
Metodistkirken i Norge 
 

Porsgrunn menighet 
 

«Kirken i sentrum» 

Informasjonsblad nr. 1 -  januar - februar 2019  -  Årgang 75 

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.  

«Jeg vil 
synge for 

Herren, for 
han har 

gjort godt 
mot meg» 

 
Salme 13.6b 

 
«Til den som  

tenker at ingen 
bryr seg om hva 
jeg gjør fra eller 

til, vil jeg si:  
Akkurat ditt smil 

kan gjøre en  
forskjell for et 
menneske du  

møter på gaten.  
Akkurat ditt  

vennlige ord kan 
skape en bedre 

dag for en annen.  
Og akkurat din  
omtanke kan  

utløse nye gode 
handlinger.» 

 
H. M. Kong Harald  

i Nyttårstalen 
(se også side 2) 

Bilde: Freely Photos 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

I sin nyttårstale oppfordret H. M . Kong Harald oss til å 
være vennlige mot hverandre. Jeg tror det var mange med meg 
som ble fasinert av hans enkle og hverdagslige, og likevel viktige budskap, med 
utgangspunkt i ordene fra Salomos ordspråk: «Bevar ditt hjerte framfor alt du 
bevarer, for livet går ut fra det.» 
 

«Så hvordan bevarer vi hjertet vårt?» , spurte kongen, og la til: «Vi gjør 
det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på 
tross av uenighet. Ved å løfte andre frem. Vi bevarer det også når vi gjenkjenner 
et medmenneske i en fremmed. For da innser vi at vi deler det mest sentrale: Å 
være menneske på jorden.» Og så minnet han oss på at hver enkelt har en mu-
lighet, hver dag, til å påvirke egen og andres følelse av verdighet og livsglede. 
 

En selvfølge, ja, men likevel ofte så vanskelig. Det er så mange i vår tid 
som bruker som sitt fremste virkemiddel, ord og utsagn som er ment å skape 
motsetninger mellom oss. Mangel på respekt for andres ståsted og meninger er 
med på å skape strid og splittelse. Alf Gjøsund, redaktør i Vårt Land, skrev med 
bakgrunn i kongens tale: «Å kjempe for noe, er krevende. Å kjempe for noe uten 
selv å trå feil, er enda vanskeligere.» Det gjelder også for oss kristne som ønsker 
å prege samfunnet med Bibelens budskap både i forhold til tro og livsførsel. Det 
er så lett å fordømme framfor å løfte hverandre opp.  
 

Jesus klarte det. Samtidig som han forkynte Guds vi lje og avslørte syn-
den, maktet han å møte alle med kjærlighet og bekreftelse av deres verdi. 
 

«La alle mennesker få merke at dere er vennlige» (Fil 4.5) skriver Pau-
lus, og minner oss dessuten på at vennlighet er en Åndens frukt (Gal 5.22). «Alle 
mennesker» betyr ikke bare de vi er enige med, men også våre meningsmot-
standere. Et svensk ordtak sier: «Vær vennlig mot den du møter, kanskje møter 
du den igjen på hjemveien.» 
 

«På denne kvelden kunne jeg ønske meg et felles nyttårsforsett for oss 
alle: At vi i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet. Hvis vi sam-
men ønsker oss et samfunn preget av respekt på tross av uenighet, av åpenhet 
fremfor frykt, av varme heller enn avstand, ja, så klarer vi det», avsluttet kong-
en. Kloke ord som krever en bevisst holdning og aktiv handling fra oss.  



Fokus på  
Sierra Leone 
Det blir fokus på Sier-
ra Leone når Bård og 
Eivind Stranheim kom-
mer som gjester på 
misjonssøndagen 27. 

januar. Foruten å tale i gudstjenesten, 
vil de på kirkekaffen fortelle fra hjel-
peprosjektet som engasjerer dem i 
Sierra Leone. Her bidrar de blant an-
net til at omkring 50 barn  får hjelp til 
skolegang. Engasjementet kom i for-
bindelse med at Eivind arbeidet som 
frivillig i Sierra Leone for 10 år siden. 
På bloggen sin skriver Bård at dette er 
«et land med eget rom i mitt hjer-
te...et land du finner langt nede på de 
fleste statistikker, men likevel et av de 
mest fredelige landene i Afrika». 
Kollekten denne søndagen deles mel-
lom deres prosjekt og vårt eget mi-
sjonsprosjekt. 
 

Formiddagstreffet 
Formiddagstreffet kan invitere til 
mange interessante og spennende 
temaer framover:  
31. januar kommer pastor og trubadur 
Trygve Wikstøl for å snakke om «Livet 
i skjemt og alvor - med og uten mu-
sikk».   
14. februar er det prest Vidar Sten 
Bjerkseths tur. Han vil snakke om og 
hylle søndagsskolen.  
I 2018 ble Bjørnar Nyen pensjonist 
etter å ha vært kommuneoverlege i 
Porsgrunn. 28. februar kommer han til 
treffet for å snakke om «Det gode liv 
og sunn aldring».  
I denne oversikten tar vi også med 
14. mars hvor vi får besøk fra Frelses-
armeens rusomsorg i Tønsberg. Da får 
vi høre om Frelsesarmeens rusomsorg 
gjennom 125 år gjennom temaet 
«Fylliker er også folk». 
 

Generasjonsgudstjeneste 
Søndag 10. februar inviterer vi til 
gudstjeneste for hele familien. Det blir 
sang med barna og familiepreken ved 
presten.  

Ny Jazzgudstjeneste 

Vi fortsetter tradisjonen med en årlig 
Jazzgudstjeneste, og vet at Gla’Jazz-
Gjengen gleder seg til enda en gang å 
bidra til dette. Søndag 17. februar 
byttes orgelmusikken ut med friske og 
rytmiske jazztoner både til salmesang-
en og som musikalske innslag. Ta 
gjerne noen med deg til en litt anner-
ledes søndag i kirken! 
 
«Bønnen Jesus  
lærte oss å be» 
Søndag 24. februar avslutter presten 
vinterens prekenserie basert på 
«Herrens bønn». Temaet på den siste 
prekenen blir naturligvis «For riket er 
ditt og makten og æren i evighet». 
Mange gode tilbakemeldinger forteller 
at denne serien har blitt opplevd aktu-
ell og relevant. 
 
Landssamling  
for prester og diakoner 
21.-25. januar deltar prest Vidar Sten 
Bjerkseth og pensjonert prest Arne G. 
Ellingsen på Landssamlingen på Her-
mon Høyfjellssenter. Dette er en sam-
ling for alle prester og diakoner i Me-
todistkirken i Norge for faglig og ånde-
lig påfyll. Denne gangen blir også 
prestene i Danmark med. Temaet i år 
er «Fra utenforskap til innenforskap», 
hvor prest Per Christian Skauen og 
miljøarbeider Trond Henriksen, begge 
fra Kirkens Bymisjon i Østfold, vil un-
dervise.  



Ekstraordinær  
Generalkonferanse  

23.-26. februar 2019 
 

Generalkonferansen er den høyeste 
myndighet i The United Methodist 
Church (UMC) som Metodistkirken i 
Norge er en del av. Normalt møtes 
delegatene hvert fjerde år. Her møter 
Norge med to delegater valgt av Års-
konferansen, en pastoral og en legde-
legat. På Generalkonferansen i 2016 
klarte man ikke bli enige om hvorvidt 
kirken skal kunne vie likekjønnede par 
eller ordinere homofile prester i par-
forhold. Dette spørsmålet har vært 
oppe til diskusjon i flere tiår og har 
ført til sterke brytninger i kirken.  
Dermed overlot konferansen til Bis-
kopsrådet som består av alle biskope-
ne i UMC, å finne «A Way For-
ward» (en vei fremover). Oppdraget 
var å finne et ståsted hvor kirken kan 
forbli samlet, selv om man fortsetter å 
være uenige i dette spørsmålet. Bis-
kopsrådet har skissert tre alternative 
løsninger som den ekstraordinære 
generalkonferansen i februar skal 
stemme over.  
Biskopene håper at alle metodister i 
UMC vil være i bønn for denne konfe-
ransen, slik at kirken kan finne en vei 
og forbli samlet i kjærligheten til Gud 
og våre medmennesker på tross av 
meningsforskjeller. Det veivalget som 
blir gjort, vil også få følger for Meto-
distkirken i Norge. 
Søndag 10. mars vil det bli en felles 
gudstjeneste kl. 18.00 i Larvik hvor 
tilsynsprest Knut Refsdal vil informere 
våre menigheter i distriktet om hva 
som skjer. Sett gjerne av denne da-
toen. Fra Norge reiser Audun Westad 
og Frøydis Grinna til St. Louis, Mis-
souri i USA som delegater.  

Hva betyr det at  
Metodistkirken er  

en konneksjonal kirke? 
 

Det engelske ordet «connectional»  
kan kanskje best oversettes med sam-
menbundet eller sammenkoblet. Ordet 
er helt sentralt for hvordan vi som 
Metodistkirke forstår oss selv. På 
norsk har vi derfor valgt å si at vi er 
en konneksjonal kirke.  
 

Det bildet som best beskriver dette, er 
at vi er knyttet sammen som ringer på 
en lenke. Som medlem av kirken er vi 
bundet sammen med alle andre med-
lemmer i Norge og med kirkens med-
lemmer rundt omkring i verden. Som 
menighet er vi bundet sammen med 
de andre menighetene innenfor vår 
Årskonferanse, og som Årskonferanse 
er vi bundet sammen med Årskonfe-
ransene i vår region i Nord Europa og 
Eurasia gjennom Sentralkonferansen. 
Og sammen med de andre regionene 
utgjør vi til sammen The United 
Methodist Church – en verdensom-
spennende kirke med mer enn 12 mil-
lioner bekjennende medlemmer, 
45.000 menigheter og 57.000 prester/
diakoner i 133 Årskonferanser. Vi har 
også nære relasjoner til de øvrige me-
todistiske kirker i verden. Et fellesskap 
som til sammen utgjør mer enn 150 
millioner mennesker. 
 

I  vår felles «Lære og Kirkeordning» 
beskrives dette fellesskapet som et 
vitalt nettverk av relasjoner, hvor vi 
deler en felles historie og tro, en felles 
lære og kirkeordning, et felles leder-
skap, og hvor vi står sammen i misjon 
og tjeneste. Det sies også at fellesska-
pet forplikter, at vi står til ansvar for 
hverandre, og at vi ved å tilhøre kir-
ken har inngått en pakt, en avtale, 
med hverandre. Konkret kommer det-
te til utrykk når vi avgir løfter og blir 
bekjennende kirkemedlemmer. Vårt 
fellesskap og våre rettigheter og for-
pliktelser gjelder da både den lokale 
menighet og i hele kirken.  

(Fra tilsynsmennenes tale  
til Årskonferansen 2017) 



 

Denne utgaven av menighetsbladet 
betyr starten på bladets 75. årgang. 
Etter en sporadisk utsendelse av et 
stensilert informasjonsblad under kri-
gen, kom bladet inn i en fastere form 
med ukentlige utgivelser fra høsten 
1945. Dessverre mangler vi de eldste 
eksemplarene i vårt historiske arkiv. 
Det eldste eksemplaret er derfor fra 
mai 1946.  Alle bladene fra 1946 til 
1999 er blitt innbundet. Resten er i 
kassetter. 
 

I dag sendes bladet ut med 6 nummer 
i året. Etter en revisjon av abonne-
mentslista sist høst på grunn av nye 
regler for personvern, sendes det nå til 
ca 600 abonnenter. 490 av disse får 
bladet i posten - de øvrige på mail. På 
det meste ble bladet sendt til bortimot 
1.000 adresser. 
 

Presten har som regel vært redaktør, 
selv om han i enkelte perioder har hatt 
støtte fra en redaksjonskomité. 
 

Hovedinnholdet har i alle år vært an-
dakt og programoversikt, men helt fra 
de første utgavene har det også vært 
små notiser med informasjon. Annon-
sørene har i alle disse 75 årene bidratt 
til at vi kan gi ut bladet, men for å kla-
re det økonomiske er vi også avhengig 
av gaver fra leserne. 
 

I de fleste metodistmenigheter i Norge 
har de sluttet å gi ut menighetsblad. 
Websider og Facebook har tatt over 
som informasjonskanaler. I Porsgrunn 
har vi likevel valgt å fortsette med et 
«papirblad». For menigheten er det en 
viktig kanal for å fortelle om og invitere 
til det som skjer.  
 

Vi ønsker at bladet ikke skal være kun 
et internt informasjonsblad, men at det 
også skal ha innhold som er interes-
sant for flest mulig. Derfor er det hyg-
gelig når folk utenfor menigheten kom-
mer og sier at «de leser bladet fra 
perm til perm».  

Blad nr. 29 fra søndag 18. august 1946 

75 år med   
menighetsblad 

Menighetskonferanse  
 
 
 
 

 

 
 

Menighetens årsmøte avholdes 
søndag 24. mars 

etter gudstjeneste og kirkekaffe. 
Menighetskonferansen 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. 
  

Velkommen! 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

 

FEBRUAR 
 

Søndag 3. februar 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Kjell R. Pedersen 
 Gudstjenestegruppe 3 
 Enkel kirkekaffe 
 

Mandag 4. februar 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 

Tirsdag 5. februar 
18.00 Bønnegruppa 
 

Torsdag 7. februar 
11.00 Strikkekafé og  
 «Guttas dugnad» 
 

Søndag 10. februar 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Enkel kirkekaffe. 
 

Mandag 11. februar 
17.00 «Sprell levende mandag» 
17.00 «Knalltur 6+» 
18.30 Immanuelkoret synger på 
 Doktorløkka bosenter 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 

Tirsdag 12. februar 
19.00 Misjonsgruppas årsmøte 
 Årsmøtesaker, bevertning. 
 Andakt ved presten 
 

Torsdag 14. februar 
11.00 Formiddagstreffet 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth: 
 «Hurra for Søndagsskolen» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

Søndag 17. februar 
11.00 Jazzgudstjeneste  
 Gla’JazzGjengen 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Kirkekaffe. 
 

Mandag 18. februar 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 

Tirsdag 19. februar 
18.00 Bønnegruppa 

 

JANUAR 
   
Mandag 21. januar 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 
Torsdag 24. januar 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 27. januar 
11.00 Misjonsgudstjeneste 
 Bård og Eivind Stranheim 
 Immanuelkoret  
 Presentasjon av prosjekt  
 i Sierra Leone 
 Kirkekaffe 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 ved Turil Bråthen Lohne 
 Musikk: Anne O. Hægeland 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 
Mandag 28. januar 
17.00 «Sprell levende mandag» 
17.00 «Knalltur 6+» 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 
Tirsdag 29. januar 
KIRKENS BYMISJON:   
17.00 Suppeservering 
18.00 Hverdagsmesse 
 
Torsdag 31. januar 
11.00 Formiddagstreffet 
 Trygve Wikstøl: «Livet i skjemt og 
 alvor - med og uten musikk» 
 Bevertning, utlodning, andakt 

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



 
Torsdag 21. februar 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
 
Søndag 24. februar 
11.00 Gudstjeneste  
 Bønnen Jesus lærte oss å be:  
 «For riket er ditt og makten  
 og æren i evighet». 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Atle Myhre 
 Gudstjenestegruppe 1 
 Enkel kirkekaffe. 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 Fra hjerte til hjerte 
 Kaffe og vafler  
 fra kl.18.30 
 
Mandag 25. februar 
17.00 «Sprell levende mandag» 
17.00 «Knalltur 6+» 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 
Tirsdag 26. februar 
KIRKENS BYMISJON:   
17.00 Suppeservering 
18.00 Hverdagsmesse 
 
Torsdag 28. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Bjørnar Nyen: 
 «Det gode liv og sunn aldring» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

MARS 

 
Søndag 3. mars 
11.00 Gudstjeneste  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Gudstjenestegruppe 2 
 Enkel kirkekaffe. 
 
Mandag 4. mars 
19.30 Immanuelkoret: Øvelse 
 
Tirsdag 5. mars 
18.00 Bønnegruppa 
 
Torsdag 7. mars 
11.00 Strikkekafé og  
 «Guttas dugnad» 
 
 
 

 
KIRKESKYSS  
(Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren)  
 
 
27.01 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
03.02 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
10.02 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
17.02 Arne G. Ellingsen 
 Mobil: 920 80 873 
24.02 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592 
03.03 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
10.03 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 

 
FORBØNNSLISTE  

FOR METODISTKIRKEN I NORGE 
 
 
27.01 Mysen. Prest Helene Benedikte 

Granum-Aanestad  
03.02 Metodistkirkens misjonsselskap 
 Leder: Aart Huurnink 
 Misj.sekretær Øyvind Aske 
10.02 Brobyggeren, andaktsheftet I Dag 
 Redaktør Karl Anders Ellingsen  
 Redaktør Øystein Brinch 
17.02 Ålesund. Prest Mariann Stensøe 
24.02 Sarpsborg: Prest Hilde Augensen 
 Tune: Prest Niels Jørgen Aarvik 
03.03 Metodistkirkens Kvinner (MK) 
 Leder: Helene Benedikte Granum-

Aanestad  
10.03 Hammerfest. Prest Per Bradley 

 
KIRKEVERTER 

 

27.01 Kari Venke Ø. og Erik A. Hansen 
03.02 Eli og Trond S. Olsen 
10.02 Birgit og Knut Harald Hollerud 
17.02 Eli L. Ellingsen  
 Geir Yngve Ellingsen 
24.02 Ellen Andersen og Atle Myhre 
03.03  Lars Petter Isdahl 
 Stian Abrahamsen 



Julemessa  
innbrakte kr 37.503 

Julemessa fredag 30. nov. var godt 
besøkt. Det gikk unna med håndar-
beid, julekaker, lodder og i kafete-
riaen. Festen på kvelden inneholdt 
både åresalg og trekning av hovedlot-
teriet. Det ble en del jubelbrøl fra for-
nøyde vinnere. En stor takk til Elisa-
beth Moe Skreosen som tok initiativet 
til julemessa, og til alle som var med å 
bidro! Dette var både sosialt og moro. 
Inntektene ble fordelt på menigheten 
og misjonsprosjektet. 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Fullsatt kirke på julekonserten 
Kirken var fullsatt da 235 personer 2. søndag i advent deltok på Immanuelko-
rets tradisjonelle julekonsert. Tre kor og solisten Simon Thorbjørnsen var i ak-
sjon. Simon gjorde igjen et godt inntrykk både med solonummer og som solist 
til Immanuelkoret. Konserten ble avsluttet med at Porsgrunn Kvinnekor, Pors-

grunds Sangforening og 
Immanuelkoret dannet et 
stort felleskor. Det var mek-
tig da dette felleskoret sam-
men med Simon Thorbjørn-
sen stemte i med «O, helga 
natt». Leif Johannessen 
bidro på kornett, mens 
prest Vidar Sten Bjerkseth 
ledet konserten og hadde 
andakt. Ole Geir Pedersen 
ble takket for sin store inn-
sats i planlegging og gjen-
nomføring av konserten. 

Juleavslutning for Sprell  
Levende og Knalltur 6+ 

Barnegruppene våre hadde i begynnel-
sen av desember sin juleavslutning. 
Her ble Luciadagen markert med lusse-
katter og tog. Samlingen ble avsluttet 
med at barna fikk spille ut litt av jule-
evangeliet mens presten fortalte om 
det som skjedde i Betlehem den første 
julenatten. Vi er utrolig glade for de to 
barnegruppene som startet opp i høst. 
Nå håper vi at enda flere barn blir med 
på våre samlinger som er hver annen 
mandag. Kanskje du kjenner noen du 
kan invitere til å bli med? 
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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 perioden 14. nov. til 
31.des. på tilsammen kr 6.850 fra:  
 

Liv Gundersen, Laila Harboe Nilssen, 
Inger Nordfonn, Brit Wenche Ny-
gaard, Kari Wallestad, Arne Haukedal, 
Liv Christin Vådal, Øyvind Lindberg, 
Einar Svendsen, Oddvar Gøystdal, 
S.M.V., Yngvar R. Sæll, Ragnhild As-
dahl, Per A. Rasmussen, Gard Mad-
sen, Marit Gundersen, Irene og Leif, 
Signhild Walaas Lindvig, Svein Tore 
Pedersen, Bjørg Aag, Randi Solli, Eva 
Snedal Oredalen, Randi Palmgren 
Heimstad, Gunnar Palmgren. 
 
Totalt i 2018 mottok vi gaver til  
bladet på kr 37.037. 
 
Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283 eller Vippses 
til 118446 (Merk «menighetsblad»). 

KOLLEKTER pr 31.12.2018 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Budsjett 
  160 000 
  70 000 

  400 000 
   10 000 

20.000     
20 000 
35 000 

715 000 

Kollekt 
112 816 
72 307 

396 150 
11 545 
21 863 
18 910 
37 037 

670 628 

 

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

Takk 
for gaver på kr 2.550 gitt til vårt mi-
sjonsprosjekt i Liberia ved Snefrid 
Bremdals begravelse! 
 

Julaften 
ble det gitt kr 13.261 i kollekt til vårt 
misjonsprosjekt. Hjertelig takk! 
 

Prosjektkoret 
Takk til Anne Sara Lie Ellingsen, Tor-
geir Sørby og Atle Myhre som tok an-
svar for at det enda en gang ble Pro-
sjektkor på julaften - og til sangerne 
og musikerne som stilte til øvelser 
midt i julestria og dermed gledet oss 
med flott sang!  

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
 

Manusfrist neste blad:  
25. februar 2019 

Gaver til menighetsbladet Takk 

Oversikt kollekter 

 

  
«For hvis du med din munn bekjenner  
at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror  
at Gud har oppreist ham fra de døde,  

da skal du bli frelst.» 
 

Romerne 10.9 
 

Denne gangen: 
Dag Letting 
som utfordrer: 

Anne-Lise Hægeland 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Jazzgudstjeneste søndag 17. februar kl.11 
 

 
Velkommen til 

Jazzgudstjeneste med 
Gla’JazzGjengen! 

 
Orgelmusikken  

byttes ut  
med friske jazztoner  

både til fellessang  
og musikalske innslag.  

 
Preken og ledelse ved  

prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
 

For bare 200 kroner i måneden  
kan du hjelpe barn ut av fattigdommen  

ved å gi dem en utdannelse! 
 

Metodistkirkens misjonsselskap tilbyr 
kollektivt fadderprogram i Liberia, Sierra 
Leone og Zimbabwe. For 200 kroner i 
måneden hjelper du til med å dekke sko-
lepenger, skoleuniformer, gymtøy, skole-
sekker og skolemateriell for de barna 
som trenger det mest. I perioden etter 
ebolaepidemien i Vest-Afrika er behovet 
for oppfølging av barn som har mistet en 
eller begge foreldre, stort. Å støtte et 
kollektivt fadderskap, betyr at beløpet 
ikke går til et enkelt barn, men til alle 
som er i programmet.  
Ønsker du et personlig fadderprogram, tilbyr vi individuelle fadderskap på  
Mutambara i Zimbabwe. De fleste av barna i dette programmet har mistet beg-
ge foreldrene gjennom HIV/AIDS. 
 

Vil du vite mer? Ta kontakt med presten eller Leif Refsdal  
- eller direkte med Metodistkirkens misjonsselskap: fadder@metodistkirken.no 


