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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.  

Det sanne lys, 
som lyser  
for hvert 

menneske, 
kom nå  

til verden 
 

Joh 1.9 

 
 

Frykt ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede,  
en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser! 

 

 Lukas 2.10-11 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Enda en gang har vi måttet ta den vanskelige avgjørelsen å avlyse flere 
gudstjenester. Ja, også alle andre aktiviteter som vi har i kirken. Når dette skri-
ves, får vi heller ikke lov å ha flere enn femti til stede i kirken. I tillegg er vi alle 
sammen oppfordret av statsministeren til å holde oss hjemme og ha minst mulig 
sosial kontakt. Sammen med andre forordninger legger dette store begrensning-
er på hva vi kan gjøre. Som menighet velger vi selvfølgelig å være lojale og ta 
vår del av dugnadsansvaret for at færrest mulig skal bli syke av Covid-19. 
 

Men en ting kan ikke avlyses: Julens budskap. Engelens ord om at « i 
dag er det født dere en frelser», står fast. De er like sanne denne julen som alle 
tidligere selv om julefeiringen vil måtte bli annerledes både i hjem og kirke.  
 

Gud er fortsatt midt i blant oss. Barnet i krybben vitner om dette. Vi er 
ikke overlatt til vår egen hjelpeløshet. Gud har kommet til oss for å frelse og 
være nær. Om mye blir annerledes denne julen, så står dette fast. Julens bud-
skap kan ikke avlyses, for Jesus lever og har seiret over døden og alt som truer 
livet. 
 

Da Josef fikk besøk av en engel som fortalte han om barnet Maria skul-
le bære fram, ble han minnet om profeten Jesajas ord at «de skal gi ham navnet 
Immanuel - det betyr: Gud med oss». Når vi forstår at dette budskapet gjelder 
for oss i dag, og at Jesus er på vår side og nær oss, da forvandles våre liv. Vi 
møtes av Guds kjærlighet og nåde, og finner håp og trygghet i møte med livets 
utfordringer.  
 

Julens budskap er en invitasjon ti l å leve i fellesskap med Gud gjennom 
Jesus Kristus. Til å ta imot den kjærligheten og nåden som forsoner og tilgir, og 
som er sterkere enn døden. Vi er ikke overlatt til oss selv. Jan Vincents Johann-
essen uttrykker det så flott i refrenget i sin julesang:  
«Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er’ke alene her jeg bor». 
 

Jeg ønsker dere alle en velsignet jul!  



Vi kan heller ikke gjennomføre en tra-
disjonell juletrefest. Paktsgudstjenes-
ten er derfor flyttet fra nyttårsdagen 
til søndag 3. januar. 
 

Vi følger nøye smittevernreglene for at 
det skal være trygt å komme i kirken. 
Det betyr blant annet at vi vil vaske 
alle benker og berøringsflater mellom 
konsertene og julegudstjenestene. 
 
Presten slutter neste år 

Vidar Sten Bjerkseth 
har gitt beskjed at han 
slutter til sommeren 
etter 10 år som me-
nighetens prest. Da 
har han nådd pen-
sjonsalder og ønsker 
av den grunn å trappe 
ned. 
 

Personalkomiteen har 
derfor begynt arbeidet med å finne en 
etterfølger som kan lede menigheten 
videre i årene som kommer. Dette 
skjer i samarbeid med tilsynsprest 
Knut Refsdal. Det er bestemt at i til-
legg til å søke blant kirkens egne 
prester, vil det også bli annonsert et-
ter aktuelle kandidater. Vi håper å ha 
en løsning på plass så snart som mu-
lig etter nyttår. 
 

Vi vil oppmuntre menigheten til sam-
men med oss i komiteen å be om 
Guds hjelp og ledelse i denne proses-
sen! 
 

Ole Geir Pedersen 
Leder av Personalkomiteen 

En annerledes 
desember  
i kirken 
Vi går en annerledes 
adventstid og jule-
høytid i møte i kirken 
på grunn av alle 
smitteverntiltakene 
som vi må ta hensyn 
til. Det gjør det na-
turligvis vanskelig å 

planlegge programmet framover. Uan-
sett må vi regne med at det fortsatt vil 
være begrensninger i hvor mange som 
kan delta på gudstjenestene. Slik rege-
len er nå, kan vi kun ha femti deltakere 
på samlinger i kirken. Menighetsrådet 
har drøftet situasjonen og bestemt at 
programmet for advent og jul må bli 
annerledes enn vanlig.  
 

Dette betyr blant annet at Julemessa 
blir digital (se siste side). 
 

Vi har likevel planlagt å ha julekonsert 
2. søndag i advent, selv om det denne 
gangen ikke er mulig å gjøre dette med 
Immanuelkoret og gjestekor. I stedet 
kommer en gruppe fra Kristiansand 
med programmet «The Reason for the 
Season» (se siste side). Gruppa ledes 
av Aashild Rosland Andexler. Av prak-
tiske hensyn vil det bli påmelding til 
konserten. Dersom det blir nok på-
meldte, vil vi gjennomføre to konserter. 
 

På julaften inviterer vi til to gudstjenes-
ter. Disse vil være på ca 45 minutter. 
Også til disse vil det bli påmelding.  
 

Høytidsgudstjenesten 1. juledag utgår. 

 

Velsignet jul og godt nytt år! 
Vi ønsker menighetens medlemmer, menighetsbarn og venner  

en fredfull jul og Guds gode velsignelse over det nye året! 
Vi hilser spesielt til dere som er syke, eldre og ensomme! 

Elisabeth Moe Skreosen - leder av menighetsrådet 
Vidar Sten Bjerkseth - prest 

 
 

Julehilsen 
En velsignet og fredfull jul  

og et godt nytt år ønskes presteparet vårt,  
Solveig og Vidar Sten Bjerkseth med familie!  

Elisabeth Moe Skreosen, leder av menighetsrådet  
Ole Geir Pedersen, leder av personalkomiteen 



Nytt flygel 
 

I løpet av et par dager i oktober be-
stemte menighetsrådet seg for å slå til 
på et tilbud vi fikk om kjøp av nytt 
flygel. Flygelet er av merket Blüthner 
og har tidligere stått i Salemkirken i 
Oslo. De siste årene har det vært i 
privat eie, men gjennomgikk for noen 
år siden en større renovering. Dette er 
et fullskala konsertflygel som nytt i 
dag koster 1,3 mill. kroner. 
 

Et gunstig tilbud, to pengegaver og 
raskt salg av det gamle gjorde det 
mulig for oss å kjøpe det uten at det 
belastet menighetens økonomi med 
«ei krone». Flygelet kom på plass 27. 
oktober  og var  i  bruk allerede dagen  

etter i forbindelse med en begravelse. 
Ljosland Musikk AS sto for transporten 
og tok også med seg det gamle. 
 

Vi tror dette vil være et flott bidrag til 
menighetens sang– og musikkliv, og 
bli til glede og velsignelse. Tilbakemel-
dingen fra de som har hørt det i bruk, 
er utelukkende positive. Dette flygelet 
har en mye fyldigere og bedre klang 
enn det gamle som dessuten ikke 
holdt på tonene etter stemming. 
 

En stor takk til Turid E. Walaas som 
både gjorde oss oppmerksom på den-
ne muligheten, og sto for mesteparten 
av prosessen.  På bildet under prøver 
hun flygelet straks etter at det var 
kommet på plass. 

Arnfinn Rosland 
døde 15. oktober på Bre-
vik sykehjem 90 år gam-
mel. Arnfinn var født i 
Holt i Tvedestrand, og 
kom med i Metodistkirken 
gjennom en vekkelse i 
Arendal etter krigen. Her 
møtte han også Asta som 

han giftet seg med i 1951. Etter noen 
år i Oslo flyttet de til Porsgrunn hvor 
Arnfinn etter hvert ble legleder i me-
nigheten. Da han fikk høre om Jesus-
folket og Jim MacInnes på TV-nyheten 
i 1971, kjente han for å invitere dem 
til Porsgrunn. De ble her i 5 uker. Det  
førte  til en stor ungdomsvekkelse som 
preget vår  menighet i nærmere 10 år. 

Vi minnes Store ungdomsgrupper samlet seg i 
kirken til møter. De gikk ut på gatene, 
og vant sine venner for Jesus. Sam-
men med Dagfinn Holt, og med god 
støtte fra pastor Helge Bratsberg, ledet 
han ungdomsflokken. Senere startet 
han «Gå-ut-senteret» i Porsgrunn. 
Troen, det varme hjertet og frimodig-
heten sammen med en opptatthet av 
det som skjedde i kirken, bevarte Arn-
finn helt til det siste.  
Vi lyser fred over Arnfinns minne, og 
ber om Guds trøst og styrke for døtre-
ne Hallgerd, Øygunn og Aashild med 
familier.  
 
Liv Vådal sovnet stille inn 30. ok-
tober 61 år gammel. Vi lyser fred over 
hennes minne, og ber om Guds trøst 
og styrke for Åge og familien hennes.  

 



Biskopens diplom til 
Ole Geir Pedersen 
 

I forbindelse med Speidermusik-
kens 95 års jubileumskonsert i 
Skien kirke, ble Ole Geir Peder-
sen overrakt biskopens diplom 
av tilsynsprest Knut Refsdal. 
Diplomet mottok han som en 
anerkjennelse av sin mangeåri-
ge innsats i Speidermusikken, i 
Immanuelkoret og som organist 
i Porsgrunn.  
 

Refsdal kunne fortelle at Ole 
Geir har mer enn 60 års tjeneste 

i Speidermusikken. Han startet 13 år gammel og var visedirigent før han ble 
korpsets faste dirigent i 1983. Han begynte sin karriere som organist i Skien, 
men har siden 1973 vært fast organist her i Porsgrunn. I tillegg har han ak-
kompagnert Immanuelkoret i alle disse årene. Siden 2009 har han også vært 
korets dirigent. På konserten fikk vi høre en marsj som Ole Geir hadde skrevet. 
Han arrangerer dessuten mye av det både korpset og koret framfører.  
 

Til menighetsbladet forteller han at det er troen på Jesus som inspirerer han til 
å stå i tjenesten. Han framhever også betydningen som det gode vennskapet i 
korpset og koret utgjør. Mens han gikk på folkeskolen, gikk han 7 år i pianolæ-
re. Organisten Ole Geir er derimot selvlært. Dirigentoppgaven har han lært av 
andre. Han påpeker at det har hatt stor betydning at han har fått slippe til og 
prøve seg fra han var ung. 
 

«Gjennom sangen og musikken kan vi være med både å understreke og å for-
kynne evangeliet», forteller han. Han legger til at han fortsatt synes det er gøy 
å holde på med dette. Tilsynspresten beskrev Ole Geir som en positiv leder og 
et typisk ja-menneske, og påpekte at hans innsats er grunnfestet i hans tro og 
brennende iver etter å tjene Gud og kirken. Han er engasjert, dyktig og en stor 
ressurs i mange sammenhenger. 
 

Vi gratulerer Ole Geir med biskopens diplom, og takker for hans store og solide 
innsats i menigheten! 

Julemesselotteriet 
Nå kan du kjøpe lodd i julemessas lotteri. I år er det 
både en hovedbok og en "barnebok" med mange fine 
gevinster. Loddene koster kr 10 pr stk. Du kan enten 
kjøpe direkte av loddselger eller benytte VIPPS.  
Trekning: Lørdag 12.12.2020 (siste salgsdag 11.12) 
For å bestille lodd på VIPPS må du gjøre det slik:  
Gå til "send til" og skriv inn vårt VIPPS-nummer 
118446. Da vil du få opp 2 valg: Lodd julemessa eller 
lodd barnebok. Velg hvilken av disse du vil benytte. 
Merk: Du må bruke søkefeltet og nummeret for å få 
opp valgmulighetene! 
VIKTIG: Skriv inn beløp og telefonnummer. K jø-
per du lodd for andre (barn, barnebarn m.m.) må du 
også skrive navnet deres og et telefonnummer. 

 



 

 
«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 14 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. 
Pr 15.11.2020 har vi lov til å ha 
50 deltakere. 

 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.  

Det kan bli endringer i det  
oppsatte programmet  

på grunn av nye smittevernregler 
i forhold til Covid-19. 

 
Søndag 29. november 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
 Sinnsrogudstjenesten 
 er avlyst 
 

DESEMBER 
 

Julemesse 25.nov. - 11.des. 
Julemessa arrangeres digitalt. 

Se baksiden av menighetsbladet og 
nettsiden for informasjon. 

 
Tirsdag 1. desember 
18.00 Bønnegruppa 
 
Søndag 6. desember 
17.00 Julekonsert 
 «The Reason for the Season» 
 Aashild Rosland Andexler 
 Miriam R. H. Johannessen 
 Rebecca Cifuentes 
 Bente Jafar 
 Fri entré. Kollekt. 
 Viktig: På grunn av  
 begrensning i antall tilhørere,  
 er det påmelding til: 
 porsgrunn@metodistkirken.no 
 Sms til tlf. 413 38 999 (presten) 
  
 Ved stor påmelding blir det  
 ekstrakonsert kl 19. 
   
Mandag 7. desember 
17.00 Sprell levende 
 Juleavslutning 
Torsdag 10. desember 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 
Søndag 13. desember 
11.00 Gudstjeneste  
 Nattverd 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 



 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

 

KOLLEKTER pr 31.10.2020 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  83.330 
  67.000 

  375.000 
   5.000 
20.000     
20.000 
29.170 

599.500 

Kollekt 
60.280 
55.660 

394.650 
3.800 

16.383 
26.296 
20.420 

577.489 

Oversikt kollekter 

 

METODISTKIRKEN I NORGE 
22.11 Øståsen: Prest Øyvind Helliesen  
 og diakon Olav Øgreid 
29.11 Drammen:  
 Prest Anne Grete Spæren Rørvik 
06.12 Hønefoss: Prest Kjell A. Johansen 
13.12 Lillestrøm: Prest Steinar Hjerpseth 
20.12 Kragerø og Bamble: 
 Prest Harald Olsen 
27.12 Arendal: Prest Helene Benedikte 
 Granum-Aanestad 
03.01 Biskop Christian Alsted 
 Tilsynsprestene Knut Refsdal 
 og Ingull Grefslie 
10.01 Hovedstyrets leder: Audun Westad 
 Hovedkontorets leder Johanna 
 Lundereng og kontorets ansatte 

Forbønnsliste 

Kirkeskyss 

  

Søndag 20. desember 
12.00 Friluftsgudstjeneste 
 på Kapittelberget, Skien 
 Speidermusikken 
 Prest Andreas Kjernald 
 Værforbehold 
 

Julaften 24. desember 
Kl 14.00 og kl 15.30 
Julegudstjeneste 
Prest Vidar Sten Bjerkseth 
Sang: Hanne Kristin Sørby 
og Torgeir Sørby. 
Kollekt til Fairfield Child-
ren’s Home i Old Mutara i 
Zimbabwe. Påmelding til: 
porsgrunn@metodistkirken.no  
eller 41338999 (presten)  

 

JANUAR 
 

Søndag 3. januar 
11.00 Paktsgudstjeneste .  
 Nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth  
 

Søndag 10. januar 
11.00 Gudstjeneste  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Mandag 11. januar 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 

Tirsdag 12. januar 
19.00 Misjonsgruppa 
 Kveldens gjest: Signe Rygh Søvde 
 forteller om arbeidet blant  
 masaiene i Kenya. Bevertning 

 

 
29.11 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
06.12 Eli Ellingsen / Geir Yngve Ellingsen 
13.12 Eli og Trond S. Olsen 
20.12 - 
24.12 Team 1: Kari Palmgren /  
 Turid Knustad 
 Team 2: Heidi Tangen  
03.01 Marianne og Erik Larsen 
10.01 Bjørg Larsen / Turid Knustad 

Kirkeverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAB: Radio MG - FM 97,4, 106,4, 107,4 



 
 

Døpefonten er blitt  
pusset opp 

 

Døpefonten er en av de viktigste delene av 
kirkeinventaret. Etter mange års bruk, var det 
nå et sterkt behov for å reparere den. Her var 
det maling som var skallet av i tillegg til store 
sprekker i treverket. 
 

Harald Sørensen tok på seg oppgaven som nok 
var større enn han først forutså.  Han har imid-
lertid gjort en solid og flott jobb ved å tette 
sprekkene og male den på nytt. Etter at bildet 
ble tatt, har den også fått tilbake sine ringer av 
gull. Takk til Harald for innsatsen! 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Evelyn slutter som leder for  
Formiddagstreffet etter 42 år 

 

Tidlig i høst bestemte Evelyn Odén Hansen seg 
for at nå var tiden inne for å gi seg som leder 
for Formiddagstreffet. Evelyn var med å starte 
treffet for 42 år siden, og har vært med i ledel-
sen i alle årene etterpå - de fleste av disse 
som hovedleder. Den oppgaven har hun utført 
på en trygg, varm og god måte. Vi vil savne 
hennes reflekterte og fine betraktninger ved 
innledningen av hvert møte. Hun har uten tvil 
vært en stor bidragsyter til at treffet har blitt 
så populært. 
På høsttakkedagen 25.oktober ble hun takket 
for innsatsen av menighetsrådets leder Elisa-
beth Moe Skreosen, og overrakt blomster og 
en spesiallaget lysestake av presten. 

Konfirmantjubileum 
 

Egentlig skulle konfirmantjubileet vært mar-
kert i mars, med det satte koronasituasjo-
nen en bråstopp for. Derfor sendte vi ut ny 
invitasjon til høsttakkedagen. Der kunne vi 
gratulere (fra venstre) Espen Høegh-Larsen 
og Pål Høegh-Larsen som gullkonfirmanter 
(50 år), og Liv Schønhaug og Leif Refsdal 
med 60-års jubileum.  
 

På kirkekaffen etterpå fikk vi som vanlig lyt-
te til noen historier om hvordan de hadde 
opplevd «å gå og lese for presten». Vi gra-
tulerer med jubileet! 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



 

Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i oktober på tilsammen  
kr 4.329 fra:  

 

Kollekt (4.10), Irene og Leif, Svein 
Gunnar Madsen, Bjørg Aag, 
A.M.Frøland, Terje Skau, Thorild Dahl 
Lie, Ole Bjarne Amdahl, Nina Lervik, 
Yngvar R. Sæll, Signhild Walaas Lind-
vig, AG+E, Harald Olav Madsen, Berit 
Eikeland, Randi Solli, Ragnhild Asdahl, 
Reidun A. Hansen, Gunnar Palmgren. 
 

Har du også lyst til å gi en gave? 
Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til konto 3000 34 44283 eller via 
Vipps til 118446  
 
Husk å merke innbetalingen med 
«Menighetsbladet». 

Gaver til menighetsbladet 

 

  
«Lov ham med gjallende horn.  

Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med 
trommer og dans. Lov ham med strengespill 
og fløyte. Lov ham til tonende symbaler. Lov 
ham med rungende symbaler. Alt som har 

ånde, skal love Herren. Halleluja!» 
Salme 150.3-6 

 

Denne gangen: 
Leif Johannessen 

som utfordrer: 
Torleif Rygh 

Vi takker for 
deltakelsen ved vår kjære mor Gerd-
Kate Waldussens bisettelse og for 
oppmerksomheten ved hennes død! 
Trine Waldussen og Hilde Keim 
 
Tusen takk 
for besøket av presten på min 70 års 
dag og for boka ”Elevine Heedes vei” 
som jeg fikk av menigheten! 
Sissel Hjelstad 
 
Tusen takk 
for nydelige blomster til min 70 års 
dag! 
Eli Rogne Olsen 
 
Høsttakkedagen 
viste en stor giverglede, og gjorde at 
høstofferet denne gangen ble større 
enn på mange år. Vi takker derfor alle 
som var med å bidra til at vi totalt fikk 
inn kr 26.296! 
 
Julaften 
går kollekten til Fairfield Children’s 
Home på Old Mutare i Zimbabwe. Her 
bor 64 foreldreløse barn fordelt i 8 
boenheter som fungerer som familier. 
Kan du ikke komme i kirken, kan du 
sende en gave på Vipps eller giro.  

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

1. januar 2021 

Enda en ny leietaker 
I forrige menighetsblad kunne vi ønske 
KIA Porsgrunn velkommen med sin 
kvinnegruppe. Denne gangen ønsker vi 
Gla’JazzGjengen velkommen som ny 
leietaker. De er godt kjent for oss fra 
flere jazzgudstjenester. De vil framover 
ha sine øvelser i menighetssalen på 
tirsdag formiddager. 
På grunn av nedstengningen som følge 
av koronapandemien, ble det ingen 
jazzgudstjeneste på våren. Nå gjør vi 
ny avtale med dem, og håper vi kan 
gjennomføre gudstjenesten neste år. 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

JULEKONSERT 

«The Reason for the Season» 
Søndag 6. des. kl. 17 

Miriam R. H. Johannessen 
Aashild Rosland Andexler 

Rebecca Cifuentes 
Bente Jafar 

 

Gruppen har sunget sammen i mange 
år og deltatt på konserter både  

i Norge og utlandet.  
 

Kun 50 tilhørere. Påmelding til: 
porsgrunn@metodistkirken.no 

eller sms til tlf. 413 38 999 (presten) 
 

Det kan bli en ekstrakonsert kl. 19 
 

Fri entré - kollekt 

        Vil du gi en alternativ julegave? 
Metodistkirkens misjonsselskap tilbyr gavekort  
som gir midler til følgende prosjekter: 

 Mat til gravide kr 100 

 Vannpumpe kr 250 

 Kirkebygging i Vest-Afrika kr 150 

 Skolesekk kr 150 

 Covid-19 hygienepakke kr 200 
 

Vi selger gavekortene i kirken. Ta kontakt med kirkens kontor  
eller Leif Refsdal (tlf. 917 40 796 - leif.refsdal@gmail.com).  

Julemessa blir denne gangen digital på 
grunn av koronasituasjonen.  

Men fortvil ikke - det blir masse flott  
å få kjøpt i år også. Her er noen tips: 

 

Lefser, kransekakestenger,  
krumkaker, havreflarn m.m. 

Syltetøy. Krydder til pizza og taco. 
Klypeforklær og munnbind.  

Sokker og votter. Glassunderlag i filt.  
 

Salget starter onsdag 25. nov.  
og pågår t.o.m. fredag 11. des. 

 

Produktene hentes i kirken  
lørdag 12. des. eller etter avtale. 

Her betaler du med Vipps eller kort. 
 

På nettsiden og på Facebook vil du 
finne oversikt, prisliste og informasjon. 

Bestilling sendes til Lillian Iversen: 
kasserer@porsgrunn.metodistkirken.no 

eller sms til tlf. 410 35 125 


