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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 tiden for jordbruk.
Jeg liker å bo på landet
fordi det finnes mye liv
der, derfor trives jeg i
Tistedal.
Nå er det våren. Når jeg
går tur om kvelden, ser
jeg at bønder har forberedt gårdene sine, noen har plantet. Jeg har blitt motivert til å prøve
hagearbeid denne gangen. Jeg forberedte en hage og plantet blant
annet afrikanske grønnsaker. Derfor har jeg håp om at arbeidet mitt
ikke er forgjeves, at jeg faktisk skal spise friske grønnsaker.
Under hele prosessen lærer jeg mye også.
«Derfor mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og
rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev
forgjeves». 1. Kor. 15,58.
Akkurat som bønder som bruker mye tid og ressurser og har håp om at
deres arbeid vil bære frukt, bruker kristne mye tid og ressurser på å
tjene Gud. Det er ikke et dumt spørsmål å stille: «hva skal jeg tjene på
alt dette?» Jeg tror at flere kan vitne om at å tjene Gud lønner seg på en
eller annen måte.
Livet er en gave fra Gud til oss, og når vi tjener Gud, er det som vår
gave til Gud. Gjennom vår tjeneste motiverer vi andre til å tjene Gud.
Derfor, fortsett å tjene Gud av hele ditt hjerte. Gud velsigne oss alle.
Ha fortsatt en god vår og en god sommer som snart kommer!

Velkommen til fellesskap
Tirsdag 31. mai
Kl. 12.00-14.00 Åpen kirke
Kl. 19.00 Bønnemøte i kirken
Onsdag 1. juni
Kl. 19.00 Menighetsråd
Søndag 5. juni 1. pinsedag
Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Beatrice Johansson taler.
Tirsdag 7. juni
Kl. 19.00 Bønnemøte. SMS.
Søndag 12. juni
Kl. 11.00 Menighetstur til Kari og
Jens Tveter. Ta med mat.
Tirsdag 14. juni
Kl. 19. Bønnemøte i kirken.
Torsdag 16. juni
Kl. 18.00 Fellesmøte i Vadet.
Søndag 19. juni Takkedagen
Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Beatrice Johansson taler.
Sommergave til menigheten.
Årskonferanse i Langesund
24. – 26. juni
Søndag 26. juni
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i
Metodistkirken.
Søndag 3. juli
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i
Frelsesarméen
Søndag 10. juli
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i
Tistedal kirke
Søndag 17. juli
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste på
Elim

Søndag 24. juli
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i
Metodistkirken
Søndag 31. juli
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste
i Tistedal kirke
Søndag 7. august
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i
Frelsesarméen. Taler
Beatrice Johansson.
Søndag 14. august
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Beatrice
Johansson taler.
Søndag 21. august
Ikke gudstjeneste
Torsdag 25. august
Kl. 17.00 Vaskedugnad i kirken
Fredag 26. august
Kl. 18.00 Tweens
Søndag 28. august Samlingsdagen
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Beatrice
Johansson taler.
Tirsdag 30 august
Kl. 19.00 Bønnemøte. SMS.
Onsdag 31. august
Fellesmøte på Berg bygdetun
Middag
Denne våren har vi
heldigvis igjen kunnet
servere middag i
kirken noen ganger. Det har blitt litt
rester igjen etter et par av middagene. Da fryseboksen helst bør
tømmes mest mulig før sommeren,
blir det varm mat etter gudstjenesten
på takkedagen, 19. juni. Alle
velkommen.

Ansvarsuke
30.05. – 05.06.
06.06. – 12.06.
13.06. – 19.06.
20.06. – 26.06.
27.06. – 03.07.
04.07. – 10.07.
11.07. – 17.07.
18.07. – 24.07.
25.07. – 31.07.
01.08. – 07.08.
08.08. – 14.08.
15.08. – 21.08.
22.08. – 28.08.

Dato
30.05. – 05.06.
06.06. – 12.06.
13.06. – 19.06.
20.06. – 26.06.
27.06. – 03.07.
04.07. – 10.07.
11.07. – 17.07.
18.07. – 24.07.
25.07. – 31.07.
01.08. – 07.08.
08.08. – 14.08.
15.08. – 21.08.
22.08. – 28.08.

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

Skriftleser
Gerd Imrik
--Wenche Olsen
Jorun B. Gresholt
------Stine Strandos
----Gerd Imrik
--Wenche Olsen

Kollektør/teller
Øystein Lillås
--Jens Braarud
Gunnar Bradley
------Oddbjørn Gresholt
----Hilde-Gunn
Halvorsen
--Øystein Lillås

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

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

Menighetens årsmøte ble i år holdt 12. mai. De som ønsker rapportheftet og
resultatet av valgene, kan få det ved henvendelse til kontoret.

DIAKONIENS HJØRNE
VÅR, OG SNART SOMMER
Jeg liker det ordet: VÅR!
Det bringer håp i seg.
Håp om at naturen våkner til liv igjen og slår ut
i full blomst. Akkurat slik vi opplever det nå. Og også håp til oss, vi som
strever med vårt. Alle mennesker har utfordringer, små og store. Vi må ha
håp om en enda bedre vår, der vi kan bygge opp i stedet for å rive ned.
Korona, og nå krigen i Ukraina, har påvirket oss og gjort oss med sårbare.
Jeg har et håp om fred, og at vi er rause og gavmilde medmennesker på vår
vei.
Hilsen Beate Samuelsen

Mitt bibelvers
Mitt bibelvers er Salme 27, 13-14.
Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de
levendes land. Sett ditt håp til Herren! Vær
frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren.
Jens Braarud
Jeg utfordrer Turid Pettersen.

Konfirmasjon
24. april var en stor dag i kirken da
Sandra Ruud og Per Jonathan Pettersen
ble konfirmert i en fullsatt kirke med gjester
fra både inn- og utland. Begge konfirmantene har
gått på Onsdagsklubben og går nå på Tweens.
Det er mange i menigheten som har kjent
dem i en årrekke og det var ekstra hyggelig at
de valgte å konfirmeres her.
Her er det bilde av dem sammen med presten
vår, Beatrice Johansson.

Hilsen fra Gbason Town, Liberia.
Øyvind Aske har nylig besøkt Gbason Town og har gitt oss en fersk rapport
fra arbeidet der.
Sammen med noen andre metodistmenigheter i Norge er vi i Tistedal med
å støtte bygging av ny kirke der.
Pastor og menighet hilser tilbake til Tistedal metodistmenighet! Be for menigheten i Gbason Town, for pastoren og for det nye kirkebygget.

Her er bilder fra byggingen.
På bildet til venstre er arbeidet med taket i gang.
Det har skjedd nylig og bildet er tatt etter at Øyvind
dro derfra.
Dette er bilde av pastoren, Hillary Jerbo,
sammen med familien hans, kone og fire barn.
Han er nyutdannet. Gbason Town er den første
menigheten hans. Menigheten er svært fattig så
han får veldig lite lønn og må dyrke sin egen
mat.
Onsdagsklubben i kirken vår har hvert år hatt
en utlodning der pengene har gått til et
misjonsprosjekt. Inntekten fra den siste
utlodningen gikk til arbeid for barn og unge i
den nye kirken i Gbason Town. Her ser vi
pastor og barn og ungdom når de får overrakt
pengene, 100 dollar. Gaven ble mottatt med
stor glede.

Returadresse:
Metodistkirken Tistedal
Torpedalsveien 5, 1792 Tistedal

Gratulasjoner
Våre menighetsbarn
Johanne Snøsen Johansen
Svein Leander Gabrielsen
Inger Helene Svanberg
Lisa Leana Gabrielsen
Nathalie Olsen
Lukas André Swanberg
Julian Stø Berg

f. 09.06. 3 år
f. 12.06. 4 år
f. 27.06. 7 år
f. 02.07. 3 år
f. 08.07. 10 år
f. 10.07. 2 år
f. 27.08. 13 år

Hjertelig takk
Hjertelig takk for nydelig blomst, pengegave og gode ord som jeg fikk
på 85-årsdagen min fra menighet og venner.
Varme hilsener fra Wenche Olsen
-------Tusen takk for alle hilsener, gaver og blomster på min 70-årsdag.
Hilsen Gunnar Bradley
-------Ny støvsuger.
Menigheten har fått en pengegave til å kjøpe ny støvsuger for.
Støvsugeren er nå på plass og er til glede for alle som gjør rent i kirken.
Tusen takk til giveren!
Nye vinduer.
Det er bestilt nye, vedlikeholdsfrie vinduer til kirkens underetasje.
Arbeidet med å skifte ut de gamle, gjøres på dugnad og arbeidet starter i
sommer.

