
Metodistkirken i Norge 
 

Porsgrunn menighet 
 

«Kirken i sentrum» 

Informasjonsblad nr. 5 - Oktober - November 2022   Årgang 78 

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.  

 

Jeg vil  

velsigne  

Herren til  

alle tider. 

 
Salme 34,2 

 
 

 
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.  

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» 
 

Matteus 28, 18-19a 
 

(Bildet: Jill Costello/UMC communications) 
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Prest  Silje Marie Halvorsen 

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.  
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:  

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» 
Matteus 28, 18-19a 

 
 

Det finnes diskusjoner blant de lærde om i hvilken rekkefølge or-
dene i misjonsbefaling skal stå ifølge den greske grunnteksten. Skal vi dø-
pe først eller lære først? Noe så lite som har blitt en stor forskjell i kirker 
og trossamfunn.  
 

Men hva betyr egentlig misjon? Betyr denne siste befalingen fra 
Jesus at vi alle skal dra ut til ukjente land for å skape flere disipler - eller 
er det bare en oppfordring til å arbeide i vår nærhet? Jeg tror det er beg-
ge deler. Åpne kirker der alle er velkommen, er utgangspunktet for all mi-
sjon. Derfor tror jeg det er viktig at vi tar imot alle som kommer inn døre-
ne våre. Jeg er stolt av at 6 utenlandske studenter har funnet vår kirke 
som deres start i den kristne reisen.  
 

Hva skal vi tenke om misjon? Jeg tror at måten vi i Metodistkir-
ken driver misjon på, er viktig. Det å hjelpe mennesker til bedre livsvilkår 
gjør verden litt bedre steg for steg. Det er ikke bare det å fortelle om Je-
sus som er viktig. Det er også viktig å erkjenne at andre trenger vår hjelp 
og at vi har muligheten til å strekke ut en hjelpende hånd. For vår kirkefar 
John Wesley var det en del av den rettferdiggjørende nåden som gjør oss 
klar over hva vi har fått fra Herren - å hjelpe andre på denne måten.  
 

Når vi lærer av hverandre og andre hvem Gud er og hvordan han 
virker i våre liv, vil vi få lyst til å hjelpe andre til å finne den freden vi har 
fått. La oss derfor hjelpe hverandre til et bedre liv og et tettere forhold til 
Herren. 



Høsttakkefest 

23. oktober  blir det høsttakkefest. Vi 
skal takke for hva dette halvåret har 
gitt oss og hva vi kan gi videre til me-
nighetens arbeid. Denne gudstjenes-
ten får vi besøk av prest Stig-Johnny 
Jørstad fra Arendal som skal preke. 
Immanuelkoret blir med og synger. 
 
Formiddagstreffet 
Vi kan i høst invitere til godt fellesskap 
og spennende gjester og temaer på 
Formiddagstreffet. 
 

Torsdag 13. oktober kåserer Bård 
Stranheim over temaet «Hva har 
Grenlandsindustrien og John Wesley til 
felles?». Stranheim er klyngeleder i 
Green Industry Cluster Norway på 
Herøya som er en tverrfaglig frittstå-
ende nettverksorganisasjon.  
 

Torsdag 27. oktober er temaet «En 
vandrende pilgrim». Dagens gjest er 
Anne-Sissel Bergum som selv har gått 
flere pilgrimsturer. 
 

Torsdag 10. november kommer Ingar 
Clausen for å snakke om «Hvordan 
lede barnebarna til Jesus?» Ingar 
Clausen har over tretti år bak seg som 
søndagsskolelærer i Frikirken og noen 
år som ungdomsleder. Han omtaler 
seg selv som «gift og kvalifisert beste-
far», og leder blant annet nettstedet 
«Spør bestefar» som han også startet.  
 

Torsdag 24. november skal Marit Nes-
se og Vera Nerdrum i ord og toner ta 
oss gjennom temaet «Sanger gjennom 
livet». 

Nå nærmer det seg  
julemesse! 
 

Julemessegjengen er godt i gang med 
forberedelser til årets julemesse som 
blir lørdag 3. desember kl. 10-16. 
 

Det blir salg av sokker, votter, kaker, 
syltetøy, forklær, julepynt og mye mer. 
Samtidig vil det være åpen kafeteria 
hele dagen. 
 

Nå i september var en gjeng samlet to 
ganger for å steke våre populære lef-
ser, og flere dager er satt av til dette. 
Vi gjør som i fjor og tar forhåndsbestil-
ling på kaker fra mandag 10. oktober. 
Det betyr at du er garantert å få det du 
ønsker av førsteklasses julekaker. Mer 
informasjon om varer og bestilling vil 
bli lagt ut på menighetens nettside. Vi 
kan røpe at pakkene med tre lefser i år 
vil koste kr 175. Bestilling gjøres til 
Lillian på telefon 410 35 125 eller på 
email til kasserer@porsgrunn. 
metodistkirken.no  
 

I disse dager går startskuddet også for 
julemesselotteriet med både hovedbok 
og en egen med gevinster for barn. Vi 
gjentar suksessen fra de siste årene 
med nettsalg av lodd via menighetens 
nett– og facebookside. Prisen er kr 10 
pr lodd. Loddtrekningen skjer i kirken 
som avslutning på julemessa. 
 

På kirkens Vipps-konto 118446 vil det 
bli opprettet mulighet for valg når du 
skal bestille lodd. Trykk først på logoen 
som kommer opp, så får du alternati-
vene fram.  
 

Vi tar fortsatt imot gevinster, så har 
noen lyst til å bidra, er vi takknemlig 
for det. Gevinstene kan leveres til: 
Lillian Iversen tlf. 410 35 125 eller  
Elisabeth Skreosen tlf. 902 24 602 



 

Chabadza 
Chabadza er et ord som kommer fra 
Shona, hovedspråket i Zimbabwe, og 
betyr hjelp eller rop. Når noen trenger 
hjelp på gården og en annen kommer 
gående, roper de Chabadza til hver-
andre for å få den hjelpen de trenger. 
Misjonsselskapets Partnership in De-
velopment prosjekter i Zimbabwe har 
derfor fått dette navnet. Hovedfokuset 
i disse prosjektene er å bidra til å styr-
ke det sivile samfunnet og utviklingen 
av demokratiske organisasjoner.  
 

Chipondamudzi 
Menigheten vår har fått et prosjekt i 
Chabadza i byen Chipondamudzi. Her 
skal vi være med på å gjøre ferdig en 
sykepleierbolig, samt en lokal klinikk. 
Disse prosjektene ble påbegynt i 
2000, men til nå har ikke komiteen 
hatt råd til å gjøre dem ferdig.  
 

Noen av delmålene inkluderer å bygge 
avfallssone på klinikken, sørge for sol-
celle strøm til lys og installere vann-
pumper med tappekran til klinikken og 
folket. 
 

For å få kvalifisert personell til klinik-
ken er det også viktig å få ferdig syke-
pleierboligen slik at de har en tilfreds-
stillende bolig. Målet for prosjektet er 
at ungdommer skal få opplæring som 
håndverkere, og at byen får tilgang på 
klinikk, helsepersonell og rent vann 
for å redusere sykdom og dødsfall. 

 

I dag er nærmeste klinikk 12 kilometer 
borte og kan ikke  nåes under regnti-
den. 
 

Zimbabwe 
Det bor 14,8 millioner mennesker i 
landet. Hovedstaden heter Harare.  
De offisielle språkene i landet er eng-
elsk, shona og sinbedele. Landet ble 
uavhengig fra Storbritannia i 1980. 
Under kolonitiden het Zimbabwe Rho-
desia. 
 

Landet har hatt samarbeid med Meto-
distkirkens misjonsselskap siden 1938. 
Chabadza har hatt samarbeid med Mi-
sjonsselskapet siden 2012. 
 

Innsamlingen 
Vår menighet har på-
tatt seg å samle inn kr 
150.000 i løpet av 2-3 
år for å finansiere pro-
sjektet. Innsamlingen startet i desem-
ber i fjor. Så langt har vi samlet inn kr 
78.250 og er dermed litt over halvveis. 
Dette fordeler seg med kr 23.029 på 
Misjonsgruppa og kr 55.221 på menig-
heten. Vil du bidra, kan du sende til 
menighetens kontonummer eller Vipps 
118446. 

Misjonsprosjektet 



Bønnegruppa  
Bønn er viktig, både i den enkel-
tes kristenliv og i menigheten. 
Det viser seg at menigheter som 
har opplevd fremgang, har prio-
ritert vedvarende bønn, også i 
bibel- og bønnegrupper.   
 

I Metodistkirken i Porsgrunn har 
det nå i mange år eksistert en 
bønnegruppe som har vært 
samlet 1. og 3. tirsdag kl. 18 - 
20 i menighetssalen. Fra starten av ble den kalt H-04, fordi det var høsten 
2004 at menighetens daværende prest, Jan Petter Walaas, tok initiativ til å 
starte en bibel- og bønnegruppe.  
 

Etterhvert har den bare blitt kalt Bønnegruppa, selv om Bibelen og bibelstu-
dier fortsatt står sentralt i gruppas samlinger  Siden starten i 2004 har 
ganske mange følt seg hjemme her, men ettersom folk ble eldre og noen 
døde eller flyttet til andre steder, har deltagerantallet gått merkbart ned.  
 

Nå er vi bare noen ganske få igjen i gruppa, så vi trenger sårt flere som vil 
bli med i fellesskapet vårt. 
 

En samling i bønnegruppa starter med en liten matbit sammen (medbrakt 
niste), før vi har en bønnestund hvor vi ber for oss selv, for menigheten og 
for mange andre bønneemner. Så går vi over til bibelstudiet, hvor vi samtaler 
om et nytt emne hver gang over en bibeltekst. Vi er veldig trygge på hver-
andre, så det som blir sagt i samtalen, kommer ikke ut av rommet! Kvelden 
blir avsluttet med en bønn- og lovsangsstund. 
 

Mange har opplevd stor velsignelse av å være med i Bønnegruppa. Vi håper 
derfor at flere har lyst til å føle det fantastiske fellesskapet som har preget 
gruppa gjennom alle årene. Ta gjerne kontakt for å få vite mer! Hjertelig 
velkommen til bønnefellesskap!  
 

For Bønnegruppa  
Kari Venke Ø. Hansen  (leder) 

Minneord 
Girija Mariam Aasen-Moyle døde mandag 1. august 
bare 32 år gammel. Girija var født i Calcutta i India, 
men ble fire måneder gammel adoptert av sine for-
eldre, Inger og Ralph. Mesteparten av oppveksten 
hadde hun i Australia, men med norsk mor hadde 
hun tilknytning også til Norge. 21 år gammel kom hun hit. Ikke lenge etter 
møtte hun Ingar Asdahl, og i 2013 giftet de seg i Australia. De siste årene har 
de vært bosatt i Porsgrunn. Bisettelsen fant sted fra Metodistkirken i Pors-
grunn 10. august hvor prest Vidar Sten Bjerkseth forrettet.  
Vi lyser fred over Girija’s minne, og ber om Guds trøst og styrke for Ingar og 
familien!  

 



 

 
«Kirken i sentrum» 

 

OKTOBER 
 

Søndag 9. oktober 
18.søndag i treenighetstiden 
KONFIRMANTJUBILEUM 
11.00 Høstgudstjeneste 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 
 Kirkekaffe 
 
Mandag 10. oktober 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 11. oktober 
19.00 Misjonsgruppa. Perlemøte: «Vi      
 deler med hverandre». Bevertning. 
Torsdag 13. oktober 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Bård Stranheim 
 «Hva har Grenlandsindustrien og 
 John Wesley til felles?»  
 Bevertning, utlodning, andakt. 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 16. oktober 
19.søndag i treenighetstiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Pensjonert sykehusprest 
 Terje Talset Gundersen. 
 Ledelse: Elisabeth M. Skreosen 
 
Mandag 17. oktober 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 18. oktober 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 20. oktober 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
 
Søndag 23. oktober 
20.søndag i treenighetstiden 
MENIGHETENS HØSTTAKKEDAG 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Stig-Johnny Jørstad 
 Immanuelkoret 
 Ledelse: Trond S. Olsen 
 Høstoffer 
 Kirkekaffe 
 
Mandag 24. oktober 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
  
 

 

Torsdag 27. oktober 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Anne-Sissel Bergum 
 «En vandrende pilgrim»  
  Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 30. oktober 
Bots- og bønnedag 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 med Dnk Porsgrunn menighet 
 i Metodistkirken 
 Preken: Sokneprest Lars Ivar W. 
 Bratsberg. Immanuelkoret. 
 Ledelse: Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Nattverd. Kirkekaffe. 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot og håp» 
 «Fra hjerte til hjerte» ved  
 fengselsprest Jan Erik Askjer 
 Musikk: Jörn Hänsch 
 Vaffelkafeteria fra kl.18.30 
 
Mandag 31. oktober 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 

NOVEMBER 
 

Tirsdag 1. november 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 3. november 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
18.00: Fakkeltog for forfulgte Kristne  
              Arr.: Porsgrunn Kristne Råd 
              Start fra rådhusplassen 
 
Søndag 6. november 
Allehelgensdag 
11.00 Allehelgensgudstjeneste 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 
 Immanuelkoret. 
 Minneord. Nattverd. 
 
Mandag 7. november 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 8. november 
19.00 Misjonsgruppa 
          «Bibelens kvinner» .  
 Temapreken ved 
 Grethe Solhaug Hansen.  



Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 
09.10 Horten. Prest Hilde Sanden- 
 Bjønness og lokalpastor  
 Kirsten Amsrud Eika 
16.10  Hvittingfoss. Prest Andreas Kjernald 
23.10  Skien: Prest Andreas Kjernald 
30.10 Øståsen. Prest Steinar Hjerpseth 
 og diakon Olav Øgreid 
06.11  Drammen. Prest Anne Grete  
 Spæren Rørvik og lokalpastor  
 Unni Lise Vestøl 
13.11 Hønefoss. Prest Susan Gatwiri Mati.
 Kristne samfunn som kjemper for  
 å overleve. 
20.11  Metodistkirkens Barne- og  
 Ungdomsforbund.  Leder Sunniva 
 Eriksen Hustoft og MBU-konsulent 
 Ellen Irene Klepaker. 
 Metodistkirkens Speiderkorps. 
 Korpsleder Ole Martin Andreassen 
 MBU-dagen 
27.11  Lillestrøm. Prestene Beatrice N. 
 Johansson og Lars Erik Nordby 

 
Torsdag 10. november 
11.00 Formiddagstreff 
 Dagens gjest: Ingar Clausen.  
 Tema: «Hvordan lede barnebarna 
 til Jesus» 
  Bevertning, utlodning, andakt. 
 

Søndag 13. november 
23. søndag i treenighetstiden 
11.00 Evighetsgudstjeneste 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 
  
Mandag 14. november 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 15. november 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 17. november 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
18.00 Arbeidsmøte for julemessa 
 
Søndag 20. november 
Kristi kongedag 
11.00: Generasjonsgudstjeneste 
 MBU-dagen 
 Familiepreken ved trosopplærer  
 Lina Talset Blikstad 
 Ledelse: Lederne i Sprell levende 
 Kirkekaffe 
19.00: Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot og håp» 
 Vaffelkafeteria fra kl.18.30 
 (Se annonse for programinnhold) 
 
Mandag 21. november 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 24. november 
11.00 Formiddagstreff 
 Marit Nesse og Vera Nerdrum 
 med programmet «Sanger  
 gjennom  livet».   
 Bevertning, utlodning, andakt. 
 
Søndag 27. november 
1. søndag i advent 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 
 ved prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Immanuelkoret 
 Etter gudstjenesten: 
 Middag for menighetens eldre 
 (påmelding) 
 
Mandag 28. november 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
 

Kirkeverter 
 
09.10 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
16.10 Turid Knustad og Bjørg Larsen 
23.10 Stian Abrahamsen og Leif Refsdal 
30.10 Berit og Helge Asdahl 
06.11 Eli og Trond S. Olsen 
13.11 Turid Knustad og Bjørg Olsen 
20.11 Atle Myhre og Leif Refsdal 
27.11 Marianne og Erik Larsen 

Tellere 

 

09.10 Turid Knustad, Irene Varlo Øverbø 
16.10 Ellen Andersen, Grethe Pedersen 
23.10 Eli L. Ellingsen, Unni Halvorsen 
30.10 Stian Abrahamsen, Solveig 
 Bjerkseth 
06.11 Erik A. Hansen, Heidi Tangen 
13.11 Eli L. Ellingsen, Unni Halvorsen 
20.11 Turid Knustad, Irene Varlo Øverbø 
27.11 Solveig Bjerkseth, Anne Hvoslef 

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



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Dåp 

Søndag 28. 
august kunne 
vi ta imot lille 
Millie Øvringmo 
Myhre i vår 
menighet og 
Guds verdens-
vide kirke. Det-
te var den førs-
te dåpen som 
ble holdt av 
prest Silje Ma-
rie i vår kirke.  
 
På bildet fra dåpen ser du presten sammen med foreldrene Fernanda Øvringmo 
Myhre og Daniel Eikland Myhre, Millie og storebror Felix.  

Samlingsfest og innsettelse av ny prest 

På samlings- og velkomstfesten søndag 
21. august ble Silje Marie Halvorsen 
ønsket velkommen som menighetens 
nye prest. Leder av menighetsrådet Eli-
sabeth Moe Skreosen og Ole Geir Peder-
sen sto for innsettelsen og forbønns-
handlingen for henne. Med dette er Silje 
Marie den første kvinnelige presten i 
menighetens 164-årige historie.  
 

Den store forsamlingen fikk lytte til pre-
ken av presten, sang av Immanuelkoret, 
og også være med om forbønnen for 
det nye menighetsrådet.  

 

Misjonsfest 
Etter noen år med pause på grunn 
av pandemien, kunne Misjonsgrup-
pa igjen invitere til misjonsfest. 
Festen ble ledet av Anne-Lise Hæ-
geland. 60 personer kom, mange 
av disse fra våre nabomenigheter. 
Gjestetaler var Runar Byberg som 
er daglig leder i Misjon uten gren-
ser. Hans tema var «Helhjertet - om å følge Jesus.» Han fokuserte spesielt på 
arbeidet og situasjonen i Øst-Europa. Det var mange som oppdaget hvordan 
situasjonen er for en stor del av befolkningen i våre nærområder.  



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 

M
it

t 
h

ø
s
to

ff
e

r 

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

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  
 

  

  

  

 



Vi takker hjertelig for alle gaver som 
er gitt til menighetsbladet i august og 
september. Vi har mottatt til sammen 
kr 5.177,25 fra: 
 

Pål Høegh-Larsen, T. og H. Sørensen, 
NN, Irene og Leif Øverbø, Siri Bente 
Kørret, Liv Elisabeth Tømmernes, Eva 
A., Oddvar Gøystdal, Inger Liv 
Høilund, Anne Marie Frøland, Tor Kjell 
Aarstad, Karin Kristiansen, R. Solli, 
Anne-Lise Hægeland, E.A., kollekt 
(28.8, 4.9, 25.9). 
 

Har du lyst til å gi en gave til menig-
hetsbladet? Da kan du gjøre dette via 
bankkonto 3000 34 44283 eller  
med Vipps til 118446. 

 

Oversikt kollekter 
 

pr 30.09.2022 
 
 

Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt  
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  60.000 
  75.000 

  345.000 
   4.500 
20.000     

- 
26.250 

530.750 

Kollekt 
59.925 
91.666 

316.070 
3.450 

20.067 
- 

23.116 
514.294 

Gaver til menighetsbladet 

 

 
 
 

 
 

Gud ønsker at vi skal lykkes i livet.  
Han ønsker at vi skal vokse, finne glede 

og vende tilbake for å bo hos ham en dag. 
Mitt bibelvers lærer oss hvordan vi skal  

finne fred, mot og styrke. 
 

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

 
Matteus 11, 28 

Tusen takk 
for en  fin blomsterhilsen og et hygge-
lig besøk av Vidar prest i anledning 
min 75 års dag! 
Torleif Rygh 
  
Tusen takk 
til alle gode venner som husket meg 
på 90 års-dagen, og til menigheten for 
blomsten! 
Alf Odén Halvorsen 
  
Tusen takk 
for den varme velkomsten jeg fikk på 
innsettelsen min i august og den gode 
velkomsten jeg har fått i min første tid 
i menigheten! Jeg gleder meg til res-
ten av året og årene som kommer i 
Porsgrunn. Den flotte blomsterbuket-
ten jeg fikk, overlevde en god stund 
og var en viktig pynt i den nye leilig-
heten min den første tiden.  
Prest Silje Marie Halvorsen 

Menighetsbladets redaksjon 
Silje Marie Halvorsen (redaktør)  

og Leif Refsdal. 
Manusfrist neste utgave:  

20.november 2022 

Denne gangen: 
Heidi Tangen 
som utfordrer: 

Ole Geir Pedersen 

Takk 

Presten 
deler tjenesten mellom Fyllingsdalen i 
Bergen og Porsgrunn. Etter planen vil 
hun i høst være i Porsgrunn:  
1.-13. okt., 4.-16. nov., 8.-20. des. 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

Sammen med Ole Paus inviterer metodistkorene i Oslo,  
Retro, Signatur og Adhoc til 

Paus-messe i Kulturkirken Jakob 
torsdag 20. oktober kl 19.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er Paus i ny sammenheng. Musikken er arrangert av André Storeng for 
kor, solister og band. Paus-messen vil ha en form som er noe mellom en kon-
sert og gudstjeneste, og Ole Paus’ sanger utgjør de klassiske messeleddene. 

Kari Hay er messens liturg. Gjennom Paus-messen tegnes en musikalsk versjon 
av en rausere verden. Messen rammes inn av visjonen som demrer et sted 

«Innerst i sjelen», der tekstene til Paus beskriver denne virkeligheten. 
Billetter kjøpes på Ticketmaster. 

 

Velkommen til julemesse 

lørdag 3. desember kl. 10 - 16 
 

Salg av sokker, votter, kaker, syltetøy,  
julepynt og mye mer. 
 

Åpen kafeteria hele dagen. 
 

Det er mulighet for forhåndsbestilling av  
kaker - blant annet våre populære lefser. Det 
betyr at du er garantert å få det du ønsker av førsteklasses julekaker. Mer infor-
masjon om varer og bestilling vil bli lagt ut på menighetens nettside. 
 

Julemesselotteriet 
Det er også et eget julemesselotteri hvor du kan kjøpe lodd på forhånd. Vi har 
egen loddbok med mange flotte gevinster for barn. Lotteriet trekkes i kirken 
lørdag 3. desember kl.16. 
 

For bestilling, loddkjøp og informasjon kan du kontakte 
Lillian Iversen tlf. 410 35 125 - kasserer@porsgrunn.metodistkirken.no 


