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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.  

«Herren 
lever!  

Velsignet er 
min klippe! 
Opphøyd er 

Gud, min 
frelser».  

Salme 18.47 

 
 

Velkommen til  
Høsttakkedag  

søndag 20. oktober 



 

Metodistkirken i Norge - Porsgrunn menighet 

Postadresse: Postboks 107, 3901 Porsgrunn - Besøksadresse: Jernbanegata 1.  
E-postadresse: porsgrunn@metodistkirken.no 

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/ porsgrunn  
Telefon kirkens kontor: 35 55 05 20 

Menighetens prest: Vidar Sten Bjerkseth - telefon: 413 38 999 
Kontortid: Mandag kl.10.00-12.00, torsdag kl. 9.15-11.00, og ellers etter avtale. 

Menighetsrådets leder: Elisabeth Moe Skreosen - telefon: 902 24 602 
Menighetens kasserer: Lillian Iversen - telefon 410 35 125 

Menighetens bankgirokonto: 3000 34 44283  - Vipps nummer 118446  
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Etter å ha fått penger av meg i bursdagsgave, spurte jeg 
niåringen hva han ville bruke de til. Han så på meg med en al-
vorlig mine og svarte: "Hvis jeg hadde fått de før gudstjenesten, ville jeg gitt de 
til kirken." 
 

En amerikansk undersøkelse avdekker at halvparten av de som gir, gjør 
det av takknemlighet for Guds kjærlighet og godhet. En tredjedel svarte at de gir 
for å fremme Guds rike. Deretter fulgte de som gav av plikt eller fordi Bibelen 
instruerer oss til å gjøre det (The U.S Congregational Life Survey). 
 

Givertjenesten skulle være en naturlig og viktig del av vårt liv som Jesu 
etterfølgere. Bibelen lærer oss at alt tilhører Gud, og at vi har et forvalteransvar. 
Derfor gir vi i glede og takknemlighet, ikke av plikt, men fordi vi ønsker å tjene 
Jesus med det vi eier og har. Raushet er en Åndens frukt, og en motvekt til en 
selvopptatt og egoistisk livsstil.  
 

Biskop Robert Schnase beskriver i sin bok «Five Practices of Fruitful 
Congregations» raus givertjeneste (extravagant generosity) som en frukt av at vi 
vokser i Kristus - "et resultat av Guds helliggjørende nåde som former våre hjer-
ter og forandrer våre verdier og holdninger". Han skriver at voksende menigheter 
kjennetegnes av raus givertjeneste og ønsket om å dele av det de har ut fra en 
kjærlighet til Gud og sine medmennesker. De fokuserer i forkynnelsen på Guds 
rike nåde og kjærlighet til oss, og betoner den kristnes behov for å gi framfor 
menighetens behov for penger. Den som praktiserer raus givertjeneste, gir ikke 
ut fra hva som er forventet eller "helt nødvendig". Den personen gir av et raust 
hjerte. 
 

John Wesley er kjent for sitt utsagn om å tjene så mye du kan, spare så 
mye du kan, og gi så mye du kan. I et samfunn preget av en materialistisk tan-
kegang, blir fokuset oftest på de to første anbefalingene - sjelden på hvor mye vi 
kan gi. Vår givertjeneste skulle være et gjenspeil av Guds natur som den som gir 
gode gaver til sine barn. Han som ga sin egen Sønn for oss, er vårt forbilde. Der-
for er givertjenesten en del av vårt liv som Kristi etterfølgere og vårt svar på 
Guds kall til tjeneste i verden. Den er et uttrykk for vår vilje til å sette Guds rike 
først, til å ofre noe for Kristi skyld og til å sette kirken i stand til å tjene våre 
medmennesker og forme nye generasjoner. 



Pastor 
Üllas Tankler 
fra Estland gjester 
oss på misjonsguds-
tjenesten 13. okto-
ber. Han er Europa-
sekretær for Meto-
distkirkens interna-
sjonale misjonsråd 
(UMC Board of Glo-
bal Ministries).  
 
Høsttakkedagen 
- tidligere kjent som høstofferdagen - 
markeres søndag 20. oktober. Da er 
alteret pyntet med «høstens grø-
de» (se forsidebildet) og vi gir vårt 
takkeoffer til Gud for hans omsorg og 
nåde. Vi har en målsetting om 
kr.20.000 i kollekt den dagen.  
Som du ser av økonomioversikten på 
side 11, ligger vi noe etter budsjettet. 
Derfor håper vi du vil hjelpe oss å fylle 
noe av dette «gapet» i inntektene. 
Kan du ikke komme i kirken den søn-
dagen, kan du benytte giroen i dette 
bladet eller Vippse til 118446 (Merk: 
Høstoffer). 
 
Fellesgudstjeneste 
Vi gleder oss til fellesgudstjeneste i 
nye Østre Porsgrunn kirke på kirke-
årets «Bots- og bønnedag» 27. okto-
ber. Som vanlig blir det sang av Im-
manuelkoret. Prest Vidar Sten 
Bjerkseth har prekenen, mens sokne-
prest Ivar Brobakken leder gudstje-
nesten. Det er bestemt av menighets-
rådene våre at kollekten på felles-
gudstjenestene heretter skal gå til 
driften av Sinnsrogudstjenesten. 
 
Kirkens Bymisjon 
er fra i høst blitt en del av samarbeids
-teamet rundt Sinnsrogudstjenesten 
sammen med Den norske kirke og 
Metodistkirken. Dette vil uten tvil styr-
ke kontaktflaten fordi Bymisjonen job-
ber tett på mennesker i gudstjenes-
tens målgruppe. Gateprest Håkon 
Stornes vil representere dem i teamet. 

Allehelgensdag 
Søndag 3. november er det Allehel-
gensdag. Dette er en dag der vi min-
nes de av våre medlemmer som er 
døde gjennom året ved å tenne et lys 
for hver av dem. I tillegg tenner vi 
alltid et lys uten å nevne noe navn - 
et lys den enkelte av oss derfor får 
knytte til en vi vil minnes. Vi gjør det-
te i takknemlighet for alt de var for 
oss. Samtidig som vi denne dagen får 
kjenne på savnet og sorgen, blir vi 
møtt av det kristne håpet om en opp-
standelse og et evig liv ved Jesus Kris-
tus.  
 
Konsert med Barizi Band 

Barizi Band fra Langesund gjester Me-
todistkirken i Porsgrunn med konsert 
på «Kultur ved et alter» søndag 3. 
november. Bandet spiller akustisk vi-
se/pop/gospel med blant annet cover-
låter i et spenn fra Sting via Gaither til 
Eidsvåg, acapellasang og noe selv-
skrevet. De seks musikerne, Erik Fin-
dal Jonassen, Alv Øystese, Geir Arnt-
zen, Børre Eriksen, Bjørnar Kleven og 
Geir Strømstad, trakterer tilsammen 
en rekke instrumenter i et akustisk 
lydbilde. I tillegg trives de godt med 
flerstemt vokal.  
Barizi er swahili og betyr «slapp av». 
Konsertene kjennetegnes av senka 
skuldre både for publikum og band. 
Låtmaterialet er variert og bandet byr 
på seg selv både i ord og toner. Barizi 
Band er i sitt 9. år som band. Bandet 
har spilt på Skjærgårdssang i Lange-
sund to ganger og besøkt mange ste-
der på sørøstlandet med sine konser-
ter.  
Immanuelkoret 
og presten drar til Kongsberg og Hø-
nefoss søndag 10. november for å 
bidra på Høsttakkegudstjenestene i 
disse menighetene. Det blir ikke guds-
tjeneste i Porsgrunn denne søndagen. 

 



Den nye kirken i Velley-ta  
er vigslet 
 

Fredag 20. september ble den nye Me-
todistkirken i Velley-ta i Liberia vigslet. 
Gjennom stor egeninnsats fra lokalbe-
folkningen og kr.335.000 som vår me-
nighet har samlet inn, ble byggingen 
muliggjort. Litt innredning og ferdigstil-
lelse av inngangspartiet gjenstår. Fra 
Norge var misjonssekretær Øyvind As-
ke og bistandsarbeider Anne Ng For-
ster til stede ved vigslingen. Anne har 
gitt oss denne reportasjen fra dagen: 

I midten av september er Liberia frem-
deles veldig preget av regntida, og da 
særlig veiene. Vi har kjørt i flere timer, og nærmer oss Velley-ta. Da vi tar av 
fra den asfalterte veien kjører vi gjennom første portal som er laget av palme-
blader og bougainvillea. Det er tydelig pyntet til fest! Opp den siste bakken før 
landsbyen er det litt uenighet om vi skal ta sjansen på å kjøre opp i gjørma 
eller om vi skal gå den siste biten. Sjåføren insisterer på å kjøre opp, og par-
kerer triumferende utenfor kirken. 

Noen arbeidere jobber iherdig på inngangspartiet.  Det er viktig for landsbyen 
at Norge er representert ved innvielsen, derfor har de bestemt å gjennomføre 
den idag, selv om kirken ikke står helt ferdig! 

Vi blir møtt med stor glede, og blir tatt med ned til skolen hvor programmet 
skal holdes. Det er varmt, og det er mange som er samlet i klasserommet. Å 
innvie en kirke er en stor høytidelighet. Selv om biskopen ikke kunne være 
tilstede, er han godt representert av flere tilsynsprester. 

Det er sang og dans, og takketalene er 
mange! Menigheten i Porsgrunn nevnes i alle 
talene! Dette kunne ikke blitt gjort uten 
penger fra Porsgrunn. For å vise sin takk-
nemlighet, har menigheten kalt kirken for 
Emmanuel  United Methodist Church, oppkalt 
etter Immanuelkirken i Porsgrunn. Hilsenen 
fra Porsgrunn er rammet inn og blir lest opp 
under innvielsen.   

Byggingen av kirken i Velley-ta har vært et 
samlende prosjekt for landsbyen. Flere av de 
som hadde gått ut av menigheten for noen 
år siden, har kommet tilbake. Menigheten 
vokser, og er sikker på at den skal bli enda 
større. I lille Velley-ta, har de fått et stort, 
flott symbol på at vi er knyttet sammen gjen-
nom felles kirke og felles tro. En kirke som 
har blitt reist gjennom felles innsats fra 
Velley-ta og Porsgrunn. Landsbyen og me-
nigheten sender varme hilsener og håper på 
besøk fra venner i Porsgrunn! 

Snorklipping markerte åpningen av 
den nye kirken. Misjonssekretær  
Øyvind Aske i midten av bildet. 

 



Solveig Riise 

døde 16. sept. 96 år 
gammel. Solveig ble 
født på Rjukan, hvor 
hun allerede i barne-
årene kom i kontakt 
med Metodistkirken 
gjennom søndagssko-
len. Da hun var 11 år 
flyttet familien til 
Porsgrunn. På et mø-
te med besøk av Betaniensøstre, tok 
Solveig som ung et standpunkt om å 
være en kristen. Hun hadde allerede 
bestemt seg for at sykepleie skulle bli 
hennes framtid, og det ble derfor 
naturlig å ta utdannelsen nettopp ved 
Betanien i Oslo. Hun ble først ansatt 
ved Betanien i Skien, men etter 9 
måneder flyttet til Levanger. Det var 
her hun ble kjent med Ivar som hun 
giftet seg med, og fikk dele livet med 
i 55 år. På midten av 80-tallet flyttet 
de fra Trondheim til Porsgrunn. Her 
engasjerte de seg blant annet i For-
middagstreffet og Diakonikomiteens 
arbeid. Solveig hadde en sterk og 
tydelig tro. Hun var glad i Jesus og 
glad i kirken, og aldri redd for å vitne 
om sin Frelser. Som menighet vil vi 
huske Solveig for hennes lyse sinn, 
sprudlende latter, og frimodige vit-
nesbyrd. Solveig ble bisatt fra Meto-
distkirken fredag 20. sept. Vi lyser 
fred over Solveig Riises minne! 

Greeting at the consecration  
of the new church building  

for UMC Velley-ta 
Dear sisters and brothers! We greet 
you in the name of our Lord and Sav-
iour, Jesus Christ! 
We were happy to hear that the new 
church will be consecrated this week, 
and that Rev. Øyvind Aske and Anne 
Ng Forster will be there to represent 
us. 
It is a privilege and blessing to be in 
partnership with you, making it possi-
ble to build the new church. We have 
been following the building process in 
prayer as we have worked on funding 
it. We pray that the new church will 
be a blessing for the congregation, 
the village and the surrounding areas. 
That it will be a place where people 
will find Jesus Christ as their Saviour 
and Lord, and meet God's love, grace, 
hope and comfort.  
We want to say thank you to the 
church and the village for the nice 
picture that we have received. It will 
always remind us about you and the 
connection we have. One day, we 
hope it will be possible for some of us 
to visit Velley-ta, and to worship with 
you in the new church.  
God bless you and your ministry! 
 

Brevet er undertegnet av prest Vidar Sten 
Bjerkseth, menighetsrådets leder Elisabeth 
Moe Skreosen, misjonskomiteens leder 
Leif Refsdal og MK misjonsgruppas leder 
Anne-Lise Hægeland 
 

Bildet: Pastor Borwor Cooper med 
brevet fra Porsgrunn 

Vi minnes 

Ny leder av  
Forvaltningskomiteen 
Menighetsrådet  17. september valg-
te Trond S. Olsen som ny leder av 
Forvaltningskomiteen etter Geir Yng-
ve Ellingsen som ønsket avløsning. 
Vi vil takke Geir Yngve for engasje-
ment og dyktighet gjennom 13 år 
som leder av komiteen! I denne pe-
rioden er det mange store prosjekter 
som har blitt gjennomført. Komiteen 
er ansvarlig for både kirkebygg, pres-
tebolig og menighetens økonomi. 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 
 

Søndag 27. oktober 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 i Østre Porsgrunn kirke 
 Nattverd 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Immanuelkoret  
 Sokneprest Ivar Brobakken medv. 
 Kirkekaffe 
  

19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 ved Per Johan Wiig  
 Musikk: Gunnar Dale 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 
Mandag 28. oktober 
17.00 Sprell Levende  
 Knalltur 6+ Oppmøte:  
 Stridsklev Svømmehall 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 29. oktober 
18.30 Øvelse Gospel Explosion  
Torsdag 31. oktober 
11.00 Formiddagstreffet 
 Bildekåseri ved Haavard T.  
 Gjestland: «Hydros begynnelse i 
 Porsgrunn» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

NOVEMBER 
 

Søndag 3. november 
Allehelgensdag 
11.00 Gudstjeneste  
 Minnestund. Nattverd. 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Immanuelkoret 
 
18.00 Kultur ved et alter 
 Konsert med Barizi band 
 Vaffelkafeteria 
 Billetter kr.100 
 
Mandag 4. november 
18.00 Immanuelkoret synger på 
 Frednes sykehjem 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 

 

OKTOBER 
   

Søndag 13. oktober 
11.00 Misjonsgudstjeneste  
 Preken: Prest Üllas Tankler  
 fra Estland. 
 Sang: Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
 
Mandag 14. oktober 
17.00 Sprell Levende  
 Knalltur 6+ Oppmøte Heigata 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 15. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
18.30 Øvelse Gospel Explosion  
Torsdag 17. oktober 
11.00 Formiddagstreffet 
 Ragnhild Bakke Waale:  
 «Mysteriet Gud» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 

 

Søndag 20. oktober 
Menighetens høstofferdag 
11.00 Høsttakkegudstjeneste 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
 
Mandag 21. oktober 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 22. oktober 
18.30 Øvelse Gospel Explosion 
Torsdag 24. oktober 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
Fredag 25. oktober 
18.30 Øvelse Gospel Explosion 
Lørdag 22. oktober 
11.00 Øvelse Gospel Explosion 

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



 

Tirsdag 5. november 
18.00 Bønnegruppa 
18.30 Øvelse Gospel Explosion  
Torsdag 7. november 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
Lørdag 9. november 
19.00 Gospel Explosion  
 Gospelkonsert i Evangeliehuset 
 Prosjektkoret, Samuel Ljungblahd,  
 Kine L. Fossheim 
  

Søndag 10. november 
 Ingen gudstjeneste 
 

Mandag 11. november 
17.00 Sprell Levende  
 Knalltur 6+: Oppmøte: Kirken  
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 12. november 
19.00 MK Misjonsgruppa 
 Kenyakveld med besøk av Anne 
 Marie Dalene, Vibeke Gyldensten og 
 Linda Bendiksen. Bevertning.  
Torsdag 14. november 
11.00 Formiddagstreffet 
 Bildepresentasjon fra Porsgrunn: 
 «Slik det var en gang og slik det er 
 nå». Bevertning, utlodning, andakt 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 

Søndag 17. november 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Markering av Mbu-dagen 
 Utdeling av dåpsgaver 
 Sang, andakt, kirkekaffe mm 
 

Mandag 18. november 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 19. november 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 21. november 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
 

Søndag 24. november 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Marianne Larsen 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 ved Helge Skippervold 
 Musikk: John Beech 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 

KIRKESKYSS  
(Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren)  
 
 

13.10 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592 
20.10 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
27.10 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
03.11 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
10.11 (ikke gudstjeneste) 
17.11 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
24.11 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592 

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

13.10 Porsgrunn. Prest Vidar S. Bjerkseth 
20.10 Larvik. Prest Idar Halvorsen 
27.10 Horten: Prest Hilde Sanden-Bjønnes 
03.11 Hvittingfoss og Skien 
 Prest Andreas Kjernald 
10.11 Øståsen. Prest Øyvind Helliesen 
 Diakon Olav Øgreid 
17.11 Metodistkirkens barne– og  
 Ungdomsforbund 
 Leder: Stepanie Buadu 
 Korpsleder: Vegar Gulli 
 Sekretærer: Christel Otterlei Bjerke-
 seth og Lisa Kristin Hanielsen 
24.11 Drammen.  
 Prest Anne Grethe Spæren Rørvik 

Forbønnsliste 

KIRKEVERTER 
 

13.10 Berit og Helge Asdahl 
20.10 Inger og Thorleif Rygh 
27.10 - 
03.11 Inger Lise og Leif Refsdal 
10.11 - 
17.11 Eli L. Ellingsen/Geir Yngve Ellingsen 
24.11 Marianne og Erik Larsen 

 

Mandag 25. november 
17.00 Sprell Levende  
 Knalltur 6+: Oppmøte: Heigata 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Torsdag 28. november 
11.00 Formiddagstreffet 
 Prest Jorunn Wendel kåserer om 
 Johan Falkberget. Bevertning 



 

Sanggudstjeneste 

Over 90 mennesker hadde 
funnet veien til Sangguds-
tjenesten søndag 6. okto-
ber. Det var Immanuelko-
ret som var ansvarlig for 
gjennomføringen under 
ledelse av Trond S. Olsen. 
De hadde fått med seg 
sangkrefter fra Baptistkir-
ken til en formiddag fylt av 
glad kristen sang, og hvor 
prekenen var byttet ut 
med korte vitnesbyrd.   

                Sanggruppa fra Baptistkirken 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Forberedelser til Julemessa 
En gjeng med damer er godt i gang med å forberede og produsere til årets ju-
lemesse. Det strikkes, klippes og limes. Snart møtes de også til to dager med 
steking av lefser. Har du idéer og lyst til å bidra, kan du møte opp på arbeids-
møtene 17. oktober og 14. november.  
På ønskelista nå står flere gevinster til både hovedlotteriet og åresalget. Så har 
du god kontakt med enkelte butikkdrivere i byen, er det flott om du spør om 
bidrag. Julemessa arrangeres fredag 29. november. 

 

Formiddagstreffet 
hadde besøk av prest Øystein Brinch 19. september. 
Det har blitt en tradisjon at han kommer på et av 
høsttreffene. Temaet denne gangen var «65 år på 
pianokrakken - et personlig tilbakeblikk». Vi fikk være 
med fra den spede begynnelsen og innom de mange 
musikksjangrene han har vært opptatt av. Dagens 
overraskelse var to firhendige pianostykker av Edv. 
Grieg sammen med Turid E. Walaas.  
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 

 

Følg oss på Facebook: 
Metodistkirken  

Porsgrunn 



Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i august og september på 
tilsammen kr 4.850 fra:  

Signhild Walaas Lindvig, AGE+E, Gre-
te Eriksen, Svein Gunnar Madsen, 
Nina Severine Lervik, Irene og Leif, 
NN, Eva A., Ragnhild Asdal, Jorunn 
og Thor Skott Hansen, Bjørg Aag, 
Petra Marie Karlsen, Vik, Eva Snedal 
Oredalen, Marit Gundersen, O. Gøyst-
dal, Birgit Larsen, Kari Wallestad, EA, 
Kollekt (25.8, 1.9, 29.9). 
 

Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283 eller Vippses 
til 118446 (Merk «menighetsblad»). 

KOLLEKTER pr 30.09.2019 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   

Budsjett 
  96.750 
  64.230 

  300.000 
   7.500 
20.000     

- 
26.250 

514.730 

Kollekt 
73.461 
48.763 

314.550 
4.425 

17.712 
- 

23.284 
482.195 

Gaver til menighetsbladet Oversikt kollekter 

 

 
 

«Frykt ikke, for jeg er med deg, 
vær ikke redd, for jeg er din Gud! 
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg 

og holder deg oppe  
med min rettferds høyre hånd.» 

Jesaja 41.10 
 

Denne gangen: 
Ellen Sofie Thorsen 

som utfordrer: 
Inger Andresen Rygh 

Takk 
til presten vår som kom med koselig 
hilsen fra menigheten på 90 års dagen 
min! Det var hyggelig å få besøk! 
Hilsen Eva Abrahamsen 

 
Vi ønsker Turid Eilen Walaas og Astrid 
Øksnevad Hopen velkommen som 
medlemmer i menigheten! De har beg-
ge vært medlemmer her tidligere. Vi 
gleder oss over at de nå har tilbakeført 
medlemskapet hit.  

Nye medlemmer 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  
10. november 2019 

Takk! 

Prosjekt nye kirkevinduer 

I august gikk startskuddet for «Pro-
sjekt nye kirkevinduer». I løpet av au-
gust og september har det kommet 
inn totalt kr 44.180. Av dette er kr 
16.228 resultatet fra loppemarkedet, 
kr.9.952 er gitt i gaver og kr 18.000 er 
andre inntekter øremerket prosjektet.  
Du kan gi gaver til prosjektet slik: 
- Benytte giroen som følger menig-
hetsbladet eller Vippse til 118446. 
Merk med «Vinduer». 
- Få skattefradrag ved å innbetale til 
konto 8220 02 83739 (Metodistkirkens 
hovedkontor). Giroen må merkes 
«Porsgrunn - vinduer», og påføres 
navn og personnummer (ferdig giro 
finnes i kirken). 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Gospel Explosion  
med Samuel Ljungblahd,  

Kine L. Fossheim 
og Prosjektkor 

lørdag 9. nov. kl.19 
i Evangeliehuset Porsgrunn 

 
Arr.: Herøya Misjonskirke/Gospelkor,  

Evangeliehuset, Metodistkirken. 
www.gospelexplosion.no/porsgrunn 

Kultur ved et alter 

Konsert med Barizi Band 
søndag 3. november kl.18 

Billetter kr.100 
Kafeteria før og etter konserten til inntekt for misjon 

Sinnsrogudstjeneste 
«Møtested for livsmot og håp» 

Søndag 27. okt. kl.19 
«Fra hjerte til hjerte»: Per Johan Wiig 

Musikk: Gunnar Dale 
 

Søndag 24. nov. kl.19 
«Fra hjerte til hjerte»:  

Helge Skippervold 
Musikk: John Beech 


