori Misjonsprosjekt), eller bruke giroen vedlagt i bladet.  

Advents– og julemarked til inntekt for doer i Sierra Leone 

  

  

Søndag 22. oktober 
ble lille Noah Aarstad 
Thorgersen døpt.  

Va re varmeste gratu-
lasjoner til familien!  

I Metodistkirken er 
hele menigheten fad-
dere og lover a  be for 
barnet.  

La oss huske pa  Noah 
i bønnene va re. 

NaMu har utgitt en hel bok for hver av de a tte kvalitetene som menighetsprofilene 
ma ler. Boken om Livsnære grupper finnes dessverre ikke pa  norsk enna , pa  engelsk 
har den fa tt den spenstige tittelen «The 3 Colors of Community - How the 7 Communal 
Qualities of Healthy Small Groups can help you overcome the 7 Deadly Sins». For de 
som ikke blir skremt av a  lese engelsk, anbefales boken pa  det varmeste.  

En Livsnær gruppe, er en sma gruppe som er livsnær. Det kan finnes mange forskjellige 
typer sma grupper i en menighet. Det kan være ungdomsgrupper, speidergrupper, 
samtalegrupper, bibelgrupper, musikk-/sang-grupper, bønnegrupper, tjenestegrup-
per, komiteer, team med mer. Undersøkelser NaMu har gjort av mer enn 70 tusen me-
nigheter i 70 land, viser at det som skiller seg ut i menigheter som vokser, er at disse 
sma gruppene er livsnære (pa  engelsk brukes ordet holistic).  

Hva er det som gjør en sma gruppe livsnær? Boken sier noe om at det handler om a  
elske Gud, med ba de hode, hjerte og hender. Slik legleder tolker boken, blir den korte 
definisjonen pa  Livsnære grupper følgende:  

«Livsnære grupper er små grupper av mennesker som hjelper hverandre til å 
vokse i kjærlighet til Gud, til hverandre, og til våre medmennesker.» 

Hva er Livsnære grupper? 

Dåp 

Koret besta r av 10-15 sangglade som møtes i 
kirken fra kl. 19.00-21.00 annenhver mandag 
(partallsuker).  Alle er hjertelig velkomne. Det 
er gratis, og vi har plass til flere!  Hanne Thor-
gersen leder, og Anna Marianne N. Aase spiller.  

Denne høsten har vi sunget pa  to gudstjenester  
(2. og 30. oktober), og vi skal synge pa  julaften.  Va rt nyeste medlem Kari, har na  fa tt 
oss ut pa  Instagram. Hjelp oss gjerne med markedsføringen, ved a  «Følge» og «Like»:  
https://www.instagram.com/metodistkoret_i_drammen/  

Medlemsopptakelse 

Søndag 20. novem-

ber hadde vi gleden 

av a  ta opp et nytt 

medlem! 

Vi ønsker Kari Rann-

stad Andersen,  

hjertelig velkom-

men, og ha per hun 

vil fortsette a  trives i 

va rt fellesskap i lang 

tid framover. 

Menighetskoret 

https://www.instagram.com/metodistkoret_i_drammen/


 

 

Neste Kirkenytt 

Hvis alt ga r etter planen, kommer 
neste Kirkenytt ut i midten av mars. 
Stoff som skal med, ma  leveres legle-
der innen 22. februar. 

Juletrepynting og grøt 

Onsdag 21. desember, møtes vi kl. 
18.00 for a  spise grøt, og pynte jule-
treet sammen.  Ha per mange vil bli 
med pa  a  skape god julestemning! 

Julekonsert 

A rets julekonsert blir søndag 11. 
desember. Da synger vi julen inn 
sammen med solistene Jorunn Her-
mansen og Anna-Safia Moholdt Is-
mail. I tillegg har vi Kristin Bryn-
julvsrud pa  klaver, og  Tom Are 
Skinstad pa  trompet. Prest Unni 
Lise Vestøl leder og har en andakt.  
Sa  her er det mye a  glede seg til! 

Som vanlig er det gratis inngang 
med frivillig kollekt. Noen gir mer 
enn en billettpris ville kostet, andre 
gir mindre. Pa  den ma ten kan vi alle 
være med a  spleise etter egen evne. 

Midnattsmesse 

Dette a ret blir det midnattsmesse pa  
nytta rsaften. Dette er det mange a r 
siden sist vi hadde i va r menighet, sa  
det blir spennende. Ragnar Sundbek-
ken Johannessen vil lede oss gjen-
nom gudstjenesten, fram til vi kan 
ønske hverandre godt nytta r!  

Torsdag 01.des 18.00 Speidermøter 

Fredag 02.des   

Lørdag 03.des     

Søndag 04.des 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 05.des 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 06.des 20.00 Læringsfellesskap-Menighetsra dgivning 

Onsdag 07.des 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 08.des 18.00 Speidermøter 

Fredag 09.des 19.00 Klubben 

Lørdag 10.des 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 11.des 18.00 Julekonsert . 

Mandag 12.des 
12.00 
19.00 

Formiddagstreff.  
Korøvelse 

Tirsdag 13.des 18.00 Sentrerende bønn 

Onsdag 14.des 18.00 Gildemøte 

Torsdag 15.des 18.00 Speidermøter 

Fredag 16.des   

Lørdag 17.des     

Søndag 18.des 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 19.des 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 20.des   

Onsdag 21.des 18.00 Juletrepynting og grøt 

Torsdag 22.des   

Fredag 23.des 19.00 Klubben 

Lørdag 24.des 15.00 Gudstjeneste. Julaften.  

Søndag 25.des 12.00 1. Juledag (ingen gudstj.) 

Mandag 26.des  2. Juledag (ingen gudstj.) 

Tirsdag 27.des   

Onsdag 28.des   

Torsdag 29.des   

Fredag 30.des   

Lørdag 31.des 23.00 Midnattsmesse.  

Søndag 01.jan   1. nytta rsdag (ingen gudstjeneste) 

Mandag 02.jan 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 03.jan   

Onsdag 04.jan 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 05.jan 18.00 Speidermøter 

Fredag 06.jan 19.00 Klubben 

Lørdag 07.jan 11.00 Fellesøvelse Metodistkoret 

Søndag 08.jan 15.00 Juletrefest. 

Mandag 09.jan 
12.00 
19.00 

Formiddagstreff 
Korøvelse 

Tirsdag 10.jan 
18.00 
20.00 

Sentrerende bønn 
Læringsfellesskap-Menighetsra dgivning 

Onsdag 11.jan 18.00 Gildemøte 

Torsdag 12.jan 18.00 Speidermøter 

Fredag 13.jan   

Lørdag 14.jan 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 15.jan 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 16.jan 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 17.jan   

Onsdag 18.jan   

Torsdag 19.jan 18.00 Speidermøter 

Fredag 20.jan 19.00 Klubben 

Lørdag 21.jan    

Søndag 22.jan 12.00 Gudstjeneste 
  

  

I forbindelse med markering av “The 
General commission on Status and 
Role of Women, The United Methodist 
Church” sitt 50 a rs jubileum, ble det 
søndag 9. oktober plantet et epletre i 
bakga rden til følgende apell fra Berit 
Westad:  

Vi planter et epletre i kirkens bakgård-
som et ledd av kvinner fra en global 
kirke, United Methodist Church. 

Dette gjøres for å minnes alle kvinner i 
kirken, ordinerte og leke, som i 50 år 
har tatt på seg lederoppgaver i vår 
kirke og arbeidet for å virkeliggjøre 
kvinnenes rettigheter. 

Måtte Gud fortsette å kalle kvinner til 
ordinert tjeneste og lederoppgaver 
som kan påvirke tjenesten og beslut-
ningsprosesser på en måte som bygger 
Guds Rike og motiverer andre med 
nådegaver og kall til ledelse og ordina-
sjon. 

Måtte vi som medarbeidere og menig-
het oppdage, støtte og oppmuntre de vi 
ser har nådegave og inn i ordinert tje-
neste og lederoppgaver.  

Måtte vi alle motarbeide undertryk-
king og sårende behandling av men-
nesker som står i utsatte posisjoner. 

Treplanting i bakgården 
Mandag 23.jan 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 24.jan   

Onsdag 25.jan   

Torsdag 26.jan 18.00 Speidermøter 

Fredag 27.jan   

Lørdag 28.jan     

Søndag 29.jan 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 30.jan 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 31.jan   

Onsdag 01.feb 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 02.feb 18.00 Speidermøter 

Fredag 03.feb 19.00 Klubben 

Lørdag 04.feb     

Søndag 05.feb 12.00 Gudstjeneste.  

Mandag 06.feb 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 07.feb 20.00 Læringsfellesskap-Menighetsra dgivning 

Onsdag 08.feb 18.00 Gildemøte 

Torsdag 09.feb 18.00 Speidermøter 

Fredag 10.feb   

Lørdag 11.feb 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 12.feb 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 13.feb 
12.00 
18.00 

Formiddagstreff.  
Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 14.feb 18.00 Sentrerende bønn 

Onsdag 15.feb   

Torsdag 16.feb 18.00 Speidermøter 

Fredag 17.feb 19.00 Klubben 

Lørdag 18.feb     

Søndag 19.feb 12.00 Gudstjeneste 

Mandag 20.feb 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 21.feb   

Onsdag 22.feb  Frist for stoff til Kirkenytt 
Torsdag 23.feb 18.00 Speidermøter 

Fredag 24.feb   

Lørdag 25.feb     

Søndag 26.feb 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 27.feb 18.00 Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 28.feb   

Onsdag 01.mar 19.00 Menighetsra d 

Torsdag 02.mar   

Fredag 03.mar   

Lørdag 04.mar     

Søndag 05.mar 12.00 Gudstjeneste 

Mandag 06.mar 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 07.mar 20.00 Læringsfellesskap-Menighetsra dgivning 

Onsdag 08.mar 18.00 Gildemøte. Metodistkirkens kvinner. 

Torsdag 09.mar 18.00 Speidermøter 

Fredag 10.mar   

Lørdag 11.mar 13.00 Internasjonal kvinnegruppe 

Søndag 12.mar 12.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. 

Mandag 13.mar 
12.00 
18.00 

Formiddagstreff.  
Bibelgruppe (husfellesskap) 

Tirsdag 14.mar 18.00 Sentrerende bønn 

Onsdag 15.mar   

Torsdag 16.mar 18.00 Speidermøter 

Fredag 17.mar 19.00 Klubben 

Lørdag 18.mar     

Søndag 19.mar 12.00 Gudstjeneste 

Mandag 20.mar 19.00 Korøvelse 

Tirsdag 21.mar   

Onsdag 22.mar   


