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Årgang 6 

Sofia Stensrød og Mbombo Milolo Tumba konfirmeres. 
Vi er i full gang med forbered-
elsene til en preken, som 

konfirmantene er godt involvert i. 

Nok en gang blir det annerledes 

enn tidligere år. Det blir sang av 

Claudia Linea Bahirize.  

Kom til kirke og feire denne store 

dagen sammen med våre 

konfirmanter og deres familie! 

 

KONFIRMASJON SØNDAG 24. APRIL 

Mange har formet skulpturer i sand av Jesus på verdens strender.  
Årets påske i Europa feires med et dypt alvor, hvor krig og brutalitet 

er bakteppet. Vi tror på en Gud som er tilstede i menneskers angst og 
nød, og i menneskers hjelpende hender. Vi ber om fred og forsoning , 

slik Jesus forsonte verden med seg selv: 
Nåde i stedet for straff. 

 

PÅSKEDIKT  AV TRYGVE SKAUG - 
på oppdrag for Frelsesarmeen i 2020 

Skjærtorsdag 

Så tok han hjertet mitt 
like etter måltidet 
takket 
velsignet hjertet og sa 
dette er mitt hjerte 
som skal banke og brenne 
for alle som ikke  trodde 
det var plass til dem 
rundt bordet her 
kom for alt er ferdig 
kom det er her 
du hører hjemme 

Langfredag 

Har du noen gang 
(midt i bekmørket) 
mistet et håp i gulvet 
hørt lyden av det 
når det knuser 
i en million skarpe små korn 
du tar ikke feil av den lyden 

det er ikke noen vits i 
å prøve å samle bitene 
men etter litt 
så må du liksom stikke hånda ned 
og kjenne 
og så ligger det der 
i ett stykke 
helt uknust 
du tror ikke på det da 
gjør du det 

Påskemorgen 

Kyrie Eleison 
jeg vet ikke hva jeg skal tro 
men nå har jeg jo lært 
å ikke gi opp å lete etter levende 
ting 
i alt det døde 
jeg har lært 
at det er plass til hele mørket mitt 
i lyset ditt 



KIRKEKALENDER  
APRIL 
Søndag 3.: 
Kl. 11.00: SPEIDERGUDSTJENESTE 
Andreas Nornes  preker. Ninni Bonden 
Nysveen leder. Speidere deltar. 
Kirkekaffe. 
Kirkevert: Kristin Hovland 
 

Tirsdag 5.: 
Kl. 19.00: Kontemplasjonskveld 
 
Palmesøndag 10: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Stig Jakobsen Tørring preker. 
Kirkevert: Alfhild J. Tørring 
 
 

PÅSKEN 
 

Skjærtorsdag 14.: 
Kl. 18.00: NATTVERDGUDSTJENESTE 
Svein Thorkildsen preker. Sangere fra 
Stallen. Hilde Sanden-Bjønness leder. 
Nattverd. Kirkevert:  Sverre Lauvstad 
 
 

Langfredag 15.: 
Kl. 11.00: PASJONSGUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness preker. Påske-
tekstene leses. Korsvandring. 
Kirkevert: Jean Baptiste Zalo 
 
1.PÅSKEDAG 17.: 
Kl. 09.00:  
PÅSKEMORGEN PÅ BYENS TAK 
Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Kirsten Eika Amsrud preker. Hilde San-
den-Bjønness leder. Blomstervandring. 
Kirkevert: Brith Nygaard 
 
Tirsdag 19.: 
Kl. 15.30: Konfirmanter 
 
Onsdag 20: 
Kl. 18.30: Menighetsråd 

 
Torsdag 21.: 
Kl. 18.30: Diakonikomite 
 
Søndag 24.: 
Kl. 11.00:  
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE 
Konfirmantene deltar. Hilde Sanden-
Bjønness. Sang av Claudia Linea Bahirize 
Kirkevert: Kristin Hovland 
 
 

MAI 
 

Søndag 1.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Elisabeth Lauvstad preker 
Kirkevert: Sverre Lauvstad 
 
Lørdag 7.: 
DUGNAD I KIRKEN—UTE OG INNE 
Kom, og ta med bøtte og kluter 
 
Søndag 8.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Kirsten Eika Amsrud preker 
Kirkevert: Alfhild J. Tørring 
 
Tirsdag 10.: 

Kl. 19.00: Kontemplasjonskveld 
 

Søndag 15.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness  
Kirkevert: Jean Baptiste Zalo 
 
Søndag 22.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Øystein Brinch preker. Sang av «Lysglimt» 
Kirkevert: Brith Nygaard 

  

 

 

 

 

Søndag 29.mai: 

Kl. 18.00: SINNSROKVELD 

Stallen og Metodistkirken åpner for en an-
nerledes kveld. Kveldens gjester: 

SØLVI KARLSEN OG MORTEN SANDUM 
Disse to tidligere rusmisbrukerne vil fortelle 
om sitt liv og veien ut i frihet, godt hjulpet 
av Blå Kors! I dag driver de A-larm, et gratis 
lavterskel-tilbud i Horten, som hjelper bru-
kere og pårørende til å bygge gode nettverk 
i et rusfritt miljø. 

 

Kom og hør dem siste søndag i mai! Mye 
god sang og musikk av Stallens sangere og 
musikere. Bjørn Lindvig og Hilde Sanden-
Bjønness leder kvelden. Det blir nattverd. 
Kirkekaffe til slutt. VELKOMMEN! 

 

Hver tirsdag  er det SPEIDERSAMLINGER: 

For beverspeidere og småspeidere kl 

17.30, og storspeidere kl 18.00. De møtes  

som oftest utendørs. Ta kontakt med 

gruppeleder Knut Aasmundtveit om dere 

er interessert. 

knut.aasmundtveit@usn.no 

Hver onsdag kl. 12.00—13.30:  

ÅPEN KIRKE  MOT BYEN 

 for alle som trenger en kaffekopp og 

noen å snakke med. Midtveis er det litt 

sang og en andakt. Her er lave skuldre 

og terskler. VELKOMMEN! 

LØRDAG 7. MAI  Kl. 10-14 

blir det dugnad i kirken både inne og 
ute. Her har vi plass til mange hender 
og føtter, til små og større jobber. 
Lysekroner skal pusses, støv tørkes, 
sitteputer bankes, det skal vaskes og 
ryddes. Ute skal det plantes, spyles, 
vinrankene våre skal bindes opp, 
utemøblene skal fram og vaskes rene, 
vinduer skal pusses.  

 

Det blir lunsj midt på dagen, og mye 
godt fellesskap! Ta med bøtter og klu-
ter, hageredskap og sakser. Åpent for 
alle å være med! 


