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Herre, vår Gud! Gjør døren til vårt kirkehus, som er bygget med menneskers 
hender, vid nok for alle som lengter etter kjærlighet, en himmelsk Fars omsorg 
og fellesskap med andre mennesker. Men gjør den samtidig trang nok til å 
stenge ute all misunnelse, stolthet, hat og stridigheter. Gjør dørterskelen så lav 
at intet barn eller noe skrøpelig menneske snubler over den. Men gjør den 
likevel høy nok til å holde sjelefienden ute. Gud, vår himmelske Far: Gjør kirke-
døren og ditt eget hus til en åpen port inn til ditt evige rike. Amen.  

«Måtte mine 
ord og hjertets 
tanker være til 
glede for deg, 

Herre, min 
gjenløser og 

klippe.» 
 

Salme 19.15 

 
 

 

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte  
og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, 

og din neste som deg selv.»  
Lukas 10.27 

 

Foto: Jolie R fra Pixabay 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

 

I flere år har menighetens motto vært «Vi bryr oss – fordi Kristi kjærlighet 
utfordrer oss til tjeneste». Noen vil kanskje si at mottoet er for ambisiøst. Vårt 
ønske er at den skal gi en tydelig retning til hva vi ønsker å være som menighet. 
 

De tre små ordene - «Vi bryr oss» - forteller om kjerneverdiene våre. Vi skal 
bry oss om hverandre, om mennesker omkring oss, om samfunnet vi lever i, om 
skaperverk og miljø. Evangelisering og misjon er inkludert i dette. Likeledes alt 
som har å gjøre med vår egen trosutvikling. 
 

Vi trenger ikke gå langt for å se behovene eller for å finne ut hvordan vi 
kan oppfylle misjonsbefalingen om «å gå og gjøre…». Behovene er rett utenfor 
kirkedøra vår og i nabolaget vårt. Der finnes mennesker som er ensomme, folk 
som sliter med rusproblemer, mennesker som trenger praktisk hjelp, barn og 
unge som trenger noen som kan vise omsorg, flyktninger som savner venner og 
trenger hjelp for å finne fram i vårt samfunn. 
 

«Vi bryr oss»-visjonen tar utgangspunkt i Guds kjærlighet, og oppmun-
trer til å gi slipp på likegyldighet, egoisme og «det-angår-ikke-meg»-holdningen. 
Den oppmuntrer til å ta ansvar, vise omsorg, bry seg og samvirke med andre 
som vil det gode. Den tar avstand fra det som ødelegger livet, det som skaper 
avstand og skiller mellom mennesker, og all urettferdighet og undertrykkelse. 
Den ser utover seg selv, og er grenseløs både i uttrykksform og omfang. Slik skal 
den hjelpe oss til ikke å ende opp som en innadvendt menighet. 
 

Når vi bryr oss bygger vi et fellesskap på tvers av ulikheter – et felles-
skap som er slitesterkt og godt å tilhøre. For gjennom å bry oss bygges tillit, po-
sitive relasjoner, forståelse for hverandres behov og en kultur som hver enkelt 
kan vokse i. Fokuset flyttes fra oss selv til et ønske om å bety noe for andre og 
bety en forandring. 
 

Om Jesus heter det at «da han så folkemengdene, fikk  han inderlig 
medfølelse med dem» (Matt 9.36). Nøden rørte ved Jesu hjerte, og gjennom sin 
tjeneste viste han at denne medfølelsen var drivkraften for alt han gjorde. Slik 
bør det være også for oss som hans kirke og etterfølgere. 



Kultur ved et alter 
Speidermusikken fra Skien har konsert 
i kirken lørdag 1. februar under vig-
netten «Kultur ved et alter». Samme 
dag har Metodistkirkens Speidergilde 
sitt årsmøte i Porsgrunn, og konserten 
vil derfor inngå i deres program. 
 

Fellesgudstjenester  
i «hele» februar 
I februar inviterer vi til fire fellesguds-
tjenester. Den første er gudstjenesten 
sammen med Den norske kirke søn-
dag 9. februar. Sokneprest Ivar Bro-
bakken taler og Immanuelkoret syng-
er. Samme kveld inviteres det til fel-
leskirkelig Bibelfest i Østre Porsgrunn 
kirke med besøk av Paul Erik Wirge-
nes som er generalsekretær i Det 
Norske Bibelselskap. Bibelfesten ar-
rangeres av Porsgrunn kristne råd. 
Søndag 16. februar blir det fellesguds-
tjeneste med menigheten vår i Skien. 
Prest Andreas Kjernald taler og Skien 
Metodistkirkes Sangkor synger. 
Søndag 23. februar flytter vi oss til 
Baptistkirken for felles sanggudstje-
neste. Dette er en gjenvisitt etter at 
de deltok hos oss sist høst. Imma-
nuelkoret og Baptistkirkens sangkref-
ter bidrar. 
 

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag 
Dette er en felleskirkelig samling som 
i år blir holdt i Østre Porsgrunn kirke 
fredag 6. mars. Sokneprest Aud Berg-
heim taler. 
 

Varmt eller kaldt….. 
Det er ikke enkelt å være ansvarlig for 
oppvarmingen av kirken når behovene 
er så ulike. Noen sier de fryser, noen 
at det er for varmt, andre at det er 
passe. Temperaturen vil nok oppleves 
ulikt også i forhold til hvor man sitter i 
kirkerommet. Arne G. Ellingsen har 
vært ansvarlig for dette i mange år, 
og kan fortelle at han søker å holde 
22 grader  til gudstjenester. Det bør 
holde! Så ta heller med en jakke hvis 
du er litt frossen, og si gjerne en takk 
til Arne for flott innsats! 

Ved årsskiftet har vi mottatt totalt kr 
181.551 til nye kirkevinduer. Takk til 
alle som har bidratt! 

 Gaver                  

 Loppemarked   

 Julemessa     

 Andre inntekter    
 
Prisanslaget er ca kr 800.000. Vil du 
gi en gave, kan du benytte giroen i 
bladet eller Vippse til 118446. Husk å 
merke innbetalingen «Vinduer». For 
gaver med skattefradrag må du be-
nytte giroen som ligger i kirken. 

 

Nye oppgaver for prestene 
Prest Vidar Sten Bjerkseth begynner i 
februar i en nyopprettet stilling som 
HR-rådgiver ved Metodistkirkens ho-
vedkontor. Stillingen er opprettet som 
et ledd i en enda mer profesjonalise-
ring av arbeidsgiveransvaret. Han vil 
få ansvaret for alle prester og diako-
ner ansatt i menighetene, og være 
rådgiver for daglig leder, tilsynspres-
tene og menighetene. Bjerkseth skal 
fortsatt ha 75 % stilling som prest i 
Porsgrunn, men vil redusere noe på 
oppgavene.  
I den forbindelse blir pensjonert prest 
Arne G. Ellingsen ansatt i 10 % stilling 
som besøksprest, mens andre i me-
nigheten tar over en del administrati-
ve oppgaver. 
Vi ønsker begge to lykke til i de opp-
gavene de skal inn i! 
Personalkomiteen - Ole Geir Pedersen 

Prosjekt nye kirkevinduer 

kr 65.465 
kr 16.228 
kr 41.858 
kr 58.000 



Bibelfest  
i Østre Porsgrunn kirke  
på Bibeldagen 2020 
 

Bibeldagen blir markert med fel-
leskirkelig Bibelfest i Østre Pors-
grunn kirke i regi av Porsgrunn 
kristne råd søndag 9. februar. Ge-
neralsekretær Paul Erik Wirgenes i 
Bibelselskapet er kveldens taler. 
Da kan du få gi en gave til bibelar-
beidet i Kina.  

I Kina kommer minst en million 
nye mennesker til tro hvert år. Det 
er nær sammenheng mellom til-
gangen på bibler og hvor mange 
nye mennesker som kommer til 
tro.  

I mange år har kirkene i Kina hatt sterk vekst. Ingen vet med sikkerhet hvor 
mange kristne det er i Kina, og anslagene varierer mellom 40 og 100 millioner. 
Omkring 70% av de kristne bor på landsbygda, som også er den fattigste de-
len av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibel-
trykkeriet i Nanjing i Kina vil få tillatelse til å trykke 3-4 millioner bibler for in-
nenlands bruk i 2020. Pengene som kommer inn gjennom offer fra norske 
menigheter vil primært gå til bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel 
koster kun kr 10.   

Hans Johan Sagrusten forteller i siste nummer av Bibelselskapets blad: Vi er i 
Shanshui-distriktet i Henan-provinsen sør-øst i Kina, i nærheten av byen Zhou-
kou. Gangchalou heter kirken, og her har et par hundre mennesker samlet seg 
til friluftsmøte ute på den inngjerdede gårdsplassen. I dag blir Bibelen delt ut 
helt gratis. Noen kvinner forteller: «Da vi var små, fantes det ingen bibler her. 
Og for tretti år siden var Bibelen svært dyr. Takk for at dere gjør at vi alle nå 
kan få tilgang til Guds ord», sier de. 
 
«Jeg har en bibel fra før, men den jeg har fått i dag vil jeg gi til barnebarna 
mine», forteller en annen. To av kvinnene kan ikke lese i det hele tatt. «Men 
jeg har en sønn som kan lese for meg, og jeg vil gjerne gi denne Bibelen til 
ham», sier den ene. 
 
«Også jeg er analfabet», forteller en kvinne, «så jeg kommer til kirken for å 

høre Bibelen bli lest høyt. Predikanten leser 
først, og så leser alle teksten etter ham. Vi 
repeterer teksten; slik lærer vi den bedre». 
Det er ikke uvanlig at kristne i Kina kan 
store deler av Bibelen utenat. 
 
En mann forteller: «Før jeg ble omvendt 
hadde jeg et fryktelig temperament. Bibe-
len har vært viktig for meg fordi hele ka-
rakteren min har blitt endret». «Ja, nå er 
Gud inni ham», sier kona og smiler. 

Henan: Trangt mellom andre sitter det en 
eldre kvinne tålmodig med hendene åpne. 
Denne dagen har menigheten besøk fra 

Det norske Bibelslskap - og tiden er kom-
met for at alle skal få hver sin bibel. 



Menighetens visjon: 
Vi bryr oss  
- fordi Kristi  
kjærlighet  
oppmuntrer  
oss til tjeneste 

Portrett av Porsgrunn  
søndag morgen 
og av en av våre  

kirkeverter 
Det er noe helt eget ved å gå rundt i 
byen søndag morgen. Søndag morgen 
før de aller fleste folka i byen har ruk-
ket å stå opp. Det er stille i gatene, 
stille på elva og stille i butikker og 
kontorer. Juletreet står rakt i ryggen 
midt foran rådhuset. I parken og rundt 
Metodistkirken finner du rester av lør-
dagen. Akkurat det må vi snakke mer 
om. Folk må rett og slett ta seg sam-
men!! 
Ølboksen og ølflaska står halvt bort-
gjemt på bakken. Det finnes mange 
alternativer til å kvitte seg med dette, 
heller enn å kaste det på bakken.  
Søndagens helt er Turid Knustad. Ei 
mild og fin dame som går rundt Meto-

distkirken med en 
pose i hånda, plast-
hansker på henda 
og ryggen bøyd. 
Hun er dørvakt i 
kirken denne sønda-
gen. Ikke fordi kir-
ken trenger myndi-
ge vakter til å holde 
ville kirkegjengere 
ute, men for å 
ønske alle som kom-
mer til gudstjeneste 
velkommen. En fin 
gest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessverre er en av dørvaktens faste 
oppgave å rydde vekk det verste etter 
lørdagens fyll og fanteri som folk bare 
har kastet fra seg på bakken. Rester 
av kebab, knuste flasker, ølglass, 
snusbokser og røykpakker. Det er hel-
ler ikke uvanlig at det stinker urin ved 
kirkeveggen eller ligger spyrester på 
kirkebakken.  
Folkens, dere som er på byen, ta dere 
sammen. La Turid og de andre dør-
vaktene i Metodistkirken i Porsgrunn 
heller få bruke tida si til annet enn å 
rydde.  
 

Fra bloggen til fotograf og journalist 
Bjørn Harry Schønhaug 15.12.2019 

Gjengitt med tillatelse 

Gjenglemt 
Er det du som eier en jakke, et skjerf, 
et par lyse votter med hjerte på eller 
mangler briller eller en øredobb? 
Klærne blir levert til Fretex om noen 
uker hvis ingen henter de. De andre 
tingene vil bli kastet. 

Nytt  
telefonnummer  
til kirkekontoret 
Noter deg at vi har fått 
nytt telefonnummer til 
kirkens kontor:  
412 44 006 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 
Søndag 16. februar 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 Nattverd 
 Prest Andreas Kjernald 
 Skien Metodistkirkes Sangkor  
 Kirkekaffe 
 

Mandag 17. februar 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 18. februar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 20. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Pensjonert sykehusprest Terje  
 Talseth Gundersen: «Mennesker i 
 sårbare situasjoner».  
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 23. februar 
11.00 Felles sanggudstjeneste 
 i Porsgrunn Baptistkirke  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Immanuelkoret og Baptistkirkens 
 sangkrefter 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 ved Thomas Lund 
 Musikk: Torgeir Sørby 
 Sang: Marianne Larsen 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 
Mandag 24. februar 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+  
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Torsdag 27. februar 
11.00 Strikkekafé 

 
FEBRUAR 
   

Lørdag 1. februar 
11.00 Kafeteria 
12.00 «Kultur ved et alter»: Konsert 
 med Speidermusikken  
 fra Skien 
 
Søndag 2. februar 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Utdeling av dåpsgaver 
 
Mandag 3. februar 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 4. februar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 6. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Lars Inge Magerøy med bildekåseri 
 om reformasjonen i Tyskland og 
 Norge: «Fra Wittenberg til Norge». 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 9. februar 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 med Den norske kirke 
 Nattverd  
 Preken: Sokneprest Ivar Brobakken 
 Sang: Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
 
18.00 Bibelfest  
 i Østre Porsgrunn kirke 
 Generalsekr. i Bibelselskapet  
 Paul Erik Wirgenes 
 Arr.: Porsgrunn kristne råd 
 
Mandag 10. februar 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+  
18.30 Immanuelkoret synger  
 på Doktorløkka bosenter 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 11. februar 
19.00 Misjonsgruppa 
 Årsmøte. Bevertning. 
Torsdag 13. februar 
11.00 Strikkekafé 
 «Gutta’s dugnad» 
 

DAB: Radio MG - FM 97,4, 106,4, 107,4 



 
  

MARS 
 

Søndag 1. mars 
16.00 Gudstjeneste 
 Per Torstein Kolle taler og synger 
 Gudstjenestegruppe 2 
 

Mandag 2. mars 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 3. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 5. mars 
11.00 Formiddagstreffet 
 Signe Tynning: «God Morgen Norge 
 - historier fra mitt møte med men-
 nesker gjennom mange år i TV2». 
 Bevertning, utlodning, andakt 
Fredag 6. mars 
12.00 Kvinnenes internasjonale 
 Bønnedag   
 i Østre Porsgrunn kirke.  
 Andakt: Sokneprest Aud Bergheim 
 Sang: Klara Hansen 
Fokus på kvinner i Zimbabwe med  funk-
sjonshemmede barn. Kollekt. 
 

Søndag 8. mars 
11.00 Gudstjeneste  
 Nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Mandag 9. mars 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+ 
18.30 Immanuelkoret synger på  
 Frednes bo– og behandlingssenter 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 10. mars 
19.00 MK Misjonsgruppa 
Torsdag 12. mars 
11.00 Strikkekafé 
 «Gutta’s dugnad» 
 

Søndag 15. mars 
Vårofferdag 
11.00 Gudstjeneste  
 Markering av konfirmantjubileum 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Immanuelkoret. Kirkekaffe 
 

Mandag 16. mars 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 17. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 19. mars 
11.00 Formiddagstreff 
 Prest Jorunn Wendel:  
 «Hans Børli -  skogens dikter» 
 Bevertning, utlodning, andakt 

 
Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren 

 

 
02.02 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
09.02 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
16.02 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
23.02 - 
01.03 Arne G. Ellingsen 
 Mobil 920 80 873 
08.03 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
15.03 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
  

 
METODISTKIRKEN I NORGE 

 

02.02 Metodistkirkens misjonsselskap 
 Leder Aart Huurnink  
 Misjonssekretær Øyvind Aske 
 Bistandsmedarb. Anne Ng Forster 
09.02 Mysen. Prest Lars Erik Nordby 
16.02 Metodistkirkens diakonale  
 institusjoner: 
 Metodisthjemmet Bergen 
 Betanien i Bergen, Oslo og Skien 
23.02 Ålesund. Prest Mariann Stensøe 
01.03 Sarpsborg: Prest Hilde Augensen 
 Tune: Prest Niels Jørgen Aarvik 
08.03 Metodistkirkens Kvinner 
 Leder: Helene B. Granum-Aanestad 
15.03 Hammerfest. Prest Per Bradley 
 

Forbønnsliste 

 

02.02 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
09.02 Ellen Andersen / Atle Myhre 
16.02 Bjørg Larsen og Turid Knustad 
23.02 - 
01.03 Marianne og Erik Larsen 
08.03 Knut Harald Hollerud / 
 Stian Abrahamsen 
15.03 Inger Lise og Leif Refsdal 
 

Kirkeverter 

Kirkeskyss 



 

Julemessa 
ble en suksess 

Julemessa i november innbrakte 
kr 41.858 til nye kirkevinduer. På 
festen på kvelden deltok blant 
annet julemessekomiteen med 
sang i tillegg til at det var andakt 
ved prest Andreas Kjernald, lodd-
salg og trekning. Takk til alle som 
bidro og til Elisabeth Moe Skreo-
sen som «julemessegeneral»! 
(Foto: Leif Refsdal) 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Flott julekonsert 
Immanuelkoret inviterte til julekonsert i desember sammen med Porsgrund 
Sangforening og Skien Metodistkirkes Sangkor. I tillegg medvirket Simon Thor-
bjørnsen som solist både alene og sammen med korene. Det ble en stemnings-
full kveld med mye flott sang og 
adventstanker ved presten. Et 
stort felleskor avsluttet konser-
ten (se bildet). Trond S. Olsen 
ledet konserten og takket solis-
ter og dirigenter med blomster 
til slutt. «Det er synd det bare 
er en gang i året vi får oppleve 
en slik kveld!» uttrykte en dame 
på vei ut fra kirken etter kon-
serten. Takk til alle som gjorde 
kvelden til en flott opplevelse i 
førjulsstria!     (Foto: Leif Refsdal) 

 

           Barn som kom inn i kirken 
med tente lys mens vi sang 
«Nå tennes tusen julelys» 
og senere var forsangere 
på «Et barn er født i Betle-
hem», et dyktig Prosjektkor 
og en blåsegruppe var noe 
av innholdet i julegudstje-
nesten. En stor takk til Atle 
Myhre og Torgeir Sørby 
som tok ansvar for at det 
ble Prosjektkor, og til sang-
erne og musikerne som 
stilte til øvelser midt i jule-
stria!  
 

(Foto: Bjørn Harry Schønhaug) 

Fullsatt kirke på julaften 



   

  

  
                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



3
0

0
0

 3
4

 4
4

2
8

3
 

  M
e
rk

 h
v
a
 i
n
n
b
e
ta

lin
g
e
n
 g

je
ld

e
r:

 
0

 V
å

ro
ff

e
r 

0
 M

e
n

ig
h

e
ts

b
la

d
e

t 
0

 M
is

jo
n

 
0

 «
P

ro
s
je

k
t 

k
ir

k
e

v
in

d
u

e
r»

 

M
e

to
d

is
tk

ir
k

e
n

 i
 P

o
rs

g
ru

n
n

 
P
o
st

b
o
k
s 

1
0
7
 

3
9
0
1
 P

o
rs

g
ru

n
n
 

     
  3

0
0

0
 3

4
 4

4
2

8
3

 



 
Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i perioden 21. november til 
31. desember på tilsammen kr 4.995 
fra:  

 

Kari Skippervold, Ole Geir Pedersen, 
Svein Gunnar Madsen, Vigdis Skuland, 
Grete Maria Skavlid, Karin Legernes, 
Astrid Buset, Nina Serine Lervik, Ker-
stin Sørli, Arild Johnsen, Britt Wenche 
Nygaard, Gitt 12.12, kollekt 15.12, 
Gunnar Palmgren, Reidun A. Hansen, 
Inger Marie Bøyum, Inge Waage, 
Oddvar Gøystdal, Øyvind Lindberg, 
Gard Madsen, Kari Wallestad. 
 

Vi takker for gaver på totalt kr 32.925 
i løpet av 2019! Det er et flott resultat 
som betyr mye for oss, og viser at 
mange setter pris på bladet. 
 
Har du også lyst til å gi en gave? 
Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283  
eller Vipps’es til 118446  
 
Husk å merke innbetalingen med: 
«Menighetsbladet». 

 

KOLLEKTER pr 31.12.2019 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til konto  
3000 30 44283 eller Vipps 118446 

Budsjett 
  129.000 
  85.632 

  400.000 
   10.000 

20.000     
20.000 
35.000 

699.632 

Kollekt 
89.911 
68.612 

440.650 
4.875 

17.712 
15.339 
32.925 

670.024 

Gaver til menighetsbladet 

Oversikt kollekter 

 

 
 

«Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt, 
la meg aldri bli til skamme! 

Berg meg og fri meg ut i din rettferd, 
vend øret til meg og frels meg» 

 

Salme 71.1-2 
 

Denne gangen: 
Liv Johannessen 

som utfordrer: 
Eli Rogne Olsen 

 
Kjære menighet! 
Tusen takk for vakre blomster og  
hyggelig hilsen til jul!  
Vi ønsker alle et godt nytt år! 
Solveig og Vidar S. Bjerkseth 
 

Julaften 
ble det gitt kr 14.906 i kollekt til Child 
Resque Center i Sierra Leone.  
Hjertelig takk! 
 
Takk 
Jeg vil herved få takke menigheten for 
fin blomsterhilsen som jeg hadde gle-
den av å motta via Liv og Bjørn Myhre 
på min 75 årsdag, den 14. desember, 
2019.  
Vennlig hilsen  
Inge O. Waage (Notodden) 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

1. mars 2020 

Takk! 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Troen i møte med livet 
Dette var temaet for gudstjenesten 
søndag 19. januar med kaptein i Odds 
Ballklubb, Steffen Hagen, som dagens 
gjest. I intervju med presten fortalte 
han hva troen betyr i hans liv med bak-
grunn i oppveksten som misjonærbarn 
og i hans hverdag som profesjonell 
fotballspiller. På en åpen, varm og lett 
humoristisk måte delte han sin troshis-
torie, sine tanker og meninger. Samta-
len ble avsluttet med en kort refleksjon 
over et bibelvers. Ingen tvil om at det-
te er en gudstjenesteform mange set-
ter pris på, og som vi fortsatt vil invite-
re til med jevne mellomrom. 

Menighetskonferanse søndag 22. mars 
Menighetens årsmøte avholdes søndag 22. mars 

etter gudstjeneste og kirkekaffe. 
Årsmøtet ledes av tilsynsprest Knut Refsdal.   
Her vil vi behandle rapporter og regnskap,  

og foreta valg av ledere og ulike tjenesteoppgaver.  
Rapportheftet vil foreligge et par uker før årsmøtet,  

og kan fås i kirken. Møtet er åpent for alle,  
men bare opptatte medlemmer har stemmerett.  

KULTUR VED ET ALTER 

Lørdag 1. februar kl.12 
Konsert med  

Speidermusikken Skien 
Dirigent:  

Ole Geir Pedersen 
 

Kafeteria fra kl.11  
og etter konserten. 

 
Gratis entré - kollekt 

 
Velkommen! 


