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Ukehilsen, uke 23       
Sol opp i dag: 04.11 

           Sol ned i dag: 22.18 

+ 12 timer. 
 

 

 

 

1. Pinsedag ble det overført 

gudstjeneste til ‘hele’ Norge fra 

Metodistkirken i Sarpsborg! Hvis noen 

ikke har sett denne gudstjenesten, 

kan dere ‘klikke’ på linken under 

(dere som får Ukehilsenen på mail): 

https://www.youtube.com/watch?v=dViFnZh2jZs&feature=youtu.be og dere kommer til gudstjenesten!  

Noen bilder fra opptaket til gudstjenesten: 
 

  

Vakker sang og 

musikk av Solveig 

Holmen og Tom-

André Schøyen. 

 

 

 

Regissør Paal og et par 

forsangere! 

https://www.youtube.com/watch?v=dViFnZh2jZs&feature=youtu.be


Andakt 
Av Ulla Käll, fra boken ‘Pilegrim – Langs veien og ved 

kjøkkenbordet’  

 

Stillhet – som gir fred  
På flere togstrekninger har man nå innført ‘stille vogn’. Der 

snakker man ikke sammen, og mobiltelefonen må stå på lydløs. 

Disse stille vognene blir stadig mer populære. Jeg tenker at 

lengselen etter stillhet og ro taler til oss innenfra. 

Vi bombarderes dagen lang av ord, støy og bilder. Både kropp 

og sinn kjenner presset av alt vi registrerer og må ta stilling til. 

Lengselen etter stillhet vokser. 

På en pilegrimsvandring er det fint å gå noen strekninger i taushet. La tankene og bønnene komme og gå. 

Kroppen kan hjelpe oss inn i stillheten. De rytmiske skrittene som fører oss framover på veien, kan lettere 

gi hjertet ro. 

En venn som er lege, lot meg en gang høre mine egne hjerteslag. En ømhet vokste fram i meg. En ømhet 

for dette hjertet som trofast slår sine slag og holder meg i live. Dette hjertet taler også om hvor sårbart 

livet er, hvor avhengig jeg er av at hjertet mitt fortsetter å slå. 

Noen finner stillheten gjennom opplevelser i naturen, ved havet, i skogen eller på fjellet. Gud taler 

gjennom skaperverket, men også gjennom musikk og kunst, og på mange andre måter. 

Mange finner også slik stillhet på retreat. Når vi stenger av muligheten til å kommunisere med ord, åpner 

sansene seg desto mer. Vi opplever mer intenst hvordan maten smaker, hvordan naturen ser ut. Vi merker 

også hvor mye av kontakten med andre som skjer uten ord, men et blikk, gester, ja – bare ved å sitte ved 

siden av hverandre. 

Gud som holder hjertet i gang, ja – han som har skapt oss, er stillhetens venn. Når vi er i stillhet, kan vi 

både tale til ham og lytte til det han sier eller viser oss. Vi kan snakke med han om alt vi bærer på, så ærlig 

vi bare klarer. Om skuffelser, takknemlighet, sinne, sorg, glede – ja alt. 

I stillheten, når ikke travelheten dominerer lenger, kan hjertet komme til orde og få utløp for alt som det er 

fylt av. I stillheten kan jeg også lytte etter hva Gud vil si; jeg blir mer mottakelig og kan lettere oppfatte 

hvilken måte han prøver å nå meg på. 

Stillhet er ikke alltid behagelig. Vi kan oppleve tomhet eller økende uro. Mange er usikre på hvordan de vil 

reagere hvis det blir helt stille lenge. Eller kanskje blir det pinlig stille. Vi kunne ha snakket sammen, men 

ingen har noe å si. Da er stillheten plagsom. Vi ønsker bare at den skal ta slutt. 

Men den livgivende stillheten, den er det verdt å kjempe for. I den gode stillheten kan jeg møte meg selv 

på dypet. Jeg kan tenke lange tanker, be bønner, uten å bli avbrutt. 

I stillhet kan jeg møte Gud, kanskje enda tydeligere enn til hverdags. Jeg kan snakke til ham, lytte til ham, 

og vi kan være stille sammen, ansikt til ansikt. 

 

Bønn: 

Hellig Ånd, hvisk og rop ord i mitt indre  

når alt blir stille rundt meg. 

Jeg trenger å lytte etter deg i stillheten. 

La meg så, når jeg går ut i hverdagen,  

bære stillheten med meg som en skatt i mitt indre. 

Alltid med et øre vendt mot deg,  

midt i ståk og stress, du, stillhetens elsker. 

Amen. 



Nytt digitalt Torsdagstreff – med utlodning - denne uken!  
Denne torsdagen skal vi gjenta suksessen med å ha UTLODNING på nett! Det vil skje på 

samme måte som når dere gir kollekt på Vipps. Loddene koster kr.10.- pr. stk., og når dere 

sender penger på Vipps – så kommer det frem hvem dere er, og da skriver vi navnet deres 

på antall lodd etter innbetalt sum. Dere som ikke har Vipps, men som ønsker å kjøpe lodd, 

dere kan sende penger på konto nr.: 3000 19 33449, og send da gjerne også en SMS til Hilde 

prest (99544825) eller svar på mailen - dere som får Ukehilsenen på mail. Det kan kjøpes 

lodd til og med mandag 8. juni, og så blir det trekning ‘på direkten’ torsdag 11. juni! Vi har 

mange fine gevinster, de vil dere få se på Torsdagstreffet nå på torsdag, 

 

 

 

 

 

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 

 

 

http://www.metodistkirken.no/


Gudstjenester på nett 

Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

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

Søndag 7. juni: Hammerfest 

Søndag 14. juni: Sandnes/Stavanger 

Søndag 21. juni, som egentlig skulle vært Årskonferanse-søndag: Gudstjeneste ved 

flere. Biskop Christian Alsted preker.  

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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  

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


Våre annonsører: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


