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BARNABAS
Barnabas er ikke blant de av lederne i den tidlige kirke vi hører mest om i Apostlenes
gjerninger. Allikevel vil jeg påstå at han var en desto viktigere mann i kulissene. Den første
gangen vi hører om ham er i begynnelsen av Apostlenes gjerninger: Han het egentlig Josef,
men ble av apostlene gitt navnet Barnabas, som betyr "trøstens sønn": Han eide en åker som
han solgte, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter (4:36).
Den neste gangen vi hører om ham er i forbindelse med Paulus' omvendelse. Paulus hadde
vært en ivrig kristenforfølger og da han oppsøkte apostlene i Jerusalem, var de naturlig nok
redde for om dette var et bakholdsangrep, et nytt innfall fra Paulus. Da var det Barnabas som
tok kontakt med Paulus, som gikk god for ham og som førte ham fram for apostlene (9:27).
Når vi tenker på hvilken avgjørende rolle Paulus senere skulle få, er det klart at dette var en
viktig hendelse.
Barnabas var også sentral i den neste store utfordringen kirken stod overfor: Ledelsen i
Jerusalem hørte rykter fra Antiokia om at hedninger - ikke-jøder - var kommet til tro. Dit ble
Barnabas sendt for å vurdere, kanskje med mye skepsis. Men Barnabas ble "glad" står det i
Apostlenes gjerninger (11:23), han hentet Paulus til menigheten i Antiokia og derfra - fra den
menigheten hvor de som trodde på Jesus første gang ble kalt kristne - ble de to - den tidligere
kristenforfølgeren og Guds redskap for å ta vare på ham - sendt ut som kirkens første
misjonærer. I konflikten mellom jøder og hedninger var Barnabas en viktig brobygger.
Den siste gangen vi hører om ham, er i forbindelse med en konflikt mellom Paulus og en
medmisjonær som het Johannes Markus. Paulus var den store og dominerende, men i denne
situasjonen tok Barnabas med seg Johannes Markus og dro en annen vei, slik at evangeliet
kunne forkynnes på flere steder og uten at en god medarbeider gikk tapt på grunn av en
konflikt (15:39).
Hva hadde skjedd uten Barnabas? Jeg tror Apostlenes gjerninger, og
dermed kirkens historie, hadde vært ganske annerledes uten ham. Disse få glimtene
viser at han var en sann brobygger, en mann av uvurderlig betydning
i kulissene.
Mennesker som Barnabas trengs også i dag: Mennesker som bærer
med seg troen ut i hverdagslivet, og som lar denne troen prege og forme
hverdagslivet, i form av praktisk nestekjærlighet, trøst og
støtte for medmennesker som trenger det, og i form av et
engasjement for å gjøre verden til et bedre sted.
Knut Refsdal
Vi ønsker
Ingrid Hemminghytt Hausmann
velkommen i kirkefamilien.
Hun ble døpt 8. mai.

Her ser vi Ingrid sammen med
storebror Johan og foreldrene;
Ida Hemminghytt Hausmann og
Aleksander Hausmann,
samt diakon Lisa Kristin Hanielsen.
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Dato

KL

Merknad

Tale

Musikk

Øyvind Hansen

Gøril Reinstad
Eriksen
Toril Nordby

Øyvind
Hanssen

4.sep
11:00

Anne
Berthling
Knut Refsdal

Knut Refsdal

Knut Refsdal
Øyvind
Hanssen
Marit Kristine
Toril Nordby
Danielsen
Vi reiser til Horten

Karin
Hemminghytt
Emil
Skartveit
Knut Refsdal

Knut Refsdal

11.sep
11:00

Samlingsdag

18.sep
11:00

11:00

25.sep
11:00

28.aug

2.okt
18:00

11:00

9.okt

Øyvind Hansen

11:00

Knut Refsdal

16.okt

11:00

13.s. i
Treenighet
Vingårds
søndag
15.s. i
Treenighet
16.s. i
Treenighet
17.s. i
Treenighet
18.s. i
Treenighet
Høsttakkedag

23.okt
11:00

Øystein Brinch

30.okt
11:00

20.s. i
Treenighet
Bots- og
Bønnedag
Allehelgensdag
23.s. i
Treenighet
MBU-dag

Øyvind
Hanssen
Gøril Reinstad
Eriksen
Øyvind Hansen

6.nov
11:00
11:00

13.nov
20.nov

Nattverd

X

X

Blomster

Kirkecafe`

Tekstleser

Kirkevert

Koret

Torunn
Hansen
Irene
Lindhom

Liv Karin
Norlin
May Vestlund

Liv Helga
Mørk
Jorunn Skiri

Kirkekaffe
v/komite

Torunn
Hansen
Ann
Kristiansen
Karin
Hemminghytt
Irene
Lindhom

Kirkekaffe
v/komite

Knut
Lindhom

Liv Karin
Norlin

May Vestlund

Lillian Iversen

Bente Hammer/
Tove Fjeldstad
Bente Hammer/
Tove Fjeldstad
Toril Nordby/
Liv Karin Norlin
Toril Nordby/
Liv Karin Norlin
Lillian Iversen

Liv Helga Mørk

Liv Helga Mørk

Ann Kristiansen

Ann Kristiansen

Torunn Hansen

Jorunn
Kristiansen
Mie/Lita Haddal
Torunn Hansen

Jon Anders
Arntzen
Knut
Lindhom
Thomas
Bakundukize

Lindhom
Vidar
Fjeldstad
Veronika
Hegglund
Jorunn Skiri

Knut

Veronika
Hegglund
Vidar
Fjeldstad
Jorunn Skiri

X

MK`s sangkor
Sarpsborg
X

Jon Anders
Arntzen
Thomas
Bakundukize

Lillian
Iversen

Veronika
Hegglund
Mie/Odd
Haddal
Bente
Hammer
Liv Helga
Mørk
Irene
Lindhom

X

X

Sangkoret fra
Tistedal

Vidar
Fjeldstad
Veronika
Hegglund
Liv Karin
Norlin
Liv Helga
Mørk
Bente
Hammer
Irene
Lindhom

Husbibelgruppe

X

Fredagsklubb

1/10 hos Lillian Iversen
6/10 hos Nordby
3/11 hos Haddal

Gøril Reinstad
Eriksen
Øyvind
Hanssen
Øyvind
Hanssen

Guttas forum

26/8, 30/9, 28/10,
25/11

Lisa Kristin
Hanielsen
Knut Refsdal

Barneklubben

Siste tirsdag i hver
mnd.
27/9, 25/10, 29/11

1. s. i
Advent

Formiddagstreff

Torsdag i oddetallsuker
kl. 16.30 – 18.00
Start 1/9

11:00

Sangkoret

Mandag kl. 12 i oddetallsuker
29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10,
7/11, 21/11

27.nov

Øver hver mandag
kl. 19.00
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MØT VÅR NYE PREST – KNUT REFSDAL
På Årskonferansen i sommer tok Knut Refsdal over som prest etter diakon Lisa Kristin Hanielsen
som har blitt trosopplærer i Gjerdrum menighet i Den norske kirke.
Menighetsbladet har møtt Knut Refsdal.
-Knut kan du fortelle litt om deg selv?
-Jeg kommer opprinnelig fra Porsgrunn. Jeg vokste opp i Metodistkirken og var aktiv i barne- og ungdomsarbeidet til jeg flyttet
derfra for over 30 år siden. Etter bibelskole og presteseminar i Bergen kom jeg til Sarpsborg. Her var jeg prest i 10 år.
Menigheten her hadde et sterkt forhold til kultur- og samfunnslivet i byen. Dette har utvilsomt satt sitt preg på min måte å vært
prest på. Kort etter at jeg kom til Sarpsborg brant kirken ned til grunnen. Dette ble en utfordring til å tenke kirke helt fra
«scratch». Senere gikk veien til Norges kristne råd, etter det var jeg biskopsassistent for biskop Øystein Olsen i fire år. Så var
jeg avdelingsleder i Personalpartner her i Moss hvor jeg bistod folk med å vurdere sin arbeidsevne og komme inn i arbeidslivet
igjen. Deretter var det tilbake til Norges Kristne Råd som generalsekretær i 6 år. I de ulike jobbene fikk jeg både innblikk i folks
liv og i kirkenes liv både nasjonalt og internasjonalt. Ikke minst ble jeg kjent med forholdene for kirkene i Afrika og Midtøsten.
De siste fire årene har jeg så vært tilsynsprest. Jeg har vært heldig å få gjort mye variert, og mye som jeg har hatt lyst til å gjøre.
Jeg føler meg privilegert som har hatt spennende oppgaver hele tiden. Oppgaver som har vært med å berike meg hele veien.
-Hva kom det så av at du sa ja til å ta ansvaret for Moss i 40 prosent stilling midt i din tilsynsprestperiode?
-Jeg kjenner på en lyst og motivasjon til å jobbe med gudstjeneste og forkynnelse og å være tettere på et lokalt menighetsliv.
Dette gleder jeg meg veldig til å ta fatt på nå. Dette er nok hovedgrunnen, og så driver vi og jobber med «Kirke på nye måter»
for tiden og da er det kjekt å gjøre erfaringer fra det lokale menighetslivet. Dette kan være nyttig både for meg som tilsynsprest
og for kirken sentralt og nasjonalt. Det er å sitte med skoa på!
Da Knut som nå har bodd lenge i Moss blir spurt om hvilket inntrykk han har fått av byen svarer han: -Jeg har bodd i Moss i
over 20 år og trives godt i byen. Både ungene som nå har blitt voksne og jeg og Åshild ser på byen som vårt hjemsted. Han
forteller at han etter hvert har fått en stor kontaktflate i ulike miljøer. Han trekker fram naturen som han ikke minst i
koronaperioden har fått gjort seg godt kjent med turterrenget i Mossemarka, Jeløy og Rygge. -Jeg føler virkelig at dette er
hjemme! Gjennom Åshild har jeg blitt godt kjent i det blomstrende kulturlivet både med musikk og teater. Byen er passe stor
det går an å ha en oversikt. Du har egentlig alt. (Her kan vi jo føye til at Knuts kone Åshild Skiri Refsdal er en viktig stemme i
byens musikkliv.)
På spørsmål om hvilke planer, han har for arbeidet i menigheten, er han snar til å understreke at han ikke ønsker å forandre
menigheten, men at han vil gjerne bidra til at det menigheten driver med skal
bli mer synlig i bybildet. Han ønsker ikke å introdusere en mengde nye
aktiviteter, siden mye fungerer bra som det er. -Det handler mer om hvordan vi
bruker de ressursene vi har. Det er mange flotte mennesker her. Jeg vet at
menigheten har hatt planer om å gjøre noe diakonalt. Vi får se om det er noen
muligheter her. Her kan det føyes inn at Knut er nestleder i landsstyret i
Blå Kors. Knut minner om at Metodistkirken har under utvikling et veldig
spennende samarbeid mellom menighetene og de tre
Betanieninstitusjonene.
Hva venter så den nye presten av oss i menigheten? Han har jo tross alt bare 40
prosent stilling. Knut understreker at mange gjør en formidabel innsats. Han
tror ikke det blir så stor forskjell, men er innstilt på å ta ansvaret for to
gudstjenester i måneden, skaffe folk til de øvrige gudstjenestene, utføre
kirkelige handlinger og daglig ledelse.
Vi som kjenner Knut vet at han har stor arbeidskapasitet. Han har for eksempel
de siste to årene tatt praktisk-pedagogisk utdanning og undervist på
Kirkeparken ved siden av jobben som tilsynsprest, derfor kan det være naturlig
å slutte intervjuet med å spørre hva han slapper av med.
-Jeg har en stor venneflokk som jeg liker å være sammen med dessuten er jeg
leder i Moss Idrettslag noe som jeg liker å drive med. Dette er jo ikke noe å
slappe av med, men er i hvert fall noe annet enn det daglige. Og så er det
Liverpool, da.
Jeg liker å se kampene sammen med gode kamerater. Det er virkelig
avslappende og deilig. I tillegg blir det jo en del praktiske ting med hus
og hage.
Menighetsbladet takker for praten og ønsker Knut Refsdal
velkommen som menighetens prest!

Lars-Erik Nordby

Knut Refsdal fikk utnevning til Moss
Menighet på gudstjenesten i Porsgrunn
ved Årskonferansen i sommer.
Foto: Karl Anders Ellingsen/Brobyggeren

NY HØST, NYE MULIGHETER OG NYE SJANSER!
Vi skriver sensommer 2022 og alle aktiviteter er nå i startgropa foran et
nytt arbeidsår. Det er med glede og forventning vi ønsker
prest Knut Refsdal velkommen til tjenesten som prest i vår
menighet! Vi er meget takknemlige for at kirkens kabinett sammen med Knut - kom fram til en slik løsning.
«Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg i Moss.»
Nå er jo ikke Moss et nytt bekjentskap for Knut prest. Han har allerede
bodd her i mange år og har opparbeidet seg et flott nettverk som vi får
gleden av å benytte. Både menighetsråd og
menighet er klare for oppgaver til det beste for menigheten og byen vår!
Sammen med vår nye prest skal vi gjøre Moss til et enda bedre sted å bo
og virke!
Menighetsrådet jobber også med erstatter for den delen av Lisas jobb som
var en barnearbeiderstilling. Vi har noen navn på blokka og vi har tro på
at vi har funnet en erstatter i løpet av september måned. Sammen skal
menighet, menighetsråd, daglig leder, frivillige og andre ansatte gjøre
vårt til å bidra til at Metodistkirken skal være en relevant, åpen og vital
kirke hvor mennesker finner tro og tilhørighet og utrustes til tjeneste som
Jesu etterfølgere.
God høst til alle sammen!
Menighetsrådet v/ Øyvind Hanssen

Menigheten takker av diakon og barnearbeider
Lisa Kristin Hanielsen for flott tjeneste i Moss de
siste årene. Vi ønsker henne lykke til med nye
oppgaver i Gjerdrum menighet på
Romerike!

MÅNEDENS SALME
August: «Det fins et hellig kall til å forandre»
Denne sangen ble skrevet av seks brasilianske metodister i 1983. Den ble fort populær i kirkelige ungdomsmiljøer i Brasil, og
Vidar Kristensen oversatte den til norsk som en del av en musikal, «Det lovede land», som Rønningen folkehøyskole satte opp i
1994. Betydningen av fellesskap understrekes gjennom hele sangen.
Melodien er laget i sjangeren marcha-rancho, som særlig blir brukt under karnevalsparader i Brasil.
Versene går i moll, mens refrenget går i dur, og får ordene «Velkommen inn» til å klinge både frigjørende og oppriktige:
«Velkommen inn! Gud som har kalt oss, har bruk for enhver. Du er verdifull og viktig her!»
September: «Bortom tid og rom og tanke»
Denne sangen vant en salmekonkurranse i regi av Norges Kristelige Studentforbund i 1999, i forbindelse med forbundets 100årsjubileum. Den er skrevet av Heidi Strand Harboe og melodien er laga av Carl Petter Opsahl.
Sangen skiller seg fra andre jubileumssanger. Den handler verken om historie, fest eller feiring, men er en sang for travle men
nesker midt i livet som trenger å stoppe opp og ta en pause. Den er en gave til alle som ønsker kraft til å «leva midt i livet».
Oktober: «Det er godt å være sammen»
Denne sangen er hentet fra Mukulamessa, som kom til Norge på 1990-tallet, og som tok med seg tanken om bønnevandring inn
i norske gudstjenester. En Mukulamesse likner på en Thomasmesse, men er tilpassa barn. Mukula er et finsk ord som betyr
blomsterløk som skal spire og vokse, og messa er til for at barna skal spire, vokse og utvikle seg.
Det ble skrevet flere sanger til Mukulamessene. Disse ble oversatt til norsk av Vidar Kristensen.
November: «Fordi han kom og satte spor i støvet» («Håpstango»)
Denne sangen ble skrevet av den argentinske metodistbiskopen Frederico José Pagura (1923-2016). Den ble fort populær i
Skandinavia etter at Holger Lissner oversatte den til dansk og Estrid Hessellund til norsk. Senere har Sturla Stålsett laget en
alternativ oversettelse, som vi skal benytte.
Sangen forteller om hvordan Jesus møtte mennesker da han gikk omkring på jorda, og hvordan Gud møter mennesker i dag.
Begge deler gir kraft til å holde ut, også i krevende tider, for Gud er nær i alt som skjer.

KJØRELISTE

MITT BIBELORD

Trenger du transport til
kirken, eller har du bil og
kan bidra med kjøretjeneste?
Meld fra dagen før til
Knut Lindhom tlf.90025763.

Så blir de stående , disse tre:
Tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.
1. Kor 13,13
Jeg utfordrer Bjørn Hansen
Turid Simensen

