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Halden  

En «ut av kirken» opplevelse! 
I sin preken i ordinasjonsgudstje-
nesten under årskonferansen 
oppfordret biskop Christian Alsted 

oss til å søke flere «ut av kirken» 
opplevelser. Han sa at kirken er 
vår hjemmebane, men kan opple-
ves som bortebane for dem som 
ikke er så vant til å gå i kirken. Vi 
må også våge å spille på borteba-
ne, der andre er på hjemmebane. 

Det fikk jeg muligheten til da jeg 
ble invitert til å ha et innlegg på 
et politisk folkemøte før valget.  
 
Det var ordføreren (fra Høyre), 
og ordførerkandidaten fra Arbei-

derpartiet som skulle debattere 
ulike tema, og til hvert tema var 
det en innleder. Jeg skulle innlede 
til tema «søndagsåpne butikker». 

Gjett om jeg var nervøs! Jeg har 
aldri deltatt på et politisk  møte 
før, og salen var full av erfarne 

politikere, og politisk interesserte 
mennesker. Jeg følte meg virkelig  

på bortebane! Hvordan ville bud- 
skapet mitt bli mottatt? Jeg åpnet 

med å «bekjenne» at jeg jobber 
på søndag! Men at det i mitt yrke 

og i noen andre yrker faktisk er 
nødvendig. Søndagsåpne butikker 
er ikke nødvendig! Jeg snakket 
om hvor viktig det er å ha en dag 
for hvile og fellesskap ut fra et 
skaperperspektiv—altså at vi 
trenger det fordi vi er skapt slik. 

Og jeg var inne på at barna ville 
bli de store taperne om det blir 

åpnet for søndagsåpne butikker. 
Vi trenger en dag som er annerle-
des!  
 

Jeg fikk faktisk applaus—noe som 
skjer heller sjelden i kirken. Og 
jeg fikk mange gode tilbakemel-
dinger. Det føltes veldig bra å 
være «kirkens stemme» i en poli-
tisk debatt i et så viktig tema. Og 
det var slett ikke så farlig å spille 

på bortebane, og være den som 
var uvant med settingen. Vi må 
møte mennesker der de er, og 
være gode ambassadører for det 
vi tror på!    Hilde Tveter 



 

     

loddbok enda? Ta kontakt med 
prest Hilde Tveter. 

Alphakurset er nå så vidt i 
gang. På Alphamiddagen 14. sep-
tember deltok 7 stykker + ledere, 
og vi har håp om at rundt 10 per-
soner vil følge kurset. Første 
kurskveld er 21.september. 

Besøkstjenesten i menigheten 
blir nå stort sett ivaretatt av Anne 
Marie Andreassen og Marte Paul-
sen Valseth—i tillegg til presten. 
Vi ser nå at behovet for besøk vil 
øke i tiden fremover. Mange av 
våre eldre som har kommet tro-

fast til kirken hver uke, har ikke 
helse til å komme så ofte som 
før. Vi trenger derfor flere som 
kan tenke seg å gå i besøk. Det 
kan selvsagt også være andre 
enn eldre som trenger besøk. Kan 
det være noe for deg? Ta kontakt 

med prest Hilde Tveter.  
Takk fra Metodistkirkens ho-
vedstyre har vi mottatt i posten. 
De skriver: På vegne av hoved-
styret vil jeg rette en stor takk til 
Halden menighet for den fantas-

tiske innsatsen som bidro til en 
svært vellykket årskonferanse! 
Tusen takk fra hele styret! Hilsen 
Johanna Lundereng. 
«Feire oss selv» fest hadde vi 
27.august. Da hadde vi nydelig 
koldtbord, og stor marsipankake. 

Prest Hilde Tveter holdt takketale 
til de fremmøtte, og det ble vist 
bilder fra årskonferansen, og 
filmen ungdommene laget. 

Informasjon 

Ny takstein på tilbygget! En-
delig har vi blitt hørt, og AF bygg 
har tatt tak i det vi har klaget på 
nesten helt fra tilbygget var nytt. 
Takstein sprekker, og biter faller 
ned fra taket, og vi har levd med 

frykt for skader i mange år. Det 
viser seg at det er en feil på taks-
teinen. Nå er ny, flott takstein 
lagt av AF bygg, og vi har til og 
med fått nye lekter! Tusen takk 
for flott utført jobb! 

Essotomta har nå stått der og 
skjemt ut nabolaget i lang tid. 
Det sies nå at gravearbeid og alle 
grunnprøver er tatt. Vi er spent 
på resultatet, og ikke minst hva 
kommunen vil bruke tomta til! Vi 
håper at det vil bli fortgang i pro-

sessen nå!  
Julemesse blir det i år også, 
men i noe mindre format enn de 
2 siste årene. Julemessekomiteen 
har mistet medlemmer, og ser 
seg ikke i stand til å ta ansvar i 
år. Menighetsrådet vil da sørge 

for et mindre arrangement på 
lørdag 14.november. Det blir 
trekning av jubileumsutlodning, 
dagsutlodning, et mindre utsalg, 
og kafeteria. Vi er helt avhengig 
av mange hjelpende hender—

både denne dagen, til baking og 
til å selge lodd ute. Vi skal også i 
år sitte ute i butikk og selge lodd. 
Vi håper også at mange tar med 
seg en loddbok og selger lodd 
privat også. Har du ikke fått 

Tusen takk for oppmerksomhet og blomster til min 80-årsdag! 

Hilsen Asbjørn Helmer Olsen 
 
Hjertelig takk for de fine blomstene jeg fikk til min 90-årsdag! 

Hilsen Karin Wilhelmsen 



 

 Faste samlinger: 
Tirsdag 
Kl. 13:30-16:00: «Etter skoletid» 
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.17.15 Småbarnssang 

Kl.17.45: Sanggruppe for de 
største/ samling for de minste 
Kl. 18:15 Ten Fourteen 
Lørdag  
Kl. 19:00 Ungdomsgruppe 
(oddetallsuker)  

Søndag  
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Kirke-
kjeks/ /kirkekaffe 
Kl. 18:00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 

Søndag 27. september 

Kl.11:00 Ingen gudstjeneste. 

Vi er velkommen til å delta på 

gudstjeneste i Tistedal meto-

distkirke. 

 

Søndag 04. oktober: 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Dia-

koniens dag. Albert A. Gjøstøl 

taler. Musikk v/Ove Billington. 
Forbønn: Larvik Tekster: Job 1:1; 2: 
1-10; salme 26;  Heb.1:1-4; 2:5-12; 
Mark.10:17-31 
 

Søndag 11. oktober: 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd. 
Forbønn: Horten Tekster: Job 23:1-9; 
16-17, salme 22:1-15; Heb.4:12-16; 
Mark.10:17-31     
 Søndag 18.oktober: 

Kl. 11.00 Høsttakkedag.  

Generasjonsgudstjeneste. 

Prest Christina Thaarup taler. 

Sang av M-Kids. Medlemsopp-

tagelse. Kirkekaffe. 
Forbønn: Kongsberg Tekster: Job 38: 
1-7; Salme 104:1-9,24,35c; Heb.5: 1
-10; Mark.10: 35-45 

 

Onsdag 21. oktober: 

Kl. 11:30: Formiddagstreff. 

Dagens musikalske gjest: 

Svein Hansen. Andakt ved H. 

Tveter.  

 

Søndag 25. oktober: 

Kl. 18:00: Sanggudstjeneste. 

Sang, musikk og innlegg ved 

flere.  
Forbønn: Hvittingfoss Tekster: Job 
42:1-6, 10-17; salme 34,1-8; Heb.7: 
23-28; Mark.10:46-52 
 

Tirsdag 27.oktober: 

Møte i Immanuelkirken.  

Tema: Vekkelseshistorien i 

Halden. Terje Berg m/fl. 
 

Lørdag 31.oktober 

Kl.18:00: HalloVenn i Rem-

menhallen 

 

Søndag 01. november:  

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Alle 

helgensdag. H. Tveter taler. 

Nattverd. 
Forbønn: Øståsen Tekster: Salomos 
ordspr. 3:1-9; Jes.25:1-9;Salme 24; 
Åp.21:1-6a; Joh.11:32-44 

 

Søndag 08. november:  

Kl. 11:00: Jubileumsgudstje-

neste. Tilsynsmann Øyvind 

Helliesen taler. Kirkekaffe. 



 

     Forbønn:  Hønefoss Tekster: Ruth 3:1
-5; 4:13-17; Salme 127; Heb.9:24-28 
Mark.12:38-44 

 

Torsdag 12.november 

Kl.17:00 Dag for de forfulgte. 

Samling i Frikirken. Halden 

soul children synger. Fakkel-

tog. 

 

Lørdag 14.november: 

Kl. 10-16: Julesalg og trekning 

av jubileumslotteri. Dagsut-

lodning. Kafeteria. 

 

Søndag 15. november:  

Kl. 18:00 MBU-dag. Genera-

sjonsgudstjeneste ved ung-

domsgruppa.  
Forbønn: MBU Tekster: 1.Sam. 1:4-
20; 2:1-10; Heb. 10:11-14, 19-25; 
Mark.13:1-8 
 

Onsdag 18. november: 

Kl.11.30. Formiddagstreff 

 

Lørdag 21.november: 

Kl.11-16: Alpha-lørdag 

 

Søndag 22.november: 

Kl.11.00: Alpha-gudstjeneste. 

Ray Svanberg taler. 
Forbønn: Drammen Tekster: 2 Sam. 
23:1-7; Salme 132:1-12; Åpb. 1:4b-8 
Joh.18:33-37 
 

Søndag 29.november: 

Kl.11.00: Gudstjeneste. Hilde 

Tveter taler. Nattverd 
Forbønn: Kristiansand; Lista Tekster: 
Jer.33:14-16; 1.Tess.3:9-13; Luk. 21: 
25-36 
 

Torsdag 03. desember: 

Kl.16.30: Åpen torsdag. Jule-

bord. Adventssamling i kirken 

Foreningen Misjon, Bibel og 
omsorg har nå avsluttet sin virk-
somhet. Denne foreningen het 
tidligere Barnehjemsforeningen, 
og jobbet for å samle inn midler 

til Metodistkirkens barnehjem—
først i Norge, og senere i Zimbab-
we. De har også støttet de barna 
Rut Lindgren hadde boende 
hjemme hos seg. Foreningen har 
fungert som en misjonsforening, 
men også som en livsnær gruppe 

hvor sosialt og åndelig fellesskap 
har vært viktig. Vi takker for det 
flotte arbeidet foreningen har 
gjort for barnehjem og misjon, og 
alle som har bidratt på ulike må-
ter gjennom mange år!  
 

Sist ble Minerva 
Damgaard utfordret 

av Dina Billington. 
Minerva sitt bibelvers 
kommer i neste num-
mer. I mens kan dere 
lese prestens favo-
rittvers. Det er Se-

fanja 3, 17-18a. Disse ordene fikk 
jeg av noen i min ungdom da jeg 
var usikker på om jeg betydde 
noe både for mennesker og for 
Gud. Som 18-åring var det godt å 
lese at Gud fryder seg over meg! 
Siden har jeg gitt versene videre 

til andre i mange ulike sammen-
henger, nå også gjennom menig-
hetsbladet.  Hilde Tveter 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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



 

   Minneord 
Lars Dalset ble født 1.januar 1934. 

Han ble medlem av vår menighet 
6.august 1978 mens Øystein Olsen 
var prest i menigheten. Lars og 
familien kom i kontakt med menig-
heten på en spesiell måte. De satt 
og hørte på gudstjenesten på ra-
dio, og denne søndagen var det 

gudstjeneste fra Metodistkirken i 
Halden. I gudstjenesten var det 
bl.a. sang av barnekoret. Familien 
Dalset, som stod på flyttefot til 

Halden, ble enige om at den kirken 
hadde de lyst til å oppsøke siden 

de hadde en datter, Anita, som de 
gjerne ville ha med i et barnekor. 
Og slik ble det! De ble tatt godt 
imot, og fant seg fort til rette i me-
nigheten. Lars var en varm person 
som var veldig glad i mennesker. 
Han likte godt den gode samtalen, 

og mente at det å snakke åpent og 
ærlig sammen var det beste om 

man var uenig. Å kunne samtale 
om troen fikk han mulighet til i en 
bibelgruppe i menigheten, og fel-
lesskapet der betydde mye for 
ham. Flere av dem holdt han kon-

takt med også etter at han flyttet 
fra Halden. Lars var i noen år me-
nighetens kasserer, og han var 
også økonomiansvarlig under byg-
gingen av presteboligen i Marmor-
veien. I 2005, da Lars var blitt ale-

ne og pensjonist, valgte han å flyt-
te fra Halden til Bærum for å kom-
me nærmere datteren.  Lars opp-
levde at helsen sviktet den siste 
tiden, og etter en tid med sykdom 
døde han på Gullhaug sykehjem i 
Bærum mandag 7.september. Han 

ble begravet fra Høvik kirke fredag 
18.september , og etter familiens 
ønske var det prest og tidligere 
biskop Øystein Olsen som forret-

tet. Vi lyser fred over Lars Dalset 
sitt gode minne! 

Vi ser fremover 
Høsttakkedagen er 18.oktober, 

og denne dagen blir det genera-
sjonsgudstjeneste. Prest i 

Øståsen metodistkirke, Christina 
Thaarup taler, og barnekoret vårt 
M-Kids synger. Det blir medlems-
opptagelse, og vi samler inn en 
høsttakkegave til menigheten. 
Sanggudstjeneste, med mulig-
het til å ønske seg sanger, blir 

det 25. oktober. Jan Erik Norheim 
er ansvarlig for gudstjenesten. 
Vekkelsehistorien i Halden kan 
du få innblikk i på møte i Imma-
nuelkirken tirsdag 27.oktober. 
Det er blant annet Terje Berg 

som vil dele sin kunnskap om 
dette tema. Det er Halden felles-
kirkelige komite som er arrangør. 
Allehelgensdag er 1.november. 
Da tenner vi lys og minnes vi de 
som er døde det siste året. Prest 
Hilde tveter taler i gudstjenesten, 

og det blir nattverd. 
Kirkebygget er 150 år, og det 
feirer vi med jubileumsgudstje-
neste 8.november. Tilsynsmann 
Øyvind Helliesen taler, og menig-
hetens sang og musikkrefter del-
tar. Og det blir selvsagt kirke-

kaffe. Vi håper også på å kunne 
arrangere en konsert til inntekt 
for kirkebygget. 
Dag for de forfulgte kristne 
markerer alle menighetene sam-
men torsdag 12.november. Det 

blir gudstjeneste i Frikirken hvor 
Halden soulchildren synger, og 
fakkeltog i sentrum etterpå. 
På MBU-dagen 15.november 
blir det generasjonsgudstjeneste, 
og  det er ungdomsgruppa som 
er ansvarlig for gudstjenesten. 

Alphahelg blir det 21. og 22. 
november. Det er undervisning 
med lunsj lørdag, og gudstjenes-
te på søndag.  



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Misjon, bibel og omsorg på tur til Stokke 
bru sammen med 50+gruppa. 

En nydelig sommerdag hos Gjerlaug på 
Stokke bru! 

Veslemøy og Anne Grete leser teks-
ten på gudstjenesten på Kornsjø. 

En skikkelig gutteprat på menighets-
helg! Tor-Egil, Alfred og Håvard ko-
ser seg sammen. 

Sofie og Emma koser seg med for-
ming i sola på Kornsjø! 

Hilde prest taler , og Ove Billington 
spiller under gudstjenesten. 



 

     Velkommen til 2 nye menighetsbarn! 

 
Vi ønsker Alise 
Glomsrød Fladeby 
velkommen inn i me-

nighetsfellesskapet, 
og ber om velsignel-
se over henne, store-
bror Alfred, mamma 
Oda og pappa Anders 
Alise ble døpt 
06.september. 

 
Vi ønsker Christian 

Prangerød velkommen 
inn i menighetsfelles-
skapet, og ber om vel-
signelse over ham, sto-
resøster Johanne, 
mamma Ragnhild og 
pappa Frode. Christian 

ble døpt 13.september. 

Da lille Alise ble døpt sang bes-
teforeldrene Tone og Martin 
Glomsrød, og Tone og farmor 
Anne Grete leste dikt sammen. 

Ellers deltok onkel Kristian, tan-

te Kristin og onkel Magnus med 
tekstlesning. Prest Hilde Tveter 
talte, og forrettet dåpen. 

Da lille Christian ble døpt var det 
sang av Cathrine R. Dahl. Mormor 
Bjørg  og bestefar Ragnar leste 
tekster. Prest Hilde Tveter talte, 

og forrettet dåpen. På bildet er det 
storesøster Johanne og kusine 
Louise som koser seg i kirken. 



 

 

for å betale ned på gjelden. Og 

endelig, 5.november 1865, ble 

kirken innviet selv om den ikke 

var helt ferdig innvendig.  I løpet 

av dagen var det gudstjeneste 

kl.10.30, nattverd kl.15.00, og 

nytt møte igjen kl.19.00. Kirken 

var så full under feiringen både 

formiddag og ettermiddag, at 

mange ikke fikk plass.  

Etter feiringen måtte benker flyt-

tes ut igjen for å male gulvet  og 

gjøre ferdig den siste finpussen. 

17.desember, bare et halvt år 

etter rivningen av den gamle kir-

ken, kunne menigheten endelig 

tas kirken i bruk. 

Vi feirer 150-årsjubileet med en 

jubileumsgudstjeneste søndag 

08.november. Tilsynsmann Øy-

vind Helliesen vil holde dagens 

tale, og menighetens sang og 

musikkrefter deltar. Og selvsagt 

blir det kirkekaffe med marsipan-

kake. Vi har også en jubileumsut-

lodning i høst med trekning 

14.november. Inntektene av den-

ne håper vi å kunne bruke til en-

da mer oppgradering av kirke-

rommet enn det som ble gjort til 

årskonferansen. Velkommen til 

feiring! 

Hvis du kikker øverst oppe på 

tårnet til kirken vår vil du oppda-

ge tallet 1865. Det betyr at kir-

ken vår, der den står i dag,  er 

150 år i år! Da menigheten ble 

stiftet i 1856 gikk det bare et 

drøyt år før kirke var på plass på 

Damhaugen. Den ble innviet 

1.juledag 1857. Det gikk bare 

noen få år før menigheten begyn-

te å se seg om etter en ny tomt. 

De ønsket en mer sentral belig-

genhet. Og da de fikk mulighet til 

å kjøpe en tomt øverst i Storga-

ten slo de til. 

Rivningen av kirken på Damhau-

gen startet i juni 1865. Det tok 

ca.5 måneder å flytte kirken, og 

bygningen ble nå forlenget, og 

fikk tårn. Det var mange dug-

nadstimer som ble lagt ned, og 

mange midler som skulle skaffes 

for å realisere drømmen om en 

større kirke med sentral beliggen-

het! Det fortelles at mange solgte 

smykker og andre verdisaker, og 

at mange gav nesten over evne  

Kirkebygget er 150 år! 



 

     

Albert sier at det var en vanskelig 
avgjørelse å ta, men at han er 
glad for at han får muligheten til 
å ha ansvaret for konfirmantene. 

Albert er medlem av vår menig-
het, og vil fortsatt være å se i 
både i kirkebenken og prekesto-
len. Vi takker Albert for den flotte 
jobben han har gjort i forhold til 
ungdommene—særlig med «Etter 
skoletid». Takk også for god hjelp 

med kontorarbeid og menighets-
blad! Vi ønsker deg lykke til i den 
nye jobben, og Guds velsignelse 
over liv og tjeneste! 
 

Dina er ansatt i 10% stilling og vil 
ha ansvar for «Musikk ved livets 

begynnelse»/ småbarnssang på 
myldredagen. Hun vil også delta 

noe på Ten Fourteen, og ellers 
bruke sine kreative gaver i for-
hold til sang og teaterlek. Dina er 
sanger og billedkunster. Hun slip-

per snart sin første CD, og skal 
også ha utstilling på Rød herre-
gård. 
 
Vi ønsker dere velkommen som 
ansatte i menigheten, og vi gle-
der oss til å samarbeide med de-

re. Gud velsigne deres liv og tje-
neste! 

1. august sluttet Albert A. Gjøstøl i 
jobben som barne og ungdomsar-
beider i menigheten vår. Han har 
nå begynt i en stilling på Kirkens 

hus i Os allè, ved siden av jobben 
som trosopplærer i Skjeberg (Dnk).  

Vi har nå ansatt 2 nye barne og 
ungdomsarbeidere i til sammen 
30% stilling. Morgan Buckholm 

Pettersen og Dina Cecilie Billington 
er ansatt fra 1.september og ut 

2016. Morgan er ansatt i 20% stil-
ling, og vil hovedsakelig jobbe i 
forhold til ungdom. Hans prioriterte 
oppgaver er «Etter skoletid» og 
ungdomsgruppa. Morgan er stu-
dent ved Høyskolen i Østfold, Hal-
den, hvor han tar en mastergrad i 

informatikk. 

Takk til Albert A. Gjøstøl 

Nye barne og ungdomsarbeidere 
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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 

 

 

                 

 

           

 

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

www.berg-sparebank.no 

   Ledig annonseplass    Ledig annonseplass 


