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Det nye livet 
Jeg har nylig blitt farmor for førs-
te gang, og det er fantastisk! Å 
holde lille Mathea Wilhelmine i 
armene er ubeskrivelig. Tenk, et 
nytt liv har blitt til! Selv bare no-
en dager gammel er hun et lite 
menneske med sin egen person-
lighet. For et under! Takknemlig-
heten er stor, og rettes til Gud, 
vår skaper! 
 
Når dette skrives snør det ute. 
Vinteren vil ikke slippe taket rik-
tig enda. Men under snøen vet vi 
at det nye livet er i ferd med å 
spire frem. Våren er snart i an-
marsj, og vi kan glede oss til å se 
blomstene vokse frem, knopper 
på trærne som spretter, og høre 
glad fuglesang. Gleden er stor, og 
takken rettes til Gud, vår skaper! 
 
Det er snart påske. Da feirer vi at 
livet vant over døden. Fordi Jesus 
Kristus døde har vi fått livet. 
Kvinnene som var på vei til gra-
ven tidlig på morgenen forbered-
te seg på et møte med døden. 
Med sine velduftende salver  

ønsket de å stelle Jesu døde 
kropp. Men han var ikke der! Je-
sus seiret over døden! I stedet for 
død møtte kvinnene det nye li-
vet—den oppstandne Jesus Kris-
tus! Gleden og takknemligheten 
er stor, og rettes til Jesus, vår 
frelser! Det nye livet som vi får 
del i når vi tar imot Jesus skal 
også deles med andre. Det er 
vårt oppdrag som kirke og som 
kristne. Og Jesus har lovet å 
være med oss!  
 
Det nyfødte barnet, den lille spi-
ren under snøen, og den tomme 
graven vitner om livets Gud—vår 
skaper, frelser og hjelper. 
 
«Der det nye livet lever, der må 
planter sette frø. Slik som dette 
livet startet ved at Jesus måtte 
dø. Det er han som eier livet. Det 
er han vi hører til. Med Jesus som 
vår hyrde kan vi aldri gå oss vill»  
 
 
 



 

     og Busterudgata 4 har også gjen-
nomgått utbedringer både utven-
dig og innvendig. I årene som 
kommer vil vedlikehold av byg-
ninger være en stor utfordring. 
Når det gjelder inntekter så ligger 
vi en del under budsjett på ukeof-
fer og skattefrie gaver. Vi håper 
at enda flere ønsker å gi regel-
messig til menigheten gjennom 
skattefrie gaver. Metodistkirken 
er godkjent som mottaker av ga-
ver hvor du kan få fradrag for 
inntil kr. 25.000,- pr. person.  
Fradraget er på 27%. Ønsker du 
å gi gaver til menigheten, ta kon-
takt med Hovedkontoret først. 
(Tlf. 23332700) Da får du tildelt 
et KID nummer som må brukes.  
 

Bli med på sangfest i Petrikir-
ken 8-10. april! Det er et åpent 
gospelseminar for alle som liker å 
synge. Det dannes et prosjektkor 
som øver sammen gjennom hel-
gen og avslutter med gospelkon-
sert søndag kveld. Karen Gibson, 
Ruth og Emmanuel Waldron er 
instruktører. Påmeldingsfrist er 
1.april. Mer info ligger i kirken, og 
på facebook. 
 
Menighetskonferansen finner 
sted onsdag 11.mai. I tillegg til 
rapporter, regnskap og valg vil vi 
også sette av tid til samtale slik vi 
har gjort de siste årene. Vi av-
slutter med å dele nattverd sam-
men. Menighetskonferansen ledes 
av tilsynsmann Øyvind Helliesen. 
Dersom du ønsker forandring-
er i oppgaver eller verv så 
husk å gi beskjed til presten 
innen 10.april. Har du forslag 
på nye medlemmer til menighets-
råd og andre verv så tar vi gjerne 
imot det også. 

Informasjon 
Menighetsbladet blir nå stort 
sett laget av presten, etter at Al-
bert A. Gjøstøl sluttet som barne 
og ungdomsarbeider, og de 2 
unge medarbeiderne Juliane Sofie 
Norheim og Jørgen Konradsen 
har flyttet fra Halden for å stude-
re. Kunne du tenke deg å bidra til 
å lage menighetsbladet? Ta kon-
takt med presten—som for øvrig 
vil bli svært glad for nye medar-
beidere! Eller kanskje du har 
stoff som du kunne tenke deg å 
få inn i bladet? Det hadde vært 
bra med flere en prestens 
«penn»! 
 
Dirigentseminaret i Flekke-
fjord hadde en deltager fra vår 
menighet. Det var Dina Billington 
som hadde en morsom og lærerik 
helg i januar. Dina sier at hun 
har stor nytte av dette, både i sin 
tjeneste  i menigheten , og i sitt 
arbeid med sang og musikk i 
andre sammenhenger.  
 
Samarbeid med frivillighets-
sentralen? Vi har i menighets-
rådet snakket om hvordan vi på 
best måte kan hjelpe flyktninger 
som har kommet til Halden. Vi 
har i den forbindelse tatt kontakt 
med frivillighetssentralen ved le-
der Wenche Erichsen. Vi har alle-
rede bidratt gjennom å samle inn 
luer, sokker og votter til flykt-
ninger som frivillighetssentralen 
har kontakt med. Det kan være 
aktuelt å samarbeide om språk-
kurs, men det er ingen konkrete 
planer enda. Vi vil ha et møte 
med Wenche Erichsen for å sam-
tale om hvordan vår menighet 
kan bidra inn i arbeidet blant 
flyktninger. 
 
Regnskapet for 2015 er ikke 
helt ferdig enda, men at det blir 
et ganske stort underskudd vet 
vi. En av grunnene til det er in-
vesteringer i våre bygninger. Kir-
kerommet har blitt pusset opp, 



 

 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/ forming 
Kl. 18:15 Samling for de minste-
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 
Onsdag 16. mars 
Kl.11:30 Formiddagstreff 
Gjester: Inger Lise og Roger 
Skauge 
 
Torsdag 17. mars 
Kl.16:30 Åpen Torsdag.  
Samling i kirken ca.17.30. 
 
Palmesøndag: 
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 
Tveter taler.   
Forbønn: Tromsø Tekster: Jesaja 
50:4-9a; Fil. 2:5-11; Lukas 22:14-
23:56 eller Lukas  23, 1-49 

 
Skjærtorsdag: 
Kl. 18:00 Felles nattverd-
gudstjeneste i Tistedal meto-
distkirke. Hilde Tveter taler. 
Kveldsmat 
Tekster: 2.Mos. 12:1-4, (5-10), 11-14 
1 Kor. 11:23-26; Joh. 13:1-17, 31b-
35 

Langfredag:  
Kl. 11:00 Felles gudstjeneste i 
Immanuels kirke. Arrangør er 
Halden felleskirkelige komitè 
 
1. påskedag: 
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste 
Hilde Tveter taler.  
Forbønn: Finnsnes og Mysen Tekster: 
Ap.gj. 10:34-43;  1 Kor. 15:19-26; 
Joh. 20:1-18 eller Lukas 24:1-12 
 

Søndag 03. april:  
Kl. 11:00 Vårtakkegudstjenes-
te. Sang av koret Joy fra Pe-
trikirken.  Hilde Tveter taler. 
Kirkekaffe 
Forbønn: Skånland og Svolvær   
Tekster: Ap.gj. 5:27-32: Joh. Åpb. 
1:4-8; Joh. 20:19-31 
 

Fredag 8—søndag 10. april 
Sangfesten i Petrikirken 
 
Søndag 10. april:  
Kl. 11:00: Gudstjeneste. Roy 
S. Johansen taler. Sidsel B. 
Grønberg leder. 
Forbønn: Metodistkirkens kvinnefor-
bund Tekster: Ap.gj. 9:1-6, (7-20); 
Joh. Åpb: 5:11-14; Joh. 21:1-19 
 

Søndag 17. april:  
Kl. 11:00 Felles gudstjeneste 
med Immanuelkirken hos oss. 
Jan B. Lystad taler. Nattverd. 
Kirkekaffe. 
Forbønn: Bønn Tekster: Ap.gj. 9:36-
43; Joh. Åpb.  7:9-17; Joh. 10:22-30 
 

 
Onsdag 20.april: 
Kl.11:30 Formiddagstreff. Se 
annonse i HA. 
 
Søndag 24.april: 
Kl.11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Albert A. Gjøstøl og 
Hilde Tveter sammen med 
konfirmantene. Sang av Joyful 
Forbønn: Molde Tekster: Ap.gj. 11:1-
18; Joh. Åpb. 21:1-6 ; Joh. 13:31-35 
 



 

     Søndag 01.mai: 
Kl.18.00: Sang og vitneguds-
tjeneste.  
Forbønn: Trondheim Tekster: Ap.gj.  
16:9-15; Joh. Åpb. 21:10, 22-22:5; 
Joh. 14:23-29 eller Joh. 5:1-9 
 

 
Søndag 08.mai 
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Albert 
A. Gjøstøl taler.  
Forbønn: Centralkirken, Bergen  
Tekster: Ap.gj. 16:16-34; Joh. åpb 
22:12-14, 16-17, 20-21; Joh17:20-26 
 

 
Onsdag 11.mai 
Kl.19:00 Menighetskonferanse 
 
 
Torsdag 12.mai: 
Kl.16:30 Åpen torsdag. Som-
meravslutning for myldre-
dagen. 
 
1. pinsedag  15.mai 
Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste 
H. Tveter taler. Sang av Cath-
rine R. Dahl. Nattverd 
Forbønn: Første metodistkirke, Ber-
gen Tekster: Ap.gj.2:1-21 eller 1.Mos. 
11:1-9 ; Rom. 8:14-17 eller Ap.gj. 2:1
-21; Joh.14:8-17, (25-27) 
 

 
Tirsdag 17.mai: 
Kl.10:45: Kort samling med 
sang, musikk, dikt 
Kl.11.00: Kafeteria 
 
Onsdag 18. mai: 
Formiddagstreff. Sommerav-
slutning. Dagens gjest: Tor-
geir Tveter 
 
Søndag 22.mai: 
Kl.18.00 Gudstjeneste ved 
ungdomsgruppa. 
Forbønn: Sotra og Haugesund Teks-
ter: Ordspr. 8:1-4, 22-31; Salme 8 
Rom. 5:1-5; Joh. 16:12-15 
 

Søndag 29.mai: 
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Hilde 
Tveter taler. Nattverd 
Forbønn: Det teologiske seminaret-
Tekster: 1 Kong.18:20-21, 30-39; 
Salme 96; Gal.1, 1-12; Lukas 7,1-10 
  
 
 

 

 
« La ingen forakte deg fordi 
du er ung, men vær et forbil-
de for de troende i ord og livs-
førsel, i kjærlighet, tro og ren-
het!» 1.Timoteus 4, 12 
 
Jeg synes dette verset taler 
for seg selv! 
 
Jeg utfordrer Jan Erik Norheim 
til å dele sitt bibelvers. 
Jenny Marie Norheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

 



 

 

Advent og juletiden leser du om i 
egne artikler i bladet. 
Sangkvelden 17.januar føyer 
seg inn i rekken av gode sangkvel-
der med trekkspillgutta. Trekkspill-
gutta består av Vidar Andersen, 
Arild Andersen og Roy Torptangen. 
I tillegg hadde de Tom Grinnbo 
med på bass. De tok oss med i 
kjente evangeliske sanger, og det 
var også solosang av Arild Ander-
sen. Prest Hilde Tveter hadde kvel-
dens andakt. 
 
Bibeldagen 31.januar var felles 
for alle menighetene i Halden og 
Tistedal. Over 300 mennesker had-
de funnet veien til Elim for å høre 
broder Mose fra Tunisia, og det 
økumeniske koret Krydder. Broder 
Mose gav oss først sitt personlige 
vitnesbyrd om hvordan han som 
muslim i Stockholm møtte Jesus og 
ble en kristen, og gav oss også 
glimt fra sitt arbeid blant muslimer 
i Nord-Afrika. Barna hadde eget 
barnemøte under deler av gudstje-
nesten. Dagens kollekt gikk til bi-
belselskapets prosjekt i Ukraina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misjonsdagen 07.februar sam-
let alle generasjoner i kirken. 
Prest Hilde Tveter ledet gudstje-
nesten, og var for anledningen 
ikledd sin afrikanske kjole som 
hun i høst fikk fra Sierra Leone. 
Dagens andaktsholder, Anne Lise 
Aske, hadde på seg en flott kjole 
fra Liberia. Anne Lise fortalte 
hvordan hun fra hun var ganske 
liten hadde lyst til å gjøre noe for 
andre barn som ikke hadde det 
så bra. M-Kids  sang og danset så 
flott, og sanggleden smittet over 
på menigheten. Gaven på 
5670kroner vil bli delt mellom 
menighetens misjonsprosjekt i 
Lavulema og Metodistkirkens mi-
sjonsselskap sitt ordinære arbeid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjeneste med lokalpredi-
kanter hadde vi 14. februar. 
Roy-Frode Løvland var dagens 
taler, og han talte levende om 
Guds nåde ut fra fortellingen om 
sønnen som kom hjem. Han lærte 
også menigheten en av sine ny-
skrevne sanger. Flere andre som 
deltok på helgens lokalpredikant-
kurs i Halden deltok i gudstjenes-
ten med tekstlesning, bønner og 
vitnesbyrd. Jenny Marie Norheim 
sang nydelig, og hadde funnet 
sanger som understreket gudstje-
nestens tema som  var «nåde».  

 Vi ser tilbake  

Anne Lise Aske har andakt på 
misjonsdagen 07.februar. 



 

     



 

 Menighetens liv i bilder 

Flere ungdommer deltok på juleverk-
sted i desember. Foto: Simon H. Tveter 

Elise Wang Hoddø var en flott Lucia på 
selveste Luciadagen.  
Foto: Joakim H. Tveter 

M– Kids, med forsterkninger for anled-
ningen, synger på juletrefesten søndag 
03. januar. Foto: Simon H. Tveter 

Mange var med og gikk rundt jule-
treet på juletrefesten 03.januar. 
Foto: Simon H. Tveter 

Dina Billington tenner 3 adventslys på 
Luciadagen. Foto: Joakim H. Tveter 



 

     Fantastisk Luciaforestilling 

så vakkert. Med enkle effekter 
klarte de å skape en helt spesi-
ell stemning som berørte tilhø-
rerne. Det var Dina og Ove Bil-
lington som hadde det kunstne-
riske ansvaret for forestillingen, 
og de og alle de medvirkende 
kunne ta imot stående applaus 
fra en helt fullsatt kirke. Etter 
forestillingen var det kafeteria  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
med salg av pizzasnurrer, lusse-
katter og gløgg, og overskuddet 
gikk til barne og ungdomsarbei-
det i Metodistkirken. Og barna, 
de unge og deres ledere kan 
være skikkelig stolte av det 
de formidlet denne kvelden!  

Foto: Joakim Hannestad Tveter 

Historien om Lucia sitt liv ble for-
midlet på en sterk og vakker må-
te av barn og unge i menigheten 
søndag 13.desember. De frem-
førte Ivar Skippervold sitt mu-
sikkspill «Sancta Lucia». Vi fikk 
møte den unge Lucia som hadde 
et hjerte for mennesker som led, 
og som sto fast i sin tro på Jesus 
Kristus, noe som til slutt kostet 
henne livet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var Elise Wang Hoddø som 
hadde rollen som Lucia, og både 
skuespill og sang fremførte hun 
på en utrolig levende og flott må-
te. De gjaldt også de andre sang-
erne,skuespillerne og musikerne.   
De hadde bare hatt en drøy må-
ned å øve på, men replikkene 
satt som de skulle og sangen lød  



 

 

4. søndag i advent var det «Vi 
synger julen inn. Et lite julekor 
var satt sammen for anledningen, 
og det låt veldig bra! Det var 
solosang av Ragnhild Prangerød, 
Jenny Norheim og Cathrine R. 
Dahl. Sistnevnte ble akkompag-
nert av sin sønn Henrik L. Dahl 
på gitar.  Jenny hadde også med 
seg Salmebandet på en av sang-
ene, og det svingte skikkelig. Kir-
sti og Jan Erik Norheim gav vak-
kert tonefølge til kor, solister, og 
fellessang.   

M-Kids var i aksjon både på julaf-
ten og juletrefesten.  Julaften var 
kirken mer enn fullsatt. Vegard 
Grinnbo og ekteparet Norheim 
stod for vakker musikk. Mange 
barn og unge deltok, og Hilde 
Tveter hadde andakt. Det hadde 
hun også på juletrefesten som 
samlet rundt 80 stk. Anne Cathri-
ne Høvik ledet en fest som inne-
holdt leker, juletregang, bevert-
ning, utlodning og godteposer.  

3.desember hadde myldredagen 
sitt tradisjonelle julebord. Drøyt 
70 små og store koste seg med 
god mat fra felles julebord. Anne 
Cathrine Høvik ledet samlingen, 
og hun kunne introdusere Små-
barnssang sin første «opptreden» 
i kirken. Dina Billington ledet 
barn og foreldre i flere sanger 
som de synger på sine samlinger. 
De sjarmerte oss i senk! Både M-
Kids og Joyful sang også, og fri-
merkegutta fortalte litt om hva de 
holder på med. Denne dagen 
hadde vi besøk av misjonssekre-
tær Øyvind Aske. Han hadde ny-
lig vært i Lavulema i Sierra Leo-
ne, og vært med å innvie brøn-
nen vi har gitt penger til, og sko-
len som vi nå støtter. Det var 
stas å se bilder fra innvielsen, og 
få hilsen fra landsbyen.  

Søndag 6.desember inviterte vi til 
juleverksted for hele familien. 
Anne Grete Fladeby og Anne Lise 
Aske hadde lagt alt så fint til ret-
te, og det var en gjeng på over 
60 stykker i alle aldre som fikk 
utfolde sine kreative evner i kir-
ken denne dagen! Etter juleverk-
stedet var det selvsagt ris-
grøt med mandler, og det hele 
ble avsluttet med en kort ad-
ventssamling med tenning 
av adventslys, sang og en julefor-
telling. 

Advent og jul  2015 



 

     

Selv om akkurat det å stå på sce-
nen ikke var noe nytt, var dette 
første gang jeg har fått være med 
på skikkelig teaterproduksjon. 
Takket være dyktige lærere, en 
herlig klasse, og hardt arbeid, ble 
det en fantastisk opplevelse, for 
ikke å snakke om lærerikt. Og 
resultatet ble visst ikke så ille det 
heller, har jeg hørt. 

Men det jeg antakeligvis lærer 
mest av er å bo et år sammen 
med 120 «fremmede» mennes-
ker. For folkehøgskole handler 
først og fremst om folk. Man læ-
rer blant annet hvor feil første-
inntrykk kan være, og hvor rare 
navn folk har på Vestlandet. Det 
er spesielt rart å tenke på at per-
soner jeg slet med å lære meg 
navnet på for noen måneder si-
den, nå er blant de beste venne-
ne jeg har. Jeg tror at det som 
oppsummerer folkehøgskole-livet 
best, er at 14. mai (dagen vi slut-
ter) for lengst har blitt forbudt å 
snakke om. 

 
 

For tiden går jeg på Stand-Up og 
Revy-linja på Ringerike Folkehøg-
skole. Akkurat nå holder vi på med 
å sette opp en revy som skal vises 
i midten av mars. Den siste måne-
den har derfor gått med til å skrive 
sketsjer, sanger, monologer og 
andre ting som forhåpentligvis skal 
få folk til å le. Selv om jeg synes 
det er usedvanlig stas å skrive, ser 
jeg nå veldig frem til de neste to 
ukene. Nå er det manus-pugging, 
karakter-jobbing, og regi-legging 
som gjelder, for å få presset ut 
hver dråpe av humor som finnes i 
det vi har skrevet. Revyen er laget 
uten noen rød tråd eller andre for-
mer for sysaker, så her får man se 
alt fra damer på kafé til fødsel hos 
fastlegen. 

I desember satte vi opp klassikeren 
«Den Spanske Flue». Her spilte jeg 
Henrik Meisel, en rolle som kom 
ganske naturlig ettersom han blir 
omtalt som en «forvirret og bebril-
let yngling uten skjegg».  

 

Brev hjem 
av Jørgen Konradsen 
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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 


