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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.
 

Forsidebildet: Henrik Rohde-Moe 

I disse Koronatider er det ikke lett å vite 
hva man skal og ikke skal. Å lage et me-
nighetsblad i denne tiden har heller ikke 
vært lett. Mye av stoffet i dette bladet er 
laget før regjeringen «stengte landet.» 

Men vi ønsker å nå alle 
venner av Metodistkirken 
i Fredrikstad og sender 
derfor ut dette bladet. 
 
Når vi sender bladet ut vet 
vi ikke når vi kan samles 
til gudstjenester, speider-
møter, foreninger, kirkekaffe, bibelgrupper, 
konfirmasjonsundervisning. Derfor må in-
formasjonen i bladet sees i forhold til dette. 
Derfor har vi ikke tatt med noe info om 
foreninger, Condios osv. Vi vil bruke  
Fredrikstad blad, Facebook, nyhetsbrev til å 
informere om når vi evt. starter opp igjen. 
Gudstjenestelisten er også bare foreløpig.  
Vi trykker heller ikke tjenestelister osv som 

vi pleier.  

Vi følger både myndighetene 
sine anbefalinger og  
Metodistkirken i Norge sine råd 
om driften i denne situasjonen. 
De sier blant annet Kirkelige 
handlinger: Prester kan gjen-
nomføre gravferd og vielser 

HEI,�ALLE��
VENNER�AV��
METODISTKIRKEN��
I�FREDRIKSTAD
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med maksimalt 30 deltakere forutsatt 
at dette ikke fører til mer enn halvfull 
kirke / kapell. 

Sykebesøk: alle hus- og sykebesøk 
opphører med unntak om man 
tilkalles
 
Smågrupper skal ikke samles. 
Utleie - leietakere i våre kirker må 
følge de samme retningslinje som 
menigheten.
 
 
Pastor Ole Martin Andreassen vil 

være på jobb som vanlig. Ta kon-
takt med ham på 91635934 hvis du 
trenger noen å snakke med i denne 
situasjonen.
 
Vi ber til Gud for alle som på ulike 
måter er berørt av dette viruset på 
ulike måter. Og vi ber for de som skal 
ta avgjørelser for folk og samfunn.

 
Med hilsen Kolbjørn Westberg  

- leder av MR 
og pastor Ole M. Andreassen

Ny fotograf i Menighetsbladet:

Henrik Rohde-Moe
Henrik er 31 år og har vært speider i  
speidergruppa i over 10 år.  
Bor på Beddingen og jobber på Fasvo. 
«Jeg startet med å ta bilder med telefonen  
på landsleiren i Bodø for 4 år siden, da ble  
jeg bitt av basillen» sier Henrik.  
 
Etter to kjøpte jeg meg et brukt kamera på Finn. 
Å ta bilder gjør at jeg får en god ro i kroppen, og det trenger jeg iblant. 
Jeg elsker naturen og være ute, og for meg har det blitt slik at  
foto-grafering er nesten som å ta med meg naturen hjem. De siste årene 
har jeg fylt opp en stor harddisk hjemme med bilder fra alle turene 
mine.  Jeg liker også å redigere, sette på farger og mikse bilder sammen.  
Det er en del av hobbyen min.»

Henrik har levert bildet som er både på framsiden og på baksiden av 
dette menighetsbladet. Og vi håper han kan ta flere fine bilder til bladet 
vårt. 
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Skrevet mandag 23. mars 2020: 
2541 smittet, 199 mennesker  
innlagt, 10 døde.  
 
Salige er de som skaper fred, for de 
skal kalles Guds barn. Matt 5,9.
 
Et ord som vil stå igjen etter året 
2020 er ordet Korona! 
 
Vi hørte om det i 2019 fra kina og 
byen Wuhan. Byen har 11 milli-
oner innbyggere og ligger vest 
for Shanghai. De første mistenkte 
smittetilfellene dukket opp i slutten 
av desember, og det første dødsfallet 
ble registrert 9. januar. NRK skriver: 
«I likhet med lungevirusene Sars og 
Mers regner man med at viruset har 
smittet fra dyr. Det er foreløpig ikke 
sikkert hvilket dyr som er «syn-
deren», men de mest sannsynlige 
smittekildene er slanger, flaggermus, 
grevlinger eller rotter.
Mange tenkte sikkert som meg: det 
angår da ikke meg. Jeg er trygg in-
nenfor det norske helsevesenet. Og 
ikke spiser jeg slanger, flaggermus, 
grevlinger eller rotter heller. 
Men så «kom den til oss» Samfun-
net stoppet opp, skoler stengte og til 
og med gudstjenestene ble forbudt. 
Mennesker rundt oss ble reddet for å 
bli smittet, noen ble smittet, og men-
nesker døde i Norge av dette. Plutselig 
kunne vi ikke gå i begravelser eller 

ikke gi en klem til 
en som trengte det. 
I disse dager er det 
riktig å ta frem noen 
av de gamle sal-
metekstene vi har i 
litteratur- 
skatten vår. Salmer 
og tekster som handler om at det 
kreves noe av oss. At det er ikke bare 
helsevesen og myndigheter som har 
et ansvar når nasjonale kriser oppstår. 
«Kjemp for alt hva du har kjært, dø 
om så det gjelder! Da er livet ei så 
svært, døden ikke heller. Synger vi i 
«Alltid freidig». Eller kjente strofer 
fra Arnulf Øverland: «Du må ikke 
sitte trygt i ditt hjem og si: Det er 
sørgelig, stakkars dem! Du må ikke 
tåle så inderlig vel den urett som ikke 
rammer dig selv! Jeg roper med siste 
pust av min stemme: Du har ikke lov 
til å gå der og glemme!» Jeg har en 
bønn om når denne tiden er over; At 
vi kan se oss tilbake og si. VI kjempet, 
VI stod sammen, VI tok ansvar og VI 
tok vare på hverandre! Jeg håper vi 
kan si: sammen klarte vi oss sammen 
mot virus, men også mot egoisme, hat 
og mismot! 
 
Jesus sa: Salige er de som skaper fred, 
for de skal kalles Guds barn. Matt 5,9

 
 

Ole Martin Andreassen

NYTT ORD: KORONA

Andakt
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I februar gikk presten litt rundt i 
kirken og følte seg som tante Sofie fra 
Kardemomme by. Vi trenger en skik-
kelig opprydding!!! Speidere, condios, 
søndagsskolen, menighet, kor m.fl  
hadde fylt alle rom og skap med all 
verdens ting og tang. 
Sammen med representanter fra kirk-
evergen møttes vi og la en fin plan; 
Før påske en gang skulle vi rydde, 
hvis vi hadde tid…  Så plutselig slo 
Korona til! Og alle aktiviteter stoppet 
opp og vi fikk plutselig tid til å rydde, 
kaste, sortere og flytte. 

Samtalerommet
Menigheten skulle få tilbake sitt 
«samtalerom» Noe av søndagsskolens 

Speiderne�rydder,�og�flytter�til�
«Den�Grønne�Salen»
«Å fy’a meg, Å fy’a meg her er det mye rot! Og støv, og lort, og fanteri og 
alt slags gammelt skrot!» (tante Sofie)

Frida maler på veggen.

Det ryddes i utstyr.
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STOR�MEDLEMSOPPTAGELSE��
I�MENIGHETEN
Den 20 oktober 2019 ble en stor 
merkedag i menigheten. På gud-
stjenesten kunne vi ønske 23 nye 
medlemmer og menighetsbarn 
velkommen i fellesskapet. De 
fleste av er tilknyttet speidergrup-
pa og legger ned et stort arbeid 
der. I 2019 tok menigheten opp 
25 nye medlemmer og menighets-

barn. Dette gleder vi oss stort over 
og ønsker alle hjertelig velkom-
men til vårt fellesskap. 
 
Pga av nye strenge nye person-
vernregler som vi kjenner som 
GDPR, så sier de at vi skal være 
varsomme med bilder og navn i 
forhold til dette. 

saker ble flyttet hit og rommet skal 
brukes til konfirmantarbeid, komiteer, 
telling av kollekt patruljerom osv. 
Speiderne og Condios flyttet alle sine 
saker ut av rommet. Vaktmesteren 
malte veggene og stiftelsen kjøpte nye 
lamper. Rommet ble kjempeflott!

Tømmerhytta
Tømmerhytta var også fylt opp 
av speidersaker, utlåns-soveposer, 
førstehjelpsdukker, engangsbestikk og 
veldig mye annet rart. Her brettet spei-
derlederne opp ermene og ryddet i vei. 
Tømmerhytta fremstår i ny flott drakt 
med mange historiske speidereffekter, 
leir-kopper, diplomer osv. Rommet har 
også blitt et fint patruljerom. 

«Ungdomsrommet/Den grønne salen»
Kjært barn har mange navn. Den store 
salen nede kalles gjerne for Ungdom-
srommet eller «Den grønne salen» 
eller «søndagsskolerommet» Her har 
speiderne fått plass til sine ting som 
de ikke har på lageret sitt. Det har 
blitt veldig funksjonelt og bra. Og vår 
kreative kunstner, Frida Haugland, 
har begynt på et stort veggmaleri med 
speidermotiv på den ene langveggen. 

Tante Sofie fikk viljen sin! Før påske 
var vi stort sett ferdige med alle 
rommene. Takk til alle som var på 
denne dugnaden. 

Av Ole Martin Andreassen
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6 fine ungdommer har vært årets konfirmantkull i 2019 og 2020. De fleste av 
konfirmantene er døpte menighetsbarn, men vi har også hatt noen speidere og en 
har meldt seg inn i menigheten i løpet av året som har gått. Undervisningen har 
vært slik det har vært de siste årene med leir på høsten og planlagt Londontur 
på våren. Men i år så måtte Londonturen dessverre kanselleres pga av korona-
viruset. Om vi får tatt turen senere vet vi ikke helt ennå. Konfirmasjonsguds- 
tjenesten er flyttet til 30. august. Men konfirmantene og familiene tar dette bra 
og alle er innforstått at vi må vente å se hva som skjer i landet vårt. 

De som har vært konfirmanter i år er: 

KONFIRMANTER�2020

Hjertelig�takk
Redaksjonen takker hjerteligst 

for alle gaver til menighetsbladet.
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I disse Korona-tider får vi ikke lov til å samles til gudstjeneste. Men mange 
menigheter vil sende korte gudstjenester og andakter på sosiale medier. 
I Fredrikstad blad kan du se gudstjenester fra Den Norske Kirke hver søndag
På Metodistkirken.no vi du kunne se en gudstjeneste fra en Metodistkirke 
hver søndag. På samme side vil det legges ut en andakt hver dag ca kl 1100. 
fra en av kirkens pastorer. Metodistkirken i Fredrikstad vil også være med på 
denne dugnaden og legge ut andakt og gudstjenester med ulike mellomrom. 

Følg med på kirkens hjemme- og facebooksider

Gudstjenester�på�nye�måter

Ønsker du  
NYHETSBREVET  
tilsendt hver fredag?
– Send en epost til:  fredrikstad@metodistkirken.no
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Utgangspunktet for prosjektet er havet 
som er grenseløst, og binder oss sam-
men; både nasjoner, kontinenter og 
mennesker – uavhengig av hvilken 
religion vi tilhører – eller ikke. Havet 
er livgivende og vår felles arv. Denne 
arven er nå truet. Skal vi redde havet 
må vi gjøre det i fellesskap… Vi ønsker 
bred medvirkning på tvers av nas-
jonalitet, alder og tro - både til stran-
drydding og bygging. På den måten blir 
Håpets katedral også et fredsprosjekt,» 
skriver Den norske kirke på sine nett-
sider. Bygget skal hete Håpets katedral, 
fordi det handler om at vi nå lever i en 
verden hvor vi trenger å bygge håp. 
Katedral forstås som en metafor over 
noe som er stort, mektig og favner vidt. 
Håpets katedral er havet og skaperver-
kets sin katedral – og et felles symbol 
for håp. 

Nå er stillaset fjernet og fram kommer 
den flotte konstruksjonen til Håpets kat-
edral. Nå kan vi virkelig føle hvordan 

både høyden og rommet vil bli når taket 
skal dekkes med plast fra havet. I tiden 
framover vil vi bruke byggverket som 
arena for ulike sendinger med fokus på 
tro, håp og kjærlighet

 Kilde_ Håpets katedral

HÅPETS�KATEDRAL
Det er utrolig flott å følge med på Håpets katedral som bygges ved Isegran. 
Spennende at det vår troppsleder Andreas Pagander som leder selve byg-
gingen av prosjektet. 

Foto: Ole Martin Andreassen
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Hilsen fra HJELPEFORENINGEN
I mange år har Hjelpeforeningen vært et trivelig samlingssted hver første onsdag i måneden. 
Vi som nå utgjør ledergruppen, har funnet en arbeidsform som fungerer bra. I god tid legger 
vi opp program for det kommende halvår, og får trykket et smakfullt og informativt pro-
gram. Videre fordeler vi innkjøp av mat og blomster, styrer økonomien, og har oversikt over 
vertskap, hvem som tar kjøkkentjenesten, og hvem som skal få søndagens alterblomster. Med 
jevne mellomrom samles vi også for å bestemme om det er noe vi skal bevilge penger til som 
menigheten trenger. Alt i alt er det hele en arbeidsform som mange frivillige er med på.
Så skjer det noe som endrer alt. En smittsom korona-pandemi har også rammet vårt land, og 
aldri har vi i fredstid opplevd hvordan et helt samfunn er blitt rammet. Det faste og trygge er 
blitt satt «på vent», og Hjelpeforeningens neste møte nå 1.april, må utgå. 

Vi håper og tror at hverdagen med sine mange gjøremål er tilbake når situasjonen tilsier det. 
I mellomtiden lærer vi nå viktige ting om å ta vare på hverandre, og at i det hele er Gud med 
oss. Han har omsorg for oss uansett hvilken situasjon vi er i. 

 For Hjelpeforeningen
 Jorunn Wendel

Nye tider
Verden har siden tidenes morgen alltid vært preget av usikkerhet og konflikter. Mye av det vi 
tidligere var engstelige for ble brått satt til side da viruset Covid-19 kom. Nå sendes det kon-
tinuerlig nyhetsoppdateringer på smittestatusen i Norge og i verden. Her må vi alle være med 
på den nasjonale dugnaden for å begrense smitten og ta vare på oss selv og våre medmen-
nesker. Kirken er også med på denne dugnaden og vi har ikke lenger muligheten til å ha våre 
kjære gudstjenester på søndagene. Det samme gjelder for foreningene i menigheten vår.
Dette er så klart veldig trist for oss alle, mange har raskt tilpasset seg en ny hverdag, og om 
det er noe vi i menigheten vår bestreber oss etter er det å være nettopp nytenkende. Det har 
de siste ukene vært en oppblomstring av gudstjenester og deling av andakter digitalt over 
nettet. Dette har også vi i metodistkirken vært med på. Dette tror jeg er en sunn utvikling og 
en flott måte å dele Guds Ord på. 

Jeg har hørt mange spørre om når nasjonen og verden kan vende tilbake til det normale. Det 
kan man godt undre seg over, men la oss ikke nøye oss med det normale! Nei, la oss bruke 
anledningen til å forbedre oss der det er hensiktsmessig. Vis hverandre kjærlighet i overflod 
og hils på de du møter på din vei - ikke med et håndtrykk, med med et nikk og et hyggelig 
“Ha en god dag!” 

Ønsker dere alle god helse og Guds rike velsignelse. Hilser dere med Matt 8, 26
 
 Kolbjørn Westberg
 menighetsrådsleder
 Metodistkirken Fredrikstad
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Jeg traff Peter Halldorf for første gang tidlig 
på 2000-tallet. Han besøkte landssamlingen 
for prester i Metodistkirken. Allerede denne 
gangen var navnet hans kjent i kristne kret-
ser. Han hadde vært pinsepastor helt siden 
1976. I Norge er han kanskje mest kjent 
for sine bøker om urkirken og den tidlige 
kristendommen. Jeg merket med en gang at 
dette var en mann å lytte til fordi han hadde 
et budskap som var dypere og bredere enn 
andre forkynnere jeg hadde lyttet til.
Halldorf har hatt sin base på Nya slottet sør 
for Linköping. Et gammelt barokk slott fra 
1790 taller som ble gitt i gave til en svensk 
pinsemenighet i 1980. Der er redaksjonen 
for magasinet Pilgrim som han er redaktør 
for, og her leder han retreater og holder 
store, økumeniske oppbyggelsesmøter.
Jeg liker Peter Halldorf sine bøker fordi de 
er bøker som hjelper meg å åpne meg opp 
både for Guds storhet, men hjelper meg 
også å forstå at Kirken med stor K ikke er 
Metodistkirken, baptistkirken eller DNK, 
men Guds Kirke – For alle som søker Jesus 
Kristus, uansett hvilken «underavdeling man 
tilhører» Dette skriver han blant annet om i 

boken med den gode tittelen ««Å elske sin 
nestes kirke som sin egen».
I et intervju med Vårt Land for noen år til-
bake sier han: – Vi har to valg. Enten kan vi 
stenge oss inne. Da havner vi i trangsynthet 
og sekterisme. Eller vi kan ydmykt besinne 
oss og se at Guds ånd virker overraskende 
og uforutsigbart, og møter mennesker som 
oppriktig søker og ber i alle sammenhenger. 
Det aller meste har vi jo felles. Økumenikk 
er et stikkord for å forstå Peter Halldorf. 
Ordet er et begrep som dekker både arbeid 
for økt forståelse og samarbeid mellom 
forskjellige kristne kirker.

Jeg anbefaler virkelig Peter Halldorf sine 
bøker – de er verdt å lese. 

Mennesker�som�det�er�verdt�å�
lytte�til
En forfatter jeg har mange bøker av i bokhyllen er Peter Halldorf (f.1958) Han er en 
svensk pinsepastor, forfatter og redaktør. I mange år han han vært leder for «klosteret» 
kommuniteten og retreatstedet Bjärka Säby som ligger sør for Linköping i Sverige. Han 
gir blant annet ut tidsskriftet Pilgrim.
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Finanskomiteen møtes under Koronatider O.P får et nytt lag med maling av  
vaktmester

Foajeen er malt av vaktmester Lars Erik Andreassen
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Bildecolage:  
Henrik Rohde-Moe

Frida Hauglands digitale skisse 
og plan på hvordan det skal bli  
i den grønne salen

Historisk bilde, Søndagskolen på Lisleby i 1947.
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Mange lurer på hvordan det går 
med innsamlingen av nytt piano i  
menighetssalen. Vi ønsker oss et 
piano til mellom 75.000,- til 80.000,- 
 
Gave ved Roger Westbergs bortgang 
gav 17000,- 
Vi har hatt 2 konserter som har gitt ca 
7000,- i inntekt .  
VIPPS 2020 ca 6500,- 
Julemessekomiteen ønsket at 10.000,-  
fra julemessa skulle gå til nytt piano
Cantare har gitt 5000,-.  
Sum ca 45.500.
  
Vi takker alle som har vært med å gitt 
gave til nytt piano.

Vi håper å kunne kjøpe et nytt piano 
til 1. søndag i advent 2020  
 
Ønsker du å gi en gave til dette arbei-
det kan du bruke vipps.  
Framgangsmåte:  
 
Åpne VIPPS på telefonen din 
Velg - Kjøp & Betal 
Skriv inn nr 12683 Metodistkirken i 
Fredrikstad  
Velg “Nytt Piano”

Nytt�Piano

M.K. misjonsgruppe er en liten forening i 
kirken vår som har som hovedtema mis-
jonsarbeidet som kirken vår driver sentralt. 
Vi er ca 8-12 kvinner som møtes en gang i 
måneden ( menn er også velkommen ) og 
holder oss oppdatert om misjonsprosjekter 
som kirken driver i flere land. I dag er det in-
gen norske misjonærer ute, men arbeidet blir 
drevet gjennom prosjekter som vi er med å 
støtter. Menigheten har som mål å samle inn 
kr. 40 000.- hvert år til det prosjektet som 
vi er med å støtter. Og dette har vi klart. De 
siste årene har vi støttet prosjekter i: Sierra 
Leone til ny skole Desinfeksjonskar for 
husdyr i Zimbabwe ( Ku basseng ! )
Liberia.. Ny skole. Og nå støtter vi arbei-
det til ny skole i Zimbabwe. Denne skolen 
har det tatt tid for å bygge, men pengene 
står klar til å brukes til denne. Hvert år har 

menighet, misjonsmesse, MK og enkelte 
medlemmer klart å samle inn penger til 
disse formålene og pengene går i sin helhet 
til disse prosjektene. Vi får oppdaterte bilder 
fra misjonskontoret og ser at arbeidet vårt 
gir bedre muligheter for barn og familier når 
forholdene blir bedre å leve med..
Særlig er det flott at barn og unge får gått 
på skole og får en utdannelse som gjør at de 
kan få arbeid og bedre levevilkårene sine. 
Flott å høre at de som får hjelp fra oss er 
takknemlige og ber for oss her i Norge og 
ikke bare vi som ber for dem. Dette er det 
som samler oss på møtene. I år har gruppa 
samlet inn kr. 12 500_ som er sendt direkte 
til prosjektet. Det er plass til flere på møtene 
så hjertelig velkommen.
 Edel Andreassen ( leder )

M.K. MISJONSGRUPPE



Vår faste og gode pianist gjennom 13 år har fått  
ny jobb som kantor på Hvaler.  
Han tar over etter Ken Philips som går av med pensjon 
nå i våres. Siste ordinære gudstjeneste for Mats Andre 
blir 1. påskedag, men han vil også spille på konfirma-
sjonsgudstjenesten 3. mai. 
 
Menigheten takker Mats for 13 flotte år i menigheten og ønsker han lykke til i 
ny jobb. Menighetsrådet planlegger en avskjedskonsert for Mats Andre i løpet 
av våren. Menigheten takker Mats Andre for all vakker musikk gjennom alle 
disse 13 årene han har jobbet for oss. 

Mats�Andre�Soli�–��
Ny�kantor�på�Hvaler

INNKALLING TIL  
MENIGHETSKONFERANSE
 
Det innkalles med dette til 
årsmøte/ Menighetskonferanse 
i Metodistkirken i Fredrikstad 
27. april kl 1900 

Rapporthefte sendes ut  
en uke før. 

Hvordan vi evt løser dette teknisk i disse  
koronatider er i skrivende stund ikke avklart. 
Følg med på hjemmesider og facebook
 
Hilsen pastor og menighetsråd
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Møtevirksomhet

1.�påskedag�12.�April
Kl�1100�Høytids-�
gudstjeneste
Preken ved prest Ole Martin 
Andreassen.
Musikk ved 
Mats-Andrè Soli.
Nattverd.

Søndag�19.�April
Kl�1100�Gudstjeneste��
ved prest Ole Martin  
Andreassen.
Se annonse for mer detaljer.

Søndag�26.�April
Speiderparade, Vårfest, Dåp
Preken for alle genera- 
sjoner ved prest Ole Martin 
Andreassen.
Toneklang synger.
Kirkekaffe etter  
gudstjenesten. 

Søndag�3.�mai�kl.�1100���
(Konfirmasjonsguds- 
tjenesten er flyttet til  
30. august).  
Detaljer denne søndagen,  
se lokalavisen.
Preken ved prest Ole Martin 
Andreassen.

Søndag�10.�Mai
Kveldsmøte kl 1800 med 
sang og lesninger.
Musikk ved Gro Ekeberg.
Marit Hetmann leder.

Søndag�17.�Mai��
Grunnlovsdag
Ingen gudstjeneste.

Søndag�24.�Mai
Gudstjeneste ved  
O.P. Petersens statue.
Appell m.m ved Ole Martin 
Andreassen m.fl.
Evt sammen med  
Petrikirken.
�
�

1.�pinsedag��
Søndag�31.�Mai
Kl�1100�Høytids-�
gudstjeneste
Preken ved prest
Ole Martin Andreassen.
Knelende nattverd.

Søndag�7.�Juni
Fellesgudstjeneste  
Petrikirken.

Takkedag
Søndag�14.�Juni
Preken ved prest Ole Martin 
Andreassen.
Nattverd. 

Speiding er kult! 
Bli med du også da vel

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

I skrivende stund (30. mars 2020) vet vi ingenting om når 
vi evt kan holde gudstjeneste igjen. Muligens vi må flytte 
på og stokke om på programmet. Men slik ser det  
opprinnelige programmet ut som var planlagt før vi 
måtte stenge. 
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Kjære�dere�som�er�glad�i�menigheten�vår! 

I denne tiden hvor alle samlinger er stanset i kirken, kommer det heller ingen 
inntekter inn. Utgifter til både drift og lønn fortsetter likevel. Vi er takknemlige 
om dere fortsatt kan gi deres gave enten på VIPPS til Metodistkirken i Fredrik-
stad på nr 12683 - eller direkte til menighetens bankkonto: 1000 08 66 747
 
Det kan også gis via kirkens hovedkontor, hvor det også blir gitt skattefradrag  
ved årets slutt. Pengene som sendes dit kommer tilbake til oss neste måned.  
Opplysninger om dette finnes på kirkens hjemmeside. Tusen takk for din gave!

Hilsen fra Kirkeringen
Nå som vi ikke får hatt våre vanlige samlinger får vi kjenne at vi savner det sosiale 
liv. I alle fall merker jeg det.Jeg håper dere har det bra og at koronaviruset ikke har 
fått herje med dere. Når vi får ha Kirkeringen igjen vet jeg ikke. Dere får følge med 
i avisa. I mellomtiden får vi be Gud gi oss styrke for hver dag. La oss be for  
hverandre. og hele verden. Det er mange som lider om de ikke har korona også.
Våren har mye å tilby av vakre farger i blomsterbedene og nyt fuglesangen.  
Vi har mye å være glad for. Jeg håper vi gjennom denne krisen vil kjenne på takk- 
nemlighet. Vi må lære at alt ikke er en selvfølge.. Siden vi ikke kan treffes som før 
blir det nok en fest når vi kan se hverandre igjen. Ta en telefon til en venn så får vi 
kontakt allikevel.
Se deg rundt og hent frem den daglige dose glede. Lykke til og Gud velsigne deg. 
Jeg hilser med Jes. 41.10.

Med vennlig hilsen
Marit Westberg
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GUDSTJENESTE

Jeg sitter her i en kirke 
av skogduft og dogg og dag. 
Linnea ringer til messe 
med lydløs klokkeslag. 
Og presten har intet ansikt 
og prekenen har ingen ord, 
Det hellige sakramente 
er angen av vårlig jord. 
En løvsanger kvitrer ved redet, 
en bille bestiger et strå. 
Og dybt i den signede stillhet 
hører jeg livshjertet slå. 
Det finnes en tillit i verden,
et lys over store og små.

Hans Børli

Foto: Henrik Rohde-Moe
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Forbønn vårhalvåret 2020Forbønn vårhalvåret 2020
DAG I KIRKEÅRET OG DATO MENIGHET/INSTITUSJON PREST/LEDER
1. påskedag – 
Søndag 12. april 2019

9. søndag i treenighetstiden –  
Søndag 2. august 2019

2. søndag i påsketiden – 
Søndag 19. april 2019

Svolvær 
Prest Gunnar Andersen

3. søndag i påsketiden – 
Søndag 26. april 2019

BodøDiakon Helen Byholt Lovelace

4. søndag i påsketiden – 
Søndag 3. mai 2019

Molde

5. søndag i påsketiden – 
Søndag 10. mai 2019

Trondheim 
Prest Christina Thaarup

Søndag 17. mai 2019 Centralkirken Bergen 
Prest Dag Martin Østevold 
Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta 
Marie Olafsson

Kristi himmelfartsdag – 
Torsdag 21. mai 2019

Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen 
Prest Tom G. Johnsen

Søndag før pinse – 
 Søndag 24. mai 2019

Sotra  
Prest Tom G. Johnsen 
Diakon Vetle Karlsen Eide

Pinsedag – 
Søndag 31. juni 2019

Haugesund 
Prestene Marit Bjørnevik og Tove Synnøve Tveit

Treenighetssøndag – 
Søndag 7. juni 2019

Stavanger 
Prest Torgeir Tveter

2. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 14. juni 2019

Sandnes 
Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles Jourdan

3. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 21. juni 2019

Årskonferansen

4. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 28. juni 2019

Flekkefjord  
Prest Einar Chr. Drange

5. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 5. juli 2019

Egersund 
Prest Victor Sekyere

6. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 12. juli 2019

Kristiansand og Lista 
Prest Solveig A. Skaara

7. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 19. juli 2019

Sommerfesten på Fredtun, Stavern

8. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 26. juli 2019

Kongsvinger 
Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen

9. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 2. august 2019

Hamar  

Metodistkirken i Norge
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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

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 tjenester, 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: 
Gro Merete Høyum, Kristine Larsen, Jon Ekeberg, Yngvar Kristiansen,  

pastor Ole Martin Andreassen: 
916 35 934

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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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
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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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Din lokale Malermester!
Vi utfører tjenester innen både maling og tapetsering, 
samt gulvarbeid i tørr- og våtrom.
Bli bedre kjent med oss på norenmalerogtapet.no

Denne plass er ledig 
for din annonse.

Kontakt oss for annonsering.
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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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