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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.  

La meg få 

vandre i din 

sannhet, lær 

meg, for du 

er Gud, min 

frelser! 

Salme 25.5 

 
 

 

Som hjorten lengter etter bekker med vann, 
lengter min sjel etter deg, min Gud. 

 

Salme 42.2 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

 

«Man kan aldri være forsiktig nok i omgang med ord. De virker så 
uskyldige. Et ord kan da ikke være så farlig? Det er jo ikke annet en et lite vind-
pust, en lyd man lager med munnen, noe likegyldig som trenger inn gjennom 
øret…..?». Sitatet er hentet fra boken «Reisen til nattens ende» av den franske 
forfatteren Louis-Ferdinand Céline. 
 

Ord betyr noe. Både de gode og de vonde ordene. Mens vennlige og 
kjærlige ord bygger opp, gir trøst, oppmuntring og styrke, så river de vonde or-
dene ned, svir og skaper dype sår. Det vet den som har opplevd mobbing eller 
urettferdig kritikk. 
 

Onsdag 6. januar så vi hvordan ord uttalt av den daværende ameri-
kanske presidenten nøret opp under hat, skapte kaos, og ble en trussel mot 
sannhet og demokrati. Det var skremmende å se hvordan dette førte til storming 
av kongressbygningen i Washington DC.  
 

To uker senere var det en ung og frimodig poet, Amanda Gorman, som 
sto fram på innsettelsen av den nye presidenten. Hennes ord uttrykt i diktet 
«The Hill We Climb» var ord som ga framtidstro, manet til samhold, var fylt av 
kjærlighet og minnet om at det gode må vinne fram. Ordene skapte håp. Avslut-
ningen på diktet hennes kommer til å bli husket: «For det er alltid lys, hvis vi 
bare er modige nok til å se det. Hvis vi bare er modige nok til å være det». 
 

«Vennlige ord er dryppende honning, søte for sjelen og sunne for krop-
pen», sier kong Salomo i sin visdom (Ordspr 16,24).  Og da passer det å minne 
om forfatteren Mark Twains utsagn: «Vennlighet er et språk de døve hører og de 
blinde ser».  
 

Ord betyr noe. «Det hjertet er fullt av, det sier munnen», sa Jesus (Matt 
12.34). Derfor er ordene et speil på hva som bor i hjertet vårt. Derfor er det hel-
ler ikke likegyldig hvordan vi omtaler hverandre, hvordan vi uttrykker oss eller 
hva vi formidler. Gode og vennlige ord bygger relasjoner. Ord fylt av kjærlighet 
og oppmuntring skaper håp. Sanne og ærlige ord gir trygghet.  



Kjell Arild  
Johansen  

blir ny prest  
i Porsgrunn  

 

Det har lenge vært 
klart at Vidar Sten 
Bjerkseth ønsket å 
slutte som menig-
hetens prest til 
sommeren for opp-
nådd pensjonsalder. 

Personalkomiteen har derfor i lengre 
tid arbeidet med ny utnevnelse, og 
kan nå gi følgende informasjon fra 
tilsynsynsprest Knut Refsdal: 
"Kabinettet har gleden av å kunne 
bekrefte beslutningen om å utnevne 
Kjell Arild Johansen i en 50 % stilling i 
Porsgrunn fra 1. august 2021. Vidar 
Sten Bjerkseth fortsetter i menigheten 
i en 30 % stilling fra samme tids-
punkt." 
 

Vi hadde håpet å få prest i full stilling, 
men har ikke lykkes med det. Vi tror 
likevel dette kan bli en god løsning for 
neste konferanseår. 
 

Kjell Arild Johansen (61 år) er bosatt i 
Drammen, og har de siste årene vært 
prest i Kongsberg og på Hønefoss. Før 
det var han gateprest i Kirkens Bymi-
sjon i Drammen. Vi ønsker han vel-
kommen som menighetens nye prest! 
 

Samtidig er vi veldig glad for at vår 
nåværende prest, Vidar Sten 
Bjerkseth, vil fortsette i en 30% stil-
ling i menigheten. 
Ole Geir Pedersen  
leder av Personalkomiteen 

Endelig ble  
kirkebenker godkjent! 

 
Etter at regjeringen skrotet «kirke-
benkregelen» og endret kravet fra fast-
monterte seter til å gjelde faste, tilviste 
sitteplasser, kan vi igjen invitere til 
samlinger i kirken. For innendørs ar-
rangementer betyr dette at man kan 
ha inntil 100 personer til stede. Dette 
gjelder også ved gravferder. Antallet er 
naturligvis begrenset av kapasiteten i 
rommet når det tas hensyn til nødven-
dig avstand.  
 

For å kunne ha fellessang er det anbe-
falt en avstand på to meter. Derfor har 
vi satt våre benker i forhold til dette. 
Det gir plass til ca. 45 personer i kirke-
sal og Wesleysal. Vi kan imidlertid ved 
behov få plass til flere om vi åpner mot 
menighetssalen.  
 

Vi håper situasjonen blir stabil fram-
over slik at vi kan feire påske i kirken. 
Før det inviterer vi til temagudstjenes-
ter om «Måltider med Jesus» og Vårof-
ferdag. 
 

Etter påske blir det tradisjonell jazz-
gudstjeneste med Gla’JazzGjengen og 
generasjonsgudstjeneste.  
 

Menighetskonferanse tirsdag 18. mai 2021 
 

Menighetens årsmøte er flyttet til tirsdag 18. mai kl.19 
og vil bli ledet av tilsynsprest Knut Refsdal.   

Vi håper å gjennomføre den som en åpen samling, 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 være ferdig til henting ca 1. mars. 

Møtet er åpent for alle, men bare opptatte medlemmer har stemmerett.  
Velkommen! 



 

Vi står ved et avgjørende øyeblikk i 
Metodistkirkens (United Methodist 
Church) liv og historie. Gjennom kirke-
historien har kristne flere ganger eng-
asjert seg i teologiske debatter og hatt 
sterke uenigheter om lære og etikk. Til 
tider har dette ført til reformer, til og 
med splittelser. Gjennom nesten fem 
tiår har metodister vært uenige om 
forståelsen av menneskelig seksualitet. 
Dette har forårsaket mye smerte og 
skade for mange mennesker. Vår 
manglende evne til å finne en vei vide-
re, forårsaket av uenigheten vår, har 
ført oss til et punkt der en form for 
separasjon virker uunngåelig. 
 

Metodister over hele kloden ser seg 
selv ulikt. Vi er liturgiske, moderne, 
karismatiske, sosiale aktivister, lavkir-
kelige, høykirkelige, urbane i store 
eller mindre byer, landlige og mye 
mer. Vi er barn, ungdom, unge voks-
ne, voksne, eldre voksne, nyfrelste og 
modne kristne. Vi er en smeltedigel av 
ulike etnisiteter og kulturer. Vi er til 
stede på fire kontinenter, i mer enn 45 
land, og vi består av et ukjent antall 
ulike kulturer og språk. Ikke desto 
mindre er vi én Metodistkirke. Med alle 
de utfordringene dette medfører, er vi 
som deres biskoper forpliktet til å 
være hyrder for hele hjorden, og gi 
ledelse frem mot målet om forståelse, 
forsoning og enhet i Kristi kropp. 
 

Vi vil utvetydig slå fast at alle våre 
medlemmer, ordinerte, menigheter og 

årskonferanser vil fortsette å ha et 
hjem i fremtidens Metodistkirke, enten 
de anser seg selv som liberale, evang-
eliske, progressive, tradisjonelle, kon-
servative, et sted imellom ytterpunkte-
ne eller noe annet. 
 

Alt for lenge har vi satt merkelapper 
på hverandre teologisk og pålagt hver-
andre posisjoner og oppfatninger på 
måter som var overfladiske og 
respektløse overfor oppriktigheten i 
vår tro. Vi fastholder vår Wesleyanske 
arv som sier at “den levende kjernen i 
den kristne troen blir åpenbart i Skrif-
ten, opplyst av tradisjon, levendegjort 
i personlig erfaring, og bekreftet av 
fornuften”. 
 

Som biskoper forplikter vi oss til Meto-
distkirken, og vi fortsetter vår biskop-
pelige ledelse med respekt for den 
personlige overbevisningen til medlem-
mer og ordinerte som vil forbli lojale til 
den nåværende holdning til homofili. 
Vi forventer at Metodistkirkens syn når 
det gjelder menneskelig seksualitet vil 
endre seg i fremtiden, og vi vil utøve 
vårt lederskap på en slik måte at de, 
som velger å forbli i Metodistkirken 
kan fortsette å uttrykke sin personlige 
overbevisning i tråd med nåværende 
holdning og ikke vil bli tvunget til å 
delta i handlinger som er i strid med 
deres personlige religiøse overbevis-
ning. 
 

Vi lengter etter en Metodistkirke som 
vil bevege seg mot nye former for å 
være en konneksjonal kirke, en gene-
ralkonferanse fokusert på essensielle 
globale utfordringer, og en styrking av 
regionene til å leve ut vår felles misjon 
i kontekstuelle relevante former. Dypt 
forankret i kirkens læremessige grunn- 

 

Hyrdebrev fra biskoper: 
Vår forpliktelse 



lag forplikter vi oss til å utøve vår bis-
koppelige rolle på måter som gjør det 
mulig for så mange metodister - lek-
folk og ordinerte - som mulig til å for-
bli i Metodistkirken og sammen fort-
sette å forme disipler for Jesus Kristus 
slik at verden forandres. 
 

Til tross for mulige splittelser vil Meto-
distkirken forbli et trofast vitne for det  
kristne evangelium. Vi er fortsatt dypt 
engasjert i  å  følge kallet om å  forme 
disipler for Jesus Kristus slik at verden 
forandres. Vi, som opprinnelig utarbei-
det og signerte denne uttalelsen, be-
tjener biskopsområder med stort 
mangfold i Nord-, Vest- og Sentral-Øst
-Europa og Nord-Afrika. 
 

Februar 2021 
Christian Alsted,  
Biskop i Norden og Baltikum 
Harald Rückert 
Biskop i Tyskland 
Patrick Streiff 
Biskop i Sentral og Sør-Europa  
+ Algerie og Tunis 

Prekenserie  
om måltider med Jesus 

Vi startet søndag 28. februar en pre-
kenserie med tittelen "Måltid med Je-
sus". Jeg tror vi alle har erfart at et 
godt måltid er en arena for gode opp-
levelser, samtale, refleksjon, læring og 
fellesskap.  
Flere av hendelsene rundt Jesus er 
knyttet nettopp til måltider, og vi skal 
over fire søndager se på noen av disse 
og hva de kan lære oss. Alle fortelling-
ene er hentet fra Lukasevangeliet og 
har følgende tema: 

 Et underlig måltid 

 Ikke nok mat 

 Det siste måltidet 

 Gjenkjent da de spiste sammen 
 
 

Velkommen til meningsfylte  
gudstjenester! 

Kraften i salmesangen 

 

Salmer er en form for praktisk teologi. 
Folk husker ikke bestandig selv de bes-
te prekenene de har hørt, men tar du 
ord som uttrykker tro og setter dem til 
en melodi, vil de bli husket. Det fester 
seg hos oss. 
 
Zebulon M. Highben 
Professor ved Duke University, USA 
(Fra UMNews) 

Trygve Skaug 



 

 
«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 makuleres 
etter 14 dager. 

 God hygiene: Alle skal be-
nytte håndsprit når de kommer 
og etter besøk på toalettet. 

 Antall: Kirkerommet er satt 
opp med god avstand mellom 
benker og stoler. Vi benytter 2 
meter avstand for å kunne 
synge. Benkene tar kun 2 per-
soner. Dersom man er i samme 
husstand/familie kan flere sitte 
sammen.  

 Avstand: Alle skal tilstrebe 
minimum 1 meters avstand til 
andre når man beveger seg i 
kirkerommet, og spesielt på vei 
inn eller ut av kirken. 

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

 Munnbind: Dette må benyt-
tes på vei inn og ut av kirken. 

 
Det kan bli endringer i det  

oppsatte programmet  
på grunn av nye smittevernregler 

i forhold til Covid-19. 
 
 

 

MARS 
 
Tirsdag 2. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Onsdag 3. mars 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
Torsdag 4. mars 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 
Søndag 7. mars 
11.00 Gudstjeneste  
 «Ikke nok mat» Luk 9.10-17 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
    
Tirsdag 9. mars 
19.00 Misjonsgruppa 
 Årsmøte. Bevertning. 
 Andakt: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
Onsdag 10. mars 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
Torsdag 11. mars 
11.00 Åpen kirke 
 Sitt ned, lytt til musikk, be. 
 Kaffe og «noe å bite i» 
 
Søndag 14. mars 
Menighetens vårofferdag 
11.00 Gudstjeneste  
 «Det siste måltidet» Luk 22.14-20 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Atle Myhre 
 Nattverd. Våroffer 
 
Tirsdag 16. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Onsdag 17. mars 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
Torsdag 18. mars 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 



 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

 

 
METODISTKIRKEN I NORGE 

 
07.03 Metodistkirkens Kvinner. 
 Leder: Camilla Gaarn Røed. 
14.03 Hammerfest. Prest Per Bradley. 
21.03  Tromsø. Prest Kristin Odén Broback. 
 Diakon Solfrid Johansen. 
28.03 Harstad/Narvik og Skånland. 
 Diakon Helen Byholt Lovelace. 
04.04 Svolvær. Gunnar Andersen. 
11.04 Bodø. Diakon Helen Byholt Lovelace 
18.04 Molde. Prest Mariann Stensøe. 
25.04 Trondheim: Prest Christina Thaarup 

Forbønnsliste 

Kirkeskyss 

(Vi håper å kunne starte opp igjen 
med Sinnsrogudstjenester i april) 

  
Søndag 21. mars 
11.00 Gudstjeneste  
 «Gjenkjent da de spiste sammen» 
 Luk 24.13-35 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Onsdag 24. mars 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
Torsdag 25. mars 
11.00 Åpen kirke 
 Sitt ned, lytt til musikk, be. 
 Kaffe og «noe å bite i» 
   

Søndag 28. mars - Palmesøndag 
11.00 Gudstjeneste. Dåp. 
 Prest Arne G. Ellingsen 
 

APRIL 
 

Fredag 2. april - Langfredag 
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Søndag 4. april - 1. påskedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Tirsdag 6. april 
18.00 Bønnegruppa 
Onsdag 7. april 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
Torsdag 8. april 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 
 

Søndag 11. april 
11.00 Jazzgudstjenest 
 Gla’JazzGjengen 
 og prest Vidar Sten Bjerkseth 
  

Tirsdag 13. april 
19.00 Misjonsgruppa 
Onsdag 14. april 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
 

Søndag 18. april 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Utdeling av dåpsgaver 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 
 

Tirsdag 20. april 
18.00 Bønnegruppa 
Onsdag 21. april 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
Torsdag 22. april 
11.00 Strikkekafé 
 og «Gutta’s dugnad» 

 
07.03 Bjørg Larsen / Turid Knustad 
14.03 Eli L. Ellingsen /  
 Geir Yngve Ellingsen 
21.03 Kari Palmgren / Leif Refsdal 
28.03 Eli og Trond S. Olsen 
02.04 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
04.04 Kari Palmgren / Leif Refsdal 
11.04 Bjørg Larsen / Turid Knustad 
18.04 Erik og Marianne Larsen 
25.04 Eli L. Ellingsen /  
 Geir Yngve Ellingsen 

Kirkeverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

 

Åpen kirke 
Vi fortsetter med Åpen kirke  

hver annen torsdag kl.11.00-12.30  
foreløpig fram til påske.  

Sett deg ned i stillhet, lytt til musikk,  
be en bønn, tenn et lys.  

Om du ønsker det, kan du benytte  
et ark med bønner og bibeltekster  

som vi har laget.  
Du kan komme når du vil innenfor  

tiden vi har satt opp.  
Har du lyst til å stanse igjen,  

serverer vi kaffe og «noe å bite i». 

Bli med den nye  
turgruppa på tur! 

 
I en koronatid med lite fellesskap kom 
idéen fram i menighetsrådet om å 
starte en turgruppe. Som sagt, så 
gjort. Det gikk ikke en uke en gang 
før den første turen fant sted.  
 

Så langt har det vært tur i 
Bjørntvedtskogen, til Tollnes/Lahelle-
området, og fra Kjølnes mot Valler-
åsen.  
 

Turgruppa går hver onsdag kl. 11. På 
nettsiden vår vil du finne informasjon 
om hvor du skal møte opp og hvor 
turen går. Det er ikke værforbehold, 
så du må heller kle deg etter vær og 
føre. 
 

Du kan ringe Marianne Larsen på tlf. 
988 66 948 om du har spørsmål. 

 Vårofferdag 
Vi markerer menighetens tradisjonsrike 
vårofferdag med gudstjeneste 
søndag 14. mars kl. 11.00. 
Det blir sang av Atle Myhre, preken ved 
prest Vidar Sten Bjerkseth og nattverd. 
Vi har et mål om kr 20.000 i våroffer, og 
håper derfor at du vil være med og bidra 
til dette. 
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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 januar og februar på til-
sammen kr 5.504 fra:  

 

Januar: Astrid Gundersen, Ole Geir 
Pedersen, E.V.+A., A.G.+E., Randi 
Palmgren Heimstad, Irene og Leif 
Øverbø, Liv og Tom Schønhaug, Inger 
Liv Høilund, T. og H.S., Espen Høegh-
Larsen. 
Februar: Oddvar Gøystdal, Turid 
Knustad, Elisabeth Ilebekk Mundheim, 
Ole Bjarne Amdahl, Gard Madsen, Liv 
Elisabeth Tømmernes, Eva Abraham-
sen, kollekt (28.2). 
 

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». 

 

KOLLEKTER pr 28.02.2021 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  16.666 
  13.400 
  75.000 
   1.000 

-     
- 

5.834 
111.900 

Kollekt 
6.300 

10.275 
91.500 

400 
- 
- 

5.504 
113.979 

Gaver til menighetsbladet 

Oversikt kollekter 

 

  
Men alle som tok imot ham, 

dem ga han rett til å bli Guds barn, 
de som tror på hans navn. 

 
Johannes ev. 1.12 

 

Denne gangen: 
Aadne Myhre 
som utfordrer: 
Atle Myhre 

 
Tusen takk 
Jeg vil gjerne takke menigheten for de 
vakre blomstene jeg fikk til min 70 års 
dag! 
Irene Varlo Øverbø 
 
Tusen takk 
for koselig besøk av Vidar prest som 
kom med nydelige roser fra menig-
heten til 80-års dagen min! 
Harald Sørensen 
 
Tusen takk 
For kjempefine blomster og hyggelig 
hilsen i anledning min 70-års dag! 
Jan Aarstad 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

10. april 2021 

 
Misjonsdagen 
kunne ikke gjennomføres som guds-
tjeneste,   men  det  kom   likevel  inn  
kr 6.426,50 i offer til vårt misjonsar-
beid. Takk til alle som var med å gi! 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

Jazzgudstjeneste søndag 11. april kl.11 
 

 
Velkommen til 

Jazzgudstjeneste med 
Gla’JazzGjengen! 

 
Orgelmusikken  

byttes ut  
med friske jazztoner  

både til fellessang  
og musikalske innslag.  

 
Preken ved  

prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
 
 


