Metodistkirken i Larvik
Nr. 2 april–juni 2022 89. årgang

Returadresse:
Metodistkirken
Postboks 151,
3251 Larvik

Trykket 5.april
Telefon kontor:
33 18 17 94
Kontortider:
Tirsdag og onsdag
09:00-12:00.
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Besøksadresse:
Haraldsgt. 4
Postadresse:
Postboks 151
3251 Larvik

kontor@larvik.metodistkirken.no
Nettside:
metolarvik.no
Bankkonto:
2510.09.55078

«Da gikk den andre disippelen også inn, han som
var kommet først til graven. Han så og trodde.
Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier,
at han måtte stå opp fra de døde.» Joh. 20:8-9

STØTT VÅRE ANNONSØRER, DE STØTTER OSS

Med kjærlighet til alle
Verden kjennes med ett mer usikker etter
at Russland angrep Ukraina. Det vi ser og
hører gir oss et innblikk i en hjerteskjærende virkelighet som rammer mange
mennesker. Det vekker samtidig en trang
hos mange til å være med å bidra slik at
byrden kan bli lettere, både for de som er
i landet og de som har flyktet.
Vi vet at det er kommet og vil komme
flyktninger til Larvik også. Vi vil møte de
på butikken, i skolen eller på ulike aktiviteter. Noen vil få dem som naboer.
Noen av de som kommer vil vi kunne
snakke med, fordi de forstår engelsk, men
det gjelder ikke alle. Så det kan bli noen
utfordringer i det å ha kontakt.
Omsorg kan vises på ulike måter, og handlinger taler like sterkt som ord. For de som
har reist i fra det meste vil trenge mye.
Her kan mange av oss bidra.
Det å komme ny til et sted, er utfordrende. Det å finne ut av hvor ting er, hvordan
ting fungerer og det å få kontakt med
mennesker som bor der. Her kan vi også
bidra. Det har vært noen innslag i
Østlandsposten om mennesker som er
kommet flyttende hit, som gjerne vil bli
kjent med noen og få seg venner.
Vi nordmenn er kjent for å være litt tilbakeholdende når det gjelder å ta kontakt
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med nye. Vi klarer oss
med den kretsen vi har
rundt oss. Derfor er Bibelens budskap viktig å ta til
oss. «For Herren deres
Gud er Gud over alle guder og Herre over
alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke
lar seg bestikke. Han gjør rett mot farløse
og enker og elsker innflytterne i landet, så
han gir dem mat og klær. Dere skal elske
innflytterne, for dere var selv innflyttere i
Egypt.» 5. Mos 10:17-19
Skal Jesu kjærlighet være synlig gjennom
oss, må vi våge ta noen initiativ som setter
oss i kontakt med nye mennesker. Vi kan
ta vare på den omgangskretsen vi har,
samtidig som vi åpner opp for å ta inn
nye. Kirkens fellesskap har plass til alle,
fordi det er troen på Jesus Kristus, Guds
sønn som forener oss.
I kirken vil jeg at det skal være slik Peter
sier i sitt brev:» Sett derfor all deres iver
inn på å la troen føyes sammen med et
rett liv, og det rette livet med innsikt, innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt, gudsfrykten med
søskenkjærlighet og søskenkjærligheten
med kjærlighet til alle.» 2. Pet 1:5-7
Hilsen Pastor 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

14-15

Tom Erik Klepaker Hansen

Mari Halvorsen

16-17

Per Frøyd

Bjørn Einar Islann

18-19

Dag Harald Andersen

Grethe Sandvik Andersen

20-21

Solveig U. Chongolo

Knut Bjønnes

22-23

Bjørg Møgster

Petter Morris Blikstad

24-25

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

Blomstertjeneste
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April

Åse Gro Blikstad og Toril Ekevall

Mai

Torbjørg Kjøniksen og Trine Floen Bjønnes

Juni

Kjersti Borgen Dons og Inger Johanne Borgen

Ung Generasjon
Prosjektgruppen som har jobbet med
Ung Generasjon har laget en flott
presentasjon som du kan se på Facebook og på Menighetens nettside.
På menighetens årsmøte kunne de fortelle mer om det de har jobbet med.
Det var tydelig at dette engasjerte.
De verdiene som vi fokuserer på
kommer frem i illustrasjonen.
Nå jobbes det med å få på plass ressurser som kan jobbe med å gjennomføre
denne planen. Slik at menighet + hjem
kan bli TRO.

BUR
Barne- og Ungdomsrådet hadde sitt
årsmøte 21. mars. Gjennom pandemien har det likevel vært mulig å holde
noe av arbeidet gående, da med
mange samlinger ute. Nå er det tilbake
til en mer normal virksomhet.
Bjørn Arne Olsen overlater lederjobben
til Ingeborg Tønne Olsen. Hun overtar
fra august. Med satsingen på Ung Generasjon, og med mål om å få til noe
for tenåringer, vil BUR få en viktigere
rolle fremover.

Det ble kastet frem en ide på
årsmøtet av Jon Løvland.
Tenk om 20 personer som
har mulighet til det ga et
engangsbeløp på kr. 5000.–
for å gi dette prosjektet driv.
Det er selvsagt lov å gi
andre beløp også, som merkes barn og unge. Du kan
menighetens bankkonto
eller Vipps
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LIVET I KIRKEN
Gudstjenestene

Sentrumstreffet

Vi har nå kommet frem til en syklus for
gudstjenestene som vi vil følge.

Etter et opphold på 2 år, kunne vi siste
fredag i februar ønske velkommen til
Sentrumstreff igjen. Det var gledelig å
høre at tilbudet har vært savnet.

1.og 3.søndag i måneden vil være
gudstjenester kl. 11.00 med
søndagsskole
2.søndag hver måned vil det være
Kveldssamlinger, som har fokus på lovsang, forbønn og vitnesbyrd. På disse
søndagene vil vi ha et tilbud på formiddagen, der vi samles til tur eller annet.
Siste søndag i måneden vil vi ha en Familietime.
Gudstjenesteteam

Vi har nå 4 team som jobber med gudstjenestene. De får være med å planlegge og å bidra i forbindelse med gudstjenesten. Det handler om det å lede, musikk og forsangere, teknikk mm.
De første erfaringene er at de som får
være med i disse teamene opplever det
meningsfullt å få delta på denne måten.
Nå kan det hende det er flere som tenker at dette vil jeg vite litt mer om, eller
dette kan jeg tenke meg å være med på.
Da kan dere ta kontakt med Mari Oden
Halvorsen.
Vi ønsker at det skal være rom for alle
som vil bidra, og dette er en måte. For
rundt en gudstjeneste er det så mange
forskjellige oppgaver som må fylles.
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29. april kommer Anders Rambekk. Han
skal snakke om Fotball og Jesus. Anders
vokste opp i en familie der faren var forstander i Pinsebevegelsen. Han har spilt
250 kamper i Eliteserien for Odd og Lillestrøm, og har også vært aktiv i Krik. Det
blir spennende å høre han fortelle.
27. mai kommer Knut Klepaker. Han vil
deklamere for oss Terje Vigen, og fortelle litt omkring det.

Dugnad
Vi har en stor dugnad på våren, i år
23.april fra klokken 09.30. Da skal det
ryddes og vaskes ute og inne. Det er
samtidig noen vedlikehold vi vil få gjort.
Pandemien har gjort at vi ikke har hatt
de store dugnadene på et par år.
Det vil bli et oppslag med oppgaver som
skal gjøres som settes opp i kirken. Det
er mulig å gjøre noen av oppgavene på
andre dager enn denne lørdagen. Skriv i
så fall på listen når du vil utføre oppgaven.
Denne gangen håper vi at mange er med
og bidrar!

Døpte
Bastian Trulsen Bakken ble døpt på Familietimen 27. mars. Vi ønsker han velkommen inn i menighetsfellesskapet
og ber for familien.
Dåp
Rebekka Nyquist vil bære sin datter
Luna til dåp i Familietimen 24. april.
Konfirmant
Idar Andreas Brastein er konfirmant
dette året. 1. mai er det konfirmasjonsgudstjeneste hvor han vil delta aktivt
sammen med pastor Idar Halvorsen
Vi gifter oss
Thomas Sandvik Andersen og Cecilie Dolva
Christensen gifter seg i Skien
kirke 18.juni kl.13.00
Monica Habbestad Ingri og Simen Oxholm
gifter seg på Trae (Hummerbakkveien 296)
18.juni kl.12.30

Konfirmant 2023
Onsdag 20. april blir det et informasjonsmøte om konfirmasjon. Dette er
åpent for alle som vil vite mer om konfirmasjon i Metodistkirken. Både kommende konfirmanter og foresatte er
velkommen kl. 18.00

Barnekoret Sala
Skala skal ha konsert som avslutning for
sommeren 15. mai kl. 17. Det er bare å
sette av dagen allerede nå og glede seg!
Gospelkoret
De synger på gudstjenesten 15. mai. Det
blir siste gang Hedda Brekke Aronsen dirigerer oss nå., og Jon Løvland spiller til oss.
Så dette må dere få med dere!
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LIVET I KIRKEN
Våroffer
Det ble en fin dag i kirken med Familietime og dåp. Så flott å høre Skala synge.
Lina Talset Blikstad tok utgangspunkt i
Jesus som vasket disiplenes føtter, og
fikk frem poenget at selv en som er leder
er satt til å tjene.
I våroffer kom det inn kr. 23.200.– litt
under det som var målet på kr. 25.000.–
Det bruker å komme inn litt i ettertid, så
vi er nærme målet. Takk til alle dere som
er med å gi.
Ukraina
Krigen i Ukraina har ledet flyktninger til
Larvik. Vi vet litt om de behovene som er
der.
For de som vil gi ting til barn, leker, klær
utstyr, kan de gjøre det til Hjelperingen
For de som vil gi til voksne, møbler, utstyr mm, så er det Tanum Gjenbruk som
tar imot.
På Holms som flyktningene først kommer til, spør de etter sykler, og det vil
være behov for hjelp til å kjøre flyktninger til ulike steder.

2. Pinsedag i Bøkeskogen
Da kan vi igjen invitere til felleskristen
gudstjeneste i Bøkeskogen 6. juni! Vi har
planlagt at denne gudstjenesten skal ha
et mer familiepreg og det jobbes med å
få til et felles barnekor fra byens menigheter. Det er bare å følge med på opplysningene som kommer etter hvert.
Offeret dekker utgiftene, og det som er
over det går til «Fond for fritidsaktiviteter.»

St. Hans på Lydhus
I år er det igjen St Hans på Lydhus.
Tradisjonen tro er det lørdagen nærmest St,Hans, 25. juni. Det starter kl.
18.00 med aktiviteter, grilling, kakelotteri og konkurranser. Bålet tennes
kl.21:30. Når det gjelder bålet er det
værforbehold.
Om det er noen som vil gi kaker til dette
kan dere kontakte Anne-Sophie Trulsen
på tlf. 95985884.
15. juli kl. 18.00 skal de ha tombola på
Lydhus. Premier til tombolaen mottas
med takk.
Pengene som samles inn går til Agapeprosjektet. Der ønsker de å få kjøpt en
traktor. Det er allerede samlet inn over
kr. 100.000.– til det, og det er fortsatt et
stykke igjen til vi når målet.

Årskonferanse i Langesund
Årskonferansen er 24.26. juni i Langesund. Forhandlingene er på Skjærgårdshotellet. Søndagens ordinasjonsgudstjeneste er i Metodistkirken i Porsgrunn.
Siden vi ikke har egen gudstjeneste denne søndagen, er det mulig for de som vil
å dra til Porsgrunn.
Det har vært en justering av delegater,
som betyr at vi i Larvik får to delegater
pluss pastor som deltar.
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Misjonsdagen
Det ble en fin dag i kirken. Godt å høre
Gospelkoret igjen, og Jon Løvland som
forkynte. Det kom inn kr. 14.400.– til
Misjonsprosjektet.

Påske i kirken
Påskeutstillingen er allerede satt opp av
søndagsskolen. De gjorde den litt annerledes i år, og den kan sees av alle som
går forbi kirken, og kommer du inn er
det god mulighet til å studere den nærmere.
Det blir Kveldsamling på Palmesøndag
kl. 18. 00 med tid for lovsang, bønn og
tale.
På formiddagen 10.april er det mulig å
gå tur sammen i Stavern. Vi møtes
kl.11.00 ved porten til leiren.
Skjærtorsdag blir det Kjærlighetsmåltid.
Vi følger tradisjonen med et enkelt
kveldsmåltid sammen som avsluttes
med nattverd. Vi kjøper inn det som
trenges, så tar vi opp kollekt.
Langfredag er det felleskristen
korsvandring, med start ved
Lovisenlund. Vi bærer korset gjennom
byen, stanser ved forskjellige stasjoner
for å be for byen og den verden vi lever
i. Dette er en fin tradisjon som jeg håper
kan samle enda flere enn tidligere.
Påskedag møtes vi til gudstjeneste og
feirer Jesu oppstandelse. Vi tror på en
levende Jesus, og her kan vi både synge
det og glede oss over at han er oss nær.
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KALENDER
April
Søndag 10.april kl.11.00: Tur fra porten i
leiren i Stavern.
Søndag 10. april kl.18.00: Kveldssamling.
En kveld nær Gud, med bønn-lovsangtale-fellesskap og en kopp kaffe.
Påsken 2022
Skjærtorsdag kl.18.00: Kjærlighetsmåltid
Langfredag kl.17.00: Korsvandring med
start ved Lovisenlund
1.påskedag kl.11.00: Gudstjeneste
Tirsdag 19.april kl.11.00: Formiddagstreff. Gjest Kjell Pedersen forteller om
Agnes Nilsen Howard.
Onsdag 20.april.kl.18.00: Informasjonsmøte for konfirmanter 2023
Onsdag 20.april kl.19.00: Gospelkoret
Lørdag 23. april kl. 9:30 Dugnad
Lørdag 23.april kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 24.april kl.11.00: Familietime
med barnedåp
Tirsdag 26.april kl.17.30: Speidermøte
Torsdag 28.april kl.17.30: Barnekoret
Skala
Torsdag 28.april kl.19.00: Gospelkoret
Fredag 29.april kl.12.00: Sentrumstreff.
Anders Rambekk forteller om fotball og
Jesus. Påmelding til Bjørg Nauff innen
tirsdag 26.april. Mobil: 97486951.
Speiderne
Kontakt: Marit Synøve Pedersen
975 82 683
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Mai
Søndag 1.mai kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Idar Andreas Brastein
og Pastor Halvorsen. Søndagsskole
Tirsdag 3.mai kl.11.00: Bibeltime, Lukas
evangelium.
Tirsdag 3.mai kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 4.mai kl.19.00: Gospelkoret
Lørdag 7.mai: Lørdagsklubben
Søndag 8.mai kl.11.00: Sportskapellet,
Gudstjeneste
Søndag 8.mai kl.18.00: Kveldssamling. En
kveld nær Gud, med bønn-lovsang-talefellesskap og en kopp kaffe.
Mandag 9.mai kl.18.00: St. Georges Gilde
Tirsdag 10.mai kl.17.30: Speidermøte
Torsdag 12.mai kl.17.30: Barnekoret
Skala
Torsdag 12.mai kl19.00: Gospelkoret
Søndag 15.mai kl.11.00: Gudstjeneste
med søndagsskole. Gospelkoret synger
Søndag 15.mai kl.17.00: Konsert med
Barnekoret Skala
Lørdag 21.mai kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 22.mai kl.11.00: Gudstjeneste
med nattverd. søndagsskole

Fredag 27.mai kl.12.00: Sentrumstreff.
Knut Klepaker deklamerer «Terje Vigen»
Påmelding til Bjørg Nauff innen tirsdag
24.mai. Mobil: 97486951
Søndag 29.mai kl.11.00. Familietime.
«Sauen og sølvmynten»

Tirsdag 31.mai kl.17.30: Speidermøte

Juni
Pinsen 2022
5.juni kl.11.00: 1.pinsedags gudstjeneste. Søndagsskole
6.juni kl.11.00: 2.pinsedags fellesgudstjeneste i Bøkeskogen.
Tirsdag 7.juni kl.11.00: Bibeltime, Lukas
evangeliet
Tirsdag 7.juni kl.17.30: Speidermøte
Søndag 12.juni kl.11.00: Gudstjeneste
med nattverd. Søndagsskole
Søndag 19.juni kl.11.00: Takkedag.
Gudstjeneste. Søndagsskole
Tirsdag 21.juni kl.11.00: Formiddagstreff. Gjest, Laila Eliassen

Tirsdag 24.mai kl.11.00: Formiddagstreff.
Gjest er Laila F. Foldvik
Tirsdag 24.mai kl.17.30: Speidermøte
Søndagsskole
Kontakt: Anne Sophie Trulsen
959 85 884

Gospelkoret
Kontakt: Dag Harald Andersen
476 541 10

Sommeren 2022
25.juni: Årets store
St.Hansfeiring på
Lydhus. Ta med stoler
og bord og gjerne hele
familien. Grillene er
varme og man kan kjøpe kaker og lodd til inntekt for Agape.
26.juni: Gudstjeneste i Porsgrunn i forbindelse med Årskonferansen
28-31.juli: Sommerfesten i Stavern
31.juli kl.11.00: Gudstjeneste i Stavern i
anledning Sommerfesten.
21.august kl.11.00: Samlingssøndag
Bursdager:
60 år: Anne Sophie Trulsen 5.mai
60 år: Anne Kristin Mauland 31.mai
75 år: Mary Ng 15.juni
90 år: Arthur Bore 12.april
Barnekoret Skala
Kontakt: Rebekka Nyquist
451 56 561
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