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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.  

Pris Herren 

sammen med 

meg, la oss 

ære hans 

navn!  
Salme 34,4 

 
 

«Herren er nådig, vi går ikke til grunne. 
Hans barmhjertighet tar ikke slutt, 

den er ny hver morgen» 
 

Klagesangene 3,22-23a 
 

(Bilde: Koushik C/Freely Photos) 
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Prest  Silje Marie Halvorsen 

 
«Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, 

den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor.» 
Klagesangene 3, 22-23 

 
 

 
Vinteren har tatt over landet. Her i det kalde Norden kjenner vi 
på et landskap der alt går i dvale, mens vi må kjempe oss gjennom kulde 
og mørke for at vi en gang skal se solen igjen. Kanskje kan vi kjenne oss 
igjen i forfatteren av Klagesangene der han overbeviser seg selv og oss 
om at vi ikke går til grunne fordi vi tror på en Gud som holder oss oppe. 
 
Den lyse snøen hjelper. Men nå er alle de hyggelige julelysene 
borte og vinteren virker uendelig lang. Da kommer Gud inn til oss og gir 
oss en påminnelse om at det er Han som vekker oss opp hver morgen. 
Han som tar seg av alle dyrene og fuglene, hvorfor skulle ikke han også 
ta vare på oss mennesker? 
 
Er vinteren lang og mørk? Da er det kanskje til deg en liten stem-
me hvisker: Jeg er her! Ikke vær bekymret! Jeg snakker mye om håp. Jeg 
tror at det finnes et håp som sitter i DNA’et til oss i Norden, som vi har 
arvet fra alle våre forfedre.  
 
Håpets DNA. Håpet om sol, varme og en ny vår der Gud skaper 
alt på nytt. Det har holdt oss oppe i generasjoner og det vil alltid være 
det som gir oss håp i denne tiden. Snart kommer våren. Snart blir det sol 
på nytt. 



Besøk fra  
Metodistkirkens 
Barne- og  
Ungdomsforbund 

 

Metodistkirkens Barne- 
og Ungdomsforbund 
(MBU) er en egen orga-
nisasjon i kirken. Før 
pandemien var det van-
lig at styret i MBU be-
søkte  menigheter for å se hvordan 
barnearbeidet fungerte. Nå etter pan-
demien har de startet opp igjen med 
denne tradisjonen. I uke 8, 24.-26. 
februar, er det vår tur til å få besøk av 
styret. På fredag og lørdag har MBU 
styremøte. Noen av de blir kanskje 
også  med på fellesgudstjenesten i Øst-
re Porsgrunn kirke på søndagen.  
 

Alle barn og ungdom som er med i ak-
tiviteter i en Metodistkirke, er medlem-
mer av MBU og kan være med å påvir-
ke arbeidet. Arbeidet ledes på landsba-
sis av landsstyret hvor ungdom over 16 
år som er valgt av MBU’s landskonfe-
ranse og Metodistkirkens Årskonferan-
se har sete. I tillegg er også Speider-
korpset representert. Speiderne er 
også en del av arbeidet til MBU. Det 
arrangeres leirer og lokale arrange-
menter. Hvert år arrangeres på lands-
basis en konfirmantleir, sommerleir og 
nyttårsleir som MBUs styre har hoved-
ansvar for.  
 
Velkommen til  
menighetskonferanse 
 

Vi innkaller til menighetens årsmøte  
tirsdag 14. mars kl. 19. Tilsynsprest 
Knut Refsdal leder årsmøtet.  
 

Vi skal behandle rapporter og regn-
skap, samt foreta valg av ledere. Rap-
portheftet blir lagt ut til henting og på 
vår nettside to uker i forkant.  

 

Møtet er åpent 
for alle, men bare 
opptatte medlem-
mer har stemme-
rett. 

Karnevalgudstjeneste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag 19. februar  starter vi  fas-
ten  med et smell! Vi skal ha Karneval-
gudstjeneste, en gudstjeneste som 
setter fokus på barna. Sprell levende, 
barnegruppa vår, er spesielt invitert, 
men alle barn som har lyst til å kle seg 
ut og komme i kirken er velkommen! 
 

Dagen før, lørdag 18. februar, inviteres 
alle som vil til sosial kveld i kirken. Her 
skal vi leke sammen, spise sammen og 
ikke minst skal vi lage både pynt og 
masker til søndagen. Vi håper at 
mange familier vil komme og bruke 
den første helgen i vinterferien i et 
morsomt felleskap. 
 

Det blir spennende med en ny måte å 
feire familiegudstjenester på. Menig-
hetsrådet har bestemt å endre navnet 
på generasjonsgudstjenesten til Alle-
sammen gudstjeneste. Dette fordi også 
de som ikke er familie eller ikke har 
familie rundt seg skal føle seg velkom-
men. Velkommen til kirken! 
 

Bokmesse 
 

Forvaltningskomiteen har 
bestemt å arrangere bok-
messe i kirken med salg av 
brukte bøker lørdag 25. 
mars. I tillegg blir det kafe-
teria. I ukene framover hå-
per de derfor å motta nyere 
brukte bøker for salg. Så 
rydd gjerne litt ekstra i bokhyller og 
andre steder og ta kontakt med Trond 
S. Olsen på tlf. 950 55 916 for levering 
av bøkene. 



Gjest på Vårtakkefesten 
Jeg heter Tyra Ekhau-
gen og gleder meg til å 
komme til dere den 19. 
mars. Til vanlig er jeg 
sokneprest i Årnes på 
Øvre Romerike, for Den 
norske kirke. Presteyr-
ket er nytt for meg, 
nesten like nytt som 
den kristne troen. Jeg 

var en av de som meldte meg ut av 
statskirken på 18-årsdagen, og var 
lenge avvisende til kristendommen. 
 

Det ble studier i samfunnsøkonomi, til 
og med en doktorgrad, og arbeid i 
departementer og som konsulent. 
Hjemme fikk jeg etter hvert fem barn, 
og livet var fullt. Likevel var det noe 
som manglet, og gjennom 30-årene 
søkte jeg meg aktivt mot en tro.  
 

Selv om jeg var fostret opp med kirke 
som liten, var det vanskelig å skulle 
begynne å tro som voksen – kanskje 
særlig fordi jeg var vant til å være så 
analytisk, og å lese meg til alt mulig. 
Forløsningen ble å legge vekk bøkene 
og vandre inn i en fremmed kirke ale-
ne. Julen 2017 sto jeg der, i en kirke i 
Roma, og endelig kom troen til meg. 
 

1. januar 2018 meldte jeg meg inn i 
Den norske kirke igjen. Så skulle jeg 
kanskje lett mer i de ulike kirkesam-
funnene før jeg bestemte meg, og 
metodismen tiltaler meg så mye at jeg 
kanskje hadde endt der. Men jeg tri-
ves i Den norske kirke – folkekirka 
passer meg godt. Høsten 2018 var det 
en som foreslo at jeg kunne bli prest, 
våren 2019 begynte jeg ved Menig-
hetsfakultetet, deretter fikk jeg utdan-
ningen som samfunnsøkonom god-
kjent som relevant av Kirkerådets eva-
lueringsnemnd – og den 19. juni 2022 
ble jeg ordinert i Årnes kirke. 
 

Som prest er jeg opptatt av å vise 
fram relevansen og gleden ved evang-
eliet og kirka, også for folk som av 
ulike grunner opplever slikt som frem-
med. Det diakonale er viktig for meg,  
(Forts. s. 11) 

Ny renholder 

I høst startet Zeresenay B. Gebre-
kidan som menighetens nye renhol-
der. Stillingen er på tre timer ukentlig 
hvor han vasker etter en oppsatt 
plan. 
 

Zeresenay er opprinnelig fra Eritrea, 
men bosatt i Skien. Sammen med 
familien sin er han aktiv i den eritreis-
ke menigheten som leier lokaler hos 
oss. Han var derfor kjent i kirken før 
han startet som renholder. 
 

Vi ønsker Zeresenay velkommen som 
medarbeider i kirken! 
 
Leie av  
menighetens lokaler 

Vi har regelmessig utleie av menighe-
tens lokaler til selskap og minnesam-
vær. Muligheten for leie gjelder både 
medlemmer og andre. Det er utarbei-
det egne retningslinjer for leie. Vask 
inngår ikke i leieprisen. 
 

Dersom du ønsker å leie, er det greit 
om du henvender deg i god tid slik at 
vi kan koordinere dette med annet 
program og utleie. 
 

Ønsker du mer informasjon eller avta-
le leie kan du kontakte Vidar Sten 
Bjerkseth som ansvarlig for dette. 
Han  nåes  på   tlf.  413 38 999   eller  
vidar.bjerkseth@metodistkirken.no. 

 
Hjelp til  
Ukraina 

I julehøytiden valgte 
vi å gi offeret til  inn-
kjøp av bensindrevne 

strømgeneratorer til Ukraina. Disse er 
i samarbeid med tidligere misjonærer 
i Ukraina, Helen og Bill Lovelace, dis-
tribuert både  til kirker som driver 
flyktningarbeid og private husstander. 
Slik kan de få hjelp til å holde varmen 
og møte sine behov når strømmen er 
skrudd av.  
 

På julaften kom det inn kr 15.418 til 
dette prosjektet. Takk til alle som var 
med å gi! 



I forbindelse med MBU’s landsstyres besøk i Pors-
grunn i februar har redaktøren av menighetsbladet 
intervjuet styrelederen Sunniva Marie Eriksen Hu-
stoft om hennes tanker om kirkens barne– og ung-
domsarbeid, og for at vi skal bli kjent med henne.  
 

Hvorfor valgte du å bli leder for barne- og ung-
domsarbeidet? 
Eg hadde lyst til å bidra til Metodistkyrkjas arbeid. 
Fordi eg har mykje erfaring frå barne- og ungdoms-
arbeid, var det naturlig å bidra inn i Metodistkyrkjas 
barne- og ungdomsforbund (MBU) då eg blei spurt 
om det. Det å vere med på å løfte barne- og ung-
domsarbeidet i kyrkja vår etter at verda sto litt stille 

på grunn av pandemi, er utruleg spanande - og til tider litt vanskelig. Men 
om ikkje me som er (halvvegs) unge sjølv gjer det, kven skal gjere det 
då? Difor ville eg bidra gjennom leiarvervet. 
 

Hva drømmer du om at MBU’s arbeid kan bli? 
Målet mitt er at styret til MBU både skal ta opp tradisjonane, og tenke litt 
nytt. Barn og unge lever annleis nå enn då eg var i tenåra for 10-15 år 
sidan, og iallfall annleis enn då foreldra deira var unge. Eg håper at me 
kan bygge opp arbeidet vårt til å trygga ein ny generasjon unge kristne, 
med gode verdiar som dei tek med seg i møte med venner og inn i 
vaksenlivet.  
 

Hvordan vil du at MBU skal være med på å styrke barne- og ungdomsar-
beidet i menighetene? 
Eg trur me må bli kjent med kva kyrkjelydane gjer i dag, og kva dei sak-
ner. Lina, som er trusopplæringsrådgjevar for Metodistkyrkja, kan bidra 
med praktisk opplegg, kunnskap og det pedagogiske blikket. Me skal bidra 
med dei levde erfaringane, og kanskje hjelpe dei lokale kyrkjelydane med 
å setja retning for arbeidet framover. Om dei ønskjer det, 
sjølvklart! 
 

Gjør du noe arbeid for Metodistkirken ellers og hvorfor 
brenner du for det? 
Etter at arbeidet starta med å slå saman Bjølsen, Central-
kirken og Grünerløkka kyrkjelyd, som eg sjølv går i, til ein 
felles Oslo-kyrkjelyd, har eg vore involvert i noko av det 
arbeidet. Det har eg gjort fordi eg vil ha ei sterk og mang-
faldig kyrkje i Oslo som folk kjenner seg heime i. Eg er 
også aktiv som ein av tre leiarar i søndagsskulen i kyrkja 
mi på Grünerløkka. Det er heilt fantastisk å få bidra i trusli-
vet til “mine” barn i kyrkja vår. Dette trur eg også er fint 
for ungane, som får møte Jesus saman med andre vaksne 
i tillegg til med familien sin. 
 

(Giraffen symboliserer MBU’s motto:  
«Med hodet i himmelen og beina på bakken») 

MBU’s leder i intervju med menighetsbladet: 
«Eg håper at me kan bygge opp arbeidet vårt  

til å trygga ein ny generasjon unge kristne  
med gode verdiar». 



 

 «Kirken i sentrum» 

 

FEBRUAR 
 

Torsdag 9. februar 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
19.30 Salmekveld 
 i Østre Porsgrunn kirke 
 Lena Barth Aarstad i samtale med 
 Vidar Sten Bjerkseth 
 Metodistkirkens Prosjektkor 
 

Søndag 12. februar 
11.00 Felles alle-sammen  
 gudstjeneste 
 i Larvik Metodistkirke. 
 Prest Idar Halvorsen 
 
Mandag 13. februar 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 14. februar 
11.00 Misjonsgruppa 
 Årsmøte med besøk av Lillian  
 Iversen som forteller fra reise til 
 Albania med «Misjon uten grenser» 
Torsdag 16. februar 
11.00 Formiddagstreff 
 Berit og Arne Øystein Rambekk                              
 besøker oss med opplevelser, sang 
 og andakt.  Utlodning, bevertning. 
Lørdag 18. februar 
18.00 Karnevalkveld i kirken 
   Sosial kveld for store og små med  
 leker, mat, quiz og forberedelse 
 til søndagen          
 

Søndag 19. februar 
Fastelavenssøndag 
11.00 Karnevalgudstjeneste 
 Alle-sammen gudstjeneste 
 Kvinner i Bibelen: Salome 
   Prest Silje Marie Halvorsen 
   Både store og små er innbudt 
 til å kle seg ut! 
 

Mandag 20. februar 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 21. februar 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 23. februar 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
18.00 Arbeidsmøte julemessa 

 
Søndag 26. februar 
1. søndag i fastetiden 
11.00 Fellesgudstjeneste  
 i Østre Porsgrunn kirke. 
           Prest Silje Marie Halvorsen preker 
          Ledelse: Sokneprest Lars Ivar W. 
 Bratsberg. Immanuelkoret. 
 Nattverd. Kirkekaffe 
 Søndagsskole 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møteplass for livsmot og håp» 
 Kveldens gjest: Einar Svendsen 
 Kaffe og vafler fra kl. 18.30 
 

Mandag 27. februar 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 

 

MARS 
 

Torsdag 2. mars 
11.00 Formiddagstreff 
 Emil Skartveit kåserer og leser  
 egne dikt: «Sårbar tro - sårbart liv» 
 Andakt, bevertning og utlodning. 
Fredag 3. mars 
12.00 Kvinnenes internasjonale  
 bønnedag 
   i Det evangelisk-lutherske kirke-
 samfunns kirke i Skauenveien 17, 
 Skien.   
 Taler: Anne Ripegutu.  
19.00 Immanuelkorets årsfest 
 

Søndag 5. mars 
2. søndag i fastetiden 
11.00 Fastegudstjeneste 
 Kvinner i Bibelen II -  
 Kanaaneiske søster 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 Ledelse: Thorild Dahl Lie 
       Nattverd. 
 

Mandag 6. mars 
19.00 Immanuelkorets øvelse.  
 Årsmøte 
Tirsdag 7. mars 
19.00 Misjonsgruppa 
 Bibelens kvinner: Salome 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 Bevertning 



Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 

12.02 Metodistkirkens Misjonsselskap 
 Leder Marianne Munz 
 Misjonssekretær Øyvind Aske 
 Bistandskonsulent Anne Ng Forster  
 Økonomiansvarlig Ragnar Falch 
19.02 Metodisthjemmet i Bergen  
 Betanien-institusjonene  
 Oslo: Daglig leder Susanne Kralik 
 Bergen: Adm.dir. Per Martin  
 Knutsen 
 Skien: Direktør Knut Forberg 
26.02 Ålesund. Prest Marianne Stensøe 
05.03 Sarpsborg. Prest Hilde Augensen  
 Lokalpastor Ann-Kristin Lundmark 
12.03  Metodistkirkens kvinner  
 Leder: Camilla Gaarn Røed 
19.03  Hammerfest 
 Prest Kristin Oden Broback 
26.03 Tromsø 
 Prest Kristin Oden Broback 

 

Torsdag 9. mars 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
18.00 Arbeidsmøte julemessa 
 

Søndag 12. mars 
3. søndag i faste 
11.00 Fastegudstjeneste  
 Kvinner i Bibelen III - Lydia 
  Prest Silje Marie Halvorsen 
  
Mandag 13. mars 
17.00 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 14. mars 
19.00 Menighetskonferanse 
 Menighetens årsmøte  
 ledet av tilsynsprest Knut Refsdal 
 Kaffe serveres fra kl. 18.30 
Torsdag 16. mars 
11.00 Formiddagstreff 
 Øystein Brinch kåserer: 
 «Perler fra Sions Harpe».  
 Andakt, utlodning og bevertning 
Lørdag 18. mars 
12.00 Kultur ved et alter 
 Besøk av Sui Lian  
 fra Chin-folket i Burma 
 Kollekt til forfulgte kristne i Burma 
 

Søndag 19. mars 
4.søndag i fastetiden 
17.00 Vårtakkefest. 
 Sogneprest i Årnes kirke  
 Tyra M. Ekhaugen taler. 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 Ledelse: Elisabeth Moe Skreosen 
 Immanuelkoret 
 Kirkekaffe 
 

Mandag 20. mars 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 21. mars 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 23. mars 
11.00 Strikkekafe og Guttas 
dugnad 
 

Lørdag 25. mars 
BRUKTBOKMARKED 
Kl. 11.00 - 15.00 
Salg av brukte bøker 
Kafeteria 

 

Kirkeverter 
 

12.02 - 
19.02 Marianne og Erik Larsen 
26.02 - 
05.03 Stian Abrahamsen, Eli L. Ellingsen  
12.03 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
19.03  Berit og Helge Asdahl 
26.03 Stian Abrahamsen, Eli L. Ellingsen 

Tellere 
 

12.02 - 
19.02 Stian Abrahamsen, Unni Halvorsen 
26.02 - 
05.03 Solveig Bjerkseth, Eli L. Ellingsen 
12.03 Erik A. Hansen, Grethe Pedersen 
19.03 Ellen Andersen, Irene V. Øverbø 
26.03 Kari Palmgren, Heidi Tangen 

Menighetens visjon: 
 

Vi bryr oss  
- fordi Kristi kjærlighet 
oppmuntrer oss 
til tjeneste 

 

Søndag 26. mars 
Maria Budskapsdag  
11.00 Vårgudstjeneste 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 Ledelse: Trond S. Olsen 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 «Møtested for livsmot og håp» 
 Kveldens gjest: Alexander H  
 Egeland fra Crux Tilja i Skien 
 Musikk: Turid E. Walaas 
 Vafler og kaffe fra kl. 18.30 



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

Juletrefesten Det nye året startet med den tradi-
sjonelle juletrefesten. Vi var 47 små 
og store som feiret sammen. Prest 
Silje Marie Halvorsen hadde andakt 
og leker. Det var stort engasjement 
både for å hente bestemødre og slå 
ned spikere under lekene. I tillegg 
gikk vi rundt både benkene og jule-
treet før det hele ble avsluttet med 
godteposer til barna. Det ble en fest 
som passet til håpet om et godt nytt 
år. 

Julemessa med rekordresultat 
 

Julemessa i begynnelsen av desember 
ga et rekordresultat på kr 72.000 netto. 
Helt fantastisk! Pengene blir delt mellom 
vårt misjonsprosjekt i Zimbabwe og me-
nighetens virksomhet. Kjøpelysten var 
stor, og vi kunne se at folk koste seg 
både ved salgsbordene og i kafeteriaen. 
Til tider var det faktisk trangt om plas-
sen slik at kafeteriadelen måtte utvides. 
Dagen ble avsluttet med loddtrekning, 
og alle gevinster er levert til de heldige 
vinnerne. Takk til alle som handlet og 
kjøpte lodd! En ekstra stor takk til jule-
messegjengen som har stått på for at 
julemessa kunne realiseres! Vi kan for-
telle at de allerede er i gang med plan-
legging av neste messe. 

Julekonserten 
I desember var det også julekonsert med Porsgrund Sangforening sammen med 
et felleskor av Skien Metodistkirkes Sangkor og Immanuelkoret. Korene bidro 
med hver sine avdelinger i tillegg til fellessanger med forsamlingen. Prest Vidar 
Sten Bjerkseth hadde refleksjon for høytiden og Trond S. Olsen ledet konserten.  
 
Advents– og juleti-
den med julemesse, 
julekonsert og jule-
gudstjenester var en 
god tid i kirken vår 
hvor vi møtte mange 
mennesker.  Vi hå-
per det nye året 
også blir fylt av go-
de opplevelser! 



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
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 
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Gjennom 2022 har vi mottatt gaver på 
tilsammen kr 32.493 til driften av me-
nighetsbladet. I tillegg har vi inntekter 
fra våre annonsører. Vi er glad for at 
mange setter pris på bladet, og takker 
hjertelig for denne støtten som gjør 
det mulig for oss å lage og sende det 
ut. 
 

I november og desember har vi mot-
tatt til sammen kr 7.036 fra: 
Arne Haukedal, Liv Elisabeth Tømmer-
nes, Inger Johanne Vik, Gunnar 
Palmgren, kollekt (27.11), Øystein 
Olsen, Bjørn Schumann Svendsen, 
Svein Gunnar Madsen, Øyvind Lind-
berg, Jorunn og Thor Skott Hansen, 
Elisabeth Walaas, Oddvar Gøystdal, 
Sissel Hjelstad, NN (Vipps), Marit og 
Harald Eikland, Arild Johnsen, Ragn-
hild Asdahl, Inge O. Waage, Randi E. 
Strand Berg. 
 

Gaver til menighetsbladet kan sendes 
til bankkonto 3000 34 44283 eller  
med Vipps til 118446. 

Oversikt kollekter 
 

pr 31.12.2022 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt  
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283 / Vipps 118446 

Budsjett 
  80.000 

  100.000 
  460.000 

   6.000 
20.000     
20.000 
35.000 

721.000 

Kollekt 
67.681 

109.657 
411.620 

4.050 
20.067 
24.999 
32.493 

670.567 

Gaver til menighetsbladet 

 

 
 
 

 
 
 

Det bibelverset jeg deler med dere  
har alltid vært mitt vers. Det er knyttet  

et løfte til det dersom du velger riktig kurs! 
 

Men alle som tok i mot ham,  
dem gav han rett til å bli Guds barn,  

de som tror på hans navn. 
 

Joh. 1, 12 

Hjertelig takk  
for de fine blomstene jeg fikk da jeg 
fylte 70 år. 
Hilsen Kari Palmgren   
 

Misjonsprosjektet fullfinansiert 
Siden oppstarten i november 2021 har 
vi samlet inn kr 166.161 til misjons-
prosjektet i landsbyen Chipondamudzi 
i Zimbabwe. Her har vi bidratt til byg-
ging av helsesenter og sykepleiebolig. 
Av totalsummen har Misjonsgruppa 
samlet inn kr 42.697, mens loppemar-
kedet og julemessa til sammen tilførte 
kr 77.343. Resten er gitt som gaver. 
Takk til alle som har bidratt til dette! 

Menighetsbladets redaksjon 
Silje Marie Halvorsen (redaktør)  

Leif Refsdal og Vidar Sten Bjerkseth 

Manusfrist neste utgave:  
15. mars 2023 

Denne gangen: 
Aadne Myhre 
som utfordrer: 
Anne Hvoslef 

Takk 

 
Gjest på….     (forts. fra s. 4) 
også fordi jeg ellers har jobbet mye 
med barnevern og andre velferdstje-
nester og ser hvor viktige vi kan være 
inn i slike arbeid. Så er det jo mysteri-
ene, gleden over alt det fantastiske vi 
aldri helt kan forstå. Jeg gleder meg til 
å møte dere og få være en del av de-
res gudstjeneste!   



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

STØTT ÅRETS FASTEAKSJON 

Årets  Fasteaksjon går til rent vann for alle mennesker. 
«En dråpe vann» kan kanskje ikke virke som mye, 

men for noen gjør det hele forskjellen. I kirken har vi 
fastebøsser og andre ressurser som du kan få. Støtt 

fas-

SOMMERFESTEN 
er Metodistkirkens sommerleir for alle aldre.  

I år er Sommerfesten lagt til idylliske  
Risøy Folkehøyskole mellom Risør og Tvedestrand  
7.-11. august. Årets tema er «Bedre sammen».  

Det blir egne leire for barn og unge, og det blir semi-
narer, kveldsmøter og nattkafé for de voksne.  

Det blir også lagt opp til noe fritid slik at man kan 
benytte seg av de fasilitetene som finnes -  

bading, kano, volleyball, diskgolf m.m. 
 

Les mer på https://sommerfesten.metodistkirken.no 


