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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.  

 

….den som 

setter sin lit 

til Herren, 

omgir han 

med godhet. 

Salme 32,10 

 
 

Konferansekomiteen ønsker velkommen til 
Årskonferanse i Grenland 24.-26. juni 2022 

 

Foran fra v.: Ole Geir Pedersen, Unni Sommerseth, Arild Pedersen (leder), 
Trond S. Olsen. Bak fra v. Elisabeth Moe Skreosen, Lillian Iversen,  

Vidar Sten Bjerkseth, Andreas Kjernald, Svein Tore Pedersen, Hege Solberg. 
 

(Foto: Brobyggeren / Karl Anders Ellingsen) 
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Prest Vidar Sten Bjerkseth 

«Tro, håp og kjærlighet» er valgt som motto for Årskonferansen i juni. 
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. 
 

Troen er en bærende kraft i mitt liv. Den bygger på den tilliten at 
Gud i Jesus Kristus har vist meg sin kjærlighet, og at han har lovet aldri å 
slippe meg. Uansett hva som skjer, vet jeg at han er nær. Denne troen 
har også gitt også retning til livet mitt, fordi jeg alltid har ønsket å dele 
den med andre så de kan finne den samme nåde og frelse.  
 

Å leve uten håp er ganske håpløst. Da ser alt mørkere ut. Det 
kristne håpet er mer enn luftige drømmer. Det har sitt ankerfeste i Jesu 
død og oppstandelse. I hans seier over døden, ondskapen og hatet hen-
ter håpet sin energi. Slik blir det en drivkraft til å gjøre det gode, og til å 
finne trygghet i en urolig verden. Og når håpet flettes sammen med troen 
og kjærligheten, blir det en tretvinnet tråd som ikke så lett slites av.  
 

Det finnes ingen sterkere kraft i verden enn kjærligheten. Den 
kan smelte hat, åpne stengte dører og skape forandring der håpløsheten 
regjerer. Jo, det finnes mye ondskap i verden. Krigen i Ukraina er enda et 
bevis på det. Men det finnes også en skaperkraft større enn all ondskap. 
Det er den gaven Gud har gitt oss i Jesus Kristus, og som gir nåde, frelse 
og håp. I Jesus Kristus har Gud vist oss hva sann kjærlighet er og kan 
utrette. Som Jesu etterfølgere er vi kalt til å dele den med de vi møter. 
Og der denne kjærligheten tas imot og får vokse, der vokser også troen 
og håpet sammen med den. I møte med denne grenseløse kjærligheten, 
kan liv forvandles og håp tennes. 
 

Derfor velger jeg å holde fast ved det Paulus sier og la det være 
retningsgivende for liv og tjeneste: «Så blir de stående disse tre: Tro, håp 
og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten» (1 Kor 13,13). 



Avskjed og takk 

Søndag 12. juni inviterer vi til takke-
gudstjeneste hvor begge prestene 
skal takkes av for sin tjeneste i Pors-
grunn. Vidar Sten Bjerkseth blir pen-
sjonist etter 11 år som menighetens 
prest, mens Kjell Arild Johansen må gi 
seg etter 1 år på grunn av helsesitua-
sjonen. Immanuelkoret synger og det 
blir kirkekaffe med mulighet til å 
bringe hilsener. 
 

Ny prest vil være på plass i august, 
men når bladet trykkes er det fortsatt 
ikke avklart hvem som kommer hit. La 
oss be for prosessen! 
 

Sommerens program 
er ikke helt klart, så vi henviser til me-
nighetens nettside og til annonser i 
Varden. I tillegg til gudstjenester hå-
per vi igjen å kunne invitere til Som-
mersamlinger.  

Bli med på tur! 

Vi kan invitere til to turer denne gang-
en (se baksiden av bladet). Først ut er 
Formiddagstreffet som drar til Ulefoss 
torsdag 2. juni. 
 

Etter 3 års opphold er det igjen klart 
for Senioruke i samarbeid med Den 
norske kirke/Porsgrunn menighet. 
Samlingen er etter mange år på 
Gaustablikk Høyfjellshotell flyttet til 
Fyresdal Kurs– og Leirsted. Så sett av 
uka 14.-19. august for flotte og inn-
holdsrike dager i godt fellesskap. 
 

Sommerfesten er avlyst 
Metodistkirkens Sommerfest som de 
siste årene har vært på Fredtun Folke-
høgskole i Stavern, er avlyst på grunn 
av manglende deltakelse. Nå jobber 
arrangementskomiteen med nytt sted 
og innhold for å kunne invitere igjen i 
2023. 

 
 

Vi ønsker velkommen til  
Metodistkirkens  
Årskonferanse i 

 Grenland 
24.-26. juni 2022 

 
 

Sammen med menigheten i Skien inviterer vi biskop, prester, diakoner og lege 
delegater fra hele landet velkommen til Årskonferanse i Grenland. Konferansen 
med forhandlinger holdes på Quality Hotel Skjærgården.  
 

Hele fredagen er satt av til forhandlinger. I tillegg til forhandlinger lørdag, er 
det også kallsgudstjeneste i Langesund kirke og bryggefest på hotellet om 
kvelden. Her blir det grilling i tillegg til konsert med Hilde Nordland Gundersen 
og Espen Gjelstad Gundersen. Til bryggefesten er det påmeldingsfrist 1. juni. 
Prisen er kr 600 pr person. Påmelding til bryggefesten gjøres til Lillian Iversen 
enten på tlf. 410 35 125 eller på mail: kasserer@porsgrunn.metodistkirken.no. 
Ønsker du å være til stede under forhandlingene, koster det kr 200 pr person/
dag. Da har du tilgang til forfriskninger, men ikke måltider.  
 

Søndag formiddag er det ordinasjonsgudstjeneste i Porsgrunn Metodistkirke. 
Her blir det preken ved biskop Christian Alsted, sang av felleskor fra Skien og 
Porsgrunn og ordinasjon av to prester.  
 

Vær med og be for konferansen at vi må oppleve gode dager i et godt felles-
skap, og med åpne og respektfulle samtaler om viktige og også vanskelige te-
maer. 



 

 

 43 år som prest -  
11 år i Porsgrunn 

 

Denne sommeren er det 43 år siden jeg 
ble ordinert ved Årskonferansen i Ber-
gen. Derfor er det mange tanker og 
minner som melder seg når jeg nå skal 
avslutte min aktive tjeneste som menig-
hetsprest. Først av alt kjenner jeg på 
takknemlighet til Gud og kirken for de 
muligheter og velsignelser tjenesten 
som prest har gitt meg.  
 

11 av disse årene har jeg hatt i Pors-
grunn. Solveig og jeg gledet oss da vi 
ble bedt om å flytte hit, men var natur-
ligvis også spente. Nå ser vi tilbake på 
mange flotte år med utfordringer, gle-
der, fellesskap og spennende oppgaver. 
 

Etter et ekstra år i tjenesten her - jeg 
skulle jo egentlig sluttet i fjor - er jeg 
altså klar for å bli litt mer pensjonist. 
Det er en overgang. Før har jeg alltid 
gått videre til nye oppgaver, mens jeg 
nå må lære meg å trappe ned. Den tan-
ken har jeg ikke blitt helt vant med. Hel-
digvis skal jeg fortsette i deltidsstillingen 
som HR-rådgiver på kirkens hovedkon-
tor, så det er fortsatt spennende oppga-
ver som venter. 
  

Tjenesten i Porsgrunn har vært mang-
foldig, og jeg har fått mulighet til å bru-
ke mange sider av meg selv. Det trives 
jeg med! Takk for tilliten dere har vist 
meg! Takk til alle som har delt av livet 
sitt med meg og som jeg har fått følge 
både i glede og sorg! Jeg kjenner på 
takknemlighet for møtene med dåpsfa-
miliene og gøyale samlinger med barna 
på Sprell levende. Samværet, Londontu-
rene og høytidsdagen med flotte konfir-
manter står høyt i minnet. Takk til dere 
som har latt meg følge dere i sorgpro-
sessen gjennom forberedelse og gjen-
nomføring av gravferder!  
 

Gudstjenestene har vært viktige for 
meg. Jeg har hatt et ønske om at de 
skulle oppleves livsnære og inspireren-
de, og slik gi hjelp og  styrke til troen og 
fellesskapet. Mitt kall har vært å være 
prest i  Porsgrunn -  ikke  bare  innenfor 

 
vår kirkes vegger. Derfor er jeg glad 
for de mulighetene jeg har fått til å 
bidra også i andre sammenhenger. 
 

Sinnsrogudstjenester, Gaustablikkuker, 
Formiddagstreff, misjonsprosjekter, 
fellesgudstjenester og mere til. Det er 
så mye flott jeg har fått være med på. 
Ikke alt har blitt som jeg håpet og ba 
om, men jeg kjenner på glede og takk-
nemlighet for alt vi har fått til sammen. 
Når jeg nå overlater stafettpinnen til 
den som blir min etterfølger, gjør jeg 
det med en bønn om Guds velsignelse 
over menighetens liv og tjeneste! 
 

Det er så mye positivt engasjement i 
menigheten, så mange frivillige medar-
beidere som gjør en fantastisk innsats 
som ledere, kirkeverter, tekstlesere, på 
kjøkkenet eller på andre måter. Deres 
engasjement og trofasthet er viktig og 
en bærekraft i menighetens liv. Takk til 
alle for forbønn, fellesskap, støtte og 
oppmuntringer i tjenesten! 
 

Selv om jeg nå slutter som menighe-
tens prest, vil Solveig og jeg bli boen-
de i Porsgrunn og fortsatt være en del 
av fellesskapet her. Derfor er dette 
ikke et adjø, men en takk for samar-
beidet så langt! Fortsatt håper jeg å 
kunne bidra i menigheten, men nå i en 
annen rolle. Gud velsigne dere alle! 
 
Solveig og Vidar Bjerkseth 
 

(Foto: Karl Anders Ellingsen) 



 

Oversikt kollekter 
 

pr 30.04.2022 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt   
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  26.668 
  33.332 

  153.332 
   2.000 
20.000     

- 
11.668 

247.000 

Kollekt 
21.525 
32.570 

152.570 
2.050 

19.868 
- 

11.306 
239.889 

Takk for trofast tjeneste i menigheten! 
 

Det er vanskelig å finne ord når man skal takke og ta avskjed med menighe-
tens prest gjennom hele 11 år. Dette er en anselig tid av ens liv å legge ned i 
tjeneste i en menighet, både for presten og hans familie. Selv om det er pres-
ten som er ansatt og ikke familien, blir de likevel i stor grad involvert. 
 

Her i menighetsbladet blir det bare anledning til noen få ord. Den virkelige tak-
ken blir på takkedagen søndag 12. juni. Vi som har arbeidet sammen med deg, 
Vidar, har opplevet deg som engasjert og godt forberedt til alle aktiviteter du 
har ansvar for. Samtidig vil vi takke deg for klar og god forkynnelse gjennom 
disse 11 år. Du har vært en god hyrde for menigheten i alle disse årene. Me-
nigheten vil derfor gi deg og Solveig og resten av familien en varm takk for det 
du har gjort og det du har stått for, og ønske dere alle Guds rike velsignelse i 
tiden som kommer. 
 

Samtidig vil vi som menighet også takke deg, Kjell Arild Johansen, for de må-
neder du har vært vår prest. Takk for dine gode ord, din friske og gode forkyn-
nelse og for ditt gode humør. Det var selvfølgelig litt trist både for deg og me-
nigheten at sykdom gjorde at du måtte slutte i tjenesten. Vi vil alle savne deg 
samtidig som vi ønsker deg og Nina og resten av familien Guds rike velsignelse 
i tiden som kommer. 
 

Til dere begge; ta med ordene fra Fil. 1.3-4. som en hilsen fra oss alle: «Jeg 
takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber 
jeg for dere alle med glede.» 
 

Elisabeth Moe Skreosen       Ole Geir Pedersen 
Menighetsrådsleder             Leder Personalkomiteen  

Korsvandring langfredag 
 

Etter et opphold på 3 år på grunn av 
pandemien, kunne den tradisjonelle 
korsvandringen langfredag i regi av 
Porsgrunn kristne råd gjennomføres 
igjen i år. Ca. 70 personer deltok på 
vandringen som startet på Rådhus-
plassen og ble avsluttet utenfor Østre 
Porsgrunn kirke. Underveis var det 
bibellesning og bønn på 9 steder 
langs ruta vi gikk ved representanter 
for de ulike menighetene.  
(Foto: Ørnulf Paulsen) 

Misjonsprosjektet 
 

Siden oppstart for seks måneder siden 
er det samlet inn kr 49.473 til vårt 
misjonsprosjekt i Zimbabwe. Her byg-
ger vi helseklinikk og vannpumper i 
landsbyen Chipondamudzi. 
Gaver til prosjektet merkes 
«Misjonsprosjekt». 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

MAI 
 
Søndag 15. mai 
5. søndag i påsketiden 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 i Skien Metodistkirke 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Prest Anne Grete S. Rørvik 
 Prest Andreas Kjernald medv. 
 Nattverd.  
 Kirkekaffe. 
  
Mandag 16. mai 
17.00 Sprell levende 
 
Torsdag 19. mai 
11.00 Formiddagstreff 
 - med program for nasjonaldagen. 
 Vi synger norske sanger og hører 
 om vår historie.  
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 22. mai 
6. søndag i påsketiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Yngvar Sæll 
 Enkel kirkekaffe 
 
Mandag 23. mai 
09.00 Immanuelkoret 
 Sommeravslutning med tur  
 til Oslo. 
 
Tirsdag 24. mai 
18.00 Bønnegruppa 
  
Søndag 29. mai 
Søndag før pinse 
11.00 Fellesgudstjeneste 
 med Den norske kirke/Porsgrunn 
 menighet i Metodistkirken. 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Sokneprest  
 Lars Ivar Waarum Bratsberg. 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth medv. 
 Nattverd. Kirkekaffe. 
 
Mandag 30 mai 
19.00 Øvelse for felleskoret  
 i Skien Metodistkirke 

 

JUNI 
 

Torsdag 2. juni 
10.00 Formiddagstreffets tur 
 og sommeravslutning 
 Tur til Ulefoss hovedgård og retur 
 med m/s Victoria 
 Middag på Fredheim menighetshus 
 Pris kr 600 pr person 
 Påmelding 
 
Søndag 5. juni 
Pinsedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Preken: Prest Øystein Brinch 
  
Torsdag 9. juni 
11.00 Strikkekafé og 
 «Guttas dugnad» 
 
Søndag 12. juni 
Treenighetssøndag 
Menighetens takkedag 
Avskjed med prestene Vidar Sten 
Bjerkseth og Kjell Arild Johansen 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Sang: Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
  
Tirsdag 14. juni 
12.00 Misjonsgruppas tur 
 Avreise fra kirken til Krogshavn 
 Ta med mat, drikke og stol 
 Ved regn blir samlingen i kirken. 
 
Søndag 19. juni 
1. søndag i treenighetstiden 
12.00 Gategudstjeneste 
 i Rådhusamfiet 
 Preken: Pastor Magne Hultgren 
 Nattverd 
 Arr.: Porsgrunn kristne råd 
 
Søndag 26. juni 
2. søndag i treenighetstiden 
11.00 Ordinasjonsgudstjeneste 
 Preken: Biskop Christian Alsted 
 Sang: Felleskoret 
 Kirkekaffe 



 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 
15.05 Sotra. Prest Tom G. Johnsen 
 Diakon Vetle Karlsen Eide 
22.05 Haugesund  
 Prest Tove Synnøve Tveit 
29.05 Stavanger. Prest Torgeir Tveter 
05.06 Sandnes 
 Prest Hilde Kristin H. Tveter 
 Prest Charles Jourdan 
12.06 Egersund. Prest Victor Sekyere 
19.06 Flekkefjord. Prest Einar Chr. Drange 
26.06 Metodistkirkens Årskonferanse 
03.07 Kristiansand og Lista 
 Prest Solveig A. Skaara 
10.07 Kongsvinger 
 Prest Jan-Erik Fjukstad Hansen 
17.07 Fyllingsdalen Bergen 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
24.07 Bjølsen Oslo  
 Prest Steinar Hjerpseth 

 
 
Torsdag 30. juni 
18.00 Sommersamling 
 Hos Solveig og Vidar Bjerkseth 
 Jupiter ring 58 
 
Søndag 3. juli 
4. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 

 

Kirkeverter 
 

22.05 Ellen Andersen og Eli L. Ellingsen 
29.05 Eli og Trond S. Olsen 
05.06 Turid Knustad, Bjørg Larsen 
12.06 Atle Myhre, Leif Refsdal 
19.06 - 
26.06 Berit og Helge Asdal 
 Stian Abrahamsen 
03.07 Ellen Andersen og Eli L. Ellingsen 
10.07 Eli og Trond S. Olsen 
17.07  Turid Knustad, Bjørg Larsen 
24.07  Ellen Andersen, Eli L. Ellingsen 
31.07 Berit og Helge Asdahl 
07.08 Eli og Trond S. Olsen 
 

 

Tellere 

 

22.05 Anne Hvoslef, Grethe Pedersen 
29.05 Solveig Bjerkseth, Turid Knustad 
05.06 Ellen Andersen, Erik A. Hansen 
12.06 Stian Abrahamsen, Heidi Tangen  
19.06 - 
26.06 Eli L. Ellingsen og Unni Halvorsen 
03.07 Solveig Bjerkseth, Turid Knustad 
10.07  Anne Hvoslef, Irene Varlo Øverbø 
17.07 Kari Palmgren, Grethe Pedersen  
24.07 Ellen Andersen og Erik A. Hansen 
31.07 Stian Abrahamsen og Heidi Tangen  
07.08 Eli L. Ellingsen og Unni Halvorsen 

 
Fredag 24. juni 
11.00 Åpning av konferansen 
 Forhandlinger 
 
Lørdag 25. juni 
17.00 Kallsgudstjeneste 
 i Langesund kirke. Nattverd. 
 Felleskoret Skien/Porsgrunn 
 Preken: Prest Beatrice Nekesa 
 Johansson 
 
19.30 Bryggefest på hotellet 
 Grillmat og konsert 
 Pris kr 600 pr person 
 Påmelding 
 
Søndag 26. juni 
11.00 Speidermusikken  
 spiller utenfor kirken 
11.30 Ordinasjonsgudstjeneste 
 i Porsgrunn Metodistkirke  
 Felleskor Skien/Porsgrunn 
 Preken ved  
 biskop Christian 
 Alsted 
 Ordinasjon 
 Listen over  
 utnevnelser 
 leses 
 Kirkekaffe 

  



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Kultur ved et alter 

Kultur ved et alter" lørdag 
23. april ble en flott opple-
velse for alle de som hadde 
funnet veien til kirken denne 
formiddagen. Maleren Jonny 
Andvik (t il høyre) tok oss 
med på en reise der vi fikk 
høre om hans arbeid med 
motivene og historien bak 
mange av bildene. Dette ble 
også en reise i Telemark og 
ut i naturen der kunstneren 
henter sin inspirasjon. Es-
pen Gunstein bidro med 
sang til eget gitarakkompag-

nement.  Sangene var egenkomponerte, og både personlige og livsnære. I til-
legg sørget Misjonsgruppa for kafeteria og utlodning til inntekt for misjonspro-
sjektet vårt i Zimbabwe.  

Biskopens diplom til Aadne Myhre for 55 år som organist 
 

Aadne ble svært overrasket da han på gudstjenesten første påskedag ble over-
rakt biskopens diplom. I sin begrunnelse skriver biskop Christian Alsted:  
 

«Det er med stor glede at jeg tildeler deg biskopens diplom for nesten 55 års 
tjeneste som organist i Brevik og Porsgrunn. Siden du i 1967 begynte som orga-
nist i Brevik, har du ledet menigheten i tilbedelse, og gjennom det vært med og 
forme og utvikle menighetens gudstjenesteliv. Du var fast organist i Porsgrunn 

fra 1982 til 2021, og du bidro til og med som 
organist på Hamar da du gjorde verne-
pliktstjeneste i området. 
 

Du har også hatt flere andre oppgaver i Meto-
distkirken, søndagsskolelærer i mange år i 
Brevik, revisor i Porsgrunn, medlem av leder-
teamet for Senioruka på Gaustablikk, og ikke 
minst har du vært en trofast sanger og solist i 
Immanuelkoret. 
 

Aadne Myhre, du er framfor alt et trofast, po-
sitivt og aktivt medlem i Metodistkirken og et 
forbilde for andre i å la seg drive av Kristi 
kjærlighet, dele troen og stille seg til rådighet 
i Guds tjeneste med sine evner og gaver. I 
takknemlighet for og påskjønnelse av din tje-
neste og vitnesbyrd». 
 

Som menighet vil vi takke deg for mange års 
tjeneste og innsats, og gratulere deg med bis-
kopens diplom 
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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 mars og 
april. Vi har mottatt kr 4.886 fra:  
 

Kollekt (27.2), Thorild Dahl Lie, Irene 
og Leif Øverbø, Grethe Christensen, 
Ragnhild Fredin, Oddvar Gøystdal, 
Gard Madsen, Astrid K. Knudsen, Aase 
Fosstvedt, E.A., Kollekt (3.4 og 10,4), 
Gunnar Palmgren, Liv Elisabeth Tøm-
mernes, Kari Skippervold, Ole Bjarne 
Amdahl. 
 

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». 

Gaver til menighetsbladet 

 

  
 
 
 

Kom til meg, alle dere som strever 
og bærer tunge byrder, 
og jeg vil gi dere hvile. 

Ta mitt åk på dere og lær av meg, 
for jeg er mild og ydmyk av hjertet, 

så skal dere finne hvile for deres sjel. 
 

Matteus 11,28-29 
 

 

Tusen takk 
for hyggelig blomsterhilsen og besøk 
av Vidar prest i anledning min 75 års 
dag! 
Kari Skippervold 
 
Stor takk 
for nydelige blomster og et hyggelig 
besøk av Vidar i forbindelse med min 
75 års dag! 
Øyvind Thorsen 
 
Takk 
for hyggelig 
besøk av 
Vidar prest 
og blomster 
på Henry’s 
75 års dag! 
 

Takk også 
for forbønn 
og blomster 
vi fikk i 
gudstjenes-
ten 1. mai i forbindelse med at vi flyt-
ter til Arendal! Vi vil se tilbake på åre-
ne i Porsgrunn med stor takknemlig-
het. Menigheten vil alltid være i våre 
bønner og tanker. Vi har bare gode 
minner med oss fra årene vi har fått 
være her. 
Vinodini og Henry Barsey 

Menighetsbladets redaksjon 
Vidar Sten Bjerkseth (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

01.08.2022 

Denne gangen 
Elisabeth Moe Skreosen 

som utfordrer 
Marianne Larsen 

Takk 

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



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

FERIEOPPHOLD FOR PENSJONISTER 
Bli med på den årlige Senioruka som denne gangen er lagt til  

Fyresdal Kurs og leirsted 14.-19. august 2022 
 

Program:  
Dagsturer med buss, guidete tu-
rer med forskjellig vanskelighets-
grad, trim, kveldstanker, sang og 
musikk, bocciaturnering, basar, 

natursti, festaften m.m. 
 

Pris:  
kr 4.490 pr person  i dobbeltrom 
Kr 5.590 pr person i enkeltrom 

 

Brosjyre finner du i kirken. 
Påmelding til: Ole Geir Pedersen 

Tlf 900 59 091 
 

Arr.: Porsgrunn menighet  
og Metodistkirken i Porsgrunn 

 

 

FORMIDDAGSTREFFETS SOMMERTUR 
Torsdag 2. juni 2022 

Omvisning på Ulefoss Hovedgård 
Telemarkskanalen med m/s Victoria fra Ulefoss til Skien 

Middag på Fredheim Menighetssenter, Holla 
 

Avreise fra kirken kl.10.00  -  Pris kr 600 pr person 
Påmelding innen fredag 27. mai til Leif Refsdal tlf 917 40 796 


