
 

     

Kirkenytt  
Metodistkirken Halden  

Nr. 2 Juni — september 2014    Årgang 63 

På takkedagen 15.juni kunne vi ønske velkommen 5 nye bekjen-
nende medlemmer, og 3 døpte medlemmer (menighetsbarn). 
Foran fra venstre: Prince Iradukunda, Germen Wimpaye, Godelive Ndayisenga, 
prest Hilde Tveter og Brith Buckholm Pettersen. 
Bak fra venstre: Anders Buckholm Pettersen, Rolf Sæther og Vidar Pettersen.   
Andreas Buckholm Pettersen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

 Vi ønsker alle Kirkenytt sine lesere en riktig god sommer! 



 

 

Det beste av alt 
Jeg satt i kirkebenken i Metodistkir-

ken i Sarpsborg. Det var genera-
sjonsgudstjeneste med fokus på 
bønn. Jeg hørte en av menighetens 
kvinner vitne om  at hun var blitt 
helbredet av ME. Noen venner hadde 
bedt for henne, og underet hadde 

skjedd. Hun som i perioder knapt 
kunne sette bena under seg var nå i 
full aktivitet. Jeg gledet meg med 
henne, og takket Gud. Samtidig satt 
jeg med mine egne tanker om alle 
de gangene jeg hadde blitt bedt for 
etter at jeg ble syk med nakkepro-

laps for over ett år siden. Det har 
vært noen spørsmål og tanker om 

Guds plan og vilje. Men selv om jeg 
ikke har opplevd å bli helbredet ved 
bønn, så kjente jeg på takknemlig-
het der jeg satt i kirkebenken. Jeg 
takket Gud for alle de som på ulike 

måter har vist meg omsorg, og alle 
gode samtaler og møter med men-
nesker i de vanskelige dagene. Jeg 

takket Gud for at jeg ”helt tilfeldig” 

En hilsen til deg 

      Bladets Redaktør: Hilde Kr Hannestad Tveter 

Menighetens postadresse: 

Postboks 621, 1754 Halden 

Besøksadresse:  

Busterudgata 4/6, 1776 Halden 

Kontortid: Tirsdag/torsdag 9-11 og etter avtale  

Telefon: 41542838 

E-post: halden@metodistkirken.no 

Internett: www.metodistkirken.no/halden 

Pastor: Hilde Kr. Hannestad Tveter  

Tlf:  93045269  

E-post: hilde.tveter@metodistkirken.no 

Barne-og ungdomsarbeider: Albert Gjøstøl 

Tlf: 92841689 E-post: albert.gjostol@gmail.com 

Kontortid: Mandag kl.09.00-11.00 

Bankgiro: 1105.11.72495.  

Vennligst oppgi hva beløpet gjelder 

Kirkenytt 
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Halden  

ble anbefalt og fikk plass hos 
en fysioterapeut som er til stor 

hjelp for meg. Jeg takket Gud 
for at jeg ble plukket ut til et 

prosjekt på Rikshospitalet som 
førte til at jeg fikk operasjon 
veldig raskt. Jeg takket Gud for 
at menighetens liv har kunnet 
fortsette som før fordi så 
mange har stilt opp og tatt nye 
utfordringer. Tankene mine ble 

avbrutt. Det var tid for bønne-
vandring. Mari spilte på flyge-
let. Og jeg kjente teksten. ”Bi 
på Herren, vær ved godt mot. 
Han skal alltid lede din fot!” Og 
da jeg under bønnevandringen 

trakk en lapp med bibelord på 
stod det: ”Jeg vil lære deg og 
vise deg den vei du skal gå”. 

Noe av det siste metodismens 
grunnlegger, John Wesley, sa 
før han døde var disse ordene: 
”Det beste av alt er et Gud er 

med oss!” Det ble jeg minnet 
om denne formiddagen i kir-
ken. Uansett hva som skjer 
meg så er det det beste! 

Hilde Tveter 



 

     byen og menigheten vår til hele 
metodist-Norge, og til å jobbe 

sammen om noe som får betyd-
ning for mange. 
Dugnad blir det torsdag 28. au-
gust fra kl. 17:00. Det blir mest 
rengjøring, men også noe maling 
oo jobbing ute. Det blir servert  

middag.  
Myldredag starter opp igjen 
torsdag 4. september. 

Julemessekomitéen er allerede 
i god gang med å planlegge årets 
julemesse i november. Loddbøke-
ne er klare, og mange har blitt 

delt ut. Kunne du tenke deg å 
selge lodd? Ta kontakt med Ceci-
lie B. Hedin (tlf. 905 77 552). Gi 
gjerne også beskjed om du plan-

legger å donere eller lage ting for 
salg på julemessen.  
Barne– og ungdomsarbeider 

Albert Gjøstøl går inn i 50% stil-
ling fra 1. juli. Dette i første om-
gang til 31.12. I tillegg til de van-
lige oppgavene vil han arbeide 
med kirkens trosopplæringsplan, 
samt det nye diakoniprosjektet. 

Kirkens nye diakoniprosjekt er 
på trappene. Det dreier seg om å 
gjøre noe for barn og unge i vårt 
lokalmiljø; et ukentlig opplegg 
hvor eksempelvis leksehjelp og et 
enkelt måltid inngår. Menighets-
rådet jobber med å forberede 

dette, og vil gjerne vite om det er 
noen som kan tenke seg å være 

frivillig i dette arbeidet. Ta kon-
takt med barne– og ungd. arb. 
Misjonsprosjektet vårt, vann-
pumpen i Sierra Leone, har til nå 
samlet inn kr. 7000,-. Målet er 20 

000. Menighetsrådet planlegger 
flere aktiviteter for å samle inn 
penger. Vi minner også om at det 
er mulig å sette inn penger på 

kirkens konto og merke dem med 
”til misjonsprosjektet”. 

Informasjon 
Prestens sykemelding   

Presten vår har fra midten av ju-
ni begynt å jobbe i 50%. Dersom 
alt går bra, blir det 100% fra 18. 
august. Hun har ferie fra 7.juli til 
27.juli, og fra 4.august til 

17.august. 
Røde Kors har startet matutde-
ling i metodistkirkens lokaler på 

mandager. Vi er glade for å ha 
dem der. Kirken har ikke noe 
med virksomheten å gjøre direk-

te, men er glade for at RK har sin 
utdeling hos oss. 
Kakelag 
På menighetskonferansen i mai 
ble det bestemt at vi skal gå over 
fra bevertningslag til kakelag. De 

som er med i kakelag er ansvarli-

ge for å levere en kake til kirke-
kaffen, mens tjenestegruppen tar 
seg av det praktiske. Kunne du 
tenke deg å være med på et ka-
kelag?  Ta kontakt med presten. 
Beløpsgrensen for gaver med 
skattefradrag har økt fra 12 

000 til 16 800 kr. pr.år. Dersom 

du har lyst til å gi gaver til me-
nigheten og få skattefradrag så 
ta kontakt med Metodistkirkens 
hovedkontor—tlf.23332700 eller 
e-post: post@metodistkirken.no 

Årskonferansen 2015 skal av-
holdes i Halden 18.-21. juni, og 
vi er stolte og ydmyke for oppga-
ven vi er blitt tildelt. Konferan-

sens motto er ikke klart enda, 
men vi er enige om at vi vil foku-
sere på ungdom i kirken. Vi øns-

ker å la ungdommene våre være 
synlige under hele konferansen. 
Mer om dette vil komme i tiden 
fremover. Vi håper at mange har 
lyst til å være med å gjøre dette 

til en flott årskonferanse. Det er 
en fin mulighet til å ”vise frem”  



 

 Faste samlinger: 
Tirsdag 

Kl.19.00 Misjon, bibel og omsorg 
(siste tirsdag i måneden) 
Kl.19.00 Samtalegruppe 50+ 

(Første tirsdag i måneden) 
Onsdag 
Kl. 08.00 Fellesbønn  
 Kl.11.30 Formiddagstreff 
(3.onsdag i måneden) 
Torsdag  

Kl. 16.30 Middagsservering 

Kl. 17.00 M–Kids og frimerke-
klubb  
Kl. 18.00 Ten Fourteen 
Lørdag  
Kl.19.00 Ungdomsgruppe 
(oddetallsuker)  
 Søndag  

Kl. 11.00, 17.00 eller 18.00 

Gudstjeneste. Kirkekjeks/ 
kveldsmat /kirkekaffe 
Kl. 18.00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

Søndag 29. juni 
Kl.11:00 Felles gudstjeneste 
på torget i forbindelse med 
Mat og havnefestivalen. Bjørn 
Olsen taler. Sang av Hanna 
Iversen. 
 
Søndag 6. juli 
Kl. 11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Frikirken. Tale ved 
prest Hilde Tveter. 
Forbønn: Flekkefjord og Lista, pastor 
Jan R. Madsen; Tekster: 1.Mos.  
24:34-38, 42-49, 58-67; Sal. 45:10-
17; eller Høys.  2:8-13; Sak.  9:9-12; 
Sal. 145:8-14; Rom. 7:15-25a; Matt. 
11:16-19, 25-30 

 
Søndag 13. juli 
Kl. 11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Tabernaklet. Tale 

ved Kari-Lisbeth Kjus fra Fri-
kirken. 
Forbønn: Kongsvinger, pastor Kjell 
Arild Johansen og Jan-Erik Hansen; 
Tekster: 1.Mos. 25:19-34; Sal. 
119:105-112; Jes. 55:10-13; Sal. 65:
(1-8), 9-13; Rom. 8:1-11; Matt. 13:1
-9, 18-23  
 

Søndag 20. juli 
Kl.11.00 Felles sommerguds-

tjeneste i Betel. Tale ved 

Svein Langbråthen fra Baptist-

kirken Tabernaklet. 
Kl.18.00:Evangeliseringsseilskipet 
"Elida" kommer til Halden havn. 
Forbønn: Deltagere, talere og ledere 
på Sommerfesten på Drottningborg; 
Tekster: 1.Mos. 28:10-19a; Sal. 
139:1-12, 23-24; Ordspr. 12:13, 16-
19 eller; Jes. 44:6-8; Rom. 8:12-25; 
Matt. 13:24-30, 36-43 

 
Søndag 27. juli 
Kl. 11:00 Felles sommerguds-
tjeneste i Frikirken. Tale ved 
Torbjørn Arnesen fra Kristi 
Menighet Betel. 
Forbønn: Hamar, Elverum, pastor 
Jorunn Wendel og pastor Øystein 
Brinch; Tekster: 1.Mos. 29:15-28; 
Sal. 105:1-11, 45b eller Sal. 128; 1. 
Kong. 3:5-12; Sal. 119:129-136; 
Rom. 8:26-39; Matt. 13:31-33, 44-52 
 

Søndag 3. august 

Kl. 11:00 Felles sommerguds-

tjeneste i Halden Metodistkir-

ke. Prest Hilde Tveter leder, 

og tale ved pastor Sigvald 

Steilbu. 

 

Søndag 10. august 

Kl. 11:00 Felles sommerguds-

tjeneste i Baptistkirken Ta-

bernaklet. Tale ved Albert 

Gjøstøl. Nattverd. 

 



 

     Søndag 17. august  

Kl. 11:00 Gudstjeneste 

Kl.15.00 Møte på Backens 

missionshus i Nössemark 

 

Søndag 24. august 

Kl. 11:00 Samlingsdag. Tale 

ved prest Hilde Tveter. Natt-

verd. Kirkekaffe 

 

Tirsdag 26.august 

MBO. Tur til Sponvika 

 

Søndag 31. august 

Kl.11:00 Temagudstjeneste. 

”Ingen er bare det du ser” 

Prest Hilde Tveter taler.   

 

Søndag 7. september 

Kl.11:00 Temagudstjeneste. 

Prest Hilde Tveter taler.  

 

Søndag 14. september 

Kl.11:00 Gudstjeneste. Sidsel 

B. Grønberg leder.  

 

Onsdag 17.september 

Kl.11.30 Formiddagstreff. 

Gjest: Inger Lise Skauge 

 

Søndag 21. september 

Kl.18:00 Temagudstjeneste. 

Prest Hilde Tveter taler. Natt-

verd  

 

Torsdag 25.september 

Kl.16.30 Åpen torsdag 

 

Søndag 28. september 

Kl.11:00 Høsttakkegudstje-

neste. Maria Pedersen taler. 

Sang og musikk ved ungdom. 

Kirkekaffe 

 

 
 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter bestil-

les på telefon  41542838  på 
søndager mellom 9.30– 10.00 

 

 

Mitt bibelvers 

”Men når dere står 

og ber og har noe 

å anklage en an-

nen for, så tilgi 

ham, for at deres 

Far i himmelen kan tilgi dere 

misgjerningene deres.”                      

(Mat.11,25) 

Dette er mitt bibelvers. Skal vi 

be om tilgivelse må vi først ha 

evnen til å tilgi den urett vi 

mener har blitt begått mot oss 

selv for å komme videre i li-

vet. Jeg utfordrer min kone 

Elisabeth. 

Stein Vinje Andersen 

 

Vi gratulerer 

Randi Olsen, 90 år 

den 28. august 

Randi var, sammen med 

sin mann, vaktmesterpar i 

kirken i yngre år. Ellers 

har Randi bidratt med mye 

praktisk arbeid i menighe-

ten. Hun har i en årrekke 

vært aktivt med i Barne-

hjemsforeningen. Der har 

hun ofte delt gode tanker. 

Vi ønsker Guds velsignelse 

over dagen og fremtiden. 



 

 Vi ser tilbake 
Vårtakkegudstjenesten var 

nok en positiv opplevelse for de 

som møtte frem 30. mars. En 

spesiell takk bør gå til hele fami-

lien Norheim som bød på vakker 

sang og musikk. Bandet Pride 

stilte opp og gjorde en utrolig 

innsats. Sidsel B. Grønberg holdt 

en stødig hånd på ledelsen, mens 

prest Anne Grete Spæren Rørvik 

prekte godt for oss. Takk til alle 

som bidro til vårofferet! 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  

ble en sann opptur i år. Vi slo 

tidligere rekorder og samlet inn 

kr. 8611,- til KNs hjelpearbeid! 

Konfirmasjonssøndagen den 

20. april sendte vi fem blide og 

nykonfirmerte gutter ut dørene 

med et smell. Det ble en flott 

gudstjeneste med bandmusikk, 

gitarspill av Jonas B. Pettersen og 

nydelig sang av Jenny Norheim 

og Solveig Bjørnstad. Ungd. arb. 

Albert hadde drama med konfir-

mantene, og prest Hilde ledet.  

17. mai i kirken vår pleier å 

være en suksess, og i år var ikke 

noe unntak. Utallige vafler, pølser 

og kakestykker ble kjøpt og kon-

sumert, og svært mange av by-

ens innbyggere kom innom for å 

delta i festivitetene.  

Menighetskonferansen 2014 

ble avholdt den 14. juni, og et 

tyvetalls medlemmer møtte opp 

for å delta i årets samling. Til-

synsmann Øyvind Helliesen ledet 

det hele, med god hjelp av legle-

der Jan Erik Norheim. I tillegg til 

regnskap, rapporter og valg gikk  

også samtalen rundt bordene om 

menighetens verdier og visjoner. 

Jan Erik Norheim ble valgt til ny 

leder av menighetsrådet, og Ann-

veig Syversen ble valgt inn som 

nytt medlem av personalkomi-

téen.  

Pinsen ble feiret med gudstje-

neste 1. pinsedag, hvor Gunnar 

Bradley talte og Jan Erik Norheim 

ledet samlingen. 2. pinsedag var 

det friluftsgudstjeneste på Høiås 

sammen med Halden Menighet. 

Sogneprest Jan B. Lystad sang og 

talte. 

Vi ser fremover 
Sommeren 2014 byr på spen-

nende gudstjenester sammen 

med Baptistkirken Tabernaklet, 

Kristi Menighet Betel  og Halden 

Frikirke. Se programmet for mer. 

Samlingsdagen blir søndag 24. 

august. Prest Hilde Tveter taler. 

Det blir nattverd, og etter guds-

tjenesten er det kirkekaffe. 

”Ingen er bare det du ser” 

Det er tema for 3 gudstjenester i 

september. Det skal handle om 

troshistorier. Flere vil bli utfordret 

til å dele sin historie, og talene vil 

handle om hvordan vi kan dele 

livet med hverandre i menighe-

ten. 

Høsttakkegudstjeneste blir det 

28. september. Dagens taler er 

Maria Pedersen. Hun begynner i 

høst på sitt siste år på MF hvor 

hun studerer teologi. Hun jobber 

også som barne- og ungdomsar-

beider i Centralkirken, Oslo. Den-

ne dagen vil ungdommene stå for 

sang og musikk. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Søstrene Norheim imponerte på vår-
takkegudstjenesten med sitt sang og 
spill. 

Fem gutter ble konfirmert 20. april. 
Vi takker Gud for slike flotte gutter. 

Vi gleder oss over at 100 mennesker 
fant veien til ”Åpen torsdag” 10. april! 

Julemessekomitéen har allerede begynt 
sitt arbeid. Mange flotte, håndlagde ting 
blir å få kjøpt på julemesse i november! 

Brith selger kaffe og kaker til gjester 
i en fullsatt kirke på  17. mai. 

Sommeravslutningen for Myldredagen 
fant sted på Venåshytta med grill, bål 
i lavo, lek, adjektivhistorie og mye 
moro! Takk for enda et flott år! 



 

     Takkedag med dåp og medlemsopptagelse 

I løpet av det siste halve året 
har vi tatt opp 6 nye bekjennen-
de medlemmer, og samtlige 
hadde sin første kontakt med 
menigheten gjennom Myldre-
dagen. Fra myldredag har veien 

gått videre til samtalegruppe/
ungdomsgruppe, gudstjenesteliv 
og tjeneste i menigheten, og 
troen har fått utvikle seg i et 
trygt og inkluderende fellesskap. 
Vi takker Gud for at stadig nye 
mennesker finner sin plass i me-

nigheten, og vi ønsker våre nye 
medlemmer og menighetsbarn 

varmt velkommen! Gud velsigne 
deres liv og tjeneste! 
 
Hva brenner du for? 
Er det misjon? Diakoni? Barn og 

ungdom? Menigheten? Alle disse 
sidene av menighetens arbeid 
trenger din forbønn og din støt-

te. Vi har tatt på oss et eget 
misjonsprosjekt, vi har planer 
om å starte et diakoniprosjekt 

for barn/ungdom på skoler nær 
kirken, vi har ansatt barne og 
ungdomsarbeider, og vi har sta-
dig utfordringer med å ta våre 
på vår kirke. I dette bladet er en 
giro. Bruk gjerne den, eller betal 

over bank og merk med det du 

ønsker å støtte. Tusen takk! 

Den 15. juni feiret vi en flott tak-
kedag i kirken. Vi gleder oss over 
dåp av én ungdom, fire nye be-
kjennende medlemmer, ett be-

kjennende medlem og to menig-
hetsbarn overført fra en annen 
metodistmenighet, og et døpt 
medlem overført fra annet kirke-

samfunn. (Se bilde på forsiden)
Bandet vårt ledet oss i lovsang 
med trøkk i, Kirsti Norheim stod 

for vakker musikk og Cathrine 
R.Dahl sang nydelig lovsang. 

Prest Hilde Tveter talte om me-
nighetens betydning, og vårt 

oppdrag om å gå ut. Det er stort 
at enda en av våre ungdommer, 
Anders Buckholm Pettersen, 

(bildet) har valgt å la seg døpe 
og bli medlem av menigheten! 
Dagens takkeoffer ble gitt mens 
vi kunne se en bildekavalkade 
over menighetens liv det siste 
året. Bildene minnet oss på hvor 

mye vi har å glede oss over! En 

fantastisk avslutning før ferien! 



 

 

ensomme og andre som ikke 
prioriterer matinnkjøp kommer og 
får et måltid på mandag. 
- Men hvordan kan dere dele ut 

så mye mat? Blir det ikke dyrt? 
Eva sier at det er mange av by-
ens butikker, som Kiwi, Matkro-
ken og Kringla konditori gir dem 
ferskvarer og brød. Matbordet 

bugner, og det er bare å ta med 
seg en melk eller en pakke kjøtt-

kaker hjem. I tillegg har de klær 
som man kan velge og vrake av.  
- Hva gjør dere når dere er her 
på huset? 
Eva og Kari har timeplanen: 
"Mandag morgen reiser vi ut til 

forskjellige butikker som vi pleier 

å få gratis  mat av. Deretter rei-
ser vi hit til kirken og gjør i stand 
maten og setter frem tøysekkene. 
Kl. 11 åpner vi for gjestene. El-
lers går dagen i å lage mat og 
passe på at alt går fint for seg!" 

- Men har dere god dekning av 
frivillige? 

Mai-Lill og Liv: "Å, ja! Alt her er 
frivillig. Vi var jo egentlig en sy-
forening, vi! Vi bestemte oss for å 
være med i Røde Kors alle sam-
men, og er frivillige her nå. Vi har 

en liste med andre vi kan ringe 
hvis det trengs." 
- Hva slags utfordringer ser dere i 
driften? 

Kari: "Å få plass til alle! Det er 
stadig flere som trenger oss, og 

da må vi gjøre så godt vi kan så 
alle får plass."  
Røde Kors gjør et svært viktig 
arbeid i Halden, og sammen med 
andre gjør de at mennesker med 
begrensede midler og muligheter 
kan få mat og drikke gjennom 

uken. Vi er glade for å ha denne 
typen aktivitet under kirkens tak! 

Røde Kors driver kles- og matut-
deling på åttende året i Halden. 
Tidligere har de brukt lokalene 
sine i Busterudgata 23. Grunnet 

økt pågang har de trengt større 
lokaler for mandagens økt med 
byens trengende. Derfor er en 
leieavtale med Røde Kors nå et 
faktum. Siden starten av mai har 

Røde Kors brukt Wesleysalen og 

kjøkkenet til sine gjester. Men 
hva er det som foregår når de er 

her? Menighetsbladet har snakket 
med de frivillige. 

På jobb denne dagen er (fr.v.) 
Eva, Kari, Tove, Mai-Lill og Liv. 
Liv og de andre er snare med å 
presisere at de opererer helt uav-
hengig av kirke eller tro. Vi for-

står godt at Røde Kors vil være 
nøytrale, men vi i kirken kan na-
turligvis stille oss bak det fantas-
tiske og nestekjærlige arbeidet 

som gjøres for byens mindre hel-
dige innbyggere.  

- Hvem er det som kommer hit? 
Damene trekker på det, for det er 
mange med forskjellige bakgrun-
ner og behov som kommer. Tove 
oppsummerer fra hjørnet: "Det er 
vel de som trenger det, det!". 
Opprinnelig het det at Røde Kors 

tilbød mat til rusmisbrukere, men 
nå ser man at både eldre,  

Røde Kors er på plass i Halden metodistkirke! 



 

     

 

Lørdag 14.juni satte en gjeng på 

rundt 30 personer kursen for Eke-
bergsletta i Oslo for enda en gang 
å delta i fotballturneringen Central 

Open. Her var barn, ungdom og 
foreldre i skjønn forening. Vi stilte 
med ett jentelag, og ett guttelag. 
Ingen av lagene nådde helt til 
topps, men det så ikke ut til å bety 
så mye. Fotballglede og fellesskap 

er også viktig! Og dessuten tror jeg 

at vi, som de fleste tidligere år, 

 hadde den absolutt mest enga-
sjerte og høylytte heiagjengen! 
Ivrige foreldre på sidelinjen had-
de knapt stemme igjen da siste 

spark på ballen var tatt. Etterpå 
var det grilling, prat og lek  
hjemme i hagen hos familien 
Broback i et aldeles strålende 
sommervær. Det er utrolig flott 

å se det unike fellesskapet som 
er mellom barna og ungdomme-

ne våre! Bildet til venstre sier 
mer enn tusen ord! Central Open 
er ett av høydepunktene i barne 
og ungdomsarbeidet i løpet av 
året, og vi er selvsagt klare igjen 
til neste år. Da håper vi på å 

kunne stille enda flere lag, og en 

enda større heiagjeng! 

Central Open for sjette år på rad! 
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Returadresse:  

Boks 621, 1754 Halden 

         Kolås Eftf AS  

    Vi er best på bad!   

Nedre Bankeg. 34, 1771 Halden 

Tlf. 69190700 

 

Støtt våre annonsører — de støtter oss! 

Fisketorget 2, 1771 Halden 

Tlf. 69 17 81 50 

Halden Fargehandel  

Torvet 1767 Halden 

Tlf. 69213850 

 

                 

 

           

 

Postboks 83, 1751 Halden – Tlf. 69 19 60 00 

www.berg-sparebank.no 

   Ledig annonseplass 


