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Jes 49:15 
Kan en kvinne glemme  sitt diende 

barn, en omsorgsfull mor  
det barnet hun bar? 
Selv om de skulle glemme, 
skal ikke jeg glemme deg. 
 
Som nybakt far for andre gang kom-

mer jeg stadig tilbake til vers som 
dette. Det lille, hjelpeløse barnet må 
bæres, vugges, vaskes, smøres, ma-
tes, skiftes på, synges for og mye, 
mye mer. Rent praktisk gjør hun ik-
ke noe annet enn å ta imot næ-
ringen hun blir tilbudt – og selv dét 

er ingen garanti. 
 Jes 49:15 sammenligner av-
hengighetsforholdet med det mellom 
Gud og den troende. Jammen kjen-
nes det ikke slik noen ganger! Alle 
mine bønner til Gud om det ene og 
det andre – og så lite jeg føler meg i 

stand til på egen hånd. Lik barnas 
klagesang til mor og far løfter også 
vi stemmen til vår Far i Himmelen 
(eller burde gjøre det) - og hvor 

En hilsen til deg 
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Halden  

mye mer skal ikke han gi oss det 
vi ber om (Matt 7:11)? 
 For litt større barn kan det 
være vanskelig å gå til mor og far 

når stoltheten gnager. Stadig kan 
man gjøre eller tenke ting man 
skammer seg over. Det er da det 
er godt å ha en Storebror som 
hjelper. Han har gått veien før 
oss, og snakker stadig pent til Far 
om oss. 

 Gud spør retorisk om en 
kvinne kan glemme sitt diende 
barn. Nei, det skal nok noe til. 
Uten å gå i detalj om flaskevar-
ming eller brystspreng og mating-
ens andre viderverdigheter, kan 

man trygt si at den nybakte mor 
vanskelig glemmer den lille. Langt 
mindre vil en omsorgsfull mor 
glemme sitt barn. I enda mindre 
grad vil Gud glemme sitt barn - 
deg. Dette er et løfte fra Gud, den 
allmektige. 

 Tenk det! Uansett hvor liten 

og ubetydelig du måtte føle deg, 

er Gud dypt investert i deg og din 

fremtid. Dét kan vi hvile i. 

- Albert Andersen Gjøstøl 



 

     

menigheten på denne måten kan 

du ta kontakt med hovedkonto-

ret: post@metodistkirken.no eller 
telefon 23332700. Takk for ditt 
bidrag! 
Restaureringen av Busterudga-
ta 4 er nå fullført. Bjørnstad bygg 
har nå rettet opp alle de feil som 

ble gjort av det firma som opprin-
nelig hadde dette oppdraget. Vi 
er godt fornøyd med arbeidet 
som er utført av Bjørnstad bygg. 
Oppussing av kirken innvendig 
er i gang. Inngangsparti, gang og 
vegger i kirkesal er malt. Noe 

malearbeid gjenstår, og det vil 
også bli lagt nytt teppe i alter-
ring, ny løper og gulvbelegg i 
gang og garderobe. Dette er en 
enkel oppussing for å gjøre kirken 
penere til årskonferansen. Vi har 
selvsagt drømmer og planer om 

en mer omfattende oppussing av 
kirkerommet, men dette må ven-
te til vi får avklart hva som har 
skjedd med grunnen ved siden av 
og under kirken. 
Dugnad må vi ha før vi ønsker 

velkommen til årskonferanse i ju-
ni. Datoer er enda ikke bestemt, 
men følg med! Hele kirken skal 
vaskes ren, det blir maling av til-
bygg og B4, og noe malingsar-
beid inne. Her trengs mange gode 
krefter og arbeidsomme hender! 

Dugnad er sosialt, gøy og veldig 
nyttig og nødvendig! 

Informasjon 
Menighetskonferansen ble av-
holdt 5. mars. Rapportene gir et 
bilde av en aktiv menighet som 
det siste året har rettet fokus litt 
mer utover seg selv. Dette viser 
blant annet våre misjon og diako-

niprosjekt. Regnskapet viser for 
første gang på mange år et over-
skudd (58 974,-), men det skyl-
des reduserte lønnsutgifter pga 
prestens sykefravær. Når det 
gjelder valg ble hele menighets-

rådet gjenvalgt, og ellers var det 
kun små endringer. Nytt medlem 
i personalkomiteen er Vidar Pet-
tersen, ny kvinnekontakt Sidsel 
B. Grønberg og ny nattverdsmed-
hjelper Brith B. Pettersen.  Vår 
regnskapsfører gjennom flere år, 

Gerd Røsok, har sagt fra seg 
denne tjenesten. Vi takker Gerd 
for den fantastiske jobben hun 
har gjort! Det har ikke lykkes å få 
noen til å ta på seg denne tjenes-
ten, så løsningen blir antagelig å 
kjøpe tjenesten fra hovedkonto-

ret. Menighetskonferansen ble 
avsluttet med en fin nattverds-
stund i kirken. 
Skattefrie gaver er en fin måte 
å gi til menigheten på. Det er nå 
mulig å få fradrag fra skatteplik-

tig inntekt på inntil 20 000 kr. 
Gavene må da gå via hovedkon-
toret for å registreres der. Der-
som du ønsker å gi din gave til 

Tusen takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i forbin-
delse med Elisabeth Synnøve Langaas sin bortgang og begravel-
se! Lars Johan Langaas m/familie 
 

Tusen takk til Lars Johan Langaas og hans familie for at dere 
valgte å la minnegaven etter Elisabeth gå til menighetens arbeid. 
Tusen takk for gaven på kr. 9950,-!  Menighetsrådet 



 

 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 

23.-25. april: 

Kakelotteri på Rema 1000 

Svingenskogen. 

 

Lørdag 25. april: 

Kl. 12:00-18:00 Bilrebusløp i 

regi av ungdomsgruppa.  

Middag 16:00 i kirken. 

 

Søndag 26. april: 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med 

nattverd og medlemsoppta-

gelse. Sang og musikk ved 

Dina og Ove Billington. H. 

Tveter taler. 
Forbønn:Molde; Tekster: Apg 4:5-12; 
Sal 23; 1 Joh 3:16-24; Joh 10:11-18 

 

Tirsdag 28. april: 

Kl. 19:00 Foreningen Misjon, 

bibel og omsorg. 

 

Søndag 03. mai: 

Kl. 18:00 Samtalegudstjenes-

te. H.Tveter taler. 
Forbønn: Trondheim; Tekster: Apg 
4:5-12; Sal 22:25-31; 1 Joh 4:7-21; 
Joh 15:1-8 

    

Torsdag 07. mai: 

Kl. 16:30: Sommeravslutning 

for Myldredagen.  

 

Søndag 10. mai: 

Kl. 11.00 Gudstjeneste. Sidsel 

B. Grønberg leder. Albert 

Gjøstøl taler.  
Forbønn: Centralkirken Bergen; Teks-
ter: Apg 10:44-48; Sal 98; 1 Joh 5:1-
6; Joh 15:9-17 

 

Søndag 17. mai:  

Kl. 10:45: Kort samling med 

sang, musikk og dikt. Cathrine 

R.  Dahl og Jan Erik Norheim 

bidrar. 

Kl. 11:00: Kafeteria. 
Forbønn: Konge, Storting og regje-
ring; Tekster: Apg 1:1-11; Sal 47; Ef 
1:15-23; Luk 24:44-53 

 

Onsdag 20. mai: 

Kl. 11:30: Formiddagstreff. 

Egil Andreassen leder. Andakt 

ved H. Tveter. Se annonse. 

 

Søndag 24. mai: 

Kl. 11:00 Pinsedag. Felles 

gudstjeneste i Busterudpar-

ken. H. Tveter taler. Sang av 

Cathrine R. Dahl. Mye sang og 

musikk. 
Forbønn: Første Metodistkirke Ber-
gen; Tekster: Apg 2.1-21; Sal 104:24
-34, 35b; Rom 8:22-27; Joh 15:26-



 

     27; 16:4b-15 

 

Mandag 25. mai: 

Kl. 11:00 2. Pinsedag. H. Tve-

ter taler. Fellesgudstjeneste 

m/ Immanuels kirke. 

 

Søndag 31. mai:  

Kl. 11:00 Gudstjeneste  

H. Tveter taler. Nattverd. 
Forbønn: Sotra; Tekster: Jes 6:1-8; 
Sal 29; Rom 8:12-17; Joh 3:1-17 

 

Søndag 07. juni:  

Kl. 18:00: Samtalegudstjenes-

te. H. Tveter innleder til sam-

tale. 
Forbønn: Metodistkirkens teologiske 
seminar; Tekster:1 Sam 8:4-11 (12-
15, 16-20 (11:14-15); Sal 138; 2 Kor 
4:13-5:1; Mark 3:20-35 
 

Lørdag 13. juni: 

Familiefestival i Busterudpar-

ken v/jubileumskomiteen. 

 

Søndag 14. juni:  

Kl. 11:00 Takkedag. H. Tveter 

taler. Nattverd. 
Forbønn: Haugesund; Tekster: 1 Sam 
15:34-16:13; Sal 20 eller 92; 2 Kor 
5:6-10 (11-13, 14-17; Mark 4:26-34 
 

Torsdag 18. - søndag 21. 

juni: Årskonferanse 

(Se eget program) 

 

Søndag 28.juni: 

Kl.11.00: Felles sommerguds-

tjeneste for menighetene i 

Halden på torget. Mat og hav-

nefestival.Forbønn: Metodistkirkens 

Årskonferanse; Tekster: 2 Sam 1:1, 
17-27; Sal 130; 2 Kor 8:7-15; Mark 
5:21-43 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

Jeg vil dele fra 
Paulus første 
brev til Korin-
terne, kap 13, 
vers 4-7. 

 
Jeg ønsker at vi 

skal møte hver-
andre med 
kjærlighet i 
Halden Meto-
distkirke. Se at vi alle utfyller for-
skjellige roller i den fine menig-

heten vår. La oss løfte hverandre 
opp og frem! Jeg vil utfordre Dina 
Cecilie Billington til å dele sitt 
bibelvers. 

-Cecilie Billington Hedin 

Årets julemessekomité er 

allerede i full gang, og de 

trenger gevinster til hovedut-

lodning. De må vite om ge-

vinster innen 5.juni. Gi be-

skjed ti l Ellen Tveter 

(91603161).  

Loddbøker vil bli delt ut før 

sommeren. Det bare å begyn-

ne å være kreativ i forhold til 

det som skal lages til messa 

også! 

Neste julemessemøte er 20. 

mai. Da lages det lysestaker. 

 

Vel møtt!  



 

   Minneord 
Elisabeth Synnøve (Lisbeth)

Langaas ble født 8. mai 1934 i 

foreldrenes hjem «Vestås» i Has-

lundsveien. Her vokste hun opp 

sammen med storebror Åsmund. 

Foreldrene var aktive i Metodist-

kirken, og de to barna var allere-

de den gang 4. generasjon meto-

dister. Lisbeth ble tidlig tatt med 

til kirken, og fant sin plass der. 

Først i søndagsskole og speider, 

siden i ungdomsforening, sangkor 

og musikklag. I speideren var hun 

troppsleder. I en periode var hun 

også menighetens kasserer, og 

satt i menighetsrådet. Lisbeth var 

veldig glad i menigheten, dyktig i 

de oppgaver hun tok på seg, og 

trofast tilstede på menighetens 

samlinger. 

Lisbeth var veldig omsorgsfull, og 

hadde et stort hjerte for familien 

sin.  De var ofte i hennes tanker 

og bønner. Barnebarn og olde-

barn minnes en mormor som har 

gitt dem gode verdier i livet, og 

som har vist så mye omsorg.  

Den siste tiden slet Lisbeth med 

sykdom. Da hun fikk kreftdiagno-

sen for bare noen uker siden, var 

hun rolig og trygg. Som så ofte 

før la hun alt i Guds hender. Hun 

var trygg i sin tro. Noe av det 

siste hun sa til sine nærmeste og 

til sin Gud var: «Kjære Gud, nå 

får det gå som det går. Din vilje 

skje». Guds vilje var å hente hen-

ne hjem til seg, og hun sovnet 

stille inn på sykehuset tirsdag 24. 

mars. Vi takker for hva Lisbeth 

har betydd for oss alle, og lyser 

fred over hennes gode minne.  

Vi ser fremover 
Bilrebusløp blir det lørdag 25. 
april. Det er ungdomsgruppa som 
står som arrangør. Etter bilrebu-

sen selges middag i kirken. Inn-
tektene fra denne dagen går til 
menighetens misjonsprosjekt.  
Medlemsopptagelse blir det i 
gudstjenesten 26. april. Denne 
dagen blir det også sang og mu-
sikk av Dina og Ove Billington. 

Åpen torsdag blir det 7. mai. 
Dette er myldredagens sommer-
avslutning, og da blir det fest 
med barna og de unge i sentrum! 
17. mai faller i år på en søndag. 
Det blir en kort samling i kirken 

med sang, musikk og tekstles-
ning, før vi tradisjonen tro åpner 
for kafeteria. 
1. pinsedag et det felles guds-

tjeneste for alle menighetene i 
Busterudparken. Prost Kari Alvs-
våg er liturg, Hilde Tveter taler, 

og det blir også sang og musikk-
refter fra vår menighet. 
2. pinsedag er det felles guds-
tjeneste med Immanuels kirke. 
Jan Lystad er liturg, og Hilde Tve-
ter taler. 
Samtalegudstjenester er det 

både 3. mai og 7. juni. Begge 
gudstjenester er i Wesleysalen, 
og om kvelden. Vi synger sam-
men, og samtaler om et tema. 
Tema for gudstjenesten i mai er 
«Gi det videre!». 

Familiefestival i Busterudparken 
blir det lørdag 13. juni. Dette er 
et arrangement i regi av den kir-
kelige jubileumskomiteen. 

Takkedagen blir 14. juni. Prest 
Hilde Tveter taler, og menighe-
tens sang og musikkrefter deltar. 

Menighetshelg blir det 21-23.  
august. Vi har reservert Kornsjø-
bukta, så sett av dagene allerede 
nå!  



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

 

M-Kids i kjent positur på  

Åpen Torsdag 26. mars. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

24. mars gav rekordresultat 

for kirken vår! kr. 14 375,- 

Helge Skånlund fortalte om 

sin kunst på formiddagstreffet 

18 mars. 

Wenche Hansen har andakt på 

Åpen Torsdag 26. mars 

Ungdomsgruppa med regi på 

gudstjeneste 12. april 



 

     Velkommen til årskonferanse 18.-21. juni! 

i april sammen med et profesjo-
nelt band. Etter konserten har 
Ten Fourteen kafeteria. Lørdag 
er det byvandring. Dette er i 

samarbeid med den kirkelige 
byjubileumskomiteen. Metodist-
kirken er nest siste stopp, og 
ved kirken vil det bli sang og 
musikk før vi går inn til kalls-

gudstjenesten. I kallsgudstje-
nesten vil barne og ungdomsar-

beideren vår, Albert A. Gjøstøl, 
holde kallspreken. På kvelden er 
det festmiddag i kultursalen. 
Denne ledes av ungdommene 
Jørgen Konradsen og Jacob Bre-
da Antonsen. Det blir mye sang 

og musikk, quiz, film og selvsagt 
god mat! 

 
Søndag avsluttes konferansen 
med ordinasjonsgudstjeneste i 
Immanuels kirke. Dette blir en 
festgudstjeneste med mye sang 

og musikk, og tale av biskop 
Christian Alsted. Etter gudstje-
nesten blir det kafeteria i Meto-
distkirken.  
 

Vi er heldige som har så mange 
gode sang og musikkrefter i me-

nigheten vår. I tillegg har vi 
kontakt med flere lokale sangere 
og musikere som gjerne stiller 
opp for menigheten. Hver dag 
har vi «ord for dagen/natten». 
Disse vil inneholde bibeltekst, 

bilder, sang og musikk, og bønn. 
Det vil også være et bønnerom/ 
stillerom på hotellet. Mange fri-
villige og gode hender trenges 
under konferansen. Ta gjerne 
kontakt med presten om du kan 
tenke deg å bidra! Og vær med 

å be for årskonferansen! 

Det er med stor glede og forvent-
ning at vi kan ønske metodister 
fra hele landet velkommen til års-
konferanse i vår by og menighet. 

Sist årskonferansen var i Halden 
var i 1948, så man trygt si at det 
var på tide! Vi gleder oss til å 
vise frem den flotte jubileums-
byen vår, og til å ønske delegate-

ne velkommen til en inkluderende 
og varm menighet for alle gene-

rasjoner. Mottoet for konferansen 
er «Gud med oss». Det var et 
naturlig valg i og med at Halden 
har dette i sitt byvåpen. Vi be-
stemte oss tidlig for at vi ville ha 
fokus på ungdom, så ungdomme-

ne våre vil være svært synlig un-
der konferansen.  

 
Innkvartering og forhandlinger vil 
foregå på Thon hotell på brygga. 
Noen vil også bo på Svinesunds-
parken motell. Torsdagen vil det 

være pastoral sesjon og inspira-
sjonssamling for legfolk, og åp-
ningsgudstjeneste i Metodistkir-
ken før forhandlingene starter. 
Ordføreren vil overvære åpning-

en, og bringe en hilsen til konfe-
ransen.  

 
Fredag er det inspirasjonsseminar 
med tittelen «Menighetens inves-
tering i sang, musikk og ung-
dom». Seminaret er ved Jon Løv-
land som vil dele av sin erfaring, 

og inspirere til å satse mer på 
sang og musikk i menigheten. 
Han har også med seg Ruth og 
Emmanuel Waldron. Disse deltar 
også på fredagskveldens konsert. 
I tillegg får vi høre et sangfestkor 
med sangere fra hele Østfold som 

deltok på Sangfesten i Petrikirken 



 

 

Lørdag 20.juni 
Tema for dagen «Gud med 
oss – i tjenesten» 
Kl. 07.30: Frokost 

Kl. 08.45: Ord for dagen    
Kl. 09.00: Forhandlinger 
Kl. 10.30: Kaffepause  
Kl. 11.00: Forhandlinger 
Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj 
Kl. 14.00: Byvandring med stopp 
ved Metodistkirken ca.kl.15.30.  

Kl. 16.00: Kallsgudstjeneste med 
høytidssesjon i Metodistkirken 
Ledere: Knut Lindhom og Terje 
Nilsen 
Taler: Albert Andersen Gjøstøl 
Sang: Cathrine R. Dahl  

Musikk: Jan Erik Norheim, flygel 
og Vegard Grinnbo, trompet 
Offer: Ettåringstjenesten Samuel 
Kl. 19.00: Festmiddag i Kultursa-
len på Thon hotel 
Ledere: Jørgen Konradsen og 
Jacob B. Antonsen 

Sang og musikk: Åsmund Kalle-
stad, Dina og Ove Billington, Arild 
Elnes, Salmebandet  
Søndag 21.juni 
Tema for dagen «Gud med 

oss – alle dager» 
Kl. 07.30: Frokost 

Utsjekking fra hotellene 
Kl. 11.00: Ordinasjonsgudstje-
neste i Immanuels kirke 
Leder: Hilde Tveter 
Taler: Biskop Christian Alsted 
Sang: Juliane og Jenny Norheim 

Musikk: Jan Erik Norheim m/
blåsegruppe 

Offer: Halden menighet 
Kl. 13.00: Kirkekaffe i Metodist-
kirken.  
Kl. 13.00: Lunsj for inviterte på 
Thon hotel. 

 

Torsdag 18.juni 
Tema for dagen «Gud med oss 
– rundt bordet» 
Kl. 12.00: Pastoral sesjon Thon 

hotel 
Kl. 12.00: Legfolkets inspira-
sjonssamling Thon hotel  
Kl. 14.30: Åpningsgudstjeneste i 
Metodistkirken 
Taler: Biskop Christian Alsted 
Leder: Øyvind Helliesen  

Sang: M-Kids  
Musikk: Jan Erik Norheim, flygel 
og Jonas Buckholm Pettersen, 
klassisk gitar  
Offer: Halden menighet 
Kl. 16.30: Åpning med konstitue-

ring på Thon hotel. Forhandlinger 
Kl. 18.30 – 20.00: Middag 
Kl. 20.00: Forhandlinger 
Ca.kl.21.30: Ord for natten.  
Fredag 19.juni 
Tema for dagen «Gud med oss 
– i gleden” 

Kl. 07.30: Frokost 
Kl. 08.45: Ord for dagen  
Kl. 09.00: Forhandlinger  
Kl. 10.30: Kaffepause 
Kl. 11.00: Forhandlinger  

Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj 
Kl. 13.30: Forhandlinger   

Kl. 16.30: Kaffepause 
Kl. 17.00: Inspirasjonsseminaret 
«Menighetens investering i ung-
dom, sang og musikk» med Jon 
Løvland,  Ruth og Emmanuel 
Waldron på Thon hotell  

Kl. 18.00 – 19.30: Middag 
Kl. 20.00: Konsert i Pinsekirken 

Salen. Sangfestkor fra Østfold. 
Ruth og Emmanuel Waldron m/
band.  
Offer: Founds of mission in Eu-
rope  

Kl. 21.30: Kafeteria i Salen   

Program for årskonferansen 



 

     

Kristelig tidende er spennende 
lesning. Her virker det som om 
halve byen åpner sine hjem for 
metodistene! Det står ikke refe-

rert så veldig mye fra forhand-
lingene, men en resolusjon sendt 
til regjering og storting står gjen-
gitt. Dette var en resolusjon mot 
dødsstraff hvor de henstiller til 
regjering og storting om at den 
provisoriske lov om dødsstraff må 

oppheves. Dette var jo svært ak-
tuelt i 1948! 
 
Her er noen konferanserefleksjo-
ner gjengitt i Kristelig tidende:  
«Haldenserne er flinke til å ar-

rangere. I det lille kontoret gikk 
arbeidet knirkefritt unna, og alle 
syntes å være tilfredse. Kafeen 
under seilduks– og papptaket ute 
i gården var godt besøkt, særlig 
under formiddagspausene. God-
været reddet vel taket for alt for 

stor påkjenning, til glede for alle 
parter.   
 
Og haldenserne stod glade og 
trette på perrongen og vinket. De 
hadde grunn til å være tilfredse. 
En godt arrangert og velsignet 

årskonferanse hadde det vært! 
 
Til slutt tar vi med noen ord fra 
arrangementskomiteens leder 
Omar Børresen: « Årskonferan-
sen har betydd meget for vår me-

nighet. Arbeidet med forberedel-
sene sveiset oss sammen på en 
egen måte. Den imponerende 
samling med deltagere av aktive 
kirkefolk har styrket vår posisjon 
i byen.» 
 

Vi håper at det også vil bli vår 
erfaring!  

Forrige gang Halden var vertskap 
for Metodistkirkens årskonferanse 
var 22.-27. juni 1948! Den gangen 
begynte konferansen med møte for 

bønn og innvielse på tirsdag kl.17, 
og ble avsluttet med avslutnings-
møte med konsertavdeling søndag i 
Immanuelkirken kl.19. Underveis 
var det mange ulike samlinger i 
tillegg til forhandlinger. Her var 
minne og nattverdsgudstjeneste, 

misjonsmøte, hjemmemisjonsmø-
te, årsmøte for legmannsvirksom-
het og Metodistkirkens kvinnesel-
skap, og ordinasjonsgudstjeneste. 
Og det var fest og utflukt. Festen 
hadde mange taler, og mye sang 

og musikk. Utflukten gikk med  30 
motorbåter ut til Svinesundsbroen i 
strålende solskinn. Da de gikk i 
land ventet et langbord med kaffe 
og kaker til dekket til over 300 
mennesker!  
 

Noe av det som var mest vellykket 
under årskonferansen i 1948 var 
en stor ungdomsmønstring på Hal-
den stadion. To musikkorps, spei-
dere fra hele Østfold med flagg-
borg, og et par hundre sangere 
ledet an i en lang prosesjon som 

gikk gjennom Haldens gater til sta-
dion. Det var imponerende 3000 
mennesker som var samlet til dette 
møtet! Til og med ordføreren var 
der og hilste forsamlingen.  Kriste-
lig tidende skrev om denne sam-

lingen: «Ungdomsmønstringen var 
et tiltak som ble helt igjennom vel-
lykket, og som bør gå inn som en 
årviss post i konferanseprogram-
met.» 
 
De aller fleste konferansedeltager-

ne ble innkvartert i private hjem, 
og innkvarteringslisten som stod i  
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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 
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