
 

NYHETSBREV PÅ PAPIR FOR  
Mai & Juni 2020 

Dette nyhetsbrevet henvender seg primært til alle som ikke har tilgang på 
Facebook og andre digitale medier. Her er det en del saker vi har skrevet om 
de siste ukene. Derfor kan du som har slik tilgang oppleve at du har lest noe 
av dette før.  
  



FORSIKTIG OPPSTART ETTER KORONA VIRUSET 
 

5. mai fikk menigheten en 
smittevernveileder for menigheter og 
ansatte utarbeidet av ressursgruppa i 
Metodistkirken i Norge. 
Smittevernveilederen bygger på en 
veileder utarbeidet av Norges kristne 
råd.  
 

Denne er utarbeidet etter mal for bransjestandarder utgitt av 
Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen må behandles, tilpasses og vedtas av 
menighetsrådet. Praktiske ting må legges til rette og rutiner bestemmes.  
Vi håper at vi kan ha en eller to samlinger før sommeren, men ingenting er i 
skrivende stund vedtatt. Men forhåpentligvis kan vi starte for fullt fra høsten av.  

 

Ingen foreninger samles før sommeren 
Planlagte foreninger:  
24. August kl 1130 
Kirkeringen  
2. september kl 1130 
Hjelpeforeningen  
9. september kl 1800 MK  
 

 
 
Tusen takk! 

Vi er glade over at vi er medlemmer av en 
menighet som har medfølelse og 
kjærlighet for oss. Vi kan fortelle at vi 
begge er erklært kreftfrie. Vi vil gjerne 
få takke alle som har vist interesse og 

som har sendt mange bønner for oss. Vi 
har begge følt oss omgitt av kjærlighet og 

bønnens kraft helt konkret, og det har vært 
til stor hjelp i både vonde og gode dager.  

Hilsen Marit og Tom Simensen   



3 fra Fredrikstad MS 
speidergruppe inn i det nye 
styret for speiderne 
Metodistkirken Speiderkorps 
hadde sitt årsmøte/Korpsting i 
mars. Pastor Ole Martin 
Andreassen ble valgt som 
korpsleder, Rino Hermansen ble valgt inn som sekretær og Erika 
Kurahachi som styremedlem.  

Digitale gudstjenester og andakter 
På Metodistkirken i Norge sine 
hjemmesider Metodistkirken.no legges 
det ut hver dag en andakt kl 0800 fra 
ansatte og prester i Metodistkirken. Hver 
søndag legges det også ut en 

gudstjeneste fra en av menighetene våre. Vi vet at det er ikke alle som 
har tilgang til slike digitale medier. Trenger du praktisk hjelp til å kjøpe 
inn et nettbrett eller lign, eller hjelp til å finne frem på internett så kan 
mange hjelpe deg. Ta kontakt med prestekontoret så ser vi hva vi 
klarer. 

Datakurs/mobiltelefonkurs 
I mars hadde vi et kurs i mobiltelefonbruk. Vi var 10 
deltagere. Hvis det er interesse for et nytt kurs, ta 
kontakt med Kolbjørn Westberg eller pastor Ole Martin 
Andreassen  

 
 

Sogneprest Jon Albert Ihlebæk   
Slutter i sin stilling i august. 24. august er det 
planlagt en avskjedsgudstjeneste for ham. 
Metodistkirken legger sin gudstjeneste til 
Domkirken denne søndagen. Vi takker for 
godt samarbeid gjennom mange år med Jon 
Albert og ønsker ham alt godt som 
pensjonist.  



Nyheter fra Metodistkirken i Norge/ 
Østfold 
I skrivende stund har det ikke kommet så mange 
meldinger om endringer i ansettelser i 
Metodistkirken. Gunnar Bradley som i en årrekke 
har vært administrativ leder av kirken gikk inn i 
pensjonistenes rekker 20. april. Anne Bertling 
som har vært pastor i Moss i over 30 år slutter i 
sin stilling nå til sommeren (Pensjon). Det er 
diakon Lisa Kristin Hanielsen som vil ta over 
ansvaret for menigheten i Moss. Lisa Kristin er 
også nyvalgt leder av MBU. Det er også meldt at 
pastor Ray Svanberg slutter (Pensjon) i sin stilling 

i Tistedal. Det er ikke kommet noen meldinger hvem som tar over etter 
han. Petrikirken søker etter ny daglig leder i menigheten, men det er i 
skrivende stund ikke ansatt noen i denne stillingen. Pastor Svein Veland 
går ned i 50% (Pensjon) stilling fra høsten av. Lasse Nordby fortsetter i 
Mysen, Hilde Augunsen i Sarpsborg, Albert Andersen Gjøstøl i Halden 
og Ole Martin Andreassen i Fredrikstad.  

 
Fra uke til uke  

. april døde vår venn Irene Andersen, trett og mett av dage. Hun ble 
begravet fra Leie gravlunds kapell onsdag 29.04. hvor pastor Ole 

Martin Andreassen forrettet og Mats Andre Soli spilte. Vi lyser fred over Irene 
Andersens gode minne iblant oss.   
 

øndag 26. april bar Andreas L. 
Nordby og Sara Charlotte Sandholtet 

lille Fredrik til dåpen. Fredrik er 
oldebarn av Sigrun og Iuell Nordby. Det 
var sang av Susanne P. Arnesen: Det ble 
en fin stund selv om vi savnet hele 
menigheten, speiderne, Toneklang m.fl. 
Vi gratulerer familien. Fotograf og 
kirketjener: Kolbjørn Westberg.  
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enighetens årsmøte ble avholdt digitalt som en «pastoralkonferanse» 
dvs at det var menighetsrådet og tilknyttede pastorer som deltok. 

Rapporter og regnskap ble behandlet. Valg ble utsatt til et senere 
menighetsmøte når vi kan samles igjen.  
 

redag 15. Mai gifter navn Maria Veel og Kjetil Higdem 
Hammershaug seg. Det er pastor Ole Martin 

Andreassen som er vigselsmann. Maria er datter av Liv 
Ingrid Beck Veel og barnebarn av Ingrid og Øivind Beck 
Andersen. Kjetil er fra Lillehammer. Brudeparet har til 
sammen to barn som begge er døpt i vår kirke. Vigselen blir 
avholdt utendørs med kun få tilstede.  
 

å Facebook ser vi at Seigkællane ikke ligger og sover på sofaen. Hver 
mandag i denne tiden har de delt seg opp i mindre grupper og gått gode 

turer. Bra jobba guttær!  
 

imen Meistad Hermansen og Kolbjørn Westberg fortjener også gode ord 
med alt hva de har gjort med filming i kirken den siste tiden. Takk for godt 

arbeid begge to! 
 

onfirmasjonen er foreløpig flyttet til 3o. august 
 

 

etodistkirkens årskonferanse er flyttet til november. Og 
generalkonferansen som skulle vært nå i mai er flyttet til 2021. 

Det betyr at valget av ny biskop på vår sentralkonferanse er flyttet til 
høsten 2021 ev våren 2022.   

 
 – Barne- og ungdomsrådet 
har fått VIPPS. Endelig har 

BUR fått sitt eget Vippsnummer. Det nye 

nummeret er 606292 som skal brukes til gaver, 

inngangspenger på klubben osv.  
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I årsrapporten og på våre digitale sider har vi delt dette 
bildet nå i april. 

 
På galleriet i kirken har vi dette monogrammet. 
De greske bokstavene chi og rho (ΧΡ) er de to første bokstavene i det 
greske ordet «ΧΡΙΣΤΟΣ» (=Kristus) og utsagnet «In hoc signo» som kan 
oversettes med «under dette tegnet skal vi seire» Og til slutt de greske 
bokstavene Alfa og Omega som viser til bibelverset fra Åp 22,13 Jeg er 
Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. 
Selv om vi ikke får komme sammen for å be, synge, lese ordet osv så er 
Kristus alltid tilstede i sin kirke og sin menighet. 
Jorunn Wendel gjorde oss oppmerksom på at vi ser dette merket når vi 
går ut av kirken. Som et siste budskap/hilsen når vi går ut i tjeneste.  
Er det noen som vet hvor lenge dette har hengt i kirken vår?  

 
 
Takk for gaver til nytt piano i menighetssalen.  

 
Det kommer stadig inn noen 
gaver til nytt piano i 
menighetssalen. Takk for alle 
som bidrar.   
 
  



En salme i tiden: 
Guds kjærleik er som stranda og 
som graset, Som vind og vidd og 
jord og allheims rom. Vi fridom 
fekk å buder, gå og koma. Å seia 
ja til Gud og seia nei. Guds 
kjærleik er som stranda og som 
graset, Som vind og vidd og jord 
og allheims rom. 
 
Vi vil ein fridom der vi er oss 
sjølve, ein fridom vi kan gjera 
noko av, der ingen tomleik finst, 
men rom for draumar. ei jord der 
tre og blomar kan slå rot. Guds 
kjærleik er som stranda og som 
graset, som vind og vidd og jord 
og allheims rom. 
 
Og endå er det murar oss 
imellom, og gjennom sprinkelverk 
vi tøyer hand. Vår fangerom er 
murt av redsle-steinar, og 
fangekleda er vårt stengde eg, 
Guds kjærleik er som stranda og 
som graset, som vind og vidd og 
jord og allheims rom. 
 
Å døm oss, Herre, frikjenn oss i 
domen! I di forlating fridom finst 
og von. Den rekk så vide som din 
kjærleik vandrar, til folk av kvar 
ein rase og nasjon. Guds kjærleik 
er som stranda og som graset, 
som vind og vidd og jord og 
allheims rom. 

En aktuell salme i disse dager er 
denne salmen: Guds kjærleik er 
som stranda og som graset. 
Skrevet av svenske Anders 
Frostenson i 1968 og oversatt av 
Alfred Hauge i 1973. Melodien er 
av Lars Åke Lundberg.  
 
Jeg husker at vi sang den i vårt 
bryllup. Men det var nesten bare 
Laila og jeg som sang – Nærmest til 
hverandre. At kjærligheten er stor 
og vid som landskapet.  
 
Trede verset starter med: Og endå 
er det murar oss imellom, og 
gjennom sprinkelverk vi tøyer 
hand. Jeg vet det er mange som 
opplever dette i disse dager. At 
man er stengt inne. Stengt inne av 
myndigheter og regler, men også 
av frykt for seg selv og andre.  
 
Når disse tankene kommer til oss 
er det godt å kunne ta frem salmer 
som denne. Å renske strupen og 
minne seg selv og andre på at Guds 
kjærlighet ikke kan begrenset av 
virus eller regler. I di forlating 
fridom finst og von. Den rekk så 
vide som din kjærleik vandrar, til 
folk av kvar ein rase og nasjon 
 



Kalender – Foreløpig vet vi ikke når vi kan starte opp igjen, 
men vi vil ta kontakt med alle når vi vet noe mer. Det som 
stod på planen før nedstengningen var:  
 
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 Høytidsgudstjeneste 
Preken ved prest 
Ole Martin Andreassen 
Knelende nattverd 

Søndag 7. Juni 
Fellesgudstjeneste Petrikirken –   
 
Takkedag 
Søndag 14. Juni 
Preken ved prest Ole Martin 
Andreassen. Nattverd 
 

 
Husk givertjenesten  
I en situasjon der mange gudstjenester må utgå, 
finner vi det riktig å minne om at givertjenesten 
kan ivaretas uten at vi fysisk møtes. Kirkens 
utgifter fortsetter selv om vi stenger dørene, 
derfor er vi avhengig av at vi fortsetter å gi våre 
gaver til menighetens arbeid.  

Bruk VIPPS 12683 - eller vårt Kontonr 1000 08 66 747 
Det finnes også muligheter å gi via ordningen "skattefrie gaver"  
Ta kontakt med pastor eller metodistkirkens hovedkontor for mer info   
 

Husk å ta vare på hverandre videre i denne tiden.  
Bruk telefonen flittig og tenk og be for hverandre. 

 
Vi gleder oss til å møtes igjen. 

På vegne av fellesskapet Ole Martin Andreassen 


