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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.  

Herre,  
la meg  

kjenne dine 
veier. Lær 
meg dine 

stier. 
 

Salme 25.4 

 
 

 

Metodistkirken i Porsgrunn: 
Vi bryr oss - fordi Kristi kjærlighet utfordrer oss til tjeneste. 

 

Våre verdier: 
Livsnær, inkluderende, utadvendt, engasjert 

og for alle generasjoner 
 
 

Vinterdag ved Porsgrunnselva 



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: 412 44 006 

Menighetens prest: Vidar Sten Bjerkseth - telefon: 413 38 999 
Besøksprest: Arne G. Ellingsen - telefon: 920 80 873 

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  

Org.nr. 996 890 732 

 
Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Kong Haralds tale på nyttårsaften satte ord på håpets innhold i møte 
med store prøvelser: «En dag skal vi se oss tilbake og spørre hverandre: Hvor-
dan i all verden klarte vi dette? Da skal vi vite med oss selv at vi klarte det fordi 
vi tok i bruk alt det beste – i hver enkelt av oss, i samfunnet vårt, i demokratiet 
vårt. Vi skal vite med oss selv at vi kom oss gjennom fordi vi aldri ga opp håpet. 
For det å håpe, det er en måte å leve på. Håp er vilje, håp er handling. Håp er å 
feste blikket på noe som gir oss mening – og følge det. Håpet skal bære oss alle 
inn i 2021.»  
 
Vi kommer alltid til å huske 2020. M idt i mars ble livene våre snudd på 
hodet da samfunnet nærmest ble stengt ned på grunn av et usynlig virus. Og 
fortsatt preger dette samfunnet og livet vårt - og vil gjøre det i måneder enda. Vi 
har kjent på og kjenner på usikkerhet, frustrasjon, bekymring og kanskje litt 
frykt. Hva vil framtiden bringe? Vil vaksinen gi oss «det normale livet» tilbake? 
 
Kanskje er det viktig å påminne hverandre om at vi som lever i Norge 
tross alt er heldige. I motsetning til mange andre land er smitten hos oss be-
grenset og under en viss kontroll. Vi har faktisk mye å være takknemlig for.  
 
Sammen med skredulykken i Gjerdrum og hyttebrannen på Andøya 
minner alt dette oss på hvor sårbart livet er. På et øyeblikk kan alt bli snudd på 
hodet. Derfor er kongens ord om håp så viktige, og minner oss på det håp som 
er forankret hos Gud. Et håp som er et trygt og fast anker (Hebr 6.19). 
 
Lufthavnprest Torbjørn Olsens varme og nære tale i Gjerdrum kirke da 
ofrene for raset i kommunen ble minnet, berørte alle oss som lyttet. På slutten 
av prekenen minnet han oss på at vi alle er Guds elskede barn, sett og bekreftet, 
i sorgen og fortvilelsen, i håpet og i den nye fremtiden vi må skape sammen. 
Han sa: «Det løfter deg ikke over og ut av det vonde, men gir styrke til å tåle 
det. Det beskytter deg ikke for flere av livets slag, men gir deg mot til å stå i det, 
en horisont å navigere etter og et løfte om et evig håp til slutt.»  



Misjons-
dagen 
2021 
 

Metodist-
kirkens 
Misjonssel-
skap driver 
arbeid i 
Liberia, 
Sierra Leone og Zimbabwe. Dette in-
kluderer blant annet fadderprogram, 
mor-barn-program og «Partnership in 
Development» - et program for utvik-
ling av lokalsamfunn. Det har gitt bå-
de skoler, klinikker, latriner, vannpum-
per og arbeidsplasser. Skolen i Velley-
ta (bildet) som vi bidro til byggingen 
av, har vært et av disse prosjektene. 
 

Søndag 7. februar vil vi markere mi-
sjonsdagen dersom vi kan samles til  
gudstjeneste. Uansett vil kirken sen-
tralt lage en videopresentasjon som 
sendes denne søndagen. 
 

Beklagelse fra Metodistkirken 
 

Årskonferansen i november vedtok at 
det skulle gis en beklagelse til LHBT+ 
personer. Hovedstyret fikk ansvaret 
med å utforme den endelige teksten:  
 

«Metodistkirken i Norge innrømmer og 
beklager de fordømmende holdninge-
ne og handlingene som har påført 
LHBT+ personer krenkelser, skade og 
lidelse i stedet for verdighet. Dette er i 
strid med evangeliet om Guds ube-
tingede nåde og kjærlighet. Hvert 
menneske er skapt i Guds bilde og 
elsket av Gud». 

Fortsatt stor usikkerhet om når 
vi kan samles i kirken igjen 
 

Regjeringen har bestemt at begrens-
ningen på 10 personer ved innendørs 
arrangementer blir opprettholdt ut ja-
nuar. Det betyr at vi tidligst kan starte 
opp igjen med gudstjenester og andre 
samlinger i februar. 
 

Etter massiv kritikk før jul, gir regje-
ringen Helsedirektoratet i oppdrag å 
revurdere den såkalte «kirkebenk-
regelen» - det vil si at kirkebenker ikke 
regnes som fastmonterte seter. Hva 
endringen kan bestå i er ikke klart, 
men det kan for eksempel bety et krav 
om å anvise folk til faste plasser. 
 

I bladet har vi tatt inn en kalender med 
planlagte samlinger i februar. Usikker-
heten er imidlertid svært stor i forhold 
til om og hva vi eventuelt kan gjen-
nomføre av dette. Vi vil holde dere ori-
entert via menighetens nettside og 
Facebook-side. 
 

I mellomtiden oppmuntrer vi til å ta 
kontakt med hverandre på telefon. Del 
gjerne et bibelvers og be en bønn om 
det er naturlig. Så lenge vi ikke kan 
samles i kirken, vil vi også sende en 
Helgehilsen på mail med andakt til de 
av våre medlemmer som vi har mail-
adresse til. Får du den ikke, men øns-
ker den, så gi oss beskjed. Vi minner 
også om at begge prestene er tilgjeng-
elige for de som ønsker en samtale. 
 

Ta vare på dere selv og hverandre, og 
fortsett å følge de råd helsemyndig-
hetene gir! 

Menighetskonferanse søndag 7. mars 2021 
 

Menighetens årsmøte avholdes søndag 7. mars 
og ledes av tilsynsprest Knut Refsdal.   

Menighetskonferansen vil etter planen skje etter  
gudstjeneste og kirkekaffe, men smitteverntiltak knyttet  

til Covid-19 kan endre på dette.  
 

Vi skal behandle rapporter og regnskap, samt foreta valg av ledere og ulike  
tjenesteoppgaver. Rapportheftet vil foreligge et par uker før årsmøtet.  

Heftet kan fås i kirken.  
Møtet er åpent for alle, men bare opptatte medlemmer har stemmerett.  

Velkommen! 



 

Metodistkirkens Årskonferanse skulle 
vært avholdt i Bergen i juni, men det 
satte koronaen en stopper for. Den 
måtte derfor gjennomføres digitalt 20.
-22. november. Det var en utfordring 
med mer enn 100 deltakere, men all 
honnør til teamet som planla og sto 
for den praktiske gjennomføringen. 
Dette fungerte svært bra. 
 

Fra Porsgrunn deltok Elisabeth Moe 
Skreosen som legdelegat sammen 
med prestene Arne G. Ellingsen og 
Vidar Sten Bjerkseth. I tillegg var Elise 
Moe Skreosen ungdomsdelegat (Mbu). 
 
Tilsynsprestenes rapport 
I innledningen til sin årsrapport skrev 
tilsynsprestene: 
 

«Kirken er ikke stengt, bare byg-
ningen! Fordi VI er kirken, Jesu Kristi 
levende kropp. Og VI er overalt!  
 

2020 har vært et utfordrende år, og er 
det  fortsatt.  Kirke  handler om felles-
skap. I fellesskapet  deler vi Guds ord, 

men også livet vårt. I fellesskapet  fin-
ner vi oppmuntring og glede, men vi 
kan også dele sorg og uro. I fellesska-
pet kan vi bære hverandre. Tradisjo-
nelt har vi gjort dette gjennom fysiske 
fellesskap og møteplasser. Nå har det-
te vært umulig. Men ingenting er umu-
lig for Gud! Ideer og kreativitet har 
blomstret.  
 

Samfunnet rundt oss endrer seg, men-
neskene endrer seg. Vi lever i en tid 
da vi trenger å tenke nytt om hvordan 
vi er kirke. Det handler ikke bare om 
hva slags aktiviteter vi tilbyr, men også 
om hvordan vi presenterer evangeliet 
på en troverdig, aktuell og relevant 
måte for mennesker i dag. Vi må tenke 
nytt om møteplasser og om hva beho-
vet er i samfunnet rundt oss. Vi behø-
ver ikke å kopiere hverandre, men vi 
kan inspireres av hverandre. 
 

Klarer vi å ta med oss kreativiteten, 
frimodigheten og motet som er vist 
under   koronatiden   inn  i  framtiden?  
Vi har fått Ånden som gir kraft, kjær-
lighet og visdom. Derfor er vi ikke 
motløse! 
 

Vi er overbevist om at Gud ønsker en 
vital metodistkirke i Norge, som re-
sponderer på Guds kall og tar del i 
Missio Dei. Da er åpenhet for endring-
er og utvikling av nye måter å være 
kirke på en selvsagt del. Vi tror at Gud 
er lidenskapelig opptatt av å fornye og 
gjenopprette alt – mennesker, sam-
funn og alt det skapte. Derfor er det 
ikke slik at det er kirken som har en 
misjon i verden, men det er Gud som 
har en misjon i verden, og kirken som 
kalles til å være deltakere og partnere 
i denne misjonen for å fornye og gjen-
opprette. Dette perspektivet represen-
terer metodismens DNA.  
 

Kirkens oppdrag er å lytte både til ver-
dens behov og til hva Gud kaller oss 
til, og la svaret på det bli å fremme 
Guds rike i verden.»  
 

(Bildet er en collage av bilder konferanse-
deltakerne sendte inn av seg selv.  
Bildet: Karl Anders Ellingsen) 

Årskonferanse på ny måte 



Bibeldagen 2021 
 

Bibeldagen er den årlige feiringen av 
Bibelens plass i menigheten, i Norge 
og i verden. Det er lang tradisjon for å 
feire den på Såmannssøndagen som i 
år er 31. januar. Årets prosjekt er å 
samle inn penger til 5.000 kurver med 
Bibler til storfamilier på Cuba. 
 
De siste 20 årene har alle kirker på 
Cuba vært i sterk vekst. Vekkelsen 
pågår fremdeles. For noen år siden 
hjalp norske menigheter til med å 
skaffe en million bibler til Cuba, til stor 
glede for kubanske kristne. Men, kir-
kene har fortsatt å vokse. Nå er det 
igjen stort behov for bibler! 
 
Kurv med bibler 
På Bibeldagen 2021 samler Bibelselsk-
apet i Norge inn penger til å gi sterkt 
etterlengtede bibler til 30 000 men-
nesker i 5 000 familier på Cuba.  
 
Familiene på Cuba er ofte storfamilier: 
Tre generasjoner bor ofte under sam-
me tak, gjerne i små boliger. De øns-
ker derfor å gi 5 000 slike familier en 
kurv med bibler. I kurven finner de en 
barnebibel og ungdomsbibel til de 
yngste i familien, en bibel med stor 
skrift til besteforeldre, en vanlig bibel 
til foreldrene. I kurven kan de også få 
med en studiebibel, til de som ønsker 
å lære mer. For det er mange kristne 
på Cuba som har en tjeneste i kirken 
sin, og som ønsker å lære mer om 
Bibelen. 

 

Utdelingen starter i øst, den delen av 
Cuba hvor kirkene vokser mest, og 
hvor mangelen på bibler er mest pre-
kær. De få biblene som finnes i dette 
området, blir ofte lest på deling av 
flere i familien. Nå ønsker Bibelselska-
pet at alle som ønsker seg sin egen 
bibel, tilpasset sin aldersgruppe, skal 
få det. 
 

Hvorfor må vi gi bibler til Cuba? 
Det er ikke mulig å kjøpe bibler på 
Cuba. Det finnes ingen bokhandlere 
som selger bibler. Det er bare Bibelsel-
skapet som kan distribuere bibler lov-
lig. Bibelskapet har lov til importere 
bibler som blir gitt som gave fra utlan-
det. Fra Bibelselskapet spres Biblene 
ut til kirkene og de lokale kristne. Bib-
lene som distribueres på Cuba, er i sin 
helhet finansiert med gaver fra bibel-
venner i Norge og andre land. 
Den eneste måten kubanske kristne 
kan få en bibel på, er derfor ved at vi 
gir penger til bibler på Cuba. 
 

Biblene fordeles rettferdig ut fra med-
lemstall mellom de mer enn 60 kirke-
samfunnene på øya, og mellom de 16 
ulike geografiske regionene. Bibelsel-
skapet har et distribusjonssenter i hver 
av de 16 regionene, slik at kirkene 
slipper å kjøre helt til Havanna for å 
hente bibler. 
 

Hvordan kan jeg gi? 
 

Du kan gi via menighetens konto 3000 
34 44283 eller Vipps 118446. Du kan 
også gi direkte til Bibelselskapets kon-
to 3000 16 16869 eller Vipps 94418. 
Husk at du må merke gaven «Cuba». 



 

 
«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 18.01.2021 har vi lov til å ha 
10 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. 
 
 

 

JANUAR 
 

Søndag 31. januar 
Såmannssøndag / Bibeldagen 
 Gudstjenesten  
 er avlyst 
 
 Sinnsrogudstjenesten 
 er avlyst 
 
 
 

FEBRUAR 
 
Tirsdag 2. februar 
18.00 Bønnegruppa 
 
Søndag 7. februar 
Misjonsdagen 
11.00 Misjonsgudstjeneste  
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Leder: Leif Refsdal 
 Kollekt til Metodistkirkens  
 Misjonsselskap 
   
Tirsdag 9. februar 
19.00 Misjonsgruppa 
 Årsmøte. Bevertning. 
 Andakt: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
Torsdag 11. februar 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 
Søndag 14. februar 
Fastelavnssøndag 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Tirsdag 16. februar 
18.00 Bønnegruppa 
 
 



 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

 

KOLLEKTER pr 31.12.2020 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  100.000 
  80.391 

  450.000 
   6.000 
20.000     
20.000 
35.000 

711.391 

Kollekt 
67.190 
69.148 

472.150 
3.800 

16.383 
26.296 
32.153 

687.120 

Oversikt kollekter 

 

METODISTKIRKEN I NORGE 
24.01 Tistedal. Prest Beatrice Johansson 
31.01 Mysen. Prest Lars Erik Nordby 
07.02 Metodistkirkens misjonsselskap 
 Leder Aart Huurnink 
 Misjonssekretær Øyvind Aske 
 Bistandskonsulent Anne Ng Forster 
 Forretningsfører Ragnar Falch 
14.02 Metodisthjemmet Bergen 
 Adm.leder Karianne Magnussen 
 Betanien Bergen  
 Adm.dir. Per Martin Knutsen 
 Stiftelsen Betanien Oslo 
 Daglig leder Susanne Kralik 
 Betanien Hospital Skien 
 Direktør Terje Danielsen 
21.02 Ålesund. Prest Mariann Stensøe 
28.02 Sarpsborg. Prest Hilde Augensen 
 Tune. Prest Niels Jørgen Aarvik 
07.03 Metodistkirkens Kvinner. 
 Leder: Camilla Gaarn Røed 

Forbønnsliste 

Kirkeskyss 

  

Søndag 21. februar 
11.00 Gudstjeneste  
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
   
Torsdag 25. februar 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 

Søndag 28. februar 
11.00 Gudstjeneste .  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth  
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot og håp»  
  
 

MARS 
 

Tirsdag 2. mars 
18.00 Bønnegruppa 
 
Søndag 7. mars 
11.00 Gudstjeneste .  
 Preken: Tilsynsprest Knut Refsdal 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth medv. 
  
 Etter kirkekaffe: 
 Menighetskonferanse 
 med årsmøtesaker 
 
Tirsdag 9. mars 
19.00 Misjonsgruppa 
Torsdag 11. mars 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 

 

 
07.02 Eli og Trond S. Olsen 
14.02 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
21.02 Atle Myhre / Leif Refsdal 
28.02 Marianne og Erik Larsen 
07.03 Bjørg Larsen / Turid Knustad 

Kirkeverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Fantastisk resultat  
for julemessa 

 
Vi var veldig spent på hvordan det ville 
bli å gjennomføre julemessa digitalt. 
Det hadde vi ingen erfaring med fra før 
av. Gleden var derfor stor da dette vis-
te seg å fungere utmerket. Riktignok 
var noen ting litt vanskeligere å selge 
på nettet, men  kakesalget og ikke 
minst loddsalget gikk unna.  
Sluttresultatet på kr 51.815 er ny re-
kord for julemessa. Loddsalget utgjorde 
ca kr 31.500 av dette. Inntekten av 
årets julemesse ble delt mellom mi-
sjonsarbeidet og avsetningen til nye 
kirkevinduer. 
Tusen takk til alle som bidro til gjen-
nomføringen av julemessa, og alle dere 
som handlet lodd og varer! 
På bildet er en strålende fornøyd 
«julemessegeneral» Elisabeth Moe 
Skreosen i gang med loddtrekningen 
sammen med  Heidi Tangen og Ole 
Geir Pedersen. Gevinstlista ble lagt ut 
på menighetens nettside. 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

 

Petra Marie Karlsen 
døde 8. desember på 
Frednes sykehjem ti 
dager før hun ville fylt 
98 år. Marie vokste opp 
på Fjelse utenfor Flek-
kefjord. Etter krigen 
begynte hun ved Beta-

nien sykepleierskole i Oslo. Mens hun 
studerte her, møtte hun Rolf som hun 
giftet seg med i 1952. De bosatte seg i 
Porsgrunn hvor han drev bakeri og 
konditori i Liegata. Marie jobbet på Be-
tanien Hospital i Skien før hun giftet 
seg. Etter noen år hjemme mens barna 
var små, fikk hun jobb på Porsgrunn 
sykehjem hvor hun ble avdelingsleder.  
Troen og kirken var viktig for Marie. 
Hun var levende opptatt av det som 
skjedde i menigheten. Vi vil huske Ma-
rie for hennes varme smil, vennlighet 
og omsorg.  
 

Frank Roald Bårdseng 
døde 13. desember 67 år gammel. 
Frank var bosatt på Turøy i Øygarden 
kommune. 
 

Odd-Trygve Ødegaard-Jensen 
døde i Siem Reap i Kambodsja 23. de-
sember 59 år gammel. På 80-tallet 
hadde han i ett år det pastorale ansva-
ret for Metodistkirken i Egersund før 
han flyttet videre til Oslo. 
 

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

Vi minnes 

Juleblomst til medlemmer over 80 år 
I 2020 kunne vi ikke invitere til den tradisjonelle julemiddagen 
for menighetens eldre medlemmer. Derfor bestemte Diakoniko-
miteen at de i stedet ville dele ut en juleblomst til alle medlem-
mer over 80 år sammen med en julehilsen skrevet av presten. 
Tilbakemeldingene har vært mange og hyggelige, og det er blitt 
understreket at blomstene skapte juleglede. 
En takk til Diakonikomiteen for initiativet og at de påtok seg å 
kjøre blomstene ut til mottakerne! 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 

Storgt. 89, 3921 Porsgrunn 



 

Vi takker hjertelig for gaver til menig-
hetsbladet i november og desember på 
tilsammen  
kr 11.732,50 fra:  

 

Kollekt (1.11), O.G., Ingebjørg Aalt-
vedt, Anne Marie Frøland, Jorunn og 
Thor Skott Hansen, Bjørg Aag, Maria 
Fredin Nerisen, Irene og Leif Øverbø, 
Magnhild Bjune Hansen, Siri Bente 
Kørret, Eva Snedal Oredalen, Gard 
Madsen, Edle Holmberg, Arne Hauke-
dal, Greta Kilen, Kollekt (6.12), Kari 
Odén Hansen, A. G. Bratsberg, Kari 
Wallestad, Bjørn Schumann Svendsen, 
Øivind Lindberg, Brit Wenche Nygaard, 
Oddvar G., Anne-Lise Hægeland, Siri 
Bente Kørret, NN (Vipps), Svein Tore 
Pedersen, Arild Johnsen, Randi E. 
Strand Berge. 
 

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 

 

  
«Vær ikke redd, for jeg er med deg.  

Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din 
Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg,  

ja, holder deg oppe med min frelserhånd». 
 

Jesaja 41.10 
 

Denne gangen: 
Torleif Rygh 
som utfordrer: 
Aadne Myhre 

 
Tusen takk 
for flotte blomster og fin hilsen til min 
70 års dag! 
Trond S. Olsen (Giggen) 
 
Hjertelig takk 
for koselig besøk av Vidar prest som 
kom med nydelige roser fra menig-
heten til 80-årsdagen min! Harald og 
jeg takker samtidig for den fine 
julegleden vi fikk til jul! 
Tove I. Sørensen 
 
Tusen takk 
for blomster og gaver fra menigheten 
og venner til min 80-årsdag! 
Knut Harald Hollerud 
 
Kjære menighet! 
Tusen takk for en nydelig blomster-
gruppe til jul! Den gjorde meg glad og 
takknemlig! 
Arne G. Ellingsen 
 
Kjære menighet! 
Tusen takk for vakre blomster og 
hyggelig hilsen til jul! 
Vi ønsker alle et godt nytt år! 
Solveig og Vidar S. Bjerkseth 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

15. februar 2021 

 
Vi takker for 
kollekten på kr 7.116 som ble gitt på 
julaften! Pengene går til arbeidet ved 
Fairfield Children’s Home på Old Muta-
re i Zimbabwe.  



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

MISJONSDAGEN 2021 
Søndag 7. februar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støtt vårt misjonsarbeid ved å gi din gave til  
konto 3000 34 44283 eller Vipps 118446 

Merk gaven «Misjonsdagen» 


