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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.  

 

De skal gi 

ham navnet 

Immanuel: 

Gud med 
oss 

Matt 1,23 

 
 

 

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus,  
for han skal frelse sitt folk fra deres synder. 
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Prest Kjell Arild Johansen 

Vi er inne i den mørkeste tiden på året. Da jeg var liten var det spen-
nende  når det begynte å bli mørkt på kveldene. Jeg har vokst opp i en av de 
eldste bygårdene i Horten nær parken Lystlunden og jeg kan fremdeles huske 
hvordan det var å gå rundt i mørke med lommelykter. Det var mange kroker i 
slike gamle bygårder for ikke å snakke om alle gjemmestedene i parken. Når du 
lyste med den lille lykten slo ofte hjertet fortere i våre små  barnekropper, hva 
skjulte det seg inni de mørke krokene? 
 

Dette gav næring til de allerede fantasifulle bildene barnehjernene 
hadde opparbeidet seg og spenningen var til å føle på. I mørket var allting likt, 
ingenting skilte seg spesielt ut før lyset fra lommelykten traff det. Slik var det 
også med barna som lekte i mørket. Først når lyset kom på oss, så vi hvem som 
var hvem. Lyset har mange sider. Det skaper liv og åpenbarer ting i mørket, men 
blir også brukt som symbol for kunnskap og innsikt. 
 

Det er viktig at vi som menighet prøver å kaste lys på urettferdighet og 
hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon. Når lyset åpenbarer de forskjellige 
menneskene og problemene vi har rundt oss så blir skyggene til levende fargeri-
ke medmennesker som alle har individuelle store verdier. 
 

Det å bli kjent med nye mennesker på denne måten er minst like spen-
nende som da jeg var barn og gikk rundt med lommelykten om kvelden. Nå er 
ikke bare spenningen inne i hodets fantasiverden, men i virkeligheten rundt meg. 
Det er ekte mennesker. 
 

Konfucios sa: «Det er bedre å tenne et lys i mørket enn å forbanne 
det». I dette ligger håpet og troen at det nytter å hjelpe. Å ha omsorg for sin 
neste er å være lys. Dette er også Guds vilje og tanke med oss mennesker. At vi 
er til for hverandre. Kanskje du må være et lys for et menneske i dag, mens i 
morgen trenger du å kjenne andres omsorg for deg. 
 

Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, 
noen må være de svakes bror, Gud la din vilje skje på jord. 



Nå kommer 
kirke-
vinduene 
I månedsskiftet 
november-
desember vil de 
nye kirkevindu-
ene bli montert.  
Det er Tele-
mark Byggteam 
AS som har fått 
oppdraget med 
å montere dem. Vinduene er produ-
sert hos Bjervamoen Trevare AS i 
Lunde. I første omgang er det de tre 
små vinduene mot vest og det store 
der inngangsdøra tidligere var som 
blir skiftet. 
Gaver til «Prosjekt nye kirkevinduer» 
kan du vippse 118446 eller vårt bank-
kontonummer 3000 34 44283. Husk å 
markere hva beløpet gjelder. 
 

Julemesse 
Lørdag 4. desember går årets jule-
messe av stabelen. Det er blitt jobbet 
iherdig gjennom året for å ha fine ting 
å selge. «Messegjengen» tilbyr både 
kaker, syltetøy, votter, sokker, for-
klær, julepynt m.m. I tillegg pågår et 
lotteri med mange fine gevinster. 
Det er fortsatt mulig å forhåndsbestille 
julekaker. Du finner mer informasjon 
om dette på nettsiden vår. 
Inntekten av julemessa går til 
«Prosjekt nye kirkevinduer» og til vårt 
nye misjonsprosjekt i Zimbabwe. 

Julekonsert 
Immanuelkoret inviterer sammen med 
Metodistkirkens Sangkor fra Skien til 
julekonsert søndag 5. desember. Kore-
ne vil ha hver sine avdelinger i tillegg 
til at de vil danne felleskor. Eriko Saito 
og Helene Bråthen Hørta medvirker 
som solister. Det blir juletanker ved 
prest Kjell Arild Johansen. Konserten er 
gratis, men det blir tatt opp kollekt. 
 
Førjulsgudstjeneste i Skien 
Tradisjonen tro inviterer Speidermusik-
ken i Skien til førjulsgudstjeneste fjerde 
søndag i advent. I tillegg til korpset 
deltar Skien Metodistkirkes Sangkor og 
prest Kjell Arild Johansen som har an-
dakten. 
 
Julehøytiden 
Julaften blir det julegudstjeneste for 
hele familien. I år er det prest Kjell 
Arild Johansen som er ansvarlig for 
den. Med seg har han en blåsegruppe 
som spiller både før og i gudstjenesten, 
og en sanggruppe som er satt sammen 
for anledningen. 
Merk at høytidsgudstjenesten første 
juledag er flyttet til kl.12. Her medvir-
ker Immanuelkoret og prest Kjell Arild 
Johansen. 
 
Høstofferet 
Vi takker for kr 19.544 i høstoffer! Det 
betyr at vi mangler kr 456 for å nå 
budsjettet. 

 

Velsignet jul og godt nytt år! 
Vi ønsker menighetens medlemmer, menighetsbarn og venner  

en fredfull jul og Guds gode velsignelse over det nye året! 
Vi hilser spesielt til dere som er syke, eldre og ensomme! 

Elisabeth Moe Skreosen - leder av menighetsrådet 
Kjell Arild Johansen - prest 

Vidar Sten Bjerkseth - prest 
 
 

Julehilsen 
En velsignet og fredfull jul  

og et godt nytt år ønskes våre prestepar, 
Nina og Kjell Arild Johansen, og   

Solveig og Vidar Sten Bjerkseth med familier!  
Elisabeth Moe Skreosen - leder av menighetsrådet  

Ole Geir Pedersen - leder av personalkomiteen 



 

Nytt misjons-
prosjekt  

i Zimbabwe 
 

I Zimbabwe har lands-
byen Chipondamudzi 
strevd med å bygge 
klinikk siden 2000. De 
har også begynt på en 
bolig for sykepleiere 
for at det skal bli enk-
lere å få kvalifisert 
helsepersonell til 
landsbyen. 
 

Nå har de søkt Cha-
badza (det lokale nav-
net på Partnership in 
Development - et 
samarbeidsorgan mellom Norge og 
våre misjonsprosjekter) om hjelp til å 
ferdigstille prosjektet, samtidig som de 
har fått innvilget støtte til flere delpro-
sjekter. De skal bygge en avfallssta-
sjon for å håndtere sykehusavfall på 
en forsvarlig måte, og vannpumpe 
med flere tappekraner. Dette er rent 
vann som også skal være tilgjengelig 
for landsbyens befolkning, ikke bare 
klinikken. For å sikre jevn tilgang på 
strøm, skal det installeres solcellean-
legg. Da vil utstyr og lys være tilgjeng-
elig hele døgnet. For økt sikkerhet skal 
området gjerdes inn. 
 

Som en del av programmet har Cha-
badza lagt inn yrkesopplæring i pro-
sjektene sine. Det betyr at ungdom 
som er interessert kan følge de innlei-
de håndverkerne og få opplæring som 

 

Prosjektkomiteen i Chipondamudzi 
foran den halvferdige  

sykepleierboligen 
 

elektrikere, rørleggere, murere, flisleg-
gere eller snekkere. Dette har allerede 
hatt suksess i andre prosjekter hvor 
flere ungdommer har blitt tatt inn som 
lærlinger av bedrifter. Og i Chiponda-
mudzi vil det være mange ulike fag å 
få opplæring innen. 
 

Vår menighet er bedt om å finansiere 
totalt kr 150.000 til dette prosjektet i 
løpet av 2-3 år. Det har menighetsrå-
det gått inn for etter innstilling fra mi-
sjonskomiteen.  
 

Julaften vil derfor kollekten gå til dette 
prosjektet i tillegg til at deler av resul-
tatet fra julemessa også vil bidra.  

 
 

HILSEN FRA GALAI I LIBERIA 
I 2013 finansierte vi med gavemidler en bro til landsbyen Galai i Liberia. Vi har 
mottatt en hilsen som forteller at broen fortsatt er i god stand, og at de er nøye 
på å vedlikeholde den. Innbyggerne har dessuten utvidet veien slik at kjøretøyer 
lett kan komme fram på markedsdager. Innbyggertallet i landsbyen har vokst 
etter at de har fått skole og vannpumper. Dessuten har jordbruksprosjektet 
vokst. Grunnen til dette, forteller de, er brua som ble bygget. Dette har gjort 
landsbyen Galai kjent blant kjøpmenn som «en brødkurv» for lokale grønnsaker 
og «red oil». Prosjektledelsen skriver at de refererer til menigheten i Porsgrunn 
Metodistkirke som sine «Gudsendte hjelpere». 



Oversikt kollekter 
 

pr 31.10.2021 
 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  83.330 
  66.990 

  375.000 
   5.000 
20.000     
20.000 
29.170 

599.490 

Kollekt 
43.633 
77.424 

377.450 
3.191 

21.660 
19.544 
24.638 

567.638 

Minnes i takknemlighet 
 

Inger  
Johanne  
Holt  
(Bebi) døde 
4. oktober 
87 år gam-
mel. Bebi 
hadde fått 
med seg en 
sterk og 
trygg tro fra 
barndoms-
hjemmet, 

og den preget hennes liv. 17 år gam-
mel ble hun opptatt som medlem i 
menigheten og var aktiv hele sitt liv.  
Bebi var veldig musikalsk, og derfor 
sang hun og spilte piano sammen med 
venner i tillegg til å synge i Immanuel-
koret. 
 

I 1956 giftet hun seg med Dagfinn 
Holt, og sammen fikk de 4 barn. På 70
-tallet kom Jesusvekkelsen til Pors-
grunn og menigheten. I tillegg til sam-
lingene i kirken, åpnet Bebi og Dagfinn 
hjemmet sitt for denne ungdomsbøl-
gen som trengte å være sammen i et 
kristent fellesskap. På det meste kun-
ne opptil 70 ungdommer trenge seg 
sammen i kjellerstua. Dette var noe de 
samarbeidet om, for det å fortelle om 
sin  kristne  tro  var  viktig   for    dem 

 

 

begge. Denne ungdomsvekkelsen red-
det mange ungdommer og var også 
med å gi dem en tro på sin egen verdi. 
 

På mange vis opplevde Inger Johanne 
det meste av hva et liv kan inneha. I 
løpet av 6 år mistet hun 2 barn, 1 bar-
nebarn og sin kjære Dagfinn. Likevel 
mistet hun aldri håpet eller troen, og 
forble en gledesspreder helt til hun dø-
de.  
 

Vi vil savne hennes varme øyne og go-
de klemmer. Begravelsen foregikk fra 
Eidanger kirke 13. oktober hvor prest 
Vidar Sten Bjerkseth forrettet. 
 

Vi lyser fred over Inger Johannes min-
ne, og ber om Guds trøst og styrke for 
familien! 
 
Magnhild Johanne  
Bjune Hanssen 
døde 28. oktober nær 97 år gammel. 
 

Magnhild var fra Tønsberg og utdannet 
som lærer. I 1963 giftet hun seg med 
Rolf, og sammen fikk de datteren Frøy-
dis.  
 

Bisettelsen foregikk fra Metodistkirken i 
Porsgrunn 3. november hvor prest Kjell 
Arild Johansen forrettet.  
 

Vi lyser fred over Magnhilds minne, og 
ber om Guds trøst og styrke for fami-
lien! 
________________________________ 

Smittevern 
 

Pandemien er ikke over. Dessuten ser 
vi en økning i antall smittetilfeller i re-
gionen vår. Vi ber dere derfor fortsatt 
vise varsomhet i forhold til hvordan 
dere omgås med hverandre i kirken.  
 

Husk følgende: 
Er du syk med luftveisinfeksjoner eller i 
karantene, må du bli hjemme. 
Benytt håndsprit når du kommer til kir-
ken. 
 

Kirkevertene eller prestene vil inntil 
videre ikke håndhilse på de som kom-
mer til kirken. 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 
 

NOVEMBER 
 
Søndag 21. november 
Domssøndag / Kristi kongedag 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
 «Møteplass for hele familien» 
 Preken: Prest Kjell Arild Johansen 
 Utdeling av dåpsgaver 
 Markering av Mbu-dagen 
 Kirkekaffe 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for 
 livsmot og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Morten Sundquist 
 Musikk: Anne Opheim Hægeland 
 Kaffe og vafler fra kl 18.30 
 
Mandag 22. november 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 25. november 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 28. november 
1. søndag i advent 
11.00 Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Preken: Prest Kjell Arild Johansen 
 Sang: Immanuelkoret 
 (Ikke kirkekaffe pga middag for 
 menighetens eldre) 
 
Mandag 29. november 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 30. november 
18.00 Bønnegruppa 

 
 

DESEMBER 
 
Torsdag 2. desember 
11.00 Formiddagstreff 
 Tradisjonelt førjulsprogram med 
 sang, opplesning, julegrøt og  
 utlodning m.m.  
 Andakt: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Lørdag 4. desember 
10.00 Julemesse 
 Salg av sokker, votter, kaker, sylte-
 tøy, julepynt, forklær m.m. 
 Avsluttes med trekning  
 av lotteriene kl.16.00 
 
Søndag 5. desember 
2. søndag i advent 
18.00 Julekonsert 
 Skien Metodistkirkes Sangkor  
 Immanuelkoret 
 Andakt: Prest Kjell Arild Johansen 
 Kollekt 
 
Mandag 6. desember 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 9. desember 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
  
Søndag 12. desember 
3. søndag i advent 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Enkel kirkekaffe 
 
Mandag 13. desember 
17.00 Sprell levende 
 Luciafest og juleavslutning 
  
Søndag 19. desember 
4. søndag i advent 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 i Skien Metodistkirke 
 Speidermusikken 
 Preken: Prest Kjell A. Johansen 
  

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



Kirkeskyss 
 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 
21.11  MBU Metodistkirkens Barne– og 
 Ungdomsforbund: Konsulent Ellen 
 Irene Klepaker og leder Lisa Kristin 
 Hanielsen 
 Metodistkirkens Speiderkorps 
 Korpsleder Ole Martin Andreassen 
28.11  Lillestrøm. Prestene Beatrice N.  
 Johansson og Lars Erik Nordby 
05.12  Kragerø og Bamble. 
 Prest Harald Olsen 
12.12  Arendal. Prest Helene Benedikte 
 Granum-Aanestad 
19.12 Tistedal. Prest Beatrice Nekesa  
 Johansson 
2022 
02.01 Biskop Christian Alsted 
 Tilsynsprestene Ingull Grefslie og  
 Knut Refsdal 
09.01 Metodistkirkens hovedstyret 
 Leder Audun Westad  

 

JANUAR 
 
Torsdag 6. januar 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 9. januar 
16.00 Julefest for små og store 
 Gang rundt treet, leker, bevertning, 
 juleandakt m.m. 
 
Mandag 10. januar 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 13. januar 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Bård Stranheim 
 «Hva har Grenlandsindustrien og 
 John Wesley til felles?» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 
Søndag 16. januar 
11.00 Gudstjeneste 
 Prest Kjell Arild Johansen 

Kirkeverter 
 

21.11  Turid Knustad og Bjørg Larsen 
28.11  Eli og Trond S. Olsen 
05.12 Stian Abrahamsen og Leif Refsdal 
12.12  Berit og Helge Asdahl 
25.12 Ellen Andersen og Leif Refsdal 
2022 
02.01  Turid Knustad og Bjørg Larsen 
09.01 Marianne og Erik Larsen 

Tellere 

 

21.11 Ellen Andersen / Grethe Pedersen 
28.11 Stian Abrahamsen / Anne Hvoslef 
05.12 Solveig Bjerkseth / Eli L. Ellingsen 
12.12 Turid Knustad / Irene Varlo Øverbø 
25.12 Unni Halvorsen / Kari Palmgren 
2022 
02.01 Ellen Andersen / Grethe Pedersen 
09.01 Stian Abrahamsen / Heidi Tangen  

 

JULE– og  
NYTTÅRS- 
HØYTIDEN 
 I KIRKEN 
 

 
 

Julaften 24. desember 
14.45 Musikk ved blåsegruppa 
15.00 Familiegudstjeneste 
 Program for små og store 
 Sanggruppe 
 Prest Kjell Arild Johansen 
 Kollekt til misjonsprosjekt 
 
1. juledag 25. desember 
12.00 Høytidsgudstjeneste 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Kjell Arild Johansen 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag 2. januar 
11.00 Paktsgudstjeneste   
 Nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 



DÅP 
Emilia Dakota Bugtene ble døpt  
søndag 26. september. Vi gratulerer 
Viktoria Andersen og Sander Bugtene 
med Emilia, og ber om Guds velsignel-
se over familien! 

 
 

FORBEREDELSER  
TIL JULEMESSA 

Det er en ivrig og dyktig gjeng med 
damer som har møttes flere ganger 
både i kirken og hjemme hos 
«messesjefen» for å steke lefser den-
ne høsten. I år var det mulig å bestille 
på forhånd, og det salget har «tatt 
av». Derfor har det blitt ekstra bake-
dager for å møte etterspørselen. 
Julemessa er lørdag 4. desember. Der 
kan du også få kjøpt andre julekaker 
om du ønsker det. 

På bildet er «smøregjengen» i gang: 
(Fra v.) Kari Palmgren, Marianne Lar-
sen, Vigdis Rød-Knudsen, Liv Hæge-
land, Anne Hvoslef og «messesjefen» 
Elisabeth Moe Skreosen. 

 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

 KONFIRMANT-
JUBILEUM 
Vi inviterte tidligere 
konfirmanter til jubile-
umsmarkering søndag 
24. oktober. Dessverre 
passet datoen dårlig for 
flere som hadde lyst til 
å komme.  
(Fra v.) Anne Andresen 
(50 års jubilant), Anne 
Letting Gjeruldsen (40 
års jubilant), Ole Geir 
Pedersen og prest Kjell 
Arild Johansen. 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver til me-
nighetsbladet i september og oktober 
på tilsammen kr 4.938 fra:  
 

Irene og Leif, Randi Solli, Eva A, Kol-
lekt (19.9 og 26.9), Eva Snedal Oreda-
len, Elisabeth Walaas, Brit Wenche 
Nygård, Svein Gunnar Madsen, Nina S. 
Lervik, Kollekt (10.10. og 17.10), Ing-
er Liv Høilund, Ole Bjarne Amdahl, 
Oddvar Gøystdal, Bjørg Aag, Yngvar 
Sæll. 
 

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 

 

  
 
 

Etter et langt liv med Bibelen som venn 
og veileder, så er det mange bibelord og 

-vers som dukker opp i minnet. 
Når jeg må velge ett, så blir det ett som 
er et vitnesbyrd om Guds kjærlighet til 

oss alle - om vi bare vil ta imot. 
 

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist 
oss. Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!  

 
1 Joh 3,1 

Tusen hjertelig takk 
for en nydelig bukett på min 75 års 
dag! Takk til prest Vidar for hyggelig 
samtale, bibelvers og bønn! 
Karin Kristiansen 
 
Kjære menighet og venner 
Tusen takk for all oppmerksomhet, 
gaver og ikke minst blomster bl.a. fra 
menigheten og kirken sentralt i forbin-
delse med min 80 års dag! Det ble en 
dag over all forventning. Gud velsigne 
dere alle! 
Arne G. Ellingsen  
 
Tusen takk 
for koselig besøk av Kjella prest og for 
flotte roser fra menigheten til min 85 
års dag! 
Eldbjørg Helland 
 
Hjertelig takk 
for nydelige blomster og hyggelig be-
søk av presten til min 75 års dag!  
Thorild Dahl Lie 
 
Takk til Porsgrunn Metodistkirke! 
Vi vil med dette takke for medfølelse 
og gaver til LHL i forbindelse med 
Thor Skautvedts bortgang! En spesiell 
hilsen til medlemmene i kaffekomiteen 
vi var med i. Takk for forbønn! 
Hilsen fra Solveig med familie 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

31. desember 2021 

Denne gangen: 
Arne G. Ellingsen 

som utfordrer: 
Helge Asdahl 

Takk 

_________________________________ 
 
Takk 
for nydelige blomster til mamma, 
Inger Johanne Holts, båre! 
Hilsen Lina, Einar og Heidi, og Philip 
Holt 
 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

        Vil du gi en alternativ julegave? 
 

Metodistkirkens Misjonsselskap tilbyr gavekort  
som gir midler til ulike prosjekter. 
 

Vi selger gavekortene i kirken.  
Ta kontakt med kirkens kontor eller 
Leif Refsdal (tlf. 917 40 796 leif.refsdal@gmail.com). 
Se mer informasjon på www.misjonsselskap.no 

Julemesse i kirken 
lørdag 4. desember kl.10-16 

Her finner du både julekaker  
og fine julegaver. Du kan betale kon-

tant, med Vipps eller kort. 
 

Julemesselotteriet 
Vi har både hovedbok og egen loddbok 

med gevinster for barn.  
Prisen er kr 10 pr lodd. 

Trekning lørdag 4. des. kl.16 
 

Av gevinster kan vi nevne dukke med 
tilbehør, lego, puslespill, bøker m.m. 

Gevinster på hovedboka: Kransekake, 
matkurv, fruktkurv, jerngryte, lys fra 
Porsgrunn Porselen, sengesett m.m. 

 

På nettsiden og på Facebook  
finner du mer informasjon.  

 

Forhåndsbestilling av kaker eller kjøp 
av lodd kan sendes til Lillian Iversen: 

kasserer@porsgrunn.metodistkirken.no 
eller sms til tlf. 410 35 125 

 

JULEKONSERT 

 
Søndag 5. desember kl. 18 

 
Immanuelkoret 

Skien Metodistkirkes Sangkor 
 

Solister: 
Eriko Saito 

Helene Bråthen Hørta 
 

Felleskor 
 

Organist: Turid E. Walaas 
 

Juletanker ved  
prest Kjell Arild Johansen 

 
 

Fri entré - kollekt 


