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STOR FLOKK – STOR GUD 

Åpenbaringen 7,9-12 

Fra boken ‘Alle dager’ av Knut Grønvik 

 

Det er egentlig 1. november som er Allehelgensdag, etter gammel skikk. 

Nå for tiden markerer vi dagen den første søndagen etter. Vi minnes våre 

kjære som er gått bort. De kommer nær. Savn og fortvilelse trenger på, de 

gode minnene blandes med lengselen etter å møtes. 

Hvor finnes håpet og trøsten? I synet Johannes så, av den store, hvite 

flokken, finner jeg to tanker til trøst. 

For det første: Den store, hvite flokk er stor. 

Ved slutten av sitt liv satt apostelen Johannes som fange på Patmos. Alle de 

andre apostlene og mange andre av hans venner og slekt var allerede døde. 

Da fikk han i et syn se inn bak dødens dør, og der så han, syngende foran den 

himmelske trone, kledd i hvitt, ‘en skare så stor at ingen kunne telle den, av 

alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål’. Flokken av dem som samles i himmelen i takk og 

lovsang og glede er uendelig stor. Det er umulig for mennesker å telle den, og tilsvarende umulig å sette 

grenser for hvem som hører med der. Den teller alle slags mennesker, fra alle tider og alle kanter av 

kloden, også vår. Jeg finner trøst i å tenke på dette. 

For det andre: Gud er stor. Den store, hvite flokk som Johannes fikk se, var, sammen med englene, ivrig 

opptatt med å tilbe og lovsynge Gud. De sang: ‘Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde 

tilhører vår Gud i all evighet. Amen.’ 

De som er gått foran oss, de som allerede har nådd fram, de ser og vet med hele seg det samme som vi her 

og nå aner, håper og tror. De har fått erfare at Gud er den sterkeste og største, og det fyller dem med takk. 

For vår store Gud har satt sin store kraft inn for å frelse. Han er stor nok for alle. Også dette finner jeg trøst 

i. På en Allehelgensdag. 

 

 

 

 

 

 

 



Det er alltid hyggelig og fint å være på Torsdagstreff i Metodistkirken! 

Og denne torsdagen har vi gjester – som det er verdt å komme og 

høre! Velkommen!  

 
Torsdag kveld møtes KKT – Kristent Kvinnefellesskap på Tvers – til fellesskap 

og måltid i Metodistkirken: 

 

KRISTENT KVINNEFELLESSKAP PÅ TVERS 

samles i Metodistkirken i Sarpsborg (adr.: St.Marie gate 56) 

torsdag 31. oktober kl 19.00 

Tema: Når de vi er glad i velger en annen vei………. Åse Bøe Saltbones 

innleder til samtale. Enkel kveldsmat. 

 

VARMT VELKOMMEN!                     Arr.: Metodistkirken og Sarpsborg kirke 
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Søndag er det Allehelgensdag – og gudstjeneste. 

 

Så vil vi anbefale dere å sette av neste lørdag, den 9. november, til å 

komme på konsert i kirken! Da feirer koret vårt 150 år! Med 

Jubileumskonsert! Og konserten skal selvfølgelig være i den vakre 

kirken vår! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parkering i bakgården. 
Det har noen ganger denne høsten vært litt ‘kaos’ i bakgården vår, med mange biler parkert 

der, så AU har snakket litt om dette, og ønsker å ‘regulere’ parkeringen noe:  

Plassen foran høyre garasje er reservert til prestens bil. Leieboer i 2. etg. leier den venstre 

garasjen, og leieboer i 3. etg. har hatt tillatelse til å parkere langs muren mot kjelleren. Det 

har ført til at han noen ganger har hatt problemer med å få sin bil ut av bakgården. Men 

leieboer i 3. etg. flytter 31. okt., og ny leieboer har ikke bil, så da blir den plassen fri.  

Som ‘hovedregel’ skal ikke leieboers garasje (venstre garasje) sperres, og venstre side av 

bakgården skal ha fri passasje. Dette er 

også viktig for evnt. utrykningskjøretøy. 

De som har oppgaver å gjøre i kirken, 

som f.eks. ‘vertinner’, de som leder og 

spiller på Torsdagstreff og gudstjenester, 

og de som gjør dugnadsarbeid av ulikt 

slag – kan parkere i bakgården, men da 

langs muren mot kjelleren. 

De som leier lokaler i kirken vår har ikke 

parkering i bakgården ‘inkludert’ i 

leieavtalen. 

 

 

Oversikt over det som skjer i kirken: 
Torsdag 31. okt.:  

kl.11.00: Torsdagstreff med gjester: Inger Lise og Reino Andersen, med tema: ‘Fra hjerte til hjerte – 

med Jesus i hverdagen’. På trekkspill: Tore Mortensen. 

Kl.18.00 – 20.00: Hallovenn i Sarpsborg sentrum 

kl.19.00: KKT, Kristne Kvinner på Tvers, i Metodistkirken. Åse Saltbones: ‘Når de vi er glad i velger 

en annen vei’. 

 

November:  
Søndag 3. nov. Allehelgensdag: 

Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen. Musikk: Paal Schøyen. Gunnar Lie synger. Vi minnes de 

som er døde i menigheten det siste året. 

Rebekka-logen og Grimkell-logen serverer kaker til kirkekaffen! 

 

Mandag 4. nov.: 

Kl.12.00 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe for jenter i alle aldre. 

Kl.16.00: BUR møte      

kl.17.00: Middagsservering.     

Kl.17.30: Konfirmantundervisning 

kl.17.45: Koret Lys øver      

kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 

 



Tirsdag 5. nov.: kl.18.00: Speidermøte 

 

Torsdag 7. nov.:   

Kl.11.00: Torsdagstreff. Utlodning.   

Kl.11.15: Andakt på Varmestua, Hilde og Leif (på trekkspill)  

 

Lørdag 9. november kl.18.00: Metodistkirkens kor feirer 150 år med JUBILEUMSKONSERT!  

 

Søndag 10. nov.: 

Kl.11.00: MBU dagen (Metodistkirkens Barne- og Ungdomsråd). Gudstjeneste med ungdommen i 

kirken! Og Hilde Augensen. Musikk: Svein Nilsen. Kirkekafè. 

 

Mandag 11. nov.:  

Kl.12.00: fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe for jenter i alle aldre. 

Kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 

 

Tirsdag 12. nov.: 

Kl.11.00-14.00: Kreativ kafé 

Kl.18.00: Speidermøte 

 

Torsdag 14. nov.: kl.11.00: Torsdagstreff 

 

Fredag 15. nov.: Felles Ungdomssamling i Frelsesarmeen 

 

Søndag 17. nov.: 

KL.11.00: Fellesgudstjeneste med Sarpsborg menighet i Metodistkirken. Prost Kari Mangrud Alvsvåg 

preker. Hilde Augensen leder. Nattverd. Musikk: Paal Schøyen. 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! 

 

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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