Begivenhetsrike dager i St. Mikael!

Ottar Mikael og diakonene Erik Matias og Håkon Johannes

Fra søndag 26. t.o.m. 29. september hadde vi besøk av snart-biskop Ottar Mikael.
Etter å ha vært foredragsholder på oldkirkelig forum i Halden lørdag 25. deltok han på
messen på søndag. Søndag til onsdag hadde han samtaler med menighetens ulike tjenere og
med menighetsrådet. Besøket ble avsluttet med en godt besøkt messe på Mikkelsmess hvor
også bl.a. biskop Roald og erkedegn Tom Hængsle deltok, og hvor og snart-biskop Ottar
Mikael prekte.
På søndagen messe hilste Ottar Mikael menigheten. Han brukte de tre engelske ordene
Man – Movement – Monument for å beskrive hvordan et engasjement i f.eks. en kirke
kan utvikle seg. Det som starter med entusiastiske mennesker, kan utvikle seg til en
bevegelse som river med seg mange, men kan også ende opp som et forsteinet monument.
Det har hendt før, men bør ikke skje med oss, sa han. Vi er ei ung kirke med mye
engasjement. Vi er i bevegelse. Vi har levende gudstjenester. Disse gudstjenestene starter
når hvert menighetslem legger ut hjemmefra på vei til kirken, går inn kirkedøren, og lar seg
engasjere i liturgien. Denne bevegelsen vitner for folk om tro og om at her er det noe viktig å
være med på. Det er det vi treng for at vår movement ikke skal forsteines. Slik smitter tro
mellom menneskene. Slik blir mennesker frelst og fortapte døtre og sønner finner hjem til
Faderen, avsluttet Ottar Mikael.

Håkon Johannes

Mikkelsmess, menighetens patronsfest, ble nok en merkedag i menighetens liv.
Denne gang skjedde det ved at vår subdiakon Håkon Johannes Andersen ble ordinert til
diakon av Biskop Roald Nikolai. Håkon er tiltenkt tjeneste som diakon i St. Johannes
menighet i Oslo, derfor var det ekstra gledelig å se mange venner fra Oslo her.
Etter messen var det kirkekaffe. Biskop Roald Nikolai satte i sin hilsen til Håkon Johannes ord
på det mange kjenner på, nemlig at Håkon besitter visdom og forstand allerede før han får
embedet! Han overrakte sin personlige pyx (liten metalleske til bruk for oppbevaring av
oblater) til bruk ved bl.a. sykekommunion. En gest med stor symbolsk verdi!

Det ble hilsninger og gaver bl.a. fra menigheten ved sogneprest Tore Andreas og fra prost
Asle Ambrosius. Alle uttrykte stor glede over at Håkon så villig går inn i tjenesten.

Bløtkake og kaffe til alle avsluttet et gledelig dag og et begivenhetsrikt besøk av Ottar
Mikael.

