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MUSIKK- OG HØSTOFFERFEST 9. OKTOBER 2022 kl. 18.00 
Enebakk Brass og gruppa «Lysglimt» 

 

 
 

Velkommen til årets høstofferdag, som blir en flott musikalsk fest på søndagskvelden. 

Enebakk Brass kommer med sin fyldige og fengende musikk, og gruppa «Lysglimt» vil 

bidra med sang på  deler av musikken. Messingbandet har dessuten god trening på sal-

mer og sanger, hvor de flere ganger har spilt i Enebakk kirke. De ønsker derfor også å 

akkompagnere oss på vår kjente sangskatt. Rykter sier at vår nabo-metodistmenighet i 

Moss har tenkt å komme til denne festen, og det synes vi er veldig hyggelig! Det blir ing-

en gudstjeneste på formiddagen, i år satser vi alt på kvelden. Her får vi gi vårt høstoffer, 

synge og trampe takten, og samtidig få noen ettertankens ord av presten. Bevertning blir 

det også. Ta gjerne noen med deg, for her er det rom for alle! 

 

ÅRETS MISJONSSTEVNE I PORSGRUNN  
går av stabelen tirsdag 13. september kl, 12.00. (på formiddagen denne gangen). De som 

vil være med  bør møte utenfor kirken i Horten kl 10.45. Vi håper noen med bil kan møte 

opp der, og ta med passasjerer. Runar Byberg fra Misjon uten grenser er dagens gjest. 

 

SINNSROKVELD SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 18.00 
Det blir ny Sinnsrokveld siste søndag i september. Hvem som blir dagens gjest er ennå 

ikke helt avklart, men Bjørn Lindvig fra Stallen og Hilde Sanden-Bjønness har ansvar for 

kvelden. Stallen-sangerne med musikere kommer. Det blir nattverd, og en «Hjerte-til-

hjerte»-deling underveis. Kirkekaffe bys det også på. Åpent for alle! 

I kirken vår pynter «engler» alteret 
hver uke, enten det skjer noe i kir-
ken eller ikke. Grunnen er at de ikke 
bare pynter for menneskene som 
kommer innom, men for Gud. I kir-
kens bakhage fins det blomster å 
bruke i sommerhalvåret, ellers bru-
kes andre hage– og villblomster, 
men også rikelig med innkjøpte som 
vi aldri får regning på. Guds velsig-
nelse åpenbarer seg uten ord dag 
etter dag. I takknemlighet til Gud 
takker vi for alle tjenester som  i det 
stille utføres i menigheten. 



KIRKEKALENDER  
SEPTEMBER 
Søndag 4.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Samtalepreken mellom pastor Zvonimir 
Vojtulek og muslim Ismet Hodzic: 
«Hvordan skape fred?» 
Hilde Sanden-Bjønness leder 
Kirkevert: Kristin Hovland 
 

Tirsdag 6.: 
Kl. 19.00: KONTEMPLASJONSKVELD 
 

Onsdag 7.:  
Kl. 12-14: ÅPEN KIRKE – høstsesongen 
er begynt. Andakt kl. 12.45.  
NB! HVER ONSDAG GJENTAS DETTE 
 

Søndag 11.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness preker. Natt-
verd. Kirkevert: Jean Baptiste Zalo 
 
Kl. 18.00: «ALLSANG I SENTRUM» 
Felleskirkelig samling i Sentrumskirken, 
som har 50 års jubileumsuke som ar-
beidskirke 
 

Tirsdag 13.: 
Kl. 12.00: (merk tiden!) 
MISJONSSTEVNE i Porsgrunn 
Runar Byberg fra Misjon uten grenser 
er dagens gjest. I tillegg blir det sang av 
Immanuelkoret. God bevertning 
 

Kl. 18.30: Diakonikomite 
 

TROS– OG LIVSSYNSUKE I TØNSBERG 
15.—18. september 
 

Søndag 18.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Stig Jakobsen Tørring preker. Sang av 
Lysglimt. Kirkevert: Alfhild Jakobsen 
Tørring 

Søndag 25.: 
Kl. 18.00: SINNSROKVELD 
Ansvar: Bjørn Lindvig og Hilde Sanden-
Bjønness. Nattverd. Kirkekaffe 
Kirkevert: Stig Jakobsen Tørring 
 
 

OKTOBER 
 

Søndag 2.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness 
Kirkevert: Kristin Hovland 
 
Søndag 9.: 
HØSTOFFERDAG 
Kl. 18.00: MUSIKK- OG HØSTOFFERFEST 
Enebakk Brass og Lysglimt 
Hilde Sanden-Bjønness 
Høstoffer opptas og kirkekaffe 
Kirkevert: Brith Nygaard 
 
Tirsdag 11.: 
Kl. 19.00: KONTEMPLASJONSKVELD 
 
Søndag 16.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Øystein Brinch preker, Kirsten Eika Ams-
rud leder. Nattverd.  
Kirkevert: Sverre Lauvstad 
 
Søndag 23.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness preker 
«Møtepunkt» synger 
Kirkevert: Jean Baptiste Zalo 
 

Søndag 30.: 

BOTS- OG BØNNEDAG 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Kirsten Eika Amsrud preker. Hilde Sanden-
Bjønness leder. Kirkevert: Alfhild J. Tørring 

  

 

 

 

 

TO BOSNIERE MØTES I EN 
SPENNENDE GUDSTJENESTE 

4. SEPTEMBER KL. 11.00 
Kristne Zvonimir Vojtulek og muslimen Ismet Hodzic 
møtes til en samtalepreken om hvordan vi kan skape 
fred ut fra hvert vårt religiøse ståsted. Ofte ser vi på 
mennesker med en annen religion som en trussel, men 
langt oftere står vi skulder til skulder for det gode i ver-
den. Muslimene har samme stamfar som både kristne 
og jøder, nemlig Abraham, vi står ikke langt fra hver-
andre når vi går i dybden. Gud er den  samme. 

 

Det er Vojtulek (Vojta) som har tatt initiativet , og han 
og Ismet skal dele ærlige tanker om det å skape fred. 
Begge kommer fra Bosnia. Mens Vojta er medlem av vår 
menighet, er Ismet medlem og styremedlem i Det Is-
lamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina i Norge. Han 
er også nestleder i en «Humanitær Organisasjon for 
Barmhjertighet i Vestfold».  
 

Vojta sier at han har samarbeidet med Ismet i flere år 
ang. interreligiøst arbeid og andre viktige temaer som 
omhandler brobygging mellom religioner, og fredsska-
pende arbeid. Ismet kom til Norge som krigsflyktning, 
og har opplevd krigen på nært hold. På tross av krigens grusomheter som ofte har 
(mis)brukt nettopp religion som årsak for etnisk utrenskning og krig, har Ismet 
forkynt fredens budskap på vegne av sin Islamske tro. 
 

Denne gudstjenesten er en god opptakt til en «Tros- og livssynsuke», som går av 
stabelen 15.—18. september i Tønsberg. Her legges det vekt på at vi alle kan bi-
dra til å skape et livssynsåpent samfunn i motsetning til et livssynsnøytralt sam-
funn, som hevder at alle trosuttrykk bør lukes bort i det offentlige rom. Vi har et 
ansvar for å vise respekt for hverandres tradisjoner og tro, lære om og av hver-
andre, arbeide for likeverd og fellesskap. Det er viktig å vise at det er naturlig å 
tro på noe man har blitt overbevist om uten å måtte gå til angrep på hverandre.  
 
Torsdag 15. september vil det stiftes et STL-styre (Samarbeidsråd for tros- og livs-
syn) for Vestfold på Tønsberg-ordførerens kontor, og deretter skal det opprettes 
et råd for alle tros- og livssynssamfunn, hvor alle kan få møte med 2 representan-
ter hver. Hilde Sanden-Bjønness er nominert til å sitte i dette styret som represen-
tant for Metodistkirken. Det kommer mer informasjon om denne uka etter hvert. 

 SPEIDERNE  
møter hver tirsdag.  

Kontaktperson: Knut Aasmundtveit, 

tlf: 91612177 


