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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,  

lær meg  

din vei! 
 

Salme 27.11 

 
 

 

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd 
kommer over dere, og dere skal være mine vitner... 

….helt til jordens ende. 
 

Apg 1,8 
 

Bilde: Gerd Altmann / Pixabay 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Det som begynte som en helt vanlig dag for disiplene, skulle bli et ven-
depunkt i deres liv og tjeneste. Plutselig hørte de lyd som når en kraftig vind blå-
ser. Deretter viste det seg tunger av ild som delte seg og satte seg på hver en-
kelt av dem. Nå begynte hver av dem å tale på andre språk «etter som Ånden ga 
dem å forkynne». Først tror jeg de ble forskrekket og forvirret, men deretter for-
sto de det. Det var dette Jesus hadde snakket om: «Dere skal få kraft når Den 
hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele 
Judea, i Samaria og like til jordens ende» (Apg 1,8). 
 

Hva opplevde de? De opplevde å bli fylt av Den hellige ånd. En enorm 
glede og kjærlighet strømmet gjennom dem. En ny kraft og frimodighet drev 
mismot og frykt på flukt. Men mest av alt: De kjente at Jesus var nær dem, hos 
dem og i dem. Det var som om alt fikk et nytt perspektiv.  
 

Bibelen forteller at en stor folkemengde stim let sammen da de hørte 
lyden og forsto at noe hadde skjedd med Jesu disipler. Peter var rask til å benyt-
te anledningen. Feigheten var byttet ut med frimodighet, vegring med lysten til å 
fortelle. Nå forkynte han med overbevisning om Gud som hadde oppfylt sine løf-
ter, og som kalte mennesker til omvendelse og tro på Jesus. Resultatet var over-
veldende: Omkring 3.000 mennesker tok imot budskapet og ble døpt. 
 

Hva betyr pinse for oss? Er det bare en historisk hendelse vi ser t ilbake 
på og lar oss inspirere av? Eller er det noe her som vi også kan erfare? Jeg vel-
ger å tro det siste: At Jesus fortsatt fyller og utruster de som tror med sin Ånd.  
 

Den hellige ånds viktigste oppgave er å bekrefte vår tilhørighet til Je-
sus og til hverandre - vise oss hvem Jesus er og hva vi har i ham. Han er den 
som forener oss som troende, og gjør våre gudstjenester og samlinger til et le-
vende og helbredende fellesskap. Han åpner Ordet så vi kan se, erkjenne og ta 
imot Jesus. Samtidig fornyer han våre liv, styrker vår tro og istandsetter oss til 
tjeneste. Han vil gi oss hjelp til å mestre livet og leve som et Guds barn i verden. 
Den hellige ånd er en gave til alle som tror på Jesus og elsker han.  
 

Derfor sier jeg: La oss åpne for og slippe Den hellige ånd til i våre liv! God pinse! 



Vi starter opp igjen 

Etter å ha måttet avlyse alle samlinger 
i kirken siden midten av mars på 
grunn av smittesituasjonen, er vi nå 
klare for å starte opp igjen. Vi har 
derfor planlagt ukentlige gudstjenes-
ter fram mot sommeren, og håper at 
det ikke kommer nye nedstengninger. 
 

I tillegg til gudstjenester blir det tur-
gruppe et par onsdager i begynnelsen 
av mai. Informasjon om oppmøtested 
vil bli lagt ut på nettsiden. Vi inviterer 
også til Åpen kirke to torsdager i mai. 
Utenom dette er det kun bønnegruppa 
som starter opp nå. 
 
Sommerens program 
Vi har ikke oversikt enda over hvilke 
søndager det blir gudstjeneste i juli, 
så vi må henvise til nettsiden for mer 
informasjon. Slik det ser ut nå, vil det 
heller ikke dette året bli sommersam-
linger. Dette blir for vanskelig å gjen-
nomføre ut fra smittevernreglene.  
 
Samlingsdag og velkomst 
Søndag 22. august inviterer vi til sam-
lingsdag og velkomst for Kjell Arild 
Johansen som ny prest i menigheten. 
Vi håper dette kan bety startskuddet 
for et mer normalt arbeidsår der koro-
nasituasjonen ikke lenger får så stor 
innvirkning på arbeidet vårt. 
Kanskje vi får mulighet til at Imma-
nuelkoret kan synge på samlingsda-
gen - i hvert fall en gruppe fra koret - 
og at vi kan ha tradisjonell kirkekaffe. 
Vi får vente og se…. 

Prestetjenesten til høsten 

Fra 1. august vil Kjell Arild Johansen og 
Vidar Sten Bjerkseth være utnevnt som 
prester til menigheten i henholdsvis 50 
og 30 % stilling.  
 

Det er nå avklart at Johansen blir ho-
vedpastor. En foreløpig plan innebærer 
at han vil ha ansvaret for 3 søndager 
hver måned. I tillegg vil han være i 
Porsgrunn hver torsdag. 
 

Bjerkseth vil utover ansvaret for en 
månedlig gudstjeneste, ha et hovedan-
svar for kontor og administrasjon. Han 
vil ha en ukentlig arbeidsdag på konto-
ret og fortsetter som leder på Sprell 
levende. 
 

Det vil før sommeren bli utarbeidet en 
arbeidsplan med fordeling av komite-
arbeid og andre oppgaver. 
 

Vi ønsker dem begge hjertelig velkom-
men og håper på et godt samarbeid i 
kommende konferanseår! 
 

Ole Geir Pedersen 
Leder av Personalkomiteen 
 

 

Menighetskonferanse tirsdag 18. mai 2021 
 

Menighetens årsmøte avholdes 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 kan hentes i kirken. 
Møtet er åpent for alle, men bare opptatte medlemmer har stemmerett.  

Velkommen! 



 

Vi har i en lengre periode arbeidet 
med både godkjenninger fra kommu-
nen og finansiering av nye kirkevin-
duer. Mange av vinduene i kirkebygget 
er preget av råte og forfall, og gir hel-
ler ikke den isoleringen vi ønsker.  
 
Vårt ønske er å få produsert nye vin-
duer med energiglass. Kommunen har 
imidlertid ment at vi må renovere de 
gamle vinduene og bruke de gamle 
glassene siden kirkebygget er vernet. 
Renovering vil være 2-3 ganger dyrere 
enn å produsere nye. 
 
Prosjekt i 3 faser 
Etter flere runder med kommunen og 
ønske fra dem om mer dokumenta-
sjon, valgte vi i november å dele opp 
prosjektet i tre faser:  
 
Fase 1 handler om 3 vinduer mot vest 
over taket til menighetssalen (se bil-
det) pluss et vindu mot Jernbanegata - 
der hvor inngangsdøra opprinnelig var. 
Ny dokumentasjon konkluderte med at 
vinduene mot vest ikke kan repareres.  
Det siste vinduet er ikke originalt og 
har heller ikke samme profil som de 
øvrige. 
 
Fase 2 omfatter de 3 store kirkevindu-
ene mot øst, altså mot Domusbygget. 
Så snart fase 1 er gjennomført, vil vi 
gå i gang med denne prosessen. 
 
Fase 3 handler om øvrige vinduer. Hva 
vi kan gjøre med de vinduene som da 
gjenstår, er helt avhengig av hva vi 
kan makte å finansiere etter at fase 1 
og 2 er utført.  

 

Godkjenning fra kommunen 
Etter å ha sendt inn ny dokumenta-
sjon, har vi nå mottatt godkjenning fra 
kommunen til at vi kan få produsert og 
satt inn nye vinduer til erstatning for 
de fire vinduene vi søkte om i fase 1. 
Vi har en avtale med Bjervamoen Tre-
vare AS i Lunde om å lage vinduene, 
og håper at produksjonen kan starte 
ganske snart. 
 

Finansiering 
Innsamlingen til nye kirkevinduer  fort-
setter for fullt. Økonomisk har vi et 
stykke igjen til målet med en kost-
nadsramme på omkring kr 800.000, 
men vi nærmer oss kr 600.000 i inn-
samlede midler. Når det nå endelig 
skjer noe i saken, håper vi at dette vil 
gi en ny giv til innsamlingen. Summen 
ved årsskiftet i oversikten nedenfor 
inkluderer blant annet andel av over-
skuddet fra julemessa i fjor på kr 
21.708 og en avsetning fra arv på kr 
60.000. 
 

Innsamlet pr 01.01.2021   
- Gaver hittil 2021 

- Minnegave 

- Tilskudd fra Metodist-  
  kirkens Eiendomsfond 
Totalt pr 25.04.2021 
 
 

Vil du gi en gave, kan du 
benytte giroen i bladet eller benytte 
Vipps 118446. Husk å merke innbeta-
lingen «Vinduer». For å få skattefra-
drag på gaven må du benytte giro-
blanketten som ligger i kirken. 

 

Prosjekt nye kirkevinduer 

kr 386.697 
kr   12.596 
Kr   27.982 
 

kr 150.000 
kr 577.275 

De tre store kirkevinduene mot  
Domusbygget kommer i fase 2. 



 

KOLLEKTER pr 25.04.2021 
 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  33.330 
  26.800 

  150.000 
   2.000 
20.000     

- 
11.670 

243.800 

Kollekt 
11.682 
16.708 

158.100 
500 

21.360 
- 

11.686 
220.036 

Tårnuret  

 

Klokka i tårnet har dessverre stått i et 
par måneder. Det jobbes med å få løst 
problemet, og håpet er derfor at den 
kan være i gang igjen ganske snart. 
Urverket er fra 1957, men skal fortsatt 
være i god stand. Det ble montert i 
tårnet til byens 150 års jubileum sam-
me år. Allerede i 1922 opprettet Ama-
lie og Andreas Bøe et fond på kr 1.000 
til ur, men først på 50-tallet ble det 
fart i innsamlingen. I snart 65 år har 
altså de fire lysende tallskivene i tårn-
uret vist Porsgrunnsfolk hva klokka er 
- og det håper vi de fortsatt vil.  
På bildet er det Arne G. Ellingsen og 
Trond S. Olsen som sjekker urverket. 

Oversikt kollekter 

Årskonferansen skulle i år foregått i 
Bergen i regi av Centralkirken. Nå har 
imidlertid kirkens ledelse gitt beskjed 
at konferansen også i år blir digital. 
Den store usikkerheten med hensyn til 
smittesituasjon og –tiltak gjorde at 
man ikke kunne vente lenger med av-
gjørelsen. Det vil likevel bli gjennom-
ført en ordinasjonsgudstjeneste i Ber-
gen som vil bli strømmet på nettet. Fra 
Porsgrunn deltar Ole Geir Pedersen 
som delegat sammen med prestene 
Arne G. Ellingsen og Vidar Sten 
Bjerkseth. Tidspunktet er 18.-20. juni. 

Som det framgår av oversikten 
nedenfor, har vi en svikt i inntektene 
med hensyn til ukebidrag og 
løskollekt. Dette skyldes nok mye at vi 
ikke har hatt gudstjenester for tiden. 
Vi håper derfor disse tallene vil rette 
seg litt når vi nå kommer igang igjen. 

Årskonferansen blir digital 



 

 
«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 så lenge det er påbudt av 
kommunen innendørs. 

 
Det kan bli endringer i det  

oppsatte programmet  
på grunn av nye smittevernregler 

i forhold til Covid-19. 
 

 
 

MAI 
 
Søndag 2. mai 
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
    
Onsdag 5. mai 
11.00 Turgruppa (Info på nettsiden) 
 
Torsdag 6. mai 
11.00 Åpen kirke 
 Sitt ned, lytt til musikk, be. 
 
Søndag 9. mai 
11.00 Gudstjeneste med dåp 
 Sang: Marianne Larsen 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
    
Søndag 16. mai 
11.00 Gudstjeneste med dåp 
 Prest Arne G. Ellingsen 
 
Tirsdag 18. mai 
19.00 Menighetskonferanse 
 Menighetens årsmøte ledet av  
 tilsynsprest Knut Refsdal 
 Rapporter, regnskap, valg 
 
Torsdag 20. mai 
11.00 Åpen kirke 
 Sitt ned, lytt til musikk, be. 
 
Søndag 23. mai  
1. pinsedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste. 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
  
Tirsdag 25. mai 
18.00 Bønnegruppa 
 
Søndag 30. mai 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 



 
 

 
 
 

 
 
 

Kjøretjenesten må dessverre utgå  
inntil videre på grunn av  

koronatiltakene. 

METODISTKIRKEN I NORGE 
 

02.05  Bergen Centralkirken 
 Prest Dag Martin Østevold 
 Diakon Åsta Marie Olafson 
09.05 Finnsnes. Prest Roy-Frode Løvland 
16.05 Sotra. Prest Tom G. Johnsen 
 Diakon Vetle Karlsen Eide 
23.05 Haugesund 
 Prest Tove Synnøve Tveit 
30.05 Stavanger. Prestene Torgeir Tveter 
 og Marit Bjørnevik 
06.06 Sandnes. Presten Hilde K. Hanne-
 stad Tveter og Charles Jourdan 
13.06 Egersund. Prest Victor Sekyere 
20.06 Årskonferansen 
27.06 Flekkefjord. Prest Einar Chr Drange 
04.07 Kristiansand og Lista. 
 Prest Solveig A. Skaara 
11.07 Kongsvinger. Jan Erik F. Hansen 
18.07 Bergen Fyllingsdalen. 
 Prest Tom G. Johnsen 
25.07 Ledelsen for Sommerfesten 
01.08 Oslo Bjølsen.  
 Prest Steinar Hjerpseth 
08.08 Oslo Centralkirken. Prestene  
 Ola Westad og Marianne Munz 

Forbønnsliste 

Kirkeskyss 

JUNI 
 

 
Søndag 6. juni 
Menighetens takkedag 
11.00 Gudstjeneste. 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
Tirsdag 8. juni 
19.00 Misjonsgruppa 
 Årsmøte. Bevertning. 
 

Søndag 13. juni 
11.00 Gudstjeneste 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Søndag 20. juni 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken ved Tore Markmanrud 
  

Søndag 27. juni 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 
 

JULI 
Se annonser og informasjon  

på nettsiden 
 
 

AUGUST 
 
 

Søndag 1. august 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken ved Grethe Solhaug Hansen 
 

Søndag 8. august 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
  

Søndag 15. august 
 Se informasjon på nettsiden 
 
Søndag 22. august 
11.00 Gategudstjeneste 
 Sommerspeilet ved Ælvespeilet 
 Arr.: Porsgrunn kristne råd 
 
17.00 Samlingsdag og velkomst  
 for ny prest 
 Preken ved prest Kjell A. Johansen 
 Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
 
Søndag 29. august 
11.00 Gudstjeneste 
 Prest Kjell A. Johansen 

 
02.05 Eli og Trond S. Olsen 
09.05 Ellen Andersen / Stian Abrahamsen 
16.05 Leif Refsdal / Atle Myhre 
23.05 Bjørg Larsen / Turid Knustad 
30.05 Eli L. Ellingsen /  
 Geir Yngve Ellingsen 
06.06 Marianne og Erik Larsen 
13.06 Eli og Trond S. Olsen 
20.06 Kari Palmgren / Stian Abrahamsen 
27.06 Ellen Andersen / Leif Refsdal 

(Liste for juli og august  

Kirkeverter 



Evelyn 
Odén 
Hansen 
 

Evelyn Odén Han-
sen døde 29. mars 
2021 på det som 
var hennes 87 års 
fødselsdag. Evelyn 
var født og opp-
vokst i Porsgrunn. 
Hun kom tidlig 

med i Metodistkirken gjennom søn-
dagsskolen og juniorligaen, og ble se-
nere både akela, meisemor og gruppe-
leder i speiderarbeidet. 
 

I 1954 giftet hun seg med sin Alf. Hun 
flyttet da til Oslo hvor hun tok utdan-
nelse som barnepleier og jobbet en 
periode på Åkebergveien barnehjem. 
Etter at Alf var ferdig med legestudie-
ne, ble det noen år med flytting rundt 
om i landet. Derfor ble Mari født i 
Hammerfest, Gro i Sandnes og Geir i 
Oslo. 
 

Kirkens fellesskap og arbeid har alltid 
vært en viktig del av Evelyns liv. Dette 
førte også familien for en periode til 
Malaysia. Der hadde de et engasje-
ment for Metodistkirkens misjonssel-
skap fra 1965 til 1967 hvor Alf arbeidet 
som lege.  
 

Etter årene i Malaysia flyttet familien 
tilbake til Porsgrunn. Her engasjerte de  

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

 

Åpen kirke 
Vi inviterer til Åpen kirke  
torsdagene 6. og 20. mai 

kl.11.00 - 12.30. 
Sett deg ned i stillhet, lytt til musikk,  

be en bønn, tenn et lys.  
Du kan komme når du vil innenfor  

tiden vi har satt opp.  
Vi håper også å kunne invitere  

til  kaffe og «noe å bite i». 

 

seg i menigheten på ulike områder. 
Evelyn var i flere perioder leder av 
menighetsrådet, delegat til årskonfe-
ranser og en aktiv sanger i Immanuel-
koret.  
 

Mest av alt vil hun nok bli husket som 
leder av Formiddagstreffet. Hun var 
med på oppstarten for mer enn 42 år 
siden, og har vært treffets leder de 
fleste av disse årene. Den oppgaven 
har hun utført på en trygg, varm og 
god måte. Vi vil savne hennes reflek-
terte og fine betraktninger ved innled-
ningen til hvert møte. Uten tvil har 
hennes innsats bidratt til at treffet har 
blitt så populært som det er. 
 

Troen hennes var trygg og sterk. «Jeg 
vet hvem jeg tilhører og jeg vet hvor 
jeg skal», sa hun. Evelyn var et elsk-
verdig menneske, vennlig, med et 
varmt hjerte og oppmuntrende ord. 
Hennes liv var preget av trofasthet og 
et ønske om å tjene sin Herre og Mes-
ter. Hun etterlater seg et stort savn 
og tomrom i menighetsfellesskapet, 
og vi tar farvel med henne i respekt 
og med stor takknemlighet. Våre tan-
ker går til Alf og familien. Vi ber at 
Gud vil velsigne dem med trøst, styrke 
og håp i sorgen. 
 

Begravelsen foregikk fra Metodistkir-
ken i Porsgrunn torsdag 8. april. Der-
etter ble båren ført til Østre Porsgrunn 
kirkegård. 

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

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver til me-
nighetsbladet i mars og april. Til sam-
men har vi mottatt kr 6.182 fra:  
 

Bente Haukedal, Dordi Thorstensen, 
Pål Høegh-Larsen, Nina S. Lervik, T. 
Skaug, Stein Høegh-Larsen, Anne Ma-
rie Svendsen, Irene og Leif, Siri Bente 
Kørret, Geir Bilsbak, O. Gøystdal, Vig-
dis Skuland, Grete Maria Skavlid, Kari 
Wallestad, Bjørg Aag, Karin L. Leger-
nes, Gard Madsen. 
 

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 

 

  
Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. 

Hvor skal min hjelp komme fra? 
Min hjelp kommer fra Herren, 
himmelens og jordens skaper. 

 
Salme 121,1-2 

 

Denne gangen: 
Atle Myhre 

som utfordrer: 
Anne Sara Lie Ellingsen 

 

Hjertelig takk 
for blomster og gaver til min 80 års 
dag! Satte stor pris på det! Hyggelig 
med besøk av presten som hadde med 
fine roser fra menigheten. 
Berit Eikeland 
 

Tusen takk 
for boka om salmedikteren Elevine 
Heede som jeg fikk av menigheten til 
min 85 års dag! Interressant lesing om 
en person som var ukjent for meg selv 
om jeg har sunget hennes kjente 
salmer i mange år. 
Anne-Marie Frøland 
 

Jeg takker 
for hyggelig besøk av presten og for 
nydelige blomster i anledning min 75 
års dag! 
Ole Geir Pedersen 
 

Minnegave 
I forbindelse med begravelsen til Eve-
lyn Odén Hansen ville familien at de 
som ønsket det kunne gi en gave til 
menigheten. Pengene skulle øremer-
kes til «Prosjekt nye kirkevinduer». 
Totalt kom det inn kr 27.982! Hjertelig 
takk for denne minnegaven! 
 

Vårofferet 
Tusen takk til alle som bidro til at 
vårofferet denne gangen ble større 
enn på flere år! Vi nådde ikke bare 
målsettingen på kr 20.000, men 
mottok totalt kr 21.360.  

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
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DAB: Radio MG - FM 97,4, 106,4, 107,4 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

Vi skal møtes 
 

Hans-Olav Mørk 2020 

Vi skal møtes 
når dette er over, 
ved et bord i en 
smekkfull kafé, 
i en kirke, 
i midtgangens vrimmel 
mot Guds alter 
og det som skal skje. 
Vi skal feire 
og synge 
og le. 
 
Vi skal gi til hverandre 
et løfte, 
at vi møtes 
når veien er gått. 
Når det mørke og vonde 
er bak oss, 
når den prøven vi fikk, 
er bestått, 
skal vi dele det svar 
vi har fått. 
 
Men alt nå 
vet vi svaret, 
vi vet det. 
Det å elske hverandre 
er alt, 
bære byrder 
når en har for mye, 
holde oppe 
når noen har falt. 
Til å elske, 
til det 
er vi kalt. 


