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For alle
som er glade og
vil takke Gud som er i sorg og
behøver trøst som er trette og
behøver hvile som er venneløse og
ønsker vennskap som er hjemløse og
ønsker et åndelig hjem som ber og alle
som ikke ber som behøver
en frelser som søker og
som banker på åpner denne kirken
vidt sin dør og
sier i Jesu navn:
Velkommen

Prestens side
Det er sommer, en tid til å blomstre.
For mange er sommeren en av de beste årstidene. Varmen, lyset, vakre blomster,
og senere mange frukter i hager og gårder, gir glede og tilfredshet. Det er spennende å se mennesker, fulle av liv og energi, nyte det sterke solskinnet, svømme,
grille, feste og ha det gøy. Fjoråret var imidlertid annerledes og det kan fortsatt
være annerledes i år, men vi klager ikke.
Treenighetstiden, en tid for vekst.
Pinsedag kan best beskrives som Kirkens fødselsdag. Den hellige ånds komme
markerte begynnelsen på den tjenesten Jesus hadde etterlatt for disiplene. «Gå ut
i hele verden og forkynn evangeliet for alt Gud har skapt!» (Markus 16, 15).
Fra pinsedagen leser vi om disiplenes gjerninger og hvordan de blomstret. Treenighetstiden kommer umiddelbart etter pinse. Det er en tid for å respondere på
Guds nåde gjennom vekst og fruktbarhet. Gud fylte disiplene med kraften og
brukte dem til å forkynne det gode budskapet og gjøre mirakler. Vi leser om fellesskap med troende og om bønn. Vi ser hvordan deres tjeneste blomstret selv
om det var motstand og forfølgelse. Treenighetstiden er en tid for oss til å
blomstre i tro og tjene Gud med kraft, selv når vi fremdeles har mange utfordringer.
Framveksten av Corona-viruset har forandret liv på mange måter. Vi er ennå
ikke på slutten av pandemien, men det er lys i enden av tunnelen. Som kirken ser
vi på fremtiden med lyse øyne. Vi møter fremtiden med håp og kraft til å spre
det gode budskapet og å dele den Hellige ånds frukt i verden. «Men Åndens
frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Gal. 5,22.

Velkommen til fellesskap
Tirsdag 1. juni
Kl. 19.00 Bønnemøte
Søndag 6. juni
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Øyvind
Aske taler.
Tirsdag 8. juni
Kl. 14.00 Kirkevergemøte
Kl. 19.00 Bønnemøte
Lørdag 12. juni
Kl. 15.00 Koret øver
Søndag 13. juni – Takkedag
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Gunnar
Bradley taler.
Tirsdag 15. juni
Kl. 19.00 Bønnemøte
Fredag 18. – søndag 20. juni
årskonferanse
Søndag 20. juni
Ikke gudstjeneste
Fellesgudstjenester 27. juni – 8.
august
Søndag 27. juni
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Metodistkirken. Taler fra
Elim.
Søndag 4. juli
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Frelsesarméen. Beatrice Johansson taler.
Søndag 11. juli
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Tistedal
kirke
Søndag 18. juli
Kl. 11.00 Gudstjeneste på Elim.
Taler fra Frelsesarméen.
Fredag 23. – mandag 26. juli
Sommerfesten i Stavern er avlyst.

Søndag 25. juli
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Metodistkirken. Taler fra Elim.
Søndag 1. august
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Tistedal
kirke
Søndag 8. august
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Frelsesarméen. Taler fra Metodistkirken
Søndag 15. august
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Beatrice
Johansson taler.
Søndag 22. august
Menighetstur
Torsdag 26. august
Kl. 17.00 Vaskedugnad i kirken
Søndag 29. august
Kl. 11.00 Samlingsdag. Beatrice
Johansson taler.
Mandag 6. september
Kl. 18.00 Menighetens årsmøte

En gladmelding
Presten vår, Beatrice Johansson ble
ansatt i menigheten vår i fjor og har
dette året bodd både i Oslo og i
Tistedal.
Nå har Magnus, mannen hennes,
fått jobb i Halden, og fra nå av skal
begge være fast bosatt i Tistedal. I
tillegg til 50% prestetjeneste her i
menigheten, skal Beatrice også
betjene Lillestrøm menighet.
Velkommen som tistedøler, begge
to!

Ansvarsuke
31.05. – 06.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 20.06.
21.06. – 27.06.
28.06. – 04.07.
05.07. – 11.07.
12.07. – 18.07.
19.07. – 25.07.
26.07. – 01.08.
02.08. – 08.08.
09.08. – 15.08.
16.08. – 22.08.
23.08. – 29.08.

Dato
31.05. – 06.06.
07.06. – 13.06.
09.08. – 15.08.
16.08. – 22.08.
23.08. – 29.08..

Dørvakt
Stine Strandos
Wenche Olsen
---

Vaktmester
Øystein Lillås
Bjørn Demma
Oddbjørn
Gresholt
Else Kristoffersen Terje Wibe
--Øyvind Aske
--Øystein Lillås
--Bjørn Demma
Jorun B. Gresholt Oddbjørn
Gresholt
--Terje Wibe
--Øyvind Aske
Terje Wibe
Øystein Lillås
--Bjørn Demma
Jens Braarud
Oddbjørn
Gresholt
Skriftleser
Stine Strandos
Gerd Imrik
Wenche Olsen
--Jorun B. Gresholt

Kollektør/teller
Gunnar Bradley
Oddbjørn Gresholt
--Jens Braarud
------Tor-Erik Gustavsen
----Øystein Lillås
--Gunnar Bradley

Kjøring
Bjørn Demma
Oddbjørn Gresholt
Berit Svanberg
Øystein Lillås
Kari Sol Tveter

Tlf. kjøring
975 21 437
416 63 280
974 21 307
901 68 361
954 28 073

Hvordan har du opplevd korona-tiden?
I over ett år nå har koronapandemien preget hverdagen vår på forskjellige måter,
bl.a. lite sosial kontakt, ensomhet, lite eller ingen aktivitet i kirken vår. Vi har
spurt tre personer i menigheten vår om hvordan de har opplevd denne perioden.
1. Hva har vært den største utfordringen?
2. Hva har du savnet mest?
3. Hva synes du har fungert best?
På neste side kommer svarene.

Borge Kristoffersen
1. Den største utforingen er lite sosial kontakt. Vi har ikke kunnet ha
besøk av familie og venner eller gå på besøk slik som tidligere.
2. Jeg har savnet at det i lange tider ikke har kunnet være møter i kirken.
3. Bortsett fra at vi har savnet sosial kontakt og møter i kirken, så synes
jeg at denne tiden for så vidt har gått greit. Vi har tross alt mye å
være takknemlige for. Vi har mat og klær og et godt sted å bo. Vi
kan ringe andre og gjennom TV og radio kan vi se og høre gudstjenester og møter og følge med på alt som skjer.
Øyvind Aske
1. Den største utfordringen har vært avstand til nær familie og
overgang til hjemmekontor.
2. Har savnet mest reisene til Afrika og nær kontakt med partnere
i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe - og gudstjenestene i
Tistedal. (Har ikke savnet pendlingen med VY til Oslo).
3. Det har blitt bedre tid til familien når det har vært anledning. Digitale møter med Afrika med Teams og Zoom har også fungert bra.
Heidi Svanberg
1. Det å skulle ha hjemmekontor, samtidig som man må være lærer for
barna og aktivisere dem, er veldig utfordrende. Skillet mellom privatliv og jobb blir visket bort. Og dagene føles som en tåke hvor det
er vanskelig å vite når man er mamma og når man er på jobb. Det er
sårt å måtte si nei til barna, for man må «bare» få gjort jobben. Det
har nok vært veldig uvant for dem at jeg er hjemme, men vi har jo
ikke fri. Opplever også at vi hver dag har hatt denne mørke skyen
over oss, og det har preget oss. Tenk om vi blir smittet, og tenk om
en av oss blir alvorlig syke? Hva gjør vi da?
2. Å kunne gjøre det vi vil. Vi har savnet å kunne dra på utflukter med barna, gå på
kino, besøke hverandre og kunne reise. Vi tok innimellom en tur til Sverige og det
har vært «rart» å ikke kunne dra dit.
3. Nå har vi det stort sett veldig bra sammen og derfor tror jeg vi har klart oss så bra.
Når den ene er litt nede, kan den andre løfte den andre opp. Vi har brukt mye humor
for å klare oss. Opplever jo å ha fått generelt mer tid, siden det meste har vært
stengt. Endelig fått gjort ferdig ulike prosjekter som har blitt utsatt. Men også mer
tid til å snakke sammen., være sammen, finne ut hva vi vil og hvor vi vil. Hva vil vi
egentlig med livene våre? Så mye tid til å reflektere gjør jo at man tar en liten vårrengjøring mentalt, selv om det jo har vært tungt. Heldigvis har vi vært forskånet for
mange av ulempene. Vi kjenner jo på at vi er veldig heldige, tross alt, og at vi har
klart oss bra.

Diakoniens hjørne
Teksten er denne gangen hentet fra Galaterbrevet 6,2. kap.
«Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi
lov».
Vår situasjon, med korona-epidemien, kan føles vanskelig,
men nå har vi flere lyspunkter foran oss, med vaksiner og
vår-dager. Ta godt vare på deg selv, slik at du også kan ta
vare på andre.
Med vennlig hilsen Beate Samuelsen

Mitt bibelvers
Mitt bibelvers er Jeremia 17, 7-8.
«Velsignet er den mann (kvinne) som stoler på Herren og setter
sin lit til Ham. Han (hun) er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot
bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer
ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt».
Terje Wibe
Jeg utfordrer Øystein Lillås

Silje Marie Halvorsen
Silje Marie er fra Tistedal og har trådd sine barnesko i menigheten vår. Hun har dype røtter i Metodistkirken.
Silje Marie studerer til prest og regner med å være ferdig
utdannet neste vår, men fra 1. august i år er hun ansatt i 50%
prestestilling i Fyllingsdalen i Bergen ved siden av studiene.
I to somre har hun vikariert som prest i Den norske kirke i
Hammerfest, noe som nok har gitt god og nyttig erfaring på
flere områder.
I Fyllingsdalen vil arbeidet bestå av bl.a. administrasjon,
gudstjenestearbeid og arbeid med konfirmanter og speidere. I tillegg til dette arbeidet
er det også en avtale med Betanien at presten i menigheten skal delta noe i virksomheten der.
Det blir neppe fritidsproblemer. Samtidig tror vi at det å treffe mennesker i alle livets
situasjoner, i glede og sorg, og mennesker i alle aldre, vil oppleves meningsfullt.
Vi vil ønske deg Guds velsignelse over livet og tjenesten, Silje Marie, og be om at du
må kjenne gleden ved å gå i de gjerningene som legges ferdige for deg.

Returadresse:
Metodistkirken Tistedal
Torpedalsveien 5, 1792 Tistedal

Gratulasjoner
Vårt menighetsmedlem
Anne Karin Johansen fyller 60 år 14.07.
Våre menighetsbarn
Johanne Elfrida Snøsen
Johansen
Svein Leander Gabrielsen
Inger Helene Svanberg
Lisa Leana Gabrielsen
Nathalie Olsen
Lukas André Swanberg
Julian Stø Berg

09.06. 2 år
12.06. 3 år
27.06. 6 år
02.07. 2 år
08.07. 9 år
10.07. 1 år
27.08. 12 år

Hjertelig takk
Jeg vil takke for hilsninger, blomster og gaver på 80-årsdagen min.
Tusen takk!
Hilsen Tor-Erik Gustavsen

OBS! OBS! Ny postadresse
til kirken.
I mange år har vi hatt postboksadresse.
Vi ønsker heller å få posten direkte til
kirken og har derfor satt opp postkasse ved
kirkens inngangsparti.
Adressen er:
Torpedalsveien 5, 1792 Tistedal.
(Postboksen vil kunne brukes noen
måneder framover, men bruk heller
den nye adressen).

