
.  

 

Ukehilsen, uke 25       
Sol opp i dag: 04.00 

           Sol ned i dag: 22.33 

+ 12 timer og 26 min. 

Også denne Ukehilsenen blir trykket opp og delvis delt ut, men det 

blir den siste. Noen Ukehilsener blir lagt på kjøkkenbenken i kirken, 

og kan eventuelt hentes der. 
 

 

STRÅHATTEN  
Akkurat, ja! Sånn skulle´n sitte! Jeg måtte atter i speilet titte:  

‘Du vesle speil på veggen der, hva syn´s du om denne stråhatten her?’ 

 

Og speilet svarte, så blankt og modig, at denne hatten, så fresk og frodig  

med silkeslufser og bølget kant, den var så ‘kners’ at det var´kke sant! 

 

Ja, hele ‘stasen’ var flettet strå og tok seg best ut sånn litt på skrå  

så et par lokker kunne titte frem og danse polka under hattens brem. 

 

To røde silkebånd flagret fritt som sommerfugler rundt hodet mitt,  

mens bunnen buktet seg mykt og bløtt med rutemønster i gult og rødt. 

 

Man jammen kostet den ‘flesk’, den saken! Tenk 17 kroner! Har du hørt på maken!  

Men hadde prisen vært oppi atten? Jo, søren heller, jeg hadde tatt´n! 

 

Min alder – trykkende? Langt ifra! Jeg var ung og jeg var så glad!  

Ja, ungdomsglød og humør og glede var bærebjelken og rikt til stede! 

 

En sommerdag drog vi gla´ i vei, min koffert, stråhatte min og jeg.  

Tri heile dager til ende, ja, vi skulle hjemme på Nøtterøy ha. 

 

Jeg gikk av toget fra Sarp i Moss, hvor Bastøferga skulle kaste loss.  

Jeg fant en krakk og slo meg ned. Og fjorden var som et speil å se. 

 

Da plutselig var vi blitt to på krakken: En ‘type’ pustet meg lett i nakken.  

Han ler og sier: ‘Du store ti´ så fin den stråhatten er da, De!’ 

 

 



Jeg takket høfligst for ‘komplementet’, og var om bord i det neste spranget.  

I Horten stod jeg i kø for bussen. Og vinden lekte med sommerblusen, 

 

Da kommer plutselig – i en bue – et ‘dollarglis’ ført av en vakker frue,  

utrolig strålende og elegant og svinget inn til min fortauskant. 

 

Og med forventningens skjønne smil hun åpnet vinduet på sin bil  

og så på meg med et blikk av glans: ‘Det er vel De som heter frøken Rosenkrantz?’ 

 

Jeg svarte kun: ‘Nei, det gjør jeg ikke!’ Da sluknet glansen i det vakre blikket.  

Og denne tro kopi av Vera Lynn hun sukket høylytt: ‘Å, det var synd!’ 

 

Så drog hun bort med en flott manøver. På en – to – tre var ‘det hele øver’……. 

 

Hva føler man i en sådan stund? Og frøken Rosenkrantz, hvem var hun?  

Og var det synd det, at jeg var meg? Og damemennesket ble trist og lei? 

 

Det hele var jo en utrolig gest: Jeg var en ukjent, men ønsket gjest  

av denne damen i ‘dollargliset’! Jeg skulle gjerne hatt det i reprise….. 

 

Men hvorfor viste en – ja, ‘prinsesse’ for nettopp meg slik interesse??  

Da, vips, stod svaret som et lys i natten: Det var selvfølgelig den velsigna hatten!!! 
(Berly Engen) 

 

Andakt  
Av Knut Grønvik, fra boka ‘Alle dager’ 

 

Fil 2,6-11: 
6 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,  7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg 

tjenerskikkelse og ble mennesker lik. 

Da han sto fram som menneske,  8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. 9 Derfor 

har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. 
10 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal 

bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! 

 

Anna  
Vi lever i et nådeløst samfunn. Vi møtes med krav på alle kanter. Krav om å være vakre, krav om gode 

karakterer, krav om å gjøre karriere, krav om å være vellykket, og nåde den som faller igjennom eller blir 

hengende etter. 

Det var en ung dame som sa det omtrent som så – i en andakt jeg hørte. Hun heter Anna. Nådig eller 

nådefull, betyr det navnet. 

Da Anna var liten, fortalte hun, var hun ikke særlig tilfreds med foreldrenes navnevalg. Hvorfor kunne hun 

ikke heller vært skjønne, strålende Helena eller fremgangsrike, seirende Victoria? De senere årene hadde 

dette likevel fortont seg annerledes. Som ung voksen hadde hun møtt Jesus og fått smake den frigjørende 

nåden i hans nærhet. Nå gjorde det godt å bære nådenavnet. 

Anna hadde møtt Jesus. Han gikk konsekvent den motsatte veien av hva mennesker vanligvis forventer. 

Han var den øverste av alle: ‘Han var i Guds skikkelse’. 
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Dette var ikke noe han hadde karret til seg i klatresamfunnet: ‘Han så det ikke som et rov å være Gud lik’. 

Selv om han eide alle himmelens goder, tviholdt han ikke på dem: ‘Han ga avkall på sitt eget’. Og selv om 

han kunne ha forlangt at andre stod på pinne for ham, tok han på seg ‘tjenerskikkelse og ble mennesker lik’ 

I stedet for å undertrykke og fornedre andre og leve høyt på deres bekostning, betalte han selv den høyest 

tenkelige pris: ‘Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.’  

Jesus ble selv offer for det nådeløse samfunn med dets krav om styrke, skjønnhet og fremgang. Nettopp 

derfor kan han møte alle som strever under omgivelsenes krav, med nåde. Samme hva de heter! 

 

 

Daglige andakter fra Metodistkirken i Norge! 

Fortsatt 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 

 

 

 

Gudstjenester på nett 

Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

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

 

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

flere. Biskop Christian Alsted preker.  

 

Det vil bli sendt gudstjenester fra forskjellige menigheter gjennom hele sommeren – 

hver søndag kl.11.00. Gudstjenestene kan også ses i opptak senere.  

 

Følg med på www.metodistkirken.no  

 

 

 

 

Litt om økonomien 
Vi vil igjen takke for alle pengegaver som har kommet på Vipps og på 

konto i forbindelse med de digitale Torsdagstreffene! Sist uke – etter 

utlodningen – kom det inn 900 kroner. Det har vært flott å se alle 

beløpene som har kommet inn hver uke! Og det kommer godt med! 

De digitale Torsdagstreffene er avsluttet for sommeren, men utgiftene 

i kirken går videre som vanlig, så herved kommer en oppfordring om å 

huske på menigheten også i løpet av sommeren! Send gjerne en 

‘Sommergave’ - eller flere - på Vipps (11181) eller på konto: 3000 19 33449.  

 

Koronatiden har gjort at menigheten får færre inntekter, bl.a. fordi det ikke har vært mulig med utleie, og 

fordi det ikke har vært gudstjenesteoffer.  

http://www.metodistkirken.no/
http://www.metodistkirken.no/


Helgen denne uken skulle det vært Årskonferanse i Bergen, men …. 
 

Fra Metodistkirken i Norges hjemmeside har vi ‘sakset’ dette: 

 

19.-21. juni skulle vi ha vært samlet til årskonferanse i Bergen. Slik blir det ikke på grunn av 

pandemien. Årskonferansen er utsatt til 20. til 22. november. 

Det er allikevel gode muligheter for metodister til å samles disse dagene. Metodistkirken 

tilbyr følgende digitale møteplasser: 

FREDAG 19. JUNI KL 17.00-19.00 WEBINAR OM DE SOSIALE PRINSIPPER 

De sosiale prinsipper har vært gjenstand for en omfattende revisjon. Det nye forslaget skal legges fram for 

neste Generalkonferanse. Vi har fått med oss Neal Christie fra General Board of Church and Society som vil 

gi en innføring i forslaget som foreligger. I tillegg vil ressurspersoner fra egne rekker delta med responser 

og det vil bli mulig for alle å stille spørsmål og kommentere. Webinaret er åpent for alle og man blir med 

ved å følge denne linken https://mf-

no.zoom.us/j/63989766673?pwd=dGNWeE01ZWFELzZqNEdnc0Rhc0ZFQT09. Eventuell møte-ID: 639 8976 

6673 og passord: 707070. 

Webinaret er på engelsk og varer maks to timer. 

 

LØRDAG 20. JUNI KL 09.30-11.30 WEBINAR: METODISTKIRKEN 2020-2030 

Dette webinaret er en oppfølging av strategidagen som kirkens sentrale råd og utvalg hadde i februar. Vi 

stiller spørsmål som: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hva slags kirke ønsker vi å være i 2020-årene? En 

arbeidsgruppe bestående av Magnus Løvland, MNA, Camilla Gaarn Røed, Metodistkirken Kvinner, Audun 

Westad, Hovedstyret, Bjørn Martin Broback, MBU, Marianne Munz, Metodistkirkens Misjonsselskap og 

tilsynsprest Knut Refsdal. Det er kabinettet som har forberedt dette webinaret. 

Webinaret er åpent for alle og man blir med ved å følge denne linken https://mf-

no.zoom.us/j/66159386419?pwd=VWx1TzE0bE55cU5zc2xKZjlnV0Y5QT09. Eventuell møte-ID 661 5938 

6419 og passord: 673767. 

Eventuell møte-ID: 639 8976 6673 og passord: 707070. Webinaret varer maks to timer. 

SØNDAG 21. JUNI KL 11.00 GUDSTJENESTE 

Gudstjenesten vil bli sendt som direkte-sending på Facebook og YouTube. Medvirkende: Biskop Christian 

Alsted. Tilsynsprestene. Dansegruppe fra IMCO m.fl. Utnevningene leses. 

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

 

Denne sommeren er det heller ikke Sommerfest og misjonsmarked, 

men … 
Hver sommer på Sommerfesten bruker det å være en innsamling til et misjonsprosjekt, og det blir det også 

i år – selv om det ikke blir Sommerfest. Fra Metodistkirkens Misjonsselskap har vi fått dette brevet: 

https://www.umcjustice.org/who-we-are/social-principles-and-resolutions
https://www.umcjustice.org/who-we-are/meet-the-staff/rev-neal-christie
https://www.umcjustice.org/
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https://mf-no.zoom.us/j/63989766673?pwd=dGNWeE01ZWFELzZqNEdnc0Rhc0ZFQT09
https://mf-no.zoom.us/j/66159386419?pwd=VWx1TzE0bE55cU5zc2xKZjlnV0Y5QT09
https://mf-no.zoom.us/j/66159386419?pwd=VWx1TzE0bE55cU5zc2xKZjlnV0Y5QT09


 
 
 
Ta lodd på barnesykler!  

 
INNTEKTENE FRA LODDSALGET OG INNSAMLINGEN PÅ SOMMERFESTEN GÅR TIL MAT TIL GRAVIDE, FAMILIER 
UTEN VOKSNE OG ELLERS DET GENERELLE ARBEIDET PÅ MUTAMBARA I ZIMBABWE 
 
 
Nedstengningen av Zimbabwe som et tiltak for å hindre spredning av Covid-19 viruset, har rammet produksjon og 
distribusjon av mat. Tiltak for å hindre smittespredning gjør at bønder får problemer med å få varene sine til 
markedet. Dette fører igjen til tap av inntekt som skulle investeres i ny matproduksjon. Både på grunn av dette, 
generell tørke i hele det sørlige Afrika og ødeleggelsene etter syklonen Idai i 2019 er det nå stor nød på Mutambara. 
 
Dette merkes spesielt godt for de gravide på Waiting Mother`s Shelter. Dette er et tilbud der gravide kan komme de 
siste ukene før termin, for å få oppfølging i den siste kritiske tiden. Tilbudet for de kommende mødrene har også 
omfattet mat, i tillegg til en seng med myggnetting. I takt med økende tørke, redusert tilgang på mat og voldsomme 
prisøkninger har det blitt vanskeligere å sørge for daglige måltider. Sykehuset prøver å hjelpe til, men ressursene er 
brukt opp. Hittil har de greid å tilby ett måltid pr dag. Resultatet er at de gravide sulter. De er bekymret for hvordan 
dette også vil prege barna som fødes. 
 
I området finnes også såkalte child-headed families hvor familiene bare består av barn, der de eldste barna fungerer 
som foreldre. Disse familiene uten forsørgere er veldig sårbare og trenger nød-hjelp i form av mat og andre 
livsnødvendigheter. 
Innsamlede midler vil også bli brukt til uteklinikkarbeidet som tidligere ble støttet av Norge, men som nå er overført 
til sykehuset. Det har ikke lyktes sykehuset å finne nye sponsorer til dette arbeidet som gir et svært viktig helsetilbud 
til små lokalsamfunn i periferien. 
 
Vi takker på forhånd for kjøp av lodd til barnesyklene. Dere som ikke er ønsker å ta lodd på syklene, er veldig 
velkomne til å gi en gave til samme formål! Når vi reiser på sommerfesten pleier vi å bidra til kollekter og til 
Misjonstorget. Dette året har vi ikke sommerfest. Tenk på dette og tenk samtidig at innsamlingen dette året er mer 
sårbar fordi vi ikke er fysisk til stede! 
Vi i misjonen ønsker dere alle en God Sommer! 
 
Lodd på syklene kan kjøpes til 10 kroner/lodd ved å sende ønsket beløp til Vipps 2248 eller til kontonummer 3000 13 
88084, merk med “Lodd”. Ved å sende kodeord Lodd til SMS 2248 kjøper du 20 lodd. Vi fører det fortløpende inn i 
loddbøkene! 
 
Gave kan gis ved å sende ønsket beløp med Vipps til 2248 eller sende et beløp på kontonummer 3000 13 88084. 
Merk betalingen med «Mutambara». Du kan også gi 200 kroner ved å sende Mutambara til SMS 2248 
 

Trekningen vil foregå på nettet lørdag 25. juli 2020 
 
Anne Ng Forster   Ragnar Falch    Øyvind Aske 

 

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

 

DUGNAD 
Husk muligheten til å gjøre litt dugnad! 
 

 

  



Når vi nå går mot ferietid - gjentas oppfordringen:  

Ta en telefon!  
Sommeren kan være lang for mange, da er det hyggelig å få en telefon! Så 

oppfordringen er – ring til noen i sommer! Ring til noen du kjenner! Og ring til 

noen du kanskje bare kjenner litt!  

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

 

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  

 
 
Våre annonsører: 
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