
.

 

 

 

SOMMERHILSEN 
 

Vårhalvåret i år ble et veldig annerledes 

halvår, og vi har for det meste ‘sett’ 

hverandre på nett! Det har vært både 

spennende og utfordrende, og det har gitt 

mange av oss ny kunnskap. Men i august 

skal vi være sammen i fellesskapet i kirken 

igjen, og det gleder vi oss til! Merk dere at 

det er Samlingsdag og gudstjeneste 

søndag 23. august kl.11.00!      (Foto: Anne Marte Johnsen) 
 

God sommer ønskes dere alle!        
 

 
 

Metodistkirken i Norge  

  

Gjennom sommeren vil 

Metodistkirken i Norge 

presentere alle landets 

menigheter på kirkens 

Facebookside (Metodistkirken i 

Norge). Hver hverdag vil det bli 

lagt ut en ny video, som enten 

er en kort selvpresentasjon som 

er laget av menighetene selv, 

eller en samtale mellom noen av menighetenes ledere ledet av tilsynspresten. 

Tilsynsprestene tok initiativet til dette, som en slags supplerende rapportering fra 

menighetene.  
(Fra Metodistkirken i Norges Facebook-side)        

    

https://www.facebook.com/Metodistkirken/?__xts__%5B0%5D=68.ARA5ZWtE7k90FEaNkOZyn6Jhmso6FeO5Bjouz12_Fpt1lGg7KHRYbHAvLgkhpCmguhnk_WXpb3bw1VhCi5nxlXSvDorJrSgLezsCQcCPQhezYNgyw7s62qQ6gRdto-MqxxnFxkcAwQKiN7Yro9s5FzweGleK5Z86EA5B5EQyrejrepHu8VcEORRPryOf70r_UX_z3_2U5U3Ox5ZWhumFxsKYsqOpKNSrd0WOYyMSd5EET8CwK2VXkzooZfNez_s-sMQHR1EZH1i_LIE4pFmLT5ps9f3ovens5GoG7wRq2irzgJns9dXl4Ehfh4tlwfiUdMek0i9CzYj-qn__qdizlYlzhw&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF


Sankthans eller jonsok 
 
Den 24. juni feirer vi fødselsdagen til Johannes Døperen. 
Sankthans er oppkalt etter Johannes' danske helgennavn 
St. Hans, mens Jonsok kommer av jónsvaka, som er norrønt 
og betyr ”våkenatt for Jon”. På samme måte som for en 
rekke andre høytidsdager feires Sankthans kvelden før 
selve dagen - den 23. juni. 
 

Johannes Døperen 
Johannes Døperen er Jesu fetter. Han er seks måneder eldre 
enn Jesus. Når vi feirer Sankthans er det derfor også et halvt 
år til jul. 
Vi kan lese om døperen Johannes i de fire evangeliene, der det blant annet fortelles at han virket som 
omvendelsespredikant. Tilnavnet ”Døperen” fikk han fordi han døpte mennesker i Jordanelva. På den 
måten vasket han dem rene for synd, og han fortalte dem at de måtte omvende seg for å unngå dommen. 
Etter meg vil Jesus komme og døpe med Hellig Ånd og ild, forteller Johannes i Matteusevangeliet kap. 3,11.  
 
Døperen Johannes ser Jesus som brudgommen og folket som bruden. Seg selv karakteriserer han som 
brudgommens venn og ikke som hovedpersonen. Han beskriver forholdet mellom seg selv og Jesus med 
ordene ”Han skal vokse, jeg skal avta” i Johannesevangeliet kap. 3,30. 
 
Johannes gjorde ikke forskjell på høy og lav når han forkynte om Gud dom, og derfor ble han upopulær i de 
høye sirkler. Johannes banet veien for Jesus, men hans historie er tragisk. Han endte sine dager med å bli 
halshugget. Hans hode ble servert på et fat til Herodias. 
 

Våkeild 
I Norge feirer vi Sankthans med bål, båltaler, sang og dans. Bålene er egentlig en våkeild. Sankthans varsler 
at lyset snur, og at det nå går mot mørkere tider. På den måten betegner Sankthans overgangen til noe 
nytt. 
Ved slike overganger til noe annet, trodde man i gamle dager at det var fritt spillerom for overnaturlige 
krefter, både onde og gode. Derfor måtte man holde seg våken gjennom hele natten for å passe på. Dette 
er også grunnen til at man i Danmark og enkelte steder i Norge fortsatt har den makabre skikken med å 
brenne papirhekser på sankthansbålet. På den måten sikrer man seg at de onde kreftene som kunne være 
til stede sankthansnatt ikke fikk plass i den kommende tiden, men derimot ble sendt til Bloksberg. 
Forestillingen om at overnaturlige krefter har fritt spillerom ved overgangen til en ny fase merker vi også 
på nyttårsaften. Ved overgangen fra det gamle til det nye året jages de mørke kreftene bort ved kruttsalver 
og fyrverkeri. 
 

Overgang 
I dag er det nok de færreste som tenker over at Sankthans er knyttet til døperen Johannes. Dagen ble 
avskaffet som helligdag i 1770, men enkelte steder holdes det likevel en kveldsgudstjeneste på 
sankthansaften. 
Midtsommerfesten og døperen Johannes har få felles berøringspunkter, men de innvarsler begge noe nytt 
idet Johannes forkynner at Jesus vil stå fram som menneskenes frelser. 
Først og fremst er Sankthans i dag en midtsommerfest. Med litt vemod feirer vi at sommeren er på sitt 
høyeste, dagen lengst og natten kortest. Men samtidig vet vi at dermed snur det – og at vi igjen går mot 
mørkere tider. 
 
(Fra www.bibel.no ) 

http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=matt+3%252c11
http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=joh+3%252c30
http://www.bibel.no/


Andakt  

Av Knut Grønvik, fra boka ‘Alle dager’ 

 

Matteus 11, 12-15: 
12 Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det 

til seg. 13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14 Og om dere vil ta imot det: Han er 

den Elia som skulle komme. 15 Den som har ører, hør! 

 

Elia, Johannes, Jesus og hvem som helst 
I det nest siste verset i siste kapittel av den aller siste boka i Det gamle testamentet får vi høre at profeten 

Elia skal komme. Først etter at Elia er kommet, kommer Herren selv. 

Nå hadde det seg slik at Elia levde lenge før siste bok i testamentet ble skrevet. Men den gamle profeten 

døde ikke som folk flest. Han ble tatt opp til himmelen i en storm – dermed måtte man også regne med at 

han kunne komme tilbake. Blar vi noen få sider videre i Bibelen, til det ellevte kapitlet i den første boka i 

Det nye testamentet, får vi høre at nå er Elia kommet. 

Noen hundre år er gått mens vi bladde. Nå har døperen Johannes vært i virksomhet en tid, og det samme 

har hans litt yngre slektning, Jesus fra Nasaret. 

Det er Jesus som identifiserer den gamle profeten, i døperens skikkelse: Og om dere vil ta imot det: Han er 

den Elia som skulle komme. 15 Den som har ører, hør!  

En gammel tid er omme. En ny tid har begynt. Når Elia nå er kommet tilbake, er ringen sluttet og de gamle 

profeters tid er forbi. Nå er ikke lenger nærkontakten med Gud forbeholdt noen få utvalgte åndelige 

lederskikkelser. Nei, forklarer Jesus: 12 Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg 

fram, og de som trenger på, river det til seg. 

Den nye tiden begynner ved Jesu fødsel, med en nærkontakt mellom Gud og mennesker så tett som når et 

barn ligger ved mors bryst. 

Den nye tiden er ikke omme. Ennå ligger himmelriket åpent for alle. Hvem som helst kan bli frelst!  

Slik er det glade budskap som er i ferd med å erobre jorden. Stadig nye steder ser vi hvordan vanlige 

mennesker griper budskapet begjærlig og river til seg sin rettmessige plass i himmelriket. 

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

 

Gudstjenester på nett 

Søndager sender Metodistkirken gudstjenester via Facebook og hjemmesiden til 

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

 

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  

 

 

 

Husk på menigheten og hverandre i 

bønn gjennom sommeren! 
 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_12link%22,%20%22ref1_4_12%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_14link%22,%20%22ref1_4_14%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_15link%22,%20%22ref1_4_15%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_15link%22,%20%22ref1_4_15%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_12link%22,%20%22ref1_4_12%22);
http://www.metodistkirken.no/


Nå i ferietiden 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  

 

Husk gjerne på menigheten med en ‘Sommergave’ på Vipps (11181) 
eller på konto: 3000 19 33449! 
 
 
 
Våre annonsører: 

 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


