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Mens du hviler 
Dette er tittelen på en bok jeg hol-

der på å lese. Den er skrevet av 
Thomas Sjödin, og handler om hvi-
len, og spesielt hviledagens, betyd-
ning. Da Gud var ferdig med å skape 
hvilte han, og hans skaperordning 
gir oss en dag for hvile. Guds bud 

ber oss holde hviledagen hellig. Men 
nå er hviledagen under mer press 
enn noen gang. Dersom forslaget 
om søndagsåpne butikker blir ved-
tatt vil det bli enda vanskeligere å 
sette av en dag for hvile. Men å hol-
de hviledagen hellig gjelder vel bare 

for kristne? Eller å holde sabbat er 
vel bare for jøder? Dette er vel på-
bud som ikke vår moderne verden 
har bruk for? Mennesker i dag vil be-
stemme selv hvordan de vil innrette 
sitt liv og sin hverdag. Og hvilen blir 
for mange nedprioritert. Det er jo så 

mye man vil ha med seg, så mye å 
holde seg oppdatert på. Det gjelder 
å være effektiv, og å produsere 
mest mulig. Og de som velger å hvi-
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le, enten det er en dag i uken eller 
med jevne mellomrom, kan risike-
re å bli sett på som late.  
Thomas Sjödin sier at hvilen er 

skapt, og dermed en del av det 
oppdraget det er å være mennes-
ke. «Derfor kan man si at den 
som hviler tar livsoppdraget på 
alvor. Den som undervurderer 
hvilen tar lett på oppdraget», skri-
ver han. Å sette av en dag til hvile 

er ikke bare for religiøse mennes-
ker. Det er et dypt menneskelig 
behov som vi er skapt med, og 
må ta på alvor. Så finnes det 
mange måter å hvile på. Det 
handler ikke bare om å ligge so-

faen, men det å gjøre ting som gir 
glede og ny energi. Og å la en dag 
være annerledes enn alle de 
andre dagene i uken. Når vi hviler 
blir vi mer mottagelige for det li-
vet har å by på. Gud hvilte etter 
at han hadde skapt. Jesus gikk 

med jevne mellomrom for seg 
selv for å hvile. Også skulle ikke vi 
ha behov for å hvile? Det skjer 
noe mens du hviler, sier Sjödin. 
Og jeg tror han har rett! 



 

     

av vårt nye misjonsprosjekt: 
Oppussing og utbygging av en 

skole i nærheten av vannpumpen. 
Menighetskonferansen blir i år 
allerede torsdag 5. mars. Det be-
tyr at dere som ønsker forandring 
i verv må gi beskjed så fort som 
mulig, og dere som skal levere 

rapport og regnskap må levere 
det senest 22. februar. Siden det-
te er en torsdag, legger vi opp til 

at tilsynsmann Øyvind Helliesen 
spiser middag i kirken, og at vi 
har en samling hvor barn, ung-
dom og foreldre får møte tilsyns-

mannen. Myldredagen avsluttes 
litt før, og menighetskonferansen 
starter til vanlig tid kl. 19.00. 
Årskonferansens hovedkomite 
jobber godt sammen, og pro-
grammet er i hovedsak klart. I 

tillegg til de vanlige gudstjenester 

og forhandlinger blir det konsert, 
pilgrimsvandring i byen i samar-
beid med byjubileumskomiteen, 
samt festmiddag.  
Dette er en flott mulighet til å vi-
se hva menigheten vår står for, 

og derfor vil blant annet ungdom-
mene være godt synlig, og vi vil 
bruke våre mange dyktige sang- 

og musikkrefter i gudstjenester, 
konsert og festmiddag. Motto for 
årskonferansen er «Gud med 
oss» - med undertema for hver 

dag. Vær med og be for årskonfe-
ransen! 

Informasjon 
Prest Hilde Tveter begynte i 
80% jobb 01.01.15., og det vil 
være situasjonen inntil videre. 
Håpet er å være i full jobb etter 
sommerferien– om ikke før. 
«Etter skoletid»  

Så snart 2015 og det nye skole-
semesteret var i gang, startet vi 
opp det lenge omtalte diakoni-
prosjektet vårt. Vi samler ung-

dommer i kirken på tirsdager 
mellom 14:00 og 16:00. 

Målet med «Etter skoletid» er å 
være et positivt alternativ etter 
at skoledagen er over. Da kan 
ungdommene komme hit i stedet 
for å gå rundt i byen eller være 
alene hjemme. Vi tilbyr brettspill, 
bordtennis og andre hyggelige 

aktiviteter. Fremfor alt tilbyr vi 

samvær og en positiv atmosfære. 
Vi har en fin gjeng som kommer, 
men vi har plass til MANGE flere.  
Misjonsprosjektet 
Vi kan med glede melde at me-
nigheten er i mål med finansie-

ringen av brønnen i Lavulema, 
Sierra Leone. Vi takker alle som 
har bidratt økonomisk, og selv-
sagt også alle som har brukt av 
sin tid på å selge småkaker, fri-
merker og andre ting som har 

kommet misjonsprosjektet til go-
de. Årets misjonsdag (omtalt se-
nere i bladet) med besøk fra To-
ve Odland innebar presentasjon 

Vi gratulerer 
Bjørn Andersen  med 80 årsdagen 26.mars. Vi ønsker Guds vel-
signelse over dagen og fremtiden! 
 

Hjertelig takk til menigheten for den vakre blomsterbuketten til 
min 75-årsdag, for gode ord fra Sefanja 3,17-18a, og for besøk. 
Det varmet!  - Jorunn Nielsen 



 

 Faste samlinger: 
Tirsdag 
Kl. 13:30-16:00: «Etter skoletid» 
Kl. 19:00 Misjon, bibel og om-
sorg (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/ /kirkekaffe 
Kl. 18:00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

Søndag 15.februar 

Kl.11:00 Gudstjeneste. Eldar 

Karlsen taler. Sidsel Grønberg 

leder. Sang og musikk v/Ove 

og Dina Billington. 
Forbønn: Sarpsborg og Tune; Teks-
ter: 2 Kong 2:1-12; Sal 50:1-6; 2 Kor 
4:3-6; Mark 9:2-9 

 

Onsdag 18. februar 

Kl. 11:30 Formiddagstreff. 

Gjester: Borge Kristoffersen, 

Turid Pettersen og Annie Gul-

brandsen  

 

Søndag 22. februar 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler.  
Forbønn: Halden; Tekster: 1 Mos 9:8-
17; Sal 25:1-10; 1 Pet 3:18-22; Mark 
1:9-15 

Tirsdag 24. februar 

Kl.19 Misjon, bibel og omsorg. 

 

Søndag 01. mars 

Kl. 18:00 Samtalegudstjenes-

te i Wesleysalen. H.Tveter le-

der. Musikk v/Roy Torptang-

en. Nattverd . 
Forbønn: Metodistkirken i Norge, Na-
sjonalt arbeid; Tekster: 1 Mos 17:1-7, 
15-16; Sal 22:23-31; Rom 4:13-25; 
Mark 8:31-38 
 

Torsdag 05. mars 

Kl. 16:30 Myldredag med be-

søk av tilsynsmann. 

Kl.19:00 Menighetskonferanse 

 

Fredag 06.mars 

Kl. 11:00 Kvinnenes interna-

sjonale bønnedag i Metodist-

kirken. 

 

Søndag 08. mars 

Kl. 11:00 Felles gudstjeneste i 

Berg kirke på kvinnedagen. 

H.Tveter taler. Sang av Mar-

grethe Gaulin og korgruppe. 
Forbønn: Hammerfest; Tekster: 2 
Mos 20:1-17; Sal 19; 1 Kor 1:18-25; 
Joh 2:13-22 

 

Søndag 15. mars 

Kl. 11:00 Sang og vitneguds-

tjeneste i Wesleysalen ved 

Anne-Marie og Egil Andreas-

sen. 
Forbønn: Tromsø; Tekster: 4 Mos 
21:4-9; Sal 107:1-3, 17-22; Ef 2:1-
10; Joh 3:14-21 

 

Onsdag 18.mars 

Kl.11:30 Formiddagstreff. 

Gjest: Kunstner Helge Skån-

lund. 



 

     Søndag 22. mars 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Vårof-

fer. Tale ved Bjørn Olsen.  
Forbønn: Finnsnes, Harstad/Narvik og 
Skånland; Tekster: Jer 31:31-34; Sal 
51:1-12; Hebr 5:5-10; Joh 12:20-33 

 

Tirsdag 24.mars 

Kl. 19 Misjon, bibel og omsorg 

 

Torsdag 26.mars 

Kl.16:30 Åpen torsdag 

 

Søndag 29. mars  

Kl. 18:00 Palmesøndag. Sang-

gudstjeneste. H.Tveter taler. 
Forbønn: Metodistkirkens kvinnefor-
bund; Tekster: Mark 11:1-11; Sal 
118:1-2, 19-29; Jes 50:4-9a; Sal 
31:9-16; Fil 2:5-11; Mark 14:1-15:47 

eller Mark 15:1-39 (40-47) 

 

Skjærtorsdag 02. april 

Kl. 18:00 Nattverdgudstjenes-

te sammen med Tistedal. Ray 

Svanberg taler. Kveldsmat 
Tekster: 2 Mos 12:1-4 (5-10), 11-14; 
Sal 116:1-2, 12-19; 1 Kor 11:23-26; 
Joh 13:1-17, 31b-35 

 

Langfredag 03. april 

Kl.11:00 Felles gudstjeneste i 

Immanuels kirke.  
Tekster: Jes 52:13-53:12; Sal 22; 
Hebr 10:16-25; Joh 18:1-19:42 
 

1.påskedag 05.april 

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste. 

H.Tveter taler.  
Forbønn:  Bodø; Tekster: Apg 10:34-
43; Sal 118:1-2, 14-24; 1 Kor 15:1-
11; Joh 20:1-18; Mark 16:1-8 

 

Fredag 10.april 

Kl.11:30 Jubileumsgudstje-

neste i Immanuels kirke. M-

Kids deltar i felles barnekor. 

Søndag 12. april 

Se oppslag/avis/hjemmeside 

for tidspunkt. Gudstjeneste v/ 

ungdomsgruppa. 
Forbønn: Soltun Folkehøgskole; Teks-
ter: Apg 4:32-35; Sal 133; 1 Joh 1:1-
2:2; Joh 20:19-31 

 

Onsdag 15.april 

Kl. 11.30 Formiddagstreff. 

Gjest og andaktsholder er Al-

bert A. Gjøstøl – ”Israel før og 

nå”. H. Tveter leder. 

 

Helgen 17.-19. april:  

Sangfest på Kjølberg 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

bestilles på telefon 41542838  
på søndager mellom 9:30–10:00 

Jesaja 41:10. 
Frykt ikke, for 
jeg er med deg, 
vær ikke redd, 
for se, jeg er 
din Gud! Jeg 
gjør deg sterk 

og hjelper deg 
og holder deg 
oppe med min 
rettferds høyre 
hånd. 
 

Uansett hvor du er i troen, om du 
sliter, sørger eller har det bra - så 
er Gud der. Dette finner jeg styr-
ke i. Jeg utfordrer Cecilie Billing-
ton Hedin til å dele sitt favorittbi-
belvers! 

-Hilde Heimly Sæther 



 

 Vi ser tilbake 
Til juletrefesten 4. januar had-

de mellom 80 og 90 mennesker 
funnet veien til kirken, og fikk 
igjen oppleve et sprudlende M-
Kids synge og danse. Barne- og 
ungdomsarbeider Albert A. 
Gjøstøl hadde tatt med seg både 
kona Iselin og datteren Aliyah når 

julefortellingen skulle formidles. 
Sistnevnte opptrådte som ver-
dens søteste esel! Ellers var det 
alt en juletrefest skal inneholde, 
og det ble en flott oppstart på det 
nye året! 

Samtalegudstjeneste var det 
18. januar. Tema var «ønsker for 
det nye året», og det ble en god 
og kreativ samtale rundt borde-
ne. Flere gav uttrykk for at det 
var en fin måte å feire gudstje-
neste på, og vi vil ha flere slike 

dette halvåret. 
Bibeldagen ble markert med 
felles gudstjeneste i Immanuels 
kirke 25. januar. Frode Næss tal-
te, Salen hornorkester og Marie 
Håkensen stod for musikken, og 
flere representanter for de ulike 

menighetene deltok med lesning 
av tekster og bønner. Kollekten 
gikk til bibelarbeid i Egypt. 
Formiddagstreffet hadde en 
spennende start på det nye året. 
Terje Nohr, som har vært speider 

i vår menighet,  tok oss med til-
bake til 1950 og 60 tallets Halden 
i ord og bilder. I februar vil Borge 
Kristoffersen ta oss med på tur i 
Haldensmarka, og i mars vil Hel-
ge Skånlund fortelle om sin kunst 

og sitt liv som kunstner. 

Misjonsdagen ble en festdag i 
kirken. M-Kids sang og danset 
flotte sanger og danser som pas-
set til dagen—bl.a. «Hjertevenn» 
som handler om å bry seg om de 
som ikke har det så bra som oss. 

Tidligere misjonssekretær, Tove 
Odland, talte om det lille frøet 

som spirer og blir til noe stort. 
Hun kunne også presentere for 

oss menighetens nye prosjekt 
som er oppussing av en skole i 
samme landsby som vi har støttet 
med brønn. Flere ungdommer 
deltok med tekstlesning, Jenny 
Norheim med vakker sang og Al-
bert Gjøstøl ledet det hele på en 

god måte. Etterpå var det kirke-
kaffe med utlodning. Til sammen 
kom det inn kr. 4 872 til skolen i 
Lavulema! 

Vi ser fremover 
Kvinnenes internasjonale bøn-

nedag er i år i vår kirke. Sidsel 
B. Grønberg leder, og prest Hilde 
Tveter taler. Flere andre deltar, 
og kollekten går i år til hjelp for 

voldsutsatte på Bahamas. 
Felles gudstjeneste i Berg kirke 
blir det på kvinnedagen 8. mars. 

Sogneprest Kristin Bakkevig er 
liturg, prest Hilde Tveter taler, og 
representanter for Sanitetsfore-
ningen deltar. Etter gudstjenes-
ten er det samling med panel-
samtale og bevertning på Sani-
tetshuset. 

Våroffer blir det 22. mars. Gene-
ralsekretær i Frie evangeliske 
forsamlinger, Bjørn Olsen, er da-
gens taler. 
Påskens gudstjenester følger 
malen fra de siste årene med 

sanggudstjeneste på palmesøn-
dag, felles nattverdgudstjeneste 
med Tistedal på skjærtorsdag, 
felles gudstjeneste for alle menig-

heter i Immanuels kirke på lang-
fredag og høytidsgudstjeneste på 
1. påskedag. På skjærtorsdag 

taler Ray Svanberg, og det blir 
kveldsmat etterpå. 1. påskedag 
er prest Hilde Tveter dagens ta-
ler. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Øverst: Tekstlesning julaften v/ Precious og Henriette. 

Midten: Band og kor synger ”En stjerne skinner i natt” på julaften. 

Nederst: M-kids bidro som vanlig med nydelig sang og dans på misjonsdagen. 



 

     Intervju med en fjorårskonfirmant 

Jeg syns det blir spennende, og 
jeg gleder meg til å lære å stå 

på egne ben! Og så vil jeg jo 
komme hjem i helgene. Jeg vil 
jo gjerne på ungdomsgruppa 
fortsatt!  
 

- Men du kan tenke deg å drive 
gård? 
Ja, det er drømmen. Men du vet 
jo aldri. Jeg vil jo gjerne finne 
meg en gård jeg kan drive, og 

så må den ikke være altfor langt 
unna! 

 
- Har du noen råd til neste års 
konfirmanter? 
Ja. Ikke prøv å være «kongen» 
på leiren når du drar på konfir-
mantleir. Det funker ikke alltid 

like bra. Vær snill mot leirsjefen. 
 
Vi takker Pål Andor for interv-
juet, og ønsker ham lykke til 
med stor velsignelse og hjelp på 
veien videre. 

Pål-Andor var konfirmant i 
Halden metodistkirke i fjor. 

Nå er han i ferd med å fullføre 
ungdomsskolen. Hvordan er 
livet hans, og hva venter i 
fremtiden? 
 

- Savner du konfirmanttiden? 
Det var jo veldig moro! Noen 
ganger skulle jeg ønske vi fort-
satt hadde timer her. Vi hadde en 
ålreit lærer. 

 
- Hva slags planer har du etter 

ungdomsskolen? 
Jeg har bestemt meg for at jeg 
vil gå på Tomb jordbruksskole i 
Råde. Det blir moro, tror jeg. Og 
så er det jo internat, hvor du blir 
en del av et ordentlig miljø. Sko-

len er kristen, så jeg tror det blir 
ordentlig bra fellesskap. Jeg skal 
gå sammen med mange bonde-
folk der, da! Så det blir vel bonde 
av meg. 
 
- Men er det ikke skummelt å 

reise hjemmefra så tidlig, da? 



 

 

syke mennesker. Han påla sine 
medarbeidere å besøke de syke i 
sitt distrikt 3 ganger i uken for å 
se til hvordan det stod til med 

deres sjel, gi dem veiledning, å 
sette seg inn i deres sykdom, og 
skaffe det de trengte for å lette 
deres plager, ja gjøre alt for dem 
som de var i stand til. John 
Wesley engasjerte seg også i 
kampen mot slaveriet. Ut fra 

hans menneskesyn var det helt 
uakseptabelt at noen skulle eie et 
annet menneske. Det er ingen tvil 
om at John Wesley var opptatt av 
hele mennesket! Han mente også 
at man måtte se hele Guds ska-

perverk i sammenheng. Derfor 
var han også opptatt av at man 
skulle behandle dyr ordentlig, og 
foreldre måtte lære barna det 
samme. Han var ikke vegetaria-
ner, men mente at jakt bare skul-
le være til nytte, og ikke for moro 

skyld. Og siden den endelige frel-
sen gjelder hele skaperverket 
kommer det selvsagt til å være 
dyr i himmelen! 

I tillegg til spennende foreles-
ninger med Randy Maddox var 
det mulighet for skiturer, svøm-
ming, vaffelspising på kafeen!, og 

selvfølgelig 

åndelig og 
sosialt fel-
lesskap. Det 
var altså en 
svært holis-
tisk lands-

samling, og 
den gjorde 
godt for 
både kropp, 
ånd og sjel! 

Tradisjonen tro ble uke 4 tilbrakt 

på Hermon høyfjellsenter sam-
men med gode kollegaer. Denne 
gangen var det Metodistkirkens 
teologiske seminar som var an-
svarlig for landssamlingen, og de 
kunne varte opp med undervis-
ning med en av USA sine beste 

metodistteologer, Randy Maddox. 
Han hadde valgt som tema: Ho-
listisk frelse. Det handlet om 
hvordan John Wesleys helhetssyn 
på frelsen og livet kan bidra til 
vår forståelse og vår tjeneste i 

dag. 
 
At John Wesley var opptatt av 
menneskers helse kan vi vite 
fordi han gav ut en bok hvor han 
samlet helseråd, og hvordan man 
kunne behandle ulike sykdom-

mer. Boken het «Primitive 
physick», og kan vel best sam-
menlignes med det vi kaller 
«kjerringråd». Her er mye merke-
lig og morsomt å lese, og flere av 
rådene ble lest under festmidda-
gen til god latter.  Et eksempel: 

«Har du plager med astma så 
kutt en lakrisstang i biter. Legg 
dem i vann i 24 timer. Drikk så 
vannet. Og for hodepine hadde 
han dette rådet: Massere hodet i 
et kvarter, eller man smøre inn 

hodet med ferskpresset saft av 
en sitron. Om man studerer brev-
vekslingen til John Wesley så vil 
man ofte finne helseråd i tillegg 
til åndelig veiledning. Også i sine 
dagbøker er han opptatt av hvor-
dan man kan forbedre mennes-

kers helse. Det er ikke så rart 
siden han og hans medarbeidere 
arbeidet mye blant fattige, og 
sikkert stadig kom i kontakt med 

Betraktninger fra en landssamling 
Av Hilde Tveter 



 

     

for at vi som enkeltmennesker og 
menighet kan bli enda mer enga-
sjert i vårt trosliv. Men selv om 
den er lavest så har den likevel 

økt fra 41 i 2010 til 45 nå. Så vi 
er på rett vei! Det som er verd å 
merke seg er at vår minimums-
faktor gjennom flere menighets-
profiler, «varme relasjoner» har 
forbedret seg kraftig. I 2008 var 
den på 38, i 2010 på 43, mens 

den nå er på hele 54.  Det fortel-
ler oss at vi er på god vei til å nå 
det som vi har som visjon og ver-
dier—nemlig å være en varm, 
inkluderende, nær og disippelgjø-
rende menighet. Nå skal vi se 

nærmere på resultatene, og sette 
oss nye mål for tiden som ligger 
foran. Tusen takk til alle dere 
som har svart på spørreskjema! 
Profilen vil bli presentert under 
menighetskonferansen 5. mars. 

Ny menighetsprofil er klar, og den 
viser enda en gang en forbedring 
når det gjelder gjennomsnittsscore. 
Den var på 55,9, og de to forrige 

profilene hadde 54,14 i 2010 og 
50,6 i 2008. I 2008 var det «varme 
relasjoner» som var minimumsfak-
tor, mens det de 2 siste gangene 
har vært «engasjert trosliv» som 
har gitt lavest score. Maksimums-
faktoren har faktisk variert. I 2008 

var vi best på «livsnære grupper», 
i 2010 var det nådegavebasert tje-
neste», og nå er det altså 
«behovsorientert evangelisering» 
som er menighetens sterkeste side. 
Profilen sier noe om at vi er en me-

nighet som har et tilbud som kom-
muniserer med menneskers behov 
i dag. Menigheten er godt organi-
sert, og de fleste har en tjeneste 
som passer til deres nådegaver. 
Det som er vårt forbedringspoten-
sial er å legge bedre til rette  

Menighetsprofilen  
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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 
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www.berg-sparebank.no 

   Ledig annonseplass 
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