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Om stolthet og tilgivelse 
Han var ikke høy i hatten, Jakob, 

når han satte kursen mot Edom og 
sin bror Esau. For lenge siden hadde 
Jakob lurt til seg velsignelsen som 
Esau skulle hatt. Esau hadde satt 
seg fore å ta livet av Jakob for dette. 

Etter å ha flyktet til Paddan-Aram og 

bodd mange år der, hadde Jakob 
fått elleve sønner og fire koner. Han 
hadde også tilegnet seg store rik-
dommer og mengder av slaver, stor-
fe og småfe. Tiden var nå inne for at 
Jakob skulle gjøre vendereis mot Ka-
naan, og på veien dit søkte Jakob 

forsoning med sin bror, som han ik-
ke hadde sett på mange år. 
Det er mye man kan undre seg over 
når man leser bibeltekstene. Det var 
da et stort område, dette? Kunne 
ikke Jakob ha tatt en omvei for å 
slippe å møte Esau? Jeg velger å tro 

at Jakob hadde fått tid til å tenke 

alle årene han hadde tjent hos onke-
len. Jeg velger å tro at samvittighe-
ten nødet Jakob i retning av sin tvil-
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lingbror. Det var nødvendig å 
søke forsoning, selv om Jakob 

visste at det kunne koste ham 
livet. 

Jesus nøder oss til å komme 
overens med motparten vår 
mens vi ”ennå er sammen med 
ham på veien” (Matt 5:25). Det 
kan være tungt for stoltheten 
vår når vi må erkjenne våre 

mangler, og særskilt tungt er 

det når vi fortsatt føler at vi 
har ”rett”. Men vi har så mye 
mer igjen for å komme vår bror 
eller søster i møte slik Jakob 
endelig gjorde. 
Og resultatet? Esau kom mot 

Jakob og følget hans med fire 

hundre mann. Leseren forven-
ter kanskje et blodbad, men i 
stedet blir det omfavnelse og 
tårer fra de gamle mennene. 
Har du en bror eller søster du 
går omveier rundt? Husk at ti-

den vi har til rådighet er altfor 
kort til å kaste bort på smålig-

het. Vær den som rekker frem 
hånden! 
   -Albert 



 

     

samlet inn kr. 7000,-. Målet er 20 
000. Ungdomsgruppa og Ten 

Fourteen selger nå kaker til inn-
tekt for prosjektet. Du kan få 
kjøpt i kirken eller ta kontakt med 

Morgan B. Pettersen (90999266). 
Vi minner også om at det er mu-
lig å sette inn penger på kirkens 

konto og merke dem med ”til mi-
sjonsprosjektet”.  
Ny menighetsprofil vil bli gjen-
nomført i høst. Vi har i mange år 
jobbet med Naturlig menighetsut-

vikling, og vi har tidligere foretatt 
en menighetsprofil 4 ganger. Me-

nighetsprofilen er en spørre-
undersøkelse som vil gi oss en 
pekepinn på hvordan vår menig-
het fungerer. Utfra dette setter vi 
oss mål for hva vi vil jobbe videre 
med, og så vil vi motta veiledning 

i denne prosessen. Veiledning er 

en forutsetning for å motta stra-
tegimidler fra kirken sentralt. Alle 
som deltar vil få god informasjon 
og veiledning, og undersøkelsen 
er selvsagt anonym.  
Underskudd i menighetens 

regnskap ligger det an til å bli 

også i 2014. Dette betyr at vi sta-
dig tærer på kapitalen, og det er 
ingen ønskelig situasjon. Vil du 
bidra til å snu dette? Kontonum-
mer finner du på side 2. Takk!  

Informasjon 
Prestens sykemelding   
Prest Hilde Tveter er på bedring-
ens vei, men er fortsatt ikke frisk 

nok til å begynne i full jobb. Fra 
oktober vil hun jobbe i 60% stil-
ling.  

Julemessekomitéen er allerede 
i god gang med å planlegge årets 
julemesse, og produksjon av ting 
som skal selges har vært i gang 
lenge. I år skal det også selges 
lodd ved butikker på forhånd. 

Kunne du tenke deg å hjelpe til 
med det så ta kontakt med Ellen 
Tveter (91603161). Gi gjerne 
også beskjed om du planlegger å 
donere eller lage ting for salg på 
julemessen.  
Kirkens diakoniprosjekt er 

fortsatt i planleggingsfasen. Vi 

ønsker å ha kirken åpen etter 
skoletid en dag i uken. Et enkelt 
måltid, leksehjelp og et trygt, 
godt fellesskap med nærværende 
voksne er det vi ønsker å tilby. 
Noen har meldt seg som frivillige, 

men vi trenger flere for å kunne 
starte opp. Kan du tenke deg å 

hjelpe til så ta kontakt med bar-
ne og ungdomsarbeider Albert 
(92841689) 
Misjonsprosjektet vårt, vann-

pumpen i Sierra Leone, har til nå 

Vi gratulerer 

Jorunn og Per Otto Nielsen som begge blir 75 år denne høsten. 
Per Otto har bursdag 28.10, og Jorunn 01.12. Dagene ble feiret i 
sommer da hele familien var samlet i Halden. Vi takker for deres 

trofaste tjeneste i menigheten, og ønsker Guds velsignelse over 
dagene og fremtiden! 
Takk 
Hjertelig takk for vakre blomster, hilsener og besøk fra menighet 
og prest på min 90-årsdag! Det varmet meg.  

Vennlig hilsen Randi Olsen 



 

 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 eller 18.00 Gudstjenes-
te. Kirkekjeks/ kveldsmat /

Kalender 

Søndag 12. oktober 

Ingen gudstjeneste. Vi opp-

fordrer til å dra på gudstje-

neste i Tistedal Metodistkirke. 
Forbønn: Kongsberg og Hvittingfoss; 
Tekster: 2. Mos 32:1-14; Sal 106:1-
6, 19-23; Jes 25:1-9; Sal 23; Fil 4:1-
9; Matt 22:1-14 

 

Onsdag 15. oktober 

Kl. 11:30 Formiddagstreff. 

Sang og musikk v/Oddvar 

Bjerkeli og Vidar Andersen. 

 

Søndag 19. oktober 

Kl. 11:00 Generasjons-

gudstjeneste. Hilde Tveter ta-

ler, og M-kids synger. Vi feirer 

nattverd sammen. 
Forbønn: Øståsen; Tekster: 2 Mos 
33:12-23; Sal 99; Jes 45:1-7; Sal 
96:1-9 (10-13); 1 Tess 1:1-10; Matt 
22:15-22 

Søndag 26. oktober 

Kl. 18:00 Sang– og vitne-

gudstjeneste. Flere deltar. 
Forbønn: Hønefoss; Tekster: 5 Mos 
34:1-12; Sal 90:1-6, 13-17; 3 Mos 
19:1-2, 15-18; Sal 1; 1 Tess 2:1-8; 
Matt 22:34-46 
 

Tirsdag 28. oktober 

Kl. 19:00 Misjon, bibel og om-

sorg. 

 

Fredag 31. oktober 

Kl. 18:00-21:30 HalloVenn i 

Remmenhallen. 

 

Søndag 2. november 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Alle-

helgensdag. Tale ved Hilde 

Tveter. Sang av Cathrine R. 

Dahl. Nattverd. 
Forbønn: Drammen; Tekster: Jos 3:7-
17; Sal 107:1-7, 33-37; Mika 3:5-12; 
Sal 43; 1 Tess 2:9-13; Matt 23:1-12 
 

Søndag 9. november 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler.  

Vi minner om Jubileumskon-

sert med Army Gospel i Bryg-

ga Kultursal om kvelden.  
Forbønn: Kristiansand; Tekster: Jos 
24:1-3a, 14-25; Sal 78:1-7; Ordsp 
6:12-16; (eller Amos 5:18-24; Ordsp 
6:17-20) (eller Sal 70; 1 Tess 4:13-
18; Matt 25:1-13) 
 

Torsdag 13. november 

Kl. 17:00: Dag for forfulgte 

kristne. Felles arrangement 

med byens menigheter. Guds-

tjeneste i Frikirken og påføl-

gende fakkeltog. Se annonse, 

Facebook og hjemmeside for 

informasjon. 



 

      

Fredag 14.– lørdag 15.  

november 

Julemesse. Fredag: 17:00-

20:00 og Lørdag: 11:00-

16:00 

 

Søndag 16. november 

Kl. 18:00 Generasjonsgudstje-

neste og MBU-dag. Ungdoms-

gruppa har ansvar for sang og 

musikk. Jacob Breda Antonsen 

taler. Medlemsopptagelse. 
Forbønn: Lillestrøm; Tekster: Dom 
4:1-7; Sal 123; Sef 1:7, 12-18; Sal 
90:1-8 (9-11), 12; 1 Tess 5:1-11; 
Matt 25:14-30 
 

Onsdag 19. november 

Kl. 11:30 Formiddagstreff. Ka-

ri og Petter Evensen forteller 

og viser bilder fra reiseopple-

velser. 

 

Søndag 23. november  

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler.  
Forbønn: Metodistkirkens Barne– og 
Ungdomsforbund (MBU); Tekster: 
Esek 34:11-16, 20-24; Sal 100; Sal 
95:1-7a; Ef 1:15-23; Matt 25:31-46 
 

Tirsdag 25. november 

Kl. 19:00 Misjon, bibel og om-

sorg. Adventssamling. 

 

Søndag 30. november 

Kl. 18:00 Adventskveld. Ad-

ventsfortellinger og sanger. 
Forbønn: Kragerø og Skien; Tekster: 
Jes 64:1-9; Sal 80:1-7; 17-19; 1 Kor 
1:3-9; Mark 13:24-37 
 

Torsdag 04.desember 

Kl.16.30. Åpen torsdag og ju-

lebord. 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter bestil-

les på telefon  41542838  på 
søndager mellom 9.30– 10.00 

Søndag 07.desember 

Kl.11.00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd 
Forbønn: Tistedal; Tekster: Jes 40:1-
11; Sal 85:1-2, 8-13; 2 Pet 3:8-15a; 
Mark 1:1-8  

Heb 15:5-6 og 8: 
"…..For Gud har sagt: Jeg svikter 
deg ikke og forlater deg ikke. 
Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren 

er min hjelper, jeg frykter ikke. 
Hva kan mennesker gjøre meg?" 
 

"Jesus Kristus er i går og i dag 
den samme, ja, til evig tid." 
 

Da jeg mottok utfordringen bruk-
te jeg kun fem sekunder på å vite 
hvilke ord i Bibelen som har be-
tydd mest for meg i livet.  Det 
har vært tunge tider på veien og 
troen på at Han ikke svikter meg 

og ikke forlater meg, har fungert 

som en mental livbøye.   
 
Jeg utfordrer Bjørg Torptangen til 
å dele sitt bibelvers. 
 
Elisabeth Vinje-Andersen. 

 



 

 Vi ser tilbake 
Sommerens felles gudstjenes-

ter gav nye verdifulle møtepunk-
ter mellom menighetene, og sam-
let godt med folk. Takk til Betel, 
Tabernaklet og Frikirken for flott 
samarbeid! 
Sang og vitnegudstjenesten i 
august fikk veldig gode tilbake-

meldinger, så dette vil vi ha flere 

ganger! Flere hadde valgt en 
sang og sa noen ord om hva 
sangen betydde for dem. Det ble 
nære, fine vitnesbyrd. Takk til 
Kirsti og Jan Erik Norheim som 

hadde ansvar for gudstjenesten! 
”Ingen er bare det du ser” var 
tema for 4 gudstjenester i sep-

tember. I stedet for preken var 
det forskjellige personer som del-
te sin troshistorie. Takk til Gode-
live Ndayisenga, Egil Andreassen, 

Håkon Halvåg og Minerva Dam-
gaard som delte sine fortellinger 
med oss! 
Serviettdama, Inger Lise Skau-

ge, besøkte formiddagstreffet i 
september. Hun hadde med seg 
en liten del av sin store samling, 

og hun tok oss med i mange mor-
somme historier knyttet til servi-
etter. Inger Lise hadde også med 
seg trekkspillet, og sang for oss 
og spilte til fellessanger.  

Åpen torsdag i september sam-

let rundt 70 små og store. M-Kids 
sjarmerte som de pleier med sin 
sang og dans, og denne gangen 
fikk flere nye solister prøve seg. 
Det var stor stas! Albert hadde 
andakt om tilgivelse, og fikk god 
hjelp av noen av barna til å frem-

føre lignelsen om den ubarmhjer-
tige tjeneren. Ten Fourteen ble 
intervjuet om hva de holder på 
med, og de viste bilder fra turen i 
mai. Kaffe, saft og kaker avslut-
tet en koselig kveld i kirken! 

Høsttakkegudstjenesten siste 
søndag i september ble en flott 

opplevelse. Mye mennesker, en 
nydelig pyntet kirke, en fantastisk 

god tale av Maria Pedersen, herlig 
sang og musikk av ungdommene, 
deilige kaker til kirkekaffen, spen-
nende utlodning av grønnsaker, 
frukt og blomster og varmt og 
godt fellesskap! Det kom inn 

kr.10 390 denne dagen. Tusen 

takk! Dersom du ikke har fått gitt 
din gave til høstofferet så kan du 
benytte giro i bladet eller betale 
rett inn på konto. Husk å merke 
betalingen med høstoffer. 

Vi ser fremover 

Generasjonsgudstjeneste er 

det søndag 19.oktober. Da vil M-
Kids synge, og Hilde prest har 
andakt. Vi deler også nattverd, 
og så blir det kirkekaffe etterpå. 
Sang og vitnegudstjeneste blir 
det igjen 26.oktober. Allerede nå 

kan du tenke på om du har en 
sang du vil vi skal synge, og kan-

skje dele dine tanker om sangen. 
Alle helgens dag er første søn-
dag i november. Prest Hilde Tve-
ter taler, og det blir solosang av 
Cathrine, minneord og nattverd. 

Julemesse blir det 14-15 no-
vember. Det blir sanginnslag beg-
ge dager, og andakt på lørdagen.  

Generasjonsgudstjeneste blir 
det på MBU-dagen 16.november. 
Ungdomsgruppa har ansvar for 

gudstjenesten, og teologistudent 
Jacob B. Antonsen har andakt. 
Adventskveld blir det 1.søndag i 
advent. Det blir fortellinger og 
sanger om advent, og flere vil 

delta. 
Åpen torsdag med julebord blir 

det første torsdag i desember. 
Hver familie tar med en rett til 
felles julebord, og det blir ad-
ventssamling i kirken. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Anne Lise og Anne Grete i full sving 
under dugnaden! 

M-Kids synger på Åpen torsdag i sep-
tember. Flere sang solo for første gang! 

Albert har andakt på Åpen torsdag. Det 
handler om en lignelse Jesus fortalte, og 
han får god hjelpe av Andrea og Elvis! 

Høsttakkegudstjenesten kunne vise til 
en høstpyntet alterring. 

Ungdommene synger og spiller på 
høsttakkegudstjenesten. 

Maria Pedersen fra Centralkirken 
holdt preken på høsttakkegudstjenes-
ten. 



 

     Årets sommerfest 

mildt sagt misunte dem. Nytt i 
år var "Familiesamling" for hele 
Sommerfesten hver morgen. Her 
var det et allsidig program med 

blant annet preken, dramatise-
ring, dansing og musikk.  
Ikke nok med at årets husband 

var av ypperste klasse, Ruth og 
Emmanuel Waldron sørget også 
for tidenes gospel-stemning på 
Drottningborg. De arrangerte 

også et gospel-seminar som i 
løpet av få timer resulterte i et 
imponerende kor.  
Fotball-VM var nå for lengst 
over, og det var endelig klart for 

den virkelig prestisjefylte fotball-

turneringen. De fire lagene, Ju-
nior, Tweens, Tenleir og De 
Voksne, var alle klare for å gjøre 
det som måtte til for å kapre 
årets tittel. Dette ga kamper 
preget av høyt offensivt spill, 
tøffe dueller og hårfine målfor-

skjeller. Heldigvis var dommerne 
på plass og sørget for at alle 
ufinheter ble enten straffet eller 
belønnet med frispark. Finalen, i 
år mellom Tweens og Tenleir, 
var så jevn at den gikk over i 
ekstraomganger. Da det så ut til 

at det måtte straffespark til for å 

avgjøre det hele, klarte Tenlei-
ren på utrolig vis å få ballen i 
mål.  

I tillegg til å være en tradisjon i 
seg selv er Sommerfesten på 
Drottningborg innehaver av en 
rekke mindre tradisjoner. Mi-

sjonsmarked, leirer og en mildt 
sagt prestisjefylt fotball-turnering 
er bare noen av grunnene til at 

arrangementet stadig blir en suk-
sess. I år var selvsagt intet unn-
tak. I tillegg kan vi nå med sik-
kerhet føye til "Haldensere" på 

tradisjonslista. Det var nemlig 

ikke bare værmeldingene som 

talte om gode forutsetninger for 
årets Sommerfest; navnelistene 
spådde store mengder haldense-
re på vei i retning Grimstad. Lis-
tene snakket sant og snart be-
gynte AA-skiltede biler å entre 
området - noen mer diskré enn 

andre. Ut kom haldensere av alle 

slag: deltakere, ledere, gutter, 
jenter, unge og ikke-fullt-så-
unge. Noen så nok mest frem til 
å møte igjen gamle kjente, mens 
andre hungret etter å benytte 

autoriteten som fulgte med leder-
tittelen.  
Så var Sommerfesten 2014 i 

gang. Den første kvelden hand-
let, for deltakerne, hovedsakelig 
om bli-kjent-leker, kveldsmat og 
å klage over en alt for tidlig leg-

getid - en leggetid nattevaktene 



 

 et selvsagt leirspråk for 
"nattmanøver". På søndag var det 

slutt på godværet, men verken 
regn eller torden kunne høres når 

flere hundre metodister sang "Tro 
Som Bærer" (flerstemt!) - en 
sang laget spesielt for Sommer-
festen 2014 - på gudstjenesten 
denne morgenen.  
I tillegg til preken, nattverd og 

musikk, skulle det skje noe helt 

spesielt; for første gang skulle en 
prest ordineres på Sommerfes-
ten. Per Bradley mottok det som 
må være den største applausen i 
Sommerfestens historie, og med 
det var Sommerfesten 2014 offi-

sielt over. Nå skulle regnet få 

blande seg med tårer når man ble 
tvunget til å ta farvel med ven-
ner, ledere og eventuelle leirkjæ-
rester. Da er det selvsagt en trøst 
at dette ikke var siste gang - 
Sommerfesten er jo en tradisjon. 

 

Skrevet av Jørgen Konradsen 
Foto: Karl-Anders Ellingsen og fra 
MBU sin facebookside 

Inntektene fra årets misjonsmar-
ked gikk til skolestoler i Liberia. 

Med et mål om å samle inn omlag 
70.000 kroner var det bare å åp-

ne lommebøkene for de mangfol-
dige varene, tjenestene og aktivi-
tetene. Blant annet er svampkas-
ting i ferd med å bli en ubehage-
lig tradisjon, og her kommer det 
tydelig frem hva folk virkelig sy-

nes om en. Målet om 70.000 ble 

selvsagt ikke et problem for små-
sadistiske metodister.  

Den siste kvelden ble en inn-
holdsrik en. Noen av Tweenserne 

arrangerte for andre år på rad 
brødre-duell mellom brødrene 
Buckholm Pettersen. Tidligere har 

denne konkurransen endt med 
slikking av hverandres føtter 
samt Jonas iført en Liverpool-

drakt, og da begge i år pådro seg 
frostskader av 2. grad, må det 
kunne kalles en verdig oppfølger. 
Deretter var det duket for under-
holdningskveld i café-teltet. Her 

ble det quiz, underholdning og 
produksjon av peanøttsmør. Etter 

møtet gikk noen til sengs, Twe-
ens hadde rebusløp, mens Tenlei-
ren ikke fikk andre beskjeder enn 
om å kle godt på seg. Dette er  



 

     

veldig glad i. Jeg har funnet meg 

en menighet som mange av dere 

der hjemme kjenner til. Central-

kirken, som er den største av de 

tre metodistmenighetene i Oslo. 

Der er Ola Westad prest og det er 

nok av folk på min alder som jeg 

kan leke med. Vi var forrige helg 

på menighetstur til Åh i Sverige. 

Og på turen til Åh kjørte vi innom 

en av Haldens flotteste turistat-

traksjoner; Nordby. Og jeg fikk jo 

der lose denne turistgruppen 

rundt på dette hjemmekjære sen-

teret og fikk med en currywurst, 

«litt» godteri og gode opplevelser 

videre med på den times lang 

kjøreturen til Åh. På Åh talte Mar-

cus Olson, det nye ungdomskoret 

til Central sang, der jeg selv fikk 

delta i bandet, og jeg fikk bli 

kjent med noen flere i menighe-

ten. Det var noe av det jeg hadde 

gjort de siste åra, og selv om jeg 

virkelig trives i Oslo, så vil jeg 

nok til syvende og sist vende til-

bake til kjære Halden. 

Nå begynner det tredje året uten-

for den lille vakre byen helt syd i 

Østfold. Nå oppholder jeg meg en 

time og et kvarter nordover fra 

Østfolds perle og i en avkrok av 

Norges eneste og flotteste hoved-

stad. Her bor jeg nå med en felles 

Haldenser; Jacob Breda Antonsen i 

fra Frikirken. Vi er nå inne i det 

andre året i samme leilighet på 

Abildsø, er fremdeles gode venner 

og har nettopp kjøpt det nye spillet 

fifa 15 for de som er interessert i 

sånt. Men hva har jeg gjort de siste 

tre åra? Som student har jeg mer 

eller mindre sittet inne i et lukket 

rom og klimpret på min gitar. Si-

den Jacob sitter inne i stuen med 

2000 sider pensum og jeg har hatt 

maks 200 sider å forholde meg til, 

så er det mye død tid som må slås 

i hjel, og det blir med min flotte 

sedergitar. Jeg studerer på Norges 

Musikkhøyskole (NMH), og har en-

da ikke gått lei det heller. Jeg har 

forhåpentligvis plass på denne sko-

len i ca. 4 år til. Året før Musikk-

høyskolen var jeg student på en 

folkehøyskole. Ja, til og med en 

folkehøyskole der Metodistkirken i 

Norge har et lite eierskap, så det 

skal ikke råde noen tvil om at jeg 

var i trygge hender. Jeg gikk et år 

på Toneheim. I bunn og grunn for 

å øve så jeg kunne komme inn på 

Musikkhøgskolen, men jeg hadde 

et svært minneverdig år på veldig 

mange måter. Men tilbake til ho-

vedstaden, som jeg faktisk har blitt  

Brev hjem 
fra Jonas Buckholm Pettersen 
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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 


