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Vi ønsker dere en fin adventstid, en velsignet 
julehøytid og et riktig godt nytt år! 
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I dette diktet har jeg forsøkt å 
tenke Marias tanker gjennom det 
store under som skjedde i hennes 
liv. 
 
Guds gave til deg 
Han ligger høyt på halm og strå. 
Jeg kan det nesten knapt forstå 
at denne lille gutt så skjønn, er 
Jesus - himlens kongesønn. 
 
En engel kom til meg med bud. 
Han hadde hilsen med fra Gud. 
Jeg skulle om en stund bli mor. 
Gud ville sende sin sønn til jord. 
 
Vi var spente både Josef og jeg, 
da vi til Betlehem dro i vei. 
I manntallet vi  måtte med,  
men for overnatting var ei sted. 
 
Så fikk vi denne stall til slutt. 
Der ble han født vår skjønne gutt. 
Det skjedde det som englen sa, 
at Gud sin egen sønn oss gav. 
 
Så strømmet mange gjester på. 
De gikk bort dit hvor Jesus lå. 
De tilba han og knelte ned, og 
stallen vår ble fylt med fred. 

Først var det gjeterne som kom 
til by’n. De hadde hatt et veldig 
syn. En vakker sang fra englekor 
fortalte dem om gleden stor. 
 
Og også helt fra fjerne land, kom 
konger for å tilbe han. De hadde 
fulgt en stjernes skinn, og funnet 
veien til oss inn. 
 
Det er litt rart å tenke på, at gut-
ten som jeg fødte nå, er verdens 
frelser - konge stor, som kom 
som menneske til vår jord. 
 
I kjærlighet har Gud oss gitt, en 
gave vi kan motta fritt. For ved å 
gi sin sønn til deg, har han til 
himlen åpnet vei. Hilde Tveter 
 
 



 

     dager—nå fra kl.10.00-13.00. 
Torsdag beholdes som kontordag, 
og tidspunktet er kl.14.30-16.30. 
 
Ny brannvernsjef har vi fått i 
høst! Stein Vinje-Andersen sluttet 
i sommer, og Gro-Mette Nilsen 
har overtatt. Gro-Mette er mor til 
en av ungdommene våre, og har 
vært en viktig ressurs på Myldre-
dagen i mange år. Vi er takknem-
lig for at hun har tatt denne ut-
fordringen! Vi sier takk til Stein 
for god innsats i en viktig og kre-
vende jobb, og ønsker Gro-Mette 
lykke til! 
 
Menighetens økonomi gir 
grunn til bekymring. Vi har hatt 
store utgifter det siste året i for-
hold til oppussing av kirken og 
B4. Selv om vi har mottatt støtte 
fra Sparebankstiftelsen, så har 
det kostet oss mye mer enn bud-
sjettert. De faste bidragene gjen-
nom skattfrie gaver varierer vel-
dig, og  er svært uforutsigbart. 
Våroffer og høstoffer ligger også 
under budsjett, og det kommuna-
le tilskuddet er kraftig redusert. 
Dersom du ønsker å gi en 
engangssum kan du bruke giro i 
bladet, og krysse av for hva du 
ønsker å støtte. Ønsker du å 
komme inn på en fast givertje-
neste gjennom skattefrie gaver 
så ta kontakt med presten. 
 
Tusen takk til dere som gir 
penger over bank til Kirkenytt, og 
til menigheten. Takk også for 
høstoffergaver som vi har mottatt 
via bank!  
 
Årets konfirmanter er godt i 
gang med undervisningen, og de 
møtes annen hver fredag. Albert 
A. Gjøstøl er konfirmantlærer, og 
Hilde Tveter har ansvar for noen 
timer også. Vi er glade for våre 5 
flotte konfirmanter: Caroline An-
dersen, Nathalie Kaabbel, Elise 
Wang Hoddø, Precious Okah og 
Prince Iradukunda. Lykke til! 

Informasjon 
«Called 2 serve», menighets-
utviklingsskolen i Tallin ble ar-
rangert i slutten av september. 
Fra vår menighet reiste, foruten 
presten, Kirsti og Jan Erik Nor-
heim, og Juliane Sofie Norheim. 
Det var flott å møte metodister 
fra nordiske og baltiske land, og 
dele det sosiale og åndelige fel-
lesskapet. Det var også undervis-
ning som gav inspirasjon, men 
denne gangen var den av veks-
lende kvalitet i forhold til det vi 
har opplevd tidligere år. Men det 
er ingen tvil om at vi trenger dis-
se møtepunktene i vårt biskops-
område slik at vi erfarer at vi står 
i en større sammenheng. Møte 
med mennesker og det å dele er-
faringer kan være vel så inspire-
rende som undervisning! Vi som 
var der vil ta med oss dette inn i 
videre arbeid i strategikomite og 
menighetsråd. 
 
Alphakurset avsluttes i disse 
dager. Kurset har samlet 10 del-
tagere, og det har vært svært 
meningsfulle kvelder med flott 
undervisning og gode samtaler. 
Takk til Ray Svanberg, Torgeir 
Tveter og Albert A. Gjøstøl for in-
spirerende undervisning! Takk til 
alle som har sørget for nydelig 
kveldsmat hver gang! Og takk til 
ansvarlig for Alphaarbeidet Tor-
Egil Fladeby.  Alpha er en viktig 
del av vårt arbeid, og det blir ga-
rantert flere kurs! 
 
Oppussing av kjøkkenet i B4 
har blitt gjort denne høsten. Det 
har blitt lagt nytt gulv, satt opp 
veggplater og byttet kjøkkeninn-
redning. Noe arbeid gjenstår med 
innredningen. Kjøkkenet trengte 
virkelig en oppgradering, og måt-
te prioriteres når det gjelder ved-
likehold av B4.  
 
Endring i prestens kontortid 
blir det fra nyttår. Kontortiden 
flyttes fra mandag tilbake til tirs-



 

 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. 11:00/18.00 Gudstjeneste. 
Kirkekjeks/ /kirkekaffe 
Kl. 18:00 Samtalegruppe 40+  
(1 gng pr. mnd) 

Kalender 
Søndag 13. desember 
Kl.17:00 Barn, unge og voks-
ne fremfører musikkspillet 
«St.Lucia». Kafeteria 
Forbønn: Kragerø og Bamble Tekster: 
Sefanja 3, 14-20; Fil.4, 4-7; Luk. 3, 7
-18 

 
Søndag 20. desember: 
Kl. 18:00 «Vi synger julen 
inn». Menighetens sang og 
musikkrefter. Gløgg og pep-
perkaker. 
Forbønn: Tistedal Tekster: Mika 5, 2-
5a; Heb.10, 5-10; Luk.1, 39-45 
 
24.desember Julaften: 
Kl. 15:00 Generasjonsgudstje-
neste. M-Kids og Joyful syng-
er. Musikk v/Vegard Grinnbo 
og Kirsti Norheim. Andakt v/ 
H.Tveter. Barn/unge deltar. 
Offer til misjon. 
Forbønn: Lavulema Tekster: Jesaja 9, 
2-7; Titus 2, 11-14; Luk.2, 1-14    
  

 
25.desember Juledag: 
Kl. 12.00 Høytidsgudstjenes-
te. H.Tveter taler. Sang av 
Cathrine R. Dahl. Nattverd 
Tekster: Jesaja 62, 6-12; Titus 3, 4-
7; Luk.2, 8-20 
 
Søndag 03. januar: 
Kl. 17:00: Juletrefest. M-Kids 
og Joyful. Leker, andakt, gang 
tundt treet, bevertning, poser  
 

Søndag 10. januar:  
Kl. 11:00 Gudstjeneste.  Hilde 
Tveter taler. Nattverd. 
 
Torsdag 14.januar 
Kl.16:30 Myldredag med mid-
dag starter opp igjen 
 
Søndag 17. januar:  
Kl. 18:00: Sangkveld. Roy 
Torptangen m.fl. Andakt v/ 
Hilde Tveter 
 
Onsdag 20.januar: 
Kl.11:30 Formiddagstreff 
 
Søndag 24. januar:  
Kl. 11:00 Gudstjeneste. 
H.Tveter taler. 
 
Søndag 31.januar: 
Kl.11.00: Felles bibeldag for 
Halden og Tistedal i Elim. Mi-
sjonær i Nord-Afrika, Broder 
Mose, taler. Sang av koret 
«Krydder». Informasjon om 
og offer til Bibelselskapet. 
 

Søndag 07.februar: 
Kl.11.00: Misjonsdag.  
Generasjonsgudstjeneste. 
Sang av M– Kids. Andakt v/ 
Anne Lise Aske. Offer til mi-
sjon. Nattverd. Kirkekaffe 
 
 
 



 

     13.— 14.februar 
Lokalpredikantkurs i Halden 
 
Søndag 14.februar 
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Delta-
gere på lokalpredikantkurset 
deltar. Kirkekaffe. 
 
Onsdag 17.februar 
Kl.11:30 Formiddagstreff 
 
Torsdag 18.februar: 
Kl.16:30 Åpen torsdag med 
middag og samling i kirken. 
 
Søndag 21.februar 
Kl.18:00 Samtalegudstjenes-
te. H.Tveter innleder til sam-
tale om aktuelt tema. Musikk 
v/Roy Torptangen. 
 
Søndag 28.februar: 
Kl.11:00: Gudstjeneste. 
 
Fredag 04. mars: 
Kvinnenes internasjonale bøn-
ne dag. Følg med i HA 
 
Søndag 06.mars: 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Evang-
eliseringens dag. H.Tveter.  
Offer til MNA. Nattverd 
 
Søndag 13.mars: 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Sig-
vald Steilbu fra Frikirken taler. 
 
Onsdag 16.mars: 
Kl.11:30 Formiddagstreff 
 
 
 
 

Disse bibelversene har vært mye 
i tankene mine i det siste. De gir 
meg håp om fred og velvære. 
Samtidig dreier de seg om to ting 
som jeg opplever som utfordring-
er i det kristne livet, og i kristne 
familier. 
 
Salige er de som skaper fred,  for 
de skal kalles Guds barn.  
Matteus 5,9 
 
Jeg tenker at fred begynner inne i 
hver familie, og at det derfor er 
viktig å be for familiene. 
 
Så fortalte han dem en lignelse 
om at de alltid skulle be og ikke 
miste motet. Lukas 18,1 
 
Jeg tror sterkt på den makten 
som finnes i bønn. Å be sammen i 
grupper er en nydelig praksis 
som er viktig, og som bør beva-
res. 
 
Da skal troens bønn redde den 
syke, og Herren skal reise ham 
opp. Har han gjort synder, skal 
han få dem tilgitt.  Jakob 5, 15 
 
Lord, help me to remember that 
when it seems to be no way, You 
are there to make a way for me! 
Heaven and earth will fade, but 
Your Word remains forever. So I 
pray to You today to strengthen 
my faith. I believe that for every 
storm that happen in my life, it is 
according to Your will and purpo-
se. I know that You will deliver 
me out of it when I 
pray to you.  
 
Jeg utfordrer Jenny 
Marie Norheim til å 
dele sitt bibelvers. 
 
Minerva Damgaard 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

 



 

 

Vi ruller inn i Lavulema midt på 
heteste tiden etter middagstid. Vi 
er flere biler i følge siden det er 
mange som vil være med for å 
markere denne viktige begivenhe-
ten for det vesle lokalsamfunnet 
Lavulema. Begivenheten er den 
største noensinne i landsbyen på 
150 innbyggere: ny brønn og reha-
bilitert skole. De har bygget et tak 
av blader og plassert ut stoler på 
plassen foran skolen. Slik kan de 
besøkende og andre prominente 
gjester sitte i ly av den sterke so-
len.  

Det er invitert flere myndighets-
personer. Her er representanter for 
de tradisjonelle chiefene, regionale 
og lokale myndigheter, represen-
tanter fra skolemyndighetene og 
fra kirkens hovedkontor i 
Freetown. CELAD som er Norges 
samarbeidskontor er selvsagt her 
og den lokale prosjektkomiteen.   

Et misjonær-ektepar fra USA og 
Misjonssekretæren fra Norge. De 
fleste holder taler. I min tale un-
derstreker jeg som så mange 
andre at det nå er foreldrenes 
plikt å sende barna til skolen.  

Skolebygget blir ikke skole før 
barna får undervisning! Program-
met tar et par timer, jeg får æren 
av å klippe båndene både til sko-
len og vannpumpa. Så er de inn-
viet i den tre-enige Guds navn. 
Jeg hilser så mye fra grasrota i 
den andre enden - som er Halden 
UMC.  

Folket i Lavulema er svært takk-
nemlige for samarbeidet og hilser 
tilbake. Skolen er blitt så flott og 
blinker i sola som en perle. Vann-
pumpa er en skatt som kommer 
til å velsigne landsbyen på så 
mange måter. Sannelig, dette er 
en gledens dag for Lavulema! 

Høytidelig innvielse av brønn og skole i Lavulema! 
                                  Av Øyvind Aske 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Victor Massaquoi forkynner på misjons-
gudstjenesten—tolket av misjonssekre-
tær Øyvind Aske. 

Det var ekstra hyggelig å kjøpe lodd av 
disse blide jentene på julemessa! Thea, 
Sarah og Veslemøy er fornøyd. 

Julemesse er også  hyggelig fellesskap 
på tvers av generasjoner! David og 
oldefar Truls i konsentrert prat. 

Marsipankake hører med når man 
jubilerer! Det var ingenting igjen 
etter at rundt 70 stykker koste seg 
på kirkekaffen! 

Ellen Rosseland Hansen var på for-
middagstreff i november og fortalte 
om sin jobb som kreftkoordinator. 

Kirken var vakkert pyntet på høsttak-
kedagen!  



 

     Misjonsgudstjeneste i september 

menigheten og kirken. Denne 
skulle han ta med seg til Lavule-
ma slik at landsbyen der blir litt 
bedre kjent med vår menighet. 
Denne dagen var det også kon-
firmantpresentasjon, og våre 5 
flotte konfirmanter ble presen-
tert av sin konfirmantlærer Al-
bert A. Gjøstøl. 4 av konfirman-
tene overrasket med å synge en 
sang!  
 
Det var også nattverd, og kol-
lekten denne dagen gikk selvføl-
gelig til misjonsprosjektet vårt. 
Det gjorde også inntektene i ka-
feteriaen etter gudstjenesten. 
Under kirkekaffen fikk vi også 
mer informasjon om hvordan 
misjonsselskapet vårt jobber i 
de ulike landene, og mulighet til 
å stille spørsmål.  

Søndag 20.september var misjon 
i fokus i gudstjenesten. Vi var så 
heldige å få besøk av Victor Mas-
saquoi. Han er leder for rådet for 
misjon og utvikling i Metodistkir-
ken i Sierra Leone. Han var da-
gens taler, og han talte om sosial 
rettferdighet i et bibelsk perspek-
tiv. Han ble tolket av misjonssek-
retær Øyvind Aske.  
 

 
Victor hadde også med seg hilse-
ner fra Sierra Leone og landsbyen 
Lavulema hvor menigheten har 
sitt misjonsprosjekt. I gudstje-
nesten fikk Victor overrakt en 
plakat med tegninger tegnet av 
barn i M-Kids, og med  bilder av 



 

 

Menighetens prest, Hilde Tveter, 
ledet gudstjenesten og fikk også 
med seg forsamlingen til å 
«rocke» etter sangen «Bygg ikke 
hus på en sandstrand» under 
Barnas minutter. Gudstjenesten 
ble avsluttet med salmen 
«Gå gjennom byens lange rette 
gater». Dette er menighetens 
visjonssalme, og peker på vårt 
ønske om å være en kirke for 
hele livet. Helt til slutt satte 
Jenny punktum for gudstjenesten 
med en vakker fremføring av 
«Amazing grace».  

 Etterpå var det kirkekaffe med 
jubileumskake. Menighetens his-
toriker, Ragnar Falch, gav 
oss historiske tilbakeblikk på en 
humoristisk og god måte. 
Wesleysalen var også pyntet 
med en del gamle bilder. Det ble 
gitt anledning til å bringe en hil-
sen, og mange fortalte om hva 
menigheten har betydd for dem.  

Søndag 08. november feiret me-
nigheten kirkebyggets 150 år 
med flott jubileumsgudstjeneste. 
Preludiet som satte i gang jubi-
leumsfeiringen var «Stor er din 
trofasthet», og det var nett-
opp takknemlighet over Guds tro-
fasthet og nåde som preget da-
gen. Den første salmen, «Å kun-
ne jeg på englers vis», tok oss 
langt tilbake i tid. Charles Wesley 
sin flotte 1700-tallssalme (1.vers) 
ble først sunget på engelsk av 
Cathrine R. Dahl, Før menigheten 
fortsatte på norsk.   Det var mye 
vakker sang og musikk i gudstje-
nesten. Solistene Dina Billington 
og Jenny Marie Norheim hadde 
begge valgt sanger som handlet 
om kjærlighet og vennskap – 
henholdsvis «Nature boy» og 
«You’ve got a friend», som de 
fremførte så nydelig.  

Jonas Buckholm Pettersen impo-
nerte med sitt spill på klassisk 
gitar. Ved flygelet satt Kir-
sti Norheim og gav vakkert tone-
følge til salmene, og bidro ellers 
med musikk i gudstjenesten. Til-
synsmann Øyvind Helliesen var 
dagens taler. Med utgangspunkt i 
salme 133 talte han om det krist-
ne fellesskapets velsignelser og 
utfordringer. Hans varme 
og ærlige preken ble godt mot-
tatt.  

Jubileumsgudstjeneste 



 

     

 I denne gudstjenesten hadde vi 
gleden av å ta imot Cathrine Nøhr 
som bekjennende medlem i me-
nigheten, og barna hennes Vesle-
møy og Håvard som døpte med-
lemmer. Vi ønsker dere hjertelig 
velkommen! Dina Billington had-
de pyntet kirken så vakkert i 
høstfarger, og barna hadde med 
seg frukt som ble loddet ut under 
kirkekaffen. I høstoffer har det 
kommet inn til sammen 11 000 
kr. Dette er 6000 kr mindre enn 
budsjettert.  
 

Søndag 18.oktober var det høst-
takkegudstjeneste. Vi hadde gledet 
oss til å høre prest Christina 
Thaarup fra Øståsen metodistkirke, 
men hun måtte melde avbud p.g.a 
sykdom. I stedet ble det en impro-
visert preken av prest Hilde Tveter 
over teksten Christina skulle talt 
over— Jesu spørsmål til Peter: Els-
ker du meg? M– Kids sang og dan-
set med innlevelse og ekte glede, 
og jentegruppa Joyful sang for 
første gang i en gudstjeneste. Det 
var utrolig fint! 

Lørdag 14.november var det trek-
ning av jubileumsutlodningen som 
vi har solgt lodd på denne høsten. I 
tillegg hadde vi en dagsutlodning, 
en utlodning med gevinster til 
barn, tombola for barn og så hadde 
Frimerkeklubben sin egen utlod-
ning. Vi hadde også et stort bord 
med ulike håndarbeider og gavear-
tikler for salg. Hele dagen var det 
kafeteria, og mange tok veien 
innom kirken både for å ta lodd og 
handle, og ikke minst for å ta en 
kopp kaffe og en prat. Det som er 
så flott med julemesse er at det 
samler alle generasjoner. Tusen 
takk til alle som har bidratt med 
gevinster, solgt og kjøpt lodd, bakt 
kaker og vært med å selge under 
julemessa. Til sammen på loddsalg, 
salg og kafeteria kom det inn kr. 
26 841. Det er bra med tanke på at 
vi i år hadde julemesse i litt mindre 
format enn de siste par årene. 

Høstoffer og medlemsopptagelse 

Jubileumsutlodning og julemesse 
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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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