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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.  

«Bevar  

meg, Gud, 

for jeg søker 

tilflukt  

hos deg» 

Salme 16.1 

 
 

Bilde: Pixabay 

 
Morgon, morgon, lyckliga morgon! 

Gråt inte mer, Maria! 
Stå inte där och stirra dina ögon 

tomma på gravmörkret,  
på tomheten, på döden,  

han finns inte där! 
Fäst upp ditt hår, torka dina tårar - 

Maria, vänd dig om! 
 

Där i den levande trädgården; 
där i den tunga grönskan; 
där i gräset som är tungt  

av dagg och blommor; 
där i blommorna bland fåglarna; 
med hele staden för sina fötter; 
med hela världen för sina fötter; 

med hela ljuset i sina händer; 
med hela himlen dåraktig blå  

av morgonvind,  
med fåglar, barn, 

överlistade vaktar; 
bortsprängda stenar - 

 
«Maria» 
«Herre» 

Att inte himlen brast  
av glädje den morgonen! 

 
Ylva Eggehorn 

(Se Joh 20.11-16) 

 

Kristus er oppstått 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Som barn husker jeg at langfredagen ble opplevd som 
veldig lang. Det var så mye vi ikke fikk lov å gjøre den gangen, 
så dagen gikk langsomt. 
 

Nå er det ikke derfor dagen har fått dette navnet, men fordi Jesu lidel-
se og død gjorde dette til en lang og sorgtung dag. Langfredag er den vondeste 
dagen i påskeuka hvor vi minnes sviket, hatet, grusomheten og lidelsen som 
rammet Jesus. Den dagen håpet tilsynelatende sluknet, og det kunne se ut som 
mørket og ondskapen seiret. Dagen da det så ut som alt Jesus hadde bygget 
opp, ble lagt i ruiner.  
 

På engelsk kalles dagen «Good Friday» - den gode fredagen. Det gir et litt 
annet perspektiv. Det forteller at dagen midt i lidelsen og sorgen likevel har et 
godt innhold. Men hvordan kan den være den gode fredagen? 
 

Det er to setninger i påskeevangeliet jeg k lynger meg til. Den ene er 
denne: «Det er fullbrakt!» (Joh 19.30). Den andre får vi høre første påskedag: 
«Han er ikke her, han er stått opp!» (Luk 24.6).  
 

«Det er fullbrakt!» Dette var ikke et høyt sukk fra en som så at lidelsen 
endelig gikk mot en slutt eller ordene fra en desillusjonert person som måtte er-
kjenne at hans oppdrag hadde mislyktes. Det var et seiersbudskap. Det var orde-
ne som gjorde så sterkt inntrykk på de som sto ved korset, at selv den romerske 
offiseren måtte erkjenne: «Sannelig, han var Guds Sønn!» 
 

«Det er fullbrakt!» Ordene lar oss se en større fortelling. De understre-
ker at døden var ikke avslutningen – det var fullendelsen. Han trengte ikke vente 
på seieren til påskemorgen. Han vant den på korset. Jesu død på korset er ikke 
den ondes seier, men Guds seier. Der ble syndens og ondskapens makt brutt. 
Der ble alt som var ødelagt i syndefallet, gjenopprettet. Kjærligheten og nåden 
vant over syndens konsekvens og makt. Mørket og døden har ikke lenger siste 
ordet, for lyset og håpet skinner over alt. Langfredag forteller at Gud er der midt 
i smerten og lidelsen, og at ingenting kan skille oss fra hans grenseløse kjærlig-
het. 
 

Derfor kan vi ønske hverandre god påske! Jesus har seiret! Han lever! 



Fellesgudstjeneste 
Sammen med Den norske kirke invite-
rer vi til fellesgudstjeneste hos oss 10. 
mars. Vi har denne gangen byttet på 
rekkefølgen slik at høstens fellesguds-
tjeneste kan bli i nye Østre Porsgrunn 
kirke. Sokneprest Ivar Brobakken taler 
og Immanuelkoret synger. 
 

Vårofferdag og 
konfirmantjubileum 
Søndag 17. mars inviterer vi til fest-
gudstjeneste. Vi har invitert 25, 40, 
50, 60 og 70 års jubilanter til en mar-
kering av konfirmantjubileum, og hå-
per mange av disse kommer. Samtidig 
markerer vi menighetens vårtakkedag 
med våroffer. Festkomitéen vil sørge 
for god servering etter gudstjenesten. 
 

Vi har budsjettert med kr.20.000 i 
våroffer, og håper du vil hjelpe oss å 
nå dette målet. Kan du ikke komme i 
kirken, kan du velge å sende din gave 
på Vipps 118446 eller til bankkonto-
nummer  3000 34 44283. Husk å mer-
ke innbetalingen «Våroffer». 
 

Generasjonsgudstjeneste 
og påskeverksted 
Palmesøndag inviterer vi til genera-
sjonsgudstjeneste hvor vi feirer påske 
sammen. Etterpå blir det påskeverk-
sted for barna.  
 

Misjonsgruppa 
får besøk av Solveig Sollie 12. mars. 
Hun vil fortelle om Gustava Kielland 
som blir kalt for «misjonsforeningens 
mor».  
Tirsdag 9. april kommer Kari Gyl-
lensten for å fortelle om Prosjekt Ga-
tebarn i Kenya.  
I mai skal misjonsgruppa ha arbeids-
møte hvor de sorterer og pakker til 
nødhjelpssending. Derfor ønsker de 
seg barnetøy, dame- og herretøy, 
håndklær, sengetøy, gardiner og le-
ker. Alt må være rent og pent. Har du 
noe å gi bort, kan det leveres i kirken 
innen 14. mai. Ta kontakt med Anne-
Lise Hægeland (tlf. 48121977) for 
avtale eller om du har spørsmål. 

Ny belysning  
i menighetssalen 

Menighetssalen vil bli stengt meste-
parten av uke 12. Da skal de gamle 
lysarmaturene i taket demonteres og 
nye ledlys monteres.  
 

Forbereder ny julemesse 
En gruppe er 
nå i gang 
med planleg-
ging av ny 
julemesse. 
Elisabeth 
Moe Skreo-
sen forteller 
at de ønsker 

å gjenta fjorårets suksess i slutten av 
november, og at de går for ny rekord. 
«Vi synes vi traff godt sist, da alt fors-
vant», forteller Elisabeth. «De siste 10 
parene med sokker ble sendt til Li-
tauen».  
Nå lurer de på om det er noen som vil 
sponse dem med gevinster til loddsal-
get og åresalget? 
Torsdag 21. mars samles en gruppe i 
kirken for idédugnad og planlegging. 
Etter hvert vil de invitere til arbeids-
grupper hvor man møtes til felles job-
bing. Har du lyst til å bidra enten med 
idéer, gevinster eller på andre måter, 
kan du komme på møtet eller kontak-
te Elisabeth (tlf. 902 24 602) eller 
Grethe (tlf. 917 90 636). 
 

Utleie til eritreisk menighet 
Vi har inngått en leieavtale med den 
Eritreisk Ortodokse Medhanie Alem 
Kirke i Porsgrunn. De har tidligere leid 
hos oss for å ha gudstjenester. Nå 
handler det om bibel- og språkunder-
visning for barna. Avtalen er at de er i 
kirken hver lørdag kl.10-14. Vi ønsker 
dem velkommen og ser fram til godt 
samarbeid! 
 

Konfirmant 2020 
Har du lyst til å være konfirmant i Me-
todistkirken våren 2020 eller kjenner 
du noen dette kan være aktuelt for? 
Ta kontakt med presten eller sjekk 
nettsiden vår under «aktiviteter». 



Hyrdebrev fra biskop Christian Alsted 
 

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet  
som  binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred  
råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp.  
Og vær takknemlige!   (Kol. 3: 14-15) 
 
Kjære medlemmer og venner i de nordiske og baltiske land, 
Jeg hilser dere med Paulus’ ord til menigheten i Kolossæ, som minner oss om 
å ta imot den kjærlighet som vi har lært å kjenne i Jesus Kristus. Vi blir 
oppfordret til å ta kjærligheten på, den er et valg, og den er det fullkomme 
bånd som holder oss sammen. 
 

Jeg skriver til dere fra St. Louis, Missouri i USA, hvor kirkens ekstraordinære 
Generalkonferanse ble avsluttet tirsdag kveld. Generalkonferansen er kirkens 
øverste lovgivende myndighet, og mange av dere har sammen med 
metodister i hele verden bedt for kirken og for konferansen. - Jeg vil takke for 
deres forbønn og for deres kjærlighet til kirken. 
 

De seneste månedene har jeg flere ganger oppfordret til å ha tillit til at 
Generalkonferansen, når den samles til gudstjeneste, ettertanke og debatt, vil 
kunne treffe beslutninger som kan lede oss inn i Guds fremtid. I kirken har vi 
forskjellige forståelser av menneskelig seksualitet og av hvordan vi vil være 
kirke med LGBTQ-personer. Ved den ekstraordinære Generalkonferansen 
klarte vi ikke å komme frem til en bred felles beslutning. Kirken var delt før 
konferansen, og det er den fortsatt.   
 

Med et knapt flertall vedtok Generalkonferansen den såkalte ”Traditional 
Plan”, som fastholder kirkens nåværende posisjon hvor homofile og lesbiske 
som lever i parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at kirken fortsatt ikke 
tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer dessuten en 
rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og 
diakoner ikke holder seg innenfor rammene. 
 

«Traditional Plan” ble straks sendt til vurdering i kirkens Juridiske Råd, som 
allerede to ganger har erklært at store deler av planen er i strid med kirkens 
konstitusjon og derfor ikke vil være gyldig. Juridisk Råd vil avsi sin dom i april 
måned, deretter vet vi hvilke paragrafer som vil være gyldige. 
 

Det er også vesentlig å notere seg at ingen beslutning truffet ved denne 
Generalkonferansen vil ha effekt før etter vår egen Sentralkonferanse våren 
2021. Der vil det være muligheter for å gjøre tilpasninger til vår kontekst.   
 

Noen vil uten tvil være skuffet og oppleve beslutningene som unødvendig 
stramme og kontrollerende, mens andre vil være tilfredse med vedtakene. På 
årskonferansen senere i år vil det være mulighet for å ha grundige samtaler 
om hva Generalkonferansens beslutninger innebærer. 
 

Det er min klare oppfatning at det til tross for innstramninger, fortsatt står 
enhver fritt å være uenig i kirkens ordning og å gi åpent utrykk for denne 
uenigheten.   
 

Sentralkonferansens Råd vil møtes den 30. mars i København. Her vil 
Generalkonferansens beslutninger bli debattert, og vi vil overveie mulige 
konsekvenser for vår sentralkonferanse, som for uten de nordiske og baltiske 
land også omfatter Eurasia.  



 

 
 

«Herren selv skal gå foran deg.  
Han skal være med deg.  

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. 
Vær ikke redd og mist ikke motet.» 

 
5. Mosebok 31.8 

 
Denne gangen: 

Anne-Lise Hægeland 
som utfordrer: 

Frøydis Bjune Kittilsen 

I den nærmeste tid vil det være møter i de enkelte land, hvor 
Generalkonferansens beslutninger vil bli presenterte, og det vil bli mulighet for 
gode samtaler. 
 

Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger om et emne eller et 
spørsmål. Vi snakker om mennesker og om kirken. Vi snakker om sønner, døtre, 
nieser, nevøer, barnebarn, venner og medlemmer av våre menigheter, som er 
homofile og lesbiske. Og vi må erkjenne at vi i den globale Metodistkirken er 
dypt uenige om hvordan vi kan være kirke med alle mennesker og ta del i Guds 
misjon i verden. 
 

Til dere som identifiserer dere som LGBTQ vil jeg si: Jeg er oppriktig lei for den 
smerte, som debatten i Metodistkirken har påført dere. Vi taler ofte om å være 
en kirke med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører, og jeg erkjenner og forstår 
at dere kan oppleve at det ikke er sant og at døren er lukket. Men jeg forsikrer 
dere om at deres lokale menighet ikke har forandret seg. LGBTQ-personer er 
stadig velkomne som medlemmer i våre kirker. Vi er alle Guds barn, skapt i hans 
bilde, og vi ønsker å være kirke sammen med dere og med alle mennesker. 
 

I en anspent tid med dyp uenighet, er det lett å ødelegge relasjoner, som det 
kan lang tid å gjenoppbygge. Derfor ønsker jeg å si til oss alle at vi skal ta oss 
av hverandre og være varsomme i forhold til hverandre. Jeg oppfordrer til at vi 
tenker oss grundig om før vi kommenterer eller poster på sosiale medier og at vi 
søker å lytte til hverandre og unngå støtende og polariserende bemerkninger. 
Selv om vi kan være uenige, er vi fortsatt kalt til å elske hverandre og til å dele 
Guds kjærlighet med alle. 
 

Metodistkirkens stifter, John Wesley, utformet for mange år siden tre enkle 
regler, som han oppfordret metodistene til å følge. Han kalte dem ”De 
Alminnelige Regler”, og de er bemerkelsesverdig aktuelle i denne situasjonen. 
For det første ”Unnlat å gjøre det onde”, for det andre ”Gjør det gode” og for 
det tredje ”Bli i Guds kjærlighet ved å anvende nådemidlene”. Vi vil fortsette å 
feire gudstjeneste sammen, å be sammen, å tilbe Gud sammen, å 
dele nattverden med hverandre og å snakke sammen. – Vi vil derfor 
kle oss i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør 
fullkommen. 
 

Må Gud fortsatt lede oss inn i sin fremtid! 
 

København februar 2019 
Christian Alsted - biskop 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

Torsdag 21. mars 
11.00 Strikkekafé og  
 «Guttas dugnad» 
14.00 Språkkafé. KIA Porsgrunn 
19.00 Julemessa’s arbeidsmøte 
 

Søndag 24. mars 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Tilsynsprest Knut Refsdal 
 Kirkelunsj 
 Etter gudstjenesten: 
 Menighetskonferanse 
 Rapporter, regnskap og valg 
 

Mandag 25. mars 
17.00 «Sprell levende mandag» 
 og «Knalltur 6+» 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 26. mars 
KIRKENS BYMISJON:   
17.00 Suppeservering 
18.00 Hverdagsmesse 
Torsdag 28. mars 
11.00 Formiddagstreffet 
 Marit Fadum Storaker: 
 «Evangelium og eventyr» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

Søndag 31. mars 
11.00 Gudstjeneste  
 Sang: Marianne Larsen 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Enkel kirkekaffe 
 

19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 ved Christer Lilienberg 
 Sang: Hanne Karine Sørby 
 Musikk: Torgeir Sørby 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 

 

MARS 
   
Søndag 10. mars 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 med Den norske Kirke Porsgrunn 
 i Metodistkirken 
 Nattverd 
 Preken: Sokneprest Ivar Brobakken 
 Immanuelkoret  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth medv. 
 Kirkekaffe 
 

18.00 Fellesgudstjeneste 
 i Larvik Metodistkirke for metodist-
 menighetene i Buskerud, Vestfold 
 og Telemark. Nattverd. 
 Preken: Tilsynsprest Knut Refsdal 
 Kirkekaffe med informasjon fra den 
 ekstraord. Generalkonferansen:  
 «Hva nå?» 
 

Mandag 11. mars 
17.00 «Sprell levende mandag» 
 og «Knalltur 6+» 
18.00 Immanuelkoret synger på 
 Frednes sykehjem 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 12. mars 
19.00 Misjonsgruppa  
 Solveig Sollie forteller om Gustava 
 Kielland - «misjonsforeningens 
 mor». Bevertning 
Torsdag 14. mars 
11.00 Formiddagstreffet 
 Frelsesarmeens rusomsorg 125 år: 
 «Fylliker er også folk» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

Søndag 17. mars 
11.00 Festgudstjeneste 
 Menighetens vårofferdag 
 Konfirmantjubileum 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Immanuelkoret 
 Kirkelunsj 
 

Mandag 18. mars 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 19. mars 
18.00 Bønnegruppa 

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



 

APRIL 
 

Mandag 1. april 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 2. april 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 4. april 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
 

Søndag 7. april 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Pastor Tor Rønneberg 
 Gudstjenestegruppe 1 
 Enkel kirkekaffe. 
 

Mandag 8. april 
17.00 «Sprell levende mandag» 
 og «Knalltur 6+» 
18.30 Immanuelkoret synger  
 på Nystrand Omsorgsboliger 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 9. april 
19.00 Misjonsgruppa 
 Kari Gyllensten forteller om  
 Prosjekt Gatebarn i Kenya.  
 Bevertning. 
Torsdag 11. april 
11.00 Formiddagstreff 
 Truls Norby: «Språk er moro» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

PÅSKE I KIRKEN 
Søndag 14. april 
Palmesøndag 
11.00 Generasjons-
gudstjeneste 
og påskeverksted 
Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 

 

Fredag 19. april - Langfredag 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
17.00 Korsvandring  
 gjennom Porsgrunn sentrum.  
 Start fra Rådhusplassen 
 Avslutning i Metodistkirken 
 Arr. Porsgrunn kristne råd 
 

Søndag 21. april - 1. påskedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Pastor Bjerkseth 
 

Torsdag 25. april 
11.00 Formiddagstreff 
 Gartner Leif Bryn:  
 «Vår i vinduskarmen» 

KIRKESKYSS  
(Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren)  
 

10.03 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
17.03 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
24.03 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
31.03 Arne G. Ellingsen 
 Mobil: 920 80 873 
07.04 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592 
14.04 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
19.04 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
21.04 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
28.04 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
05.05 Arne G. Ellingsen 
 Mobil: 920 80 873 

 
Søndag 28. april 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 i Skien Metodistkirke  
 Immanuelkoret 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Kirkekaffe 
 

19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 Musikk: Turid E. Walaas 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 

Mandag 29. april 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 30. april 
KIRKENS BYMISJON:   
17.00 Suppeservering 
18.00 Hverdagsmesse 
 

MAI 
 

Torsdag 2. mai 
11.00 Strikkekafé og  
 «Guttas dugnad» 
14.00 Språkkafé. KIA Porsgrunn 
 

Søndag 5. mai 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Diakon Einar Svendsen 
 Enkel kirkekaffe 



Flott Jazzgudstjeneste med Gla’JazzGjengen 
Omkring 100 personer hadde funnet veien til kirken søndag 17. februar for å 
være med på Jazzgudstjeneste. Det ble en frisk og fin opplevelse med svingen-
de jazztoner og mye glad sang. Prest Vidar Sten Bjerkseth ledet og prekte med 
utgangspunkt i temaet fra en av sangene i gudstjenesten: "Just a closer walk 
with Thee". Gla'JazzGjengen akkompagnerte alle fellessangene i tillegg til egne 
avdelinger hvor de spilte bl.a. "Come and Go with Me", "St. James Infirmary", 
"Joshua fit the Battle of Jeriko", "Honeysuckle Rose", "Tin Roof Blues" og "Royal 
Garden Blue". Dette ble det satt pris på, og Gla'JazzGjengen høstet stor app-
laus. Vi takker gruppa for enda en gang å ha bidratt til en flott gudstjeneste-
opplevelse! Etter gudstjenesten var menighetssalen fullsatt til kirkekaffen, hvor 
festkomiteen disket opp med hjembakte kaker. 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Immanuelkorets årsfest 
Immanuelkoret hadde sin tradisjonelle årsfest for medlemmer og ektefeller førs-
te fredag i mars. Årets festkomité (se bildet) hadde valgt Telemark som tema 
med bakgrunn i at vi neste år slås sammen med Vestfold. Historier fra Pors-
grunn, folkemusikk, folkedans og Telemarks-quiz preget programmet. Dessuten 

ble det servert kortreist 
mat fra Telemark.  
Ole Geir Pedersen ble 
behørig takket for sin 
innsats som korets diri-
gent og pianist.  
På korets årsmøte noen 
dager senere ble Trond 
S. Olsen gjenvalgt som 
styreleder. Årsrapporten 
forteller at koret i 2018 
sang ved hele 30 guds-
tjenester og andre sam-
linger.  
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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 januar og februar på til-
sammen kr 5.295 fra:  
 

Inger M. Bøyum, Kollekt (13.1), Rei-
dun A. Hansen, Astrid Gundersen, 
Kollekt (20.1), Hans Erik Kjeldsen, 
Grete Marie Skavlid, Gard Madsen, 
Irene og Leif, Siri Bente Kørret, Ole 
Bjarne Amdal, Solveig Maria Wing-
erei, O. Gøystdal, Kollekt (3.2), L.N., 
Kollekt (24.2), Berit Eikeland, Kari 
Wallestad, Dordy Thorstensen. 
 

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

 
FORBØNNSLISTE  

FOR METODISTKIRKEN I NORGE 
 
10.03 Hammerfest. Prest Per Bradley 
17.03 Tromsø. Prest Kristin Odén Halvor-

sen. Diakon Solfrid Johansen. 
24.03 Harstad/Narvik:  
 Diakon Helen Byholt Lovelace 
31.03 Finnsnes. Prest Roy Frode Løvland 
07.04 Svolvær og Skånland: 
 Prest Gunnar Andersen 
14.04 Bodø. Diakon Helen B. Lovelace 
21.04 Molde: Prest Tom G. Johnsen 
28.04 Trondheim. Prest Lars Erik Nordby 
 Menighetsrådgiver Jon Løvland 
05.05 Centralkirken Bergen. 
 Prest Dag Martin Østevold 
 Diakon Anne-Linda B. Thorsen 
 Diakon Åsta Marie Olafsson 

KOLLEKTER pr 28.02.2019 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   

Budsjett 
  21.500 
  14.272 
  66.666 
   2.334 

-     
- 

5.834 
110.606 

Kollekt 
17.310 
16.730 
91.950 

650 
- 
- 

5.295 
131.935 

KIRKEVERTER 

 

10.03 Berit og Helge Asdahl 
17.03 Inger Lise og Leif Refsdal 
24.03 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
31.03 Inger og Torleif Rygh 
07.04 Bjørg Larsen og Gerd Raflund 
14.04 Jorunn og Nils Georg Weisser 
19.04 Kari Venke og Erik A. Hansen 
21.04 Eli og Trond S. Olsen 
28.04 - 
05.05 Birgit og Knut Harald Hollerud 

Hjertelig takk 
til menigheten og presten for koselig 
besøk og for nydelig vårbukett! 
Unni Halvorsen 
 

Misjonsdagen 
Vi takker for kollekten på kr.6.266 
som ble gitt på misjonsdagen! Beløpet 
gikk til prosjektet i Sierra Leone som 
Eivind og Bård Stranheim presenterte. 
Takk til dem for inspirerende besøk! 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
 

Manusfrist neste blad:  
23. april 2019 

Gaver til menighetsbladet 

Takk 

Oversikt kollekter 

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 kan fås i kirken. 
Møtet er åpent for alle, men bare  

opptatte medlemmer har stemmerett. 

Velkommen! 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

FASTEAKSJONEN 7.-9. april 
kan gi rent vann  

til 175.000 mennesker 

Gi når bøssebærerne kommer på 
døren din, eller: 
Vipps til 2426 

Eller sms til 2426 (200 kr) 
 

 
 
 

SOMMERFESTEN 2019 
25.-28. juli 2019 

Stavern Folkehøgskole 

Tema: Kirke uten vegger 
Hovedtaler: Jon Løvland 

Egne leirer for barn og ungdom 
Seminarer og møter 

Konsert fredag med «Hildring» 
Misjonsmarked lørdag 

Brosjyre med info får du i kirken 
www.metodistkirken.no/sommerfesten 

Smil  
i påsken: 

 
«Det har 

blitt slik at 
man ikke 

lenger kan 
stole på 
noen i  
disse  

dager» 
 

Fra: 
Reverend Fun 

 


