Metodistkirken i Larvik
Nr. 1 februar –mars 2022 89. årgang

Returadresse:
Metodistkirken
Postboks 151,
3251 Larvik

Trykket 10.februar 2022
Telefon kontor:
33 18 17 94
Kontortider:
Tirsdag og onsdag
09:00-12:00.

12

Besøksadresse:
Haraldsgt. 4

Nettside:
metolarvik.no

Bankkonto: 2510.09.55078
Postadresse:
Postboks 151
VIPPS:
3251 Larvik
85548
kontor@larvik.metodistkirken.no

Misjonsdag 6.mars—vi støtter Agape i Tanzania

STØTT VÅRE ANNONSØRER, DE STØTTER OSS

Hverdagstro
Det har vært utfordrende å være menighet i disse tider med coronarestriksjoner.
Nå øyner vi en mer normal hverdag. Troen
på Jesus er ikke alene knyttet til søndagens samlinger eller menighetslivet. Troen
bærer oss i alt, og den preger alt vi gjør.
Troen har en oppover-dimensjon. Den
dimensjonen uttrykker vi når vi tilber og
takker vår Skaper, Frelser og Hjelper.
Troen har en innover-dimensjon, der vi
åpner opp for at Gud ved sin Ånd kan tale
til oss. En sunn kristen tro er dynamisk
som gjennom å lese Guds ord, eller høre
det utlagt, eller ved å samtale med Gud i
bønn. Ved sin hellige Ånd kan vi både
motta veiledning og styrke til å møte de
utfordringene vi står i. Vi kan bli utfordret
til å være Guds talerør, eller hans hender
eller føtter for mennesker som trenger en
hilsen fra vår himmelske Far.
Den tredje dimensjonen strekker seg utover. Fokuset er på våre medskapninger
de vi lever sammen med. Jesus sier: «Et
nytt bud gir jeg dere . Dere skal elske
hverandre. Som jeg har elsket dere skal
dere elske hverandre. Ved dette skal alle
forstå at dere er mine disipler: at dere har
kjærlighet til hverandre.» Joh 14:34-35.
Her presenteres den holdningen vi skal
møte hverandre med, det som skal kjennetegne oss kristne. Vi må innrømme at
det ikke alltid er slik, men det endrer ikke
Guds ideal.
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Når Peter veileder de
første troende, sier han:
«La troen føyes sammen
med et rett liv.» I versene
som følger kommer en
utdyping der rett liv leder
til innsikt, innsikten til
selvbeherskelse, som igjen leder til utholdenhet, gudsfrykt og søskenkjærlighet. og
kjærlighet til alle 2. Pet 1:5-7
For å rette blikket bort fra oss selv, kan vi
hver dag spørre oss selv hvordan vi denne
dagen skal kunne gjøre Guds kjærlighet til
oss gjennom Kristus tilgjengelig for noen
som vi kommer i kontakt med. Om vi ved
dagens slutt tenker etter hvordan det gikk,
klarer vi opprettholde denne bevisstheten.
Mange kjenner fortellingen om den gamle
skomakeren, som hadde denne lengselen
etter å tjene Gud. Gjennom dagen så han
ikke hvordan han tjente Gud ved det han
gjorde, men når han samtalte med Gud i
sin kveldsbønn, fikk han øynene opp for
det.
Når det blir naturlig for oss å gjøre godt
mot alle, da vil menneskene rundt oss
merke at vi er Jesu disipler.
Jesu kjærlighet til alle er i vår visjon. Det
er ikke ment som fine ord, men noe vi
som menighet skal gjenspeile. Det er det
vi hver for oss og i felleskap skal leve ut i
Larvik. Det er hverdagstro!
Idar Halvorsen
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Navn og stilling

Telefonnummer

Idar Halvorsen, Pastor

986 52 836

Idar.halvorsen@metodistkirken.no
Ellen Irene Klepaker, Kontormedarbeider
kontor@larvik.metodistkirken.no

33 18 17 94

Bjørn Einar Islann
Menighetsrådets leder

959 88 900

Jon Løvland,
jon.lovland@metodistkirken.no

479 75 935

Uke

Kirketjener

Kirkevert

6-7

Solveig U. Chongolo

Knut Bjønnes

8-9

Bjørg Møgster

Petter Morris Blikstad

10-11

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

12-13

Karl Kristian Markman

Ellen Irene Klepaker

14-15

Tom Erik Klepaker Hansen

Mari Halvorsen

16-17

Per Frøyd

Bjørn Einar Islann

Blomstertjeneste
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Februar

Vigdis Borgen og Eva Turid Stø Olsen

Mars

Ellen Irene Klepaker og Anita Klepaker Hansen

April

Åse Gro Blikstad og Toril Ekevall

Misjonsprosjektet
Takk til alle bidrag ifm. lørdagen i desember da mange stilte opp med håndarbeid , baking praktisk hjelp og besøk
under selve messa som ble holdt for å
samle inn til traktor for Agapeprosjektet i Tanzania. Vi nærmer oss en tredel
nå og etter hvert som hverdagen tas
tilbake får vi flere muligheter .
Godluck Chongolo har vært hjemme på
privatbesøk i januar, men har, som
vanlig, engasjert seg i prosjektet og kan
fortelle mye positivt om det som skjer.
Han vil seinere denne våren fortelle
menigheten om hva som er nytt. Vi har
fortsatt behov for faddere, men vi har
utvidet fadderskapet til å gjelde fram til
barna bli ferdig utdannet for et yrke.
Dette høster prosjektet allerede frukter
av da de som voksne bidrar i lokalmiljøet.
Det offentlige i Tanzania har fått øynene opp for hvordan prosjektert drives
og det gjør også at det kan søkes støtte
nasjonalt.

dig som barnehjemmet på samme sted
samler folket til felles dugnad.
Takk for alle små og store bidrag som
gis dette året gjennom ulike tiltak for
misjonen. Jesus lønner alle som gir av
et villig hjerte og han har behag i at vi
engasjerer oss for de som trenger en
hjelpende hånd!
For styret i Agape Larvik
Petter M. Blikstad
I forbindelse med Misjonsmessa i desember kom det inn ca. kr. 60.000.– på
salg, kafe og utlodning.
På Misjonsdagen 6. mars vil offeret gå
til dette prosjektet!
Gå for misjonen
På torsdager i partallsuker er det mulig
å gå tur sammen med flere. Oppmøtet
er ved flaggstengene i Bøkeskogen, og
så går vi en tur og kan prate sammen
både ung og gammel. I tillegg kan vi gi
en gave til Misjonsprosjektet.

Vi ønsker fortsatt å forplikte oss til direkte hjelp for barna, men vi er takknemlige til menigheten i Larvik som har
bestemt å samle inn til prosjektets mer
praktiske sider. Landbruksprosjektet er
blitt omfattende og gir inntekt, samti-
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LIVET I KIRKEN

MINNEORD
Minneord Else Marie Madsen

Nytt medlem
Svein Thorsteinsen ble tatt opp som
medlem på gudstjenesten 6. februar. Vi
ønsker han velkommen inn i menighetsfellesskapet.

Dåp
Maria og Eirik Trulsen Bakken bærer sin
sønn til dåpen 27. mars.

Sentrumstreff
Vi har ikke hatt Sentrumstreff på lenge,
men nå er vi kommet dit at vi starter
opp igjen. Vi vil bevare opplegget slik det
har vært, men endret litt på rekkefølgen.
25. februar kommer Audun Kleppe. Han
har vært direktør på Betanien sykehus i
Skien. Tema hans er: Sang, musikk og
helse—er det en sammenheng.
Vi holder prisen på kr. 120.– og det er
påmelding til Bjørg Nauff på tlf
97486951.

4

Gave til Kameratklubben på Torstrand
Menigheten har en tradisjon at vi gir en
prosentandel av parkeringsinntektene til
noen i Larvik som trenger det. I år ble
gaven gitt til Kameratklubben på Torstrand. De har et tilbud til mennesker
med rusproblemer. Gaven er på kr.
10.344.– Vi hadde håpet å kunne overrekke den på menighetens adventssamling, men den måtte vi avlyse.

Misjonsgruppa
Misjonsgruppa ble startet 21. november
1931. Ved utgangen av det året hadde
de 85 medlemmer. De skulle ha månedlige møter , ta opp offer og be for misjonærene. Dette har de holdt på med i 90
år. Nå er det slutt. Det har vært vanskelig å rekruttere nye til gruppa, og lederne
så ikke at de kunne fortsette arbeidet.
Tusen takk for flott innsats, og til Monica
Sjøblom, Eva Turid Stø og Marit Synøve
Pedersen.
Dette betyr ikke at menighetens engasjement for misjon forsvinner, men det
kan finne nye veier.

Gave
Menigheten har mottatt en gave på kr.
30.000.– som er gitt til innkjøp av utsyr
til barne og ungdomsarbeidet. Menigheten har brukt gaven til å kjøpe inn filmutstyr som kan brukes i flere av gruppene
og til å lage innslag Familietimene.

Else Marie Madsen ble født 15. august
1941. Hun vokste opp på Fossesjøen på
Frekkhaug utenfor Bergen. Hun var den
eldste av tre søsken.
Etter Folkeskolen, gikk hun på Frekkhaug
folkehøyskole, og tok så sykepleierutdanning på Haraldsplass. En dag kommer Magne innom og ser henne. Han blir betatt,
men hun vil ikke innlede noe forhold, siden
han ikke er en kristen. Magne drar til Stavanger i militæret, og der overgir han sitt liv
til Gud. Han skriver og forteller det til Else
Marie, og når han kommer hjem står hun
på stasjonen og møter han. De trives sammen og gifter seg i 1964. De flytter til Kristiansand, der hun har jobb på sykehuset. I
disse årene vokser familien, først Linda i 67
og så Roy året etter.
De bosetter seg i Stavern i 1975 og hun får
jobb på Grevle som nattevakt. Senere har
hun jobbet på sykehuset i Larvik på kirurgen og til slutt på Sjømannshjemmet i Stavern. Hennes omsorgsfulle væremåte og
milde vesen gjorde henne til en elsket arbeider.
Else Marie hadde en kreativ side, som hun
koste seg med, både strikke, hekle, rosemaling og kalligrafi. Hun koste seg med
slike sysler, og det å lage mat og gjøre det
koselig rundt seg. Hun var litt engasjert i
Husflidslaget.

Hennes kristne tro var trygg og viktig for
henne. Gjennom hele livet var den viktig
for henne. Hun ble tatt opp som medlem i
menigheten her 25. desember 1977, men
var sammen med Guds folk i ulike menigheter. Hun var glad i å synge, spilte litt orgel og gitar. Når hun sang, kunne vi merke
at sangen betydde noe for henne.
Familien var viktig for henne, det at de
hadde det godt. Hennes milde vesen og
omsorg gjorde at de fikk et godt og nært
forhold til hverandre.
Fra sommeren 2021 merket hun at hun
hanglet og slet med pusten. Det ble noen
uker på sykehus. I alt dette hvilte hun i
dette at hennes liv var i Guds hender. Hun
døde 28. januar på Larvik Helsehus med
sine nærmeste hos seg.
Hun ble begravet fra Metodistkirken 7.
februar. Pastor Halvorsen forrettet. Vi lyser fred over hennes minne.
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SOMMERFESTEN 2022—28.31.JULI
JAAAA!!! nå har sola snudd og det går
mot lysere tider. Det betyr også at
Metodistkirkens Sommerfest nærmer
seg.

Temaet for sommerfesten 2022 er
«skapt for å skape»
Det handler om det vi kaller «bærekraft»
og det å skape noe nytt. I Metodistkirken
snakkes det mye om nåde som en kraft
til å elske.
Paulus sier i Rom.13.8: «Ha ingen skyld
til noen, annet enn det å elske
hverandre! Den som elsker sin neste, har
oppfylt loven».
Gud skaper fortsatt og skaper sin verden,
og vi er kalt til å være Guds
medskapere. Verden er ikke noe
«verdslig» som vi skal ta avstand fra.
Verden er Guds verden. Det å elske sine
medmennesker handler om å
elske hele Guds verden. Derfor handler
engasjement for klima om intet
mindre enn kjærlighet, Guds kjærlighet.
Anne Grethe Spæren Rørvik er årets
hovedtaler og vår egen Esther leder oss
gjennom kveldssamlingene på torsdag og
lørdag. Fredagen er det konsert med Reflex og et annerledes kveldsmøte med
Hilde Marie Movafagh. På søndag ønskes det velkommen til en generasjonsgudstjeneste med Ole Martin Andreassen.
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I tillegg til alt dette vil det være seminarer, kafetelt, misjonsmarked og leire for
barn og unge. Det vil rett og slett bli en
skikkelig fest der vi endelig kan samles
utenfor fastsatte kohorter, sitte ved siden av hverandre og ikke minst kunne
synge sammen av full hals.
Teltleir med et eget vertskap er et nytt
satsningsområde. Det ble slik en braksuksess tidligere at det vil vi utvikle videre. Katrine Meltzer og Claire Gouldthorpe er vertskap i år også og sørger for et
godt miljø i teltleiren og tilbyr samarbeid
om måltider. De kan også hjelpe til med
praktiske spørsmål for dere som ikke har
testet campinglivet tidligere. Telt og
campingvogner vil bli plassert rundt et
eller flere tun der det er trygt og godt for
barna å leke, og med sitteplasser og et
grilltelt. På kvelden skal det være ro så
barna kan sove, men leirbål og kos utover kvelden kan gjerne oppstå litt lenger unna teltene der barna sover.
Det å teste teltlivet med et vertskap og
med andre leirdeltakere i nærheten er
en god mulighet for å prøve noe nytt og
spennende i år.
Lyst til å bli med? Følg med på Sommerfestenes nettsider for påmelding, den vil åpne
medio februar.

LIVET I KIRKEN
Menighetens årsmøte
Onsdag 30 mars kommer tilsynsprest
Knut Refsdal og leder menighetens årsmøte. I år vil vi bruke litt tid på å fortelle
om satsningen på Ung Generasjon. I
tillegg til årsrapporter, regnskap og valg.
Sett av datoen allerede nå.
Gospelkoret skal synge på Misjonsdagen 6. mars. I tillegg skal de sammen
med pastor Halvorsen til Kjølberg for å
synge på gudstjeneste 3. april. Det er
godt å være i gang igjen, og vi har plass
for deg og om du ønsker synge i kor
med oss.

Jon Løvland har fått ny jobb i Inakva
bedriftsklynge, og starter der 1. april. Vi
er så heldige at han fortsetter hos oss
frem til sommeren. Vi er glade i Jon og
han legger ned en stor og viktig tjeneste
hos oss. Samtidig har vi forståelse for at
han vil reise mindre og være nærmere
familien.

Vårfest
Dette markerer vi 27. mars med Familietime. Da er det både dåp, Barnekoret
Skala synger. Vi budsjetterer med kr.
25.000.– i offer denne dagen. Det er
viktig at vi når målet for at vi skal kunne

gjøre satsninger på Ung Generasjon.
Gaven kan du gi på Vipps 85548 eller på
giro til 2510.09.55078 Merk Våroffer.
Du kan også gi din gave i kirken denne
dagen.

Korsvandring
Langfredag kl .17 blir det en felleskristen korsvandring i Larvik. Vi vil starte
ved Bøkeskogen. Så vil vi bære korset
gjennom byen, stanse på flere steder
for å synge og be. Den byen vi bor i
trenger forbønn, og Bibelen oppfordrer
oss til å be for folket i byen. Hadde vært
så fint om vi var mange fra ulike menigheter som kunne gjøre dette sammen.
Det er Larvik kristne Lederforum som
arrangerer dette.

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Den første fredagen i mars er det en
felleskristen markering i kirken vår.
Det er kvinner fra
forskjellige menigheter som går
sammen om den. I
år. Tema: For jeg
vet hvilke tanker
jeg har med dere.»
Det vil bli tatt om
et offer.
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KALENDER

KALENDER
Februar
Tirsdag 15. kl.11.00: Formiddagstreff
Tirsdag 15. kl.17.30: Speidermøte
Torsdag 17.kl. 17.30: Barnekoret Skala
øver
Torsdag 17. kl.19.00: Gospelkoret øver
Søndag 20. kl.11.00: Gudstjeneste,
Slitesterk hverdagstro. «Tro i praksis»
Torsdag 26. kl.18.00: Vi går for Misjonen,
fra flaggstengene i Bøkeskogen
Fredag 25. kl.12.00: Sentrumstreff, gjest
Audun Kleppe. «Sang musikk og helse, er
det en sammenheng?» Påmelding til
tBjørg Nauff 97486951
Lørdag 26. kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 27. kl.11.00: Gudstjeneste med
nattverd «Samuel salver David»

Mars
Tirsdag 1. kl.11.00: Bibeltime
Tirsdag 1. kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 2. kl.19.00: Gospelkoret øver
Torsdag 3. kl.17.30: Barnekoret Skala
øver
Torsdag 3. kl.19.00: Gospelkoret øver
Fredag 4. kl.12.00: Kvinnenes internasjonale bønnedag
Søndag 6. kl.11.00: Gudstjeneste,
misjonsdag, Vi får info fra Agape. Sang
ved Gospelkoret
Speiderne
Kontakt: Marit Synøve Pedersen
975 82 683
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Tirsdag 7. kl.17.30: Speidermøte
onsdag 9. kl.19.00: Gospelkoret øver
Lørdag 12. kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 13. kl.18.00: Kveldssamling. «En
kveld nær Gud - med bønn - lovsang tale - felleskap - en kopp kaffe»
Mandag 14. kl.19.00: St. Georgs Gilde
Tirsdag 15. kl.11.00: Formiddagstreff
Gjest Arild Bordøy
Tirsdag 15. kl.17.30: Speidermøte—
Speidernes årsmøte arrangeres direkte
etter speidermøtet.
Torsdag 17. kl.17.30: Barnekoret Skala
øver
Torsdag 17. kl.19.00: Gospelkoret øver
Søndag 20. kl.11.00: Gudstjeneste Slitesterk hverdagstro «Levende tro»
Tirsdag 22. kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 23. kl.19.00: Gospelkoret øver
Fredag 25. kl.12.00: Sentrumstreff. Gjest
Gunnar Bradley. «En festreise i livet.»
Påmelding til Bjørg Nauff 97486951
Lørdag 26. kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 27. kl.11.00: Familietime, dåp
og våroffer. Barnekoret Skala synger

Onsdag 30. kl.19.00: Menigheten årsmøte (Menighetskonferanse)
Torsdag 31. kl. 17.30: Barnekoret Skala
Torsdag 31. kl. 19.00: Gospelkoret

April
Søndag 3. kl.11.00: Gudstjeneste, Slitesterk hverdagstro «Påfyll av tro/vekst»
Tirsdag 5. kl. 11.00: Bibeltime
Tirsdag 5. kl.17.30: Speidermøte
Lørdag 9. kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 10.april Palmesøndag. kl.18.00:
Kveldssamling «En kveld nær Gud med bønn - lovsang - tale - felleskap en kopp kaffe»

Bursdager:
60 år: Jan Ivar Nyquist 23.feb
80 år: Jan Birger Olsen 18.mars
90 år: Randi Hamre 3.april

Tirsdag 29. kl.17.30: Speiderkafe og
gruppeting

Søndagsskole
Kontakt: Anne Sophie Trulsen
959 85 884

Gospelkoret
Kontakt: Dag Harald Andersen
476 541 10

Tusen takk for blomster og
hilsener på min 70 års dag.
Med vennlig hilsen
Ole-Bjørn Borgen

Tusen takk for all omsorg og vennlig
deltakelse ved Else-Marie Madsens
bortgang og begravelse.
Med vennlig hilsen
Magne Madsen, Linda, og Roy med familie.

Vi i Larvik har en aktiv søndagsskole og
vi følger opplegget «Sprell levende» Her
har det den siste tiden kommet noen
fornyelser som dere vil merke fremover.
Nå i starten er gruppene Gullivegjengen
og Agentklubben på plass, og det vil
også komme et nytt opplegg for de som
er tenåringer og oppover. Vi som er ledere i Søndagsskolen gleder oss til tiden
fremover og vi håper å se mange av dere utover våren.
Barnekoret Skala
Kontakt: Rebekka Nyquist
451 56 561
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