
.  

 

Ukehilsen, uke 22       
Sol opp i dag: 04.21 

           Sol ned i dag: 22.06 

+ 11 timer 37 min. 
 

 Til helgen er det Pinse! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Pinsedag, søndag 31. mai, overføres det gudstjeneste på nett fra Metodistkirken i 

Sarpsborg! Gudstjenesten kan ses kl.11.00 på Facebook og hjemmesiden til 

Metodistkirken i Norge: www.metodistkirken.no  Det vil også ligge en link til 

gudstjenesten på Metodistkirken i Sarpsborg sin Facebookside. Gudstjenesten vil ligge i 

opptak, slik at du kan se den når du selv ønsker det, og så mange ganger du ønsker! 

Velkommen til å være med på gudstjeneste på nett – sammen med ‘hele’ Norge! 
 

  

Andakt 
Av Kristine Øyvang fra boka ‘Livspuls’        
 

Løftet om Den hellige ånd 
15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen 

talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser 

ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar 

dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere 

skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at 

dere er i meg og jeg i dere. 

    21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min 

Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 

http://www.metodistkirken.no/
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_15link%22,%20%22ref1_4_15%22);
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javascript:showBibleRef(%22ref1_4_19link%22,%20%22ref1_4_19%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_20link%22,%20%22ref1_4_20%22);


Bibelen sier at slik som vi ikke kan se vinden, så ser vi heller ikke Guds Ånd, den Ånd som Jesus sa at Gud 

skulle sende som vår rådgiver. Ånden vil vise oss sannheten, både om hvem Jesus er og hvem vi selv er. Det 

er mange stemmer rundt oss som ønsker å fortelle oss ulike sannheter. Vi kan speile oss i mange ulike 

speilbilder og få ulike svar. Men Åndens stemme er en stille stemme som virkelig ønsker å vise oss Jesus – 

og når vi ser inn i Hans øyne, ser vi en kjærlighet som setter oss i frihet. For da har vi møtt selve sannheten. 

 

Kun i din nærhet, Herre 

ser jeg hvor stor du er. 

Der, i din nærhet 

ser jeg meg selv 

forstår hvem jeg virkelig er. 

Når jeg får speile meg i dine ord 

Din kjærlighet, glede og fred. 

Da får jeg kraft til å leve mer 

av livet du har for meg. 

 

 

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 

Fredag 29. mai er det prest i Metodistkirken, Hilde 

Augensen, som har andakten. 

 

Gudstjenester på nett 

Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

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

Søndag 31. mai – Pinsedag: Sarpsborg 

Søndag 7. juni: Hammerfest 

Søndag 14. juni: Sandnes/Stavanger 

 

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

www.metodistkirken.no/sarpsborg og Facebookside, der vil det ligge en link til gudstjenestene. 

 

 

Kirken er fortsatt midlertidig Koronastengt 

Menighetsrådet hadde møte onsdag 20. mai for å snakke sammen og gjøre vedtak om når kirken vår skal 

åpnes igjen for gudstjenester og andre samlinger. Det var flertall for å vente til august, og det planlegges å 

ha første gudstjeneste på Samlingsdagen – den 23. august. Andre samlinger starter igjen i september – 

som f.eks. Torsdagstreffet - det starter 3. september.  

Menighetsrådet bestemte også at Speideren og ungdommen kan starte sine samlinger nå, med møter ute. 

Når menighetens egne aktiviteter er i gang, vil det bli mulighet for utleie i kirken igjen. 

http://www.metodistkirken.no/
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DUGNAD 
Thor-Martin har laget en ‘Dugnads-liste’ som ligger på kjøkkenet.  

Det har ikke vært mye ‘bevegelse’ på denne lista så langt, og det er 

mange oppgaver som venter på å bli gjort, både inne og ute. Derfor 

går oppfordringen ut på nytt - om å gjøre en liten dugnadsjobb nå 

når kirken er Koronastengt. 

 

 

Denne uka er det digitalt Torsdagstreff igjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så lenge denne ‘Koronatiden’ varer, gjentas 

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

mailto:hilde.augensen@metodistkirken.no
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Våre annonsører: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


