Metodistkirken i Larvik
Nr. 3 juni—september 2022 89. årgang

Alt er en gave fra Gud
Returadresse:
Metodistkirken
Postboks 151,
3251 Larvik

Trykket 8.juni 2022
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
Vipps 85548

Ingen ting er bedre for et menneske
enn å spise og drikke og unne seg gode
dager midt i alt sitt strev. Men jeg fikk se
at også dette kommer fra Guds hånd; for
hvem kan spise og være glad uten at det
er gitt av ham?
Forkynneren 2, 24-25

STØTT VÅRE ANNONSØRER, DE STØTTER OSS

FRISTELSER
«Nå frister det med en deilig is,» sa han
på en varm solskinnsdag. «Slik kan du ikke
snakke, du må si at nå hadde det smakt
med en is», kom det fra vennen.
Vi bruker ordet fristelse på så forskjellige
måter. Det kan derfor være lett å miste av
synet hva det egentlig er snakk om, når vi
vil bruke ordet som i Bibelen. Da er det
lettest å ta utgangspunkt i hva Jesus opplevde av fristelser. Se Luk 4:1-13 Det greske ordet kan oversettes å sette på prøve.
Når den onde står bak, så er det for å finne svakheter i vår karakter som kan lede
oss bort fra troen på Gud og det å ville
følge Guds vei. Det er hva Jesus møter
her, og han møter det når han er utslitt
etter 40 dager i faste i ødemarken.
Gjør disse steinene til brød, er den første
fristelsen. Det er ingen tvil om at Jesus
hadde makt til å kunne gjøre det. Men
han så fristelsen, bruk din makt til å tilfredsstille dine egne behov. Enten det var
for å stille sin egen sult, eller for å imponere menneskene. Dette var en fristelse
som ikke bare Jesus møtte, men en som
Jesu etterfølgere også møter. Med blikket
vendt mot sin himmelske far, mistet Jesus
aldri av syne de menneskene som trengte
ham. Derfor avviste han å bruke sin makt
på å stille egne behov.
Den andre fristelsen handler om å bøye
seg for djevelen og tilbe han. Djevelen
serverer en løgn, alt dette er mitt og jeg vil
gi det til deg om du faller ned å tilber
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meg. Jesus gjennomskuer
løgnen. Han vet at det er
Gud som har skapt alt, og
at det tilhører Gud. «For
Jorden og det som fyller
den hører Herren til. « 1.
Kor 10:26 Derfor ber Jesus takkebønnen når han innstifter nattverden, og derfor takker vi Gud for maten
vi setter på bordet. Vi har mye å takke
Gud for og det skal være naturlig for oss å
takke Ham.
Den siste fristelsen handler om å utfordre
de naturlovene som Gud har skapt. Å kaste seg utfor vil også for Jesus være den
sikre død, om han ikke velger å bruke sin
guddommelige makt for å imponere. Fristelsen består i at Jesus ikke skal utfordre
Guds makt, men stole på at Gud har kontroll og at den veien han leder oss er den
beste. Dette ser vi i Getsemane da Jesus
ba om å få slippe. «Men la ikke min vilje
skje, men din.» Luk 22:42 Jesus var villig til
å gå Guds vei, selv om det kostet. Vi kan
stole på at Guds vei for oss er den beste,
også når det koster.

Om du får lyst på en is i sommer, så unn
deg det, og takk Gud for det. Om du ser
noen som trenger hjelp eller støtte, la deg
ikke friste til å lukke øynene og gå videre.
God sommer til dere alle.
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

Lina Talset Blikstad
Trosopplærer

957 86 077

Uke

Kirketjener

Kirkevert

31-32

Karl Kristian Markman

Ellen Irene Klepaker

33-34

Tom Erik Klepaker Hansen

Mari Oden Halvorsen

35-36

Dag Harald Andersen

Grethe Sandvik Andersen

37-38

Solveig U. Chongolo

Knut Bjønnes

39-40

Bjørg Møgster

Petter Morris Blikstad

41-42

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

LIVET I KIRKEN
Døpte
Luna Nyquist ble døpt 24. april i Familietimen. Vi ønsker Luna velkommen
inn i menighetsfellesskapet og ber for
henne og mamma Rebekka Nyquist.
Morten Gofjeld Blikstad ble døpt i Familietimen 29. mai. Vi ønsker han velkommen inn i menighetsfellesskapet
og ber for han og foreldrene Mie Morris Gofjeld og David Morris Blikstad.
Konfirmasjon
Vi gratulerer Idar Andreas Brastein
med en flott gjennomført konfirmasjon
søndag 1.mai.

Blomstertjeneste
Juni

Kjersti Borgen Dons og Inger Johanne Borgen

August

Kjersti Borgen Dons og Inger Johanne Borgen

September Esther Christine Rolfsen og Rebekka Nyquist
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Vigde
Sabina Vedvik Johnsen og Mats Brun
ble viet i kirken 13. mai . Vi ønsker dem
Guds velsignelse over ekteskapet.

3

GAVE TIL MENIGHETSBLADET

LIVET I KIRKEN
meg sammen med dere, og jeg ser tilbake på disse årene, tross krevende tider
gjennom korona, som meget gode, lærerike og utviklende for egen del.

Takk for meg!
Tiden er kommet for å avslutte engasjementet med en 30% stilling de siste fire
årene i Larvik. Oppbrudd er alltid krevende, og jeg hadde nesten sagt heldigvis, for det betyr at det er relasjoner og
vennskap som er bygget over tid.
Det har nok vært tider hvor det har vært
krevende å være så mye på reise, men
det har alltid vært lystbetont å komme
til Larvik og tjene sammen med dere.
Det henger sammen med at det er engasjement, liv og vilje til å få til noe. Det
har vært spennende å få være med i
teamet rundt oppstarten og driften av
barnekoret Skala, jobbe med unge musikere, være prosjektdeltager i Ung Generasjon satsningen og deltatt i forskjellige
møter og samlinger med sangteam, musikk og forkynnelse. Tusen takk for muligheten jeg har fått til å lære og utvikle
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I mitt pass står det fødested «Larvik,» så
derfor er det naturlig at stedet og byen
for alltid vil ha en spesiell plass i hjertet.
Men først og fremst er det menneskene,
dere, jeg setter pris på og kommer til å
savne. Jeg nevner ingen med navn, men
takker for omsorg, hjerterom, åpne
hjem, bordfellesskap og godt samarbeid.
Jeg er sikker på at fortsettelsen i Larvik
kan bli en god tid, med Guds hjelp og
alles engasjement og vilje til å trekke
sammen og tjene i ydmykhet. Guds fred
og på gjensyn!

Lyst til å støtte vårt menighetsblad? Støtte kan
gjøres på flere måter.
Vipps:
85548
Bankkonto:
2510.09.55078
Giro:
Vi lager gjerne til deg på
kontoret

Takk Jon
Gjennom 4 år har vi hatt gleden å ha Jon
Løvland hos oss. Du har bidratt på
mange områder og hjulpet oss i prosesser med å utvikler menigheten. Selv om
det har blitt mye reising, har du bidratt
helhjertet, og brukt mer tid enn de 30%
du har hatt. Det vil være et savn hos oss.
Vi ønsker deg Guds velsignelse i nye
oppgaver, og så er du velkommen innom
om det skulle passe slik.
Anne-Sophie Trulsen
Leder av personalkomiteen
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NYTT FRA KONTORET

LIVET I KIRKEN
Hva er vel bedre enn å få jobbe i
kirken?

Sommerferie 2022
Pastor Idar Halvorsen vil ha sommerferie
i perioden 1. juli til 5 august. Kontoret vil
være mindre bemannet i denne perioden. Trenger du kontakt med prest kan
du ringe Anne-Sophie Trulsen på tlf.
95985884
Bemanning av kontoret fra uke 32
Ellen Irene Klepaker vil har arbeidstid
mandag og tirsdag 9-12.

Misjonssamling i Porsgrunn
Menigheten i Porsgrunn inviterer menighetene i Vestfold og Telemark til Misjonstreff i Porsgrunn tirsdag 13. september kl. 12. Det er Rune Byberg fra Misjon
uten grenser, som taler. Det blir sang,
kaffe og misjonsoffer. Det er fint om vi
avtaler, slik at vi kan fylle biler og reise
felles fra Larvik.

Informasjon om tjenestene kirketjener/
kirkevert/blomstertjeneste
Kjøretjenesten i forbindelse med Gudstjeneste vil begynne igjen fra samlingssøndagen 18.august.
Det inviteres til informasjonsmøte for
kirketjener/kirkevert/blomstertjeneste i
kirken torsdag 11.august kl.18.00.
Lister for frivillig arbeid
Det er laget lister for kommende høstsemester. Det kan være greit å merke seg
datoer med en gang, og bytt internt dersom oppsatte dager ikke skulle passe.
Listene finnes på våre hjemmesider og i
kirken.
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Da Linda Andernach Johannesen var på
besøk hos oss for snart et år siden, kjente jeg på kallet til å jobbe i kirken. Det
hun delte av kunnskap og erfaring i arbeidet med barn og unge, gav meg en
skikkelig åpenbaring; hva om jeg kunne
tatt med meg mine verdier, mine erfaringer, min «passion» og investert all
min tid i kirken? Hadde det vært mulig?
Jeg har lenge kjent på utfordringen i å
finne en balanse mellom jobb og kirke.
Det har vært en frustrasjon for meg at
jobben skal få det beste av meg, mens
kirken skal få det lille som er igjen av
engasjement og energi. Derfor er det for
meg en gave å få jobbe i kirken.
Fra 8. august vil jeg jobbe 30% som
Trosopplærer i Metodistkirken Larvik.
Samtidig vil jeg jobbe 60% som Trosopplæringsrådgiver i Metodistkirken Norge.

Jubilanter
Elfrid Høivik 85 år, 22.juni
Margrethe Berg 85 år, 30.juli
Bjørg Olsen 85 år, 31.juli
Kristin Larsen Muri 60år, 23.aug
Anne Grethe Riesenmey 70år, 5.sept
Yngvhild Andersen 75år, 6.sept
Bente Helgestad Pettersen 60år, 21sept

Jeg gleder meg til å se hva Guds plan er
for barn og unge de neste årene, og
hvordan jeg kan få være en del av det.
Dette blir spennende!
Hilsen Lina Talset Blikstad
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KALENDER

KALENDER
Sommeren 2022
25.juni kl.18.00: Årets store
St.Hansfeiring på Lydhus. Ta med bord,
stoler og grillmat. Båltenning ca.21.30.
Lodd til inntekt til Agape.
26.juni kl. 11.00 Ordinasjonsgudstjeneste i Porsgrunn Metodistkirke i forbindelse med Metodistkirkens Årskonferansen
Søndag 7.august kl.11.00: Gudstjeneste
Nattverd
Tirsdag 9.august kl.11.00: Bibeltime
Torsdag 11.august kl.18.00: Infomøte
om frivillige tjenester
Søndag 14.august kl.11.00: Fellesgudstjeneste med Vinyard. Odd Ivar Langegard taler
Tirsdag 16.august kl.11.00: Formiddagstreff, Olav Alsaker fra Misjon uten grenser er gjest
21.august kl.11.00: Samlingssøndag Søndagssskole Tema: Gjensynsglede
Tirsdag 23.august kl.17.30: Speiderstart
Fredag 26.august kl.12.00: Sentrumstreff. Gjest er Thor Willy Ruud Hansen
som forteller om Amish folket. Påmelding innen tirsdag 23.august til Bjørg
Nauff, 97486951
Speiderne
Kontakt: Marit Synøve Pedersen
975 82 683
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Lørdag 27.august kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 28.august kl.11.00: Familietime
September
Lørdag 3.september kl.11.00: Kreativt
verksted
Søndag 4.september kl.11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Nattverd
Tirsdag 6.september kl.11.00: Bibeltime
Tirsdag 6.september kl.17.30: Speidermøte
Torsdag 8.september kl.17.30: Barnekoret Skala har oppstart
Lørdag 10.september kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 11.september kl.11.00: Tur
Søndag 11.september kl.18.00: Kveldssamling
Tirsdag 13.september kl.12.00: Felles
misjonssamling i Porsgrunn
Tirsdag 13.september kl.17.30: Speidermøte
Søndag 18.september kl.11.00: Gudstjeneste med jubileumskonfirmanter og
presentasjon av konfirmanter 2023. Søndagsskole
Tirsdag 20.september kl.11.00: Formiddagstreff Gjest Marcus Wallin
Søndagsskole
Kontakt: Anne Sophie Trulsen
959 85 884

Fellesgudstjeneste med Vinyard
Vi har de siste årene hatt noen fellesmøter på sommeren. I år blir det kun ett,
14. august. Da taler Odd Ivar Langegard.
Velkommen til kirken.
Sentrumstreffet
På første treff etter ferien kommer lege
Thor Willy Ruud-Hansen Han snakker
om Amish og det enkle liv. Glimt fra liv
og helse hos en religiøs minoritet.
30. september kommer Marit Lindvik
Stampe. Hun snakker om Larvik i dikt,
toner og bilder.
Marit Lindvig Stampe er født og oppvokst i Grenland, men har alltid hatt et
stort hjerte for Larvik. Hun har mange
års erfaring med å formidle sang- og
kulturopplevelser på ulike arenaer både
i og utenfor Grenlandsregionen.
I 2021 hadde Larvik by 350 års jubileum.
I den forbindelse fikk Marit i oppdrag,
fra Larvik Kommune, å utarbeide det
musikalske konseptet «Larvik i bilder,
ord og toner. Dette er et musikalsk underholdningskonsept.
Husk at det er påmelding til tirsdagen
før på grunn av middagen.

Gospelkoret
Kontakt: Dag Harald Andersen
476 541 10

Kreativt verksted/Agapeprosjekt
Vi starter opp med Kreativt verksted på
første lørdagen i september. Målet er å
lage ting til en messe som skal være
26.november. Dette skal gå til misjonsprosjektet vårt Agape.
Om noen ønsker å lage ting som kan
selges på messa er vi takknemlige for
det. Enten det er strikket, heklet eller
laget av andre materialer. På Kreativt
verksted vil det og være mulig å få ideer
til ting som kan lages.
Om du vil hjelpe til på Lydhus på lørdag
25. juni, kan du melde deg til Petter Blikstad på tlf 90869978
Menigheten har samlet inn litt over
100.000.– til Agape, og selv har de samlet inn like mye. Med St Hans på Lydhus,
og messa i høst ser vi muligheten til å nå
målet på kr. 325.000.– til kjøp av traktor
og redskaper til.
Gospelkoret
Koret jobber med å finne en ny dirigent/
musiker og håper på en oppstart i
månedsskiftet august/september.
St. Georgs Gilde
Oppstart i august, dato vil komme
nærmere.
Barnekoret Skala
Kontakt: Rebekka Nyquist
451 56 561
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