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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,  

jeg søker 

tilflukt  

hos deg... 

 
Salme 31.2 

 
 

For som jorden lar spirene vokse,  
som en hage lar frøene gro,  

slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang  
spire fram for alle folkeslag. 

Jesaja 61,11  
 

(Bildet: Couleur på Pixabay) 



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: Torsdag kl. 09.30 - 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 Vidar Sten Bjerkseth 

Paulus har en oppfordring til oss alle: « Jeg formaner dere til å 
bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for 
konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv 
med gudsfrykt og verdighet i alt». (1 Tim 2,1-2) 
 

Dette er naturligvis alltid viktig, men i lys av det som skjer i Uk-
raina nettopp nå, blir denne formaning ekstra aktuell og relevant. I dag 
opplever vi noe vi ikke trodde – eller i hvert fall håpet at ikke ville skje i 
Europa: En nasjon har gått til angrep mot en annen.  
 

Vi formanes altså til å be for myndighetspersoner i vår verden 
enten de kalles konger, presidenter, statsministere eller noe annet. Men, 
sier du kanskje, skal vi be for folk som styrer et land i feil retning, som 
går til krig eller som vedtar ugudelige lover? Svaret er JA. Vi skal be for 
alle. I dette ligger det ikke en annerkjennelse av deres politikk. Paulus ble 
selv forfulgt av myndighetene og endte som martyr, likevel oppfordret 
han til bønn for de samme lederne. Jesus sa at vi skulle be for og også 
velsigne de som hater og forfølger oss. Det er ganske radikalt. 
 

Hva kan vi be om? Vi kan be om visdom og innsikt, om fredstan-
ker og forsoningsvilje, om omvendelse fra onde tanker og veier når vi ber 
for verdens ledere. Vi kan også be om at Gud må lede nasjonenes ledere 
til det som er sant, rett og rettferdig, og som bringer fred og trygghet til 
enkeltmennesker, nasjoner og vår verden. Vi kan be om vilje til å følge 
Gud på sannhetens, forsoningens og fredens vei, og til å velge neste-
kjærlighet framfor vold og overgrep. Samtidig skal vi be om utholdenhet 
og mot for de som kjemper for å finne fredelige løsninger. 
 

Våre bønner stanser kanskje ikke bombene som faller, men de 
kan være med å forvandle menneskers hjerter. 



 

Menighetskonferansen 

Vi innkaller til menighetens årsmøte 
søndag 27. mars etter gudstjenesten. 
Tilsynsprest Knut Refsdal taler på 
gudstjenesten og leder årsmøtet. Mel-
lom de to samlingene serverer vi laps-
kaus til kr 50 pr. person. 

 

Vi skal behandle 
rapporter og 
regnskap, samt 
foreta valg av 
ledere. Rapport-
heftet blir lagt ut 

i kirken til henting i tillegg til å bli 
sendt ut til menighetens medlemmer 
på mail. Møtet er åpent for alle, men 
bare opptatte medlemmer har stem-
merett. 
 

Kjøretjenesten 

I mange år har menigheten hatt et 
tilbud om å hente eldre til kirken. 
Unntaket har vært under koronapan-
demien da dette ikke lot seg gjen-
nomføre. Flere av de faste sjåførene 
har imidlertid gitt beskjed om at de 
ønsker å slutte. Menighetsrådet ser 
derfor ingen mulighet for å opprett-
holde dette tilbudet lenger. Vi bekla-
ger dette, og håper noen likevel vil 
tilby skysstil de som trenger det. Sam-
tidig takker de som i mange år har 
hatt denne tjenesten! 

 

Sykemelding 
Prest Kjell Arild Johansen har vært 
sykemeldt siden begynnelsen av fe-
bruar. Ut fra den informasjonen vi har 
så langt, forventer vi at det blir en 
lengre sykemeldingsperiode. I den 
forbindelse er vi glad for at Vidar Sten 
Bjerkseth har sagt seg villig til midler-
tidig å øke sin stilling som menighe-
tens prest fra 30 % til 50 %.  
 

Vi arbeider i disse dager med å få på 
plass prekenhjelp til gudstjenester 
fram mot sommeren. Så langt er det 
klart at prestene Anne Grete Spæren 
Rørvik, Øystein Brinch og Yngvar Sæll 
vil preke noen av de aktuelle sønda-
gene. Vi er takknemlig for deres vilje 
til å hjelpe oss, og ønsker dem vel-
kommen til Porsgrunn! 
 

Vi ber at Gud må velsigne og styrke 
Kjell Arild Johansen i hans situasjon. 
 

For Personalkomiteen 
Ole Geir Pedersen 
 
Kirkens Bymisjon 
er tilbake som leietaker hos oss. De vil 
som regel ha Hverdagsmesse den 
fjerde tirsdagen i måneden. Etter 
samlingen inviterer de til kaféen de 
driver i de tidligere lokalene til DNB. 
Hverdagsmessene er åpne for alle. 

 
Vårofferdag  

med Signatur 
 

Søndag 13. mars kl.11.00 
Gudstjeneste 

Signatur fra Oslo 
Prest Idar Halvorsen 
Ole Geir Pedersen 

Våroffer 
* 

Kirkemiddag med salg av 
 fiskesuppe til kr 50 pr. person 

 
 

Signatur er metodistmenighetene i Oslo sitt felleskor,  
og består av unge voksne i alderen 15 år og oppover.  



 

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg 
dere, ikke den fred som verden gir. La 
ikke hjertet bli grepet av angst og mot-
løshet. Joh 14:27 
 

Det er krig i Europa. Russland har  inva-
dert Ukraina  som er  et fritt  og uav-
hengig demokrati. 
 

Krig og vold er av det onde, og medfører 
alltid omfattende menneskelige kostna-

der. Det kristne budskapet peker på forsoningens vei, og aldri på krig og vold som 
løsningen på konflikter. Krig er et forræderi mot evangeliet og mot menneske-
heten, hvor både sivilbefolkninger og soldater er ofre. Ansikt til ansikt med denne 
ondskapen, ber vi om en tankegang som er annerledes enn den som bygger på en 
geopolitisk dagsorden.  Vi ber Gud forandre hjerte og tanker hos ledere, om en 
nedtrapning av konflikten og om dialog fremfor vold og krig. 
 

Metodistkirkens Sosiale prinsipper sier: «Vi tar avstand fra krig, og oppfordrer til 
snarlig fredelig løsning av alle konflikter mellom nasjoner. Fra begynnelsen har 
den kristne samvittigheten kjempet med voldens og krigens harde realiteter, da 
disse ondene tydelig motarbeider Guds kjærlige hensikter for menneskeheten. Vi 
lengter etter den dagen hvor det ikke lenger vil være krig, og mennesker vil leve 
sammen i fred og rettferdighet.» 
 

Sentralkonferansen vår består av Nordiske, Baltiske og Eurasiske land, deriblant 
Russland og Ukraina. Den kristne kirke er ikke nasjonalistisk, og relasjonene til 
våre brødre og søstre i andre land er ikke begrenset av nasjonalitet eller kultur. Vi 
har dype relasjoner til metodister både i Ukraina og i Russland, og selv om vi pre-
ges av både kulturen vår og de politiske realiteter, må vi ikke la dette hindre eller 
ødelegge vår enhet i Kristus.  
 

Vi står sammen med metodistene i Ukraina i 
bønn om beskyttelse, og om forsoning og fred. 
Vi ber for prester, ledere og menigheter i Meto-
distkirken i Ukraina - må Gud gi at deres vitnes-
byrd om forsoning og fred bringer styrke og 
håp til den Ukrainske befolkning.  Vi ber for 
biskop Eduard Khegay som er biskop for både 
Russland og Ukraina - må Gud gi ham den vis-
dom og nåde som han behøver i sin tjeneste. 
 

I det Nordiske og Baltiske biskopsområde har 
Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen alle 
grenser til Russland. Dessuten har Latvia og 
Litauen grenser til Hviterussland. Særlig i de 
Baltiske landene vekker invasjonen av Ukraina 
stor bekymring.  

Hyrdebrev fra biskop 
Christian Alsted 

i lys av de tragiske  
begivenhetene i Ukraina 



Metodistene i de nordiske landene står sammen med metodistene i Estland, 
Latvia og Litauen i bønn om beskyttelse og fred. Må kirkens vitnesbyrd om for-
soning og fred i Kristus bringe håp og styrke til befolkningen i de baltiske lan-
dene.  
 

I den kommende uke begynner fasten, som alltid har vært en tid til bønn og 
selvransakelse. Jeg oppfordrer alle menighetene våre til forbønn for Ukrainas 
befolkning, og til forbønn for verdens ledere, som har makt og innflytelse til å 
avslutte krigen.  
 

Jeg oppfordrer alle menighetene våre til bønn og faste for forsoning og fred i 
verden. Må Gud, i sin nåde, åpne våre øyne for de tingene som leder til fred, 
må Han beskytte oss alle mot at krigen eskalerer og brer seg, og må vi følge 
Ham på sannhetens og fredens vei.  Kristus forbarm deg over oss alle. 
 

København 24. februar 2022 
Christian Alsted 

Julemessegjengen er i gang 
igjen! 
Selv om det er våren som er like om 
hjørnet, så er julemessegjengen i 
gang med planlegging av årets jule-
messe. «Det flotte resultatet på over 
kr 62.000 i 2021, gjør at vi er blitt 
inspirert til å trå til nok en gang», 
forteller «primus motor» Elisabeth 
Moe Skreosen. «Vi er fin gjeng, men 
ønsker at flere blir med. Alle er vel-
komne til å være sammen med oss. 
Vær kreativ og kom med det du har 
lyst til å lage».  
 

På samlingene blir det strikket og 
sydd, og noen ganger bakt – ikke 
minst lefser. Elisabeth oppfordrer til å 
ta med symaskin om du har mulighet 
for det! Hun forteller også at de nå 
jobber med å finne navn til gruppa, 
men foreløpig kalles samlingene for 
«arbeidsmøte julemessa». Du finner 
datoene i kalenderen på midtsidene. 

Årskonferansen 2022 
arrangeres i Grenland 
Etter to år med digitale årskonferan-
ser er det planlagt for en ordinær 
konferanse 24.-26. juni. Menighetene 
i Skien og Porsgrunn er vertskap, og 
en komité har allerede planene klare. 
I disse dager går invitasjonen ut til 
delegatene. 
 

Konferansen holdes på 
Quality Hotel Skjærgår-
den i Langesund. Kalls-
gudstjenesten er lagt 
til Langesund kirke, 
mens ordinasjonsguds-
tjenesten søndag blir i 
Metodistkirken i Pors-
grunn. Lørdag kveld er 
det lagt opp til Brygge-
fest utenfor hotellet. 
Her er det påmelding. 
 

«Tro, håp og kjærlighet» er valgt som 
tema for konferansen: 

 Tro - fordi vi tror på en og 
samme Gud. 

 Håp - fordi vi har en frelser 
som kan gi oss evig liv. 

 Kjærlighet - fordi vi skal leve i 
kjærlighet med hverandre. 

 

Årskonferansen ledes av biskop Chris-
tian Alsted. Mer informasjon om pro-
grammet kommer i neste menighets-
blad. 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

MARS 
 

Torsdag 10. mars 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Anne Berit Steinseth 
 fra Renovasjon i Grenland:  
 «Hva skjer med avfallet  
 vi leverer?» 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 13. mars 
2. søndag i fastetiden 
Menighetens vårofferdag 
11.00 Gudstjeneste 
 Koret Signatur fra Oslo 
 Preken: Prest Idar Halvorsen 
 Leder: Ole Geir Pedersen 
 - 
 Kirkemiddag med salg av  
 fiskesuppe for kr 50 pr person 
 
Mandag 14. mars 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 15. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 17. mars 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
19.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 20. mars 
3. søndag i fastetiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Ragnhild Limstrand 
  
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for 
 livsmot og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Helge Skippervold 
 Sang: Marianne Larsen 
 Musikk: Torgeir Sørby 

 
 

Mandag 21. mars 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 24. mars 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Per Haddal  
 Tema: Norges største filmsuksess - 
 Flåklypa Grand Prix og Ivo Caprino 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 27. mars 
Maria budskapsdag 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Tilsynsprest Knut Refsdal 
 Leder: Vidar Sten Bjerkseth 
 - 
 Kirkemiddag med salg av lapskaus  
 for kr 50 pr person 
 - 
 Menighetskonferanse 
  
Mandag 28. mars 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 31. mars 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
19.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 

APRIL 
 
Søndag 3. april 
5. søndag i fastetiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Øystein Brinch 
 Sang: Klara Hansen 
  
Mandag 4. april 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 5. april 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 7. april 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Lege Thor Willy 
 Ruud-Hansen  
 Tema: Amish og det enkle liv. 
 Glimt fra liv og helse hos en  
 religiøs minoritet   
 Bevertning, utlodning, andakt. 
  

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



 

Torsdag 5. mai 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Per Torstein Kolle 
 Tema: Edvard Grieg i ord og toner  
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 8. mai 
4. søndag i påsketiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Sang: Walaas-familien 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 
13.03 Hammerfest. Prest Per Bradley 
20.03 Tromsø. Prest Kristin Odén Brobakk 
 Diakon Solfrid Johansen 
27.03 Harstad, Narvik og Skånland 
 Diakon Helen Byholt Lovelace 
03.04 Svolvær. Prest Gunnar Andersen 
10.04 Bodø. Diakon Helen Byholt Lovelace 
17.04 Molde. Prest Mariann Stensøe 
24.04 Trondheim. Prest Christina Thaarup 
01.05 Centralkirken Bergen  
 Prest Dag Martin Østevold  
 Diakonene  Åsta Marie Olafsson og 
 Anne-Linda Bratsberg Thorsen 
08.05 Finnsnes. Prest Roy-Frode Løvland 

 
Palmesøndag 10. april 
11.00 Gudstjeneste 
 Prest Yngvar Sæll 
 
Langfredag 15. april 
11.00 Gudstjeneste 
 
1. påskedag 17. april 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 og Immanuelkoret 
 
Tirsdag 19. april 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 21. april 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Major i Frelses-
 armeen Njål Djurhuus og tidligere 
 rusmisbruker Svein Roar Arnesen 
 Tema: Mitt arbeid på gata gjennom 
 mange år    
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 24. april 
2. søndag i påsketiden 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
 - samling for små og store 
  

19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for 
 livsmot og håp» 
 Fra hjerte til hjerte:  
 Sven Åge Jakobsen 
 Sang og musikk:  
 Hilde Høimyr og 
 Sven Åge Jakobsen 
 Kaffe og vafler fra kl 18.30 
 
Mandag 25. april 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 28. april 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
19.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 

MAI 
 

Søndag 1. mai 
3. søndag i påsketiden 
11.00 Gudstjeneste  
 Prest Anne Grete Spæren Rørvik 
 
Mandag 2. mai 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 3. mai 
18.00 Bønnegruppa 

Kirkeverter 
 

13.03 Eli og Trond S. Olsen 
20.03 Ellen Andersen og Eli L. Ellingsen 
27.03 Leif Refsdal 
03.04 Stian Abrahamsen, Leif Refsdal 
10.04 Ellen Andersen og Eli L. Ellingsen 
15.04 Turid Knustad, Bjørg Larsen 
17.04 Eli og Trond S. Olsen 
24.04 Marianne og Erik Larsen 
01.05 Stian Abrahamsen, Leif Refsdal 
08.05 Turid Knustad, Bjørg Larsen 

Tellere 

 

13.03 Ellen Andersen og Erik A. Hansen 
20.03 Turid Knustad, Irene Varlo Øverbø 
27.03 Stian Abrahamsen og Heidi Tangen  
03.04 Eli L. Ellingsen og Unni Halvorsen 
10.04 Anne Hvoslef og Kari Palmgren 
15.04 Solveig Bjerkseth Grethe Pedersen 
17.04 Ellen Andersen og Erik A. Hansen 
24.04 Turid Knustad, Irene Varlo Øverbø 
01.05 Stian Abrahamsen og Heidi Tangen  
08.05 Eli L. Ellingsen og Unni Halvorsen 



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Barnevelsignelse og nye medlemmer 

Siste søndag i februar kunne vi ønske 4 voksne og 7 barn velkommen som nye 
medlemmer i vårt menighetsfellesskap. I tillegg hadde vi en velsignelseshand-
ling for 4 av barna. Familiene er opprinnelig fra Kongo hvor de var medlemmer 
av Metodistkirken der. I snart 3 år har de nå bodd i Porsgrunn, og vi er glad for 
at de har valgt å knytte kontakt med vår menighet. 

De nye medlemmene er bakerst fra venstre Chantal Nyarukundo med sønnen 
Samuel, Francoise Muzungu med døtrene Esther og Thecla, samt Christine 
Mwamikazi og Moise Rubirika med barna William, Wesly, Winnie og Wallars. 

Vi ønsker dem velkommen, gleder oss til fellesskap med hverandre, og ønsker 
Guds velsignelse over familiene! 

Endelig kunne vi arrangere Jazzgudstjeneste igjen! 
Etter 2 års pause på grunn av korona kunne vi igjen ha Jazzgudstjeneste med 
Gla’JazzGjengen. Det ble en flott formiddag med fengende jazztoner, friske ryt-
mer og mange blide ansikter. Prest Vidar Sten Bjerkseth ledet og talte. 
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                              Tove Skautvedt  
                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver som 
er gitt til menighetsbladet i januar og 
februar. Vi mottok kr 6.620 fra:  
 

Siri Bente Kørret, kollekt (16.1 og 
23.1), Liv Elisabeth Tømmernes, Anne 
Marie Frøland, Kari Wallestad, Astrid 
Gundersen, Espen Høegh Larsen, Ran-
di Palmgren Heimstad, Einar Svend-
sen, Turid Knustad, Irene og Leif 
Øverbø, Eva Abrahamsen, Gerd 
Raflund, Oddvar Gøystdal, Ingebjørg 
Aaltvedt, Edle Holmberg, Tove og Ha-
rald Sørensen. 
 

Har du også lyst til å gi en gave til 
menighetsbladet? Gaver kan sendes til 
konto 3000 34 44283  
eller via Vipps til 118446  
 
Husk å merke innbetalingen med 
«Menighetsbladet». 

 

Oversikt kollekter 
 

pr 28.02.2022 
 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  16.667 
  13.398 
  75.000 
   1.000 

-     
- 

5.834 
111.899 

Kollekt 
13.209 
16.613 
83.830 
1.200 

- 
- 

6.620 
121.472 

Gaver til menighetsbladet 

 

  
 
 
 
 

Så blir de stående, disse tre:  
tro, håp og kjærlighet. 

Men størst blant dem er kjærligheten. 
 

1 Kor 13,13 
 

 

Misjonsdagen 
Vi takker for kr 10.495 som ble gitt i 
kollekt på misjonsdagen! Pengene går 
til vårt nye misjonsprosjekt i 
Zimbabwe. En takk også til 
bistandskonsulent Anne Ng Forster fra 
Metodistkirkens Misjonsselskap for tale 
og informasjon, og til vår misjons-
komite for opplegg! 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

25. april 2022 

Denne gangen: 
Lillian Iversen 
som utfordrer: 

Elisabeth Moe Skreosen 

Takk 

Nødhjelp til Ukraina 
Det er mulig å gi en gave til 
nødhjelp til Ukraina via vårt 
Misjonsselskap. Benytt 
Vipps 118446 
(Metodistkirken Porsgrunn). Husk å 
merke gaven Ukraina. Nødhjelpen blir 
formidlet gjennom UMCOR som er 
Metodistkirkens internasjonale nød-
hjelpsorganisasjon. 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

Alefa er fem år, og går på en førskole som Kirkens Nødhjelp har vært 
med å bygge i Malawi. Der får hun rent vann, næringsrik mat og under-

visning hver dag. Mens Alefa er på 
førskolen, får foreldrene opplæring i 
moderne jordbruk der de lærer seg å 

dyrke grønnsaker på en mer  
klimatilpasset måte.  

 

Mange barn under fem år vokser ikke 
opp som de skal som følge av sult, 

derfor er det ekstra viktig å jobbe for 
matsikkerhet og rent vann. 

 

Gjennom fasteaksjonen skaper vi  
forandring - sammen.  

 

STØTT ÅRETS FASTEAKSJON 


