METODISTKIRKEN
Sarpsborg
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Byen er 1000 år
Menigheten 160 år

Nåde
. Helt fra begynnelsen av livet virker Gud i oss med sin kjærlighet. Metodistene
kaller dette Guds forutgående nåde. Det vil si den nåde som virker i oss før vi
har noen som helst form for tro eller på noen måte har tatt imot Jesus.
Vi har behov for at Gud kommer oss i forkjøpet med sin nåde, ellers ville vi
aldri få øynene opp for Ham. Men det er håp for oss. Og håpet ligger i Jesus
Kristus og hans død og oppstandelse. Jesus Kristus har båret straffen for
våre synder - tatt konsekvensene av dem. Derfor kan vi få tilgivelse for våre
synder ved å tro på ham.
Dette kalles frelse. Etter metodistisk forståelse er frelsen både noe Gud
gjør for oss her og nå, og noe Gud gjør i oss ved Den Hellige Ånd. Det første
kalles rettferdiggjørelse. Det andre kalles helliggjørelse.
Rettferdiggjørelse er begynnelsen til et bevisst, personlig forhold til Jesus,
hvor han har tilgitt oss og gitt oss nytt liv.
Helliggjørelsen er livet sammen med Jesus. Det nye livet vokser seg sterkere
i oss. Hans kjærlighetsmakt i våre liv blir sterkere, mens syndens makt blir
mindre.

Å være en kristen vil si at man lever et liv hvor troen er virksom i kjærlighet - kjærlighet til Gud og til medmennesker. Det er en stadig utvikling.
Målet er at Guds kjærlighet skal være den rådende makt i våre liv.

METODISTKIRKEN
St Marie gate 56,
1706 Sarpsborg
Telefon: 99379674
E-post:
sarpsborg@metodistkirken.no
www.metodistkirken.
no/sarpsborg
Bankgiro: 3000.19.33449.
Organisasjonsnummer:
996 353 745

Wesley kapell
Fløterveien 7, Eidet.
Pastor
Niels Jørgen Aarvik
Tlf.69 14 72 47/
909 21 296
E-post:
njaarvik@gmail.com
Adr.: Utnevn.29,
1719 Greåker

Prest:
Torgeir Tveter
mobil 472 43 230
E-post: torgeir.tveter@metodistkirken.no

informasjonsskriv fra Metodistkirkene i
Sarpsborg og utkommer med ca. 4
utgaver i året.
Redaksjon: Torgeir Tveter og Kathrine
Skjellin
Forsidebilde: St marie gate med Metodistkirken . Ta fra tårnet på Borgarsyssel

Kirkekalender
Søndag 11. september
Kl.11.00. Jubileumsgudstjeneste.
Vi feirer 1000 år som by og
160 år om menighet. Biskop
Øystein Olsen. Metodistkirkens kor. Musikk ved Svein
Nilsen flygel, Paal Schøyen
orgel, Maria Dahl fiolin m. fl.
Kirkelunsj. Jubileumsoffer til
menigheten.
Mandag 12 September
Kl.17.00. Middagsservering
Kl.17.45. Koret Lys
Kl.18.30.
Metodistkirkens kor
Torsdag 15 september
11.00 Forening

Kl.18.00.M esse for byen/
Sinnsrogudstjeneste. Prest Torgeir Tveter. Musikk: Marte-Kari
Melkerud Og Niklas
Søndag 25. september
Kl.17.00. Konsert med Onkel
Tuka.
Bevertning etter konserten.

Mandag 26 September
Kl.17.00. Middagsservering
Kl.18.30. Metodistkirkens kor
Torsdag 29. september.
11.00 Forening
Kl.18.30 Temakveld.
Metodisme og medlemskap.
Wesley filmen vises

Søndag 18. september
Kl.11.00. Gudstjeneste.
Tveter. Kirkekafé

Søndag 2. oktober
Kl.11.00. Gudstjeneste. Ann:
Kristin Lundmark. Kirkekafé. Offer til Menighetens diakoni.

Mandag 19 September
Kl.17.00. Middagsservering
Kl.17.45. Koret Lys
Kl.18.30. Metodistkirkens kor

Uke 40 skolens høstferie
Mandag 3 oktober
Kl.18.30. Metodistkirkens kor

Torsdag 22. september
11.00 Forening

Torsdag 6. oktober
11.00 Forening
Søndag 9. oktober
Kl.11.00. Gudstjeneste. Tveter.
Dåp. Kirkekafé

Lørdag 24 september Forbausende Byfest
Kl.11-16. Åpen kirke. Kafeteria. Musikalske innsalg hver
time på ca 15 min. Aktiviteter.
Kl.16.00 Seminar/ panelsamtale. Tro og mangfold i
dag og fremtiden.
Innledning ved Torgeir Tveter.
I panelet: Prost Kari Alsvåg,
Flemming Johnsen sarpsborg
kommune. Edmond Gubetine
Albansk moské

Mandag 10 oktober
Kl.17.00. Middagsservering
Kl.17.45. Koret Lys
Kl.18.30. Metodistkirkens kor
Torsdag 13. oktober
11.00 Formiddagstreff. Rolf Arnesen og Tom Falmark. Sanger vi
går og nynner på.

Kirkekalender
Kl.19.00. Kristent kvinnefellesskap på tvers. (KKT) I Metodistkirken.
Søndag 16. oktober.
Høstoffer
Kl.11.00.Gudstjenste.
Taler Mona-Elise Wirkola. Min
indre pilgrimsvandring frem til
Tro. Sang av Prima damekor.
Tveter. Kirkekaffe
Onsdag 19 til søndag 23 Sentralkonferanse i Fredrikstad
Torsdag 20. oktober
11.00 Forening
Søndag 23. oktober
Felles gudstjeneste i
Fredrikstad Domkirken.
Mandag 24 September
Kl.17.00. Middagsservering
Kl.17.45. Koret Lys
Kl.18.30. Metodistkirkens kor
Torsdag 27. oktober
11.00 Forening
Kl.18.30. Temakveld
Hvordan lese bibelen.

Skattefradrag:
Metodistkirken er
godkjent som mottaker av gaver
hvor du kan få fradrag for inntil kr.
25.000,- pr. person. Fradraget er
27%.
Ta kontakt med
kasserer
Gerd Røsok.

Lørdag 29 Oktober
kl.17.00. Fest for hele familien.
4 og 6 årsbok
Søndag 30. oktober.
Bots– og bønnedag
Kl.11.00. Gudstjeneste. Nattverd
Skriftemål. Tveter. Kirkekafé.
Kl.18.45 kirkekafé

Kl.19.30. Sinnsrogudstjeneste
Medlem? . Vi vil derfor invitere
deg til å bli medlem av kirken. Vi
ønsker ikke å presse noen, og du er
velkommen til å gå i Metodistkirken
og delta aktivt i menighetens arbeid
selv om du ikke er medlem. Men vi
ønsker at du skal få tilbudet å tenke
over om du også juridisk vil gå inn
som medlem i Metodistkirken. I metodistkirken har vi to typer medlemskap døpt medlem og bekjennende
medlem. Torsdag 29 september er
det infomøte eller snakk med presten.

Gaver til menigheten
pr. 31.8.
Ukeoffer
Løskollekter
Gaver på betalingsterminal
Skattefrie gaver
Våroffer
Gaver til menighetsbladet
Foreningen
Formiddagstreffet
Sum

2016
35710
31999
7950
142600
12235
4600
15883
3573
250977

2015
38230
29407
2950
134900
15500
3400
19851
0
244238

Takk for alle gaver du gir!
En spesiell takk for gavene som kommer inn
gjennom menighetsbladet!

1000 og 160 årsjubileum
Sarpsborg by feirer 1000 år som by og metodistkirken i sarpsborg
160 år som menighet. Menighet ble stiftet. Den 11. september 1856
ble vi en av Norges første frimenighet.
Sarpsborg ønsker å fremstå som en flerkulturell by med rom for
mangfold. Men menighetens 160 års jubileum har også byen et
jubileum. Ved at det er 160 år hvor det har vært tillatt med
forskjellige grupperinger innen tro og livssyn. Det var ikke tillatt i
Norge frem til 1845 da dissenterloven kom men det var først da den
metodistkirke vekkelse rund Oslo fjorden brøt ut at det ble et
mangfold av menigheter og ble mulig å melde seg ut av statskirken,
selv om det var sterk motstand i enda noe tiår.
Feiringen fortsetter under Forbausende byfest». Dette er et
arrangement som i år finner sted i St. Maries gate fram til Sentrum
Scene. Lørdag 24 september .Vi vil i den sammenheng vise fram
kirken og ha aktiviteter ute på gata og i kirken
I den anledning arrangerer vi konsert med Onkel Tuka Søndag 25
september. Onkel Tuka er et norsk bluegrassband fra Halden
og de har totalt seks utgivelser bak seg. Onkel Tuka fikk i tillegg
Spellemannsprisen i 2011 i country-klassen for albumet Hvit Honning.
Bandet har en kristen forankring som gjenspeiler seg i tekstene
deres. Konserten er en gave fra kirken til byen i anledning 160–
årsjubileet. Musikken de spiller er for både barn og voksne.
Vi har også åpen kirke lørdag 24 september under «Forbausende byfest». Dette er et arrangement som i
år finner sted i St. Maries gate fram
til Sentrum Scene. Vi vil i den sammenheng vise fram kirken og ha aktiviteter ute på gata.

Konsert søndag 25. september
Kl: 17:00 i Metodistkirken.
Inngang 100,- kr.

Fra byfesten i 2014

Ole Peter Petersen
Metodistprest Kjøpmann Industrileder
Ole Peter Petersen var prest i
Metodistkirken, grunnlegger av
Metodistkirken i Norge og medgrunnlegger og leder i den norskdanske metodisme i USA.
Petersen kom fra fattige kår. Da
han var omkring fire år gammel,
drog hans far til sjøs, uten å vende
tilbake. Moren døde som fattiglem
1830, og Ole Peter kom som
fosterbarn til losoldermann Jacob
Buvigs enke Thyre Tønder og
hennes datter Karine. Der lærte
han å lese og skrive og sette pris
på Bibelen. Snart
etter konfirmasjonen
1836 mønstret han
på som sjømann.
Petersen kom til USA
1844 og seilte noen
år på amerikanske
skip. Han var
religiøst søkende og
fikk særlig hjelp i
Metodistkirkens
virksomhet for sjømenn, pastor
Edward T. Taylors
misjon i Boston og
pastor Olof Gustav
Hedströms Betelskipsmisjon for
skandinaver i New York. Mens han
var til sjøs, opplevde han sitt
religiøse gjennombrudd. 1847 ble
han medlem av Metodistkirkens
Betelskipsmisjon i New York og
ansatt som pastor Hedströms
assistent.
Våren 1849 reiste Petersen til
Norge for å besøke sin forlovede,
Anne Marie Amundsen. Han
fortalte om sin religiøse opplevelse
og ble innbudt til å holde møter i
private hjem. Samme høst giftet
han seg, og april 1850 reiste de til
Amerika. Der ble Petersen ansatt i
Metodistkirken i New York. Ut fra
praksis, egen lesning og bestått
eksamen ble han pastor på prøve.
1851 ble han sendt til norske
immigranter i Iowa. Der grunnla

han 1852 en menighet på
Washington Prairie nær Decorah.
Det var den første norske
metodistmenighet vest for
Mississippi-elven.
De som ble med i vekkelsen i
Fredrikstad-distriktet 1849–50,
skrev til pastor Hedström i New
York og bad om hjelp. Han la
saken frem for Metodistkirkens
misjonsstyre, og Petersen ble
kalt til å reise til Norge. Han ble
ordinert pastor og skulle forkynne Guds ord, undervise,
organisere og utbre
søndags-skoler, ha
pastoral omsorg for
dem som sluttet seg til
den biskoppelige
Metodistkirke og
organisere dem i
grupper, administrere
dåp og nattverd og
utbre Bibelen, religiøse
bøker og traktater.
Høsten 1853 reiste
han med sin kone og
sønn til Norge.
11. september 1856
ble den første
metodistmenighet i
Norge dannet i
Sarpsborg med 43 medlemmer.
Da hadde Petersen allerede fått
forsterkning av den danskamerikanske pastor
Christian Willerup, som ble
“superintendent” for den nye
kirkebevegelsen. Menighetsdannelser i Halden og Porsgrunn
fulgte, og flere pastorer ble
ansatt. I Fredrikstad, Enningdalen og andre steder var det
regelmessig møtevirksomhet.
Sommeren 1859 reiste Petersen
tilbake til USA med kone og fire
barn og virket igjen en tid ved
Betelskipsmisjonen i New York.
Han kom tilbake til Norge og var
superintendent for Metodistkirkens arbeid 1869–71. Det var
fremgangsrike år for kirken.
Fortsettelse neste side

Donasjon fra Amerika
Fortsettelse fra side 6

Petersen vendte tilbake til
Amerika og virket der resten av
sitt liv, dels som menighetsprest og dels som tilsynsmann.
Han kom tilbake til Norge på et
kort besøk 1896 for å delta i
feiringen av 40-års jubileet for
stiftelsen av menigheten i
Sarpsborg.
Petersen var medlem av Den
norsk-danske Metodistkirkes
skoleråd for presteutdannelse
og av komiteer for utgivelse av
salmebøker. Han diktet og oversatte flere salmer selv.
Som pensjonist skrev Petersen
boken «Betragtninger over
Bibelens Hovedlærdomme», der
han redegjorde for sitt kristendomssyn. Han la vekt på at
menneskene som gave får rett
forhold til Gud ved tro på Jesus
Kristus og på at Gud ved sin
Ånd gir visshet om frelse og kan
forvandle de troende til det han
kaller “kristelig fullkommenhet”.
79 år gammel ble Petersen
1901 bedt om å danne en
menighet i det sørlige Brooklyn i
New York. Menigheten ble
stiftet 29. september, og 20.
desember samme år døde han.
Han ble gravlagt i Milwaukee,
der det 1906 ble reist en stor og
vakker støtte på graven.
Forfatter av denne artikkel: Peder
Borgen
Publisert på nett: Norsk biografisk
leksikon.

I august hadde vi besøk av er
Erika Hansen fra Toronto,
Canada og hennes mann.
Hennes farfar, Vilhelm Anker
Hansen, ble født 14. oktober
1902 på Hannestad, og døpt i
den opprinnelige metodistkirken i Sarpsborg 2. april
1903. De har donert bibel og
bønnebok. Hun ønsker kontakt
med slektninger i Norge.

Leslee
Lanne
Høyum var
i Norge ved
tusenårsjubileet og
gav en
donasjon til
metodistkirken. Hun
skriver:
«Vær vennlig å aksepter denne lille

donasjon til minne om min tante,
Dolores Jeanette Lanne, som døde i
år 97 år gammel. Hennes far,
Johannes Olsen Lanne (min bestefar) var medlem i Metodistkirken i
Sarpsborg fram til 1907 da han
emigrerte til Minnesota i USA. Mine
oldeforeldre, Dolores sine besteforeldre, var også medlemmer i
kirken. De sang alle i koret.
Min tante, i tillegg til min far, sang i
det norske Betlehemskoret i
Metodistkirken i Minneapolis.
Må Gud fortsette å velsigne
Metodistkirken i Sarpsborg.
Leslee Lanne Høyum. 31 juli 2016.»

Besøk fra Canada

Kirkenytt
Sentralkonferanse
19. til 23. oktober er det Sentralkonferanse i Fredrikstad. Det er menigheten i Fredrikstad og Petrikirken som
sammen arrangerer denne viktige konferansen. Hvert fjerde år samles delegater
fra alle årskonferansene i våre to biskopsområder, Nord-Europa og Eurasia. Fra
Bergen i vest, til grensen mot Kina i øst,
reiser metodister for å samtale om kirkens
tjeneste og valg av biskop. Programmet er
omfattende med forhandlinger, kulturelle
møteplasser og gudstjenester. Både forhandlingene og gudstjenestene er åpne for
alle, og du er velkommen til å delta og
møte delegatene.
I år er det valg på biskop i vårt eget område, Nord-Europa. Biskop
Christian Alsted har tjent åtte år som biskop. Han kan gjenvelges for fire
år til, eller en kan velge en ny en. Årskonferansen i Norge har nominert
Alsted til gjenvalg, og det er så langt ikke noen andre kandidater. Det er
flere resolusjonsforslag og et lovendringsforslag på bordet til
konferansen.
Alterveggen.
Alterveggen har i årenes løp fått store skader med vann inntrenging og
mye teglstein som sprenges løs. Det er ikke bra og farlig for barnehagebarna som passerer veggen hver dag. Betong bygg vant anbudet på å
reparere veggen og vi håper dette vil løse problemet permanent. Det
jobbes også for å skifte belysning av blyglass vinduet. I tillegg vil vi ha
mer lys i alterpartiet innvendig i kirken. Kan du tenke deg å bidra med en
gave til et slikt stort prosjekt er vi takknemlig for det.

Vivo bokhandel
(tidl. Bok&Media) – din
spesialbokhandel
i Østfold
tlf: 69 15 14 69
epost:
torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med
mening!

Trenger du
underholdning til festen?
Vi skaffer det du trenger.
*DJ* Karaoke*
sangere* PA-anlegg
Til brylluper , bursdager,
firmafester o-l
Tlf 908 28 569
stine@lydsentralen.no

Vi kan borettslag
www.sobbl.no
69 13 10 00

Hagastuveien 67
1734 Hafslundsøy

Jernbanegata 13
Tlf.69 15 27 60

Tlf: 926 19 267
post@b-h.no

Støtt våre
annonsører de
støtter oss

Nytt bad?
Her er totalløsningen
Rørlegger
Konsulenttjenester
Snekkerarbeid
Flislegging
A Vestby Rør og
Vaktmesterservice
Kruses gate 1,
1723 Sarpsborg
Telefon:69 15 18 04

Marias lunsj & catering
Frokost- og
brunsjrestaurant ·
Catering
St.Marie gate 113 Sarpsborg,
Telefon 993 58 923.

facebook.com/pages/Mariaslunsj-catering

Lørdag 24 september
Forbausende Byfest
Kl.11-16 Åpen kirke. Kafeteria.
Musikalske innsalg hver time på ca
15 min. Aktiviteter.
Kl.16.00 Seminar/ panelsamtale. Tro og mangfold i dag og fremtiden.
Innledning ved Torgeir Tveter. I
panelet: Prost Kari Alsvåg, Flemming Johnsen sarpsborg kommune.
Edmond Gubetine Albansk moské
Kl.18.00 M esse for byen/ Sinnsrogudstjeneste. Prest Torgeir Tveter. Musikk: Marte-Kari Melkerud
Og Niklas
Sarpsborg menighet

Returadresse:
Metodistkirken Sarpsborg.
St Marie gate 56
1706 Sarpsborg

3 Juni Mangfoldsdagen
Metodister på Moské besøk

Niklas Skjelin synger på Verdens
overdosedag i Kulås parken
—————
Prosesjon til Olsok gudstjenesten

www.metodistkirken.no/sarpsborg

