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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 er 

min hyrde,  

jeg mangler 

ikke noe» 
 

Salme 23.1 

 
 

 

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  
Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind  

blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  
Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg  

og satte seg på hver enkelt av dem». 
 Apostlenes gjerninger 2.1-3 

 

Foto: Holger Schué fra Pixabay 
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I disse «koronaukene» har vi som prester og diakoner hatt ukentlig 
nettmøte med informasjon sammen med undervisning og samtale om ulike tema. 
En tirsdag innledet Lisa Kristin Hanielsen, diakon og Mbu-sekretær, ut fra temaet 
«Ungdom i koronatider». Som en del av forberedelsen hadde hun kontaktet noen 
ungdommer og spurt hvordan de har opplevd den siste tiden. En av de unge hun 
kontaktet, svarte: «Det var veldig som hele livet og planene mine bare rakna. 
Jeg kunne ikke reise, ha russetid, være med vennene mine osv. Jeg var masse 
lei meg, og så liksom ikke «et lys» i enden av tunellen om en kan si det sånn.»  
 

Jo, det har vært rare dager. Mye har vært annerledes. Plutselig var det 
vi som var rammet av krisetiltak og måtte begrense vår handlefrihet. Mange ble 
redde, andre bekymret for helsa, for jobben, for økonomien, om det var gjær 
eller toalettpapir i butikkhyllene. I våre normale hverdagsliv har vi vært vant til at 
vi kan ta det meste for gitt. At butikkhyllene er fulle. At vi kan gjøre «hva vi vil» 
og reise dit vi vil. At vi kan møte familie og være sammen med venner når vi har 
lyst. Ja, at kirkedørene alltid er åpne. Noen uker nå har vi fått merke at dette 
ikke lenger er så selvsagt.  

 

Jeg har lært at ordet «krise» egentlig betyr 
et vendepunkt. En tilstand hvor ingenting er sikkert 
og hvor utfallet kan bli flere - enten til det bedre 
eller verre. Men jeg har også lært at ordet «krise» 
skrevet med kinesiske skrifttegn, er satt sammen av 
de to ordene «fare og mulighet». En krise har altså 
i seg også nye muligheter. 
 

Så hva kan vi lære av dagens krise? Først av 
alt tenker jeg at vi kan lære mer takknemlighet i forhold til alt det vi tidligere har 
tatt for gitt. For det andre tenker jeg at vi kanskje kan lære å skille bedre mellom 
det som er viktig og det som kanskje ikke er så viktig. Og for det tredje tenker 
jeg at vi kan lære oss mer å overlate våre bekymringer til Gud og stole på hans 
omsorg og nåde. Paulus minner oss på dette: «Vær ikke bekymret for noe! Men 
legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk» (Fil 4.6).  



Velkommen i kirken! 
 

Vi åpner kirkedørene og ønsker igjen 
velkommen til gudstjeneste - første 
gang søndag 31. mai (1. pinsedag). 
Dette er mulig etter at regjeringen har 
åpnet for samlinger på inntil 50 perso-
ner. 
 

Selv om Norge nå åpnes opp gradvis, 
er det lenge til alt blir normalt igjen. 
Signalet fra helsemyndighetene er at 
det vil være nødvendig med tiltak mot 
koronaviruset i lang tid framover.  
 
 

Vi må derfor for det første forholde 
oss til begrensningen på 50 personer. 
Dessuten må vi ha minst en meter 
avstand mellom hver enkelt. Unntaket 
er personer fra samme husstand. Etter 
å ha telt sitteplasser og målt, mener vi 
at vi får plass til dette når vi også åp-
ner Wesley-salen bak i kirken. 
 

Skal vi få det til, må dere følge in-
struksjoner som blir gitt av kirkeverte-
ne og sitte på den plassen dere blir 
anvist. Vi vil gjøre så godt vi kan for at 
det skal bli best mulig for alle.  
 

Vi er også pålagt å registrere alle 
gudstjenestedeltakere og oppbevare 
listene i 10 dager med  tanke på mulig  

smittesporing. Kirken vil bli grundig 
vasket og du vil bli møtt med hånd-
sprit. 

 

Vi vil forsøke å ha regelmessige guds-
tjenester gjennom sommeren, men det 
kan bli forandringer i det oppsatte pro-
grammet.  
 

På takkedagen 21. juni håper vi å kun-
ne tilby plass til ca 70 personer ved å 
åpne også til menighetssalen siden 
myndighetene har antydet at grensen 
kan bli flyttet fra 50 til 200 personer. 
 

På tross av alle tiltakene vi må forhol-
de oss til, tror vi at vi skal få en fin 
gudstjeneste sammen. Vi er mange 
som gleder oss til å møtes igjen. Der-
for sier vi: Velkommen tilbake til kirken 
og til gudstjenestefellesskap! 

 

Velkommen til vår nye nettside! 
Endelig kan vi invitere deg til vår nye nettside. 
Etter at vi fikk vite at plattformen som den 
"gamle" nettsiden var på, skulle avvikles, har vi 
jobbet med å få på plass en ny. Denne bygger 
på en standard for Metodistkirken i Norge.  
 

For omkring 10 år siden var Jan Sørby ansvarlig 
for etableringen av en nettside for menigheten. 
Det meste av informasjonen som lå her, er nå 
overført til den nye. Samtidig har prosessen gitt 
oss mulighet til å oppdatere og fornye innhol-
det. Vi ønsker at nettsiden skal formidle nyheter 
fra menigheten og gi god informasjon om kirken og våre tilbud. Samtidig har 
den en oppdatert kalender som alltid viser hva som skjer. Vi ønsker at dette skal 
være lett tilgjengelig for den som ønsker å bli kjent med oss, samtidig som nett-
siden skal gi oppdatert informasjon til våre medlemmer. 
 

Vi håper du liker den nye nettsiden og vil bruke den! Gi oss gjerne tilbakemel-
ding om det er noe du synes er vanskelig tilgjengelig, som bør oppdateres eller 
som du savner. Nettsiden er levert av Cornerstone gjennom Kommunion som 
Metodistkirken i Norge har avtale med. Se: www.metodistkirken.no/porsgrunn  

http://www.metodistkirken.no/porsgrunn


Siste nytt fra Velley-Ta 
 
Menigheten har de siste årene bidratt 
til finansiering både av skole og kirke i 
landsbyen Velley-Ta i Liberia. Her er 
litt av inntrykkene som møtte repre-
sentantene fra Digni (paraply-
organisasjon for 20 norske misjonssel-
skap) og Metodistkirkens Misjonssel-
skap da de besøkte landsbyen tidlige-
re i år: (Tekst: Anne Ng Forster) 
 

Vi ruller inn i Velley-Ta midt på dagen. 
Sola står høyt på himmelen. Som van-
lig blir vi ønsket velkommen med 
sang, dans, håndtrykk og omfavnel-
ser. Liberianere er et høflig og gjest-
fritt folkeferd, og de vet å sette pris 
på sine norske venner. 
 

Denne gangen ønskes vi offisielt vel-
kommen i landsbyens nye storstue -  
den nye kirken: Velley-Ta Emmanuel 
United Methodist Church. Sollyset 
flommer inn gjennom dører og vin-
duer, og reflekteres i de hvite gulvfli-
sene. Takplatene ser fremdeles ny-
malte ut, hvite uten flekker. Veggene 
er rene og gule. Det er mange til ste-
de: Landsbyens eldste, tilsynspresten 
og pastoren, PTA (Parent-Teacher 
Association), skoleelever, represen-
tanter for de nærmeste landsbyene og 
ikke minst landsbyens egne innbygge-
re. I dag blir vi beæret med landsby-
ens freds– og velkomsthilsen: En skål 
med kolanøtter, stearinlys, ris og en 
pengeseddel. Noen av oss tar en bit 
av den bitre kolanøtten og setter res-
ten på bordet. Ved å gjøre det aksep-
terer vi deres gjestfrihet. 
 

Under et møte med lokalbefolkningen 
i en landsby er det streng etikette. 
Det er satt opp møteplan. Ofte begyn-
ner de eldste i byen. Gjestene snakker 
sist. Etterpå var det tid for spørsmål 
fra Digni for å forstå hvordan arbeidet 
fungerer: «Hva mener dere er de vik-
tigste forandringene i landsbyen før 
og etter intervensjonen (hjelpen dere 
har fått)?» 
 

En del av svarene dreide seg naturlig-
vis om skolen de har bygget. «Barna  

og de voksne har lært å lese og skri-
ve». Skolen har fått solceller som gir 
lys om kvelden, gjennom den norske 
organisasjonen Giving Hope to a 
Child. Derfor kan de ha kveldsskole. 
Mange flere har fått anledning til å 
lære seg skrivekunsten. 
 

Et annet svar i samme gate: 
«Landsbyen er stolt over at barn fra 
Velley-Ta blir overført til andre skoler 
og får mer utdannelse». Her snakker 
vi om ungdomsskole og videregående 
siden skolen i Velley-Ta er en barne-
skole. 
 

Nå snakker de om å utvide skolen 
med en 7. klasse. Da trengs flere klas-
serom. De trenger også lærerboliger 
og et gjestehus for å få bedre lærere 
og kunne huse offisielle gjester. Dette 
er noe de nå utfordres til å gjennom-
føre selv. 

En liten gutt tester den kombinerte kirke- 
og skoleklokka. Skolen sees i bakgrun-

nen. (Foto: Anne Ng Forster) 



Velley-Ta bygde først en kassavamølle 
med hjelp av prosjektmidler. Det ble 
svart at inntekter fra mølla ga et over-
skudd som kan brukes til andre pro-
sjekter. Denne muligheten fantes ikke 
før. Det ble også påpekt forandringer 
med mentaliteten i landsbyen: 
«Enheten har blitt bedre»; 
«Relasjonene i landsbyen har blitt 
sterkere»; «Samarbeidet mellom oss 
har blitt sterkere»; «Mange mennes-
ker har lært seg å snakke foran for-
samlinger». Vi tolker dette slik at før 
holdt hver familie på med sitt, men nå 
har innbyggerne fått øynene opp for 
hva et aktivt og målrettet samarbeid 
kan gjøre. 
 

Dette har også ført til nye tiltak: Kvin-
negrupper og et spare-/låneprogram. 
«Det er planer om å starte dyrehold, 
f.eks. høner og griser, for å dekke 
skoleutgifter.» Vi tar også med et sis-
te svar som viser at det som skjer i 
Velley-Ta har blitt lagt merke til av 
regionen rundt: «Landsbyen ekspan-
derer. Det har begynt å flytte flere 
folk hit til Velley-Ta». 

Emma Okai som er leder for våre samar-
beidsprosjekter i Liberia, mottar den tradi-

sjonelle hilsenen med lys, ris, nøtter  
og en pengeseddel. Bildet er fra kirken. 

(Foto: Anne Ng Forster) 

 
 
Else Rygh Jensen 
døde 25. januar 97 år 
gammel. Begravelsen 
foregikk fra Eidanger 
kirke. 
 
Alfhild Bergan Olsen 
døde 20. februar 94 år gammel. Begra-
velsen foregikk fra Metodistkirken i 
Porsgrunn. 
 
Marit Sofie Rogsund 
døde 24. februar 94 år gammel. Biset-
telsen foregikk fra Østre Porsgrunn 
kirke. 
 
Inger Siljedal 
døde 4. april 58 år 
gammel. Inger var 
født i Porsgrunn, men 
flyttet med familien til 
Oslo som 2-åring. Her 
kom hun i kontakt 
med Metodistkirken 
gjennom speideren. For 18 år siden 
flyttet hun tilbake til Grenland, og ble 
etter hvert med i vår menighet og Im-
manuelkoret.  
 

Tross et liv preget av mye sykdom helt 
fra ungdomstiden av, var hun en aktiv, 
engasjert, livlig og sosial person.  
I et intervju på en gudstjeneste for 
noen år siden ga Inger et tydelig og 
varmt vitnesbyrd om hva troen på Je-
sus kan gi av trygghet, håp og trøst i 
møte med det vonde og vanskelige i 
livet. Hun fortalte hvordan troen på 
Jesus hadde båret henne, og hvordan 
denne troen også var blitt styrket gjen-
nom sykdomserfaringene.  
 

Bisettelsen foregikk fra Metodistkirken i 
Larvik. På grunn av koronatiltakene var 
det dessverre bare et begrenset antall 
innbudte som fikk delta. 
 

* * * 
Vi lyser fred over deres minne, og ber 
om Guds trøst og styrke til familiene! 

Vi minnes 

 



  
 
 
 

Anne-Lise Hægeland 
 
1. Vi feirer pinse til minne om at disiplene ble fylt av 

Den hellige ånd, og at kirken ble stiftet. Pinse er en 
spesiell høytid som feires mindre enn før og som 
for mange bare er en lang frihelg. 

2. For meg betyr det at han gir oss en nærmere kon-
takt med Jesus og at han tenner oss i brann så vi 
kan være vitner for Jesus. 

3. Når jeg har min morgenandakt, hjelper Den hellige 
ånd meg i bønnen. Han viser meg også mange 
ganger ting jeg skal gjøre som f.eks. noen jeg bør 
besøke eller ringe til.  

 

 

 

Lillian  Iversen 
 
1. Jeg forbinder pinsen med at Den hellige ånd ble 

gitt og at kirken ble dannet. 
2. For meg er det viktigste at vi fikk Den hellige 

ånd. 
3. I mitt liv betyr Den hellige ånd alt. Jeg vet at han 

er med meg. 

Trond S. Olsen 
 
1. For meg handler pinse om kirkens fødselsdag og 

at Den hellige ånd ble gitt til disiplene. 
2. Det viktigste for meg er at Den hellige ånd ble 

gitt til meg da jeg sa «ja» til Jesus, og at han er 
virksom i livet mitt. 

3. Den hellige ånd rettleder meg og hjelper meg til å 
forstå det jeg leser i Bibelen. I livet så taler han til 
meg. 

 
3 x 3 om pinsen 

 

Hva handler pinsen om og hvorfor er dette 
en viktig høytid for kristne?  
Vi har stilt 3 kjappe spørsmål om pinsen  
til 3 av våre medlemmer: 
 

1. Hva forbinder du med pinsen? 
2. Hva er pinsens viktigste budskap for 

deg? 
3. Hva betyr Den hellige ånd i ditt liv?  



 

 
«Kirken i sentrum» 

Før du kommer til kirken   

er det noen ting du må kjenne til: 
 

 Antall: Vi har et maksantall 
på 50 gudstjenestedeltakere. 
Du må derfor være forberedt 
på å bli stanset ved døra hvis 
det kommer flere enn vi kan ta 
imot. 

 Avstand: Det må være en 
meter mellom hver person som 
er til stede (gjelder ikke perso-
ner fra samme husstand). 

 Sitteplass: En k irkevert vil 
vise deg hvor du kan sitte. Hver 
annen benkerad vil sperres. 

 Syk eller i karantene: Per-
soner med luftveisinfeksjoner 
eller i karantene skal ikke delta. 

 God hygiene: Benytt anti-
bac når du kommer til kirken. 

 Unngå fysisk kontakt: Husk 
at du ikke kan håndhilse eller 
klemme noen.  

 Registrering: På grunn av 
mulighet for smittesporing, er 
vi pålagt å registrere med navn 
alle som deltar. Dette slettes 
etter 10 dager. 

 Kirkekaffe: Inntil videre vil 
det ikke være kirkekaffe. 

 

MAI 
   

Søndag 31. mai - 1. pinsedag 
11.00 Pinsegudstjeneste. Nattverd. 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
  

JUNI 
 

Søndagene 7. og 14. juni 
 Ikke gudstjeneste 

 
Søndag 21. juni 
11.00 Takkegudstjeneste  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 
 

JULI 
 

Søndag 5. juli 
11.00 Gudstjeneste  
 Reidar Jahn Halvorsen 
 
Søndag 12. juli 
 Ikke gudstjeneste 
 
Søndag 19. juli 
11.00 Gudstjeneste  
 Pensj. sokneprest  
 Anne Marie Dahl Mustard 
 
Søndag 26. juli 
 Ikke gudstjeneste 

 

AUGUST 
 
Søndag 2. august 
11.00 Gudstjeneste  
 Grethe Solhaug Hansen 
 
Søndag 9. august 
 Ikke gudstjeneste 
  
Søndag 16. august 
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Søndag 23. august 
17.00 Samlingsfest 
 Immanuelkoret 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 



 

  

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kjøretjeneste må dessverre utgå  
inntil videre på grunn av  

koronatiltakene. 

 

KOLLEKTER pr 30.04.2020 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til konto  
3000 30 44283 eller Vipps 118446 

Budsjett 
  33.332 
  26.796 

  150.000 
   2.000 
20.000     

- 
11.668 

243.796 

Kollekt 
20.341 
19.620 

159.750 
1.800 
9.926 

- 
6.150 

207.661 

Oversikt kollekter 

Rett før menighetsbladet går i trykken, 
mottok vi  den gledelige  meldingen at 
Metodistkirkens  eiendoms– og økono-
miutvalg  har  bevilget  kr 150.000  til 
vårt arbeid med å reparere kirkevindu-
ene! Det  er en god  hjelp for å kunne 
finansiere prosjektet.  
 

Vi har  også søkt  diverse stiftelser om 
økonomisk støtte,  men har fått avslag 
på dette. Dessverre faller vi som kirker 
utenfor formålene de ønsker å støtte. 
Vi er derfor fortsatt avhengig av priva-
te gaver, og  håper flere vil være med 
å hjelp oss å nå målet på kr 800.000. 
 

Innsamlingen til nye kirkevinduer  fort-
setter altså for fullt! Pr 30. april var det 
kommet inn kr 229.337. Nå kan vi altså 
plusse på kr 150.000 til. 

Takk til alle som har bidratt! 
 

Innsamlet pr 01.01.2020                

 Gaver   

 Immanuelkoret 
Totalt    
 

Prisanslaget er ca kr 800.000. Vil du gi 
en gave, kan du benytte giroen i bladet 
eller Vippse til 118446. Husk å merke 
innbetalingen «Vinduer».  

For å få skattefradrag på gaven må du 
benytte giroen som ligger i kirken. 

 

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

31.05  Haugesund. Prest Marit Bjørnevik 
 Prest Tove Synnøve Tveit 
07.06  Stavanger. Prest Torgeir Tveter 
14.06 Sandnes. Prest Hilde Kr. H. Tveter 
 Prest Charles Jourdan 
21.06 Metodistkirken i Norge 
28.06 Flekkefjord. Prest Einar Chr. Drange 
05.07 Egersund. Prest Victor Sekyere 
12.07 Kristiansand og Lista 
 Prest Solveig Skaara 
19.07 Sommerfesten. Programkomiteen. 
26.07 Kongsvinger. Menighetsleder 
 Jan-Erik Fjukstad Hansen 

Forbønnsliste 

Prosjekt nye kirkevinduer 

Kirkeskyss 

kr 181.551 
kr   32.786 
kr   15.000 
kr 229.337 

Ingen sommersamlinger 
Dessverre kan vi på grunn av koronatil-
takene ikke invitere til sommersamling-
er i år. Mange har satt pris på disse 
møteplassene på sommeren når det er 
få andre tilbud i kirken. Vi får satse på 
at alt blir annerledes neste år! 
 

Avlyste arrangementer 
Metodistkirkens Sommerfest som van-
ligvis er i Stavern, er blitt avlyst. I til-
legg er Årskonferansen som skulle 
vært i juni, blitt flyttet til november.  
 

Andakter på nettet 
I noen uker nå har kirken sentralt sør-
get for å legge ut daglige andakter 
med ulike bidragsytere på nettsiden og 
Facebook-siden til Metodistkirken i 
Norge. Dette vil fortsette også gjen-
nom sommeren. 
 

Misjonsdag og fasteaksjon 
Vi takker for kr 6.758 gitt på misjons-
dagen i slutten av januar, og kr 2.923 
gitt til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



 

Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i perioden januar - april på 
tilsammen kr 6.150 fra:  

 

Kollekt (1.1), Astrid Gundersen, 
AG+E, Ragnhild Asdahl, Karin Leger-
nes, Bjørg Aag, Gerd Jelmert, Randi 
Solli, kollekt (16.2), AG+E, Siri Bente 
Kørret, Oddvar Gøystdal, Marit Gun-
dersen, Svein Tore Pedersen, kollekt 
(1.3), Irene og Leif Øverbø, Signe Lie, 
kollekt (8.3), Greta Kilen, Ole Bjarne 
Amdahl, Sylvia Dahl, Birgit Helene 
Larsen, Aase N. Torstvedt. 
 
Har du også lyst til å gi en gave? 
Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283  
eller Vipps’es til 118446  
 
Husk å merke innbetalingen med: 
«Menighetsbladet». 

Gaver til menighetsbladet 

 

 
 

«Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, 
blir Gud i ham og han i Gud.  

Og vi har lært å kjenne den kjærlighet  
Gud har til oss, og vi har trodd på den.  

Gud er kjærlighet, og den som blir i 
 kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham». 

 

1. Johannes 4.15-16 
 

Denne gangen: 
Eli Rogne Olsen 

som utfordrer: 
Gerd Raflund 

Tusen takk 
for den fine blomsterbuketten jeg fikk 
på min 80 års-dag, og for hyggelig 
besøk av Vidar prest! 
Leif Øverbø 
 

Takk 
for en fin avskjed til en flott mamma, 
Else Rygh Jensen, og for flotte bloms-
ter fra kirken. 
Jorunn 
 

Takk for 
vennlig deltakelse i sorgen ved Alfhild 
Bergan Olsens bortgang! 
Kari, Tommy og Gry Aida 
 

Tusen hjertelig takk 
for nydelige blomster til min 70 års 
dag! Det satt jeg veldig stor pris på! 
Thorleif Bruun Larsen 
 

Kjære menighet! 
Tusen takk for hyggelig blomsterhilsen 
på min 70 års dag! På grunn av ko-
ronaviruset fikk jeg blomstene over-
rakt på terrassen av presten vår med 
en hyggelig prat. Dette satt jeg stor 
pris på. Ønsker dere alle en god og 
trygg sommer! 
Inger Andresen Rygh 
 
Tusen takk 
Til menigheten for blomsterhilsen og 
besøk av Vidar prest til min 70 års 
dag! 
Leif Johannessen 
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Takk! 

Nytt  
telefonnummer  
til kirkekontoret 
 

412 44 006 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Menighetens årsmøte 
 

Egentlig skulle menighetens årsmøte vært holdt som me-
nighetskonferanse (åpen for alle) søndag 22. mars. Koro-
natiltakene som ble innført noen dager tidligere, gjorde at 
det ikke var mulig. Tilsynsprest Knut Refsdal bestemte 
derfor at årsmøtet skulle holdes som pastoratkonferanse 
mandag 4. mai. Møtet ble gjennomført på nettet med me-
nighetsrådet og menighetens prester som deltakere. Alle 
rapportene inkludert regnskapet for 2019 ble gjennom-
gått, kommentert og godkjent, og valgene gjennomført i 
henhold til innstillingen fra komiteen for nominasjon og 
lederutvikling. 
 

Menighetsrådets sammensetning for 2020-21 vil være: Elisabeth Moe Skreosen 
(leder/legleder og varadelegat til Årskonferansen 2021-24), Lillian Iversen 
(kasserer/regnskapsfører), Ole Geir Pedersen (legdelegat til Årskonferansen 
2021-24 og leder av Personalkomiteen), Trond S. Olsen (leder Forvaltningsko-
miteen), Kari Palmgren (leder Diakonikomiteen), Leif Refsdal (leder Misjonsko-
miteen), Unni Halvorsen (kvinnearbeidets representant), Marianne Larsen 
(rådsmedlem 2020-22), Frøydis Bjune Kittilsen (rådsmedlem 2019-21) og Tonje 
Iversen (vararepresentant 2020-22). I tillegg er prest Vidar Sten Bjerkseth 
medlem av menighetsrådet og leder av Programkomiteen. 

Når du kommer til kirken….. 


