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«Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, 
så skal jeg ta ham med meg.» 16 «Maria», sa Jesus. Da snudde hun 
seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester.  

Vi ønsker alle en velsignet påskehøytid ! 



 

 

 
På vei til en uventet glede 
 
På vei til en uventet glede, Hun vet 
det ikke der sorgfull hun går. Hun 
bærer en krukke med salve, Og hå-
per hun tilgang til graven får. 
 
Hun bærer på grusomme bilder, 
En tornekrone, et ansikt som led. 
Soldater som hånte og slo han, 
En livløs kropp da de tok han ned. 
 
Hun bærer på grusomme lyder, 
Piskeslag mot en naken hud. 
Nagler som spikres gjennom hans 
kropp, Og ropet: Hvor er du, min 
Gud? 
 
Hun bærer den tyngste sorgen, 
Et hjerte som blør, et håp som 
brast. Hun går til hans grav med 
tunge skritt, Og undrer om gleden 
for alltid er tapt. 
 
Hun møter en grav som er åpen, 
Bærer sitt knuste hjerte der inn. 
Hun ser ikke han som hun elsket, 
Men engler ser tårer på hennes kinn. 
 
 
 

En hilsen til deg 
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Hvor er han, hvor har de lagt 
ham? Hun venter i undring på 
englenes svar. Hun snur seg og 
ser en mann stå der, «Du gråter», 
hans stemme er varm og klar. 
 
En gartner – han må da vel vite. 
«Si hvor de har lagt ham», hun 
stille ber. «Jeg bærer han med 
meg om du han finner», Hun på 
ham med bedende øyne ser. 
 
«Maria», hans stemme er vakker, 
Den rører ved hjertet, hun vet det 
er han. En uventet glede brer seg 
i kroppen, hans hilsen til henne er 
virkelig sann. 
 
Hun bærer gleden med seg, 
Tilbake til venner, til alle hun ser! 
Jeg har sett Herren, han lever! 
Nå trenger vi ikke frykte mer! 
 
En uventet glede deg venter, 
Når den oppstandne Kristus hvis-
ker ditt navn. Han ser alt det som 
du bærer på, Og tar deg varsomt 
inn i sin favn! 
 
Dette diktet ble til i påsken 2015. 
Jeg håper at den uventede gleden 
Maria Magdalena opplevde også 
kan bli din denne påsken! 
 
Hilde Kr. Hannestad Tveter 



 

     

dere som er interessert. Eller du 
kan ta kontakt med presten og få 
det tilsendt på mail.  
 
Leiligheten i 1. etasje i B4 er 
nå ledig. Rolf Sæther flyttet ut i 
slutten av mars. Leiligheten vil nå 
få en liten oppgradering før den 
igjen leies ut. Kan du avse noen 
timer til sparkling og maling så ta 
kontakt med menighetsrådsleder 
Jan Erik Norheim. 
 
Prestebytte blir det i menighe-
ten i sommer. Etter 13 år som 
prest i Halden, og 16 år i byen, 
slutter Hilde Tveter i sin stilling. 
Hun er utnevnt til prest i Meto-
distkirken i Sandnes. Torgeir Tve-
ter skal betjene menigheten i 
Stavanger. De bosetter seg på 
Godeset—midt i mellom Sandnes 
og Stavanger. Les mer på siste 
side. Det er enda ikke utnevnt ny 
prest til Halden, men det forven-
tes at det skjer i slutten av april. 
 
Kreativ kafè har god oppslut-
ning. Hver 3. tirsdag i måneden 
samles en gjeng i kirken for å 
lage ting til julemessa, skravle og 
spise vafler. Det er plass til enda 
flere! Også til deg som ikke er så 
glad i håndarbeid, men som liker 
å være sosial. Velkommen! 

Informasjon 
Menighetskonferansen ble av-
holdt 13.mars. Rapporter fra 
prest og menighetsråd, formid-
dagstreff og personalkomite ble 
godt mottatt. Regnskapet, som 
viser et underskudd på drøyt 203 
000, ble gjennomgått og tatt til 
orientering. Når det er revidert 
godkjennes det av menighetsrå-
det. I valgene var det en del 
gjenvalg, blant annet er det ing-
en utskiftning i menighetsrådet i 
år. Av nye kan vi nevne: Jenny 
M. Norheim til personalkomite, 
Tor-Egil Fladeby i strategikomite, 
Bjørg Torptangen som kontakt 
for kvinnearbeidet, og Cathrine 
Nøhr til nominasjonskomiteen. 
 
Vi hadde også den store gleden 
av å anbefale Albert A. Gjøstøl 
som kandidat til den ordinerte 
tjeneste. Det betyr at Albert star-
ter prosessen frem mot å bli ordi-
nert metodistprest. I samtalen 
rundt bordene snakket vi om di-
sippelgjøring og trosopplæring, 
som er en av våre verdier. Kvel-
den ble avsluttet med en natt-
verdsstund i kirken. Det var drøyt  
20 fremmøtte, og en god og posi-
tiv stemning. Det ligger fortsatt 
noen rapporthefter i kirken for  

Vi gratulerer  
Egil Andreassen som fyller 80 år 03.april! Vi gratulerer så mye 
med dagen, og ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden. 
Du kan lese mer om Egil annet sted i bladet. 
 
Håkon Halvåg som fyller 90 år 12. juli. Vi gratulerer så mye 
med dagen, og ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden. 
Du kan lese et intervju med Håkon annet sted i bladet. Jubilanten 
kan ikke ta imot blomster på dagen pga oppussing i leilighet. I 
stedet ønsker han penger til misjon. 
 
Judit Syversen som fyller 70 år 04.juli. Vi gratulerer så mye, og 
ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden! 
 
Tusen takk for blomster, gaver og oppmerksomhet i forbindelse 
med min 80-årsdag i januar! Anne Lise Helmer Olsen 



 

 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 
Torsdag 06.april 
Kl.16:30 Åpen torsdag. Mid-
dag, påskesamling, kaffe og 
kaker. 
 
Søndag 09. april:  
Kl.11:00 Palmesøndag. Guds-
tjeneste. Preken v/Hilde Tve-
ter. Sang av Cathrine R. Dahl 
Forbønn: Svolvær og Skånland  

 
Skjærtorsdag 13.april:  
Kl. 18:00 Felles nattverdguds-
tjeneste med Tistedal i Halden 
Preken v/Ray Svanberg. 
Kveldsmat 
 
Langfredag 14.april 
Kl.11:00 Felles pasjonsguds-
tjeneste i Immanuels kirke. 
For mer info se HA og hjem-
meside. 
 

Påskedag 16.april:  
Kl. 11:00 Høytidsgudstjenes-
te. Preken v/ Hilde Tveter.  
Forbønn: Metodistkirkens kvinnefor-
bund  
 
Onsdag 19. april 
Kl.11:30 Formiddagstreff. 
Sang, musikk, andakt og be-
vertning. Dagens gjest: Hilde 
Tveter: Mine år i Halden 
 
Søndag 23. april: 
Kl.11:00: Gudstjeneste. Pre-
ken v/Leif S. Jacobsen. Sang 
og musikk: Dina og Ove Bil-
lington. Sidsel Grønberg leder   
Forbønn: Bodø 
 

Søndag 30.april 
Kl.11:00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Albert A. Gjøstøl, 
Hilde Tveter. Konfirmantene 
deltar med ulike innslag. 
Forbønn: Molde  
 

Søndag 07.mai  
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
V/Hilde Tveter. Nattverd 
Forbønn:  Trondheim 
 

Torsdag 11. mai 
Kl.16:30 Sommeravslutning 
for myldredagen. Følg med på 
hjemmeside og facebook. 
 
Søndag 14.mai 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
v/Hilde Tveter. 
Forbønn:  Centralkirken, Bergen 
 
Onsdag 17. mai 
Kl.10:45 Kort samling i kirken 
med sang, musikk og dikt. 
Kafeteria etterpå. 
 
Søndag 21.mai 
Kl.11:00 Gudstjeneste. Preken 
v/Roy S. Johansen. Sang og 



 

     musikk v/ Dina og Ove Billing-
ton. Sidsel Grønberg leder. 
Forbønn: Første Metodistkirke, Bergen  

 
Søndag 28. mai 
Kl.11:00 Skaperverkets dag 
Gudstjeneste. Preken v/Hilde 
Tveter. 
Forbønn: Sotra og Haugesund 
 
Pinsedag 04.juni  
Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste. 
Preken v/Hilde Tveter. Natt-
verd 
Forbønn: Met.kirk. teologiske seminar 

 
Søndag 11.juni 
Kl.11:00  Gudstjeneste. Pre-
ken v/Albert A. Gjøstøl. Marte 
P. Valseth leder.  
Forbønn:  Stavanger 

 
Søndag 18.juni 
Kl.11:00 Takkegudstjeneste. 
Avskjed for Hilde Tveter. Sang 
av Ad Hoc-kor. Preken v/Hilde 
Tveter. Takkeoffer. Kirkekaffe 
Forbønn: Sandnes 
 

Torsdag 22-søndag 25.juni 
Årskonferanse i Bergen 
 
Søndag 20.august 
Kl.11:00 Samlingsdag. Guds-
tjeneste. Velkomst for ny 
prestefamilie. Kirkekaffe 
 
Fredag 25—søndag 27.aug.  
Menighetshelg på Kornsjøbuk-
ta 
 
Felles sommergudstjenes-
ter med Tabernaklet, Betel og 
Frikirken blir det også i år. Det 
vil bli laget et eget program 
for disse som blir delt ut i kir-
ken, og lagt ut på hjemmeside 
og facebookside. Selvsagt blir 
det også annonsert i HA. 
 

 

Biltjeneste til søndagens  
gudstjenester eller møter  

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

 

           Gaveinntekter 
                      
                     2015        2016 
Ukeoffer        22 811      26 000 
Skattefrie    268 550     249 000  
gaver 
Løskollekt      46 576      50 128 
Våroffer         10 270      11 336   
Høstoffer       10 900      10 376 
Takkegaven   12 550        5 620 
Andre gaver   15 850        4 851 
___________________________ 
SUM           387 507      357 311 
 
Fikk du ikke vært i kirken på 
Vårofferdagen?  
Da kan du kan bruke giro i bla-
det, og krysse av for gave til me-
nigheten, eller sette inn penger 
på konto 1105 11 72495. Husk 
å merke betalingen  «våroffer». 
 
 
Fra boken Gledens Gud: 
«Det er ikke slik at vi prøver å se 
bakover gjennom alle århundrene 
for å få øye på Jesus der langt, 
langt bak i historien, hvor vi i det 
fjerne skimter tre kors på en fjell-
rygg. Nei, vi møter Jesus gjen-
nom påskemorgen. Hans opp-
standelse betyr at Jesus kommer 
inn i mitt liv forfra, han kommer 
fra fremtiden, han er ikke et 
fjernt bilde som dirrer svakt i 
kveldslyset. Han kommer med 
morgensolen, med morgenlyset, 
han kommer forfra, fra fremtiden, 
fra Gud». Karsten Isachsen 



 

 Halden MS-gruppe 2.februar 1925 til 23.mai 2016 

Etter ca. 90 års virke ( de siste 8 

årene som sovende gruppe), ble 

speiderarbeidet den 23. mai 2016 

lagt ned grunnet ledermangel, og 

liten interesse for videre drift. De 

fleste som har vokst opp i menig-

heten vår har hatt sine barne- og 

ungdomsår i speider-gruppa. Fle-

re kan også se tilbake på lang tid 

som ledere. Med en gjennoms-

snittsoppslutning   på 50-100 

medlemmer, har dette satt sitt 

preg på menigheten. Vi har også 

alltid hatt en åpen dør mot byens 

barn og unge. Standarden på 

speiderarbeidet har vært god, og 

en populær gruppe å være med i. 

Når vi nå må avslutte vårt virke i 

byens sentrum, står Frelsesarme-

ens speidergruppe i Tistedal  klar 

til å overta i sitt nybygg sentralt 

på Banken. Det kunne skrives 

mye mer , men vi stopper her og 

tar med oss alle gode minner fra 

turer, leirer og godt kameratskap 

og sier med sangeren: «…og si-

den når vi blir gamle og er ferdig 

med å ramle omkring i skogen på 

speidervis. Vi med glede ser tilba-

ke på de kjære svunnene dager, 

da vi satt om bålet og drøftet må-

let på speidervis». Speiderne tak-

ker for seg.  

Så over til SPEIDERBU: Den 

9.sept. i 1973 kunne Tilsynsmann 

Arnold Madsen innvie speiderhyt-

ta på Buerfjellets topp i nærvær 

av ca. 200 speidere, ledere, for-

eldre og menighet. (stor fest i 

kirken på kvelden). Takket være 

iherdig innsats med kakebasarer, 

utlodning, loppemarked og gaver 

var hytta gjeldfri ved innvielsen. 

Det var ikke verst da vi startet 

med 0 i kassa. Hele bygget ble  

hovedsaklig reist av ivrige speide-

foreldre og ledere. Hytta var et 

populært utfartssted i 34 år, men 

i mars 2007 ble den solgt. Salgs-

summen ble satt på høyrentekon-

to og registrert i  Brønnøysund-

registeret og disponert av under-

tegnede. Fra 2007 har vi årlig 

støttet eksisterende barne-og 

ungdomsarbeid med ca.6000 -

8000kr.pr.år. Ved nedleggelse av 

gruppa 23.mai 2016 ble salgs-

kontoen stående men tilført BUR, 

og skal videre disponeres av en 

komite på 4 personer: Menighe-

tens prest, BUR-leder og 2 tidli-

gere speiderledere: Gro Konrad-

sen og Marte Paulsen Valseth 

som også er komiteens leder og 

disponerer kontoen.  

Det er satt opp retningslinjer for 

disponering av midlene:  Vi nev-

ner: Det kan søkes 2 ganger pr. 

år, vår og høst, og de støtter til-

tak som fremmer barne-og ung-

domsarbeidet i menigheten, spe-

sielt lederopplæring, kurs og se-

minar, maks 20.000.- pr år. Mid-

lene kan ikke benyttes til lønn. 

Dersom Halden MS-gruppe gjen-

opptar sitt arbeid, tilbakeføres 

alle innestående midler til grup-

pas konto. Vi er faktisk litt stolte 

over at vi fikk bygget hytta, og 

har vedlikeholdt den, betalt tom-

teleie og strømutgifter m.m.og 

samtidig har driftet speidergrup-

pa. Vi har tillit til at ”arvingene” 

til den bortimot halve millionen, 

bruker midlene på en god måte til 

beste for de unge som i kommen-

de år skal vokse opp i menighe-

ten vår. Lykke til!  

Hilsen Egil Andreassen 



 

     



 

 Egil Andreassen er 80 år 

Egil Andreassen  fyller 80 år 
3.april.  Egil har vært et trofast 
medlem av vår menighet gjennom 
mange år. Helt fra ungdommen av 
har han vært engasjert i menighe-
tens liv og virke på nær sagt på 
alle felt. Tidlig kom han med i 
speidertroppen, først som speider, 
og senere som troppens leder, et 
verv han har hatt i svært mange 
år sammen med sin kone og gode 
medhjelper Anne-Marie. Om Egil 
kan det sies at han er et typisk 
friluftsmenneske. Han elsker å 
være ute i Guds frie natur. Fami-
lien har en flott hytte i Norges 
høyfjellsområde, nærmere be-
stemt på Dagali, hvor han til fulle 
får nyte friluftslivet sommer som 
vinter. Her trives familie, slekt og 
venner på et sted der gjestfriheten 
står i høysetet. Egil er svært snek-
kerkyndig, og holder godt vedlike 
både hytte og et stort hus.  I me-
nigheten har han hatt mange verv, 
som legleder, leder av menighets-
rådet, BUR-leder og leder av 
evangeliseringskomiteen. Han har 
også en viktig pådriver i arbeidet 
med Alphakurs og Naturlig menig- 

hetsutvikling. Mange speiderleire  
og turer han har vært med på, og 
for sin innsats som speiderleder 
er han tildelt flere høye utmerkel-
ser, blant annet Norges Speider-
forbunds hvite hederslilje. I 2010 
mottok han, sammen med sin 
kone, biskopens diplom for sin 
innsats. Begge to har vært med i 
Metodistkirkens speidergilde si-
den oppstarten, og Egil var i pe-
rioden 2012-2016 gildemester. I 
menigheten har Anne-Marie og 
Egil vært i ledelsen for formid-
dagstreffet de siste 10 årene. Det 
er en aktiv mann som nå runder 
de 80!  

Sommerfest i Stavern 27-30. juli 

Nytt sted for sommerfesten er 
Stavern folkehøyskole. Det er 
gangavstand til både by og 
strand. På Sommerfesten kan du 
kombinere ferie og fritid med 
åndelig påfyll, lovsang, interes-
sante seminarer, misjonsmarked 
og mye mer! Det blir konsert 
med Samuel Ljungblad, og blant 
talerne er Torbjørg Oline Nyli og 
Marcus Olsson. Av seminarer kan 
vi nevne: Bibelseminar med Hilde 
og Torgeir Tveter, «Åndelige for-
eldre» v/Torbjørg Nyli, misjons-
seminar, gospelseminar med 
Waldrons, håndarbeid med Hilde 
Augensen, grillseminar med Knut 
Dahlgren og eget seminar for  

aldersgruppen 18-25 år. Tema 
for sommerfesten er: Livsglede! 
Nytt av året er «bli kjent- sam-
linger for de som reiser alene. Og 
selvsagt er det leir for barn og 
unge i alle aldersgrupper. Les 
mer om Sommerfesten på 
www.metodistkirken.no  
 
Påmeldingsfrist er 1.juni for å 
unngå administrasjonsgebyr på 
10%. Påmelding kan gjøres på 
hjemmesiden. I fjor var vi en 
rekordstor gjeng fra Halden. Kan-
skje vi blir enda flere i år? Snakk 
gjerne med noen som var der i 
fjor, og få høre hvor flott dette er 
for alle generasjoner! 



 

     

 

 

Menighetens liv i bilder 

Småbarnssang synger og spiller på Åpen torsdag i februar. Her var det 
mye lyd og sjarm!  

Elise, Simon, Thea og Veslemøy 
var noen av dem som deltok i Ad 
Hoc– koret på sanggudstjenesten i 
mars. 

Mye kreativitet og humør på 
Kreativ kafè i mars! 

M-Kids og Joyful sang på misjonsguds-
tjenesten i februar.  



 

 

Gudstjenesten, som var den vik-
tigste samlingen, har mistet noe 
av sin kraft. Før hadde vi møte 
både formiddag og kveld.  Ung-
domskoret begynte med lovsang-
er. Vi var den første  menigheten 
i byen som hadde gospelnight. 
Mange skjønner ikke hva gudstje-
nesten virkelig er for oss som 
tror. Også bønnearbeidet har for-
andret seg. Det ble mye høyere 
prioritert før. Nå er det vanskelig 
å samle folk til bønnemøter. Det 
er så synd, for bønn er så viktig. 
 
Er det noe du brenner for i dag? 
Det er viktig for meg å støtte Is-
rael, og det er også en oppgave 
for menigheten. Og så brenner 
jeg for at mennesker skal bli 
kjent med Jesus. Når anledning-
en er der til å si et ord om Gud 
og Jesus så bruker jeg den. For 
jeg skammer meg ikke over 
evangeliet! Et bibelvers som be-
tyr mye for meg er Jesaja 42,10. 
Det er et flott vers om at vi ikke 
trenger frykte fordi Gud er med 
oss. 
 
Hvordan er livet i dag? 
Jeg føler meg ikke som en 90 
åring! Jeg takker Gud for at jeg 
kan stå opp hver dag, og at vi er 
to. Min kone Inger har vært en 

uvurderlig støtte i alle år!  Vi har 
en fantas-
tisk  fami-
lie. Alle har 
en kristen 
tro. Det er 
stort! Nylig 
har vi opp-
levd å  bli 
oldeforeld-
re til 2 jen-
ter! Jeg har 
et godt liv!  
 
Hilde Tveter 

I juli fyller Håkon Halvåg 90 år, 
og i den forbindelse har vi pratet 
sammen om troen og livet. Håkon 
vokste opp i menigheten, og fa-
milien hans har vært med i kirken 
fra slutten av 1800-tallet. Han 
har gått på søndagsskole og spei-
der, og også bidratt som leder. 
Han har vært leder for ungdoms-
foreningen, og hatt en rekke le-
derverv i menigheten. Innen sang 
og musikk har han gjort en stor 
innsats som leder for sangkoret, 
spilt fløyte og trompet i musikko-
ret, og bidratt i mange sammen-
henger med solosang og duett-
sang med Åsmund Ilegard. I sitt 
yrkesaktive liv jobbet Håkon på 
skofabrikk, men mesteparten av 
tiden i en lederstilling på Harald-
sens kontormøbelfabrikk. 
 
Hvordan kom du til tro? 
Troen har fulgt meg fra barndom-
men. Jeg vokste opp i et godt, 
kristent hjem, og har vært kristen 
hele livet. Men på speider og ju-
niorstevne i Halden under krigen 
hadde jeg en opplevelse av å ta 
et valg da jeg knelte ved alteret 
under et møte. Da var jeg 15-16. 
 
Hvordan har du opplevd å være 
med i menigheten? 
Ungdomstiden var fantastisk. Un-
der krigen samlet vi oss i hjem-
mene. Da var det dypt alvor med 
bønn og lovsang, men også mye 
latter og moro.  Menigheten er et 
samlingspunkt. Fellesskap, bønn, 
sang og musikk, og vitnesbyrdet 
er viktig for meg. Det var noen 
ganger at lederansvaret føltes litt 
tungt, men gleden over tjenesten 
var større! Å komme til kirken er 
for meg å komme inn i et hellig 
rom, og jeg forbereder meg alltid 
før jeg går til gudstjeneste. 
 
Hvordan opplever du at vår me-
nighet har  forandret seg  siden 
du var ung?  

Intervju med Håkon Halvåg 



 

     

Da vi kom til Halden i 2001, var 
vi helt i slutten av 30-åra, og 
hadde barn som bodde hjemme. 
Når vi nå forlater by og menighet 
er vi midt i 50-åra, og har blitt 
besteforeldre. Det sier noe om 
hvor stor del av livet vårt vi har 
tilbragt i Halden! Og hvor stor del 
av hjertet vårt som blir igjen her! 
Og det har vært svært gode år! 
Vi har trivdes så godt– både i 
menigheten og byen. Det er med 
sorg og vemod vi nå tar avskjed. 
 
Det som gleder oss mest er at 
det i menigheten i dag er mange 
mennesker som ikke var her da vi 
kom for 16 år siden. Menighets-
barn og medlemmer som har blitt 
aktive, og nye som har funnet sin 
plass. Tusen takk for den måten 
dere tok imot oss på, og takk for 
godt samarbeid i så mange år! 
Guds velsignelse over deres vide-
re arbeid med å være en varm, 
inkluderende, nær og disippelgjø-
rende menighet slik vår visjon og 
verdier har som mål. Når vi i juni 
setter kursen for Sandnes og 
Stavanger er det selvsagt ikke 
bare vemodig. Vi gleder oss til 
nye utfordringer, og til mer tid 
sammen med vårt barnebarn 
Mathea Wilhelmine. Vår nye 
adresse er Mariabakken 10, 4034 
Stavanger. Hjertelig velkommen 
på besøk! 
Alt godt fra Hilde og Torgeir 
 
 

Det var en forventningsfull menig-
het som for snart 16 år siden ven-
tet på sin nye prest med familie. Vi 
var mange som hadde hørt mye 
positivt om familien som bestod av 
Hilde, Torgeir og barna Joakim og 
Simon. Vi var også mange unge 
voksne som hadde barn og ung-
dom på omtrent samme alder. 
Prestefamilien gled raskt inn i me-
nighetens barne og ungdomsar-
beid, og vi knyttet tidlig gode 
vennskapsbånd. Når vi ser tilbake 
på de årene som er gått, så er vi 
som menighet takknemlig for alt 
arbeid dere har startet, videreført 
og engasjert dere i. Myldredagen 
har blitt en suksess og utallige 
middager er tryllet fram av dere 
begge. Dette er deres ”Hjertebarn” 
og har tilført menigheten mange 
nye medlemmer og blitt et møte-
punkt for å knytte nye relasjoner. 
Dere har aldri vært redd for å ta i 
et tak, og selv i de senere år som 
Torgeir har betjent Sarpsborg, så 
har vi nytt godt av hans kunnskap 
og arbeidsvilje.  
 
Hilde, som har vært menighetens 
prest på full tid de siste ti årene, 
har ”satt Metodistkirken på kartet” 
i Halden med sitt engasjement i 
det økumeniske arbeidet. Vår me-
nighet har kunnet glede seg over 
godt forberedte andakter og prek-
ener i samlinger og gudstjenester 
gjennom disse årene. I tillegg til 
trygg og god ledelse, har det vært 
en rød tråd i samlingene, både i 
forkynnelse og sangvalg. Nå er 
tiden kommet for å ta avskjed, og 
dere flytter til nye utfordringer og 
ikke minst nye gleder. Vi forstår at 
dere ønsker å bo nærmere barne-
barnet som dere er så glad i, og vi 
ønsker dere Guds rike velsignelse 
over tjenesten og familien. Vi 
kommer til å savne dere, men hå-
per å se dere som venner og gjes-
tetalere i årene som kommer. 
For menigheten: Jan Erik Norheim 

                    TAKK! 
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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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