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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.  

 

Herren skal 

trone som 

konge for 

alltid. 

Salme 29.10b 

 
 

 
 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, 

ja, til evig tid. 

Hebr 13,8 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

«Menigheter er på sitt beste når villige hjerter, hender og hoder fore-
nes om et felles oppdrag», uttalte pinsepastor Øystein Gjerme i forbindelse med 
lanseringen av boka si «Vi vil! - om frivillighet i menigheten».  
For oss er dette oppdraget gitt i det som er formulert som Metodistk ir-
kens misjon: «Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres». I tillegg 
har vi lokalt valgt følgende motto for vår menighet: «Vi bryr oss - fordi Kristi 
kjærlighet utfordrer oss til tjeneste». 
 

2022 er Frivillighetens år. Dette var bakgrunnen for at kong Harald i 
sin nyttårstale sa at en av de mest verdifulle bærebjelkene for enkeltmennesker 
og samfunnet er frivilligheten: «I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et 
skikkelig løft. Jeg vil oppfordre hver og én til å finne noe som passer for akkurat 
deg – smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller 
noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke felleskap – som er vårt 
beste vern i møte med vanskelige tider. Det er en gave vi gir til oss selv – og til 
hverandre.»  
 

Gud har kalt oss både som menighet og enkeltmennesker til å følge Je-
sus og gjøre hans gjerning der hvor vi er. Denne tjenesten er vi sammen om 
samtidig som hver enkelt av oss bidrar ut fra våre unike gaver og muligheter. 
Menigheten er en arena for fellesskap og tjeneste. Her er det mange oppgaver 
som skal fylles, og mange muligheter til å bruke seg selv til noe positivt, skapen-
de og viktig. 
 

Vi er heldige som har mange ivrige og dyktige frivillige - eller medarbei-
dere som jeg heller vil kalle dem - i vår menighet. I dag vil jeg rette en stor takk 
til alle sammen! Dere er alle like viktige uansett tjeneste. 
 

Synes du ordet «tjeneste» høres slitsomt ut? Vi tror at tjenesten Gud 
kaller oss til gir så mye tilbake. Vi tror at den bringer velsignelse på flere plan, 
bygger vår karakter, utvikler fellesskapet i menigheten, og styrker vår tro og re-
lasjon til Jesus. Hermed er du invitert til å ta kontakt for å bli en del av teamet!



 

Vi satser, men vet ikke hva 
som kan gjennomføres…. 
Etter enda noen uker hvor vi valgte å 
avlyse alle samlinger som følge av 
koronasituasjonen, starter vi opp igjen 
med friskt mot. Oppdaterte smitte-
vernregler som regjeringen kom med 
13. januar, gir oss flere muligheter. 
Likevel er det noen ting som ikke kan 
gjennomføres de nærmeste ukene. 
Derfor utgår både Formiddagstreffet 
og Immanuelkorets øvelser ut januar.  
 

Vi har derimot valgt å sette inn en 
fullstendig kalender fra og med fe-
bruar. Så må vi vurdere underveis hva 
som kan og ikke kan gjennomføres. 
Derfor er det viktig å sjekke nettsiden 
vår som vil bli kontinuerlig oppdatert. 

 

Menighetsrådet vedtok i høst å melde 
menigheten inn i Samarbeidsrådet for 
tros- og livssynssamfunn i Grenland 
(STL Grenland).  
 
Rådet ble etablert i Skien i 2016 og 
året etter utvidet til å omfatte hele 
Grenland. De arbeider ut fra STLs 
sentrale retningslinjer og har  i sine 
vedtekter som formål:  
 

 å bidra til et samfunn hvor alle 
kan leve sammen i fred, med 
forståelse og respekt for hver-
andre  

 å bidra til bedre kjennskap og 
kontakt mellom de ulike tros- 
og livssynssamfunn i Grenland  

 å aktivt forebygge og dempe 
mulige konflikter og bidra til et 
åpent og godt felleskap basert 
på FNs konvensjoner om men-
neskerettigheter og Den euro-
peiske menneskerettighetskon-
vensjon  

 å sikre likebehandling av tros– 
og livssynssamfunn 

 å arbeide internt og eksternt 
med sosialetiske spørsmål i et 
tros- og livssynsperspektiv  

 

Blant medlemsorganisasjonene finner 
vi både Den norske kirke, Den katols-
ke kirke, Baptistkirken, Pinsemenighe-
ter, Frelsesarmeen, Misjonskirken, 
Jesu Kristi kirke av siste dagers helli-
ge, Human-Etisk forbund og islamsk 
trossamfunn. 
 

Rådet har vanligvis 4 medlemsmøter 
og 2 åpne møter i året med ulike te-
maer som grunnlag for samtale og 
dialog. De har også hatt enkelte mar-
keringer som bl.a. å danne en ring 
rundt Skien Moske etter angrepet på 
moskeen i Bærum for et par år siden. 
 

I presentasjonen heter det at STL skal 
være preget av åpenhet, respekt, ær-
lighet, konstruktiv kritikk og fleksibili-
tet.  

 

Misjonsgudstjeneste 
Søndag 13. februar setter vi fokus på 
kirkens misjonsarbeid. Da kommer 
bistandskonsulent i Metodistkirkens 
Misjonsselskap Anne Ng Forster for å 
preke og gi informasjon fra kirkens 
misjonsprosjekter.  
 

Jazzgudstjeneste 
Vi har fortsatt et håp om at 
vi kan gjennomføre den tra-
disjonelle Jazzgudstjenesten 
med Gla’JazzGjengen søn-
dag 20. februar. Gruppa har 
spilt hos oss flere ganger 
før, og vi vet at dette pleier 
å bli en annerledes gudstje-
neste der salmer og sanger 
synges til friske jazzrytmer.  

 



Har du sittet i kirken og lurt på hva 
symbolikken er med de ulike figurene i 
fronten av kirken? 
 

Siden kristendommens begynnelse har 
teologer og kunstnere hatt glede av å 
finne paralleller og sammenhenger 
mellom de forskjellige tekstene i Bibe-
len. I kristen kunst har det ført til at de 
fire evangelistene blir representert ved 
hver sine symboler: Engelen eller et 
menneske med vinger for Matteus, lø-
ven for Markus, oksen for Lukas og 
ørnen for Johannes. Denne symbolik-
ken ble etablert i det 5-århundre, og er 
lite endret siden da. 
 

Symbolikken er hentet fra blant annet 
Åpenbaringen 4,6-7 hvor det står: «Og 
i midten, rundt tronen, var det fire 
skapninger…..Den første skapningen 
liknet en løve, den andre liknet en ok-
se, den tredje hadde ansikt som et 
menneske, og den fjerde liknet en fly-
gende ørn».  
 

Når Matteus symboliseres med en eng-
el eller et menneske med vinger, er det 
fordi han innleder sitt evangelium med 
det menneskelige - nemlig ved å føre 
Jesu stamtavle tilbake til Abraham,  
jødenes  stamfar. Samtidig  er  engelen 

 

den som formidler det gode budskapet 
- et budskap om kjærlighet, nåde og 
barmhjertighet. 
 

Markus forbindes med løven fordi hans 
evangelium begynner med historien 
om døperen Johannes - han som var 
røsten som ropte i ødemarken lik en 
løve som brøler. Samtidig er løven et 
symbol på kongelig makt og verdighet. 
Som en løve beseiret Jesus sine fien-
der og ble opphøyet ved sin oppstan-
delse. 
 

Oksen er i Bibelen et offerdyr. Evange-
liet begynner med Sakarjas (far til dø-
peren Johannes) sitt offer i templet. 
Slik peker Lukas på hvordan Jesus 
Kristus ofret seg selv for våre synder 
da han døde på korset.  
 

Det finnes flere tolkninger av ørnen 
som symbol for Johannes. En er at han 
begynner «ovenfra» med Ordet som 
ble menneske. Ørnen kan også symbo-
lisere Jesu himmelfart. Andre vil mene 
at ørnen symboliserer Den hellige ånd 
som våker over alt.  
 

Hver gang du er i kirken, får disse 
symbolene minne deg på budskapet i 
Guds Ord og alt det innebærer. 

Symbolikken i kirkerommet 



Rekordresultat for julemessa 

Oversikt kollekter 
 

pr 31.12.2021 
 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  100.000 
  80.391 

  450.000 
   6.000 
20.000     
20.000 
35.000 

711.391 

Kollekt 
51.524 
93.448 

459.050 
3.391 

21.660 
19.992 
30.931 

679.996 

Julemessa lørdag 4. desember endte med et rekordresultat på kr 62.330 netto. 
Det overgikk alles forventninger. For «julemessegjengen» var nok veldig spent 
på hvordan responsen ville bli. Allerede fra første stund var det stor trafikk. 
Ikke minst kaker og lefser forsvant fort. Mange tok seg også tid til kaffe, «noe 
å bite i» og en prat i kaféen. Mange kjente var innom, men også en del «nye 
ansikter». 
 

Resultatet av julemessa ble fordelt mellom vårt nye misjonsprosjekt i Zimbab-
we og prosjekt nye kirkevinduer. 
 

Vi takker alle som har handlet, kjøpt lodd eller bidratt på andre måter. En stor 
takk til Elisabeth og Lillian som har stått i spissen for julemessa. Lotteriet er 
trukket, og vinnerne kontaktet. 
 

På bildet er (fra v.) Solveig, Elisabeth, Liv, Lillian, Marianne, Marthe, Heidi, Ire-
ne og Anne klare til å ta imot de første kundene. 

Smittevern 
 

Vi ber deg fortsatt vise varsomhet i 
forhold til hvordan vi omgås med 

hverandre i kirken: 
 

Har du luftveisinfeksjoner eller er i 
karantene, må du bli hjemme. 

Benytt håndsprit når du kommer til 
kirken og etter bruk av toalettet. 

Munnbind skal benyttes både på vei 
inn i og ut av kirken, og når du ikke 

kan holde en meter avstand. 
«Faste tilviste plasser» betyr at du 
ikke kan flytte deg eller bytte plass. 

Vi registrerer alle deltakere. 
 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

JANUAR 
 

Torsdag 20. januar 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 

Søndag 23. januar 
4. søndag i åpenbaringstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Grethe Solhaug Hansen 
 Sang: Atle Myhre 
 Leder: Leif Refsdal 
 

Mandag 24. januar 
17.00 Sprell levende 
Torsdag 27. januar 
11.00 Formiddagstreff (avlyst) 
 
Søndag 30. januar 
5. søndag i åpenbaringstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 ved prest Vidar Sten Bjerkseth 
  

19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for 
 livsmot og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Tore Gulbrandsen 
  Scheldrup 
 Musikk: Christian Aas 
 Kaffe og vafler fra kl 18.30 
 
Mandag 31. januar 
19.00 Immanuelkorets øvelse 

 

FEBRUAR 
 

Tirsdag 1. februar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 3. februar 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 6. februar 
6. søndag i åpenbaringstiden 
11.00 Fellesgudstjeneste med Skien 
 Skien Metodistkirkes Sangkor  
 Preken: Prest Andreas Kjernald 
 Leder: Prest Kjell Arild Johansen 
 Nattverd 
 
Mandag 7. februar 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 8. februar 
19.00 Misjonsgruppa. Årsmøte 
Torsdag 10. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Eystein Andersen 
 Bildekåseri: Kirkebyggene våre - 
 om Metodistkirkens arkitektur 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 13. februar 
Såmannssøndag 
11.00 Misjonsgudstjeneste 
 Preken: Bistandskonsulent 
 Anne Ng Forster 
 Immanuelkoret 
 Representanter fra misjons-  
 komiteen medvirker 
 Misjonsoffer 
 
Mandag 14. februar 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 15. februar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 17. februar 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
  

Søndag 20. februar 
Kristi forklarelsesdag 
11.00 Gudstjeneste 
 Gla’JazzGjengen 
 Preken: Prest Kjell A. Johansen 

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

 
Det kan bli endringer i det opp-
satte programmet på grunn av 

nye smittevernregler  
i forhold til Covid-19. 

Sjekk kalenderen  
på nettsiden vår: 

www.metodistkirken.no/porsgrunn 



Kirkeskyss 
 
 

 
 
 

 
Kjøretjenesten må dessverre utgå  

inntil videre på grunn av  
koronatiltakene. 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 
 

23.01 Brobyggeren.  
 Redaktør Karl Anders Ellingsen 
 Andaktsheftet I Dag 
 Redaktør Øystein Brinch 
30.01 Mysen. Prest Ingull Grefslie 
06.02 Metodistkirkens Misjonsselskap 
 Leder Aart Huurnink 
 Misjonssekretær Øyvind Aske 
 Anne Ng Forster og Ragnar Falch 
13.02 Metodisthjemmet Bergen 
 Stiftelsen Betanien Oslo 
 Betanien Sykehus Bergen 
 Betanien Hospital Skien 
20.02 Ålesund. Prest Marianne Stensøe 
27.02 Sarpsborg. Prest Hilde Augensen 
06.03 Metodistkirkens Kvinner 
 Leder Camilla Gaarn Røed 

 
Mandag 21. februar 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 24. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Pensjonert sokne-
 prest Jan Terje Hanssen 
 Tema: Opplevelser etter 
 40 års prestetjeneste 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 27. februar 
Fastelavenssøndag 
11.00 Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Preken: Prest Kjell Arild Johansen  
 Sang: Marianne Larsen 
  
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for 
 livsmot og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Morten Sundquist 
 Musikk: Anne O. Hægeland 
 Kaffe og vafler fra kl 18.30 
 
Mandag 28. februar 
19.00 Immanuelkorets øvelse  
 

MARS 
 

Tirsdag 1. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 3. mars 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 6. mars 
1. søndag i fastetiden 
11.00 Gudstjeneste for små og store 
 Utdeling av dåpsgaver  
 Prest Vidar Sten Bjerkseth m.fl. 
 
Mandag 7. mars 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 8. februar 
19.00 Misjonsgruppa 

Kirkeverter 
 

23.01 Eli L. Ellingsen, Atle Myhre 
30.01 Stian Abrahamsen, Kari Palmgren 
06.02 Berit og Helge Asdahl 
13.02 Turid Knustad, Bjørg Larsen 
20.02 Ellen Andersen, Leif Refsdal 
27.02 Stian Abrahamsen, Kari Palmgren 
06.03 Marianne og Erik Larsen 

Tellere 

 

23.01 Erik A. Hansen, Anne Hvoslef 
30.01 Solveig Bjerkseth, Kari Palmgren 
06.02 Turid Knustad, Irene Varlo Øverbø 
13.02 Stian Abrahamsen, Anne Hvoslef  
20.02 Unni Halvorsen, Eli L. Ellingsen 
27.02 Kari Palmgren, Heidi Tangen 
06.03 Solveig Bjerkseth Grethe Pedersen 
 

 

Merk at menighetens årsmøte 
er fastsatt til søndag 27. mars.  

Menighetskonferansen vil finne sted 
etter gudstjenesten. 



3
0

0
0

 3
4

 4
4

2
8

3
 

  M
e
rk

 h
v
a
 i
n
n
b
e
ta

lin
g
e
n
 g

je
ld

e
r:

 
M

e
n

ig
h

e
ts

b
la

d
e

t 
M

is
jo

n
s
p

ro
s
je

k
t 

Z
im

b
a

b
w

e
 

K
ir

k
e

v
in

d
u

e
r 

A
n

n
e

t:
 

M
e

to
d

is
tk

ir
k

e
n

 i
 P

o
rs

g
ru

n
n

 
P
o
st

b
o
k
s 

1
0
7
 

3
9
0
1
 P

o
rs

g
ru

n
n
 

     
  3

0
0

0
 3

4
 4

4
2

8
3

 



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Nye vinduer på plass 
I månedsskiftet november-desember ble fire 
nye vinduer montert i kirken. Det store vin-
duet ved inngangen har fått ny profil som er 
identisk med de andre store kirkevinduene. 
Grunnen til at dette hadde et annet utseen-
de, skyltes at det var satt inn der hovedinn-
gangen var fram til 1978. 
 

De tre andre vinduene som ble byttet, er på 
høyre side i kirkesalen. Her ble det en noe 
større jobb en forventet for å få det pent 
mot kirkerommet.  
 

De nye vinduene er gjort så identisk som 
mulig med de gamle. Her er det benyttet 
«gammelt» glass som er kittet på plass. 
Dessuten er de malt med linolje. 
 

Vinduene er produsert av Bjervamoen Treva-
re AS i Lunde, mens snekker– og monte-
ringsarbeidene ble utført av Telemark Bygg-
team AS. På bildet (fra v.) har David, Ro-
bert, Emil og Andreas nettopp fått løftet det 
store vinduet på plass. 

Godt besøkt julekonsert 

Søndag 5. desember gjennomførte Immanuelkoret sin tradisjonelle julekonsert. 
Ut fra smittesituasjonen var vi godt fornøyd med antallet tilhørere. I tillegg til 
Immanuelkoret medvirket Skien Metodistkirkes Sangkor sammen med Helene 
Bråthen Hørta som solist. Eriko Saito var solist når felleskoret sang Salme 24 
akkompagnert av Turid Walaas som konsertens organist. Det var også juletan-
ker ved prest Kjell Arild Johansen, mens Trond S. Olsen var den som ledet oss 
gjennom konserten. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver som 
er gitt til menighetsbladet gjennom 
året - totalt kr 30.930. Takk også for 
alle hyggelige tilbakemeldinger om 
innholdet. 
 
I november og desember mottok vi kr 
6.292 fra:  
 

Greta Kilen, Reidun A. Hansen, Ole 
Kristian Rogne, Arild Johnsen, Thorleif 
Bruun Larsen, Ragnhild Asdahl, Heidi 
Elisabeth S Lilleberg, Irene og Leif 
Øverbø, O. Gøystdal, Øivind Lindberg, 
Bjørn Schumann Svendsen, Liv Elisa-
beth Tømmermo, Kollekt (12.12), Knut 
Magne Ellingsen, Sissel Hjelstad, Anne
-Lise Hægeland, Randi Solli, Olav Inge 
Waage, Per A. Rasmussen. 
 

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 har jo sagt deg: Vær modig og 
sterk! La deg ikke skremme, og mist ik-
ke motet! For Herren din Gud er med 

deg overalt hvor du går. 
 

Josva 1,9 
 

 

Takk til våre annonsører 
som bidrar til driften av menig-
hetsbladet med sine annonser. Bruk 
gjerne våre annonsører - de støtter 
oss! 
 
Kjære menighet! 
Tusen takk for hyggelig hilsen og 
nydelig blomstergruppe til jul! 
Nina og Kjell Arild Johansen 
Solveig og Vidar Sten Bjerkseth 
 
Kollekt på julaften 
Vi takker for kr 10.142 som kom inn til 
misjonsprosjektet vårt i Zimbabwe på 
gudstjenesten julaften og via Vipps. 
___________________________ 
 
Nye medlemmer 
Nina og Kjell Arild Johansen har over-
ført sitt medlemskap fra Drammen til 
Porsgrunn. Vi gleder oss over å ha 
dem i fellesskapet, og ønsker dem 
Guds velsignelse i liv og tjeneste! 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

15. februar 2022 

Denne gangen: 
Helge Asdahl 
som utfordrer: 

Lillian Iversen 

Takk 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

Jazzgudstjeneste søndag 20. februar kl. 11.00 
 

 

Velkommen til 
Jazzgudstjeneste med 

Gla’JazzGjengen! 
 

Orgelmusikken  
byttes ut  

med friske jazztoner  
både til fellessang  

og musikalske innslag.  
 

Preken ved  
prest Kjell Arild Johansen 

 
 

 

Bli med på Sprell levende  
 

Hver annen mandag kl. 17.00-18.15 
Tilbud til barn 1-7 år 

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

Sinnsrogudstjenesten 
«- et møtested for livsmot og håp» 

 

Fra hjerte til hjerte 
Musikk 

Nattverd 
 

Sinnsrogudstjenestene er kl. 19.00 
søndagene 30. januar, 27. februar, 

20. mars, 24. april og 29. mai. 
Vaffelkafeteria kl. 18.30  

og etter samlingen 


