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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.  

«Alltid har 
jeg Herren 

framfor meg. 
Han er ved 
min høyre 

side, jeg skal 
ikke vakle» 
Salme 16.8 

 
 

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene 
som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det,  

et menneskebarn – at du tar deg av det? 
Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet  

og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk,  
alt la du under hans føtter…..Herre, vår herre, hvor herlig  

ditt navn er over hele jorden! 
Salme 8.4-7, 10 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

«Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for 
deg, Herre, min gjenløser og min klippe», sier kong David 
(Salme 19.15). Det er et godt ønske som gjelder like mye i forhold til våre med-
mennesker, som i forhold til Gud. Gode ord  og gode tanker er krydder i hverda-
gen. Det gjør livene våre rikere og livet litt bedre også for den som sliter.  
 

I en artikkel jeg leste, tok forfatteren opp hvordan  ordene våre har 
endret seg med årene. Hun henviste blant annet til at man før kunne si til hver-
andre «signe arbeidet» eller «Gud velsigne deg» som et uttrykk for gode ønsker 
for den andre. Det var ord som falt naturlig den gang, men ikke er det like mye i 
dag. Det virker litt gammeldags og rart for enkelte. Ordene passer liksom ikke 
inn i vår tid og vårt samfunn. Kanskje er vi redd for at det skal oppfattes slik? 
 

Reiser du til USA kan du fortsatt få et «God bless you»  (Gud velsigne 
deg) med deg på veien, enten som et ønske om at det skal gå bra med deg eller 
som en takk for noe du har gjort. Her hjemme sier vi sjeldnere «Gud velsigne 
deg». Vi sier heller «lykke til». Det er mer allment og akseptert. Det er også sjel-
den vi hører noen si «jeg skal be for deg». Vi har nøytralisert det med ordene 
«jeg tenker på deg». I artikkelen jeg leste ble dette kommentert slik: «Det er 
synd at ordene som synliggjør tro forsvinner fra dagligtalen og kun overlever 
innerst i kirken….».  
 

Jeg tenker at dette kan være et uttrykk for at troen har blitt gjort ti l 
noe veldig personlig, og ikke noe som hører hjemme i det offentlige rom. Derfor 
velger vi forsiktighet og ønsker ikke å plage andre. Nå mener jeg ikke at vi skal 
strø om oss med slike «kristelige» uttrykk. Jeg tror likevel mange opplever det 
som noe godt og trygt, noe å lene seg til når livet er slitsomt, et uttrykk for om-
sorg, når de får høre: «Gud velsigne deg! Jeg ber for deg!». Det er min erfaring. 
 

Tro er selvfølgelig personlig, men det er også noe mer. Det er en måte 
å se verden og livet på. Troen på den Gud som er kjærlighet og som vil oss alle 
vel, er en grunnvoll for oss og et håp i møte med vanskeligheter. Og den troen 
er det naturlig for oss å dele fordi vi vil andre vel. Derfor, «måtte mine ord og 
hjertets tanker være til glede» for noen i dag, og bli en oppmuntring til å dele 
gode ord og varme tanker med andre! Og kanskje også en utfordring til å våge å 
bruke trosuttrykk i hverdagen! Gud velsigne deg!  



Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
 

Manusfrist neste blad:  
10. august 2019 

Formiddagstreffets  
Sommertur  
blir torsdag 6. juni 
og går i år til Tre-
ungen hvor man 
etter kaffe, mat og 
andakt i Frikirken 
skal besøke Z-
Museum. Her får vi blant annet se 
veteranbiler og en utstilling fra Jully 
Isaksens hattebutikk i Porsgrunn. Mid-
dagen spiser vi på Sørlandsporten før 
hjemreisen.  
Avreisen er fra kirken kl.10. Vi har 
beregnet å være tilbake i Porsgrunn 
kl.18. Pris inkludert middag er kr.550.  
Påmelding til Evelyn (tlf. 908 02 023) 
eller Leif (tlf. 917 40 796) innen 1. 
juni.  
 

Menighetens takkedag 
Søndag 2. juni inviterer vi til takke-
gudstjeneste. Selv om det er samling-
er hele sommeren, så markerer dette 
likevel avslutningen på et arbeidsår. 
Det blir sang av Immanuelkoret, pre-
ken ved presten og selvfølgelig god 
kirkekaffe.  
 

Metodistkirkens  
årskonferanse 
arrangeres 20.-23. juni i Oslo i regi av 
Metodistkirkens teologiske seminar og 
menighetene på Bjølsen og Lillestrøm. 
Alle forhandlinger blir på Menighetsfa-
kultetet. Tema for årets konferanse er 
«Åpne hjerter, åpne sinn, åpne dø-
rer». Blant sakene som vil bli diskutert 
er kirkens arbeidsgiveransvar og om 
diakoners plass i kirken. I tillegg vil 
flere forslag som er kommet inn i et-
terkant av den ekstraordinære gene-
ralkonferansen uten tvil prege for-
handlingene. Her ble det vedtatt å 
opprettholde kirkens tradisjonelle stå-
sted i forhold til homofili. Dette har 
ført til mye uro og fare for oppsplitting 
av The United Methodist Church. 
Fra Porsgrunn reiser Elisabeth Moe 
Skreosen som delegat sammen med 
prestene Vidar Sten Bjerkseth og Arne 
G. Ellingsen. 

Kirkens 
vinduer 

Det ble i fjor gjort en 
stor innsats for å fik-
se de verste skadene 
på kirkevinduene og 
male dem opp. Dette 
avslørte imidlertid 
behovet for en stor 
reparasjon eller ut-
skifting av dem på 
grunn av råte. Spesi-
elt gjelder dette vin-
duene i kirkesalen og ett der inn-
gangsdøra opprinnelig var. 
Siden kirkebygget er vernet, må vi 
forholde oss til strenge krav for hvor-
dan dette kan gjøres. Vi er i dialog 
med rette myndigheter og innhenter 
for tiden uttalelser og anbud. Så langt 
er det klart at vi snakker om kostna-
der omkring en halv million kroner. 
Forvaltningskomiteen og menighetsrå-
det er derfor enige om å søke økono-
misk støtte så vel som egenfinansie-
ring gjennom bl.a. innsamling og lop-
pemarked. Vi har derfor bestemt å 
starte en innsamling fra høsten, og 
håper finansieringen er klar slik at ar-
beidene kan utføres i løpet av 2020. 
 
Språkkaféen  
Språkkafèen ble opprettet for noen år 
siden som et tilbud om fellesskap og 
språktrening. Den siste tiden har imid-
lertid deltakelsen vært så liten, at vi 
har besluttet å avvikle tilbudet. Vi vet 
at det finnes flere slike tilbud i Pors-
grunn, og tror derfor de dekker beho-
vet for et slikt samlingssted. Vi vil her 
takke Unni Halvorsen, Eli Ellingsen og 
Inger Lise og Leif Refsdal som har 
hatt ansvar for samlingene sammen 
med presten, samt Einrun Vestmoen 
og KIA Porsgrunn for godt og spen-
nende samarbeid!  



På påskeleir i Danmark 
 

I påsken arrangerte Metodistkir-
kens barne- og ungdomsforbund 
(Mbu) sammen med sin søsteror-
ganisasjon i Danmark (Mbuf) fel-
les påskeleir på Solborg leirsted i 
Vig i Danmark. En av våre ung-
dommer, Tonje Iversen, var med 
på leiren, og vi har bedt henne 
fortelle om sine opplevelser: 
 

Jeg elsker å møte nye mennesker, 
særlig på leir og spesielt unge 
metodister. Jeg har vært på Mbu 
sine leirer helt siden jeg var liten. 
Så når jeg fikk vite at de planla 
påskeleir, ble jeg veldig glad, fordi 
jeg synes to leirer i året er litt lite. Når leiren skulle være i Danmark, hørtes 
det veldig spennende ut. Dessverre kunne ikke så mange av de jeg pleier å 
dra på leir med, men jeg klarte å dra med meg min beste leirvenninne, Anna 
fra Bergen. 
 

Vi var en grei gjeng - litt over 30 stykker med deltakere og ledere. Fra Norge 
var vi 7 deltakere sammen med vår fantastiske leder Stephanie Buadu. 
 

Som vanlig på leir gikk første kveld ut på å bli kjent, og på denne leiren måtte 
vi også øve på å forstå språket til hverandre. De andre dagene inneholdt mye 
forskjellig som morgenmøte, lovsang, andakt, aktiviteter, underholdning, ba-
ding, is-spising og gruppesamtaler. Tema for leiren var «Greater Together». Vi 
hadde tre ord som vi fokuserte på: Splittelse, engasjement og samhold. Leir-
presten snakket mye om dette, og når vi jobbet i grupper diskuterte vi rundt 
disse tre ordene. 
 

Vi fikk utdelt heftet med Metodistkirkens sosiale prinsipper hvor det sto mye vi 
ikke hadde tenkt på at kirken vår mente noe om. En av oppgavene var å velge 
prinsipper vi likte, noen vi ville endre, noen vi ville ta bort eller noe nytt vi ville 
legge til. Vi fikk også en filmoppgave, hvor vi fra Norge laget film om at alle er 
Guds barn.  Fredag var det festmiddag med tre retter og underholdning. 
 

Påskeaften hadde vi san-
seberetning om påskefor-
tellingen.  Da fikk vi bind 
for øynene før en leder 
førte oss gjennom en gang 
mens hun les-
te påskefortellingen for 
oss. De andre lederne lag-
de lyder som gjorde at vi 
skulle bruke sansene våre 
mens vi hørte påskefortel-
lingen. Det var en veldig 
rar opplevelse, men veldig 
fint også. Etterpå hørte vi 

Tonje er nr. 2 fra venstre i første rekke 



 

 
 

«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: 

Frøydis Kittilsen 
som utfordrer: 

Anne Marie Huseby 

 
Liv Nørberg 
 

døde 7. mars 
74 år gammel. 
Liv ble født i 
Harstad. Som 
datter av en 
metodistprest, ble det flere flyttinger 
før hun endte opp i Grenland. Hen-
nes arbeidsplass var Porsgrunn mek. 
verksted, senere Trosvik, hvor hun 
etter hvert ble kontorsjef.  
Vi lyser fred over hennes minne, og 
ber om fortsatt trøst og styrke for 
døtrene Beate og Irene og resten av 
familien! 

 
Ewy Eide 
 

døde 17. april 79 år gammel. Ewy 
vokste opp på Heistad. Da døtrene 
begynte i speideren i Metodistkirken, 
ble hun selv speiderleder i menighe-
ten. Her fant hun sin plass og var i 
mange år med blant annet i Imma-
nuelkoret og misjonsgruppa. I 1998 
ble hun opptatt som medlem i Meto-
distkirken.  
Ewy hadde et stort hjerte for de som 
trengte hennes omsorg. Som med-
lem av diakonikomiteen, var hun der-
for aktivt med i besøkstjenesten og i 
oppstarten av Sinnsrogudstjenesten.  
Vi lyser fred over hennes lyse og var-
me minne, og ber om Guds trøst og 
styrke for Kjell, døtrene Gjertrud og 
Anne, og resten av familien! 

på lovsang, ba for hverandre og tente 
lys.  
 

Møtet og felleskapet med de danske 
metodistungdommene var jo ikke helt 
nytt siden jeg er vant til å dra på leir 
og å møte metodister, men det var jo 
litt nytt siden språket deres er anner-
ledes. Så det gikk mye tid på å lære 
om landet og språket til hverandre. 
Jeg syntes det var veldig gøy, og etter 
hvert som vi ble kjent med hverandre, 
var det ikke like skummelt og snakke 
med dem. Det var også veldig spen-
nende å høre litt om hvordan det er å 
være metodist i Danmark. Det var et 
veldig fint felleskap, og jeg fikk mange 
nye venner. Jeg vil gjerne dra på pås-
keleir neste år også og anbefaler det 
til alle. 

Restriksjoner på 
parkering ved kirken 
 

Vi har inngått leieavtale 
med Peab as som er an-
svarlig for renoveringen 
av Plentybygget hvor NRK Telemark 
skal flytte inn. De vil leie et område 
innenfor vår parkering i forbindelse 
med riving og nybygg, samt plassere 
containere der. Området vil bli gjerdet 
inn. Dette betyr at de skal ha tilgjeng-
elighet for transport over parkeringen. 
Ved egne arrangementer på  dagtid 
kan vi selvfølgelig benytte parkeringen 
selv, men utenom dette kan plassen 
ikke benyttes. Dette gjelder så lenge 
de har behov for området. Ta kontakt 
med presten for mer informasjon! 

Vi minnes 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

JUNI 
   
Søndag 2. juni 
11.00 Gudstjeneste  
 Menighetens takkedag 
 Immanuelkoret  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 
 Kirkekaffe 
 
Tirsdag 4. juni 
18.00 Bønnegruppa  
Torsdag 6. juni 
10.00 Formiddagstreffets sommertur 
 til Treungen. Se info på side 3 
 

Søndag 9. juni - 1. pinsedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
  

Tirsdag 11. juni 
11.00 Misjonsgruppas tur 
 til Kragerøfjorden Camping 
 Avreise fra kirken. Værforbehold. 
Torsdag 13. juni 
19.00 Arbeidsmøte for julemessa 
  

Søndag 16. juni 
11.00 Gategudstjeneste  
 i Sommerspeilet 
 (Anders Vangens plass  
 ved Ælvespeilet) 
 Nattverd 
 Sang: Herøya Gospelkor 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Medvirkende fra byens menigheter 
 Mulighet for kjøp av kaffe og vafler 
13.00 Minikonsert 
 med Herøya Gospelkor 
 Arr.: Porsgrunn kristne råd 
 

Søndag 23. juni 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken ved pensjonert sokneprest 
 Anne Marie Dahl Mustard 
 
Onsdag 26. juni 
18.00 Sommersamling 
 hos Solveig og Vidar S. Bjerkseth, 
 Jupiter ring 58 

 

MAI 
   
Søndag 19. mai 
11.00 Sanggudstjeneste  
 Tema: «Jesus har gjort meg fri» 
 Immanuelkoret  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 
 

Mandag 20. mai 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 21. mai 
18.00 Bønnegruppa  
Torsdag 23. mai 
11.00 Formiddagstreffet 
 Bildekåseri ved Svein Winge: 
 Metodistkirkens altertavler -  
 og litt historier» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

Søndag 26. mai 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 Musikk: Nikolai Bogdan 
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
 
Mandag 27. mai 
16.00 Immanuelkoret: Sommer-
 avslutning med tur til Arøy 
 
Tirsdag 28. mai 
KIRKENS BYMISJON:   
17.00 Suppeservering 
18.00 Hverdagsmesse 
 
 
  

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



 
Søndag 30. juni 
11.00 Gudstjeneste  
 ved prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

JULI 
 

Onsdag 3. juli 
18.00 Sommersamling 
 hos Inger Lise og Leif Refsdal, 
 Bokfinkvegen 41 
 
Søndag 7. juli 
11.00 Gudstjeneste  
 
Onsdag 10. juli 
18.00 Sommersamling 
 hos Marit og Ivar Gåseby, 
 Brånanvegen 18 
 
Søndag 14. juli 
11.00 Gudstjeneste  
 ved prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Onsdag 17. juli 
18.00 Sommersamling 
 hos Grethe og Bjarne Ødegaard, 
 Bjerkealleen 20, Langesund 
  
Søndag 21. juli 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken ved Reidar Jahn Halvorsen 
 
Onsdag 24. juli 
18.00 Sommersamling 
 hos Eli og Arne G. Ellingsen, 
 Flåttenlia 30 
 
Søndag 28. juli 
11.00 Gudstjeneste på Stavern 
 Folkehøyskole Fredtun  
 ifm Sommerfesten 
 Preken: Prest Albert A. Gjøstøl  
 
Onsdag 31. juli 
18.00 Sommersamling 
 hos Kari Palmgren, Skomværgata 7 
 

AUGUST 
 

Søndag 4. august 
11.00 Gudstjeneste  
  
Onsdag 7. august 
18.00 Sommersamling 
 hos Grethe og Ole Geir Pedersen, 
 Edv. Griegs veg 17 

KIRKESKYSS  
(Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren)  
 
 

12.05 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592 
19.05 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
26.05 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
02.06 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
09.06 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
- 
25.08 Arne G. Ellingsen 
 Mobil: 920 80 873 

 
Søndag 11. august 
11.00 Gudstjeneste i Langesund 
 Skjærgårdssang 
 
Søndag 18. august 
11.00 Gudstjeneste  
 ved prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Søndag 25. august 
17.00 Samlingsfest 
 Immanuelkoret 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Kirkekaffe 
 

Mandag 26. august 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse  
Torsdag 29. august 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 

KIRKEVERTER 
 

19.05 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
26.05 Berit og Helge Asdahl 
02.06 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
09.06 Inger Lise og Leif Refsdal 
16.06 - 
23.06 Inger og Torleif Rygh 
30.06 Jorunn og Nils Georg Weisser 
07.07 Bjørg Larsen og Gerd Raflund 
14.07 Kari Venke og Erik A. Hansen 
21.07 Birgit og Knut Harald Hollerud 
28.07 - 
04.08 Inger Lise og Leif Refsdal 
11.08 - 
18.08 Eli og Trond S. Olsen 
25.08 Eli L Ellingsen / Geir Yngve Ellingsen 



 
Palmesøndag 
 
Mange var kommet til kirken for å delta på 
generasjonsgudstjenesten og for å feire pal-
mesøndag i kirken. Gudstjenesten startet med 
hosiannarop, sang og vifting med palmegre-
ner da Geir Yngve Ellingsen som Jesus kom 
«ridende» inn på eselet.  
I prekenen fortalte presten deler av påskehis-
torien. Den ble levendegjorde blant annet 
med den tomme graven som et av barna som 

deltok fikk være med å åpne. 
Her fikk barna leve seg inn i 
påskens fortelling og høre at 
Jesus lever og vil være sammen 
med oss hver dag.  
Etter gudstjenesten var det 
påskeverksted for barna. Her ble 
det pyntet påskelys, malt lyse-
staker og sådd karsefrø med 
god hjelp fra foreldre og ledere.  
Ingen tvil om at både små og 
store trivdes i kirken denne søn-
dagen.  

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Elisabeth Moe Skreosen  
valgt til ny leder av menighetsrådet 

Elisabeth Moe Skreosen ble på menighetskonferansen søndag 24. mars valgt til 
ny leder av menighetsrådet. Hun etterfølger Ole Geir Pedersen som nå blir leder 
av personalkomiteen. 42 medlemmer var til stede på årsmøtet som ble ledet av 
tilsynsprest Knut Refsdal. Statistisk rapport viste at menigheten ved årsskiftet 
hadde totalt 551 medlemmer. Det er en nedgang på 2 i forhold til året før. 180 
av disse er det vi benevner som opptatte eller bekjennende medlemmer.  
Som menighetsråd fra 1. august ble 
valgt: Elisabeth Moe Skreosen, Geir 
Yngve Ellingsen, Ole Geir Pedersen, 
Lillian Iversen, Leif Refsdal, Anne-
Lise Hægeland, Frøydis Bjune Kittil-
sen, Heidi Tangen og prest Vidar 
Sten Bjerkseth. Senere er Kari 
Palmgren oppnevnt som represen-
tant fra diakonikomiteen. Marianne 
Larsen er vararepresentant til rådet.  
 

Bildet fra v.: Vidar Sten Bjerkseth, Elisa-
beth Moe Skreosen, Ole Geir Pedersen og 
Knut Refsdal 
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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 mars og april på tilsam-
men kr 6.796,50 fra:  
 

Birgit Larsen, Eva A., Siri Bente Kør-
ret, Greta Kilen, Evelyn og Alf Odèn 
Hansen, Kari Odèn Hansen, Rolf-Arne 
Larsson, Signe Lie, Thorild Dahl Lie, 
Oddvar Gøystdal, Anne Marie Svend-
sen, Bjørg Aag, Anne-Lise Hægeland, 
Per A. Rasmussen, Gard Madsen, 
Randi Palmgren Heimstad, Marit Gun-
dersen, M.K., Aase Nilsen Fosstveit, 
Birgit Larsen, Sigrun E. Myhra 
Palmgren, AG+E, NN (kollekt 3.3, 
10.3, 24.3, 7.4, 19.4) 
 

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

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

19.05 Sotra. Prest Tom G. Johnsen. 
 Diakon Vetle Karlsen Eide 
26.05 Haugesund. Prestene Marit  
 Bjørnevik og Tove Synnøve Tveit 
02.06 Stavanger. Prest Torgeir Tveter 
09.06 Sandnes. Prestene Hilde Kristine 

H. Tveter og Charles Jourdan 
16.06 Metodistkirkens Årskonferanse 
23.06 Metodistkirkens Årskonferanse 
30.06 Flekkefjord.  
 Prest Einar Chr. Drange 
07.07 Egersund. Prest Victor Sekyere 
14.07 Metodistkirkens Sommerfest på 

Fredtun, Stavern  
21.7 Kristiansand og Lista 
 Prest Solveig A. Skaara 
28.7 Kongsvinger. Menighetsleder Jan-

Erik Fjukstad Hansen 
04.08 Hamar. Prest Jorunn Wendel 

KOLLEKTER pr 30.04.2019 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   

Budsjett 
  43.000 
  28.544 

  133.332 
   4.668 
20.000     

- 
11.668 

241.212 

Kollekt 
33.560 
28.099 

154.950 
1.750 

17.712 
- 

12.091 
248.162 

Tusen takk 
til menigheten for de nydelige bloms-
tene jeg fikk til min 70 års dag! 
Kari Venke Ø. Hansen 
 

Mange takk 
for vakker blomsterhilsen til min 85 års 
dag! 
Evelyn Odèn Hansen 
 
Hjertelig takk 
til menigheten og presten for nydelige 
blomster og koselig besøk! 
Gerd Raflund 

Gaver til menighetsbladet 

Takk 

Oversikt kollekter 

Forbønnsliste 

En stor takk 
til Arne Haukedal som ønsket at burs-
dagsgaver til 90 års dagen skulle gis til 
menigheten. Det resulterte i kr.7.100. 
 
En ekstra kollekt 
søndag 24. mars innbrakte kr.5.067 til 
nødhjelp til Zimbabwe etter syklonen 
Idai som rammet landet. Idai førte 
blant annet til store ødeleggelser på 
Mutambara hvor vår kirke driver sitt 
misjonsarbeid. Misjonskontoret forteller 
at det totalt ble samlet inn mer enn 
260.000 kroner som nå er sendt.  

 

Bli med på  
ferieopphold  
for seniorer  
på Gaustablikk  
18.-23. aug. 
 
Fellesskap - rekreasjon - aktiviteter 
Brosjyre i kirken og info på nettsiden.   
Påmelding til:  
Aadne Myhre tlf. 958 33 869 /  
Ole Geir Pedersen tlf.900 59 091 
Arr.: Den norske kirke / Metodistkirken 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Bli med på høstens  
heftigste korprosjekt: 

Gospel Explotion  
og Samuel Ljungblahd  

i Porsgrunn  
lørdag 9. nov. 2019 

Øvelsene starter opp tirsdag 15.okt.  
i Herøya misjonskirke. 

Deltakeravg. Kr.1500 (student kr.750) 
Arr.: Evangeliehuset, Herøya  

Misjonskirke og Metodistkirken. 
www.gospelexplotion.no/porsgrunn 

Søndag 16. juni inviterer 
Porsgrunn kristne råd til: 

 

Kl.11 GATEGUDSTJENESTE 
MED NATTVERD 

 

Kl.13 MINIKONSERT MED 
HERØYA GOSPELKOR  

 

i Sommerspeilet  
(Anders Vangens plass) 

 
Det blir mulighet for kjøp av kaffe og 
vafler til «kirkekaffepris» i kaféen. 

 
Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Ledelse: Pastor Nora M. Gimse 
 

Velkommen! 

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 


