UKEHILSEN – uke 22
Sol opp i dag: kl.04.19
Sol ned i dag: kl.22.08
+11 timer og 42 min!

Vannkrukkene
Det var en gang en mann som hadde to vannkrukker. Mannen festet krukkene i
hver sin ende av et langt bæretre, som han hadde over skuldrene. Det var sånn de bar vann og mange
andre ting i ‘gamle dager’. Hver morgen når han gikk til elven for å hente vann - tok han med seg de to
vannkrukkene sine. Den ene krukken var hel og i perfekt stand, men den andre krukken hadde en stor
sprekk - som gjorde at krukken mistet mye vann på veien fra elven til huset, og krukken var alltid bare
halvfull da de kom fram.
En dag mannen holdt på å fylle krukkene i elven, klarte ikke den sprukne krukken å være stille lenger.
‘Jeg er så fryktelig lei meg’, gråt krukken. ‘Jeg gjør en så dårlig jobb! Fordi det er en sprekk i meg, så får du
alltid bare halvparten så mye vann fra meg som du burde få. Jeg kjenner meg så mislykket.’
Mannen ble bekymret, og han svarte: ‘Jeg visste ikke at du kjente det sånn! Men nå skal du høre på meg!
På vegen tilbake til huset skal du se nøye på vegen vi går!’
Den sprukne vannkrukken gjorde det, og da de var kommet tilbake til huset, så spurte mannen: ‘La du
merke til alle de vakre blomstene i veikanten?’ ‘Ja!’, snufset krukken. ‘La du merke til at de bare vokste på
din side av veien?’, fortsatte mannen. ‘Ja’, snufset krukken
igjen. Du skjønner det, sa mannen – at jeg har alltid visst
om den sprekken i krukken din. Derfor plantet jeg
blomster i veikanten – som du har vannet hver eneste
dag! Hvis du ikke hadde vært som du er – så hadde ikke
jeg kunnet plukke blomster hver dag - til å sette på
bordet! Hadde det ikke vært for den sprekken, så hadde
både veikanten og huset måtte klare seg uten alle disse
vakre blomstene!’ Da vannkrukken hørte det mannen sa,
så ble den glad igjen! Og vannkrukka fortsatte med
oppgaven sin - å vanne blomster langs veien – hver dag!
(Ukjent forfatter)

Disse vankrukkene – de likner litt på oss mennesker! Det er bruk for oss – akkurat slik som vi er! Gud har
skapt oss akkurat slik han vil ha oss! Og det er en oppgave til oss alle! Om vi er ‘hele’ eller ‘sprukne’.

Søndag 26. mai
Sist søndag feiret vi to gudstjenester! Først Skaperverkets dag
med Familiegudstjeneste - og på kvelden Sinnsrogudstjeneste.
Vi hadde flyttet oss ut i Skaperverket – til Hasle
menighetssenter - for å feire Skaperverkets dag. Det var et flott
sted - både inne og ute - der det ligger rett ved skogen! Det var
bare litt leit at det var så få som kom.
Familiegudstjenesten hadde vi inne, og Sunniva fikk sin 8-års
bok! Grillen ble tent ute - og pølser ble grillet - og spist inne!
Speideren hadde forberedt en ‘Naturløype’, men på grunn av så
få frammøtte – så ble den ‘spart’ til neste gang! Da håper vi at
flere vil være med!
Denne vårens siste Sinnsrogudstjeneste hadde flere gjester! ‘Gamlepresten’ Torgeir Tveter
var en av dem, og han hadde andakten ‘Fra hjerte til hjerte’, der han snakket om vår store
og kjærlige Gud. Sanggruppa BitteLiteMiniKor, og deres leder Brita Holmen, gledet oss med
vakker sang!
Neste Sinnsrogudstjeneste er søndag 25. august.

Denne uken er en rolig uke i menigheten.
Torsdag er det Kristi Himmelfartsdag – og ikke Torsdagstreff.
Søndag er det ikke gudstjeneste.

Men neste uke er det ‘full fart’ igjen! Med korets Sommerkonsert
onsdag, Torsdagstreff og gudstjeneste Pinsedag!

Denne ‘Gla`meldingen er så god at den kan gjentas en gang til!
Gla`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☺

Minner igjen om SOMMERFESTEN –
som nærmer seg! Og påmeldingen er åpen!
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.

Oversikt over det som skjer i kirken:
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’
Søndag 9. juni/Pinsedag kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen. Musikk: Svein Nilsen. Kirkekafé.
Tirsdag 11. juni:
Kl.11.00 – 14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler og kanskje litt håndarbeid!?
kl.18.00: Speidermøte
Søndag 16. juni kl.11.00: Takkedag – Gudstjeneste. Hilde Augensen. Metodistkirkens kor.
Musikk: Paal Schøyen og Svein Nilsen. Kirkekaffe.

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!
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