
.  

 

Ukehilsen, uke 19       
Sol opp i dag: 05.06 

           Sol ned i dag: 21.20 

+ 10 timer 6 min. 

Ny vår og nytt liv!  
Noe av det fineste jeg vet med våren er alle de ulike 

fargenyansene av grønt! Aldri er grønnfargene så vakre som på 

denne tiden av året! Og i dag - da jeg kjørte fra kirken og kom 

til Borge kirkegård – da så jeg plutselig trærne og fargekartet 

av grønt! De små ‘museørene’ av blader på trærne stor der og 

skinte i solen i hver sin grønnfarge! Det er mye nytt liv i 

naturen om dagen. Ja, det har nesten ‘eksplodert’ i nytt liv i 

blomster og busker og trær! Og det er like fantastisk hvert 

eneste år - at de tomme kvistene, som gjennom vinteren ser 

helt døde ut, våkner til liv igjen! Og at det av den svarte jorda titter opp nye skudd som blir til de vakreste 

blomster! Vårens blomster, slik de spirer av svart jord, er ofte brukt som et oppstandelsessymbol.  

Mange av dere har kanskje sett at sommerfuglene også begynner å komme!? Jeg har sett både 

Sitronsommerfugl – og flere jeg ikke kan navnet på! De er vakre å se på! De er i mange ulike varianter og 

farger. De kommer så stille, de er litt skjøre – og de må ikke røres, - og så er de også et 

oppstandelsessymbol! Sommerfuglen forteller om overgangen fra det gamle til det nye livet. Det begynner 

med et egg, så kryper det ut en larve - som etter hvert bygger et nytt skall rundt seg, og som ligger i en 

puppe i flere dager - og ser helt død ut. Men - der inne i puppen - der skjer det en forvandling med larven, 

og en dag - kommer en vakker sommerfugl ut av skallet! Sommerfuglen viser oss veien inn i døden - inn i 

mørket - og veien ut i lyset - til et nytt liv!  

Med Jesu oppstandelse fikk vår verden møte et nytt liv og en ny virkelighet. Og til tross for alle gode 

symboler og sammenlikninger, så sprenger likevel Jesu oppstandelse alle våre kategorier. Jesu 

oppstandelse er en handling av en helt annen verden, - midt i vår verden! Det som ikke kunne skje, det har 

skjedd! Jesus overvant døden - og stod opp igjen! 
 

 

SOMMERFUGLEN (Henrik Wergeland) 

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. 



Herre, vi priser deg 
Herre, vi priser deg for skogen og det vakre der,  

for lufta med sitt milde drag, for gresset med sin gode lukt. 

 

Herre, vi priser deg for skyene som seiler,  

for rytmen i livet på jorda, for den stille natten. 

 

Herre, vi priser deg for stjernene som blinker,  

for den friske morgenen med doggdråper på blomstene. 

 

Herre, vi priser deg for smaken av god mat,  

for sola på sin gang og for hele livet du har gitt oss. 

(Ray Simpson) 

 

  

Daglige andakter fra Metodistkirken i Norge! 

Hver dag legges det ut en andakt på hjemmesiden og 

Facebook-siden til Metodistkirken i Norge. Det er 

prester og diakoner i våre menigheter landet rundt 

som har andaktene.  

www.metodistkirken.no 

 

 

Digitalt Torsdagstreff 
Torsdag 7. mai kommer et nytt digitalt Torsdagstreff, og da skal vi trekke på forrige ukes utlodning! Takk 

for stor respons på utlodningen! Det er kjøpt lodd for 6080 kroner!  

 

 

 

 

http://www.metodistkirken.no/


Gudstjenester på internett 
Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

Metodistkirken i Norge, under tittelen: ‘Møtested for metodister på nett’.  

Søndag 10. mai er det gudstjeneste fra Metodistkirken i Halden. 

 

Følg med på vår menighets hjemmeside www.metodistkirken.no/sarpsborg og 

Facebookside, der vil det ligge en link til gudstjenesten. 

 

 

Åpning for arrangement med inntil 50 personer 
Torsdag 30. april ble det kunngjort på pressekonferansen med departementene og helsemyndighetene at 

det ble åpnet for arrangement med inntil 50 personer fra 7. mai. Nye retningslinjer med smitteverntiltak 

for gudstjenester o.l. kommer en av de nærmeste dagene. Ny informasjon blir sendt ut etter hvert. 

 

 

DUGNAD 

I forrige ukes Ukehilsen oppfordret vi til DUGNAD i kirken, både 

innvendig og utvendig.  

Thor-Martin har laget en liste som nå ligger på kjøkkenet - 

over ‘ting’ som er nødvendig å få gjort, og så håper vi at noen 

vil bruke litt tid en dag eller to - og gjøre noen av disse 

oppgavene. Når en oppgave er utført, så krysser dere av på 

lista. 

Bønnerom  

Det er også tenkt å gjøre om den ene garderoben i kirken til 

Bønnerom, den garderoben som vender ut mot Nansans gate. Hvis noen kjenner at de har lyst til å være 

med og sette i stand dette rommet til Bønnerom, så ta kontakt med Hilde prest. 

 

Så lenge denne rare ‘Koronatiden’ varer, så 

gjentas oppfordringen: Ta en telefon!  
Ring til noen du kjenner! Og ring til noen du kanskje bare kjenner litt! 

Mange er alene og har ikke så mange å snakke med - nå som vi må ‘holde 

avstand’ og ikke være mange sammen. Gi også beskjed til Hilde prest 

dersom du vet om noen som trenger - eller vil ha glede av - en 

telefonsamtale. 

Si også ifra (til Hilde prest) om noen trenger hjelp til handling av mat eller medisiner! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Telefon: 993 79 674                mail: hilde.augensen@metodistkirken.no         
Bankkonto: 3000 19 33449          11181 
E-post: sarpsborg@metodistkirken.no   
www.metodistkirken.no/sarpsborg  

http://www.metodistkirken.no/sarpsborg
mailto:hilde.augensen@metodistkirken.no
mailto:sarpsborg@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/sarpsborg


Våre annonsører: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


