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Menighetens pastor:
Ole Martin Andreassen
Smedskaret 14, 1671 Kråkerøy.
Mobil 916 35 934
fredrikstad@metodistkirken.no
 
Menighetsrådets leder:
Kolbjørn Westberg, tlf: 90 73 08 98
 
Kontor:
Ridehusgata 7C, 1606 Fredrikstad
Telefon: 485 00 316
fredrikstad@metodistkirken.no
 
Vaktmester:
Lars-Erik Andreassen,
Ridehusgt.7c, 1606 Fredrikstad
Tlf. 900 83 209
 
Menighetens webadresse:
www.fredrikstad-metodistkirke.no
 
Pastorens kontortid:
Pastoren treffes etter avtale.
 
Vippse til menigheten: 12683
Menighetens bankgiro:1000 08 66747
 
Menighetsbladets redaksjon:
Ansvarlig redaktør:  
Menighetens pastor
fredrikstad@metodistkirken.no
 
Budsjef:
Håvard Larsen
Tlf 69 31 74 63 - Mobil 414 37 513
 
Annonseansvarlig:
Kirkens kontor, telefon 485 00 316
 
Stoff til bladet
Vil du ha med noe i bladet,  
send det pr. e-post til redaktøren senest
den 1. i måneden før.
Har du ikke tilgang til e-post, levér/send
stoffet til kirkens kontor en uke tidligere.
 
Bildene i dette nummer fra:

Forsidebildet:  

VELKOMMEN TIL 
METODISTKIRKEN  
I FREDRIKSTAD 
 
Dette menighetsbladet er 
laget spesielt til deg som 
lurer på hva Metodist-
kirken er for noe.  
Her kan du lese mer om  
Metodistkirkens historie, 
tro- og verdigrunnlag  
og om hva Metodistkirken i Fredrikstad 
er for noe. 
 
Kort fortalt så kan vi si: Vi er stolte av å 
tilhøre Metodistkirken. Vi bekjenner den 
kristne tro slik den kommer til utrykk i de 
historiske kristne bekjennelser. Vi hører 
med i den evangeliske del av kristenheten, 
og beskriver oss selv som moderate og ikke 
fundamentalistiske. Vi verdsetter fornuften 
og moderne vitenskap, og ser samtidig på 
Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og 
liv. 

Metodister har en engasjert tro og sterke 
overbevisninger, men vi vet samtidig at alt i 
verden er ikke svart eller hvitt. Vi er derfor 
villige til å stille spørsmål, og å kjempe med 
vanskelige tema, og vi gjør det både med 
respekt og forståelse. Metodister er kjent for 
sin vektlegging av personlig tro som leves ut 
i et konkret engasjement i og for verden. Vi 
verdsetter relevant og god forkynnelse, lev-
ende gudstjenestefeiring, og har smågrup-
per der vi sammen kan støtte hverandre 
og utvikle oss som kristne. Metodister har 
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åpne hjerter og åpne sinn, og vi sier 
velkommen til alle som vil vite mer 
om den kristne tro. Metodistkirken 
praktiserer dåp av barn, og man kan 
bli konfirmert, gift og begravet fra 
kirken. Metodistkirken er et av  
verdens største kirkesamfunn med 
over 80 millioner medlemmer. I 
Norge har vi 46 menigheter og over 
11.000 medlemmer. Disse gir et man-
gfoldig tilbud til barn, unge og eldre. 
Metodistkirken er med og driver 
folkehøyskole, sykepleierhøyskole, 
teologisk høyskole, sykehus, alder-
shjem, barnehage. Vi samarbeider 

godt med andre kirkesamfunn i 
Norge, og driver bistands og misjon-
sarbeid i Afrika, Asia og Europa. Me-
todistkirken har sine røtter i England 
og USA og kom til Norge i 1856.
 
Dette bladet er laget for at du kan bli 
enda bedre kjent med Metodistkirk-
en som kirke og vår menighet her i 
Fredrikstad. Lurer du på noe mer så 
er det bare å ta kontakt med oss. 
Med ønske om en god sommer

 
Ole Martin Andreassen 

Pastor 

FAKTA 

I Norge er det ca. 12.500 metodister  
som er organisert i 48 menigheter. 

Metodistkirken i Norge er en del av  
The United Methodist Church (UMC),  
et av verdens største protestantiske  
kirkesamfunn med ca. 10 millioner 
medlemmer. 

UMC er tilsluttet World Methodist Council som omfatter en rekke me-
todistkirker med til sammen omkring 70 millioner  
medlemmer. Det er omtrent like mange metodister som  
lutheranere i verden. 

Metodistkirken i Norge og Den norske kirke inngikk i 1997 en avtale 
hvor de to kirkene gjensidig anerkjenner hverandre.  
Avtalen, som har tittelen «Nådens Fellesskap»,  innebærer fullt sakra-
mentfellesskap og at metodistprester kan preke og forrette dåp og 
nattverd i den norske kirke – og omvendt.

Central hall - London, en av 
Verdens største metodistkirker
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22 år gammel bestemte John Wesley 
seg for å bli prest.  Gjennom systema-
tisk bibelstudium, bønn, altergang, 
og barmhjertighet overfor mennesk-
er i nød, prøvde han å tilfredsstille 
det han oppfattet som Guds krav. 
Gjennom disse gjerninger håpet han 
å bli hellig, dvs slik Gud ønsket at han 
skulle være. Som universitetslærer i 
Oxford samlet John Wesley rundt seg 
en gruppe studenter som delte hans 
ønske om å bli hellig. Deres målret-
tede og disiplinerte liv førte til at de 
etterhvert fikk økenavnet “Metodis-
ter”. Det “metoden” gikk ut på var alt 
hva de måtte gjøre for å leve som 
ekte kristne. B.la tok de opp arbeid 
for fengselsfanger, innsamling av 
mat og klær til fattige og undervisn-
ing av barn.  

En del av dem bestemte seg for å 
reise til Amerika sammen med John 

Wesley og hans yngre bror Charles. 
De ønsket å virke som misjonærer 
blant indianerne. Hele tiden dreide 
spørsmålet seg om hvordan de best 
kunne oppfylle kravene de mente 
Gud stilte til dem. I tretten lange 
år (1724 - 38) kjempet Wesley for å 
bli en slik kristen han trodde Gud 
forventet. Han var ikke sikker på om 
Gud hadde tatt imot ham som sitt 
barn, uansett hvor mye han strevde. 
Ved slutten av 1737 reiste han tilbake 
til England, nedbrutt og totalt mis-
lykket. 

Da møtte han mennesker som hjalp 
ham til å erfare syndenes tilgivelse. 
Det var tyske pietister, fromme 
lutheranere som ønsket å sette livet 
foran læren. De sa at han måtte slutte 
å kjempe for å bli frelst. Bare troen 
alene på Jesus Kristus som frelser, var 
nødvendig. Da Wesley omsider gav 
opp kampen og overlot seg i Guds 
hånd, fikk han ta imot frelsen som 
en gave. På et lite møte i London, 
24. mai 1738, ble det lest høyt fra 
Luthers innledning til Romerbrevet. 
Da høytlesningen kom til det punkt 
der Luther beskriver den forvandling 
som skjer hos det mennesket som 

METODISTKIRKENS HISTORIE
Metodistkirken er en kirke som ble dannet i England på midten av 1700- 
tallet. Grunnleggere var brødrene John og Charles Wesley. De vokste opp  
i et samfunn som var i omveltning, preget av sosial og åndelig nød.  
Den nye arbeiderklassen ble i stor grad utsatt for utbytting. Barnearbeid 
var vanlig. Helsetjenester og sosialt arbeid manglet så og si fullstendig. 
Kristendommen var ikke lenger noen sterk moralsk og åndelig kraft.
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tror, forteller Wesley: “Jeg kjente mitt 
hjerte ble forunderlig varmt, og jeg 
kjente at jeg stolte på Gud og på Gud 
alene til min frelse. Jeg fikk en visshet 
om at Han hadde tatt bort mine, ja, 
nettopp mine synder, og frelst meg 
fra syndens og dødens lov. 

I kjølvannet av denne opplevelsen, 
brøt det fram en stor sosial vekkelse 
som forente både sosialt arbeid og 
hellig- og kristent liv. Brødrene, men 
i sær John, reiste England rundt og 
grunnla skoler, bygde opp fond for 
fattige, bygde kirker, grunnla fagfore-
ninger, gav ut bøker om ulike temaer 
osv. Tanken var at dette var en 
fornyelse av den anglikanske kirke. 
Men i 1784 avholder bevegelsen sin 
første konferanse/årsmøte og fra 

dette regnes metodistkirken som 
eget kirkesamfunn. Fra 1795 blir 
kirken godkjent som eget kirkesa-
mfunn i England. Det er sagt at den 
metodistiske vekkelse, som ved siden 
av forkynnelse av evangeliet, la så 
stor vekt på sosialt engasjement, red-
det England fra en blodig revolusjon. 

Allerede tidlig på 1760 sendte 
brødrene Wesley medarbeidere til 
USA og kirken fikk fort god grobunn 
der. I begynnelsen av 1850-årene kom 
bevegelsen til Norge via Amerika der 
sjømannen Ole Peter Petersen fra Fre-
drikstad opplevde møte med metodis-
tene. Fellesskap bla dannet i Fredrik-
stad med møter i Gamlebyen. Formelt 
blir menighetene i Sarpsborg og 
Halden dannet før menigheten i Fre-

John Wesley på Hest
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drikstad. Metodistkirken i Fredrikstad 
ble grunnlagt i 1863. I Fredrikstad 
finnes det to menigheter: Metodist-
kirken i Fredrikstad i Ferge-stedsveien 

og Petrikirken menighet på Kjølberg 
ved Sellebakk. Menigheten i Sentrum 
har også et kapell på Lervik/Manstad 
som brukes om sommeren. Kapel-
let menigheten hadde på Lisleby, ble 
solgt tidlig på 2000 tallet. I mange tiår 
var også Ungdomshjemmet «Harald» 
i Pettersand en del av menighetens og 
kirkens arbeid. I 2014 var Metodist-
kirken i Fredrikstad med å grunnlegge 
Kirkens Bymisjon i Fredrikstad – som 
nå heter Stiftelsens Kirkens Bymisjon 
Østfold. 

Den hellige klubb

Hjertelig takk
Redaksjonen takker hjerteligst 

for alle gaver til menighetsbladet.
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Metodistkirken tror at alle  
mennesker er likeverdige i Guds 
øyne og elsket av ham.  
Vi vil derfor hjelpe mennesker 
til å oppdage Guds kjærlighet 
slik den kommer til uttrykk i 
Bibelen, spesielt gjennom  
Jesu Kristi liv og gjerning.
 
Vi holder fast på Metodist-
kirkens lære og tradisjon som 
gjør det klart at frelsen gjelder 
hele mennesket - ånd, sjel 
og legeme. Metodistkirken 
ønsker derfor å imøtekomme 
menneskenes ulike behov.
 
Vi tror at Gud har en plan 
med alle mennesker og en  
oppgave for hver enkelt. Derfor har Gud gitt kirken i  
oppdrag å hjelpe menneskene til å finne sin plass i Guds plan.
 
Vi tror at en aktiv sosial forpliktelse og engasjement for skaperverket er en følge 
av Kristi kjærlighet. Vi vil derfor øve omsorg for mennesker og forvalte  
skaperverket ansvarlig.
 
Vi tror at Gud på en spesiell måte viser seg i menigheten. Derfor er menigheten 
en kraftstasjon og et nødvendig fellesskap for troende.
 
Vi tror at Gud ønsker og kan gi vekst i sitt rike - også i Metodistkirken. Vi må 
derfor forvalte vår tid, våre midler og menneskelige ressurser slik at de fører til 
vekst i kirken.
 
Vi tror ikke at Metodistkirken er den eneste sanne kirke, men at vi sammen med 
andre kan bidra til å virkeliggjøre Guds plan for verden. Derfor rekker  
Metodistkirken hånden ut til samarbeid med andre kristne.

Kilde Metodistkirken.no

VERDIGRUNNLAG  
FOR METODISTKIRKEN
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• Metodistkirken er et protestantisk  
 kirkesamfunn – utgått fra den ang 
 likanske kirken i England 

• John Wesley levde 250 år etter  
 Martin Luther, og selv om han sto  
 på reformasjonens grunn, kunne  
 han se hvordan Luthers teologi var  
 for ensidig på noen punkter.  
 Wesley var åpen for impulser fra  
 oldkirken og fra den østlige strøm  
 i kirkens tradisjon 

• Bibelen. Metodistkirken har  
 bibelen som sin viktigste kilde  
 om Guds nåde. Men lærer også at  
 vår tradisjon, fornuft og erfaring  

 kan være kilder til å forstå Guds  
 storhet.  

• Enkel grunnregel. Fra Wesley har  
 metodister en enkel grunnregel:  
 Unnlat å gjøre det onde. Gjør  
 det gode. Bli i Guds kjærlighet. 

• Sosial hellighet. Metodistkirken  
 har alltid lagt vekk på sosial  
 hellighet. Dette betyr at kristen  
 tro og aktiv handling i samfunnet er  
 to sider av samme sak. Vi gjør  
 ikke gode gjerninger for å bli  
 Guds barn, men vi gjør gode  
 gjerninger fordi vi er Guds barn 

Hva er spesielt med Metodistkirken  
og hva skiller og hva forener Metodist-
kirken med andre kirkesamfunn?

Et spørsmål kirken ofte får er: Hva skiller dere fra andre kirker?  
Dessverre er det færre som spør: Hva forener dere med andre kirker?  
Her er noen fakta og noen svar på begge spørsmål. 
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• Nåde: Guds nåde er sentralt i  
 Metodistkirken.  

• Trosbekjennelser: Metodist- 
 kirkens lære og tro bygger på de  
 historiske trosbekjennelsene (den  
 apostoliske, den nikenske) slik de  
	 fleste	andre	kirker	gjør.	Dette	betyr	 
 at det er enhet på tvers av kirke- 
 samfunn om hvem den treenige  
 Gud er. I gudstjenesten i Fredrik- 
 stad bekjennes den apostoliske  
 trosbekjennelsen regelmessig.  

• Dåp – Metodistkirken døper barn  
 slik de lutherske, katolske og  
 ortodokse kirkene gjør det.  
 Metodister vektlegger at  
 mennesket er omsluttet av Guds  
 nåde fra unnfangelsen av. Derfor  
 blir dåpen et synlig tegn på den  
 nåde som allerede er tilstede. Den  
 Lutherske kirke aviser ikke  
 dette, men vektlegger dåpen som  
 en inngang til Guds nåde. Litt  
 populistisk sagt så døper Meto- 
 dister sine barn fordi de er Guds  
 barn, mens lutherske døper fordi  
 de skal bli det. (Selv om luther- 
 anerne understreker dåpens nød- 
 vendighet, innebærer det ikke at  
 de sier at den udøpte er utenfor   
 Guds nåde og kjærlighet.)  

• Nattverd: Metodistkirken har et  
 åpent nattverdbord. Dette betyr at  
 alle uansett kirketilhørighet er  
 velkommen til nattverdbordet her.  
 Kristus selv har innstiftet dette  
 måltid, og han har oppfordret alle  
 kristne til å fortsette å feire det  
 inntil han kommer igjen. Han  
 har selv lovet å være til stede i  
 dette måltidet. Metodistkirken  
 lærer at Guds nærvær er knyttet  
 til handlingen og ikke så mye til  

 brød og vin, slik våre katolske og  
 lutherske søsken gjør det. I nat 
 tverdfeiringen får de troende del i  
 Kristi fullbrakte offer. Dette  
 innebærer at vi i nattverden  
 mottar syndenes forlatelse og alle  
 de øvrige velsignelser som Kristus  
 har brakt oss, så som liv og  
 udødelighet. Styrket av dette  
 måltidet i tro, håp og kjærlighet,  
 blir vi sendt ut i verden for å være  
 budbærere for fred, rettferd og  
 forsoning. 

• Gudstjeneste: Metodistkirken  
 feier sin gudstjeneste på søndager  
 som regnes som oppstandelses- 
 dagen. Gudstjenesten er et  
 nådemiddel som Gud bruker i sin  
 kirke. Her forvaltes sakramenter  
 som dåp og nattverd.  
 
• Høytider og helligdager:  
 Metodistkirken markerer de ulike  
 kristne høytider som jul, påske og  
 pinse. Metodistkirken har ikke   
 egne høytider som de markerer.
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•	 Konfirmasjon: Metodistkirken i  
	 Norge	feirer	konfirmasjon	på	lik		
	 linje	med	andre	kirker.	Konfirma- 
 sjonen har sitt utgangspunkt i  
 fadderansvaret menigheten tar på  
 seg når et barn blir døpt i Meto- 
	 distkirken.	Men	konfirmasjonen	 
 er også åpen for andre som ikke  
 er døpt i Metodistkirken.  

• Begravelse: Metodistkirkens  
 begravelser skiller seg lite ut fra  
 andre begravelser i Norge.  
 Metodister har ikke egne kirke- 
 gårder, men blir gravlagt på de  
 kommunale gravlunder som  
 resten av befolkningen.  

• Prestetjenesten. Metodistkirken  
 tror og forkynner at alle som tror  
 på Jesus Kristus er kalt til å være  
 et hellig presteskap. Hele kirken  
 har del i Kristi gave og oppgave,  
 å formidle evangeliet til verden  
 gjennom vitnesbyrd, bønn og  
 tjeneste. Samtidig som tjenestene  
 er mange, er noen spesielt kalt  
 til å forkynne Ordet og forvalte   
 sakramentene. Dette embetet er  
 innstiftet av Gud og gitt til kirken.  
 Som i mange kirker; Lutherske,  
 katolske, ortodokse osv. er dette  
 en tjeneste som en ordinert prest  
 gjør i og for kirken. Normalt  
 kreves teologisk utdannelse fra  
 universitet eller teologisk  
 seminar for å bli ordinert til prest.  
 I Metodistkirken tjenesten åpen  
 for kvinner og menn. En prest  
 sine hovedoppgaver er:  
 Å forkynne Guds Ord, forvalte   
 sakramentene, lede menigheten,  
 gi sjelesorg og ta imot skriftemål,  
 gi veiledning.  

Metodismen er i dag voksende i 
Sørøst-Asia, Afrika og deler av  
Øst-Europa (Russland, Ukraina og  
De baltiske stater). Metodistkirken i 
Norge er organisert med en Årskon- 
feranse som øverste organ. Hit  
kommer hvert år alle ordinerte og 
valgte representanter fra hver menig-
het. Her velges det representanter til 
to overordnede organ; Sentralkonfe-
ransen og Generalkonferansen. 
Biskopsområdet, som Norge er en del 
av, omfatter Metodistkirkene i Norge, 
Sverige, Danmark, Finland, Estland, 
Latvia og Litauen og kalles det Nord-
europeiske biskopsområdet. Biskopen 
er i dag dansk og heter Christian 
Alsted. Biskopskontoret er lokalisert 
i København i Danmark. Hvert fjerde 
år møtes dette biskopsområde med et 
annet biskopsområde, det Eurasiske 

METODISTKIRKEN ER EN INTERNASJONAL KIRKE 
MED ULIKE STRUKTURER
The United Methodist 
Church, heter den grenen av 
metodismen som Metodist-
kirken i Norge tilhører.  
Den er den største grenen 
innenfor Metodistkirken i 
verden. Internasjonalt er  
Metodistkirken en av  
verdens største kirkefa- 
milier med til sammen over 
70 millioner medlemmer. 
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METODISTKIRKEN ER EN INTERNASJONAL KIRKE 
MED ULIKE STRUKTURER

(Metodistkirker i det tidligere Sovjet) 
til en sentralkonferanse. Der velges 
blant annet biskoper til de to områdene.
Generalkonferansen er det øverste 
lovgivende organ for den forente 
Metodistkirke. Her samles delegater 
for ordinerte og vanlige medlemmer 
fra alle Årskonferansene i hele verden. 
Dette skjer også hvert fjerde år og mø-
testedet er USA. Metodistkirken har en 
egen lovtekst som kalles “disiplinen”. 
Her blir de fleste aspektene av kir-
kens liv og lære beskrevet. Denne har 
gyldighet for alle menigheter. Det er i 
tillegg en egen samling med resolusjo-
ner som inneholder veiledninger for de 
fleste av livets sider. Enhver metodist 
kan sende inn forslag til endringer i 
“disiplinen” og forslag til nye resolu-
sjoner. Gjennom The United Metodist 

Church er Metodistkirken i Norge 
tilsluttet det verdensomspennende 
fellesskapet av metodistkirker i World 
Methodist Council (Metodistkirkens 
verdensråd).

Lokalt  
Metodistkirken lokalt drives av et valgt 
menighetsråd i hver menighet. Menig-
heten har også et utvalg for økonomi 
og et for forvaltning av kirkebyggene. 
Arbeidsgiveransvaret tas vare på i  
personalkomiteen. Menigheten i  
Fredrikstad har også råd/komiteer for 
Barn og ungdom (BUR), Gudstjenes-
ten, diakoni og for arrangementer som 
julemessen. Presten har som regel både 
ansvar for det åndelige arbeidet, men er 
også formelt daglig leder i menigheten.  

 
Både kvinner og menn kan ha verv i 
menigheten. Alle verv velges på vårt 
årsmøte som kalles menighetskonferan-
sen som avholdes en gang i året. 

Biskop Christian Alsted er biskop for Norden 
og Baltikum.

Kolbjørn Westberg er leder av  
menighetsrådet.
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Samlingsmerke og merkevare
«Korset og flammen» er det  
internasjonale samlingsmerket  
for over 13 millioner metodister  
i United Methodist Church,  
så også for norske metodister.  
For metodister er denne logoen  
en minst like sterk merkevare  
som Coca Cola, Nike, Sony etc. 

Arbeidet med å finne et samlende 
symbol for kirken, var en del av  
prosessen da United Methodist 
Church ble dannet i 1968 som en 
følge av sammenslutningen mellom 
The Methodist Church and the  
Evangelical United Brethren Church.
I løpet av prosessen ble det lansert 
et tjuetalls forslag – men «korset og 
flammen» var symbolet som utvil-
somt fenget mest. I tillegg til at det 
skal være en påminnelse om John 
Wesleys erfaring da hans” hjerte ble 
forunderlig varmt”, symboliserer det 
i første rekke Jesu død og oppstan-

delse – og Den Hellige Ånd. Den 
todelte flammen (to flammetunger) 
representerer dessuten de to kirk-
ene som sluttet seg sammen i 1968. 
Korset og flammen er et registrert 
og patentert varemerke.
 (kilde: trondheimumc.com)

KORSET OG FLAMMEN

Menighetens visjon
 

Vi er en menighet som ønsker å være et møtested mellom Gud og 
 mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles

Søndagsskolen
– en god skole for våre barn
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Meldinger

Meldinger fra pastor  
Ole Martin Andreassen 
• Er på kurs på Lia gård, Koppang  
 første uka i juni.  
• Deltar på Metodistkirkens års- 
 konferanse 20. - 23. juni.   
• Har ferie i uke 28, 29, 30 og 31.   
• Deltar på Metodistkirkens  
 sommerfest i uke 30.  
• Har studieuke i uke 32.
• Taler i Centralkirken i Oslo  
 1. september.
  
Kirkeringen samles 26/8 -19 kl 11.00 
Sang og andakt ved Elisabeth og  
Steinar Riise Jenssen
 
Kirkeringen samles mandag 23/9 -19 
kl 11.30
Dagens gjest er Øystein Olsen. Hans tema 
er: “Fattigjenta som ble teaterprimadonna 
og metodistpredikant,”Øystein holder 
også andakt og vil synge for oss. Vi har 
bevertning og kollekt. Alle er hjertelig 
velkommen!
 
Sommerhilsen fra menighetsrådet
Endelig har sola tatt skikkelig tak og det 
hvite teppet har forlengst blitt rullet vekk.
Det norske firmaet som driver med 
spørreundersøkelser, Norstatpanel.no, 

har tidligere spurt folk hvilken årstid 
de ville hatt hele året dersom de måtte 
velge. Da var det bare 3% som svarte at 
de ville valgt vinter. Med andre ord vil 
de absolutt fleste av oss nå fryde seg 
over at skaperverket viser seg frem i all 
sin prakt. Vi kan se tilbake på mange 
flotte gudstjenester så langt i år og et 
like flott konfirmantkull som vi pleier å 
ha. På vegne av hele menighetsrådet vil 
jeg ønske alle våre lesere en riktig god 
sommer. 
 - Kolbjørn Westberg

 
VIPPS 
Menigheten har oppgradert sin  
Vipps til å bli en Vipps-Butikk
Her kan man velge om man ønsker å gi en 
vanlig kollekt, eller gi et bidrag til kirke- 
kaffen, misjon eller ungdomsarbeidet. 
Velg «Betalt til» i menyen etter du har 
logget deg inn og skriv inn tallet 12683. 
Her får du opp de ulike alternativene. 
 
Nyansettelser i Metodistkirken i  
Østfold og Norge
Det forventes ikke så mange nyan- 
settelser i Metodistkirken i Østfold ved 
denne årskonferansen. Lasse Nordby vil 
ta over etter Helene Granum-Aanestad 
i Mysen. 

Speiding er kult! 
Bli med du også da vel

Vi har en fin speidergruppe med lek, 
patruljearbeid og turliv og masse  

annet gøy!



I Østfold ser listen med pastorer  
slik ut: 
Petrikirken:   
Svein J. Veland. Diakon Marit Kristine 
Danielsen er frivillig diakon
Metodistkirken i Sarpsborg:  
Hilde Augensen
Metodistkirken i Halden:  
Albert Andersen Gjøstøl 
Metodistkirken i Mysen:  
Lasse Nordby 
Metodistkirken i Moss:  
Anne Bertling 
Metodistkirken Tistedal:  
Ray Svanberg
Metodistkirken Tune:  
Niels Jørgen Aarvik
Metodistkirken i Fredrikstad:  
Ole Martin Andreassen 
 
I Metodistkirken i Norge  
er det kjent at:  
Pastor Øyvind Helliesen blir ny prest på 
Øståsen (Oppegård/ Kolbotn). 
Christina Thaarup blir ny prest i  

Trondheim. 
Helene Granum-Aanestad blir ny prest i 
Arendal. 
Tom G. Johnsen blir ny prest i Bergen, 
Fyllingsdalen.  
 
Ut i det blå
I mange år har menigheten arrangert turer 
«Ut i det blå» gjennom sommeren. Men i 
år har det på grunn av sykdom m.m vært 
vanskelig å sette opp en god liste. Vi ven-
ter også på dato for reparasjon av taket på 
Lervik kapell. Derfor ingen liste i år. Men 
vi oppmuntrer alle som har hytte eller 
en stor hage til å invitere på kirkekaffe 
eller lignende. Ta kontakt med pastor Ole 
Martin og han vil gjøre det kjent.  

Takk 
Konfirmantene med foreldre og foresatte, 
takker for en fin konfirmasjonssøndag 
den 5. mai 2019 og for alle gaver som ble 
gitt i den anledning. Hilsen Vetle, Henry, 
Martin, Jesper, Leon, Mille og Markus

Leder av MR: Kolbjørn Westberg 907 30 898 kolbjorn_westberg@hotmail.com
Sekretær: Iacob Steen Iuell Nordby  979 78 150  iuellnor@gmail.com
Finans: Iacob Steen Iuell Nordby  979 78 150  iuellnor@gmail.com
Kirkeverge: Tom Simensen  906 31 044 tgunnsi@online.no 
Diakoni: Gro Reinar Ekeberg  454 59 100 gro.reinar@gmail.com
Pastoral: Marit Nordby 913 61 702 maheno@live.no
Redaktør: Kolbjørn Westberg 907 30 898 kolbjorn_westberg@hotmail.com
Bur: Marthe Katrine Larsen 948 18 384 marthekatrine@gmail.com
Speidergruppa: Rita Heidi Standal 414 32 652 standal.rita@gmail.com
Legdelegat: Marit Hetmann 482 09 650 marithetmann@gmail.com
Gudstjenestegruppe: Marit Hetmann 482 09 650 marithetmann@gmail.com
Prest: Ole Martin Andreassen 916 35 934 olemartin.andreassen@metodistkirken.no

Menighetsrådet 2018 - 2019
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Møtevirksomhet juni - juli - august - september

Søndag 2. juni 
Kl 10.30 Bønn i stille rom.
Kl 11.00 Gudstjeneste ved 
Ole Martin Andreassen. 
Kirkekaffe etter guds- 
tjenesten.  

Søndag 9. juni.  
1. pinsedag 
Kl 11.00 Fellesgudstjeneste 
i Petrikirken ved Svein 
Veland. Kirkekaffe etter 
gudstjenesten. 
Kirkekjøring  
Edel Andreassen  
913 66 840.
 
Søndag 16. juni 
Kl 10.30 Bønn i stille rom.
Kl 11.00 Takkegudstjeneste 
med nattverd ved  
Ole Martin Andreassen. 
Musikk ved Mats Andre 
Soli. Kirkekaffe etter  
gudstjenesten. 
Kirkevert: Marit og Nanny 
Hetmann.
Tekstleser: Marit Hetmann.
Tellere: Marit og Nanny 
Hetmann, Yngvar  
Kristiansen.
Kirkekjøring: Klara  
Solgaard 99 58 72 89.
 

Søndag 23. juni 
Kl 10.00 Bønn i stille rom
Kl 11.00 Gudstjeneste ved 
Yngvar Sæll.
Felles med Petrikirken og 
Metodistkirken i Sarpsborg.  
Kirkekaffe etter  
gudstjenesten. 
Kirkevert:
Tellere: Marit og Nanny 
Hetmann, Yngvar  
Kristiansen.
Kirkekjøring Edel  
Andreassen 913 66 840.

Søndag 23. juni 
 Årskonferansen i Oslo 
Kl 11.00 Ordinasjonsguds-
tjeneste, Centralkirken. 
Biskop Christian Alstedt 
taler.
 
Søndag 30. juni 
Kl 11.00 Fellesgudstjeneste 
i på Brygga ved 
Glommafestivalen.  
Arrangør er Fredrikstad 
Kristne Råd. 
 
Søndag 7. juli  
Lervik kapell 
Kl 11.00 Sommerguds-
tjeneste ved Ole Martin  
Andreassen. Sang og 
musikk ved Gro og Jon 
Ekeberg. Nattverd.
Kirkekaffe i solveggen etter 
gudstjenesten.
Kirkevert og Tellere: Karin 
Sandvik. Edel Andreassen

Tekstleser: Edel  
Andreassen.
 
Søndag 14. juli 
Kl 10.00 Fellesgudstjeneste 
v/scene ved biblioteket i 
forbindelse med Tall Ships 
Races. (Merk tid og sted!)
 
Søndag 21. juli  
i Metodistkirken  
Sarpsborg
Kl 11.00 Fellesgudstjeneste 
i Sarpsborg. Felles med 
Petrikirken og Metodist-
kirken i Fredrikstad.
Kirkekaffe etter guds- 
tjenesten.
 
Søndag 28. juli  
Lervik kapell 
Kl 11.00 Sommerguds-
tjeneste.
Mer info i lokalavisen / 
Facebook. 
Kirkekaffe i solveggen etter 
gudstjenesten.
Kirkevert & Tellere: Nanny 
Hetmann, Turid og Jan 
Hermansen.
Tekstleser: Nanny 
Hetmann. 
 
Søndag 4. august i 
Petrikirken, Sellebakk 
Kl 11.00 Fellesgudstjeneste 
i Petrikirken.
Felles med Metodist-
kirkene i Fredrikstad og 
Sarpsborg.
Kirkekaffe etter guds- 
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Møtevirksomhet juni - juli - august - september

tjenesten.
Søndag 11. august 
Kl 11.00 Fellesgudstjeneste 
ved Ole Martin Andreassen i 
Metodistkirken Fredrikstad. 
Felles med Petrikirken og 
Metodistkirken i Sarpsborg. 
Sang og musikk ved Gro og 
Jon Ekeberg. Nattverd.
Kirkekaffe etter gudstjen-
esten.
Kirkevert: Edel Andreassen
 
Søndag 18. august  
Lervik kapell
Kl 11.00 Sommergudstje-
neste.
Mer info i lokalavisen / 

Facebook. 
Kirkekaffe i solveggen etter 
gudstjenesten.
Kirkevert & Tellere: Irene 
Moe og Olga Johansen.
 
Søndag 25. august 
Kl 10.30 Bønn i stille rom
Samlingsgudstjeneste med 
nattverd ved Ole Martin An-
dreassen. Musikk ved Mats 
Andre Soli.  
Kirkelunsj etter  
gudstjenesten 
Kirkevert: Kristine og  
Håvard Larsen.
Tekstleser: Håvard Larsen.
Tellere: Håvard Larsen,  

Håvard Larsen.  
Karin Sandvik. Marit Nor-
dby
Kirkekjøring: Edel  
Andreassen 913 66 840.
 
Søndag 1. september 
Kl 18.00 Kveldsmøte –  
Mer info i lokalavisen / 
Facebook. 
Kirkevert: Turid og Jan 
Hermansen.
Tellere: Turid og Jan  
Hermansen, Edel  
Andreassen.
Kirkekjøring: Edel  
Andreassen 913 66 840.

Utgivelser av menighetsbladet 2019
Pastor og menighetsråd håper å kunne følge denne utgivels-
es-planen for menighetsbladet «På vei» for 2019: 

Nr 1: Januar og februar
Deadline er 1.desember 2018
Nr 2: Mars, april og mai
Deadline er 1. februar 2019
Nr 3 Juni, juli og august
Deadline er 1. mai 2019
Nr 4 September og okotober
Deadline er 1. august 2019
Nr 5 November og desember
Deadline er 1.oktober 2019

Menighetsblad for Metodistkirken, Fredrikstad

Årgang 86 - juni/juli/august 2018

Guds menighet på jord!     Side 2Skaperverkets dag Side 8NESTEN  HJEM 
Side 10

Menighetsblad for Metodistkirken, FredrikstadÅrgang 86 - mars/april/mai 2018

A way forward        Side 2
Bli med på 25,- aksjonen Side 8
Håpets katedral Side 10

Menighetsblad for Metodistkirken, Fredrikstad

Årgang 86 - januar/februar 2018

Blir du med?        
Side 2

Bli med på 25,- aksjonen Side 10
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DIAKONIKOMITEEN VIL HJELPE
Komiteen ønsker å tilby hjelp til personer med spesielle behov, og 
som ikke har familie eller kontakt med noe hjelpeapparat. Vi kan 
hjelpe med f.eks: Skifte sikringer/lyspære, barnepass/leke med barn, 
bake for eller sammen, handle for eller sammen, gå tur sammen, kjøre 
tur med bil, hagehjelp, snømåking, høytlesning, sosialt samvær, besøk 
på sykehus eller institusjon. Vi oppfordrer leserne å tilby sine tjen-
ester, og jo fler vi er, jo mindre arbeid blir det på den enkelte. Vi tenker 
foreløpig på følgende oppdrag, og listen vil kunne endres og utvides 
etter behov, etter våre muligheter og ressurser:

DIAKONIKOMITEENS MEDLEMMER: 
Gerd Wendel Karlsen, Gro Merete Høyum,  

Kristine Larsen, Jon Ekeberg, pastor Ole Martin Andreassen: 
 kontormobil 485 00 316, Gro Reinar Ekeberg: mobil 454 59 100

Vær frimodig og ta kontakt, enten du ønsker hjelp, eller du kan tilby hjelp.

• Skifte sikringer og lyspærer
• Barnepass/leke med barn
• Bake for eller sammen med 
 personen
• Handle for eller sammen med 
 personen
• Gå tur sammen med personen

• Kjøre tur med bil
• Hagehjelp
• Snømåking
• Høytlesning
• Sosialt fellesskap
• Besøk på sykehus eller institusjon
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DAG I KIRKEÅRET OG DATO MENIGHET/INSTITUSJON PREST/LEDER

Søndag 7. april Svolvær og Skånland 
Prest Gunnar Andersen

Søndag 14. april Bodø
Diakon Helen Byholt Lovelace

Søndag 21. april Molde 
Prest Tom Johnsen

Søndag 28. april Trondheim 
Prest Lars Erik Nordby
Menighetsrådgiver Jon Løvland

Søndag 5. mai Centralkirken Bergen 
Prest Dag Martin Østevold 
Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta 
Marie Olafsson

Søndag 12. mai Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen 
Prest Yngvar Ruud
Menighetsrådgiver Jon Løvland

Søndag 19. mai Sotra  
Prest Tom G. Johnsen  
Diakon Vetle Karlsen Eide

Søndag 26. mai Haugesund 
Prestene Marit Bjørnevik og Tove Synnøve Tveit

Søndagsbønnen

Kontaktinfo 
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Gjennom hele året samles vi til gud-
stjeneste på søndagene. Som regel 
starter gudstjenesten kl 1100. Noen 
få ganger i året har vi kveldsmøter 
og noen ganger har vi gudstjeneste 
sammen med andre menigheter. 

Vi samles til gudstjeneste for å feire den 
oppstander Jesus Kristus! I gudstjenesten 
leser vi fra bibelen, synger salmer, og lyt-
ter til forkynnelsen og er i bønn for hver-
andre og for samfunnet og verden vi er en 
del av. Vi feirer nattverd regelmessig. 
Metodistkirken i Fredrikstad feirer guds-
tjeneste med en lett og enkel liturgi. Dvs 
at gudstjenestene kan variere fra søndag 
til søndag, men det er alltid faste liturgi-
ledd som vi har med hver gang. Metodist-
kirken i Fredrikstad er heldige som har 
gode musikere. Sang og musikk er viktige 
deler av gudstjenesten. Gudstjenesten er 
også viktig som en sosial arena. Kirkekaf-
fen er en viktig del av fellesskapet der vi 
kan snakke om uka som ligger foran oss 
eller hendelser som ligger bak oss. 
Menigheten har jobbet mye de siste årene 
med salmene vi bruker i gudstjenesten. 
Det er viktig at salmene vi synger har 
et godt og forståelig språk og en god og 
sunn teologi. Menigheten bruker i mindre 
grad nyere lovsanger som repeterer få 
linjer Men verdsetter gode samler med 
god tekst og godt innhold. Vi har hentet 
mange salmer fra, «Syng håp» «Salmer 
fra sør» osv. Men også fra den nye norske 
salmeboken som kom ut i 2013. Meto-
distkirken i Norge er også heldig ved å ha 
en god salmedikter i Roy-Frode Løvland 

fra Finnsnes i Nord-Norge som har skre-
vet en rekke nye samler til Metodistkir-
ken i Norge de siste årene. 
Gjennom året har vi ulike former for 
gudstjenester. Til enkle sinnsrogudstje-
nester til festgudstjenester og genera-
sjonsgudstjenester med speiderparader 
m.m I snitt er det ca 60 personer på en 
gudstjeneste i Metodistkirken i  
Fredrikstad.
Metodistkirken praktiserer åpen nattverd. 
Dette betyr at alle er velkommen til å ta 
imot nattverden, enten om du er medlem 
av Metodistkirken eller ikke. 
Du er hjertelig velkommen til en gudstje-
neste i Metodistkirken i Fredrikstad. Du 
kan lese om gudstjenesten i Fredrikstad 
blad på lørdager under «dette skjer» eller 
finne frem til menighetens menighetsblad 
eller facebooksider. Velkommen.  

VELKOMMEN TIL EN GUDSTJENESTE 
I METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD 



21

Alle mennesker, uansett hudfarge, 
nasjonal opprinnelse, politisk over-
bevisning eller økonomiske vilkår, 
har rett til å bli medlem i Metodist-
kirken 

Menigheten er noe helt annet enn en van-
lig interesseforening for likesinnede. Den 
er Guds spesielle møtested, et sted hvor 
Gud har valgt å vise seg på en spesiell 
måte for oss mennesker. I menigheten 
opplever vi å ha et fellesskap med Gud og 
hverandre, hvor vi blir styrket og bevart i 
troen, og hvor vi blir istandsatt til å tjene 
medmennesker og Gud i hverdagen. I tråd 
med dette har Metodistkirken alltid tenkt 
stort om menigheten. Metodistkirken har 
2 former for medlemskap.  

JURIDISKE MEDLEMMER 
Alle som er medlemmer kalles juridiske 
medlemmer. Dette er alle som ønsker en 
tilhørighet til Metodistkirken. Her er alle 
barn som døpes og alle som melder seg 
inn i voksen alder. En som er juridisk 
medlem kan ikke være medlem av et 
annet kirkesamfunn. Det kreves ikke en 
kristen bekjennelse av et juridisk medlem, 
men en respekt og tilhørighet til Meto-
distkirkens tro og verdier. Barn under 15 
år kan skrives inn hvis en av foreldrene 
skrives inn. Metodistkirken mottar kom-
munal støtte for alle juridiske medlemmer 
etter gjeldene regler i kommunen. 
 
BEKJENNENDE MEDLEMMER 
Metodistkirken bruker også termen 
bekjennende medlem.  Et bekjennende 
medlem har For å bli medlem i Meto-
distkirken må du være døpt, fylt 15 år 

og ha meldt deg ut av det trossamfunnet 
du eventuelt er medlem i fra før. Alle 
bekjennende medlemmer er også juri-
diske medlemmer. Medlemsopptagelsen 
av bekjennende medlemmer foregår som 
regel i gudstjenesten. Men det kan også 
gjøres på prestekontoret eller lign. 
Ved opptakelsen som medlem må du: 
Bekrefte din kristne tro slik den kommer 
til uttrykk i den apostoliske trosbekjen-
nelse samt svare bekreftende på følgende 
løfte: Vil du være lojal mot Kristus gjen-
nom Metodistkirken og vil du ved Guds 
hjelp støtte kirken med dine bønner, ditt 
nærvær, dine gaver, din tjeneste og ditt 
vitnesbyrd? Metodistkirken har et ansvar 
å følge opp alle sine medlemmer så langt 
det lar seg ordne rent praktisk. Dvs. 
forrette ved dåp, bryllup og gravferd, og 
tilby sjelesorg, veiledning og samtale når 
det er behov. 

MEDLEMSKAP I METODISTKIRKEN 
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HJELPEFORENINGEN
Foreningsarbeidet i Metodistkirken 
har alltid vært god. Det er viktige 
og gode møteplasser for de som har 
anledning å treffes på formiddagen. 
Menigheten har i dag 2 foreninger. 
Kirkeringen og Hjelpeforeningen. 

KIRKERINGEN møtes den fjerde 
mandagen i måneden kl. 1130. Her er det 
diktlesning, andakt, sang, bevertning og 
et variert program. Kirkeringen er åpen 
for både menn og kvinner. 
 
HJELPEFORENINGEN  
Foreningen samles hver første onsdag 
i måneden, kl.11.30, og programmet 
er både variert og mangfoldig, noe for 
både tanke og hjerte. Ettersom det er en 
god  blanding av kvinner og menn på 
møtene, gjenspeiles dette også i program-
mene. Etter en innledningsandakt følger 
dagens hovedprogram, deretter er det 
lunsj, kaffe og samtale rundt bordene. 

Programmet varer totalt rundt to timer. 
For å dekke utgiftene og for å få midler 
til det foreningen arbeider for, har vi en 
utlodning hver gang. Ellers er det gratis 
adgang til Hjelpeforeningen, men vi har 
et frivillig medlemskap med en kontin-
gent på kr.50,- pr.år.  Foreningen arbei-
der for gode og nødvendige formål til 
menigheten, og den støtter også misjons- 
og humanitære prosjekter. I juni hvert år 
arrangerer Hjelpeforeningen en dagstur i 
Østfold. 

Den hvitmalte kirken i Ferjestedveien, er 
den som viser leien - der hvor vi møttes. 
Turgåing i to grupper, som stadig utvides 
med venners venner, er det som samler 
oss nå. Den en gruppa er vinneren her, de 
er ute i all slags vær. Den andre har tatt 
det sånn pø om pø etter som været seg 
bød. Men begge grupper tar det det igjen 
i samtale terapi. For det er vi god i, selv 
om hofter og knær svikter her og der, så 
holder vi koken og utforsker vår vakre 
natur hver eneste gang vi er på tur.

Har du lyst til å møte oss?
Velkommen vær!
Vi skal ta godt i mot deg, kom å bli med 
og prøv selv å se.
Turid Hermansen - tlf. 97095335 og  
Kari Evensen - tlf. 95524974

GÅOPTIMISTENE FRA METODISTKIRKEN
Gåoptimistene er en gruppe for 
kvinner som går tur hver tirsdag. 
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GÅGRUPPA SEIGKÆLLANE

Det er selvfølgelig ikke møteplikt, de som 
ønsker og kan møter til mandagsturer hele 
året, bortsett fra i skolens ferier. Snitt-
frammøte ligger på +/- 25 kællær.
Som det fremgår av navnet, er vi bare 
menn, hovedsakelig pensjonister.
De fleste turer starter kl 1030, og det 
sendes melding til alle om oppmøtested, 
turlengde, vanskelighetsgrad. Varighet 
ca 3-4 timer. Medlemmene har (valgfritt) 
ansvar som turledere. I tillegg til turer, 
arrangerer vi juleavslutningsmøte og 
sommer-OL. Vi legger vekt på fellesskap, 
omsorg, bevegelse og hygge. Gruppa er 
fadder for en blind jente fra Mutambare 
under utdanning. Vi ble faddere for henne 
den 18. juni 2012. Det er vi stolte av!
Seigkællane er - og har hele tiden vært - 
en del av menighetens foreningsliv.
Vi deltar i vårrengjøring av kirken man-
dag før konfirmasjonssøndag. Vi beveger 
oss, og har glede og nytte av det, og vi 
holder turlengde og tempo som inkluderer 
de fleste.

Vi har omsorg for hverandre, og trår til 
hvis noen trenger ekstra hjelp med noe.
Vi koser oss i matpausene.
Vi er alltid åpne for nye medlemmer.
Vi verken har eller ønsker likhet, det er 
berikende at alle stiller som de er, med 
sine ulike meninger, ulike legninger, ulike 
tro og tvil. Gruppa administreres av en 
ledergruppe, bestående av leder, sekretær 
og økonomiansvarlig.
Ikke bare en gågruppe - men Seigkællær 
med nogo attåt!
 Olav Sande Imrik

Seikællane eksistert fra 3. januar 2005. Det startet med 11 mann, i dag 
teller gruppa 58 mann. Annen tilhørighet til kirken er ikke påkrevd.
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KIRKENS MISJONSPROSJEKT

DIAKONI

Menighetens misjonsprosjekt i 2018 
og 2019 er en fortsettelse av pros-
jektet vi hadde i 2017 og er på kr.40 
000.-
Vi er med på å samle inn penger til 
en skole i landsbyen Chemutamba i 
Zimbabwe.  

De har en bygning som ikke egner seg 
som skole og landsbyen ser fram til å få 
bedre forhold for sine barn.
Også her deltar lokalbefolkningen i byg-
ningen med hjelp til sand og murstein og 
får derfor også en eierfølelse for skolen.
Det ligger misjonskonvolutter i våpen-
huset som kan brukes til dette eller ta en 
konvolutt hjemme og skriv prosjekt på 
den hvis du vil gi en gave til dette formå-

let. Du kan også gi via vipps. 
Vær med og støtt dette viktige arbeide. 
Be for prosjektet og landsbyens lokal-
befolkning som trenger denne støtten og 
setter veldig stor pris på hjelpen. 
VELKOMMEN!

Diakoni er en følge av Guds nåde 
og vår respons på Guds kjærlighet 
uttrykt gjennom holdninger og 
handlinger til beste for medmen-
nesker og skaperverket» 
 
Fra Diakoniplan for Metodistkirken)
 Menigheten har et eget utvalg for dia-
koni. Her prøver vi etter beste evne å se 
til mennesker som trenger hjelp eller lign 
i menigheten eller i samfunnet. Besøks-
tjenesten er et viktig element i dette 
arbeidet.
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MISJON 

MK hører med her. men vårt arbeid er 
spesielt rettet til misjons arbeidet som 
kirken vår driver i flere land.
Kirken driver arbeid i Liberia, Sierra 
Leone, Zimbabwe og Litauen. Vi har 
tidligere hatt misjonærer i de fleste av 
disse landene ,men nå drives arbeidet ved 
samarbeide i landenes styrer , og ved at vi 
samler inn penger til forskjellige prosjek-
ter.
Vår menighet har de siste 6 årene vært 
med på disse prosjektene og støttet 
arbeide med innsamlede midler til skole 
i Sierra Leone. Skole i Liberia. Desinfek-
sjonsbad for kyr i Zimbabwe ( oftest kalt 
ku badebasseng) og nå er det 3dje. året vi 
har en skole i Zimbabwe som prosjekt-
mål. Menigheten har som mål å skaffe kr. 
40 000.- hvert år og dette har vi klart.
Pengene kommer fra menigheten, deler 
av julemessa og MK
Det er her MK har sitt arbeide og får 
informasjon om hvor vi står og hva som 

skjer. Vi samles kl.18.00 hver 2 onsdag i 
måneden i menighetssalen .Vi er fra 8 til 
12 kvinner som møtes, men menn er også 
velkommen.!!
Fadderprogrammet i misjonsarbeidet er 
også viktig og det er mange i menighe-
ten som har fadderbarn gjennom kirkens 
misjonsarbeide. Det koster kr.200 .-pr 
mnd og dekker et stort behov for de som 
trenger det.
Innsamlede penger fra MK går i helhet til 
prosjektene vi støtter.
Vi har også tid til en prat om ting som 
opptar oss og om det er noe vi vil dele 
med de andre.
En kopp kaffe er det tid til.
Andakt og bønn er en del av samlingen. 
Vi har plass til mange flere og ta gjerne 
kontakt hvis du ønsker det. Velkommen.
Edel Andreassen
Misjonsansvarlig

I metodistkirken har vi Metodistkirkens Kvinneforbund (MK) som er ett 
forbund som favner kvinnearbeidet i mange land Nasjonalt og internasjon-
alt.
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BARN OG UNGDOM 

SPEIDER
Helt siden 1924 har speiding vært en 
viktig del av Metodistkirken i Fredrik-
stad. Speidergruppa har variert i størrelse 
men er pr dags dato på ca 80 medlem-
mer med stort og smått. Hovedvekten av 
arbeidet er i småspeiderne og i troppen. 
Speidere gjør det som speidere er flinkest 
til – å være ute. Gruppa har en egen lavvo 
ved kvernhuset ungdomsskole og er eller 
på tur på ulike steder gjennom hele året. 
Speiderarbeidet har vært og er vittige 
ambassadører for hele menigheten vår. 
Ønsker du å bli speider. Ta kontakt med 
Gruppeleder Rita Standal eller pastor Ole 
Martin Andreassen
 
KONFIRMANTER
Hvert år følger ungdommer menighetens 
konfirmasjonsarbeid. Det er presten; Ole 
Martin Andreassen som leder dette arbei-
det. De siste årene har det vært mellom 7 
og 13 konfirmanter på hvert kull. Det er 
oppstart ved skolestart og konfirmasjonen 
er som regel første søndagen i mai. Det er 
samlinger på torsdager før speidermøtet 
og det er konfirmantleir på høsten i slut-
ten av oktober. De siste årene har det også 
vært londontur på våren for å lære mer 
om Metodistkirkens historie m.m Ønsker 
du å bli speider. Ta kontakt med pastor 
Ole Martin Andreassen hvis du ønsker å 
bli konfirmant i Metodistkirken. 
 
LAN – CONDIOS JR 
4- 5 ganger i året arrangerer vi LAN-
Party for de mellom 4. og 7. klasse. Her 

tar vi med oss noe å spille på og med og 
rigger oss til i menighetssalen. Dette er 
ofte populære kvelder. 
 
CONDIOS SR
4- 5 ganger i året er det Condios Sr kvel-
der for de som går på ungdomskolen og 
oppover. Her er det ofte taco til mat og en 
film eller spill eller lign. 
 
SØNDAGSSKOLEN 
Menigheten har i mange år hatt en søn-
dagsskole som møttes jevnlig på sønda-
gene. Det siste året har det ikke vært så 
mange samlinger, men noen barn møtes 
på søndagsskolerommet noen søndager 
for å lære, synge og ha aktivitet. 

Metodistkirken i Fredrikstad har et eget BUR – Barne- og Ungdoms Råd. 
De legger til rette for godt barne- og ungdomsarbeid i menigheten
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SAMTALE OG BIBELGRUPPER

Antall i gruppene bør nok ikke overstige 
10 personer. Gruppene forsøker å møtes 
en gang pr. måned, men det blir ofte med 
ni møter i året og  3-4  timers tidsforbruk 
pr. samling.
Hva studeres ? Her er noen eksempler; 
Kristelig Studieforbund  K-Stud , er en 
god resurs for å komme i gang. , videre  
Bibel, Bønn, Kristendommens  mange 
fasetter i Norge, Metodistkirkens  Sosiale 
prinsipper,  Kirkefedrene, Etikk og Filo-
sofi. Det er mange spennende bøker på 
markedet  som vil åpne  for kunnskap og 
det glade budskap på en ny måte,
 for eksempel Kristendommen Oppgra-
dert av brødrene Nyhus og  Gjenn oppdag 
kristendommen av Marcus Borg
 Etter noen års studier blir medlemmene 
trygge og åpne for og med hverandre, og 
livets mange spørsmål om tro og liv kan 
åpent drøftes.  Gruppene søker å få til 1 
møte pr. måned men det blir vanligvis 9 i 
året. Et medlem uttrykte at samtalegruppa 
er et eksempel på hva menigheten  betyr 
for meg.
Resultatet av studiene gir ofte et godt 

samhold, sterkere trosvisshet , mer åpen-
het, større trygghet og frimodighet, mer 
kunnskap om vår religion og andres , 
husk at gruppevirksomhet ikke er noe nytt 
, Jesus  plukket ut en gruppe av disipler 
når noe ekstra sto på i  Hans jordiske liv.  
Gruppesamlingene  bør alltid avslutte 
med tid til stille bønn og velsignelsen i 
fellesskap. Av egen erfaring , det er godt å 
være aktiv i en samtalegruppe.   Start opp, 
prøv du også sammen med noen venner.
Vh Øyvind Nordby

Noe av menighetens virksomhet foregår i private hjem og i små grupper. 
Noen kaller det Bibelgrupper andre Samtalegrupper. Mønsteret eller la oss 
si  rammen er nok mye det samme i hver gruppe.  Det starter kanskje med 
en enkel bevertning og en sosial prat medlemmene  i mellom . Gruppear-
beidet starter alltid med  bønn før man går over til studiearbeidet,
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Presten i Metodistkirken i Fredrik-
stad heter Ole Martin Andreassen. 
Han er født og oppvokst på Kråk-
erøy og vokste opp i menigheten 
med søndagskole, speider kor og 
klubb m.m.

Han er utdannet ved Metodistkirkens teo-
logiske seminar og har vært prest siden 
1999. Han har hatt tjeneste i Metodistkir-
kene i Ålesund, Hamar og Elverum samt 
vært ansatt som kateket i Den Norske 
Kirke i Volsdalen menighet i Ålesund. 
Ole Martin har også jobbet i Kirkens By-
misjon i Bergen. Ole Martin overtok som 
prest etter Jorun Wendel i Fredrikstad 
høsten 2010. Han er gift med Laila og har 
2 barn. Ole Martin er opptatt av at kirken 
skal være et raust møtested hvor alle kan 
føle seg hjemme. At kirke og menighet 
har et språk som alle forstår og en forkyn-
nelse som er inkluderende og forståelig. 
Han har i mange år jobbet med språk om 

maktesløshet, avhengighet osv.  Presten 
representerer menigheten ved økume-
niske samlinger og han sitter i styret for 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold. Han 
har også ulike tillitsverv innad i Metodist-
kirken i Norge. 
Presten har sitt kontor i kirken med 
inngang fra Ridehusgaten 7c. Han har fri 
på mandager. Ta kontakt på 41800316 
(ikke sms) eller 91635934 hvis du ønsker 
kontakt eller en samtale. 

PRESTEN

ORGANISTEN
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Velkommen innom!

Åpningstider Tante Blå:
Man-fre: 10 - 17 (19 torsdag)
Lørdag: 10 - 15

Åpningstider 
SuveRENT:
Man-fre: 
07:30 - 15:00 

Tlf.: 69 30 18 26
Fredrikstad, tlf.: 69 30 18 19
Sarpsborg, tlf.: 959 63 700

Vi tar imot alt fra serviser, kjøkkenartikler 
og hvitevarer til møbler og klær. 
Ta kontakt for mer informasjon.

Bistand ved dødsfall
Gravstein

Gravlykter
Blomster

Benjamin Nordling 
Vakttelefon 69 130 130

Farmannsgate 10

www.jolstad.no 
Begravelsebyråkjeden Jølstad

Fredrikstad og omegn

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no



30

Hans Kjøstelsen Farvehandel A/S
Telefon 69 36 74 50

ARNE NILSEN AS

COMFORT RØRLEGGER
Gelertsens gt 7, Fredrikstad

Telefon 69 31 02 03
fredrikstad@comfort.as

Klær for voksne jenter
Nygaardsgt 32, Fredrikstad
Tlf 69 30 39 85 – 41 43 05 48 

Vi har tid til deg
Mer info på vår hjemmeside: www.oyvik.no

Vårt varemerke er kvalitet og personlig service

Gamle Bedding vei 21, 1671 Kråkerøy • E.mail: post@oyvik.no • Tlf 69 36 89 10 - Fax 69 36 89 11

26

Kjære leser 
– her har vi ledig annonseplass! 

Noe for deg og din forretning? 
Ta kontakt med pastor Ole Martin
Andreassen (se s. 2, spalte 1) for en prat.

Vi er meget takknemlig for en hver
glad annonsør! 
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Christianslund Blomster
Åpningstider: Man - Lør 10 - 18

Tlf: 69 39 11 66

Denne plass er ledig 
for din annonse.

Kontakt oss for annonsering.

Tverrfaglig kompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt & avgift og foretaksservice.  
Vårt mål er å gi den beste kundeopplevelsen: Tlf.: 69 30 15 15 - www.bdo.no
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Norén Maler og
Byggtapetserfirma As

Telefon 69 34 75 73
Mobil 905 25 067

Maler og byggtapetsermesterne
garanterer kvalitet

Vennelystveien 14
Kråkerøy
Tlf 69 33 09 33

Ellen Margareth Bye
Biveien 21, Torp – Telefon 69 34 53 35

Farmannsgate 10
Telefon 69 31 66 50 - 69 31 44 92

TELEFON: 69 35 49 99
BJØRNENGVEIEN 16
1664 ROLVSØY

SORG
En verdig gravferd fjerner ikke 
sorgen, men gjør den enklere å bære.

fredrikstadbeg.no Veumvn. 51 69 31 30 62 hele døgnet

Vi har tid til deg
Mer info på vår hjemmeside: www.oyvik.no
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Bokmiljø 

-en annerledes bokhandel 

Sulfatveien 4, Torp 

tlf 69 15 14 69 

torp@bokmiljo.no 

Velkommen til handel med mening! 
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Returadresse:
 - på vei..., Metodistkirkens Menighetsblad, 
 Fredrikstad, Ridehusgaten 7C, 
 1606 Fredrikstad
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