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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.  

Vær  

frimodig og 

sterk, ja, 

sett ditt håp 

til Herren! 

Salme 27.12b 

 
 

 
Vi ønsker Kjell Arild Johansen 

velkommen som prest i Porsgrunn! 
 

Velkomst– og samlingsdag søndag 22. august kl 17.00 



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 

Prest: Kjell Arild Johansen - tlf 413 02 840 - kjell.arild.johansen@metodistkirken.no 
Prest: Vidar Sten Bjerkseth - tlf 413 38 999 - vidar.bjerkseth@metodistkirken.no 
Kontortid: Mandag kl.10.00-12.00, torsdag kl. 9.15-11.00, og ellers etter avtale. 

Menighetsrådets leder: Elisabeth Moe Skreosen - tlf 902 24 602 
Menighetens kasserer: Lillian Iversen - tlf 410 35 125 

Menighetens bankgirokonto: 3000 34 44283  - Vipps nummer 118446  
Org.nr. 996 890 732 

 
Prest Kjell Arild Johansen 

 

Der andre ser en steinblokk, vil en kunstner se de fineste skulpturer. 
De er formet i hans indre og er preget i det han ser – han ser muligheten han 
kan få ut av steinblokken. 
 
Gud er en slik kunstner. Mennesker kan miste alt håp og føle seg ubru-
kelig, men Gud, Skaperen, ser muligheter i menneskers liv og gjør noe med det. 
Å bli formet i Guds hender er å få tilbake et helhetssyn på livet. Du er verdifull, 
du trengs i fellesskapet, du har noe å bidra med. 

 
I Jeremias bok i  det gamle testamentet står det en 
fortelling om en pottemaker som lagde et kar av leire. 
Noen ganger falt leirklumpen sammen og han måtte be-
gynne på nytt igjen. Han brukte den samme leiren, men 
formet ett nytt kar (Jer 18). Slik er vi i Guds hånd, står det 
skrevet.  
 
En sa en gang: «Gud liker best vanlige mennesker 
for dem har han skapt flest av». Dette må selvsagt leses 

med et humoristisk glimt i øyet. Men faktisk var det karet pottemakeren lagde, et 
vanlig redskap som ble brukt til praktiske gjøremål hver dag. Det var ikke en pen 
vase som ble tatt frem til pynt hver søndag. 
 
Å bli formet av Gud er ikke gjort i en håndvending. Det skjer gjennom 
hele livet og de erfaringer som møter oss. Mange mennesker finner trøst og fred 
gjennom Jesajas bok (kap 40 – 50) som blir kalt «trøsteboken». Der står det 
skrevet: «Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid foran 
meg» (Jes 49.16). 
 
Motløshet blir til håp, selvopptatthet og egoisme blir rettet mot min 
neste når vi blir formet i Guds hånd. Målet er å elske Gud av hele ditt hjerte og 
din neste som deg selv. Da skapes også glede og fred. 



Sommerens program 
Vi er glad for at vi kunne gjennomføre 
sommerens gudstjenester som plan-
lagt. Samlingene har også vært rela-
tivt godt besøkt. En stor takk til talere, 
møteledere, organister, kirkeverter og 
tellere som har stilt villig opp! 
 
Felles gategudstjeneste,  
samlingsdag og velkomst 
Søndag 22. august inviterer først 
Porsgrunn kristne råd til gategudstje-
neste i Rådhusamfiet. Kaptein i Frel-
sesarmeen Porsgrunn Marit Byre Myk-
lebust er dagens taler. Ellers medvir-
ker sangeren Arvid Pettersen og re-
presentanter for byens menigheter. 
 

Samme ettermiddag inviterer vi til 
samlingsdag og velkomst for Kjell 
Arild Johansen som ny prest i menig-
heten. Vi håper dette kan bety start-
skuddet for et mer normalt arbeidsår 
der koronasituasjonen ikke lenger får 
så stor innvirkning på arbeidet vårt. Vi 
håper en gruppe Immanuelkoret kan 
synge på samlingsdagen. Vi starter 
som vanlig med kirkekaffe fra kl 17. 
 
Vi starter med håp 
Nesten alle våre aktiviteter starter opp 
igjen i september. Vi håper derfor at 
FHI’s ord om en mer normal høst, vil 
slå til, selv om vi disse dager ser en 
ny smitteøkning. 
 

Gruppa som leder Formiddagstreffet 
har planlagt månedlige samlinger i 
høst. Ledelsen av treffet vil fordeles 
mellom Inger Lise Refsdal, Leif Refs-
dal, Ole Geir Pedersen og Vidar Sten 
Bjerkseth. Programmet blir som før 
med tema, bevertning, utlodning og 
andakt. For å overholde 
«koronameteren» vil vi åpne mot kir-
kesalen for å få mer plass. 
 

Også Immanuelkoret, Sprell levende, 
Strikkekaféen og Misjonsgruppa plan-
legger oppstart denne høsten. Vi hå-
per derfor at flest mulig kommer tilba-
ke og at vi også får se noen nye i våre 
samlinger. Lurer du på noe, kan du ta 
kontakt med leder eller prest. 

Forsinkelse med levering  
av nye kirkevinduer 

Mange spør når de nye kirkevinduene 
kommer. Vi hadde jo håpet at vi raskt 
kunne komme i gang med å bytte ut 
de første. Det er tatt mål av vinduene, 
men koronasituasjonen gjør at trevare-
fabrikken sliter med levering fra under-
leverandører. Håpet nå er likevel at 
produksjonen kan komme i gang i lø-
pet av september.  
 

Innsamlingen til nye kirkevinduer fort-
setter, og siden oversikten fra april i 
siste menighetsblad, har beløpet økt 
med kr 74.000: 
 

Innsamlet pr 01.01.2021    

- Andel overskudd 2020  

- Gaver hittil 2021 

- Minnegaver 

- Tilskudd fra Metodist-  
  kirkens Eiendomsfond 
Totalt pr 31.07.2021 
 
 

Vil du gi en gave, kan du benytte bank-
konto 3000 34 44283 eller Vipps 
118446. Husk å merke innbetalingen 
«Vinduer». 
 
Takk til Arne G. Ellingsen 

 
Siden februar i fjor og 
fram til i sommer har 
Arne G. Ellingsen hatt 
en 10 % stilling som 
besøksprest. Vi sier en 
stor takk for god og 
omsorgsfull innsats! Vi 
vet at det er mange 
som har satt pris på 
hans besøk og telefo-
ner.  

kr 386.697 
Kr   50.000 
kr   14.250 
Kr   50.332 
 

kr 150.000 
kr 651.279 



Ved Årskonferansen før sommeren ble 
Kjell Arild Johansen utnevnt av bisko-
pen som ny prest i Porsgrunn. Han går 
inn i en 50 % stilling, mens Vidar Sten 
Bjerkseth fortsetter som prest i 30 %. 
Arbeidsoppgavene er fordelt slik at 
Kjell Arild, eller «Kjella» som han til 
vanlig kalles, blir ansvarlig prest, mens 
Vidar vil være daglig leder.  
 

Kjell Arild kommer opprinnelig fra Hor-
ten, fylte 62 år i vinter, er gift med 
Nina og bosatt i Drammen. Sammen 
har de to voksne sønner, Knut Egil og 
Andreas. Kjell Arild har blant annet 
vært evangelist i Sigerfjord og prest i 
Notodden, Moss, Egersund, Kragerø 
og Kongsberg. Etter noen år som prest 
i Drammen, ble han ansatt som gate-
prest i Kirkens Bymisjon der. De siste 
årene har han hatt ansvaret for Høne-
foss. 
 

Hva tenkte du da tilsynspresten ringte 
deg og spurte om du ville bli prest i 
Porsgrunn? 
 

«Jeg sa ja med en gang», forteller 
Kjella. Han legger til at tilsynsprest 
Knut Refsdal fulgte opp med å spørre 
om han ikke ville bruke litt tid til å ten-
ke over det. Med et lurt smil om mun-
nen forteller Kjell Arild at han velger å 
stole på kabinettet når det gjelder ut-
nevnelser. «Dette blir litt som å be-
gynne på nytt. Samtidig har jeg med 
meg  erfaringer fra  andre  steder hvor 

jeg har vært prest. Jeg gleder meg til 
nye utfordringer og til å bli kjent med 
nye mennesker». 
 

Hva slags prest er du? «En sa til meg 
en gang at jeg er evangelist i bunnen, 
men har hyrden over der. Forkynnel-
sen min er enkel, men krydret med 
mye fortellinger. Jeg ønsker at folk 
skal forstå hva jeg sier».  
 

Kjell Arild forteller at han liker å sam-
menlikne seg med disippelen Andreas. 
«Han var aldri på første plass, og ble 
alltid titulert som Simon Peters bror. 
Likevel var det han som presenterte 
Peter for Jesus første gang. Det var 
også han som kom til Jesus med gut-
ten som hadde de to fiskene og fem 
små brødene. Andreas var den som 
dro andre til Jesus. Han hadde et 
varmt og godt hjerte, og ble brukt av 
Gud.»  
 

Han understreker at han liker å få 
andre fram mer enn å være den første 
selv, og å presentere mennesker for 
hverandre – akkurat som Andreas. 
Derfor liker han å inkludere andre og 
la dem slippe til i gudstjenestene. Selv 
tar han gjerne fram gitaren og synger, 
men setter seg like gjerne til pianoet. 
«Jeg er glad i å synge enkle evangelis-
ke sanger», forteller han. 
 

På fritiden liker han å fiske og å kjøre 
motorsykkel. Fiskehistoriene er mange, 
men alle er sanne påstår han og ler 

 

 
 

Kjell Arild Johansen 
er menighetens  

nye prest:  
«Jeg ønsker  
å formidle et  

budskap om nåde,  
oppreisning  

og livskvalitet» 



 

KOLLEKTER pr 31.07.2021 
 

 
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 
25.106 
47.742 

274.850 
2.891 

21.660 
- 

15.674 
387.923 

hjertelig. I det hele tatt sitter smilet 
løst hos Kjell Arild som elsker å fortelle 
morsomme historier og hendelser fra 
eget liv. Disse krydrer han gjerne pre-
kenen med. 
 

Du ble en kristen og kom med i Meto-
distkirken i ungdomstiden. Hvordan 
skjedde det? 
 

«Jeg kom i prat med ei dame som 
vasket trappene i Metodistkirken i 
Horten. Hun var nettopp blitt en kris-
ten og fortalte meg om Jesus og me-
nigheten. Det gjorde at jeg ble nys-
gjerrig. 29. juli 1977 gikk jeg inn på et 
bønnemøte i kirken – og den dagen 
ble jeg en kristen», forteller han. 
 

Hva betyr Jesus for deg i dag? 
 

«Jesus representerer en trygghet i 
livet og er et kompass for hvordan jeg 
skal leve livet mitt», svarer Kjell Arild. 
Han forteller at det han ønsker å for-
midle er et budskap om nåde, oppreis-
ning og livskvalitet – at vi kan få leve 
livet i dag i glede og nærhet til Gud på 
tross av hvordan fortiden har vært. 
«Derfor ønsker jeg å bidra til at vi kan 
være en menighet der vi er åpne og 
inkluderende overfor hverandre, og 
der alle kan få leve med sin forskjellig-
het», understreker han til slutt. 
 

Kjell Arild blir boende i Drammen, men 
vil ha fast kontordag i Porsgrunn ho-
vedsakelig på torsdager. 

Oversikt kollekter 

På menighetens takkedag før somme-
ren ble Alf Odén Hansen takket for sin 
trofaste og solide tjeneste som en av 
menighetens organister. Helt siden 
familien flyttet til Porsgrunn i 1967, 
har han hatt denne oppgaven, men nå 
kjente han at tiden var inne til å gi 
seg. Dette er ikke en lønnet stilling, 
men skjer på frivillig basis. I tillegg har 
Alf har også vært dirigent og pianist 
for Immanuelkoret i en årrekke. Av-
skjeden ble markert med han og Ole 
Geir Pedersen i samspill på orgel og 
flygel. 
 

Også Marianne Larsen ble takket den-
ne søndagen siden hun sluttet i juni 
som menighetens renholder. I tillegg 
ble gitt en takk i form av en rose til 
andre som gikk ut av komiteer eller 
avsluttet ulike tjenesteoppgaver. 

Minnegaver 
 
Vi vil takke familie og givere for alle 
gaver som er gitt i forbindelse med 
gravferdene i sommer. 
 

I begravelsen til Walter Gerald Mus-
tard kom det inn kr 22.350 til 
«Prosjekt nye kirkevinduer». 
 

I Berit Eikelands begravelse ble det 
gitt kr 11.300 til Metodistkirkens Mi-
sjonsselskaps arbeide. 

Alf Odén 
Hansen 
gir seg 
etter 
mer enn 
50  år  
på  
orgel-
krakken 



 

 
«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: Det er ikke leng-
er påbudt å bruke munnbind 
innendørs, men anbefalt. 

 
Det kan bli endringer i det  

oppsatte programmet  
på grunn av nye smittevernregler 

i forhold til Covid-19. 
 

AUGUST 
 
Søndag 15. august 
11.00 Gudstjeneste med dåp 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
  
Søndag 22. august 
12.00 Gategudstjeneste 
 i Rådhusamfiet 
 Kaptein i Frelsesarmeen  
 Marit Byre Myklebust taler 
 Sang: Arvid Pettersen 
 Kollekt til Frelsesarmeens  
 matprogram 
 Arr.: Porsgrunn kristne råd 
 
17.00 Samlingsdag og velkomst  
 for ny prest 
 Preken ved prest Kjell A. Johansen 
 Gruppe fra Immanuelkoret 
 Vi starter med kirkekaffe 
 
Mandag 23. august 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Søndag 29. august 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Prest Kjell A. Johansen 
 
Mandag 30. august 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 

SEPTEMBER 
 
Torsdag 2. september 
11.00 Strikkekafé 
 
Søndag 5. september  
11.00 Gudstjeneste 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
  
Mandag 6. september 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 



 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

 

15.08 Grünerløkka Oslo 
 International Methodist Church Oslo 
 (IMCO). Prest Terje Nilsen 
22.08 Metodistkirkens teologiske seminar 
 Studentene 
 Rektor Hilde Marie Ø. Movafagh 
 Lærerne Roar G. Fotland  
 og Hilde Sanden-Bjønnes 
29.08 Moss. Diakon Lisa Kristin Hanielsen 
05.09 Fredrikstad.  
 Prest Ole Martin Andreassen 
12.09 Petrikirken Kjølberg 
 Prest Svein J. Veland 
 Diakon Marit Kristine Danielsen 
19.09 Porsgrunn 
 Prest Kjell Arild Johansen 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
26.09 Larvik 
 Prest Idar Halvorsen 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

Kirkeskyss 

 

 
Tirsdag 7. september 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 9. september 
11.00 Formiddagstreff 
 Leif Refsdal viser bilder fra   
 «Gamle Porsgrunn» (del 2) 
 Andakt:  Prest Kjell Arild Johansen 
 Bevertning og utlodning 
 
Søndag 12. september 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 sammen med Skien menighet 
 Nattverd. 
 Skien Metodistkirkes Sangkor 
 Prestene Andreas Kjernald og 
 Kjell Arild Johansen medv. 
 
Mandag 13. september 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 14. september 
19.00 Misjonsgruppa 
 Årsmøte. Bevertning. 
Torsdag 16. september 
11.00 Strikkekafé 
 
Søndag 19. september 
11.00 Gudstjeneste 
 Prest Kjell Arild Johansen 
 
Mandag 20. september 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 21. september 
18.00 Bønnegruppa 
 
Søndag 26. september 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
 Møtested for hele familien 
 Dåp 
 Preken: Prest Kjell Arild Johansen 
 Ledelse: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Utdeling av dåpsgaver 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot  
 og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Vigdis Borgen 
 Kaffe og vafler fra kl 18.30 
 
Mandag 27. september 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 30. september 
11.00 Strikkekafé 
 
 

15.08 Inger og Torleif Rygh 
22.08  Berit og Helge Asdahl 
29.08  Eli og Trond S. Olsen 
05.09  Turid Knustad og Bjørg Larsen 
12.09 Stian Abrahamsen og Eli L Ellingsen 
19.09 Ellen Andersen og Atle Myhre 
26.09 Leif Refsdal og ?  

Kirkeverter 

 
15.08 Solveig Bjerkseth og Eli L. Ellingsen 
22.08 Unni Halvorsen og Kari Palmgren 
29.08 Ellen Andersen og Grethe Pedersen 
05.09 Turid Knustad / Irene Varlo Øverbø 
12.09 Stian Abrahamsen og Anne Hvoslef 
19.09 Erik A. Hansen og Heidi Tangen 
26.09 Solveig Bjerkseth og Eli L. Ellingsen 

Tellere 



Arve Berntsen 

døde 10. juni 73 år gammel. Arve 
vokste opp i Porsgrunn og ble opptatt 
som medlem i menigheten i 1963. Han 
var bosatt på Lillehammer, og ble der-
for bisatt fra Lillehammer kirke. Vi ber 
om Guds trøst og styrke for hans kjære 
Merete. 
 

Walter Gerald Mustard 

døde 24. juni 88 
år gammel.  
Gerald var født i 
Rocky Gap i Vir-
ginia, USA, og 3. 
generasjons me-
todistprest siden 
moren var lokal-
pastor og beste-
faren såkalt 
«Circuit Rider».  
 

Etter flere år 
som menighets-

prest utdannet han seg innenfor pasto-
ral-klinisk sjelesorg, og tok sin doktor-
grad ved Iliff School of Theology i Den-
ver, Colorado. Gerald fortalte følgende: 
«Jeg fikk et kall til å hjelpe mennesker 
gjennom samtaler med dem. Jeg fikk 
en evne til å lytte til folk slik at de vå-
get å åpne seg. Slik har jeg fått følge 
mange gjennom det de kjempet med i 
livet». 
 

På St. Elisabeth Hospital i Washington 
DC hadde han ansvaret for den pasto-
ral-kliniske utdannelsen. Hit kom også 
Anne Marie sammen med en venninne 
for å studere. Selv om begge var luthe-
ranere - og Anne Marie på vei mot or-
dinasjon som prest - endte begge opp 
med å gifte seg med hver sin metodist-
prest.  
 

Gerald kom til Norge i 1986. To år se-
nere ble han rektor ved Metodistkir-
kens teologiske seminar og bibelskole i 
Bergen. Med sin gode og innsiktsfulle 
tjeneste fikk han sette dype avtrykk i 
prestestudentenes liv.  
 

For 15 år  siden  flyttet  Anne Marie og  

 Minnes i takknemlighet

og Gerald til Porsgrunn. Her engasjer-
te de seg både i Østre Porsgrunn me-
nighet og Metodistkirken. 
 

Våre tanker og bønner går til hans 
kjære Anne Marie, og til datteren Peg-
gy og sønnen Mark med familier i 
USA. Begravelsen foregikk fra Stathel-
le kirke fredag 2. juli. 
 
Berit Eikeland 
døde 11. juli 80 år 
gammel. 5 år gam-
mel kom Berit til 
Porsgrunn etter å 
ha blitt adoptert av 
Jenny og Sverre 
Berhard Torgersen. 
Fram til da hadde 
hun bodd på barne-
hjem i Oslo. 
 

Etter diverse jobber 
og skoler bestemte 
Berit seg for å ta 
sykepleierutdannelse ved Betanien 
Sykepleieskole i Oslo. I 1965 begynte 
hun å arbeide ved Betanien Hospital i 
Skien.  
 

I 1967 giftet hun seg med Kjell Eike-
land og bodde først noen år i Tøns-
berg og deretter Stathelle hvor Kjell 
var diakon i Den norske kirke. Etter å 
ha flyttet til Porsgrunn, engasjerte 
begge seg i vår menighet. Berit hadde 
spesielt et hjerte for misjonsarbeidet. 
 

For 25 år siden ble det oppdaget at 
hun hadde fått leddgikt. Hun måtte 
slutte å jobbe, og senere ble helse-
situasjonen blitt gradvis forverret.  
 

Berit hadde likevel et positivt syn på 
livet, og sa: «Selv om livet har hatt 
sine utfordringer, har det vært godt». 
Hun følte at Gud så henne og tok vare 
på henne gjennom livet. 
 

Våre tanker og bønner går til hennes 
tre døtre Benedikte, Kristin og Ing-
unn. Begravelsen foregikk fra Meto-
distkirken i Porsgrunn tirsdag 20. juli. 
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DAB: Radio MG - FM 97,4, 106,4, 107,4 

 

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

  
 

  

  

  

 



 
Vi takker hjertelig for alle gaver til me-
nighetsbladet i mai, juni og juli. Til 
sammen har vi mottatt kr 4.000 fra:  
 

Jorunn og Thor Skott Hansen, Kollekt 
(2.5), Inger Liv Høilund, Guri Veel 
Svendsen, Ingebjørg Aaltvedt, Siri 
Bente Kørret, Gunnar Palmgren, Odd-
var Gøystdal, Inge Johanne Vik, NN, 
kollekt (6.6), M.K., Sissel Hjelstad, 
kollekt (27.6), Reidun A. Hansen, 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 mot fjellene.  
Hvor skal min hjelp komme fra?  

Min hjelp kommer fra Herren, 
himmelens og jordens skaper.  

Han vil ikke la din fot vakle, 
din vokter vil ikke blunde!  

Se, han blunder ikke og sover ikke, 
Israels vokter. Herren er din vokter, 

Herren er din skygge  
ved din høyre hånd.  

Solen skal ikke skade deg om dagen, 
heller ikke månen om natten.  

Herren skal bevare deg fra alt ondt. 
Han skal bevare ditt liv.  

Herren skal bevare din utgang  
og din inngang fra nå og til evig tid. 

 

Salme 121,1-8 

Hjertelig takk 
for ”koronabesøk i døren” av Vidar 
prest med nydelige roser i anledning 
min 80 års dag! Det satte jeg pris på! 
Gud velsigne oss alle! 
Aadne Myhre 
 

Tusen takk 
for koselig besøk av Vidar prest og 
vakker blomsterbukett fra menigheten 
som jeg fikk til min 70 årsdag! 
Liv Johannessen 
 

Tusen takk 
for hyggelig hilsen til 75 årsdagen min 
med overraskende hilsen i posten med 
blomsterkort fra menigheten! Jeg 
setter stor pris på menigheten i 
Porsgrunn, og kommer alltid til å være 
takknemlig for hva menneskene der 
har betydd for meg i livet mitt. 
Astrid Saue 
 

Tusen hjertelig takk 
til menigheten for en fin 
blomsterbukett og til presten for 
hyggelig besøk i anledning min 70 
årsdag! 
Nils Georg Weisser 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  
20. september 2021 

Denne gangen: 
Anne Sara Lie Ellingsen 

som utfordrer: 
Karl Anders Ellingsen 

Takk 



Returadresse: 
Metodistkirken 

 

Ada Thomassen Lie 
ble døpt søndag 9. mai.  Vi gratule-
rer Christine Thomassen og Martin 
Lie med datteren, og ber om Guds 
velsignelse over familien! 
 

Ida-Maria Bjørklund-Thorsen 
ble døpt søndag 16. mai. Vi gratu-
lerer foreldrene Ingrid Thorsen og 
Aksel Stian Bjørklund, og store-
søster Ella Sofie, og ber om Guds 
velsignelse over familien! 

 

Sprell levende starter mandag 6. september 
 

Når? Hver annen mandag kl.17.00-18.15 
Hvem? For barn 1-7 år 

Hva? Sang, lek, andakt, aktiviteter, «noe å spise»,  
fellesskap m.m. 

Antallsbegrensninger som følge av koronarestriksjonene gjorde at det ble 
arrangert egne dåpsgudstjenester i mai med kun innbudte til stede. 

 


