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METODISTKIRKEN 

Sarpsborg 

‘31 Kirken hadde nå fred over hele Judea og 
Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og 
levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, 
styrket av Den hellige ånd.’ 
Ap.gj. 9,31 

 

Kirkebygget 25 år! 
Den gamle kirken brant natt til 1. juledag i 

1992, og i september 1994 stod en ny flott 

kirke ferdig! Det ble feiret helgen  

31. aug./1. sept.! 
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METODISTKIRKEN I SARPSBORG  
St Marie gate 56,  
1706 Sarpsborg 
Telefon:  99379674 
E-post:  
sarpsborg@metodistkirken.no  
www.metodistkirken.no/sarpsborg  
Bankgiro: 3000.19.33449.  
Organisasjonsnummer: 996 353 745  
 
Prest: Hilde Augensen 
Tlf:99 54 48 25 
E-post:  
hilde.augensen@metodistkirken.no 
 
Organister: 
Paal Schøyen. Tlf: 95149606 
Svein R. Nilsen. Tlf: 95805485 
 

Wesley kapell                          
Fløterveien 7, Eidet. 
Pastor 
Niels Jørgen Aarvik 
Tlf.69 14 72 47/ 
909 21 296 
E-post:  
njaarvik@gmail.com 
Adr.: Utnevn.29,  
1719 Greåker  
 
Menighetsbladet fra Metodist-
kirken i Sarpsborg utkommer med 
ca 4 utgaver i året.                                 
Redaksjon: Hilde Augensen og Kath-
rine Skjellin.  

Kirkekalender  

Lørdag 9. nov. 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 
hos Troens Ord. 
 

 
.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)  
 

mailto:metosarp@c2i.net
mailto:torgtv@gmail.com
mailto:njaarvik@gmail.com


 

     

Ny Sanghelg med Ruth og Emmanuel 
Waldron! 
Sanghelgen i januar ble en stor  

opplevelse både for deltakere og  

menigheten og alle som kom på  

konserten! Det er derfor med stor glede 

vi kan informere om at det blir ny Sang-

helg 7. og 8. februar 2020. Sett av datoen 

– så kommer det snart mer informasjon. 

PENSJONISTER UKJENT 
Jeg leter gjennom Bib`lens bøker, 
det er et helt vanlig ord jeg søker. 
Blant åtte hundre tusen ord 
fant jeg aldeles ingen spor. 
 

Jeg fant at Bib`len ikke kjenner 
vårt navn på dere, mine venner. 
Det viste seg at ‘pensjonist’ 
er ukjent hos vår Herre Krist. 
 

I Bibelen finn`s nok av gamle, 
og om vi skulle alle samle, 
så er det da visst sikkert nok, 
at det ble til en veldig flokk. 
 

Om Sara, Simeon og Anna 
nok var litt rynkete i panna, 
så levde de til Herrens pris. 
Av det kan vi nå ta notis. 
 

Poenget er at Gud, vår Fader, 
slik har trer fram i Bib`lens blader 
ei ser på deg som pensjonist, 
men som en frisk og fruktbar kvist. 
 

Han brukte gutten med sin niste. 
Han brukte Moses til det siste. 
Han bruker oss fra vi er små 
til vi blir rynkete og grå. 
 

Min kjære venn, se, det er tingen: 
Vår Herre pensjonerer ingen! 
Slik lyder Herrens glade bud: 
Du blir ei pensjonist hos Gud! 
 

Halvard Myhren 

 
 
 
 
 
 
DØDE 
Ann Margrethe Øvstegaard 
Gunnar Hotvedt 
May Lillyan Braaten 
 
Vi lyser fred over deres gode minne. 



 

 Søndag 17. nov.: KL.11.00: Felles-
gudstjeneste med Sarpsborg  
menighet i Metodistkirken. Prost 
Kari Mangrud Alvsvåg preker. Hilde 
Augensen leder. Nattverd. Musikk: 
Paal Schøyen. Kirkekaffe. 
Mandag 18. nov.: 
Kl.12.00 fra Sol-hytta på Råkil: 
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
Kl.16.30: AU       
kl.17.00: Middagsservering.     
Kl.17.30: Konfirmantundervisning 
kl.17.45: Koret Lys øver     
 kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 
 

Tirsdag 19. nov. kl.18.00: Speider. 
Torsdag 21. nov.: 
Kl.11.00: Torsdagstreff 
KL.13.00: JULEMARKEDET ÅPNER 
Lørdag 23. nov.: JULEMARKED 
Kl.11.00: Julemarked 
Kl.12.00: Juleverksted for barna 
Kl.14.30: Metodistkirkens kor  
synger 
kl.16.00: Trekningsmøte 
 
Søndag 24. nov:  
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-
Kristin Lundmark og Hilde  
Augensen. Musikk: Gro og Jon  
Ekeberg. Kl.18.45: Kaffe og noe søtt 
å spise.  
(Ikke gudstjeneste på formiddagen 
denne søndagen) 
Mandag 25. nov.: 
Kl.12.00 fra Sol-hytta på Råkil:  
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
Kl.16.30 – 18.30: Dugnad 
kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 
kl.19.00 (På Konferanserommet): 
Informasjonsmøte om Metodist- 
kirken og medlemskap  

 

Tirsdag 26. nov.: kl.18.00: Speidermøte 
Torsdag 28. nov.: kl.11.00: Torsdagstreff  
 

Søndag 1. des.: 1. søndag i advent 
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Ann-Kristin  
Lundmark. Musikk: Paal Schøyen. Kirkekafè. 
 

Mandag 2. des.: 
Kl.12.00 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe for 
jenter i alle aldre. 
Konfirmantundervisning 
kl.17.00: Middagsservering.     
kl.17.45: Koret Lys øver     
 kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 
 

Tirsdag 3. des. kl.18.00: Speider 
Torsdag 5. des.:  
Kl.11.00: Juletorsdagstreff. Utlodning. 
Kl.19.00: KKT, Kristent Kvinnefellesskap på 
Tvers, i Kurlandkirken. Tema: ‘Julekrybber fra 
hele verden’, ved Ingrid D. Levinsen. 
Søndag 8. des.: 2. søndag i advent 
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Augensen. 
Musikk: Svein Nilsen. Kirkekafè. 
 

Mandag 9. des.: 
Kl.12.00 fra Sol-hytta på Råkil: Gågruppe for 
jenter i alle aldre. 
Konfirmantene – bowling og pizza. 
kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 
 

Tirsdag 10. des: 
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafé 
Kl.18.00: Speidermøte 
 

Søndag 15. des.: 3. søndag i advent 
Kl.19.30: Sinnsrogudstjeneste. Ann-Kristin 
Lundmark og Hilde Augensen. Sang og  
musikk: Jenny og Jan Erik Nordheim. 
Kl.18.45: Kaffe og noe søtt å spise.  
(Ikke gudstjeneste på formiddagen denne 
søndagen) 

Kirkekalender  



 

     

Mandag 16. des.: 
Kl.12.00 fra Sol-hytta på Råkil:  
Gågruppe for jenter i alle aldre. 
kl.18.30: Metodistkirkens kor øver 
Tirsdag 17. des.: kl.18.00: Speider.  

Januar 2020: 
Onsdag 1. jan. kl.18.00: Felles-
gudstjeneste for menighetene i  
Sarpsborg - i Frikirken. 
Søndag 5. jan. kl.11.00:  
Gudstjeneste med noe fra 
'Metodistkirkens Pakts- 
gudstjeneste', ved Hilde Augensen. 
Nattverd. Kirkekafè.   
Torsdag 9. jan. kl.11.00:  
Torsdagstreff 
Det kan bli endringer i kalenderen. Følg 
med på Facebook, Ukehilsen, menighetens 
hjemmeside, oppslagstavler og søndagens 
gudstjenesteark. 

Dugnad 
I en stor kirke med mye aktiviteter er 

det stadig behov for rydding og vasking 

og pussing! Våre to unge rengjørings-

jenter, Nelly og Wabenga, gjør en  

super jobb med støvsuger og mopp 

hver eneste uke. Det samme gjør alle 

dere frivillige som vasker og rydder 

både inni og utenfor kirken! Men noen 

ganger trenger vi også å gjøre sånt som 

ikke gjøres så ofte, som f.eks. å tørke 

støv og pusse messing og rydde i skap 

og skuffer m.m. Da inviterer vi til  

DUGNAD! Og det gjør vi - mandag 25. 

nov. fra kl.16.30 – 18.30, da møtes vi 

til litt arbeidsinnsats i kirken, slik at det 

blir pent og ryddig før advent og jul! 

Medlemsopptakelse 
Er du en som 

lurer på å bli 

medlem i  

Metodistkirken i 

Sarpsborg? Eller 

kjenner du noen 

som lurer på 

det? Så er det 

alltid mulighet 

for medlemsopptakelse! Og før dette 

året går ut, er 8. desember, 2. søndag i 

advent, en fin søndag til å bli tatt opp 

som medlem! Ta kontakt med presten 

om dette er aktuelt for deg, eller møt 

opp på Informasjonsmøte – mandag 

25. nov. kl.19.00. Da vil det informeres 

både om Metodistkirken og om  

medlemskap. 

Søndag 22. des.: 4. søndag i advent 
‘Vi synger julen inn!’ Hilde  
Augensen og Paal Schøyen.  
Kirkekafè. 
 

JULAFTEN – 24. desember 
Kl.15.00: Familiegudstjeneste.  
Hilde Augensen. Koret lys.  
Musikk: Svein Nilsen 
 

Fredag 27. desember 
Kl.17.00: Julefest. Koret Lys.  
Musikk: Svein Nilsen 
 

Søndag 29. des.: 
Kl.11.00: Romjulsgudstjeneste/
Sanggudstjeneste med dåp. Hilde 
Augensen. Metodistkirkens kor 
synger. Musikk: Paal Schøyen og 
Svein Nilsen. Kirkekafè. 



 

 
Sprek 150-åring – Menighetens kor jubilerer 
Under mottoet ”Trofast virke for Gud og kirke” har koret i menigheten hatt en  
kontinuerlig og aktiv virksomhet gjennom de siste 150 år. Koret er byens eldste  
blandede sangkor og er i aller høyeste grad oppegående til tross for den høye  
alderen. 
I jubileumsåret teller koret 25 sangere . Dirigent er Sigrun  E. Solvang, pianist Svein 
Nilsen og styret består av Gerd Røsok, Heidi Braaten  og Gunnar Lie. 
I følge historikken begynte det hele ”mens pastor Steensen var forstander i  
menigheten. Hans hustru begynte høsten 1869 å innøve sanger og koraller. Dette 
ledet til at en sangforening på 20 medlemmer ble stiftet. Korsangen ble en viktig  
aktivitet for mange og snart 
var medlemstallet oppe i 
over 50 sangere.” 
Korets første dirigent var 
Alfonse Ross. Han hadde 
stillingen til 1876 da Gustav 
Mathisen overtok frem til 
1889 for å reise til Amerika.  
 
De neste 20 år var Emil 
Pettersen korets dirigent. 
Dirigenter har fungert i  
kortere og lengre perioder 
og vi nevner: Kjøpmann 
Emanuel Pettersen, montør 
Hansen, Rolf Borgersen, 
Daniel Hansen, pastor P.M. Thornæs, Arnt Bergby  og pastor Chr. Arendt. Fra 1916 
overtok Einar Pettersen dirigentplassen og ledet koret frem til 1945, altså hele 30 år. 
Han overlot taktstokken til sin sønn Rolf Pettersen , bror av Sverre Pettersen, som 
dirigerte koret til sin død våren 1949. Gjennom tre generasjoner gikk taktstokken fra 
far til sønn. Emil, Einar og Rolf  Pettersen dirigerte koret til sammen 55 år. Fra våren 
1949 ble Johannes Hansen dirigent. Han ledet koret frem til 1970 da Solveig  
Berentzen Lie overtok. Hun dirigerte koret frem til sin død i 2003, altså i hele 33 år. 
Ann-Kristin Nilsen  overtok etter Solveig og dirigerte koret i 10 år fram til 1/1.14 da 
dagens dirigent Sigrun E. Solvang overtok. 
 
Jubileet feires med jubileumskonsert i vår egen kirke lørdag 9. november kl. 18.00 
med påfølgende sosial samling i Wesleysalen for alle frammøtte. På konserten er 
Åshild Refsdal gjestesolist og Marianne Aarum deltar med egen avdeling på fløyte. 
Tidligere sangere i koret ønskes spesielt velkommen til konserten. 
 
Gunnar Lie. 



 

     
Familiesamling  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Konsentrasjon og glede!  
 
Denne høsten har menigheten satt i gang et nytt tilbud til barnefamilier –  
Familiesamling! En lørdag ettermiddag ca. annenhver måned fra kl.15.00 –  
kl. 17.00. Samlingene inneholder en kreativ aktivitet, en liten andakt, litt sang, 
et enkelt måltid og mye glede!  
Menigheten døper en del barn, og i Metodistkirken er det menigheten som er 

de døpte barnas faddere. Det er et av menighetens aller viktigste ansvars-

områder, og dette ansvaret ønsker menigheten å ta alvorlig. Så disse Familie-

samlingene er en del av menighetens dåpsopplæring. Samtidig er samlingene 

en mulighet for barnefamiliene til å bli kjent med hverandre. Det har ikke 

vært mange som har kommet på de to 

samlingene vi har hatt denne høsten, 

men vi som har vært der har hatt det 

hyggelig! Og vi håper at flere vil komme 

på samlingene til våren! Sett av datoene 

1. februar og 28. mars. Den 28. mars 

blir det også Påskeverksted. 

 

Etter ‘arbeidet’ må det ryddes opp! 



 

 
 TORSDAGSTREFFET 

Hver torsdag er det Torsdagstreff, og mange finner veien til disse  

samlingene. Torsdag 31. oktober var Wesleysalen helt full! Da hadde vi 

besøk av Inger Lise og Reino Andersen, og Tore Mortensen. De sang og 

spilte, og dagens tema var: ‘Fra hjerte til hjerte, med Jesus i hverdagen’. 

En flott torsdag formiddag! 



 

     

Bokmiljø  
– en annerledes bokhandel  

Sulfatveien 4.Torp 
tlf: 69 15 14 69 

torp@bokmiljo.no 
Velkommen til handel med mening! 

Trenger du  
underholdning til festen? 
Vi skaffer det du trenger. 

*DJ* Karaoke* 
sangere* PA-anlegg 

Til brylluper , bursdager, 
firmafester o-l 
Tlf 908 28 569 

stine@lydsentralen.no 

 

Vi kan borettslag  
www.sobbl.no 
69 13 10 00 

Jernbanega-

 

 

 

Tunejordet 
Telefon: 69 13 90 00 

 



 

 

Støtt våre  
annonsører  
de støtter 

oss 

 

Nytt bad? 
   Her er totalløsningen      

Rørlegger                         
Konsulenttjenester      

Snekkerarbeid                
Flislegging                        

A Vestby Rør og          
Vaktmesterservice  

Kruses gate 1,  
1723 Sarpsborg                             

Marias lunsj & catering 
Frokost- og  

brunsjrestaurant ·  
Catering 

St.Marie gate 113 Sarpsborg, 
Telefon 993 58 923. 
facebook.com/pages/Marias-

lunsj-catering 

Menighetens vipps- 
nummer er 11181 

Telefon: 69 10 25 50 
Mail: post@gunnarhovik.no 
www.gunnarhovik.no 

 

 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.59.2833802976_11.111495414096_Marias+lunsj+%26+catering_St.Marie+gate+113%2C+Sarpsborg%2C+Norway&cp=59.2833802976%7E11.111495414096&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.59.2833802976_11.111495414096_Marias+lunsj+%26+catering_St.Marie+gate+113%2C+Sarpsborg%2C+Norway&cp=59.2833802976%7E11.111495414096&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&


 

     

  



 

  

___________________________________________________________________________ 

Returadresse:  
Metodistkirken Sarpsborg.  
St Marie gate 56  
1706 Sarpsborg   

www.metodistkirken.no/sarpsborg  

JULEN 2019 
                      4. søndag i advent, 22. desember kl.11.00: Vi synger julen inn . 

 
Julaften kl.15.00: 
Familiegudstjeneste  
(Ingen gudstjeneste 1. juledag) 
 
3. juledag, 27. desember kl. 17.00: 
Julefest 
29. desember kl.11.00: Romjuls-
gudstjeneste/Sanggudstjeneste, 
med dåp. 
 


