
.  

Ukehilsen – uke 49 
 

3. søndag i advent 
Søndag har vi kommet til 3. søndag i advent, og vi skal ha Familiegudstjeneste og MBU-dag.  

Men – så er vi igjen der at vi har fått nye nasjonale smitteverntiltak, som har innvirkning på våre 

gudstjenester og samlinger.  

 

Dette gjelder nå:  

• Er man syk eller er i karantene skal man ikke komme til kirken. 

• Håndvask og/eller bruk av håndsprit ved ankomst til kirken. 

• Ingen håndhilsing eller klemming. 

• ‘Meteren’ er innført igjen, og det betyr at alle som er til stede på en gudstjeneste, eller en annen 

samling i kirken, skal holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Alle blir 

henvist til en plass i kirken, og der må man sitte!  

• Det er påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand. Det betyr 

at alle må ha på munnbind på veg inn og ut av kirken.  

• Alle som kommer til kirken må registreres med navn og telefonnummer, for evnt. smittesporing. 

Navnelistene blir makulert etter 14 dager. 

 

Velkommen til gudstjeneste! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nå tenner vi vår adventskrans, adventskrans.  
Vi gleder oss i lysets glans, lysets glans. 
 
Den sier oss at Gud har brakt, Gud har brakt  
det lys som bryter mørkets makt, mørkets makt. 
 
Hvert adventslys skal skinne klart, skinne klart  
og si at Jesus kommer snart, kommer snart. 
 
Hvert lys vi tenner bringer bud, bringer bud:  
Når Jesus kommer, ser vi Gud, ser vi Gud. 
 

 

 

 

Tirsdag 14. desember er det siste Kreativ kafé i 2021! Trenger du en liten ‘pust 
i bakken’ i alle juleforberedelsene, så kom en tur innom Metodistkirken denne 
dagen for en kopp kaffe og en vaffel – og en prat rundt bordet! Med 
smittevernvennlig avstand! 
 

 
 



Andakt  
Av Berit Karlsaune, fra boken ‘Barnet som forandret verden’ 
 
Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det 

gode, for han ville gi liv til et stort folk. 1. Mos 50,20 

 
50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til 

grunne.» Joh 11,50 

 
En av de fineste fortellingene jeg vet om, er om Josef i Det gamle testamentet. Den rommer så mye levd 

liv. Vi får følge Josef fra han er helt ung (1. Mos 37ff). 

Josef var et etterlengtet barn. Selv om Jakob allerede hadde mange sønner da Josef ble født, kommer Josef 

i en særstilling. Han er Rakels førstefødte. Jakob legger ikke skjul på sin forkjærlighet for Josef. Han lager en 

ekstra fin kjortel til ham. Det at Josef får fordeler som brødrene ikke får, skaper mye hat og misunnelse. De 

vurderer å drepe lillebroren sin, men bestemmer seg i stedet for å kaste ham i en tom brønn. Kjortelen 

river de i stykker. Etterpå selger de ham til kjøpmenn som er på vei til Egypt. For å dekke over det de har 

gjort, tar brødrene blodet av en bukk, smører det på den sundrevne kjortelen og gir den til faren. Jakob 

tror at Josef er drept av et villdyr. Han har mistet et barn, det kjæreste han eide. Jakob er utrøstelig. 

 

Vi blir med til Egypt sammen med Josef. Fortellingen er nøktern. Det sies ingenting om hjemlengsel eller 

savn, ikke noe om ei hodepute som ble våt før søvnen kom om kveldene, til en som var i et fremmed land, 

langt hjemmefra.  Vi får innblikk i livet til en ung mann som står fjellstøtt selv om det stormer. Han blir godt 

likt og lykkes med alt han gjør. ‘Herren var med Josef’, står det flere ganger (1. Mos 39,2 – 3,21). Det er som 

et refreng, en gjennomgangstone, en nøkkel til å forstå hvorfor han klarer seg så bra. Josef stoler på at Gud 

også kan bruke det vonde som hender, til noe godt. Gud har en plan med livet hans. Han er en del av en 

større sammenheng. 

 

Det som gjør sterkest inntrykk på meg i Josef-fortellingen, er gjensynet mellom Josef og brødrene hans. 

Når det blir hungersnød, drar brødrene til Egypt for å kjøpe korn. De aner ikke at det er Josef som har 

ansvaret for kornutdelingen. De kjenner ham ikke igjen. Det blir et gripende møte. ‘Dere tenkte å gjøre 

ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode’, sier han til brødrene. (1. Mos 50,20) ‘Det var for å berge 

liv at Gud sendte meg foran dere’. (1. Mos 45,5) 

Josef får meg til å tenke på Jesus. Gjennom Guds ledelse og Josefs klokskap berger Jakobs slekt livet. Jesu 

død og oppstandelse blir til liv for en menneskehet. 

 

Jeg hørte på radioen en morgen. Ei dame fortalte om et liv som hadde vært særs krevende. På et tidspunkt 

hadde ting endret seg til det bedre. Det skjedde på grunn av responsen hun fikk da hun tok mot til seg og 

snakket med et annet menneske om alt hun hadde vært igjennom. ‘Jeg er ikke så interessert i å høre om 

hva du har opplevd’, sa hun som lyttet’, men hva du gjør med det du har opplevd’. Det ble en aha-

opplevelse. Plutselig så hun at alle de vonde erfaringene kunne bli til nytte. De var ikke lenger bare en 

byrde, men en ressurs. 

 

Det høres kanskje enkelt ut. Jeg tror ikke det var enkelt – ikke for Josef, ikke for dama i radioen, ikke for 

noen av oss når livet vender vrangsida ut. Jeg kjenner flere Josefer, mennesker som ikke slutter å regne 

med Gud. Det handler ikke om å legge lokk på følelser eller fortrenge virkeligheten – tårer og tunge 

stunder er en del av alles liv – men det handler om å legge alle de mørke timene og dagene og det som 

sliter på livsmotet, i Guds hånd. Ha tillit til at Gud ser og at Gud vil være med, bære og berge oss gjennom… 
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Legenden om de tre trærne 
 

Det var en gang en fjelltopp hvor det stod tre små trær og drømte om hva de skulle bli når de ble store.  

Det første lille treet stirret opp på stjernene som glitret som diamanter over ham. «Jeg har lyst å romme en 

skatt», sa han. «Jeg vil dekkes med gull og fylles med edelsteiner. Jeg skal bli den vakreste skattkisten i hele 

verden!»  

Det andre lille treet kikket bort på den lille bekken som sildret forbi på vei mot havet. «Jeg har lyst å bli et 

stolt seilskip», sa han. «Jeg vil seile på stormfulle hav og ha med meg mektige konger. Jeg skal bli det 

sterkeste seilskipet i hele verden!»  

Det tredje lille treet så ned i dalen nedenfor. Travle menn og travle kvinner arbeidet i en travel by. «Jeg har 

ikke lyst å reise fra denne fjelltoppen i det hele tatt», sa hun. «Jeg vil vokse så høyt at når folk stopper opp 

for å se på meg, må de løfte blikket til himmelen og tenke på Gud. Jeg skal bli det høyeste treet i hele 

verden!»  

 

Årene gikk. Regnet kom, sola skinte, og de tre små trærne vokste seg store og høye.  

En dag klatret tre tømmerhoggere opp på fjellet.  

Den første tømmerhoggeren så på det første treet og sa:  

«Dette treet er nydelig. Det passer akkurat for meg.» Og det første treet falt for et kraftig hogg av den 

skinnende blanke øksa hans.  

«Nå skal jeg bli en vakker skattkiste», tenkte det første treet. «Jeg skal få inneholde en vidunderlig skatt!»  

Den andre tømmerhoggeren så på det andre treet og sa:  

«Dette treet er sterkt. Det passer akkurat for meg.» Og det andre treet falt for et kraftig hogg av den 

skinnende blanke øksa hans.  

«Nå skal jeg seile på stormfulle hav», tenkte det andre treet. «Jeg skal bli et stolt skip som passer for 

konger!»  

Det tredje treet følte at hjertet sank da den siste tømmerhoggeren så på henne. Hun stod der, rett og høy, 

og pekte modig mot himmelen.  

Men tømmerhoggeren så ikke opp engang. «Et hvilket som helst tre er bra nok for meg», mumlet han. Og 

det tredje treet falt for et kraftig hogg av den skinnende blanke øksa hans.  

 

Det første treet frydet seg da tømmerhoggeren tok han med til en snekker. Men den travle snekkeren 

tenkte ikke på skattkister. De arbeidsslitte hendene hans skapte treet om til en krybbe i stedet.  

Det en gang så vakre treet ble ikke dekket med gull eller fylt med skatter. Han ble dekket med sagmugg og 

fylt med høy til sultne dyr.  

Det andre treet smilte da tømmerhoggeren tok han med til en skipsbygger. Men det ble ikke laget noe 

stort og kraftig seilskip den dagen. I stedet ble det en gang så sterke treet hamret og saget til en enkel 

fiskebåt.  

Siden han var for liten og svak til å seile på havet eller elva, ble han tatt med til en liten innsjø. Hver dag 

hentet han inn hauger av død, stinkende fisk.  

Det tredje treet ble nokså forfjamset da tømmerhoggeren kuttet henne opp til kraftige bjelker og lot henne 

ligge på en trelasttomt.  

«Hva hendte?» Det en gang så høye treet undret seg. «Jeg ønsket meg jo aldri noe annet enn å bli stående 

på fjelltoppen og peke opp mot Gud».  

 

Det gikk mange, mange dager og mange, mange netter. De tre trærne glemte nesten drømmene sine.  

Men en natt flommet et gyllent stjernelys ned over det første treet. En ung kvinne la sitt nyfødte barn i 

krybben.  

«Jeg skulle ønske jeg kunne lage en vogge til ham», hvisket mannen hennes.  



Moren klemte hånden hans og smilte. Stjernelyset skinte på det glatte og sterke treet. «Denne krybben er 

nydelig», sa hun.  

Og plutselig visste det første treet at han rommet verdens største skatt.  

En kveld kom en sliten vandrer og vennene hans og stuet seg sammen i den gamle fiskebåten. Vandreren 

sovnet straks det andre treet seilte ut på innsjøen.  

Snart blåste det opp en voldsom, dundrende storm. Treet skalv. Han visste at han ikke var sterk nok til å 

bære så mange passasjerer sikkert gjennom regn og vind.  

Den slitne vandreren våknet. Han reiste seg, rakte ut hånden og sa: «Stille!» Stormen stoppet like raskt 

som den hadde begynt.  

Og plutselig visste det andre treet at han hadde med seg Kongen over himmel og jord.  

En fredag morgen ble bjelkene til det tredje treet trukket fram fra den bortglemte vedhaugen. Hun 

krympet seg da hun ble båret gjennom en rasende, spottende menneskemengde. Hun grøsset da noen 

soldater spikret en manns hender fast til bjelkene hennes. Hun følte seg stygg, grov og grusom.  

Men søndag morgen, da sola stod opp og jorda skalv av glede under 

henne, visste det tredje treet at Guds kjærlighet hadde forandret alt.  

 

Den hadde gjort det første treet vakkert.  

Den hadde gjort det andre treet sterkt.  

Og hver gang noen tenker på det tredje treet, måtte de tenke på Gud.  

 

Legenden om de tre trærne har blitt overlevert fra foreldre til barn i 

generasjoner. Ingen vet hvem som først fortalte den. Her i Norge ble den 

gjenfortalt av Dagny Holm 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oversikt over det som skjer i kirken: 

 

Søndag 12. des. kl.18.00: Familiegudstjeneste med bokutdeling – 

MBU-dagen. Hilde Augensen og Paal Schøyen. Kirkekaffe med 

Lussekatter, saft og kaffe. 

 

Mandag 13. des.: 

Kl.12.00: Sterk og stødig. For påmeldte. 

Kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 

 

Tirsdag 14. des.: 

Kl.11.00 – 14.00: Kreativ kafé Kl.18.00: Speidermøte 

 

Torsdag 16. des. kl.11.15: Andakt Varmestua 

 

Søndag 19. des.: 

Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen. Musikk: Paal Schøyen. Kirkekafé. 

 

Tirsdag 21. des. kl. 09.00: 

Skole-jule-gudstjeneste med Alvimhaugen skole. Hilde Augensen og Paal Schøyen. 



JULAFTEN – 24. desember 

Kl.15.00: Familiegudstjeneste. Hilde Augensen, konfirmantene og koret Lys. Musikk: Paal Schøyen og  

Svein R. Nilsen. 

 

Søndag 26. des. – 2. juledag: 

Kl.11.00: Romjulsgudstjeneste/Sanggudstjeneste. Hilde Augensen, Metodistkirkens kor med dirigent 

Gunnar Lie, Svein R. Nilsen og Paal Schøyen. Kirkekafè 

 

Mandag 27. des.: 

Kl.17.00: JULETREFEST!  

 

Nyttårsdag – 1. januar 2022 kl. 18.00: Felleskirkelig gudstjeneste i Frikirken 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
METODISTKIRKEN    Prest: Hilde Augensen.  
St. Marie gate 56, 1706 Sarpsborg.              Tlf. 99544825 
Telefon: 993 79 674                E-post: hilde.augensen@metodistkirken.no         
Bankkonto: 3000 19 33449          11181 

E-post: sarpsborg@metodistkirken.no  Organister: Paal Schøyen, tlf.: 951 49 606 og  

www.metodistkirken.no/sarpsborg   Svein R. Nilsen, tlf.: 958 05 485 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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