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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 lærer 
meg livets 

vei….»  
 
 

Salme 16.8 

 
 



 

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 

«Vi bryr oss» er mottoet vi har valgt for menigheten vår. 
Det er en utfordrende visjon. Det vet vi. Og selv om vi aldri så 
mye ønsker å oppfylle den, vil vi ikke alltid klare det. Noen vil bli skuffet i møtet 
med oss. Ting ble ikke som de hadde håpet. 
  

Hvorfor har vi likevel valgt dette mottoet da? Jo, fordi vi trenger den 
utfordringen som bevisstgjør oss som menighet både i forhold til våre medmen-
nesker, skaperverket og evangeliet. Vi vet at skal mottoet bli mer enn ord, krever 
det en bevisst holdning fra oss og en tydelighet i handling. Vi vil ikke være like-
gyldige. Vi vil bry oss, for det har vi lært av Jesus.  
 

Når jeg kommer til en kirke jeg aldri har vært i før, er jeg allt id nysgjer-
rig på hvordan de vil ta imot meg som nykommer. Slik var det også da jeg be-
søkte en metodistmenighet i Texas i USA som hadde en flott ny kirke og stor 
parkeringsplass. Jeg kom dit en stund før gudstjenesten begynte og hadde der-
for tid til både en kopp kaffe og til å kikke litt på brosjyrer som lå framme. 
Mange passerte forbi, men ingen hilste og ønsket meg velkommen. 
 

Ett kjennetegn på sunne og voksende menigheter er at de viser radikal 
gjestfrihet, skriver metodistbiskop Robert Schnase i sin bok "Five Practices of 
Fruitful Congregations". I boka presenterer han 5 kjennetegn på sunne menighe-
ter. Om radikal gjestfrihet skriver han videre: Ut fra en ekte kjærlighet til Kristus 
og sine medmennesker er medlemmene aktive i å invitere, ønske velkommen, 
inkludere og støtte nye slik at de kan vokse i tro og bli en del av Kristi legeme. 
 

Nye som kommer til kirken ser etter et sted der de kan føle seg vel-
kommen, inkludert og ivaretatt gjennom å bli tilbudt vennskap og omsorg. Derfor 
vil måten de blir møtt og tatt imot på være helt avgjørende for om de vil komme 
tilbake igjen en annen gang. Menigheter som ønsker å være åpne og inkluderen-
de, spør seg selv hvordan de best kan møte andres behov og gjøre at de kan 
kjenne seg hjemme i deres gudstjeneste og fellesskap. Deres fokus er rettet mot 
de som de ønsker å nå.  
 
Alle er velkommen, sier vi. Jeg håper nye som kommer til vår k irke skal 
kjenne seg velkommen og ivaretatt. Vi kan helt sikkert bli bedre på dette enn vi 
er i dag, men vi har et ønske at du skal få møte Guds kjærlighet gjennom oss. 



Oppstart for  
«Sprell levende»  
og «Knalltur 6+» 
Mandag 2. september starter begge 
barnegruppene opp igjen etter som-
merferien. «Sprell levende» (1-6 år) 
møtes fast i kirken, og inviterer til 
sang, andakt, lek, aktiviteter og «litt å 
bite i».  «Knalltur 6+» samles øverst i 
Heigata på Vestsiden for friluftsaktivi-
teter. Begge gruppene samles hver 
annen mandag. Kjenner du barn i den 
aktuelle alderen, så inviter dem til 
spennende aktiviteter i kirken vår! 
 
Loppemarked 6. og 7. sept. 
Sammen med en gjeng med ivrige 
medarbeidere ønsker «loppegeneral» 
Trond S. Olsen igjen velkommen til 
loppemarked. Her blir det mange fine 
gjenstander å få kjøpt (ikke klær, 
store møbler og hvitevarer). I tillegg 
blir det kafeteria. Har du lopper å bi-
dra med, kan du kontakte Trond S. 
Olsen for avtale om levering eller hen-
ting på tlf. 950 55 916. 
 

Misjonsfest 

Misjonsgruppa inviterer tirsdag 10. 
september til sin tradisjonelle misjons-
fest med besøk fra flere av våre me-
nigheter. Gjesten denne gangen er 
redaktør av Brobyggeren, Karl Anders 
Ellingsen. Han vil ha et hovedfokus på 
sitt besøk i Velley-ta tidligere i år, og 
lover både filmkutt, hilsener og fortel-
linger derfra. På bildet ser vi Karl An-
ders sammen med presten i Velley-ta 
og andre fra menigheten. 

Gratulerer med ny kirke! 

Vi gleder oss med Dnk Porsgrunn me-
nighet og gratulerer dem med et nytt, 
flott og spennende kirkebygg som er 
reist etter den tragiske kirkebrannen i 
2011! Nye Østre Porsgrunn kirke blir 
innviet av biskop Stein Reinertsen i en 
vigslingsgudstjeneste søndag 15. sep-
tember. 

«Prosjekt  
kirkevinduer» 
 

Startskuddet har 
gått for årets inn- 
samlingsaksjon til 
nye kirkevinduer. 
På grunn av store  
råteskader har vi 
planlagt å bytte  
minst 7 vinduer.  
Dette gjelder bl.a.  
alle vinduene i kirke- 
salen. Vi er fortsatt i samtaler med 
kommunen om hvordan dette kan 
løses på en god måte siden kirkebyg-
get er vernet. Kostnaden for repara-
sjon/bytte er anslått til ca kr.500.000. 
For å klare å finansiere dette er vi 
avhengig av gaver og andre inntekter. 
Vil du gi til «Prosjekt kirkevinduer»? 
Da har du følgende muligheter: 
- Du kan benytte giroen som følger 
menighetsbladet eller Vippse til 
118446. Merk med «Vinduer». 
- Du kan få skattefradrag ved å innbe-
tale til konto 8220 02 83739 
(Metodistkirkens hovedkontor). Da må 
giroen merkes «Porsgrunn - vinduer», 
og den må påføres navn og person-
nummer (ferdig giro finnes i kirken). 



Elisabeth er ny menighetsråds-
leder: Jeg «gru-gleder» meg 

 
På menighetens årsmøte i mars ble Elisabeth 
Moe Skreosen valgt til ny leder av menighetsrå-
det. Hun forteller at tanken på oppgaven har 
modnet etter hvert. Nå «gru-gleder» hun seg til 
å starte opp. Elisabeth har allerede flere års 
erfaring som medlem av rådet, og også som 
menighetens legdelegat til Metodistkirkens Års-
konferanse. Hun mener selv at hun er en be-
stemt, men inkluderende og lyttende leder.  
 
Elisabeth beskriver seg selv som «Kråkerøy-
jente fra Fredrikstad». Det var kjærligheten 
som brakte henne som nyutdannet sykepleier til 
Grenland i 1988.  I dag er hun og Arve bosatt i 
Kirkeslepet i Brevik med Breviksflagget hengen-
de på utsiden av huset. 
 
Til daglig finner du Elisabeth på Borgestadkli-
nikken. Her jobber hun som jordmor med an-
svar for både frivillige og tvangsinnlagte gravide 
rusmisbrukere. Det er en oppgave hun finner svært meningsfylt. På fritiden 
driver hun med håndarbeid. Ellers er hun glad i friluftsliv og båtliv, og tar en 
daglig svømmetur fram til begynnelsen av november. Noen dager etter vi 
gjorde dette intervjuet, skulle hun til Sverige for å sykle på jernbanedressin. 
 
Elisabeth vokste opp i Metodistkirken i Fredrikstad hvor pappa var søndags-
skolelærer. Hun har vært en aktiv speider helt siden barneårene i Fredrikstad. 
Nå er hun leder for småspeiderne i 1. Brevik speidergruppe. 
 
Hva betyr troen og menigheten for deg? «Dette betyr veldig mye for meg,» 
svarer Elisabeth. «Det er et savn når jeg ikke får vært i kirken. Og det savnet 
er jeg glad for! Jeg er glad i menigheten min - Metodistkirken er min kirke. 
Gudstroen gir meg styrke i hverdagen.» 
 
På spørsmålet om hun har gjort seg noen tanker om hva hun vil jobbe med 
som ny menighetsrådsleder, svarer hun kjapt: «Jeg ønsker å jobbe for at vi 
skal bli flere i min generasjon.» Elisabeth er drivkraften bak julemessa, og hun 
forteller at hun ønsker dette skal være et lavterskeltilbud og døråpner for de 
som kanskje ikke er så aktive i dag. I tillegg har hun en drøm om at vi igjen 
skal få til en menighetsweekend der vi kan samles på tvers av generasjoner.  
 
«Jeg gleder meg til å jobbe med å løse også menighetens praktiske utford-
ringer. Akkurat nå er nye kirkevinduer et fokus for oss. Jeg må ta tingene et-
ter hvert som de kommer, og jobbe systematisk med dem», legger hun til. 
 
På Samlingsdagen 25. aug. måtte Elisabeth for første gang stå fram som me-
nighetsrådsleder ved å ta ansvaret for festen - en oppgave hun klarte med 
glans. Vi fikk en flott ettermiddag med fullsatt kirke, god stemning, flott sang 
og mye engasjement. Det lover godt innfor et nytt arbeidsår!  
Vi ønsker Elisabeth Guds velsignelse i sin nye tjeneste! 

 



 

 

«Jeg vil gå foran deg. Fjell vil jeg jevne ut, 
bronsedører vil jeg knuse, og jernbommer  
vil jeg hugge i stykker. Jeg gir deg skatter 
skjult i mørket, og rikdommer gjemt på 
hemmelige steder, for at du skal kjenne  

at jeg er Herren, som kaller deg ved navn, 
Israels Gud.» 

 
Jesaja 45.2-3 

 
Denne gangen: 

Anne Marie Huseby 
som utfordrer: 

Ellen Sofie Thorsen 

 
Edel Nørberg 
 

døde uventet 
18. juli. Hun 
ble 71 år gam-
mel. Edel ble 
født på Hønefoss, og kom til Pors-
grunn da hennes far ble prest her. 
Som prestedatter, ble kirken og troen 
en naturlig del av Edels oppvekst. 
Hun deltok aktivt i barne- og ung-
domsarbeidet, og ble 20 år gammel 
tatt opp som medlem i menigheten i 
Halden – og senere overført til Pors-
grunn.  
 

Edel jobbet som anestesisykepleier i 
Porsgrunn og Skien, og var bosatt i 
Stathelle. 
 

Vi lyser fred over hennes minne, og 
ber om trøst og styrke for sønnene 
Kurt og Geir og resten av familien! 

 
Ole Løkkevik 
 

døde 10. august 65 år gammel.  
Ole kom med i Metodistkirken gjen-
nom Jesusvekkelsen på 70-tallet, og 
ble opptatt som medlem i 1973.  
 

Vi lyser fred over Ole Løkkeviks min-
ne, og ber om Guds trøst og styrke 
for hans ektefelle Eli og resten av 
familien! 

Takkegave fra menigheten  
i Velley-ta 

Under Årskonferansen i Oslo i sommer 
overrakte Anne Ng Forster fra Meto-
distkirkens misjonsselskap en takkega-
ve fra menigheten i Velley-ta til repre-
sentanter for vår menighet (se forsi-
den av bladet). I denne landsbyen har 
vi bidratt til byggingen av en skole til 
ca 300 elever og fullfinansiert byg-
gingen av ny kirke til ca kr.350.000. I 
en videohilsen som vi har fått, kaller J. 
Methuselah Sackie som er tilsynsprest 
i Metodistkirken i Liberia, bygget for 
unikt og av stor betydning for lands-
byen om områdene omkring. Vi vil nå 
finne en god plassering til bildet som 
forteller om et viktig samarbeid over 
landegrenser.  
På bildet er fra v. Anne Ng Forster, 
Aart Huurninck (styreleder for Meto-
distkirkens Misjonsselskap), Leif Refs-
dal, Elisabeth Moe Skreosen, Vidar 
Sten Bjerkseth og Inger Lise Refsdal. 
(Foto: Brobyggeren/Karl Anders Ellingsen) 

Vi minnes 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

SEPTEMBER 
 

Søndag 15. september 
17.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 
 
Mandag 16. september 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+ 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 17. september 
18.00 Bønnegruppa  
19.00 Menighetsråd 
Torsdag 19. september 
11.00 Formiddagstreffet 
 Musikalsk kåseri ved prest Øystein 
 Brinch: «65 år på pianokrakken» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
19.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 

Søndag 22. september 
11.00 Gudstjeneste  
 Gudstjenestegruppe 2 
 
Mandag 23. september 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Torsdag 26. september 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
18.00 Julemesseverksted 
   

Søndag 29. september 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 med Skien menighet 
 Nattverd 
 Sang: Skien Sangkor 
 Preken: Prest Andreas Kjernald 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth medv. 
 Kirkekaffe 
  

19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for  
 livsmot og håp»  
 «Fra hjerte til hjerte»  
 Kaffe og vafler fra kl.18.30 
  
Mandag 30. september 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+ 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
 
 

 

SEPTEMBER 
   

Søndag 1. september 
11.00 Gudstjeneste  
 Sang: Atle Myhre 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Mandag 2. september 
17.00 Sprell Levende og Knalltur 6+ 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Tirsdag 3. september 
18.00 Bønnegruppa  
Torsdag 5. september 
11.00 Formiddagstreffet 
 To trubadurer fra Østfold -  
 Tore Thorkildsen og Olav Ruud: 
 «Fra bedehus til katedral» 
 Bevertning, utlodning, andakt 

 

LOPPEMARKED 
Fredag 6. sept. kl.11-18 
Lørdag 7. sept. kl.10-15 

 

Søndag 8. september 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Tore Markmanrud 
 Gudstjenestegruppe 1 
 
Tirsdag 10. september 
18.00 Misjonsfest 
 Redaktør Karl Anders Ellingsen 
 forteller fra besøk i Velley-ta 
 Immanuelkoret 
 Bevertning 
 
Torsdag 12. september 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 
 
 
  

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



 

OKTOBER 
 

Tirsdag 1. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 3. oktober 
11.00 Formiddagstreffet 
 Arnhild og Øystein Beyer forteller 
 om salmer som betyr mye for dem 
 Bevertning, utlodning, andakt 
  

Søndag 6. oktober 
11.00 Sanggudstjeneste  
 ved Immanuelkoret 
 Sangkrefter fra Baptistkirken medv. 
 

Mandag 7. oktober 
19.00 Immanuelkoret: Øvelse 
Torsdag 10. oktober 
11.00 Strikkekafé  
 og «Guttas dugnad» 

KIRKESKYSS  
(Du må selv ringe  
og avtale med sjåføren)  
 
 

01.09 Stian Abrahamsen 
 Mobil 992 98 592 
08.09 Harald Sørensen 
 Mobil: 911 46 426 
15.09 Leif Refsdal 
 Mobil: 917 40 796 
22.09 Ellen Sofie Thorsen 
 Mobil 901 51 190 
29.09 Knut Harald Hollerud 
 Mobil 414 16 449 
06.10 Arne G. Ellingsen 
 Mobil: 920 80 873 

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

01.09 Centralkirken Oslo. Prestene Ola 
Westad og Maria Pedersen-Mong 

08.09 Grünerløkka Oslo og International 
Methodist Church Oslo 

 Prest Terje Nilsen 
15.09 Moss. Prest Anne Berthling 
 Diakon Lisa Kristin Hanielsen 
22.09 Fredrikstad  
 Prest Ole Martin Andreassen 
29.09 Petrikirken Kjølberg 
 Prest Svein J. Veland 
 Diakon Marit Kristine Danielsen 
06.10 Metodistkirken - Nasjonalt arbeid 
 Leder Magnus Løvland 

Forbønnsliste 

KIRKEVERTER 
 

01.09 Knut Harald Hollerud / Atle Myhre 
08.09 Turid Knustad og Bjørg Larsen 
15.09 Marianne og Erik Larsen 
22.09 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
29.09 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
06.10 Jorunn og Nils Georg Weisser 

Vedtak på Metodistkirkens 
Årskonferanse 

Som forventet ble saken knyttet til 
menneskelig seksualitet en hovedsak 
på Årskonferansen i juni. Dette er en 
sak som har ført til mye uro, uenighet 
og fare for oppsplitting av The United 
Methodist Church. I Norge er det et 
sterkt ønske om å holde kirken samlet 
og finne veier eller modeller for fortsatt 
å være én kirke tross ulike syn. Disku-
sjonen avspeilet at det nok er et flertall 
for å likestille begge syn i saken. Års-
konferansen vedtok derfor å nedsette 
et utvalg på 8 personer, tre ordinerte 
og fire lekfolk pluss en tilsynsprest, 
som skal legge fram en innstilling til 
Årskonferansen neste år. Utvalget skal 
settes sammen slik at det avspeiler uli-
ke syn, og svare på følgende spørsmål: 
Hva skal til for at Metodistkirken i Nor-
ge skal kunne leve med et fullt ut inklu-
derende syn på menneskelig seksuali-
tet? 
Hva er konsekvensene av de valg Års-
konferansen inviteres til å gjøre i for-
hold til kirkeordning, økonomi, admini-
strasjon og internasjonal tilknytning? 
 

På vår nettside kan du lese hyrdebrevet 
fra biskop Christian Alsted skrevet i 
etterkant av Årskonferansens vedtak. 
(www.metodistkirken.no/porsgrunn) 



Takk for tjenesten! 

På menighetens takkedag 2. juni ble de takket som sluttet som leder eller med-
lem i en av våre hovedkomiteer. På bildet blir de takket av presten: Fra v. Ole 
Geir Pedersen (menighetsrådsleder 2017-19), Trond S. Olsen (Program-
komiteen 2016-19), Aadne Myhre (revisor 1972-2019), Liv Schønhaug (revisor 
2011-19), Eli L. Ellingsen (Diakonikomiteen 2016-19), Atle Myhre (Forvaltnings-
komiteen 2016-19), Arne G. Ellingsen (Forvaltningskomiteen 2010-19), Ellen 
Andersen (Diakonikomiteen 2003-19, leder fra 2011) og Lars Sverre Isdahl 
(Personalkomiteen 2012-19, leder fra 2015). Gro Pedersen (Diakonikomiteen 
2018-19) var ikke til stede da bildet ble tatt.                       (Foto: Leif Refsdal) 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Misjonsmarkedet på Sommerfesten 
Misjonsgruppa deltok også denne sommeren på misjonsmarkedet under Meto-
distkirkens Sommerfest i Stavern. Damene solgte glass med deilig syltetøy, fro-
kostblandinger, småkaker, kjeks og fine kort. I tillegg sto Elisabeth Moe Skreo-
sen og Lillian Iversen for steking og salg av sveler. I løpet av markedet solgte 
de for kr.14.690. Pengene gikk til fadderprogrammet som Metodistkirkens Mi-
sjonsselskap har i Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe. 
Også andre menigheter bidro sammen med leirdeltakerne med alt fra misjons-
løp til utlodning av elsykkel. Misjonssekretær Øyvind Aske kan fortelle at årets 
resultat ble på kr.152.000. Det er ny rekord for misjonsmarkedet!  

 

Bildet over: Turid Knustad, Anne-Lise Hægeland og Ellen Andersen på salgsboden. 
Bildet til høyre: Elisabeth Moe Skreosen i full konsentrasjon med steking av sveler. 
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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 mai, juni og juli på til-
sammen kr 6.350 fra:  
 

Tor Kjell Aarstad, NN, Kate Kvalsund, 
Kari Wallestad, Arild Iversen, Karin 
Legernes, Marit Gundersen, Heidi Eli-
sabeth S. Lilleberg, Gunnar Palmgren, 
Astrid K. Knudsen, Oddvar Gøystdal, 
AG+E, Randi Solli, Sissel Hjelstad, 
Gerd Jelmert, Ole Kristian Rogne, 
Bjørn Schumann Svendsen, Kollekt 
5.5, 19.5, 23.6, 21.7 
 

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

KOLLEKTER pr 31.07.2019 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   

Budsjett 
  75.250 
  49.952 

  233.331 
   8.169 
20.000     

- 
20.419 

407.121 

Kollekt 
57.530 
41.324 

246.350 
3.700 

17.712 
- 

18.434 
385.050 

 
 
 
 

Gaver til menighetsbladet 

Oversikt kollekter 

Restriksjoner på 
parkering  
ved kirken 
 

Vi minner om restriksjo-
nen på parkeringsplassen 
ved kirken i forbindelse med ombyg-
gingen av Plentybygget. Dette gjelder 
foreløpig til begynnelsen av novem-
ber. Ved egne arrangementer på  dag-
tid og kveldstid kan vi benytte parke-
ringen selv. Utenom dette kan plassen 
ikke benyttes. Ta kontakt med presten 
for mer informasjon! 

Constanse Kristina Øverbø Frøland ble 
døpt 16. juni. Hun er datter til Signe 
Helene Øverbø Frøland. Vi gratulerer 
og ønsker Guds velsignelse over mor 
og barn! Pensjonert prest Arne G. El-
lingsen forrettet dåpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elin Hægeland og Alexander Huwer 
giftet seg 29. juni i Sioux Falls i USA. 
Lørdag 3. august var det ny seremoni 
med «velsignelse av inngått ekteskap» 
her i Porsgrunn. Vi gratulerer Elin og 
Alex, og ønsker dem Guds velsignelse 
over framtiden sammen! 

Vi gratulerer! 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  
20. september 2019 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Bli med på høstens  
heftigste korprosjekt: 

Gospel Explosion  
og Samuel Ljungblahd  

i Porsgrunn  
lørdag 9. nov. 2019 

Øvelsene starter opp  
tirsdag 15.okt. i Metodistkirken 

Arr.: Herøya Misjonskirke/Gospelkor,  
Evangeliehuset, Metodistkirken. 

 
Se nettsiden vår for mer info - eller: 
www.gospelexplosion.no/porsgrunn 

 
 

Bli med på 
spennende 
aktiviteter 
for barn!  
Oppstart  

mandag 2.9 
kl.17 

 

«Sprell levende mandag»  
(1-6 år) 

Hver annen mandag i kirken 
Sang, lek, andakt, aktiviteter mm 

 

«Knalltur 6+» (6 år og oppover) 
Hver annen mandag 

Friluftsaktiviteter: Vi vil utforske,  
leke og lære om naturen. 

Oppmøte i enden av Heigata  
på Vestsiden 

 
Vi håper du kommer! 

Ta gjerne med en venn! 

Mange fine gjenstander  
(ikke klær, store møbler eller hvitevarer) 

Kafeteria 


