
 

 

 

UKEHILSEN – uke 21    
  

Sol opp i dag: kl.04.30 
Sol ned i dag: kl.21.56 
+11 timer og 19 min! 

 

 SOMMERFUGLEN 
 Den prektigkledde sommerfugl er fløyet fra Guds hånd.  

 Han ga den gylne ringer og røde purpurbånd. 

 

 Han lærte den å flyve høyt, høyere enn jeg er. 

 Den har nok fuglens lyster, men ei dens dun og fjær. 

 

 Og alle verdens mennesker og alle kongebud 

 Ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud. 

  

 Henrik Wergeland 

 

 
 

Søndag markerer vi 

Skaperverkets dag med 

Familiegudstjeneste på 

Hasle menighetssenter! 

Adressen dit er: 

Hasleveien 36, 1734 

Hafslundsøy. 

8 åringer er spesielt 

invitert! 

Velkommen til små og 

store! 

 



Velkommen til Torsdagstreff i morgen! Torsdag 23. mai kl.11.00! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 26. mai er det også Sinnsrogudstjeneste! Med flere gjester: 

‘Gamlepresten’ Torgeir Tveter og sanggruppa BitteLiteMiniKor!  

Dette er siste Sinnsrogudstjeneste før sommeren. 



Minner igjen om SOMMERFESTEN – 

som nærmer seg! Og påmeldingen er åpnet! 

Brosjyren er å finne i gangen ved Wesleysalen og i 

inngangen til kirken!  

Det står om Sommerfesten i siste nummer av 

Brobyggeren. Det finner dere også i kirken.  

 

 

 Oppussing av ungdomsrommet i kjelleren! 
Det har skjedd store endringer på Ungdomsrommet i 

kjelleren! Bl.a. har vegger fått panel, belysningen er 

skiftet ut, en scene er laget, og en kiosk/’bar’ er under 

oppbygging! Og det blir så fint! For en dugnadsgjeng 

vi har! 

Det har kommet inn ca. 16.500 kroner til 

oppussingen! Tusen takk til dere som har gitt en 

pengegave! Det er behov for litt mer penger for å fullføre arbeidet, så hermed er 

oppfordringen gitt igjen!  

 Pengegaver kan betales til kontonummer: 3000 19 33449, og merke betalingen med 

‘Ungdomsrommet’. Det er også mulig å gi med Vipps: 11181. 
  (Rommet på bildet er ikke fra Ungdomsrommet i kjelleren!) 

  

 

Korets Sommerkonsert nærmer seg! Noter datoen 5. juni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Oversikt over det som skjer i kirken: 

Torsdag 23. mai kl.11.00: Torsdagstreff 

 

Søndag 26. mai: 

Skaperverkets dag, kl.12.00: Familiegudstjeneste på Hasle menighetssenter (Adresse: Hasleveien 36, 1734 

Hafslundsøy). Bokutdeling til 8 åringer. Hilde Augensen, Koret Lys. Svein Nilsen. Etter gudstjenesten: 

Grilling, aktiviteter m.m. Ta med mat og drikke til eget bruk.  

Avreise fra kirken kl.11.30. Møt opp dere som har ledig plass i bilen! 

 

Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-Kristin Lundmark og Hilde Augensen. ‘Fra hjerte til hjerte’: Torgeir 

Tveter. ‘BitteLiteMiniKor’, med leder Brita Holmen synger. Kaffe m.m. fra kl.18.45. 

 

Mandag 27. mai: 

kl. 11.00: Gågruppe for damer, fra Solhytta på Råkil. 

kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 

 

Glá melding ☺ 
 

Metodistkirken i Sarpsborg har søkt og fått 100 000 kroner fra Bufdir til tiltak for barn/unge i 

lavinntektsfamilier. Tiltakene skal bidra til å skape Samhold, Motivasjon og Glede. Dette er 

morsomt, og gjør at vi kan gi flere anledning til å delta på arrangement som de tidligere ikke har 

hatt økonomisk mulighet til. Vi har fått midler slik at flere familier denne sommeren kan delta på 

Sommerfesten i Stavern. Der er det leiralternativer til de ulike aldersgruppene. Her vil det være 

mulighet til at midlene kan dekke hele eller deler av oppholdet for hele familien. Vi vil også hjelpe til 

med transport.   

 

Midlene vil også bli benyttet til tur til Tusenfryd for speidere og koret Lys i august. Utover 

høsten/vinteren kan det også bli mulighet for barn/unge å være med på andre 

arrangementer/aktiviteter. Og noe av midlene skal brukes til innkjøp av utstyr som soveposer, 

tursekker, telt o.l.  som kan lånes ut ved behov.  

 

For mer informasjon om arrangement og mulighet for deltagelse - kan det tas kontakt med Randi 

Bjerk, Thor Jan Olsen, Else-Grethe Mathisen eller presten vår Hilde☺.  

 

Først og fremst er det viktig å gi tilbakemelding på om noen ønsker å delta på Sommerfesten, og da 

før 23.juni. 

 

Øvrige arrangement blir annonsert via Speideren, koret Lys eller BUR. Bruken av midlene skal 

rapporteres tilbake innen 01.april 2020. 

 

PS; For å få til dette trenger vi flere voksne som deltar på aktivitetene og bistår med transport. 

Håper du har mulighet til å bidra☺ 
 



Tirsdag 28. mai kl.18.00: Speidermøte 

 

Torsdag 30. mai er Kristi Himmelfartsdag – og det er ikke Torsdagstreff 

 

Søndag 2. juni er det IKKE gudstjeneste i Metodistkirken i Sarpsborg  
 

Mandag 3. juni: 

kl. 11.00: Gågruppe for damer, fra Solhytta på Råkil. 

kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 

 

Tirsdag 4. juni kl.18.00: Speidermøte 

 

Onsdag 5. juni: Metodistkirkens kor har Sommerkonsert 

 

Torsdag 6. juni kl.11.00: ‘Sommer-Torsdagstreff’ 

 

 

Husk å ‘dele’ på Facebook! 

Det er mange som følger Metodistkirken i Sarpsborg på Facebook, og det er vi 

glade for! Vi vil minne alle dere om å dele de ‘plakatene’ som blir lagt ut om 

arrangementer i kirken vår. Da får alle dine ‘venner’ også vite om hva som skjer 

hos oss, og vi når enda flere! 

 

 

METODISTKIRKEN    Prest: Hilde Augensen.  
St. Marie gate 56, 1706 Sarpsborg.              Tlf. 99544825 

Telefon: 993 79 674                mail: hilde.augensen@metodistkirken.no         

              11181      
E-post: sarpsborg@metodistkirken.no            
www.metodistkirken.no/sarpsborg  
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