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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 er med 

meg. Din 
kjepp og din 

stav de  
trøster meg» 

 

Salme 23.4 

 
 

 

Jesus sier: «Den som tørster, skal komme til meg  
og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, 

som Skriften sier, renne elver av levende vann» 
 Johannes 7.37-38 

 

Foto: Pixabay 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

De siste månedene har vi blitt gode på å holde avstand fordi vi alle må 
forholde oss til en-meters-regelen. Derfor passer vi på  avstanden til hverandre 
både på gata, i butikken, i kirken og alle andre steder hvor vi befinner oss. Vi 
gjør det for livets skyld - for å beskytte oss selv og andre for mulig smitte. 

Avstandsregelen gjelder ikke overfor Gud. Salme 46.2 sier: «Gud er vår 
tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær.» Vi har en Gud som i Jesus 
Kristus har kommet nær, som har lovet å være med oss alle dager, og som ikke 
vil slippe handa vår. I dette løftet finner vi trøst og trygghet både i hverdagen og 
når livet blir krevende. 

Denne mangelen på avstandsregel gjelder også den andre veien. Moses 
fikk høre fra Gud: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der…..» (2 Mos 
33.21). Iblant har vi fundert på «hvor langt vi kan gå» og fortsatt kalle oss en 
kristen, og så har vi rotet oss litt bort. Andre ganger er det kanskje travelhet el-
ler hendelser i livet som har ført oss på avstand fra Gud.  

Kanskje du som leser dette er der i dag? Kanskje tenker du ikke l ike 
ofte på Gud og troen betyr heller ikke like mye for deg som før? Kanskje er ikke 
bønnen, bibellesningen, gudstjenesten og det kristne fellesskapet like viktig som 
det var en gang? Men kanskje du likevel iblant må innrømme for deg selv at du 
har mistet noe, at du innerst inne bærer på et savn, men at veien tilbake synes 
vanskelig? 

Gud inviterer oss til nærhet. Til å stille oss « tett ved»  ham slik  Moses 
fikk høre. Til å åpne opp for hans kjærlighet og nåde. Til å gripe håpet og erfare 
at han er «vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær». Det er vanske-
lig å leve kristenlivet alene. Derfor har Gud gitt oss menighetens fellesskap der vi 
styrkes, oppmuntres og utfordres gjennom gudstjenesten, nattverden, ulike tros-
uttrykk og hverandres erfaring og vitnesbyrd. Slik er kirken «et sted tett ved 
meg» hvor vi kan stille oss og erfare Guds nærvær. 



Prosjekt nye kirkevinduer 
Innsamlingen til nye kirkevinduer  fort-
setter for fullt! Fortsatt venter vi på en 
endelig avklaring fra Porsgrunn kom-
mune om vi får godkjent å lage nye 
eller må restaurere de gamle. Det siste 
er vesentlig dyrere.  
 

Takk til alle som så langt har bidratt!  
 

Innsamlet pr 31.07.2020                

 Gaver   

 Immanuelkoret 

 Tilskudd 
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. 

kr 249.054 
kr   20.718 
Kr   15.000 
kr 150.000 
kr 434.772 

Åpen kirke, men med  
noe redusert program 
Vi ønsker velkommen til et nytt ar-
beidsår i menigheten! Mange har 
spurt hvordan denne høsten blir med 
tanke på alle smitteverntiltakene vi 
må ta hensyn til. Vi velger å ha en 
åpen kirke, samtidig som vi er nøye 
med å følge gjeldende smittevernreg-
ler. På side 6 kan du lese mer om hvil-
ke tiltak som gjelder. 
 

Vi vil at du skal kjenne det trygt og 
godt å komme i kirken. Er det likevel 
noe du reagerer på, er det viktig at du 
gir beskjed til prest eller menighets-
rådsleder, slik at vi kan vurdere tiltak. 
 

Vi planlegger gudstjenester hver søn-
dag. I kirkesalen har vi plass til ca 60 
personer når vi tar hensyn til en-
meters-regelen. Ved behov kan vi øke 
til nærmere 100 ved å åpne opp mot 
menighetssalen. Også Sinnsrogudstje-
nestene vil vi forsøke å gjennomføre 
som planlagt. 
 

Ledelsen for Formiddagstreffet har 
bestemt at de ikke starter opp i høst. 
Derimot blir det Strikkekafé hver an-
nen torsdag. Også Misjonsgruppa og 
bønnegruppa samles som vanlig. 
 

Immanuelkoret vil ikke ha ordinære 
øvelser eller delta med fullt kor. Iste-
den vil de danne grupper på ca 10 
sangere som vil bidra i våre gudstje-
nester. Den tradisjonelle julekonserten 
blir det ikke mulig å gjennomføre, 
men koret jobber med en alternativ 
julekonsert.  
 

Loppemarkedet som skulle vært i sep-
tember, er utsatt til våren. Derimot 
planlegger vi å gjennomføre Julemes-
sa 4. og 5. desember.  
 

Selv om vi planlegger å gjennomføre 
mest mulig av våre aktiviteter, vet vi 
at denne pandemien medfører en stor 
grad av usikkerhet. Samfunnet kan på 
kort tid bli lukket ned på nytt eller vi 
kan få strengere restriksjoner. Derfor 
må vi ta forbehold om at det kan bli 
endringer i programmet. 

Fellesgudstjenester 
September byr på to fellesgudstjenes-
ter. Søndag 13. september blir det 
gudstjeneste sammen med menigheten 
fra Skien. Her taler prest Andreas 
Kjernald. Vi håper fortsatt at Skiens 
Sangkor kan delta. 
 

Siste søndag i september inviterer vi til 
fellesgudstjeneste i Østre Porsgrunn 
kirke. Her vil en gruppe fra Immanuel-
koret synge. Prest Vidar Sten Bjerkseth 
har prekenen, mens sokneprest Ivar 
Brobakken er liturg. 
 
Sprell levende 
Barnegruppa «Sprell levende» starter 
opp igjen mandag 31. august. Vi har 
hatt en grundig drøfting om hvordan vi 
kan gjennomføre samlingene og samti-
dig ta hensyn til nødvendig smittevern. 
Blant tiltakene er at vi korter ned sam-
lingen til en time, samt at vi ikke lenger 
vil ha hobbyaktiviteter og bevertning 
hver gang. Tilbudet er for barn 1-7 år. 
På grunn av lav deltakelse starter ikke 
«Knalltur» opp. Vi vil jobbe framover  
med å skape et alternativt tilbud. 



 

200 år siden salmedikteren 
Elevine Heede ble født 
 

«Noen mennesker går over i historien 
som store, uten at deres samtid og 
aller minst de selv, er klar over det. 
Det de har etterlatt seg har vist seg 
slitesterkt og holdbart. Elevine Heede 
er et eksempel på et slikt menneske. 
At hun er den mest særpregede og 
betydningsfulle kvinnen Metodistkirken 
i Norge har fostret, er ingen overdri-
velse», skriver prest Jorunn Wendel i 
Brobyggeren i forbindelse med at det 
15. september 2020 er 200 år siden 
Elevine Heede ble født i Arendal. 
 

Etter datidens forhold kom hun fra en 
velstående familie. Familien kom fra 
Thy Amt på Nord-Jylland i Danmark og 
bosatte seg i Arendal. Her drev faren 
urmakerforretning. Han sørget for at 
barna fikk god utdannelse. At også 
datteren skulle få det, var ingen selv-
følge på den tiden.  Elevine fikk sin 
utdannelse blant annet gjennom uten-
landsopphold både i England og 
Frankrike. Under oppholdet i Paris 
bodde hun hos en metodistfamilie. Slik  

møtte hun Metodistkirken og ble en 
del av vekkelsen som kom til Norge i 
1856.  
 

Språkmektig som hun var, ble hun 
ansatt som lærer på «Elligers Pigesko-
le» i Arendal. I 1874 flytter hun til 
Kristiania hvor hun var blitt ansatt som 
lærer ved Metodistkirkens teologiske 
seminar. Her skulle hun undervise 
prestestudenter i norsk og engelsk. 
Samtidig fikk hun oppgaver i kirkens 
nyetablerte forlag «Det religiøse Trak-
tatforlag» som i 1897 endret navnet til 
«Norsk Forlagsselskap». 
 

Elevine oversatte mye av den engelske 
litteraturen forlaget ga ut, og ble også 
redaktør for søndagsskolebladet «Den 
lille Børnevenn» - sannsynligvis Norges 
eldste barneblad. 
 

Mest kjent er hun for utgivelsen av 
sangboka «Sions Harpe» som har vært 
i bruk i Metodistkirkens menigheter 
helt opp til nyere tid. I 1896 kom det 
18. opplaget, og da var det solgt im-
ponerende 127.500 eksemplarer. Også 
søndagsskolesangboka «Den lille sang-
er» sto hun bak. 
 

Mest kjent er Elevine Heede som sal-
medikter og oversetter. Mye av stoffet 
hun oversatte, hentet hun fra Ira D. 
Sankeys samling av metodistiske og 
andre evangeliske sanger. Den mest 
kjente salmen vi vet hun skrev selv, er 
«Ånd fra himlen kom med nåde». Som 
oversetter var hun ansvarlig både for 
«Hvilken venn vi har i Jesus», 
«Nærmere deg min Gud», «Den him-
melske lovsang» og «Hør den engle-
sang så skjønn» for å nevne noen.  
 

«Hun hadde en genial evne til å frigjø-
re seg fra originalens ordlyd og likvel 
legge frem en oversettelse som ydet 
originalen rettferdighet. Derfor kan det 
av og til være vanskelig å avgjøre hva 
som er oversettelse og hva som er 
originalt diktverk», kan vi lese i to-
bindsverket «Kristen Sang og Musikk». 
 

Elevine Heede døde i 1883 - 63 år 
gammel. 



Menigheten har bidratt  
med kr 20.000  
til smittevern i Liberia 
 
Menighetsrådet vedtok før sommeren 
å bidra med kr 20.000 til bekjempelse 
av Covid-19 i området omkring Velley-
ta hvor vi tidligere har bidratt til byg-
ging av skole og kirke. Bakgrunnen 
var en søknad fra Metodistkirken i 
Liberia ved tilsynsprest Jacob Met-
huselah Sackie, Weala District, Liberia, 
om prosjektstøtte. Sackie er tilsyns-
prest også for Velley-Ta.  
 
Midlene skulle brukes til informasjons-
arbeid, hygieneartikler som håndsprit 
og kloring, og til ris til familier som er 
blitt isolert eller har mistet jobben. For 
også i Liberia har de måttet stenge 
skoler og kirker og arbeidsplasser. Og 
når jobben blir borte, blir også inntek-
tene borte. 
 
Nå har vi mottatt takk og rapport fra 
Rev. Sackie: 
«Vi hilser alle ledere og medlemmer 
av Porsgrunn Metodistkirke! 
Vi takker Gud for den støtte dere har 
gitt til folket i Weala distriktet og til 
Liberia som nasjon. Vi mottok USD 
2.150. Til nå har vi brukt USD 2.000 
og kjøpt følgende gjenstander: 
 

 

 
 
 
Bildet over: 
En kvinne har mottatt en 
sekk med ris som hun 
takker for. 
 
Bildet til venstre: 
Her undervises det om 
smittevern i forbindelse 
med Covid-19. 
 
Foto: 
Rev. Jacob M. Sackie 

 

 60 sekker med ris 

 43 beholdere med håndsprit 

 1.540 ansiktsmasker 

 2 esker med klorin 
 
Vi ble veldig oppmuntret av gaven vi 
mottok. Landet vårt har gått gjennom 
en veldig vanskelig tid med bl.a. 
mangel på ris samtidig som prisen på 
risen steg mye».  



 

 
«Kirken i sentrum» 

Før du kommer til kirken   

er det noen ting du må kjenne til: 
 

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

 Registrering: Alle som del-
tar vil bli registrert med navn 
og telefonnummer når de kom-
mer til kirken. Listen oppbeva-
res i 10 dager før den makule-
res. 

 God hygiene: Alle skal be-
nytte håndsprit på vei inn i kir-
ken og hvis de benytter toalet-
tene. 

 Antall: Kirkerommet er satt 
opp med god avstand mellom 
benker og stoler. Benkene tar 
med utgangspunkt i 1-meters 
regelen kun 2 personer. Der-
som man er i samme husstand/
familie kan flere sitte sammen. 
Vi har plass til ca 60 personer, 
men kan øke til 90-100. 

 Avstand: Alle skal tilstrebe 
minimum 1 meters avstand til 
andre. Det er ekstra viktig å ta 
hensyn til regelen om avstand 
på vei inn eller ut av kirken. 

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

 

AUGUST 
   

Søndag 30. august 
11.00 Sanggudstjeneste.  
 Vi markerer at det er 200 år siden 
 Elevine Heede ble født 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Mandag 31. august 
17.00 Sprell levende 
 

SEPTEMBER 
 

Torsdag 3. september 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 
Søndag 6. september 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Pastor Tor Rønneberg 
 Ledelse: Thorild Dahl Lie 
 
Tirsdag 8. september 
19.00 Misjonsgruppa 
 «Perlemøte - vi deler med  
 hverandre». Bevertning. 
 
Søndag 13. september 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 Nattverd 
 Preken: Prest Andreas Kjernald 
 Sang: Sangkoret fra Skien 
 Ledelse: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Kirkekaffe 
 
Mandag 14. september 
17.00 Sprell levende 
 
Tirsdag 15. september 
17.00 Bønnegruppa 
 
Torsdag 17. september 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 
Søndag 20. september 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Pensj. sokneprest  
 Anne Marie Dahl Mustard 
 Ledelse: Leif Refsdal 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

  

 

KOLLEKTER pr 31.07.2020 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  58.331 
  46.893 

  262.500 
   3.500 
20.000     

- 
20.419 

411.643 

Kollekt 
48.240 
33.377 

268.800 
2.950 

16.383 
- 

11.491 
381.241 

Oversikt kollekter 

 

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

30.08 Bjølsen: Prest Steinar Hjerpseth 
06.09 Centralkirken Oslo: 
 Prest Ola Westad 
13.09 Grünerløkka og 
 Oslo International Methodist Church 
 Prest Terje Nilsen 
20.09 Moss: Diakon Lisa Kristin Hanielsen 
 Prest Anne Berthling 
27.09 Fredrikstad:  
 Prest Ole Martin Andreassen 
04.10 Evangeliseringens dag. Forbønn for 
 Metodistkirken i Norge - nasjonalt 
 arbeid (MNA) 
 Leder Magnus Løvland 
 

Forbønnsliste 

Kirkeskyss 

 
  

Søndag 27. september 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 i Østre Porsgrunn kirke 
 Nattverd 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Gruppe fra Immanuelkoret 
 Liturg: Sokneprest Ivar Brobakken 
 Kirkekaffe 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møteplass for livsmot 
 og håp» 
 «Fra hjerte til hjerte» 
 ved Christer Lilienberg og  
 Lene Merete Christensen  
 fra Crux Tilja 
 Musikk: John Beech 
 Kafeteria fra kl 18.30 
  

Mandag 28. september 
17.00 Sprell levende 
 

OKTOBER 
 
Torsdag 1. oktober 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 

Søndag 4. oktober 
11.00 Gudstjeneste  
 Nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Tirsdag 6. oktober 
18.00 Bønnegruppa 

 

30.08 Geir Yngve Ellingsen og 
 Elisabeth Moe Skreosen 
06.09 Stian Abrahamsen og Atle Myhre 
13.09 Lars Petter Isdahl og Leif Refsdal 
20.09 Eli og Trond S. Olsen 
27.09 - 
04.10 Turid Knustad og Leif Refsdal 

Kirkeverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAB: Radio MG - FM 97,4, 106,4, 107,4 
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Dag Henry  
Letting 
 

Dag Henry Letting 
døde onsdag 29. 
juli, 84 år gammel. 
 

Dags barndoms- 
og ungdomstid var 
preget av å være 
presteunge. I et 
kåseri i 1985 med 

tittelen «Å være prestunge – en straff 
eller en velsignelse» sa han at ofte flyt-
ting og nye skoler kunne gitt grunnlag 
for både rotløshet, usikkerhet og et 
behov for opprør, men at det for han 
ble noe som var «grunnleggende for en 
positiv utvikling»: «Min barndom og 
ungdom som «prestunge» slik den ar-
tet seg, var den skolen Gud brukte for 
å utdanne og utvikle meg. Mitt vitnes-
byrd må derfor bli i dag: Gud har vært  
god! Mitt hjerte fylles av en ubeskrive-
lig takk til Gud for Hans fantastiske le-
delse gjennom mitt liv». 
 

Dag utdannet seg som arkitekt i Shef-
field i  England.  Det  var her  han traff 
Susan. De giftet seg i 1963 og fikk bar-
na Hege, Anne og Tone. 
 

Kirken var Dags andre hjem, der han 
brukte mye tid og krefter. Troen på 
Gud og tilhørighet til ham - uttrykt 
gjennom aktivt menighetsliv - var to 
sider av samme sak for Dag.  
 

Sang og musikk preget Dags liv. Han 
spilte flere instrumenter, men vil nok 
mest bli husket for sin sang.  
______________________________________________ 

Vi minnes I 1974 flyttet Susan og Dag og barna 
til Porsgrunn. I Immanuelkoret ble han 
en stødig og trofast tenor, men kunne 
like gjerne hoppe over og hjelpe bass-
rekka når  behovet  var der.  Han  stil-
te  også gjerne opp og sang solo eller 
duett. 
 

Dag hadde helt til det siste et spesielt 
hjerte for barna og de unge. Han var 
«krumtappen» som en uttrykte det, i  
barnekoret «Lyset». I tillegg var han 
engasjert i ungdomsklubben.  Han sto i  
spissen for utvidelsen av kirken i 1978 i 
tillegg til å ha hatt mange andre opp-
gaver i menigheten. Nasjonalt fikk kir-
ken glede av Dag som arkitekt, og han 
tegnet Metodistkirkene på Tune, Lille-
strøm og Hvittingfoss, og var ansvarlig 
for ombyggingen av Solløkka leirsted. 
Som menighet kjenner vi på en stor 
takknemlighet for Dags trofasthet og 
engasjement, og vi vil savne hans smil 
og gode humør. 
 

Det er et langt og rikt liv som er av-
sluttet. Et liv som har satt mange og 
gode spor. Vi ber om Guds trøst og 
styrke for Susan og familien, og lyser i 
takknemlighet fred over Dags minne! 

Leonora Lopez Sundseth 
ble døpt søndag 21. juni. Leonora er 
datter til Cecilie Sundseth og Jose Da-
niel López Lózano. Storebror er også 
med på bildet. Vi gratulerer familien og 
ønsker Guds velsignelse! 

Dåp 

Grave– og asfaltarbeider  
ved kirken 
I løpet av sommeren har det skjedd en 
del rundt kirkebygget. Veien foran kir-
ken er utvidet, reparert og asfaltert. 
Profilen på den ene oppkjøringen er 
endret, slik at den ikke lenger er like 
bratt. I tillegg er ny plen blitt lagt mot 
Plentybygget, og den gamle parafin-
tanken gravd opp og fjernet.  



   

  

  
                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



 

 
Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i perioden mai - juli på til-
sammen kr 5.291,25 fra:  

 

Kari Wallestad, Elisabeth Walaas, Ire-
ne og Leif, Eva A., Nina Lervik, Dordy 
Thorstensen, Siri Bente Kørret, 
T&HPS, Jorunn og Thor Skott Hansen, 
Anne-Lise Hægeland, kollekt (21.6), 
Oddvar Gøystdal, Bjørg Aag, Ole Kr. 
Rogne, Randi Palmgren Heimstad, 
kollekt (5.7). 
 
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 

 

 
 

 
«Legg din vei i Herrens hånd. 

Stol på ham, så griper han inn» 
 

Salme 37.5 
 

Denne gangen: 
Gerd Raflund 
som utfordrer: 

Trond S. Olsen 

 

Tusen takk 
for hyggelig blomsterhilsen og gode 
ord på takkedagen! 
Solveig og Vidar Sten Bjerkseth 
 

Tusen takk 
til menigheten for den flotte blomster-
buketten jeg fikk i anledning min 70 
års dag! 
Lars Sverre Isdahl 
 

Takk for 
blomster og hyggelig besøk av presten 
på min 75 års dag! 
Liv Schønhaug 
 

Tusen takk 
For den fine blomsterbuketten jeg fikk 
på min 85 års dag! 
Bjørg Aag 
 

En varm takk 
for all omtanke og vennlig deltakelse 
ved vår kjære Dags bortgang og be-
gravelse! Hjertelig takk også for alle 
gaver til barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten! 
Susan med familie 
 

Minnegave 
I forbindelse med begravelsen til Dag 
Letting var det mulig å gi en gave til 
menighetens barne– og ungdomsar-
beid. Takk til familien for dette initiati-
vet, og til alle som ga! Totalt kom det 
inn kr 14.167. 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  
20. september 2020 

Takk! 

Nytt  
telefonnummer  
til kirkekontoret 
 

412 44 006 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

Sprell levende  

tilbud til barn 1-7 år 
Når? Hver annen mandag kl 17 - 18 

Oppstart mandag 31. august 
Hva? Sang, lek, andakt, aktiviteter,  

fellesskap m.m. 
 

Ta med en venn og bli med  
på Sprell levende! 

Vi følger smittevernregler 

Når du kommer til kirken….. 


