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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.  

 

Velsignet er 

Herren, for 

Han hører 

min bønn! 
 

Salme 28.6 

 
 

 

Velkommen til høsttakkedag  
og konfirmantjubileum 

 

søndag 24. oktober kl. 11.00 
 

(Bildet: Rebekka D på Pixabay) 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

 

En bank hadde for en tid tilbake en annonse med følgende overskrift: 
«Hva banker hjertet ditt for?». Annonsen fortalte at banken ville feire og opp-
muntre frivilligheten ved å dele ut en million kroner til gode prosjekter i lokalmil-
jøet. Lista av mottakere var mangfoldig.  
 

For mange av oss handler det hjertet banker for om troen vår og me-
nigheten vi tilhører. Uansett forteller det om hva som er drivkraften i våre liv, 
som engasjerer, som får vår tid og oppmerksomhet, og hvor vi bruker evner og 
krefter.  
 

«Det er ikke nok at hjertet banker. Det må banke for noen og for noe», 
skrev den danske forfatteren og presten Johannes Møllehave. Jesus ga oss ret-
ningen for denne «hjertebanken» da han oppsummerte budene i to setninger: 
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din 
forstand …Du skal elske din neste som deg selv» (Matt 22,37-39).  
 

Vi metodister kjenner uttrykket «det varme hjertet»  fra John Wesleys 
skjellsettende opplevelse i Aldersgate Street 24. mai 1738. For Wesley var det 
øyeblikket da han kjente seg elsket og tilgitt av Gud. Jeg tenker at det varme 
hjertet handler like mye om et hjerte som banker for Jesus og som brenner for å 
dele evangeliet med andre. 
 

Gud ønsker å bruke oss. Derfor kaller han mennesker ti l tjeneste på 
mange områder - ikke bare som prester og diakoner. Kanskje hjertet ditt banker 
for å drive søndagsskole eller ungdomsarbeid? Eller til å arbeide med sang og 
musikk i menigheten? Mulighetene er mange når drivkraften i livet er kjærlighe-
ten til Jesus og våre medmennesker. Og finnes det noe større og viktigere enn å 
formidle evangeliet om Jesus slik at liv, familier og samfunn kan forandres? Da 
handler det om å følge det som ditt hjerte banker for. 

(Utdrag fra en artikkel jeg skrev til «Baksiden» i Brobyggeren i mai 2021) 



Vi er i gang igjen! 
Det merkes både en lettelse og en 
glede over at vi igjen kan ha våre fas-
te aktiviteter og samlinger i kirken. Vi 
har hatt en god oppstart med bra  
besøk både på gudstjenester og For-
middagstreff. I tillegg ser det ut til at 
«Sprell levende» får flere barn enn 
tidligere.  

Når myndighetene nå har opphevet 
koronarestriksjonene - blant annet en-
metersregelen og kravet om faste til-
viste sitteplasser - kan vi igjen ta alle 
plassene i kirkerommet i bruk. Det 
betyr mye. Takk for innsats, hjelp og 
tålmodighet i forhold til alle smitte-
vernreglene! Det har vært krevende til 
tider, men viktig. 

 

Misjonssøndag 
Misjonskomiteen er 
ansvarlig for guds-
tjenesten søndag 3. 
oktober. Vi får da 
besøk av Liv Berit 
Carlsen som  bor på 
Lillestrøm og er or-

dinert diakon i Metodistkirken. For et 
par år siden var hun på reise til Libe-
ria og besøkte blant annet Velley-ta 
hvor vår menighet har bygget skole 
og kirke. Hun vil derfor både fortelle 
og vise bilder fra dette besøket. 
 

Høsttakkedag og  
konfirmantjubileum 
Det har vært tradisjon i menigheten i 
mange år med høsttakkedag - eller 
høstofferdag som den gjerne er blitt 
kalt. Da pyntes alteret med høstens 
grøde som et uttrykk for vår takk for 
Guds omsorg. Samtidig inviteres vi til i 
takknemlighet å gi vårt høstoffer. Må-
let for høstofferet er kr 20.000. 
Denne gangen inviterer vi også til 
konfirmantjubileum. Invitasjonen vil 
gå ut til de som det gjelder om kort 
tid, og vi håper så mange som mulig 
vil takke ja. 
Prest Kjell Arild Johansen har preke-
nen og Immanuelkoret synger. Vi sat-
ser på at vi kan gjennomføre kirke-
kaffe denne søndagen. 

Allehelgens-
dag 
Også i år invite-
rer vi til gudstje-
neste på Allehel-
gensdag hvor vi 
vil ha en minne-
stund med lystenning for de av våre 
medlemmer som er døde det siste året. 
I den forbindelse vil det bli sendt invi-
tasjon til deres familier. Prest Vidar 
Sten Bjerkseth er ansvarlig for gudstje-
nesten. Immanuelkoret synger. 
 

Menighetsmøte 
Vi inviterer til menighetsmøte torsdag 
18. november med besøk av tilsyns-
prest Knut Refsdal. Menighetsrådet har 
invitert han til å komme og fortelle og 
innlede til samtale om «Metodistkirken 
mot 2030» med utgangspunkt i tilsyns-
prestenes tale til Årskonferansen i år. 
Vi håper mange vil prioritere denne 
kvelden for å få mer kunnskap om hva 
som skjer i kirken og planer for årene 
som kommer. 
 

Nytt medlem 
Vi ønsker Karl Anders Ellingsen velkom-
men som nytt medlem etter å ha blitt 
overført fra Centralkirken i Oslo! Han er 
til daglig redaktør av Metodistkirkens 
hovedorgan «Brobyggeren», og flyttet 
til Porsgrunn for et år siden. 

 

Takk for varm  
velkomst! 
Jeg ønsker å takke me-
nigheten og Vidar prest 
for den varme og gode 
mottakelsen jeg som ny 
prest, har fått fra dere! 
Jeg gleder meg til å fort-
sette min tjeneste i 
Porsgrunn og til å bli 

bedre kjent med dere. Når dette skri-
ves, har jeg akkurat hørt statsministe-
ren fortelle at i morgen blir det norma-
le tilstander i landet vårt. Det er jeg 
glad for. Da kan jeg jo gå fra bord til 
bord og snakke med dere når vi møtes 
i kirken! Tusen takk! 
Hilsen Kjell Arild 



Misjonsgruppa: 
90 år i misjonens tjeneste 

 

Misjonsgruppa (MK) er en kvinnegrup-
pe som møtes hver annen tirsdag i 
måneden til fellesskap med fokus på 
misjonsarbeidet, andakt og bevert-
ning. MK ble stiftet allerede i 1931 og 
har altså holdt på sammenhengende i 
90 år. Ofte har de besøk av en gjest 
som forteller fra et misjonsprosjekt. 
De har også arbeidsmøter hvor de 
pakker nødhjelp og «Perlemøter» hvor 
de deler med hverandre. 
  
På grunn av nedstengning som følge 
av pandemien, var  det ikke mulig å få 
avholdt årsmøtet før 14. september. 
Vanligvis er jo årsmøtet i februar. Den-
ne gangen var 23 personer til stede - 
derav 3 menn(!). 
 
Årsmøtet ble ledet av Anne-Lise Hæ-
geland som er MK’s leder. Hun tente 
først et lys for å minnes Berit Eikeland 
som døde i juli i år. Deretter leste sek-
retæren, Unni Halvorsen, årsmel-
dingen for 2020. Det var flere møter 
som ble avlyst i fjor, blant annet den 
tradisjonelle misjonsfesten i septem-
ber. Kassereren, Heidi Tangen, kunne 
fortelle at Misjonsgruppa i 2020 sendte 

 

kr 34.656,- til 
misjonskonto-
ret. Det må sies 
å være et svært 
bra resultat på 
bakgrunn av 
redusert møte-
virksomhet.  
 
Det ble også 
gjennomført 
valg, hvor hele 
styret ble gjenvalgt, Etter kaffepausen 
var det perlemøte, hvor flere av dame-
ne benyttet anledningen til å gi sine 
«perler». 
 

Tirsdag 12. oktober inviterer MK til 
møte med redaktør Karl Anders Elling-
sen som forteller fra Metodistkirkens 
misjonsarbeid.  Da vil også 90-års jubi-
leet bli markert. 
 
Signe Rygh Søvde er gjest tirsdag 9. 
november. Hun driver organisasjonen 
«Women and Children Supportteam 
International» som arbeider blant ma-
saifolket i Kenya. Det var en drøm som 
ble realisert da hun i mai 2019 kunne 
åpne helsesenter for fødende kvinner i 
Nairobi.  

Styret i Misjonsgruppa (fra venstre): Inger Lise Refsdal, Anne-Lise Hægeland 
(leder), Unni Halvorsen, Grethe Solhaug Hansen, Turid Knustad, Heidi Tangen, 
Berit Asdahl og Torhild Dahl Lie. Foto: Leif Refsdal 



 

KOLLEKTER pr 31.08.2021 
 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  66.664 
  53.592 

  300.000 
   4.000 
20.000     

- 
23.336 

467.592 

Kollekt 
33.506 
63.174 

310.450 
2.891 

21.660 
- 

19.701 
451.382 

Nye kirkevinduer  
er nå i produksjon 

Endelig kunne forvaltningskomiteens 
leder informere om at nye kirkevin-
duer nå er i produksjon hos Bjer-
vamoen Trevare AS i Lunde. Nå skal 
de sendes til Larvik hvor det skal set-
tes inn glass. Bestillingstiden på glas-
set er ca 6 uker. Foreløpig er det de 
tre små vinduene mot vest og det 
store der inngangsdøra var tidligere 
som er i produksjon. 
Totalprosjektet er på ca kr 800.000 
forutsatt at vi får tillatelse til å produ-
sere nye. Hvis ikke blir kostnaden ve-
sentlig høyere. Så langt har vi samlet 
inn ca kr 650.000. Vil du bidra ti 
«Prosjekt nye kirkevinduer» kan du 
benytte Vipps 118446 eller vårt bank-
kontonummer 3000 34 44283. 

Oversikt kollekter 

Ny kontortid 
 
Menighetsrådet har godkjent at kon-
tortiden i kirken heretter fastsettes til 
torsdager kl 09.30 til 11.00. Kontoret 
vil da være betjent av en av prestene. 
Utover dette kan det gjøres avtale 
med prestene om trefftid. 

Nytt fra menighetsrådet 
 

Menighetsrådet hadde sitt første møte 
denne høsten torsdag 9. september. 
Det var mange saker på dagsorden, 
og vi vil gi litt informasjon om noen av 
disse. 
 

Chantal Nyarukundo ble rett før som-
meren ansatt som ny renholder. Vi 
ønsker henne velkommen som ny 
medarbeider! 
 

Etter innspill fra Diakonikomiteen ble 
det vedtatt å arrangere «middag for 
eldre» i slutten av november. Menig-
hetsrådet vedtok imidlertid å heve 
aldersgrensen på medlemmene som 
inviteres fra 70 til 75 år, og opprett-
holde en egenandel på kr 100. 
 

Smittevern har gjort at vi ikke har hatt 
regelmessig kirkekaffe på lenge. Rå-
det vedtok i sitt møte at vi skal starte 
opp igjen med kirkekaffe hver søndag 
så snart myndighetene vedtar full 
gjenåpning av samfunnet. 
 

Menighetsrådet har vedtatt en lokal 
beredskapsplan ved anklage eller mis-
tanke om seksuelle krenkelser. Med 
bakgrunn i denne vil alle med leder-
oppgaver bli bedt om å undertegne en 
egenerklæring.  
 
Elisabeth Moe Skreosen - leder 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 
 

OKTOBER 
 
Søndag 3. oktober 
19. søndag i treenighetstiden 
11.00 Misjonsgudstjeneste 
 Preken: Diakon Liv Berit Carlsen 
 Sang: Immanuelkoret 
 Etter gudstjenesten blir det  
 lysbilder fra besøk i Liberia 
 Ansvl.: Misjonskomiteen 
 
Mandag 4. oktober 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 5. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 7. oktober 
11.00 Formiddagstreff 
 Bitten Madsen underholder 
 Bevertning, andakt og utlodning 
 
Søndag 10. oktober 
20. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Marianne Larsen 
 
Mandag 11. oktober 
19.00 Immanuelkoret 
 Øvelse og årsmøte 
Tirsdag 12. oktober 
19.00 Misjonsgruppa 
 Informasjon om Metodistkirkens 
 misjonsarbeid ved redaktør  
 Karl Anders Ellingsen 
 Markering av 90 års jubileet 
 Bevertning. 
Torsdag 14. oktober 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 17. oktober 
21. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Kjell A. Johansen 
 Sang: Ragnhild Limstrand 
 

 
 
Mandag 18. oktober 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 19. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 21. oktober 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
  
Søndag 24. oktober 
22. søndag i treenighetstiden 
Høsttakkedag og konfirmantjubileum 
11.00 Gudstjeneste 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Prest Kjell Arild Johansen 
 Bevertning 
 
Mandag 25. oktober 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 28. oktober 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 31. oktober 
Bots– og bønnedagen 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 i Østre Porsgrunn kirke 
 Nattverd 
 Sokneprest Lars Ivar W. Bratsberg 
 Prest Kjell A. Johansen 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot  
 og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Kjell Arild Johansen 
 Musikk: Turid E. Walaas og  
 Lene Aabjørnsrud 
 Kaffe og vafler fra kl 18.30 
 
 

NOVEMBER 
 
Mandag 1. november 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 2. november 
18.00 Bønnegruppa 
  



 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

 

03.10 Metodistkirken Nasjonalt Arbeid 
 Styret og leder Magnus Løvland 
10.01 Horten. Prest Hilde Sanden-Bjønnes 
 Lokalpastor Kirsten Eika Amsrud 
17.10 Hvittingfoss. Prest Andreas Kjernald 
24.10 Skien. Prest Andreas Kjernald 
31.10  Øståsen. Prest Steinar Hjerpseth 
 Diakon Olav Øgreid 
07.11 Drammen.  
 Prest Anne Grete Spæren Rørvik. 
 Lokalpastor Unni Lise Vestøl 
14.11 Hønefoss. Prest Susan Gatwiri Mati 
 Bønn for kristne i Tykia og Irak 
21.11 Metodistkirkens barne- og  
 ungdomsforbund  
 Metodistkirkens Speiderkorps 
 Mbu-konsulent Ellen Irene Klepaker 
 Mbu-leder Lisa Kristin Hanielsen 
 Korpsleder Ole Martin Andreassen 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

Kirkeskyss 

 

 
Torsdag 4. november 
11.00 Formiddagstreff 
 «Sang, musikk og helse -  
 er det en sammenheng?» 
 Dagens gjest: Audun Kleppe 
 Bevertning, andakt og utlodning 
 
Søndag 7. november 
Allehelgensdag 
11.00 Gudstjeneste 
 Nattverd. Minnestund. 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth  
 Sang: Immanuelkoret 
 
Mandag 8. november 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 9. november 
19.00 Misjonsgruppa 
 Signe Rygh Søvde forteller fra  
 arbeidet blant masaiene i Kenya
 Bevertning. 
Torsdag 11. november 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 14. november 
25. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Kjell Arild Johansen 
 Sang: Hilde Høimyr og  
 Svend Åge Jakobsen 
 
Mandag 15. november 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 16. november 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 18. november 
19.00 Menighetsmøte 
 Tilsynsprest Knut Refsdal: 
 «Metodistkirken mot 2030». 
 Informasjon og samtale med  
 bakgrunn i tilsynsprestenes tale  
 til Årskonferansen 2021 

03.10 Marianne og Erik Larsen 
10.10 Inger og Torleif Rygh 
17.10  Turid Knustad og Bjørg Larsen 
24.10  Berit og Helge Asdahl 
31.10  Eli og Trond S. Olsen 
07.11 Stian Abrahamsen og Eli L Ellingsen 
14.11 Ellen Andersen og Atle Myhre 
21.11  Turid Knustad og Bjørg Larsen 

Kirkeverter 

 

03.10 Unni Halvorsen / Kari Palmgren 
10.10 Ellen Andersen / Grethe Pedersen 
17.10 Stian Abrahamsen / Anne Hvoslef 
24.10 Turid Knustad / Irene Varlo Øverbø 
31.10 Erik A. Hansen / Heidi Tangen 
07.11 Solveig Bjerkseth / Eli L. Ellingsen 
14.11 Unni Halvorsen / Kari Palmgren 
21.11 Ellen Andersen / Grethe Pedersen 

Tellere 

 



VIELSE OG DÅP 

Fernanda Øvringmo og Daniel 
Eikland Myhre ble viet lørdag 18. 
september.   I  samme   seremoni   ble  
Felix Øvringmo Myhre døpt. 
  

Vi gratulerer brudepar og dåpsbarn, og 
ber om Guds velsignelse over familien! 

DÅP 

Constance Nordfonn ble døpt 
søndag 15. august.   Vi gratulerer 
Therese Nordfonn og Arvid Langerud 
med datteren, og ber om Guds velsig-
nelse over familien! 
 

Formiddagstreffet 
Første treff på 1,5 år samlet hele 64 
personer (tross meteren!) til lysbilder 
fra gamle Porsgrunn. Nå er vi i gang! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minnes i takknemlighet 
Thor Skautvedt  døde  uventet 
22. august, og ble bisatt fra Eidanger 
kirke fredag 31. aug. 
Vi minnes Thor i takknemlighet, og 
takker for fellesskap og tjeneste i me-
nigheten!  
Våre ber om Guds trøst og styrke for  
hans kjære Solveig og familien! 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver til me-
nighetsbladet i august. Til sammen 
har vi mottatt kr 4.027 fra:  
 

Kollekt (1.8), Eldbjørg M. Helland, Pål 
Høegh-Larsen, Anne-Lise Hægeland, 
Signhild Walaas Lindvig, Heidi Elisa-
beth Stangeland Lilleberg, Oddvar 
Gøystdal, Thor Skautvedt, Eva A., Ing-
ebjørg Aaltvedt, Tove Sørensen. 
 

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 

 

  
Det er så mange gode bibeltekster som 
jeg er glad i. Når jeg må velge en, så 
blir det historien i Lukas 7, 36-50 om 

kvinnen som vasket Jesu føtter og fikk 
syndene tilgitt. Det er en fortelling som 
forteller oss mye om kjærligheten Gud 

viser oss gjennom sin sønn Jesus,  
og om oss mennesker.  

 
Hennes mange synder er tilgitt, derfor 
har hun vist stor kjærlighet. Men den 

som får lite tilgitt, elsker lite.  
 

Lukas 7,47 
 

Tusen takk 
for blomsterkort da jeg fylte 70 år! Jeg 
fikk denne hyggelige overraskelsen da 
vi kom hjem etter reise. Vi har fortsatt 
gode venner i menigheten og mange 
gode minner fra tiden i Porsgrunn. 
Takk også for menighetsbladet som vi 
leser med interesse! 
Geir Bilsbak 
 
Tusen takk 
for nydelige roser, og for koselig 
besøk av presten på min 85 års dag! 
Bjørg Larsen 
 

Takk 
til menighet og prest for blomster og 
besøk på min 80 års dag! 
Eli Lisbeth Ellingsen 
 
Tusen takk 
for besøk av Vidar prest med hyggelig 
hilsen og blomster til min 75 års dag! 
Helge Asdahl 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  
12. november 2021 

Denne gangen: 
Karl Anders Ellingsen 

som utfordrer: 
Arne G. Ellingsen 

Takk 

Menighetens visjon: 
Vi bryr oss  
- fordi Kristi  
kjærlighet  
oppmuntrer  
oss til tjeneste 

 

FØLG OSS PÅ NETTET 
Har du lyst til å holde deg oppdatert 

på hva som skjer i menigheten? 
Følg oss gjerne på nettet på 

www.metodistkirken.no/porsgrunn 
eller Facebook på  

Metodistkirken Porsgrunn 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

  

JULEMESSE 
 
Vi inviterer til julemesse i kirken  
lørdag 4.desember kl 10.00. 
 

Det blir salg av sokker, votter, kaker, 
syltetøy, forklær, julepynt m.m. 
 

Det vil være åpen kafeteria hele dagen. 
 

Vi gjør som i fjor og tar forhåndsbestil-
ling på kaker fra mandag 4. oktober. 
Det betyr at du er garantert å få det du 
ønsker av førsteklasses julekaker. Mer 
informasjon om varer og bestilling vil 
bli lagt ut på menighetens nettside. 
 

Følgende julekaker kan bestilles: 
 

- Krumkaker 
- Kransekakestenger 
- Lefser 
- Havreflarn 
- Serinakaker 
- Makroner 
- Marengs 
- Brune pinner 
 

I tillegg blir det salg av diverse sylte-
tøy: Bjørnebær, molter, fiken, plommer 
m.m.  
 

Bestillingen skjer til: 
Lillian Iversen tlf. 410 35 125 eller  
Elisabeth Skreosen tlf. 902 24 602 
  

 

JULEMESSELOTTERIET 
 

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og sel-
ger lodd via menighetens nett– og 
facebookside.  
 

Det blir en egen loddbok med gevins-
ter for barn. Av gevinster kan vi nev-
ne dukke med tilbehør, lego, pusle-
spill, bøker m.m. 
 

Gevinster på hovedboka blir blant 
annet kransekake, matkurv, frukt-
kurv, sengesett, badehåndkle m.m. 
 

Har noen lyst til å bidra med gevins-
ter, er vi takknemlig for det.  
Gevinstene kan leveres til: 
Lillian Iversen tlf. 410 35 125 eller  
Elisabeth Skreosen tlf. 902 24 602 
 

Loddtrekningen skjer i kirken  
lørdag 4. desember kl. 16.00. 
 

Velkommen til en hyggelig dag! 
Vi gleder oss! 
 

Hilsen Julemessekomiteen 

 


