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Julehilsen 2021     
 

Alle medlemmer og venner av  

Metodistkirken i Sarpsborg  

ønskes en god og velsignet Julehøytid! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mitt hjerte alltid vanker 
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,  
der samles mine tanker som i sin hovedsum.  
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt;  
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt. 
 
Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå  
at Gud av himmelrike i stallen ligge må!  
At himlens fryd og ære, det levende Guds ord,  
skal så foraktet være på denne arme jord! 
 
Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!  
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. 
 
Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, for deg, for deg alene jeg leve vil og dø.  
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, at du er født herinne i hjertets dype grunn! 
 
 
Hør SKRUK synge denne fine julesangen, det er vakkert!  
Følg denne linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=xpxStWURM8w  

 

I dag 'snur' sola! 

https://www.youtube.com/watch?v=xpxStWURM8w


JULAFTEN  
Som nevnt i forrige Ukehilsen ble det arbeidet med et alternativ til den avlyste Familiegudstjenesten på 

Julaften, og det er nå klart at det blir to små samlinger i kirken med litt musikk, Juleevangeliet, bønn og 

lystenning. Om du ønsker å delta på en av samlingene så melder du deg på til Hilde prest innen lille 

Julaften. 
Menigheten sender også en digital Julegudstjeneste, det er en litt redigert utgave av gudstjenesten fra i 

fjor. Gudstjenesten kan ses fra kl.11.00, og en uke framover, på denne linken: https://youtu.be/Jj1llpBLqjU 

 
Andakt  
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han 

var i begynnelsen hos Gud.  3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke 

noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes 

lys. 5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. 6 Et 

menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var 

Johannes.  7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  8 Selv var 

han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.  9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til 

verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 

 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.  12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til 

å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og 

ikke av manns vilje, men av Gud. 
14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne 

Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh. 1,1-14 
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Det er jul! Og jul er en vakker høytid! Det er lys på ‘alle’ hus og i ‘alle’ hager - og byens gater er pyntet med 

girlandere og figurer og lys. Ja, vi pynter både ute og inne med det fineste vi har når det er jul! Nesten som 

om det er på vår inngangsdør at vi venter besøk av et ungt par som søker husrom! 

 

Bibelen har tre Juleevangelier, og evangeliet til Johannes har en litt annen vinkling enn Lukas og Matteus. 

Johannes går helt tilbake til da alt begynte. Johannes bruker ord som tar oss med helt tilbake til skapelsen: 

‘I begynnelsen var Ordet’. Jesus, som ble født i julen, eksisterte før sin fødsel. Johannes kaller ham ‘Logos’ – 

som er ‘Ordet’ på gresk. ‘Logos’ var en visdom, som var til før alt og over alt. I den jødiske verden ble 

‘Ordet’ brukt om loven og profetene som Guds høyeste visdom, det uttrykte Guds vesen og Guds vilje. 

Men Johannes gir ‘Logos – Ordet’ et nytt innhold. Ordet er ikke lenger bare et begrep eller en tanke – 

Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss!  

 

Jesus ble født av en kvinne! Gud ble kropp! Gud ble et virkelig og fysisk menneske. Gud gikk fra ord til 

kroppsspråk for å være oss mennesker nær. I Maria favn møttes himmel og jord! I Marias favn møttes Gud 

og menneske – i Jesus, som er både sann Gud og sant menneske. 

 

Dette er et stort mysterium, og det er vanskelig for oss å forstå – ja, kanskje umulig å forstå – at Gud kan 

komme ned på jorden og ta bolig i et menneske, på en slik måte at dette mennesket både er helt og fullt 

menneske, og helt og fullt Gud. Men det var det som skjedde den første Julenatt for mer enn 2000 år 

siden! Gud valgte å komme til oss mennesker – på grunn av sin store kjærlighet til oss. Gud så at 

menneskene gjorde ting vanskelig for seg selv, og han ville komme oss i møte og hjelpe oss. Og Gud ga oss 

det aller største i gave – han ga oss seg selv! Himmelen kom til jorden! Men Johannes konstaterer at 

verden ikke kjente Gud når han kom til verden, og at hans egne ikke tok imot Ham.  

 

Slik er det også da Jesus begynner sin virksomhet da han er rundt 30 år gammel. Da møter han mennesker 

som ikke tror på han, som ikke tror at han er Guds Sønn. Dette var hans eget folk, Guds folk. Ja, Gud kom til 

verden, men alle mennesker så det ikke. 

 

Slik er det også i dag. Mange mennesker ser ikke at Gud har kommet til oss. Mange benekter det, og tenker 

at det ikke er sant. Johannes prøver å få oss til å forstå dette - at Jesus er Guds Sønn og himmelen på 

jorden. Jesus er lyset som skal skinne for oss, og hjelpe oss til å se Gud og tro på han.  

 

Vi mennesker trenger lyset! Og Jesus lyser – slik at vi kan se sannheten - at Gud elsker oss så høyt at han ga 

sin enbårne Sønn for at vi skal ha evig liv! Gud har sett hva vi trenger, og 

Gud har gitt oss det. Gud har gitt oss en som kan lyse opp veien for oss, 

slik at vi ikke går oss bort, men finner frem til målet – til Gud i himmelen! 

Vi får gjerne undre oss, og det er greit at vi ikke forstår hvordan Gud 

kunne bli født i en stall i Betlehem, for det handler ikke om å forstå, men 

det handler om å ta imot.  

 

Julens evangelium forkynner både et dypt alvor og en stor glede, og det 

er som om begrensningene i tid og rom ikke er til stede. Fra framtiden 

kommer Jesus – vår Frelser - oss nær! Det var himmelen Maria holdt i sin 

favn i stallen i Betlehem! Og der og da ble verden forandret! 

 

Jeg ønsker dere en gledelig jul! 

 

Hilde Augensen 



DEN HELLIGE NATTEN 
Av Selma Lagerlöf, fra Bokklubbens Julebok  

 

Det var en juledag da alle hadde reist til kirke, uten farmor og jeg. Jeg tror vi var alene i hele huset. Vi fikk 

ikke bli med, fordi den ene var for ung og den andre for gammel. Og vi var 

triste begge to, fordi vi ikke hadde fått dra med til ottesang og se julelysene. 

Men da vi satt der i vår ensomhet, begynte farmor å fortelle. 

Det var en mann, sa hun, - som gikk ut i mørke natten for å låne ild. Han gikk 

fra hus til hus og banket på. 

Kjære, hjelp meg, sa han. Hustru min har nettopp født et barn, og jeg må 

gjøre opp ild for å varme henne og den vesle. 

Men det var dyp natt, og alle mennesker sov. Ingen svarte ham. 

Mannen gikk og gikk. Til slutt fikk han se et ildskjær lyse langt borte. 

Han vandret da etter det og så at ilden brant ute i det fri. En flokk hvite sauer lå og sov rundt bålet, og en 

gammel gjeter satt og passet på dem. 

Da mannen som ville låne ild, kom fram til sauene, så han at tre store hunder lå og sov ved gjeterens føtter. 

De våknet alle tre da han kom. Og åpnet de store gapene sine, som de ville til å bjeffe, men ikke en lyd 

hørtes. Mannen så hårene reise seg på ryggen av dem, han så de skarpe tennene lyse glitrende hvite i 

ildlyset, og han så at de kom styrtende mot ham. Han kjente at en av dem glefset etter benet hans og en 

etter hånden hans og en hengte seg i strupen på ham. Men kjakene og tennene som hunden skulle bite 

med, ville ikke lystre dem, og mannen led ikke minste skade. 

Nå ville mannen gå videre for å få det han trengte. Men sauene lå så tett sammen, rygg mot rygg, at han 

ikke kunne komme fram. Da steg mannen opp på ryggen til dyrene og vandret fram til ilden på dem. Og 

ingen av dyrene våknet eller rørte på seg. 

Så langt hadde farmor fått fortelle uforstyrret, men nå kunne jeg ikke la være å avbryte. 

Hvorfor gjorde de ikke det, farmor? Det får du vite om en stund, sa farmor og ble ved med historien sin. 

Da mannen var nesten framme ved bålet, så gjeteren opp. Det var en gammel, sint mann som var gretten 

og hard mot alle folk. Og da han så en fremmedkar komme, rykket han til seg en lang, spiss stav som han 

pleide å ha i hånden når han gjette buskapen sin, og den kastet han mot mannen. Og staven for hvinende 

rett mot ham, men før den traff, vek den til side og suste forbi og langt ut på marken. 

Da farmor var kommet så langt, avbrøt jeg på nytt. 

Farmor, hvorfor ville ikke kjeppen slå mannen? Men farmor brydde seg ikke om å svare, hun ble bare ved 

med å fortelle. 

Nå gikk mannen bort til gjeteren og sa til ham: 

Kjære, hjelp meg og la meg få låne litt ild. Hustru min har nettopp født et barn, og jeg må gjøre opp ild for å 

varme henne og den vesle. 

Gjeteren ville si ‘nei’. Men så tenkte han på hundene som ikke hadde skadet mannen, på sauene som ikke 

hadde løpt for ham, og på staven som ikke ville treffe ham; og gjeteren ble litt redd og torde ikke nekte 

ham det han ba om. Ta alt du trenger! Sa han til mannen. 

Men bålet hadde nesten brent ned. Det var verken ved eller kvist igjen, bare en stor haug glør, og den 

fremmende hadde verken ildskuffe eller øse som han kunne bære de røde glørne i. 

Da gjeteren så det, sa han på nytt: 

Ta alt du trenger! Og han var glad fordi mannen ikke kunne bære med seg noen ild. 

Men mannen bøyde seg ned, plukket glør fra asken med bare hender og la dem i kappen sin. Og glørne 

svidde verken hendene hans da han tok i dem, eller kappen hans, og mannen bar dem bort som om det 

hadde vært nøtter eller epler. Men her ble eventyrfortellersken avbrutt for tredje gang. 

Farmor, hvorfor ville ikke glørne brenne mannen? 

Det skal du snart få høre, sa farmor, og så fortalte hun videre. 



Da gjeteren som var sånn barsk og hissig kar, så alt dette, tok han til å undre seg: 

Hva kan det være for en natt, når hundene ikke biter, sauene ikke er redde, spydet ikke dreper og ilden 

ikke brenner? Han ropte den fremmede tilbake og sa til ham: 

Hva er dette for en natt? Og hva kommer det av at alle ting viser deg barmhjertighet? 

Da sa mannen: Jeg kan ikke si deg det, dersom du ikke selv ser det. Og han ville gå sin vei, så han snart 

kunne få tent opp ild og varmet hustruen og barnet. 

Men da tenkte gjeteren at han ville holde øye med mannen så han kunne få rede på hva alt dette skulle 

bety. Han reiste seg og fulgte etter ham, helt til han fant fram til hjemmet hans. 

Da så gjeteren at mannen ikke hadde så mye som en stue å bo i, men hadde kone og barn liggende i en 

hule i fjellet, og der var det ikke annet enn nakne, kalde steinvegger. 

Men gjeteren tenkte at det stakkars, uskyldige barnet kanskje ville fryse i hjel her i hulen, og skjønt han var 

en hard mann, ble han rørt og syntes han fikk hjelpe barnet. Og han løsnet skreppa fra skuldrene, og fram 

fra den tok han et mykt og hvitt saueskinn, gav det til den fremmede mannen og sa at han skulle la barnet 

sove på det. 

Men i det samme han viste at han også kunne være barmhjertig, ble øynene hans åpnet, og han så det han 

ikke før kunne se, og han hørte det han ikke før kunne høre. 

Han så at rundt omkring ham stod en tett skare av små engler med sølvvinger. Og hver og en av dem holdt 

et strengespill i hånden, og alle sang med høy røst at i natt var frelseren født som skulle berge verden fra 

synd. 

Da forstod han at alle ting var så glade denne natten at de ikke ville gjøre noen noe ondt. Og det var ikke 

bare rundt gjeteren det stod engler, han så dem overalt. De satt inne i hulen og utenfor fjellet, og de fløy 

under himmelen. De kom gående på veien i store flokker, og når de gikk forbi, stanset de og så på barnet. 

Det var slik jubel og glede og sang og lykke, og alt dette så han i mørke natten, der han før ikke kunne se 

noen ting. Han ble så glad over at øynene hans var blitt åpnet, at han falt på kne og takket Gud. 

Men da farmor var kommet så langt, sukket hun og sa: 

Men det den gjeteren så, det kunne vi se, vi også, for englene flyr under himmelen hver julenatt, om vi 

bare formådde å få øye på dem. 

Og så la farmor hånden på hodet mitt og sa: 

Dette skal du huske på, for det er så sant som at jeg ser deg og du ser meg. Det er ikke lys og lamper det 

kommer an på, og det legger ingen vekt på måne og sol, men det som er nødvendig, det er at vi har slike 

øyne som kan se Guds herlighet. 

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

Juleoffer! 
Det er en god tradisjon i vår kirke at offeret i julen går til et av 
misjonsselskapets prosjekter, og i år går offeret til ‘Rent vann og 
opplæring til Teayah Town – Bong County, Liberia’. 
Juleprosjektet skal bidra til å bedre tilgangen til rent vann og 

endre generell praksis når det gjelder sanitær og hygiene, for å 

bedre levestandarden til folket i Teayah.  

Du kan gi ditt Juleoffer til misjonsprosjektet på Vipps nr. 2248. 

 

Det er også ‘lov’ å gi et Juleoffer til vår egen menighet!  

Selv om kirken ikke er åpen i julen, så går menighetens utgifter som normalt. Juleoffer til menigheten kan 

du gi på kontonummer: 3000 19 33449, eller Vipps 11181. 

 

Takk for gaver til både misjon og menighet! 



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 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VÅRE ANNONSØRER:  
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