
 

 

 

 

UKEHILSEN – uke 24                    Sol opp i dag: kl.04.02 

               Sol ned i dag: kl.22.30 

               + 12 timer og 20 min! 

            

STRÅHATTEN  
Akkurat, ja! Sånn skulle´n sitte! Jeg måtte atter i speilet titte:  

‘Du vesle speil på veggen der, hva syn´s du om denne stråhatten her?’ 

 

Og speilet svarte, så blankt og modig, at denne hatten, så fresk og frodig  

med silkeslufser og bølget kant, den var så ‘kners’ at det var´kke sant! 

 

Ja, hele ‘stasen’ var flettet strå og tok seg best ut sånn litt på skrå  

så et par lokker kunne titte frem og danse polka under hattens brem. 

 

To røde silkebånd flagret fritt som sommerfugler rundt hodet mitt,  

mens bunnen buktet seg mykt og bløtt med rutemønster i gult og rødt. 

 

Man jammen kostet den ‘flesk’, den saken! Tenk 17 kroner! Har du hørt på maken!  

Men hadde prisen vært oppi atten? Jo, søren heller, jeg hadde tatt´n! 

 

Min alder – trykkende? Langt ifra! Jeg var ung og jeg var så glad!  

Ja, ungdomsglød og humør og glede var bærebjelken og rikt til stede! 

 

En sommerdag drog vi gla´ i vei, min koffert, stråhatte min og jeg.  

Tri heile dager til ende, ja, vi skulle hjemme på Nøtterøy ha. 

 

Jeg gikk av toget fra Sarp i Moss, hvor Bastøferga skulle kaste loss.  

Jeg fant en krakk og slo meg ned. Og fjorden var som et speil å se. 

 

Da plutselig var vi blitt to på krakken: En ‘type’ pustet meg lett i nakken.  

Han ler og sier: ‘Du store ti´ så fin den stråhatten er da, De!’ 

 

Jeg takket høfligst for ‘komplementet’, og var om bord i det neste spranget.  

I Horten stod jeg i kø for bussen. Og vinden lekte med sommerblusen, 

 



Da kommer plutselig – i en bue – et ‘dollarglis’ ført av en vakker frue,  

utrolig strålende og elegant og svinget inn til min fortauskant. 

 

Og med forventningens skjønne smil hun åpnet vinduet på sin bil  

og så på meg med et blikk av glans: ‘Det er vel De som heter frøken Rosenkrantz?’ 

 

Jeg svarte kun: ‘Nei, det gjør jeg ikke!’ Da sluknet glansen i det vakre blikket.  

Og denne tro kopi av Vera Lynn hun sukket høylytt: ‘Å, det var synd!’ 

 

Så drog hun bort med en flott manøver. På en – to – tre var ‘det hele øver’……. 

 

Hva føler man i en sådan stund? Og frøken Rosenkrantz, hvem var hun?  

Og var det synd det, at jeg var meg? Og damemennesket ble trist og lei? 

 

Det hele var jo en utrolig gest: Jeg var en ukjent, men ønsket gjest  

av denne damen i ‘dollargliset’! Jeg skulle gjerne hatt det i reprise….. 

 

Men hvorfor viste en – ja, ‘prinsesse’ for nettopp meg slik interesse??  

Da, vips, stod svaret som et lys i natten: Det var selvfølgelig den velsigna hatten!!! 
(Berly Engen) 

 

 På korets Sommerkonsert onsdag 5. juni var det mange med stråhatter! 

Og det ble en flott Sommerkonsert! Med fullsatt kirke! Koret sang flere kjente og 

glade sommersanger. Det samme gjorde Bjørnar Spydevold, som hadde med seg 

Kari Stokke på klaver. Etter konserten var det kaker, kaffe og utlodning!  

Tusen takk til koret for at dere hvert år arrangerer denne Sommerkonserten!  

 

 

 

 

 

 

 
To fine fyrer med 

stråhatter! 

Metodistkirkens kor med  

Dirigent Sigrun E. Solvang og  

Svein R. Nilsen på klaver. 

(Svein ser vi ikke) 

     Bjørnar Spydevold 

  



Torsdagstreffet hadde siste ‘treff’ før sommeren torsdag 6. juni. 

Ann-Kristin Lundmark ledet med ‘stø hånd’ – som hun alltid gjør! Sigrun E. Solvang 

sang Sommersanger! Husorkesteret spilte - så vi hadde lyst til å danse! Og folk 

hygget seg! Torsdagstreffene starte igjen torsdag 29. august! 

  Ann-Kristin 
      
       Sigrun    Husorkesteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var fint å ha en frisk Nutte på ‘plassen sin’ igjen på 

Torsdagstreffet! Nutte fortalte om behandlingen hun har 

vært igjennom de siste månedene.                               
 

   

 

 

 

 
    Kirken vår! 

        

 



 Søndag er det Takkedag – med gudstjeneste! Velkommen! 

 
Kassereren har oversendt denne meldingen over gaver til menigheten pr. 31.05.19. Som 

dere ser har det kommet inn en del mindre til Vårofferet i år enn forrige år, som gjør at 

det totalt har kommet inn mindre hittil i 2019 enn på samme tid i 2018.  

Dette går det an å gjøre noe med! Enten i gudstjenesten på Takkedagen – eller til 

menighetens konto. (Kontonr.: 3000.19.33449) Takk til alle dere givere! 

 

Gaver til menigheten     

pr. 31.05. 2019 2018 

Ukeoffer 35742 35650 

Kollekt/gaver på vipps 7700 8633 

Gaver med skattefradrag 111450 113245 

Andre kollekter    3775 

Gaver til menighetsbladet 500 1900 

Våroffer 13882 21962 

Torsdagstreff 41644 37830 

      

Sum 210918 222995 

   
Takk for alle gaver! En spesiell takk til alle som 

deltar på torsdagstreffet for stor giverglede! 

(Gerd Røsok, kasserer)   

 

 



Menighetens Misjonsprosjekt, kr.30.00.- til bygging av førskole i Chemutamba i 

Zimbabwe, er fullført! Og vi er i gang med å ‘samle inn’ penger til et nytt prosjekt. 

Hva slags prosjekt det blir - vet vi ikke ennå, men vi regner med at Misjonskontoret 

finner et nytt, godt prosjekt til oss til høsten! 

Bildet under er fra Zimbabwe, men har ikke noe med vårt prosjekt å gjøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne Ukehilsenen er 

den siste før sommeren!  

GOD SOMMER! 

 

 

 

 
        (Foto: Anne Marte Johnsen) 

 

 

 

Oversikt over det som skjer i kirken: 

 

Søndag 16. juni kl.11.00: Takkedag – Gudstjeneste. Hilde Augensen. Metodistkirkens kor.  

Musikk: Paal Schøyen og Svein Nilsen. Kirkekaffe.  

 

Torsdag 20. – søndag 23. juni: Metodistkirkens Årskonferanse i Oslo. 



SOMMERENS GUDSTJENESTER: 
 

Søndag 23. juni kl.11.00: Fellesgudstjeneste for menighetene Fredrikstad, Sarpsborg og Kjølberg –  

i Metodistkirken i Fredrikstad. 

 

Søndag 30. juni kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen 

 

Søndag 7. juli: Ikke gudstjeneste i Metodistkirken. Menigheten oppfordres til å delta i gudstjenesten i 

Sarpsborg kirke. 

 

Søndag 14. juli: Ikke gudstjeneste i Metodistkirken. Menigheten oppfordres til å delta i gudstjenesten i 

Sarpsborg kirke. 

 

Søndag 21. juli kl.11.00: Fellesgudstjeneste for menighetene Fredrikstad, Sarpsborg og Kjølberg –  

i Metodistkirken i Sarpsborg, ved Ann-Kristin Lundmark. Musikk: Paal Schøyen. Kirkekaffe. 

 

Mandag 29. juli kl.18.00: Olsok-gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel museum. 

 

Søndag 4. august kl.11.00: Fellesgudstjeneste for menighetene Fredrikstad, Sarpsborg og Kjølberg –  

i Petrikirken på Kjølberg. 

 

Søndag 11. august kl.11.00: Fellesgudstjeneste for menighetene Fredrikstad, Sarpsborg og Kjølberg –  

i Metodistkirken i Fredrikstad.  

 

Søndag 18. august kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen. Musikk: Paal Schøyen. Kirkekafé. 

 

Mandag 19. august kl.18.30: Metodistkirkens kor øver. 

 

Søndag 25. august: 

Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen. Musikk: Svein R. Nilsen 

Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste ved Ann-Kristin Lundmark og Hilde Augensen. Kaffe m.m. kl.18.45 

 

 

 

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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