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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.  

«Du skal gi 
ham navnet 
Jesus, for 
han skal  
frelse sitt 

folk fra deres 
synder».  

 

Matt 1.21 

 
 

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere  
en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere  

en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.  
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn  

som er svøpt og ligger i en krybbe.        (Lukas 2.10-11) 
 

(Foto: Freely Photos) 
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I Mexico feires julen med en gammel Latin-Amerikansk tradisjon kalt Las       
Posadas. Denne går tilbake til 1600-tallet med opprinnelse i det katolske Spania.  
 

Ni kvelder på rad, fra 16. til 24. desember, legger de som feirer Las Posadas ut 
på en reise mot en bestemt bygning som er mørklagt for anledningen. Her be-
gynner et enkelt ritual som starter med at de banker på døra. De som er på utsi-
den spør som Josef i julefortellingen, om å få komme «inn i herberget»: «Vi er 
på reise fra Nasaret og er slitne». De som er på innsiden, svarer først med avvis-
ning: «Vi gir ikke rom til fremmede!» 
 

Deretter følger en stund med bibellesning inntil de som er inni bygningen slår på 
lysene og inviterer de reisende inn. «Med glede vil vi gi dere rom», svarer de: 
«Kom inn, kjære Josef, sammen med Maria.» Nå er det tid for fellesskap og fei-
ring med sang og glede. 
 

Å gi rom for Jesus er å åpne døra og gi rom for våre medmennesker. Jesus lærte 
oss at det vi gjør mot andre, gjør vi mot han. Kanskje skal en del av juleforbere-
delsen dette året være at vi spør oss: Hvordan kan vi gi rom for andre i våre liv 
og våre fellesskap? Hvordan kan vi rekke ut en hånd i kjærlighet og tjeneste til 
mennesker som trenger vår hjelp og vår støtte både nært og fjernt?  
 

Han var i verden, 

og verden er blitt til ved ham, 

men verden kjente ham ikke.         

Han kom til sitt eget, 

og hans egne tok ikke imot ham. 

Men alle som tok imot ham, 

dem ga han rett til å bli Guds barn, 

de som tror på hans navn.  (Joh 1.10-12) 
 

Illustrasjon: Troy Dossett,  
United Methodist Communication 



Julemesse  
29. november 
I flere måneder 
har en gruppe 
med damer forbe-
redt årets julemes-
se. De har strikket, 
bakt, syltet og 
mye mer, så her 
blir det mye fint og 
hjemmelaget å få 
kjøpt. På hovedlot-
teriet kan du vinne frokostservise, 
kunststrikket rød duk, kransekake, 
fruktkurv og mye mer. På messa blir 
det også tombola for barn og kafete-
ria. Dagen avsluttes med julemesse-
fest med sang av Immanuelkoret, an-
dakt ved prest Andreas Kjernald, åre-
salg og trekning av lotteriet. Inntekten 
går til nye kirkevinduer. 
 

Julekonsert 
Immanuelkoret inviterer til julekonsert 
søndag 8. desember. Også i år blir 
Simon Thorbjørnsen med som solist i 
tillegg til at Porsgrunds Sangforening 
og Metodistkirkens Sangkor fra Skien 
medvirker. Prest Vidar Sten Bjerkseth 
er ansvarlig for juletanker. 
 

Speidermusikken 
inviterer til gudstjeneste hvor «vi 
synger julen inn» i Skien søndag 22. 
desember. Et felleskor bestående av 
Immanuelkoret og Metodistkirkens 
Sangkor i Skien medvirker også. Prest 
Andreas Kjernald har prekenen. 

Misjons-
gudstjeneste 
Vetle Karlsen Eide er 
vår gjest på misjons-
søndagen 26. januar. 
Vetle kommer egent-
lig fra Arendal, men 
er nå bosatt på Ågot-
nes på Sotra. Han er 
ordinert diakon i Me-
todistkirken og tilhører menigheten på 
Sotra. Til daglig jobber han som mi-
sjons– og diakonirådgiver på Bjørgvin 
bispekontor. Vi ønsker han velkom-
men til Porsgrunn, og gleder oss til å 
høre han som dagens predikant. 
 

Formiddagstreffet 
Det er alltid mye folk og god stemning 
når Formiddagstreffet samles. På det 
meste har det vært over 70 deltakere 
i høst. 
Torsdag 9. januar kommer tanntekni-
ker Mari Beyer Knutsen for å snakke 
om eldres tannhelse. To uker senere 
er det Kari-Mari Rensel Løvgren som 
skal snakke om mennesker rundt Je-
sus ut fra temaet «De så Ham». 

 

 

Velsignet jul og godt nytt år! 
Vi ønsker menighetens medlemmer, menighetsbarn og venner  

en fredfull jul og Guds gode velsignelse over det nye året! 
Vi hilser spesielt til dere som er syke, eldre og ensom-

me! 
Elisabeth Moe Skreosen - leder av menighetsrådet 

Vidar Sten Bjerkseth - prest 
 
 

Julehilsen 
En velsignet og fredfull jul  

og et godt nytt år ønskes presteparet vårt,  
Solveig og Vidar Sten Bjerkseth med familie!  

Elisabeth Moe Skreosen, leder av menighetsrådet  



Fokus på moderne  
slaveri 
 

Menneskehandel og moderne slaveri 
var temaet for en fagdag i Metodist-
kirken 13. november i regi av Pors-
grunn kristne råd. Arrangementet 
inngikk som en del av Global Uke 
som arrangeres årlig av Norges 
Kristne Råd. Blant deltakerne var 
blant annet ansatte i Røde Kors, 
Krisesenteret og menigheter.  
 

Anslagsvis 40 millioner mennesker lever i dag i slavelignende forhold. Dette 
innebærer tvangsarbeid, gjeldsslaveri, barnearbeid, husnære tjenester, seksu-
ell utnyttelse og barneekteskap. Slaveri er en form for kynisme og urett som 
kirkene ikke kan lukke øynene for. Bak hvert tall i rapportene er det en kvinne, 
et barn, en mann, som er kommet i situasjoner med brutalitet og utnyttelse 
fra andre. En av kirkens kjerneoppgaver har vært – og er – å kjempe for so-
sial rettferdighet. 
 

Petra Kjelle Brooke som er koordinator i Frelsesarmeen i Norge sitt arbeid på 
disse områdene, kunne fortelle at tvangsarbeid er en form for menneskehan-
del som finnes i Norge og som har mange gråsoner. Mest kjent er kanskje 
bransjen med bilvask, men også i byggenæringen er dette et problem. Svart 
arbeid er i mange tilfeller porten inn til utnyttelse. Gjennom Frelsesarmeens 
utstrakte diakonale arbeid kommer hun i kontakt med mange mennesker som 
lever i slavelignende forhold. 
 

Global Slavery Index anslår at om lag 9000 personer i Norge lever i en slave-
lignende tilstand i form av primært tvangsarbeid eller prostitusjon. Disse er 
sjelden norske, men vanligvis arbeidsimmigranter eller innvandrere. 
 

På fagdagen deltok også Anne Makumi fra Frelsesarmeens anti-trafficing pro-
gram i Kenya. Hun kunne fortelle at tvangsarbeid er en kjempeindustri i hen-
nes hjemland, selv om landet har en nasjonal lovgivning for å bekjempe men-
neskehandel. «Vi har noen av de beste lovene på dette området, men det er 
et stort gap mellom det som blir rapportert og straffeforfulgt», fortalte hun.  
 

Menneskehandelen vi ser i Norge er gjerne prostitusjon, arbeidskriminalitet og 
tvangsarbeid, kunne Tove Foss Møller fortelle. Hun jobber som politioverbe-
tjent i Sør-Øst politidistrikt med fagansvar innenfor menneskehandel. Også 
sesongarbeidere som kommer til Norge for å jobbe med innhøsting på gårder, 
kan bli utsatt for dette, fortalte hun.  

Fra v. Petra Kjelle Brooke, Anne Makumi og Tove Foss Møller 



Til «Prosjekt nye kirkevinduer» har  
det pr 20. november kommet inn    
kr 77.614: 

 Gaver                  

 Loppemarked       

 Andre inntekter    
 

Fra Porsgrunn kommune har vi fått 
avslag på søknaden om å produsere 
og montere nye vinduer som er iden-
tiske med de originale. De ønsker at 
vi skal renovere de gamle. Dette er 
en mye dyrere løsning for oss, og gir 
oss dessuten dårligere løsning med 
hensyn til isolering. Vi har derfor 
bedt om et nytt møte med kommu-
nen om saken.  

Vi har et foreløpig og usikkert prisan-
slag på ca kr 800.000. Vil du gi en 
gave til prosjektet, kan du benytte 
giroen i menighetsbladet eller Vippse 
til 118446. Merk innbetalingen 
«Vinduer». For gaver med skattefra-
drag må du benytte giroen som lig-
ger i kirken. 

 

Nye medlemmer 

Tarald Garthe Iversen og Gro Pedersen 
ble tatt opp som medlemmer i menig-
heten 24. november. Vi ønsker velkom-
men i fellesskapet og Guds velsignelse! 

Prosjekt nye kirkevinduer Hensikten med fagdagen var å gi kunn-
skap og informasjon om denne sam-
funnsutfordringen, slik at vi som kristne 
kan både være oppmerksomme på det 
og om mulig gi hjelp. Dette handler om 
nestekjærlighet og om å ta ansvar. Ved 
at det skapes en bevissthet om dette, 
kan vi være med å hjelpe mennesker ut 
av slavelignende forhold.  

kr 33.386 
kr 16.228 
kr 28.000 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 
Søndag 15. desember 
3. søndag i advent 
11.00 Adventsgudstjeneste  
 Preken: Knut Bendiksen 
 Enkel kirkekaffe.  
 Gudstjenestegruppe 2 
 

Søndag 22. desember 
4. søndag i advent 
11.00 Speidermusikkens  
 julegudstjeneste 
 i Skien Metodistkirke 
 «Vi synger julen inn» 
 Prest Andreas Kjernald 
 Immanuelkoret og Skiens Sangkor 

 
NOVEMBER 

   
Fredag 29. november 
10.00 Julemesse 
 Salg, lotteri, kafeteria 
18.00 Julemessefest 
 Åresalg og trekning av lotteriet 
 Immanuelkoret 
 Andakt ved prest Andreas Kjernald 
 

DESEMBER 
 
Søndag 1. desember 
1. søndag i advent 
11.00 Adventsgudstjeneste  
 Nattverd 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Immanuelkoret 
 (Ikke kirkekaffe  
 pga «Julemiddag for eldre») 
 
Mandag 2. desember 
18.30 Immanuelkoret synger på 
 Nystrand Omsorgsboliger 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Torsdag 5. desember 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
 
Søndag 8. desember 
2. søndag i advent 
18.00 Julekonsert 
 Solist: Simon Thorbjørnsen 
 Porsgrunds Sangforening 
 Metodistkirkens Sangkor Skien 
 Immanuelkoret 
 Juletanker ved  
 prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Fri èntre - kollekt 
 
Mandag 9. desember 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+ 
 Luciafest og juleavslutning 
Torsdag 12. desember 
11.00 Formiddagstreffet 
 Julemøte med tradisjonelt  
 juleprogram og grøt. 
 Utlodning og andakt 
 
  

 

 
JULE– og  
NYTTÅRS- 
HØYTIDEN 
 I KIRKEN 
 

 
 

 
Julaften 24. desember 
14.45 Musikk ved blåsegruppa 
 
15.00 Familiegudstjeneste 
 Program for små og store 
 Prosjektkoret  
 Blåsegruppe 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Kollekt til misjonsprosjekt 
 
1. juledag 25. desember 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 1. januar - 1. nyttårsdag  
11.00 Paktsgudstjeneste . Nattverd 
Prest Arne G. Ellingsen  

 



 
  

JANUAR 
 

Søndag 5. januar 
16.00 Menighetens julefest 
 Program for og med små og store 
 Andakt og leker 
 Gang rundt treet og godteposer! 
 

Mandag 6. januar 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 7. januar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 9. januar 
11.00 Formiddagstreffet 
 Tanntekniker Mari Beyer Knutsen: 
 «Eldres tannhelse» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 
Søndag 12. januar 
11.00 Gudstjeneste  
 

Mandag 13. januar 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+ 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 14. januar 
19.00 MK Misjonsgruppa 
 «Perlemøte - vi deler med  
 hverandre». Bevertning.  
 

Søndag 19. januar 
11.00 Gudstjeneste  
 «Troen i møte med livet» 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth i samtale 
 med dagens gjest. 
 

Mandag 20. januar 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 21. januar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 23. januar 
11.00 Formiddagstreffet 
 Kari-Mari Rensel Løvgren: «De så 
 Ham - mennesker rundt Jesus» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

Søndag 26. januar 
11.00 Misjonsgudstjeneste  
 Preken: Diakon Vetle Karlsen Eide 
 Sang: Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 ved Tore Solum 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 

(Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren)  

 

01.12 Arne G. Ellingsen 
 Mobil 920 80 873 
08.12 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
15.12 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
22.12 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
01.01 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
12.01 Arne G. Ellingsen 
 Mobil 920 80 873 
19.01 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
26.01 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592  

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

01.12 Hønefoss og Kongsberg 
 Prest Kjell A. Johansen 
08.12 Lillestrøm. Prest Steinar Hjerpseth 
15.12 Kragerø og Bamble 
 Prest Harald Olsen 
29.12 Arendal. Prest Helene Benedicte 
 Granum-Aanestad 
05.01 Biskop Christian Alsted 
 Tilsynsprestene Ingull Grefslie 
 og Knut Refsdal 
12.01 Hovedstyret. Leder Audun Westad 
 Hovedkontoret.  
 Leder Johanna Lundereng 
19.01 Brobyggeren:  
 Redaktør Karl Anders Ellingsen 
 Andaktsheftet  «I DAG» 
 Redaktør Øystein Brinch 
26.01 Tistedal. Prest Ray Svanberg 

Forbønnsliste 

 

01.12 Knut Hollerud og Lars Petter Isdahl 
08.12 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
15.12 Bjørg Larsen og Turid Knustad 
25.12 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
01.01 Inger Lise og Leif Refsdal 
05.01 Berit og Helge Asdahl  
12.01 Inger og Torleif Rygh 
19.01 Eli og Trond S. Olsen 
26.01 Eli L. Ellingsen/Geir Yngve Ellingsen 

Kirkeverter 

Kirkeskyss 



Barizi Band briljerte 

Under vignetten "Kultur ved et alter" hadde vi konsert med Barizi Band søndag 
3. nov. De seks musikerne ga de ca 70 personene som hadde funnet veien til 
kirken en stor musikalsk opplevelse. Bandet besto av Erik Findal Jonassen, Alv 

Øystese, Geir Arntzen, Børre 
Eriksen, Bjørnar Kleven og 
Geir Strømstad. Her var det 
musikalske perler på rekke og 
rad - en god blanding av ting 
de selv hadde skrevet og 
komponert, salmer, gospel og 
visepop. Gutta trakterte en 
rekke instrumenter, og briljer-
te med sitt spill. I tillegg fikk 
vi et par vokalnummer av en 
kvartett. 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Forberedelser til Julemessa 29. november 
 
To fredager i no-
vember har det 
vært bakedag i kir-
ken.  Her har det 
vært solid innsats 
for å få lefsene kla-
re til julemessa fre-
dag 29. november. 
På bildene ser vi 
(fra v.) Heidi Tang-
en som kjevler og 
Liv Hægeland som 
steker. 

 

Generasjonsgudstjeneste  
og Mbu-dag 
 

Nærmere 80 barn og voksne kom da vi 
hadde generasjonsgudstjeneste 17. no-
vember. Gledelig var det at det var flere 
barn enn på lenge. Vi markerte Mbu-dagen 
og hadde utdeling av dåpsgaver. Trond S. 
Olsen hadde familiepreken med utgangs-
punkt i Jesu møte med kvinnen ved Sykars 
brønn. Gudstjenesten ble ledet av presten 
som også bidro med gitarspill. I kollekt til 
kirkens barne- og ungdomsarbeid kom det 
inn kr 2.820. 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



 

Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i perioden 1. oktober til  
19. november på tilsammen  
kr 4.646,50 fra:  

 

Liv Eva Gundersen, Inger Nordfonn, 
Per Anthon Rasmussen, Tove og Ha-
rald Sørensen, kollekt (6.10), Thorild 
Dahl Lie, Turid Knustad, Randi 
Palmgren Heimstad, Oddvar Gøystdal, 
Nina Lervik, Ingebjørg Aaltvedt, Irene 
og Leif Øverbø, AG+E, kollekt (3.11 
og 17.11), Karin Nese, Ragnhild Fre-
din, E+AOH, Ole Bjarne Amdahl. 
 

Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283  
eller Vipps’es til 118446  
Husk å merke innbetalingen med: 
«Menighetsbladet». 

 

KOLLEKTER pr 31.10.2019 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til konto  
3000 30 44283 eller Vipps 118446 

Budsjett 
  107.500 
  71.360 

  333.330 
   11.670 

20.000     
20.000 
29.170 

593.030 

Kollekt 
77.011 
53.968 

362.250 
4.425 

17.712 
13.839 
26.180 

555.385 

Gaver til menighetsbladet 

Oversikt kollekter 

 

 
 

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! 
La deg ikke skremme, og mist ikke motet! 

For Herren din Gud er med deg  
overalt hvor du går» 

Josva 1.9 
 

Denne gangen: 
Inger Andresen Rygh 

som utfordrer: 
Liv Johannessen 

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

Takk til våre annonsører! 
Vi har en del bedrifter som har valgt å 
støtte oss med annonse i menighets-
bladet. Flere av dem har hatt annonse 
her i mange år.  
Denne gangen kan vi ønske Gjenskinn 
gravminne velkommen som ny annon-
sør. Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom billedkunstnerne Gita S. Nor-
heim og Turid Uldal. 
Vi vil takke for denne støtten, og sam-
tidig oppmuntre bladets lesere til å 
støtte disse firmaene! 

Vi minnes 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

2. januar 2020 

Takk! 

Karin Sørlie Iversen  
døde fredag 18. okt. 
nær 76 år gammel. 
Gravferden var fra    
Eidanger kirke. 
Vi lyser fred over hennes minne, og 
ber om trøst for hennes kjære Per og 
døtrene Heidi, Tina og Wenche!  



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

        Vil du gi en alternativ julegave? 
Metodistkirkens misjonsselskap tilbyr gavekort  
som gir midler til følgende prosjekter: 

 Mutambara Zimbabwe: Strøm til fødeavdelingen  
         på sykehuset (kr 200) eller mat til gravide (kr 150) 

 Barnehjemmet Fairfield Zimbabwe:  
         Mat og leker til de 75 barna (kr 100) 

 Liberia eller Sierra Leone: Skolesekk med utstyr til barn 
         til barn (kr 150). Renovering og nybygging av kirker (kr 150) 
 

Vi selger gavekortene i kirken. Ta kontakt med kirkens kontor  
eller Leif Refsdal (917 40 796 - leif.refsdal@gmail.com).  

Porsgrunn metodistkirke 
Søndag 8. desember kl.18 

 

JULEKONSERT   
  

Medvirkende: 

Sangsolist:  
Simon thorbjørnsen 

Porsgrunds sangforening 
Skien Metodistkirkes 

sangkor 
Immanuelkoret 

Prest vidar s. bjerkseth 
 

Fri entré   -  Kollekt 


