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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.  

 

Jeg er stolt  
over Herren, 

la de hjelpelø-
se høre det og 

være glade.  
 

Salme 34,3 

 
 

«Han har fått navnet 
 Underfull rådgiver, Veldig Gud, 

 Evig far, Fredsfyrste» 
 

Jesaja 9,6b 
 

(Bilde: UM Communications) 



 

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: Tirsdag 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  Silje Marie Halvorsen 

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. 

Han har fått navnet 
Underfull rådgiver, Veldig Gud, 

Evig far, Fredsfyrste.» 
Jesaja 9,9 

 
 

Juletiden er en tid hvor verden endrer seg fra mørke, lange dager 
til lys overalt og koselige stunder. Jeg husker selv at i adventstiden kom 
pappa ofte tidligere hjem fra jobb. Kvelden ble preget av en rutine der vi 
alle fire satt i sofaen, tente lys og fulgte Elisabeth og engelen Gabriel fra 
bylarm og julestress bakover i tid til julemiraklet for 2000 år siden. 
 
For julen er et mirakel. Faktisk er julen flere mirakler. Det første 
skjer når en jente som kan ha vært så ung som 14 år, sier ja til å bli gra-
vid med Guds Sønn. Det andre skjer når hennes forlovede som kan ha 
vært opptil 15 år eldre, sier ja til å gifte seg med jenta som har blitt gra-
vid. Det neste er at den lille familien slipper unna et folkemord i Betlehem 
satt i gang av kongen i landet.  
 
Advents- og juletiden bør vi bruke til å tenke på hvordan våre be-
stemmelser og vår lydighet kan gi Gud muligheten til å gripe inn i andres 
liv. Det er på grunn av en jentes lydighet at vi i dag kan både feire og ha 
et forhold til han som er både Rådgiver, Gud, Far og Fredsfyrste. 

 
Fredsfyrste. I  en tid med en verden fylt med krig og uroligheter 
som stadig rykker nærmere, kanskje vi skal bruke denne juletiden spesielt 
til å prøve å skape litt mer fred rundt oss og til å spre den kjærligheten 
som er gitt oss. 



Julemesse 

 

Årets julemesse går av stabelen lørdag 
3. desember. Gjennom hele året har en 
dedikert gjeng jobbet for å få til en 
flott messe. De har bakt, sydd, samlet 
gevinster og forberedt dagen på ulike 
måter.  
 

Det blir salg av sokker, votter, luer, 
gensere, syltetøy, kaker og mye mer. 
Kakene du kan få kjøpt, er våre popu-
lære lefser sammen med serinakaker, 
kransekakestenger, brune pinner, hav-
reflarn og krumkaker. 
 

Kafeteriaen vil holde åpen hele dagen 
med salg av sveler, scones, pølser mm. 
Vi har loddsalg og tombola med mange 
fine gevinster. Trekning skjer i kirken 
samme dag kl. 16.00. Gevinster på 
hovedboka er blant annet brodert jule-
duk, strikket damekofte, strikket herre-
genser, kransekake, matkurv, fruktkurv 
og mye annet. I tillegg selger vi lodd 
med gevinster for barn. Blant gevinste-
ne finner vi dukke med klær, Lego, 
diverse spill, strikket genser m.m. 
 

Vi vil takke julemessegjengen under 
ledelse av Elisabeth Moe Skreosen for 
innsatsen dere legger ned i messen 
gjennom hele året! 
 

Velkommen til en hyggelig julemesse i 
kirken! 
 

Julekonserten 

Sammen med Metodistkirkens Sangkor 
i Skien inviterer Immanuelkoret til tra-
disjonell, variert og stemningsfull jule-
konsert søndag 4. desember i kirken 
vår i Porsgrunn. De to korene har dan-
net et felleskor. I tillegg gleder vi oss 
over å ha med Porsgrunds Sangfore-
ning  igjen. I år blir det også musikk 
ved Speidermusikken fra Skien. Ad-
ventstankene skal prest Vidar Sten 
Bjerkseth dele med oss. Konserten er 
gratis, men det vil bli tatt opp kollekt. 
 

Vi synger julen inn i Skien 
Speidermusikken i Skien inviterer til 
gudstjeneste 4. søndag i advent hvor 
«Vi synger julen inn». Som vanlig del-
tar også vår menighet på denne sam-
lingen. Foruten sang av Felleskoret, blir 
det naturligvis mye musikk med Spei-
dermusikken. Prest Silje Marie Halvor-
sen holder juleandakt. 
 

Julehøytiden 
Med prest i halv stilling og som har 
tjeneste i Bergen i julehøytiden, er det 
andre krefter som trår til hos oss disse 
dagene. Julaften blir det tradisjonell 
julegudstjeneste ledet av pensjonert 
prest Arne G. Ellingsen. Anne Marie 
Huseby har ansvaret for familiepreke-
nen. Det inviteres i disse dager til å bli 
med i et Prosjektkor som skal synge i 
gudstjenesten. Kollekten går til nød-
hjelpsarbeid i Ukraina. 
1. juledag taler pinsepastor Arne 
Øystein Rambekk i høytidsgudstjenes-
ten. Her blir det sang av Immanuelko-



Velkommen  
til julemesse 

lørdag 3. desember  
kl. 10 - 16 

 
Salg av kaker, håndarbeid, 

julepynt m.m. 
Loddsalg 
Kafeteria  

i hyggelig fellesskap 
 
Lodd kan kjøpes ved å benytte 
Vipps 118446 og deretter velge 
kategori «lodd julemessa» eller 
«lodd barnebok». 
 

Inntekten av julemessa deles 
mellom menigheten og vårt mi-
sjonsprosjekt. 

Klinikkbygget står nå ferdig på vårt 
misjonsprosjekt i Chipondamudzi i Zim-
babwe. På taket er det montert solcel-
lepanel som sørger for strøm til klinik-
ken og til kjøleskap for medisiner og 

laboratorieprøver og annet utstyr. Strømmen skal også sørge for at vann blir 
pumpet opp til kraner rundt om på området, og inn til klinikkens vasker, dusjer 
og toaletter. 
Det er også satt opp et gjerde rundt klinikkens område for økt sikkerhet. Sam-
men med utelys fra solcellestrømmen, er de som jobber på klinikken og pasi-
entene trygge i mørke netter også. Landsbyens prosjektkomite er veldig for-
nøyde med utviklingen som over 500 familier vil dra nytte av! 
I menigheten har vi til nå samlet inn kr 87.883 av de ca kr 150.000 som treng-
es for å ferdigstille prosjektet. Handler du på julemessa, hjelper du oss å kom-
me enda nærmere målet. 

Nytt fra  
Chipondamudzi 

Julehilsener 
 

Vi ønsker menighetens  
medlemmer, menighetsbarn 
og venner en fredfull jul og 

Guds gode velsignelse  
over det nye året! 

 

Elisabeth Moe Skreosen 
Leder av menighetsrådet 

Silje Marie Halvorsen  
Prest  

 
 
 
 

En velsignet og fredfull jul  
og et godt nytt år ønskes vår 
prest Silje Marie Halvorsen 

og hennes familie!  
 

Elisabeth Moe Skreosen  
Leder av menighetsrådet  

Ole Geir Pedersen  
Leder av personalkomiteen 
 
 



 
Jule- og  

nyttårstanker 
fra presten 

 
 
 

Etter jul begynner jeg i full stilling i 
Metodistkirken i Porsgrunn - min aller 
første hundreprosent stilling som fer-
dig utdannet prest. Det har fått meg 
til å tenke på fremtiden både for meg 
og for menigheten.  
 

Ett nytt år står på trappene. I dette 
nye året vil jeg at menigheten skal bli 
enda bedre på å inkludere både unge 
og gamle i våre fellesskap. Etter to år 
med pandemi kan vi endelig hilse et 
nytt år der alt står åpent for oss. Jeg 
personlig skal prioritere familie og 
venner mer nå når jeg både kan reise 
trygt og ankomme trygt. Dette er mitt 
nyttårsforsett sammen med å ta serti-
fikatet. Jeg oppfordrer også deg til å 
få et nyttårsforsett der din relasjon 
med andre står i sentrum. 
 

Et godt 2023 ønskes deg og dine, og 
som de sier i Disney: «Fra alle oss til 
alle dere - god jul og velsignet nytt 
år!» 
 

Prest Silje Marie Halvorsen 

 

Torgeir Sørby ble født 1. august 1971. Han vokste opp 
sammen med foreldrene Rigmor og Jan og søstrene Tu-
rid og Hanne Karine på Stridsklev. Det var et godt sted å 
vokse opp. Hjemmefra fikk Torgeir med seg verdier og 
holdninger som siden kom til å prege ham.  
 

Familien var og er sterkt sammensveiset. Det har vært 
viktig i møte med tidligere kriser, som mamma Rigmors 
altfor tidlige død, tapet av Turid og Bjørn Olavs datter 
Linn-Therese, og pappa Jans død for noen år si-
den. Torgeir så å si vokste opp i Metodistkirken. Dette 
gav ham etter hvert flere arenaer der han kunne utfolde 
seg innen musikk. Mange er de som har gledet seg over 
både hans store lidenskap for musikk, men også hans 
evne til å skape god musikk, alene og sammen med 
andre. 
 

Etter lang tids sykdom med smerter og ubehag orket ikke 
Torgeir mer. 3. oktober  måtte han forlate sin egen kropp. Han ble gravlagt fra 
Eidanger kirke 18. oktober. Tilsynsprest Knut Refsdal forrettet. Vi lyser fred 
over Torgeirs gode minne, og ber om Guds trøst i sorgen for hans kjære! 

Minneord 
Torgeir Sørby 

Har du lyst til å bli 
med i Prosjektkoret? 
 

Kjære alle dere som har vært en del 
av Prosjektkoret tidligere eller som 
har lyst til å bli med nå! Når det nå 
går mot juletider, inviterer vi til en 
ny runde med øvelser for å bidra på 
gudstjenesten julaften.  
 

Vi har musikere på plass, så nå er 
det opp til dere sangere. Øvelsene 
blir tirsdag 22. november, samt 13. 
og 20. desember. Vi håper også å få 
til en øvelse i uke 48 eller 49. Har 
du ikke mulighet til å være med på 
første øvelse, så bli med på de nes-
te. Atle Myhre leder koret. 
 

Vi håper så mange som mulig har 
lyst og anledning til å være med. Vi 
gleder oss til å samles igjen og 
synge i kor.  
 

Vil du være med? Meld deg på til 
Anne Sara på tlf. 48275284 



 

 «Kirken i sentrum» 

 

DESEMBER  
 

Lørdag 3. desember 
10.00 Julemesse 
 Salg av sokker, votter, kaker,  
 syltetøy, julepynt, forklær m.m. 
 Avsluttes med trekning  
 av lotteriene kl.16.00 
 
Søndag 4. desember 
2. søndag i adventstiden 
18.00 Julekonsert  
 Felleskor fra Skien og Porsgrunn 
 Porsgrund Sangforening 
 Speidermusikken 
 Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 Kollekt 
 
Mandag 5.desember 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 6.desember 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 8.desember 
11.00 Formiddagstreff 
 Formiddagstreffets tradisjonsrike 
 julemøte. Julegrøt, utlodning 
 og andakt. 
 
Søndag 11.desember 
3. søndag i adventstiden 
11.00 Adventsgudstjeneste.  
           Prest Silje Marie Halvorsen 
           Kirkekaffe. 
 
Mandag 12.desember 
17.00 Sprell levende 
 Luciafeiring og juleavslutning 
Tirsdag 13. desember 
19.00 Prosjektkoret. Øvelse 
Torsdag 15.desember 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
 
Søndag 18.desember 
4. søndag i adventstiden 
11.00 Gudstjeneste  
 i Skien Metodistkirke. 
 «Vi synger julen inn»  
 med Speidermusikken og  
 Felleskoret fra Skien og Porsgrunn 
 Preken: Prest Silje Marie Halvorsen 

 

JANUAR 
 
Søndag 8. januar 
16.00 Julefest for små og store 
 Gang rundt treet, leker, bevertning, 
 juleandakt ved prest Silje Marie 
 Halvorsen. Godtepose til barna. 
 
Mandag 9. januar 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 10. januar 
19.00 Misjonsgruppa 
 inviterer til «Perlesang» 
 Bevertning 
Torsdag 12. januar 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
 
 
Søndag 15. januar 
2. søndag i åpenbaringstiden 
11.00 Vintergudstjeneste 
 Preken: Silje Marie Halvorsen 
 Nattverd. 
 

 

 
Julehøytiden 
i kirken 
 

 
 
 
 

Julaften 24. desember 
14.45 Musikk ved blåsegruppa 
15.00 Familiegudstjeneste 
 Program for små og store 
 Prosjektkoret. Familiepreken  
 ved Anne Marie Huseby 
 Prest Arne G. Ellingsen 
 Kollekt til nødhjelpsarbeid i Ukraina 
 
1. juledag 25. desember 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Sang: Immanuelkoret 
 Preken ved  
 pastor Arne Øystein Rambekk 



Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 
04.12 Kragerø og Bamble 
 Prest Harald Olsen 
11.12 Arendal. Prestene Helene Benedikte 
 Granum-Aanestad og  
 Stig-Johnny Jørstad 
18.12 Tistedal.  
 Prest Beatrice Nekesa Johansson 
2023 
01.01 Biskop Christian Alsted 
 Tilsynsprestene Knut Refsdal  
 og Ingull Grefslie 
08.01 Hovedstyret med leder  
 Martin Vestøl 
15.01 Ansatte på Metodistkirkens  
 hovedkontor: Emil Skartveit (daglig 
 leder), Jo Lyshol, Linnea Olstad, 
 Vidar Sten Bjerkseth, Lina Talset 
 Blikstad, Johanna Lundereng. 

 
Mandag 16. januar 
17.00 Sprell Levende 
19.00 Immanelkorets øvelse 
 
Torsdag 19. januar 
11.00 Formiddagstreff 
 Prest Silje Marie Halvorsen: 
 «John Wesleys medisinske  
 utgivelser og teologi» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 
Søndag 22. januar 
3. søndag i åpenbaringstiden 
11.00 Samtalegudstjeneste 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 
Mandag 23. januar 
19.00 Immanelkorets øvelse 
Tirsdag 24. januar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 26. januar 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
 
Søndag 29. januar 
4. søndag i åpenbaringstiden 
11.00 Vintergudstjeneste 
           Prest Silje Marie Halvorsen 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot og håp
 Vaffelkafeteria fra kl. 18.30 
 
Mandag 30. januar 
17.00 Sprell Levende 
19.00 Immanelkorets øvelse 

 
FEBRUAR 

 
Torsdag 2. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Besøk fra Radio MG 
 «Kristentlokalradio i fokus» 
 Bevertning, utlodning, andakt 
 

Søndag 5. februar 
Såmannssøndag 
11.00 Misjonsgudstjeneste 
 Preken: Diakon og pensjonert  
 misjonssekretær Tove Odland 
 Immanuelkoret 
 Ledelse: Leif Refsdal 
 Kirkekaffe.  
 Kollekt til misjonsarbeidet 
 
Mandag 6. februar 
19.00 Immanuelkorets øvelse 

 

Kirkeverter 
 

04.12 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
11.12 Berit og Helge Asdahl 
18.12 - 
24.12 - 
25.12 Ellen Andersen, Leif Refsdal 
2023 
08.01 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
15.01 Eli R. og Trond S. Olsen 
22.01 Berit og Helge Asdahl 
29.01 Stian Abrahamsen, Eli L. Ellingsen 
05.02  Turid Knustad, Bjørg Larsen 

Tellere 
 

04.12 Stian Abrahamsen, Kari Palmgren 
11.12 Ellen Andersen, Grethe Pedersen 
25.12 Turid Knustad, Irene Varlo Øverbø 

2023 
08.01 Stian Abrahamsen, Solveig 
 Bjerkseth 
15.01 Ellen Andersen, Grethe Pedersen 
22.01 Erik A. Hansen, Heidi Tangen 
29.01 Anne Hvoslef, Kari Palmgren 
05.02 Eli L. Ellingsen, Unni Halvorsen 

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



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Gjester i prekestolen 

Denne høsten har vi hatt mange gjestetalere på gudstjenesten mens presten 
har delt sin stilling mellom Bergen og Porsgrunn. Gjestetalere har inkludert Leif 
Jacobsen (4. september), Helen Byholt Lovelace (Misjonsdagen 25. 
september) og Stig-Johnny Jørstad (Høstofferdagen 23. oktober).  
Takk for besøk og inspirerende forkynnelse!                         (Foto: Leif Refsdal) 

MBU-dagen 
Ble markert med Generasjons-
gudstjeneste søndag 20. novem-
ber. Da hadde vi besøk av Lina 
Talset Gundersen som i høst ble 
ansatt i en prosjektstilling som 
trosopplærer i Metodistkirken i 
Norge. I andakten snakket hun om 
hverdagstro. På bildet er det Lars 
Martin som hjelper henne å holde 
opp et av illustrasjonsbildene. På 
kirkekaffen etterpå fortalte Lina 
om viktige verdier i arbeidet for å 
nå nye generasjoner. 

 

Fellesgudstjeneste  
med Den norske kirke 
 

Den nye kapellanen i Porsgrunn menig-
het, Martin Brenne Wigtil, hadde preke-
nen i fellesgudstjenesten siste søndag i 
oktober. Immanuelkoret sang og prest 
Vidar Sten Bjerkseth ledet samlingen. 
Disse fellesgudstjenestene  
mellom våre to menigheter 
opplever vi som verdifulle  
og inspirerende. Derfor var  
det litt skuffende at del- 
takelsen denne gangen  
var ganske lav. Neste fel- 
lesgudstjeneste blir i  
slutten av februar. 
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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 oktober og 
begynnelsen av november. Vi har 
mottatt til sammen kr 2.341,25 fra: 
 
Oddvar Gøystdal, Stein Høegh-Larsen, 
Reidun Andersen, Turid Knustad, 
Signhild Walaas Lindvig, Kerstin Bente 
Sørli, Irene V. og Leif Øverbø, Ole 
Bjarne Amdahl, Eva A, kollekt (2., 16. 
og 23.10) 
 
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 31.10.2022 
 
 

Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt  
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  

eller Vipps 118446 

Budsjett 
  66.670 
  83.330 

  383.330 
   5.000 
20.000     
20.000 
29.170 

607.500 

Kollekt 
63.252 
99.318 

346.070 
3.750 

20.067 
23.124 
25.457 

581.038 

Gaver til menighetsbladet 

 

 
 
 

 
 
 

Jeg synes dette verset er godt å ha med seg  
i en urolig verden. Herren er med oss,  

og har bare gode tanker om oss.  
 
 

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, 
sier Herren, fredstanker og ikke ulykkes-

tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. 
 

Jeremia 29.11 

 

Tusen takk 
for en  fin blomsterhilsen og et koselig 
besøk fra presten vår Silje Marie til 
min 75 års dag! 
Berit Asdahl 
  
Tusen takk 
til menigheten og aktive medlemmer 
av både Strikkekafe, Formiddagstreff 
og Misjonsgruppa og alle som er 
innom på søndager for at dere har tatt 
meg så godt i mot dette første halv-
året! Jeg gleder meg til å fortsette 
med full energi i hundre prosent stil-
ling på nyåret 
Prest Silje Marie Halvorsen 
 
Takk til Diakonikomiteen 
Menigheten har en egen komite som 
jobber med vårt diakonale arbeid. 
Denne ledes av Kari Palmgren. Takk til 
komiteen som står på for kaféen på 
alle Sinnsrogudstjenestene, kjører ut 
juleblomster, ordner med middag for 
eldre og følger opp besøkstjenesten! 
Uten dette arbeidet hadde menigheten 
fått betydelig mindre praktisk omsorg. 
Prest Silje Marie Halvorsen 

Menighetsbladets redaksjon 
Silje Marie Halvorsen (redaktør)  

Leif Refsdal og Vidar Sten Bjerkseth 

Manusfrist neste utgave:  
20.januar 2023 

Denne gangen: 
Ole Geir Pedersen 

som utfordrer: 
Aadne Myhre 

Takk 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

Julekonsert 
i Porsgrunn Metodistkirke 

søndag 4. desember kl. 18.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medvirkende:  
 

Porsgrunds Sangforening,  
Felleskor  

av Skien Metodistkirkes Sangkor og Immanuelkoret 
Speidermusikken 

Prest Vidar Sten Bjerkseth 
 

Fri entré. Kollekt.  
 

Felles for Skien og Porsgrunn metodistmenigheter 

 


