Metodistkirken i Larvik
Nr. 4 oktober—desember 2022 89. årgang

Returadresse:
Metodistkirken
Postboks 151,
3251 Larvik

Trykket 20.sept 2022
Telefon kontor:
33 18 17 94
Kontortider:
Mandag og tirsdag
09:00-12:00.
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Skysstelefon: søndager mellom
10.00-10.15
41459022
Besøksadresse:
Haraldsgt. 4

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

“Å si takk er mer enn god væremåte. Det
er god åndelighet”
-Alfred Painter

STØTT VÅRE ANNONSØRER, DE STØTTER OSS

Bruk muligheten
Et avsnitt i Bibelen som ofte siteres er Efeserbrevet 2:8-10 «For av nåde er dere
frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg
selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»
Her understreker Paulus at frelsen er en
gave fra Gud som vi kan motta i tro. Det
bygger ikke på hva vi klarer prestere, men
på hva Kristus har gjort for oss. Det gjør at
frelsen er tilgjengelig for alle.
Videre understrekes det at vi mennesker
er «hans verk.» Enkelt fortalt betyr det at
alle mennesker er skapt av Gud og villet
av Gud. Vi kan få glede oss over at vi er
skapt slik vi er, med de egenskapene og
talentene som Gud har lagt ned i oss.
Samtidig trenger vi gripe at Gud har en
tanke med våre liv. Vi er ment til å være
redskaper for Gud i denne verden. Redskaper som formidler den Guds nåde vi
selv har fått del i til andre. Det gjør vi ved
å gjøre det som er godt mot andre.
Å bli brukt av Gud handler om at vi skal gå
inn i det som Gud legger ferdig foran oss.
Når vi ser en som trenger en hånd, eller vi
blir minnet om at noen trenger et øre som
lytter eller et ord som kan bli til hjelp, så
er det nettopp fordi Gud trenger akkurat
oss i den situasjonen.
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Å leve med Gud som vår
himmelske far, og Jesus
som vår Frelser, skaper i
oss en vilje til å følge det
som Den hellige ånd, viser oss.
Det kan være utfordrende nok for oss. For
min erfaring er at muligheten legges foran
oss, men vi er for opptatt av å forstå, eller
for redd for å gjøre feil så vi nøler. Gud ser
det vi ikke ser, og vi må stole på at det
han legger foran oss, har han kontroll på,
han som vet hvordan hvert menneske har
det.
Når jeg våger å gå, så oppdager jeg noen
ganger, at det blir gitt uttrykk for at dette
var i rett tid. Andre ganger får jeg ingen
slik bekreftelse. Det er ikke responsen
som avgjør om det var en god handling
som er lagt der for at vi skulle vandre i
den
Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og
det å komme med en hilsen, et ord fra
Gud, er en naturlig del av det gode Gud vil
vi skal gjøre.
Det er ofte i den daglige stunden med Gud
at vi blir oppmerksomme på hva han vil vi
skal gjøre.
Om du ikke får noen slike hint, så blir det
aldri feil å gjøre godt mot vår neste. Det
kan vi gjøre til en naturlig del av vårt liv.
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

LIVET I KIRKEN
Gospelkoret har fått ny dirigent!

Uke

Kirketjener

Kirkevert

39-40

Bjørg Møgster

Petter Morris Blikstad

41-42

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

43-44

Per Frøyd

Bjørn Einar Islann

45-46

Karl Kristian Markman

Ellen Irene Klepaker

47-48

Tom Erik Klepaker Hansen

Mari Oden Halvorsen

49-50

Dag Harald Andersen

Grethe Sandvik Andersen

Solveig Haga er Gospelkorets nye dirigent. Hun kommer opprinnelig fra Oslo
med jobber nå som sangpedagog i Kulturskolen i Larvik.
Koret er kommet godt i gang og øver
på onsdager. Her er det plass til flere
som vil synge sammen med oss. Første
gang vi får høre Gospelkoret i høst er
på Høsttakkedagen 23. oktober.
Skala
Skala har gjort litt nytt nå i høst. I forbindelse med øvelsene, kan de som er i
koret sammen med foreldre og søsken
spise middag i kirken. Det er det mange
som benytter seg av.

Høsttakkedag
Vi feirer Høsttakkedag søndag 23. oktober. Det blir en dag med mye sang,
Gospelkoret vil synge og pastor Idar
Halvorsen vil tale. Tema: Å takke Gud
for alle godene. Høsten er tiden hvor vi
kan høste av alt det Gud skapte, og for
å takke han for det.
Det blir kirkekaffe denne dagen. Det å
gi er en naturlig del av å være i en menighet. Vi har budsjettert med kr.
35.000.– denne dagen. Vi trenger nå
det budsjetterte målet i en tid der
strømprisen er utfordrende også for
menigheten.

I tillegg har de engasjert Stian Tveit
som dirigent sammen med Therese
Blikstad Bakko. Noe av øvelsen er felles
og noe deler de koret i to.

Blomstertjeneste
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Oktober

Kristin Larsen Muri og Grethe Nyquist

November

Monica Sjøblom og Tone Blikstad

Desember

Jorunn Stølen og Grethe Sandvik Andersen

Nå ser vi frem til å høre de synge på
Familietimene 25. september og 27.
november,

Kontigenter
Vårt barne og ungdomsarbeid består
av flere aktiviteter. Det er viktig for oss
å ha en så lav egenandel som mulig på
disse aktivitetene, men vi er avhengig
av at det betales kontingent for å kunne søke om midler til disse aktivitetene. Det vil bli gitt mer info for betaling
av kontigenter i løpet av oktober.
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LIVET I KIRKEN

Koret Joy kommer
På allehelgensdag 6. november kommer
koret Joy til oss. Koret er fra Petrikirken i
Fredrikstad. (Kjølberg) Dette er et unge
voksenkor som synger gospel. Det er bare
å sette av dagen og glede seg

Dåp
På den siste arbeidsdagen før ferien ble
Theo Støvern Blikstad døpt ute på deres
hytte i Gon. Foreldrene Elin Støvern og
Even Blikstad bor i nord, men vil at Theo
skal tilhøre menigheten her. Ta han med
i deres bønner. Tore Solum tok bilder fra
dåpen. (Bilde)
Barnevelsignelse og bryllup
Ulrikke Øynes og Daniel Nyquist overrasket alle ved å gifte seg 27. august. De
hadde invitert til barnevelsignelse av
Albert Øynes Nyquist, men ville også
gifte seg. Albert er dermed også blitt
menighetsbarn. Husk på de når dere ber.

LIVET I KIRKEN

Dåp
Louise Saeed Trulsen og Nadem Saeed
bærer sin datter Sara til dåp på Familietimen 27. november.
Ung generasjon og trosopplæring
13+ har hatt en fin oppstart både på søndagene og én lørdagskveld.
I november reiser noen av ungdommene
på Get Focused i Stokke.

Koret Signatur kommer
Signatur er et kor med medlemmer fra de
tre metodistmenighetene i Oslo. De er ca.
25 sangere. For tiden holder de på å øve
inn et Paus messe som skal være i Oslo i
oktober. Det er Andre Storeng som lager
mange av arrangementene. De har også
gitt ut flere innspillinger. Vi kan forvente å
høre noe fra de da de synger hos oss 20.
november.

Bursdager:
Tom Rønningen 80 år, 18.november
Grethe Nyquist 60 år, 3.desember
Daniella Vassdal 60 år, 13.desember
Hjertelig takk for alle blomster og gode
ord til min 85 årsdag.
Jeg er velsignet.
Hilsen Bjørg Olsen

Dette blir en sanggudstjeneste som det
bare er å glede seg til.

«Gi Jesus videre» er en konferanse for
voksne og unge voksne ledere som er
engasjert i barn og unge. Vi reiser 11
personer fra kirken vår og det er vi kjempe glad for.
Familieleir i Skien Fritidspark. Vi reiser
10 familier på Familieleir i slutten av september. Vi er kjempe takknemlig for muligheten til å dra på dette sammen, og
håper det blir en knallhelg.
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NYTT FRA KONTORET
Kirkeskyss
Vi har ikke hatt tilbud om kirkeskyss under tiden med coronarestriksjoner. Nå
har vi åpnet for det igjen. Du kan ringe
mellom kl. 10-10.15 på søndag morgen,
så kommer noen og henter deg.
Vi kan hente opp til Bommestad, Skreppestad/Halsen og Holmejordet/Sky. Om
det er behov for skyss lengre unna kan
du ta kontakt med pastor Idar Halvorsen
så ser vi om vi kan finne en ordning også
for det.

MBU dag
Vi markerer MBU dag 30. oktober. Da er
det barna og de unge som er i fokus, og
som aktivt vil delta i gudstjenesten. Vi er
så heldig å ha entvariert tilbud til barn og
unge.
Etter gudstjenesten blir det pølser og is,
og kaffe til de som vil ha det. Offeret
denne dagen går til Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund, som arrangerer
leire, ledertrening mm.
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Ny BUR leder
Ingeborg Tønne Olsen ble valgt til ny BUR
leder hos oss i Larvik på årsmøtet til BUR.
Hun er også blitt valgt inn som vararepresentant til MBU sitt landsstyre.
Vi ønsker henne lykke til med disse
viktige oppgavene
Gaver
Sentrumstreffet har gitt kr. 15.000.– til
satsningen på Ung Generasjon. Tusen
Takk
Det er kommet en gave på kr. 30.000.–
som er øremerket til arbeidet med 13+
Tusen takk, dette kommer godt med!

Konfirmanter
Vi kunne presentere 5 konfirmanter. Det
er Jonas Islann, August Klepaker Hansen,
Thea Bradley Posejpal, Emilia Sophie Larsen og Natalia Evelina Larsen. I slutten av
oktober skal de på konfirmantleir på Solåsen, og nå er det åpent for å reise til
London igjen. De kommer til å selge til
kirkekaffen noen søndager for å tjene til
turen.
Husk på konfirmantene
når dere ber.

UNG GENERASJON
«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren
er én. Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av
all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt
hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn
og snakke om dem når du sitter i ditt
hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.»
5. Mos.6, 4-7
Vi som kirke ønsker å gi den unge generasjonen en slitesterk tro. En tro som
bærer gjennom livet. En tro som varer.
Det er ikke bare enkelt, men det er så
viktig. Det er den beste bagasjen vi kan
gi dem i livet.
Trosopplæring handler ikke bare om
andakt, om undervisning eller bibelgrupper. Trosopplæring handler om alt
som hjelper oss til å vokse i troen. Det
handler om livet hver dag hele uka.
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Trosopplæring kan
skje i de fleste situasjoner hver dag. Det
bør ikke være en plikt, men det kan bli
en livsstil. Det handler om å ta med Gud
i hverdagen på en naturlig måte.
Språket vårt – holdninger og verdier preger språket vårt. Vi er forbilder for den
unge generasjonen.
Musikk – kan man kombinere spillelista
med noen innslag av lovsang e.l?

Samtaler – klarer jeg å lytte, spørre,
være nysgjerrig og vise forståelse?
Tillit og trygghet – er jeg til å stole på?
Tjeneste – gjør jeg noe for noen andre
enn meg selv?
Pusterom – har jeg tid til å ikke gjøre
noe? Ta inn sanseinntrykk, la Gud tale
og la tankene vandre?
Vitnesbyrd – hvilke erfaringer og opplevelser deler jeg med de unge?
Bibellesning – kan vi lese et bibelvers
sammen ved middagsbordet?
Bønn – kan vi be en kort bønn her og
nå? Eller i bilen på vei til noe? Kombinere «Ha en fin dag» med «Gud velsigne
dagen din»?
Romslighet – å utvikle en slitesterk tro
er en prosess. Gir jeg rom for det?
Jeg vil leve et attraktivt liv med Gud. For
hvis min tro er attraktiv, så smitter den!
Hvis min tro ikke er attraktiv, hvorfor
skal den unge da velge troen gjennom
livet?
Jeg er viktig for den unge! Du er viktig
for den unge! Sammen er vi avgjørende
for den unges trosreise!
Hvis du synes det er vanskelig å ta med
Gud i hverdagen, så vil jeg oppmuntre
deg til å ta små steg av gangen. Ikke
stress! Livet med Gud skal være godt,
ikke strevsomt.
Tanker fra Lina T. Blikstad
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KALENDER

KALENDER
September 2022
Tirsdag 27.sept kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 28.sept kl.19.00: Gospelkoret
Fredag 30.sept kl.12.00: Sentrumstreff.
Marit Lindvik Stampe forteller om Larvik
i dikt, toner og bilder. Påmelding innen
tirsdag 27.sept til Jorunn Stølen,
98075857
Oktober 2022
Lørdag 1.okt kl.11.00: Kreativt verkstedSøndag 2.okt Familieleir. Ingen gudstjeneste i kirken
Tirsdag 4.okt kl.11.00: Bibeltime
Tirsdag 4.okt kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 5.okt kl.19.00: Gospelkoret
Søndag 9.okt kl.11.00: Tur
Søndag 9.okt kl.19.00: Kveldssamling
Onsdag 12.okt kl.19.00: Gospelkoret
Søndag 16.okt kl.11.00: Gudstjeneste
«Ditt folk er mitt folk» Søndagsskole og
13+
Tirsdag 18.okt kl.11.00: Formiddagstreff
Sang ved Bente og Helge.
Tirsdag 18.okt kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 19.okt kl.19.00: Gospelkoret
Torsdag 20.okt kl.18.00: Barnekoret
Skala
Speiderne
Kontakt: Marit Synøve Pedersen
975 82 683
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Lørdag 22.okt. kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 23.okt kl.11.00: Høsttakkedag—
Gudstjeneste med søndagsskole og 13+
Tema: Å takke Gud for alle godene.
Gospelkoret synger
Tirsdag 25.okt.kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 26.okt kl.19.00: Gospelkoret
Fredag 28.okt kl.12.00: Sentrumstreff.
Arild Bordøy og Trygve Wikstøl er gjester. Visesang ispedd tanker om livet Påmelding innen tirsdag 25.okt til Jorunn
Stølen, 98075857
Søndag 30.okt kl.11.00: Familietime—
MBU-dag
November 2022
Tirsdag 1.nov kl.11.00: Bibeltime
Tirsdag 1.nov kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 2.nov kl.19.00: Gospelkoret
Torsdag 3.nov kl.18.00: Barnekoret Skala
Lørdag 5.nov kl.11.00: Kreativt verksted
Lørdag 5.nov kl.16.00: Lørdagsklubben
Lørdag 5.nov kl.18.00: 13+ kveld
Søndag 6.nov kl.11.00: Allehelgens søndag. Gudstjeneste med nattverd. Joy fra
Fredrikstad synger

Søndagsskole
Kontakt: Anne Sophie Trulsen
959 85 884

Tirsdag 8.nov kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 9.nov kl.19.00: Gospelkoret
Søndag 13.nov kl.11.00: Tur
Søndag 13.nov kl.19.00: Kveldssamling.
En kveld nær Gud. Lovsang, taler og en
god samtale over en kopp kaffe.
Tirsdag 15.nov kl.11.00: Formiddagstreff
Gjest Solfrid Margrethe Martinsen
Tirsdag 15.nov kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 16.nov kl.19.00: Gospelkoret
Torsdag 17.nov kl.18.00: Barnekoret
Skala
Lørdag 19.nov kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 20.nov kl.11.00. Gudstjeneste
med søndagsskole og 13+ Koret Signatur fra Oslo
Tirsdag 22.nov kl. 17.30: Speidertreff
Onsdag 23.nov kl.19.00: Gospelkoret
Fredag 25.nov kl.12.00: Sentrumstreff.
Edna Napstad og Arild Bordøy er gjester
med temaet «Ord til håp» Påmelding
innen tirsdag 23.nov til Jorunn Stølen,
98075857
Lørdag 26.nov. kl. 12-15 Messe til inntekt for Agape. Salg, Kafe, Utlodning
Søndag 27.nov kl.11.00: Familietime
med dåp. 1.søndag i advent.

Gospelkoret
Kontakt: Dag Harald Andersen
476 541 10

Tirsdag 29.nov kl.11.00: Bibeltime
Tirsdag 29.nov kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 30.nov kl.19.00: Gospelkoret
Desember 2022
Torsdag 1.des kl.18.00: Barnekoret Skala
Lørdag 3.des kl.16.00: Lørdagsklubben
Lørdag 3.des kl.18.00: 13+ kveld
Messe til inntekt for Agape
Erfaringen fra messen i fjor, gjør at vi
prøver igjen 26. november. Vi har en
rest før vi er i mål med traktor og utstyr
til Tanzania.
Det blir salg, utlodning og kafe. Det
kommer mer info etter hvert.
Til salget tar vi i mot ting som kan selges. Baker du småkaker, lager du andre
godsaker, strikker du, lager du ting som
du vil gi. Så er vi glade for alt som kommer.
Vi vil også ha en bruktkrok, der vi selger
leker, spill mm som er pent bruk. Slike
ting som kanskje bare ligger der, og som
andre kan få glede av.
Vi undersøker også om vi kan få laget en
kalender som viser bilder fra prosjektet
og som har et «ord» for hver måned.
Har du spørsmål. Så ta kontakt med oss
på kontoret.
Barnekoret Skala
Kontakt: Therese Bakko
992 53 185
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