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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.  

 

Rop av fryd 

for Herren 

dere  

rettferdige 

Salme 33,1 

 
 

Vi ønsker Silje Marie Halvorsen 
velkommen som menighetens nye prest 

 

Samlingsdag med velkomst for den nye presten 
søndag 21. august kl. 18.00 



 

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: Silje Marie Halvorsen - tlf 466 27 075 - silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no 
Kontortid: Tirsdager og torsdager k l. 09.00 - 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 Silje Marie Halvorsen 

 
Endringer i livet er alltid skummelt - spesielt når man er såkalt alene 
eller enslig. Jeg har tippet 25, og ifølge normen i Norge har jeg derfor 
gått fra å være singel til å være enslig, det verste ordet jeg vet for å be-
skrive noens livssituasjon.  
 
Å være alene betyr ikke å være ensom. I kirken er vi heldige. I et 
fellesskap hvor vi alle tar vare på hverandre er ingen alltid alene. Kristen-
dommen er fellesskap. Når vi alle står sammen i kjærlighet, har vi alle 
noen å komme til når livet byr på regnbyger.  
 
Det er skummelt å skulle endre livssituasjon. I  august skal jeg 
gå fra å være både prest og student; fra å ikke måtte ta ansvaret for alt 
jeg gjør fordi jeg er i praksis; fra å møte mennesker på min egen alder 
hver dag og kunne være med i Studentidretten; til først og fremst å være 
prest. Jeg skal ha ansvar for alle dere og en hel kirke. Det er ganske 
skummelt, men jeg vet at Gud holder med meg, og at det finnes et felles-
skap som kan holde meg og bygge meg opp.  

 
Sammen skal vi klare å skape en ny 
hverdag og sammen skal vi bygge hverand-
re opp i troen. Som det står i første Tessalo-
nikerbrev: «Han døde for oss for at vi skal 
leve sammen med ham enten vi våker eller 
sover. Derfor må dere oppmuntre og opp-
bygge hverandre, som dere også gjør.» (1 
Tess 5,10-11) 



Loppemarked 

Endelig er det tid for loppemarked 
igjen - nemlig fredag 2. og lørdag 3. 
september - med kafeteria begge da-
gene. Fram mot loppemarkedet tar vi 
med takk imot diverse "lopper" som vi 
kan selge. Dette gjelder ikke hviteva-
rer, større møbler eller klær.  
 

For avtale om levering eller henting av 
lopper kan du kontakte Trond S. Olsen 
på mobil 950 55 916.  

 
Misjonsfest 
Etter et opphold på 3 år på grunn av 
koronarestriksjoner kan Misjonsgruppa 
igjen invitere til Misjonsfest. Invitasjon 
er som vanlig sendt til våre nabome-
nigheter i fylket. Av praktiske grunner 
er festen denne gangen flyttet til for-
middagen. Runar Byberg fra Misjon 
uten grenser er dagens gjest. I tillegg 
blir det sang av Immanuelkoret. 

Sang- og musikkfesten 

18. september er en fellessamling for 
menighetene i Skien og Porsgrunn. 
Her får vi besøk av Metodistkoret som 
består av sangere fra ulike menighe-
ter. I tillegg medvirker Speidermusik-
ken fra Skien og prest Silje Marie 
Halvorsen. 
 

Misjonssøndagen 

25. september kommer diakon Helen 
Byholt Lovelace. Med sin bakgrunn 
som tidligere misjonær i Ukraina sam-
men med sin mann Bill, vil hun fortelle 
om noe av det som skjer i dette krigs-
herjede landet og om hvordan dette 
berører våre menigheter. Til daglig er 
Helen menighetsleder i Harstad, Skån-
land og Bodø. 
 

Lillian Moe Iversen, 

menighetens kasserer, ble på Årskon-
feransen valgt som vararepresentant 
til Metodistkirkens hovedstyre. Vi gra-
tulerer og ønsker Guds velsignelse! 

Sammen med menigheten i Skien var 
vi vertskap for omkring 130 delegater 
til Metodistkirkens Årskonferanse 
2022. Mens overnatting og forhand-
linger var på Quality Hotel Skjærgår-
den, var Kallsgudstjenesten i Lange-
sund kirke og Ordinasjonsgudstjenes-
ten i vår kirke. Lørdag kveld ble feiret 
med bryggefest utenfor hotellet med 
blant annet minikonsert med Hilde N. 
og Espen G. Gundersen. 

Ole Geir Pedersen og Elisabeth Moe Skreosen var våre legdelegater.  
I Ordinasjonsgudstjenesten ble Albert Andersen Gjøstøl (Halden) og Roy-Frode Løvland 
(Finnsnes) ordinert. Fra v.: Tilsynsprest Knut Refsdal, Albert Andersen Gjøstøl, biskop 

Christian Alsted, Roy-Frode Løvland og tilsynsprest Ingull Grefslie. 



I mai ble det klart at Silje Marie Halvor-
sen skulle bli menighetens nye prest. 
Silje Marie fullførte denne våren master 
i teologi ved Menighetsfakultetet/
Metodistkirkens teologiske seminar sam-
tidig som hun var prest i halv stilling i 
Metodistkirken i Fyllingsdalen. Det siste 
skal hun fortsette med også denne høs-
ten, så det blir mye pendling mellom 
Bergen og Porsgrunn de neste månede-
ne. Men fra nyttår er hun ansatt i full 
stilling hos oss. 
 

Hva tenkte du da ble spurt om å bli 
prest i Porsgrunn? 
 

Hun reagerer med et «oi» og må ha litt 
betenkningstid. Så kommer svaret:  
- Min første tanke var at dette kom litt 
brått på. Trodde ikke jeg skulle få et 
tilbud om en så stor menighet så fort. 
Dessuten har jeg aldri vært i Metodist-
kirken Porsgrunn tidligere, og kjenner 
derfor ikke menigheten så godt. Derfor 
var det flott at Årskonferansen var i 
Grenland like etterpå slik at jeg kunne 
bli litt kjent med menigheten. 
 

Og hva er førsteinntrykket ditt etter det-
te? 
 

- Et stort kirkebygg og en menighet 
med mange hyggelige, positive og imø-
tekommende mennesker. Nå gleder jeg 
meg til å bli bedre kjent med folk, og se 
hva vi kan gjøre sammen. 

Silje Marie Halvorsen: 
 

Jeg ønsker å jobbe for  
å få unge mennesker  
i kirken 
 
Silje Marie kommer opprinnelig fra Tis-
tedal hvor hun vokste opp i en aktiv 
metodistfamilie og med en oldefar som 
også var metodistprest. Siden det var 
et større ungdomsmiljø i nabomenig-
heten i Halden, var hun i tillegg ofte i 
Metodistkirken der.  
 

- Troen har alltid vært der som en na-
turlig del av livet mitt, forteller hun. På 
leirene jeg deltok på i regi av MBU, ble 
troen rotfestet og styrket i møte med 
andre unge kristne. 
 

Hun forteller at hun gikk på drama på 
videregående og egentlig hadde en 
drøm om å bli skuespiller. Deretter 
fulgte to år på Ansgarskolen i Kristian-
sand, først på linja for musikk og gos-
pel, og deretter et år som stipendiat. 
Noe av undervisningen hun møtte der, 
gjorde at hun fikk lyst til å studere teo-
logi. Hun valgte da å flytte til Bergen 
hvor hun i 5 år var teologistudent på 
Norsk Lærerakademi. Fortsatt var hun 
usikker på veien videre. Først på en 
studietur til Israel bestemte hun seg 
for at hun ville bli prest. Det må også 
nevnes at hun i 6-7 år har sittet i 
landsstyret til Metodistkirkens Barne- 
og Ungdomsforbund. 
 

Silje Marie er 26 år gammel, og vi spør 
derfor hva hun tenker at hun som ung 
kan tilføre menigheten. 
 

- Jeg kan kanskje komme med nye 
idéer og kreative løsninger. Samtidig 
har jeg et ønske om å få flere unge 
med i kirken. Jeg er glad i å jobbe med 
unge mennesker. Jeg har også et 
ønske om å styrke gudstjenesten og 
gjøre den mer vital. Tror jeg har lært 
en del om dette gjennom utdannelsen 
min og også i praksisen min som vikar-
prest i Den norske kirke noen somre. 



Årskonferansen i juni ble preget av en 
krevende debatt knyttet til ulike teolo-
giske ståsteder i forhold til det som er 
kirkens nåværende standpunkt i 
spørsmål rundt menneskelig seksuali-
tet. Konferansen endte med et kom-
promissforslag som åpner for en end-
ring av kirkens syn og en mer inklu-
derende praksis. På denne bakgrun-
nen – hva tenker du om kirkens fram-
tid, Silje Marie? 
 

- Jeg synes det er bra at kirken har 
tatt et skritt mot å være mer inklude-
rende. Det gjør det lettere for oss å 
bli synlige slik at andre kan få øynene 
opp for hva Metodistkirken er. 
 

Vi ønsker Silje Marie velkommen som 
menighetens nye prest, og gleder oss 
til å bli bedre kjent med henne. Søn-
dag 21. august kan du møte henne 
når vi inviterer til Samlings- og vel-
komstfest. Vi håper derfor mange vil 
være med og ønske henne velkom-
men inn i tjenesten i vårt fellesskap. 

Minneord 
 

Gerd Andresen 
døde 11. juni på 
Frednes sykehjem, 
82 år gammel. 
 

I barne- og ung-
domsårene var 
hun med i  blant 
annet søndagssko-
len og speider’n. 
Som godt voksen 

fant hun igjen sin plass i menigheten, 
og ble et aktivt og engasjert medlem. 
Hun fant sin plass i Immanuelkoret og 
var et trofast medlem i altgruppa 
fram til helsa satte en stopper. Som 
medlem av diakonikomiteen, gikk hun 
på besøk til menighetens eldre og 
deltok i kjøretjenesten av dem. Da 
menigheten startet med Sinnsroguds-
tjenester for 11 år siden, fant Gerd 
sin plass der, og bidro både praktisk 

Gerd var sosial og aktiv  og hadde en 
stor vennekrets både i kirken og gjen-
nom «klubben» som besto av vennin-
ner fra barneårene, samt «Tutti-Frutti-
klubben» som hun reiste på mange 
turer med. 
 

I 1958, 18 år gammel, giftet Gerd seg 
med Hans Nilgard fra Rjukan. Sammen 
fikk de barna Tom, Britt og Hanne.  
 

Vi vil minnes Gerd som en munter, 
fargerik og sosial person. Livet var 
ikke alltid enkelt for henne, men hun 
bevarte troen sammen med et lyst og 
vennlig sinn, og ble opplevd som en 
god venn og omsorgsfull person. 
 

Vi lyser fred over Gerds minne, og ber 
om at Gud vil gi styrke og trøst til hen-
nes familie! 
 

Bisettelsen foregikk fra Metodistkirken 
i Porsgrunn hvor prest Vidar Sten 
Bjerkseth forrettet. 

Takk!   
Kjære dere. Ikke alt 
blir som en planleg-
ger i livet. De fleste 
opplever vel i løpet av 
et liv at det skjer 
uforutsette ting som 
forandrer på den vei-
en som en hadde 
tenkt. Nå var det min 
tur, det ble ikke slik 
jeg hadde tenkt. 

Porsgrunn var menigheten jeg skulle 
bli gammel i, men etter et halvt år ble 
min pastortjeneste slutt.  
 

Jeg kjenner Gud er med i min nye livs-
situasjon og ser at han har velsignet 
dere med ny ung pastor. Gud er god! 
Jeg vil takke dere for den tiden jeg og 
Nina har fått vært en del av fellesska-
pet. Vi har kjent på omsorg og raus-
het, og opplevd latter og glede fra 
mange av dere. Guds velsignelse vil 
være over oss alle videre inn i fremti-
den. Han slipper oss ikke! Guds fred!  

______________________________________________________________________ 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

 
AUGUST 

 
Søndag 21. august 
11. søndag i treenighetstiden 
18.00 Samlingsfest og  
 velkomst for ny prest 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 
 Ledelse: Elisabeth Moe Skreosen 
 Vi starter med kirkekaffe 
  
Mandag 22. august 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Torsdag 25. august 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
  
Søndag 28. august 
12. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 
 Ledelse: Leif Refsdal 
 Enkel kirkekaffe 
 
Mandag 29. august 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
  
Tirsdag 30. august 
18.00 Hverdagsmesse 
 ved Kirkens Bymisjon (utleie) 
  

 
SEPTEMBER 

 
Torsdag 1. september 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Eystein M. Andersen 
 «Kirkebyggene våre - om Metodist-
 kirkens arkitektur» 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
 

LOPPEMARKED 
Fredag 2.  september kl. 10.00-18.00 
Lørdag 3.  september kl. 10.00-15.00 

Kafeteria begge dagene 

 

 
Søndag 4. september 
13. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Leif S. Jacobsen 
 Ledelse: Thorild Dahl Lie 
  
Mandag 5. september 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Tirsdag 6. september 
18.00 Bønnegruppa 
 
Torsdag 8. september 
11.00 Strikkekafé og Guttas dugnad 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 11. september 
Vingårdssøndag 
11.00 Gudstjeneste for hele familien 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 
 Utdeling av dåpsgaver 
 Dåp 
 
Mandag 12. september 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Tirsdag 13. september 
12.00 Misjonsfest 
 Besøk av Runar Byberg  
 fra «Misjon uten grenser». 
 Gjester fra våre nabomenigheter 
 Bevertning 
 Arr.: Misjonsgruppa 
 
Torsdag 15. september 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Per Torstein Kolle 
 «Edvard Grieg i ord og toner» 
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 18. september 
15. søndag i treenighetstiden 
17.00 Sang- og musikkveld 
 Felles med Skien menighet 
 Metodistkoret 
 Speidermusikken 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 
 



 

Oversikt kollekter 
pr 31.07.2022 

 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt  
  
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  46.669 
  58.331 

  268.331 
   3.500 
20.000     

- 
20.419 

417.250 

Kollekt 
29.142 
59.239 

244.070 
2.750 

19.868 
- 

17.938 
373.007 

 

Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 

21.08 Det teologiske seminaret  
 Studentene. 
 Rektor Hilde Marie Øgreid Movafagh 
 Lærerne Roar G. Fotland og  
 Hilde Sanden-Bjønness  
28.08 Moss. Prest Knut Refsdal 
04.09 Fredrikstad.  
 Prest Ole Martin Andreassen 
11.09 Petrikirken Kjølberg 
 Prest Svein J. Veland 
 Diakon Marit Kristine Danielsen 
18.09 Porsgrunn.  
 Prest Silje Marie Halvorsen 
25.09 Larvik. Prest Idar Halvorsen 
02.10 Metodistkirkens Råd for Nasjonalt 
 Arbeid. Leder Magnus Løvland 

 

Kirkeverter 

21.08 Turid Knustad, Bjørg Larsen 
28.08 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
04.09 Ellen Andersen, Leif Refsdal 
11.09 Marianne og Erik Larsen 
18.09 Berit og Helge Asdahl 
25.09 Stian Abrahamsen, Atle Myhre 
02.10 Eli og Trond S. Olsen 

 

Tellere 

21.08 Solveig Bjerkseth, Irene V. Øverbø 
28.08 Stian Abrahamsen, Turid Knustad 
04.09 Anne Hvoslef, Kari Palmgren 
11.09 Ellen Andersen, Grethe Pedersen 
18.09 Eli L. Ellingsen, Unni Halvorsen 
25.09 Erik A. Hansen, Heidi Tangen 
02.10 Anne Hvoslef, Kari Palmgren 

 
Mandag 19. september 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Tirsdag 20. september 
18.00 Bønnegruppa 
 
Torsdag 22. september 
11.00 Strikkekafé og Guttas dugnad 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 25. september 
16. søndag i treenighetstiden 
11.00 Misjonsgudstjeneste 
 Preken: Diakon Helen B. Lovelace 
 Immanuelkoret 
 Ledelse: Leif Refsdal 
 Misjonsoffer 
 Kirkekaffe 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for 
 livsmot og håp» 
 Kafeteria fra kl.18.30 
 
Mandag 26. september 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Tirsdag 27. september 
18.00 Hverdagsmesse 
 ved Kirkens Bymisjon (utleie) 
 
Torsdag 29. september 
11.00 Formiddagstreff 
 Bildekåseri ved Leif Refsdal: 
 «Bilder fra Porsgrunn slik det var en 
 gang - og sånn det er i dag» (Del 3)
 Bevertning, utlodning, andakt. 

 
OKTOBER 

 
Søndag 2. oktober 
17. søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 
Mandag 3. oktober 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 
Tirsdag 4. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
 
Torsdag 6. oktober 
11.00 Strikkekafé og Guttas dugnad 
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 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Brudepar 

Kathrine Myhre og Erik Rognaldsen ble viet i Hed-
dal Stavkyrkje 28. mai 2022. Vielsen ble foretatt 
av prest Vidar Sten Bjerkseth. Brudeparet er bo-
satt i Sandefjord. 

Vi gratulerer og ønsker dere Guds velsignelse 
over livet og framtiden sammen! 

________________________________________ 

Avskjed med to prester 
 

På takkedagen 14. juni ble Vidar Sten Bjerkseth 
takket for elleve år som menighetens prest, og 
Kjell Arild Johansen for det som dessverre bare 
ble ett år. Mens Vidar blir pensjonist, måtte Kjella 
gi seg på grunn av helseproblemer.  
 

I tillegg til takkeord, gave og 
blomst fra menigheten, var det 
hilsen ved pastor Magne Hult-
gren på vegne av Porsgrunn 
Kristne Råd og Forkynnerringen, 
og av Unni Sommerseth  fra me-
nigheten i Skien. 
 

På bildet overrekker Personalko-
miteens leder Ole Geir Pedersen 
og menighetsrådets leder Elisa-
beth Moe Skreosen et bilde av 
kunstneren Jan Petter Bratsberg 
i gave til Solveig og Vidar. 

På menighetens takkedag ble alle som avslutter en tjeneste i menigheten takket 
med en rose og noen takkens ord. Ikke alle det gjaldt var tilstede, men på bil-
det sees fra v.: Turid E. Walaas (Programkomiteen), Eldbjørg Helland 
(Misjonskomiteen), Anne-Lise Hægeland, Anne-Karin Søiland, Berit og Helge 
Asdahl, Solveig Skautvedt (alle Festkomiteen). 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver som 
er gitt til menighetsbladet i mai, juni 
og juli. Vi har mottatt kr 6.632,50 fra:  
 

Kollekt (1.5), Siri Bente Kørret, M.K, 
Astrid Øksnevad Hopen, Svein Gunnar 
Madsen, Arild Johan Iversen, Espen 
Høegh-Larsen, Eva Abrahamsen, Irene  
V. og Leif Øverbø, Ole Kristian Rogne, 
Oddvar Gøystdal, Karin Lervik Bostad, 
Kollekt (12.6), Ragnhild Asdahl, Ole 
Bjarne Amdal, Sissel Hjelstad, Dordy 
Thorstensen, Kollekt (17.7 og 31.7), 
Greta Kilen, Randi Solli. 
 

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 

 

  
 

 
I en tid med mye uro rundt oss, og hvor 
verden «rister» under våre føtter, er det 

godt å løfte blikket litt: 
 

«Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle 
folkeslag. For hans miskunn er mektig 
over oss. Herrens troskap varer evig.» 

 
Salme 117,1-2 

 

 

Tusen takk 
til menigheten for fine blomster og en 
fin hilsen i anledning min 70 års dag! 
Elisabeth Isdahl 
 
Hjertelig takk 
for blomsterhilsen og hyggelig besøk 
av Vidar prest  i  anledning  80 års 
dagen! 
Greta Kilen 
 
Jeg vil takke 
for koselig besøk av presten og nydeli-
ge blomster fra menigheten i anled-
ning min 75 års dag! 
Grethe Solhaug Hansen 
 
Tusen takk 
fra Solveig og meg for mange gode 
ord og flott gave fra menigheten i for-
bindelse med avskjedsgudstjenesten! 
Takk også til alle som kom og delte 
denne dagen med oss, og for hilsener 
både fra kollegaer i byen, fellesarbei-
det i byen og menigheten i Skien!  
 

Det er litt rart å avslutte etter 43 års 
tjeneste , men det kjennes riktig. Selv 
om jeg er pensjonert fra utnevnelsen 
som prest i Porsgrunn, så er jeg fort-
satt prest og håper at jeg også fram-
over kan få bidra litt som det.  
Vidar Sten Bjerkseth 

Menighetsbladets redaksjon 
Silje Marie Halvorsen (redaktør),  

Vidar Sten Bjerkseth og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

20.09.2022 

Denne gangen 
Marianne Larsen 

som utfordrer 
Heidi Tangen 

Takk 

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



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

 

Sprell levende starter mandag 5. september 
 

Når? Hver annen mandag kl.17.00-18.15 
Hvem? For barn 1-7 år 

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

Sinnsrogudstjenesten 
«- et møtested for livsmot og håp» 

 

Fra hjerte til hjerte, musikk, nattverd m.m. 
 

Sinnsrogudstjenestene er kl. 19.00 
søndagene 25. sept., 30. okt. og 20. nov. 

Vaffelkafeteria kl. 18.30  
og etter samlingen 


