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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 søkte  

Herren, og han 

svarte meg,  

fra alt som 

skremte,  

berget han meg. 

Salme 34,5 

 
 

«Se, jeg gjør noe nytt.  
Nå spirer det fram.  

Merker dere det ikke?» 
 

Jesaja 43,19a 
 

(Bilde: Myriams-Fotos/Pixabay) 
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Prest  Silje Marie Halvorsen 

 
«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.  

Merker dere det ikke?  
Jeg legger vei  i ørkenen og elver i ødemarken» 

 

Jesaja 43, 19 
 
 
«Etter vinterens mørke dvale kommer atter en vår». Det sang mine for-
eldre i koret Santo i min barndom. Det er en av de strofene jeg synger på til sta-
dighet når våren bruker tid på å dukke opp. Den leker liksom sisten med oss den 
første halvannen måneden av våren. En dag er det åtte grader og strålende sol, 
neste dag er verden igjen dekket av snø.  
 
Men våren kommer stadig igjen. Våren er en stadig påminnelse om Guds 
skaperkraft. Hver vår når de første blomstene sprenger seg vei gjennom snø og 
frossen bakke, lover Gud på nytt varme og nytt liv. Vi er så vant til dette, så vi 
merker ikke at skapelsen blir helt ny, for slik er det hvert år hele vårt liv.  
 
Gud lager verden på nytt. Det er som at kreativiteten Hans aldri tar slutt og at 
Han stadig vil vise oss noe nytt. Nå spirer det nye frem, men merker vi det? Kjen-
ner vi takknemlighet når solens stråler igjen varmer vårt ansikt? 
 
Hver gang et barn fødes, skaper Skaperen verden på nytt også. Barna 
oppdager hele verden når de vokser opp, og vi som er rundt ser verden på nytt 
gjennom deres øyne. Da ser vi det nye som spirer frem med glede og håp.  
 
«Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord» synger vi i en av na-
sjonalsalmene våre. Jammen er det sant! En glede stiger opp i oss når snøen 
smelter, blomstene kommer og vi kan ta luene av.  



Formiddagstreffet 

kan invitere til mange interessante te-
maer framover. Først ute er pensjonert 
biskop Øystein Olsen 13. april som vil 
kåsere om Fredrikke Nielsen. Hun var 
barnehjems- og fattigjenta som ble 
teaterprimadonna, for deretter å bryte 
med teaterlivet og i stedet bli metodist-
predikant.  
 

Agnes Nilsen Howard var den første 
kvinne som ble ordinert til prest i Nor-
ge. Dette skjedde allerede i 1932. Når 
dette ikke ble så kjent, er det nok fordi 
hun deretter dro til India og var misjo-
nær der i mer enn 50 år. Vidar Sten 
Bjerkseth vil fortelle historien om hen-
ne på treffet 27. april. 
 

Samfundet er navnet på en gruppe 
lutherske og svært konservative me-
nigheter rundt Kristiansand og Eger-
sund - også kjent som Lomelendinger. 
Navnet kommer fra Bernt Berntsen 
Lomeland som opprettet menigheten i 
Kristiansand i 1890. 11. mai kommer 
Bjørn Markussen for å fortelle om Sam-
fundet og gi oss historien om en som 
valgte å bryte med menigheten. 
 

Menighetskonferansen 

Menighetens årsmøte 
14. mars ble ledet av 
tilsynsprest Knut Refs-
dal. Her ble Ole Geir 
Pedersen valgt som ny 
leder av menighetsrådet 
etter Elisabeth Moe 
Skreosen som ønsket 
avløsning. I tillegg tar Erik A. Hansen 
over som leder av personalkomiteen. 
Disse endringene gjelder fra august i 
år. 
 

Det ble besluttet å selge presteboligen 
i Furulia 11. Boligen ble bygget i 1975 
og har ikke vært benyttet som preste-
bolig på ca. 15 år. Den trenger nå en 
totalrenovering, og derfor foreslo for-
valtningskomiteen salg.  
 

Takk til alle som bidro til en god me-
nighetskonferanse! Takk til alle som 
har sagt ja til nye verv! Og en stor takk 
til dere som er avtroppende fra verv!  

Internasjonal gudstjeneste 

Søndag 16. april inviterer vi igjen til 
internasjonal gudstjeneste. Denne 
gudstjenesteformen er et prosjekt for å 
nå flere i vårt nærområde. Porsgrunn 
har mange internasjonale studenter og 
innvandrere som trenger et menighets-
fellesskap der de både kan lære seg 
norsk og føle seg hjemme. I menighe-
ten finnes også flere med andre språk 
enn norsk som sitt første språk. 
 

Gudstjenesten har salmer og sanger på 
flere språk. Primært brukes sanger 
som finnes på både engelsk og norsk, 
men også flerspråklige salmer og sang-
er hentet fra blant annet Taize-
felleskapet. Bønner, tekstlesninger og 
liturgien generelt skjer på både norsk 
og engelsk. Oversettelse kommer i pa-
pirform til de som trenger det. Velkom-
men til en gudstjeneste for vårt ver-
densvide fellesskap! 
 

Sinnsrogudstjenesten 

Merk at Sinnsrogudstjenesten søndag 
30. april blir i Vestre Porsgrunn kirke. 
Også der blir det vaffelkafeteria en halv 
time før. Det er Aud Haga fra Kirkens 
SOS som vil ha «Fra hjerte til hjerte». 
Diakon Margaret O. Magnusdottir og 
prest Vidar Sten Bjerkseth leder sam-
lingen. 

 

Frigjørings-
gudstjeneste 

8.mai er frigjøringsda-
gen - dagen da Norge 
igjen var fritt fra okku-
pasjonsmaktene som 
hadde okkupert oss i 

fem lange krigsår. Frihet skal vi ikke ta 
for gitt, det ser vi i deler av Europa i 
dag. Dette skal vi minne oss selv om. 
Vi minnes hvor heldige vi er som har 
frihet. Det skal vi gjøre med en frigjø-
ringsgudstjeneste søndag 7. mai.  
 

Denne søndagen får vi besøk av Beatri-
ce Nekesa Johansson som er prest i 
Metodistkirkene på Lillestrøm og i Tis-
tedal. Sammen med henne kommer 
koret fra Metodistkirken i Tistedal. Vi 
gleder oss! 



Nye møbler  
i menighetssalen 
I mars har «Guttas dugnad» satt opp 
de nye stolene og bordene våre i me-
nighetssalen. En hel ettermiddag ble 
brukt av gutta for å sette sammen 
stolene og bordene og gi et nytt og 
moderne utrykk til menighetssalen 
vår.  
 

De gamle stolene og bordene var om-
kring 45 år gamle. Noen av stolene 
måtte kastes fordi de var helt utslitte. 
De nye stolene er stødige, gode å sitte 
på og trygge å komme seg opp og 
ned av. Bordene står på hjul og kan 
lett lagres ved å vippe dem opp.  På 
den måten får vi mer fleksibilitet på 
måten vi møblerer menighetssalen på. 
Kirkens storstue kan nå brukes til 
mange flere arrangementer. 
 

Utrykket i menighetssalen gjenspeiler 
en menighet på vei inn i en ny tid. 
Møblene ble innviet på kirkekaffen 12. 
mars og på menighetskonferansen 14. 
mars. Vi gleder oss til å vise dem til 
flere når dere kommer i kirken.  
 

Fra v.: Trond S. Olsen, Helge Asdahl og 
Ole Geir Pedersen monterer bordene. 

Misjonskveld med Radio MG 
RadioMG (Mediagruppen Grenland) 
hvor Metodistkirken i Porsgrunn er en 
av medlemsmenighetene, sender kris-
ten radio døgnet rundt utfra sitt studio 
på Osebakken. Radiokanalen innbyr 
også til en rekke arrangement i løpet 
av et år.  

 

Torsdag 20. april øns-
ker RadioMG velkom-
men til en misjonskveld 
i Metodistkirken som 
har fått tittelen 
«Radiolyd til hele ver-
den». Vi får møte radio-
misjonær Olav Hardang 
i Trans World Radio. 
Han har teknisk ansvar 
for at halvparten av 
verdens befolkning kan 
ta inn radiosignaler med 

det kristne budskapet. Det svenske 
sangerekteparet Johan og Gunilla Sig-
vardsson vil medvirke med sang. I 
tillegg blir det mulighet til å få en 
kopp kaffe og «nogo attåt». 
 

Det hadde vært fint om kirken kunne 
bli fullsatt denne torsdagskvelden, 
både av menighetens egne folk og 
radiolyttere fra ulike deler av Gren-
land. Møtet vil bli ledet av Ole-Andre 
Eliassen, daglig leder i RadioMG. Vår 
egen misjonsgruppe med den ivrige 
radiomedarbeideren Anne-Lise Hæge-
land i spissen, vil hjelpe til med det 
praktiske. 
 

Misjon står sterkt i menigheten vår, så 
vær hjertelig velkommen til misjons-
kveld i RadioMG’s regi! 
 

Erik A. Hansen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olav Hardang 

Sanger-
ekteparet 
Johan og 
Gunilla  

Sigvardsson 
deltar  

med sang. 



Marianne Larsen 
Påske er: Turer ut 
i naturen, på fjel-
let, i skogen, til 
sjøen. Det «popper 
opp» grønne veks-
ter, blomster, 
trærne får grønne 
fine skudd, den 

«grå» naturen får farger igjen. Nytt 
liv…Love It. 
 

Påsken er også tid for familie og ven-
ner… være sammen, skape hygge og 
spise god mat. 
Jentene mine er enstemmige i at 
påskeegget er viktig…et PROPPFULLT 
egg med masser av godsaker! Jeg 
faktisk elsker å gjøre det klart og leg-
ge de frem på selveste påskeaften. 
 

Det var bestemt at Jesus måtte dø for 
at vi skulle få leve. Tenk for et offer 
Gud gjorde fordi han så at vi trengte 
nåden/tilgivelse. Jesu liv var et liv i 
kjærlighet til oss. Jesu død var i Guds 
kjærlighet til oss.  
 

«Så blir de stående disse tre, tro, håp 
og kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten». 
 

Ønsker dere alle en riktig God Påske! 

Arne G. Ellingsen 
Påske er: «Det enes-
te håp som jeg eier 
det har jeg, o Jesus, 
i deg.... ved enkelt å 
tro at du døde på 
korset for meg.»  
 

Kjære Jesus takk for 
påskens under!  God påske til dere 
alle. 
  
Beatrice Nekesa 
Johansson,  
Tistedal 
Påske er Guds høy-
este kjærlighet 
åpenbart!  Budska-
pet om korset ut-
fordrer oss også til å 
elske Gud som han 
elsket oss og til å 
elske våre neste som Jesus uttrykte 
det i de to store budene (Matteus 22, 
37-40). Som troende har vi forpliktet 
oss å elske i praksis, det å bære fram 
lyset, håp og kjærligheten.  
 

I påsken praktiserer mange kristne 
nestekjærlighet som kan bety å løfte 
opp de som lider i fattigdom eller an-
nen nød. På korset skapte Gud et nytt 
liv for hele menneskeheten. Han brak-
te håp og lys til alle mennesker.   
(Beatrice preker på gudstjenesten 7. mai) 

3 på kirkebenken om påsken 

Misjonsprosjektet i Zimbabwe fortsetter 
I  forrige menighetsblad  skrev vi  at vårt  misjonsprosjekt  i  Chipondamudzi i 
Zimbabwe var fullfinansiert.  Det stemmer, men vi har nå etter anmodning fra 
misjonskontoret, blitt enige  om å fortsette å støtte  dette  prosjektet.  I første 
omgang er det snakk om ut dette året, men det er mulig å forlenge avtalen da 
det er mye som skal på plass der nede. Det vi nå konkret samler inn til, er be-
tjeningsboliger for de som skal arbeide på helsesenteret.  
 

Derfor,  om du ønsker å støtte prosjektet videre, kan du benytte Vipps 118446 
(velg  «Misjonsprosjekt  Porsgrunn»)  eller  
bankkonto  3000 34 44283  (husk å skrive 
misjonsprosjektet  slik  at  kassereren vet 
hva pengene skal gå til). 
 

Bildet viser en betjeningsbolig som er byg-
get.  Det er flere slike vi skal være med å 
finansiere. Leif Refsdal  

Ill.: K.Barry/UMNS 



 

 «Kirken i sentrum» 

 
 

PÅSKEN  
I KIRKEN 

 
 

 
Søndag 2. april 
Palmesøndag 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
 Prest  Silje Marie Halvorsen 
 

Tirsdag 4. april 
18.00 Bønnegruppa 
 

Fredag 7. april 
Langfredag  
13.00-15.00 Åpen Kirke 
 Kirken er åpen  
 for stille bønn og refleksjon.  
 Kl. 14.30 blir det en kort liturgi  
 med refleksjoner over  
 lidelseshistorien og nattverd. 
 

Søndag 9. april 
1. påskedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste 
   Prest Silje Marie Halvorsen 
   Immanuelkoret. 

 

APRIL 
 

Tirsdag 11. april 
19.00 Misjonsgruppa 
 Marit Olsen og Bjørg Nuland  
 forteller om Rakel Trovis arbeid  
 på Filippinene. Bevertning 
Torsdag 13. april 
11.00 Formiddagstreff 
 Biskop emeritus Øystein Olsen 
 «Fredrikke Nielsen – fattigjenta 
 som ble teaterprimadonna  
 og metodistpredikant» 
 Andakt, bevertning og utlodning. 

Menighetens visjon: 
 

Vi bryr oss  
- fordi Kristi kjærlighet 
oppmuntrer oss 
til tjeneste 

 
Søndag 16. april 
1. søndag i påsketiden 
11.00 Internasjonal gudstjeneste 
           Prest Silje Marie Halvorsen  

 
Mandag 17. april 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 18. april 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 20. april 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
19.00 Misjonskveld med temaet 
 «Radiolyd til hele verden» 
 Radiomisjonær Olav Hardang 
 Sang ved Johan og Gunilla  
 Sigvardsson 
 Arr.: Radio MG og Misjonsgruppa 
 Bevertning  
 
Søndag 23. april 
2. søndag i påsketiden 
11.00 Gudstjeneste 
           Preken: Prest Yngvar Sæll 
 Ledelse: Trond S. Olsen 
 
Mandag 24. april 
17.15: Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 27. april 
11.00 Formiddagstreff 
 Vidar Sten Bjerkseth kåserer: 
 «Agnes Nilsen Howard  -  
 i apostelen Tomas` fotspor» . 
 Historien om  Norges første   
 kvinnelige prest med mer enn  
 50 års tjeneste i India 
 Andakt, bevertning og utlodning. 
 
Søndag 30. april 
3. søndag i påsketiden 
11.00 Gudstjeneste 
           Preken: Prest Øystein Brinch 
 Ledelse: Ole Geir Pedersen 
 
19.00 Sinnsrogudstjeneste 
 i Vestre Porsgrunn kirke 
 «Møteplass for livsmot og håp» 
 Fra hjerte til hjerte ved  
 Aud Haga fra Kirkens SOS 
 Vaffelkafeteria fra kl. 18.30 



Forbønnsliste for 
Metodistkirken i Norge 

 

02.04  Harstad/Narvik og Skånland.  
 Diakon Helen Byholt Lovelace 
 Bill Lovelace 
09.04 Svolvær. Prest Gunnar Andersen 
16.04 Bodø. Diakon Helen Byholt Lovelace 
23.04 Molde. Prest Marianne Stensøe 
30.04  Trondheim. Prest Christina Thaarup 
07.05 Centralkirken Bergen.  
 Prest Dag Martin Østevold 
 Diakon Åsta Marie Olafsson 
14.05 Finnsnes. Prest Roy-Frode Løvland 
21.05 Sotra. Prest Tom Johnsen 
28.05 Haugesund. Husgrupper. 

MAI 
 
Tirsdag 2. mai 
18.00 Bønnegruppa 
Torsdag 4. mai 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
Lørdag 6. mai 
14.00 Grillfest 
 Sosial grillfest for hele familien  
 i kirkens bakhage  
 (eller inne om været blir dårlig) 
 
Søndag 7. mai 
4. søndag i påsketiden 
11.00 Frigjøringsgudstjeneste  
 Prest Beatrice Nekesa Johansson 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 Metodistkirken i Tistedals kor 
 Kirkekaffe 
  
Mandag 8. mai 
17.15 Sprell levende 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Tirsdag 9. mai 
18.00 Misjonsgruppa 
 Arbeidsmøte. Pakking av tøy til 
 hjelpesending gjennom «Misjon 
 uten grenser». 
 For levering av tøy kan du kontakte 
 Anne-Lise Hægeland tlf. 48121977 
Torsdag 11. mai 
11.00 Formiddagstreff 
 Bjørn Markussen 
 «Alene ut fra menigheten  
 Samfundet til  evig fortapelse. 
 Historien om Rune som ikke lenger 
 ville være med….» 
 Andakt, bevertning og utlodning. 
 
Søndag 14. mai 
5.søndag i påsketiden 
11.00 Alle-sammen gudstjeneste. 
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 Ledere fra Sprell Levende deltar 
 Kirkekaffe 
 
Mandag 15. mai 
19.00 Immanuelkorets øvelse 
Torsdag 18. mai 
11.00 Strikkekafe og Guttas dugnad 
 
Søndag 21. mai 
6.søndag i påsketiden 
11.00 Gudstjeneste 
 Preken: Prest Yngvar  Sæll 
 Ledelse: Leif Refsdal 
  
 

 

Kirkeverter 
 

02.04 Leif Refsdal, Bjørg Larsen 
07.04 - 
09.04 Marianne og Erik Larsen 
16.04 Eli og Trond S. Olsen 
23.04 Elisabeth og Lars Sverre Isdahl 
30.04 Turid Knutstad, Bjørg Larsen 
07.05  Berit og Helge Asdahl 
14.05 Leif Refsdal, Atle Myhre 
21.05 Ellen Andersen, Eli L. Ellingsen 
28.05 Eli og Trond S. Olsen 

Tellere 
 

02.04 Anne Hvoslef, Turid Knustad 
09.04 Eli L. Ellingsen, Unni Halvorsen 
16.04 Stian Abrahamsen,  
 Solveig Bjerkseth 
23.04 Ellen Andersen, Grethe Pedersen 
30.04 Erik A. Hansen, Heidi Tangen 
07.05 Kari Palmgren, Irene V. Øverbø 
14.05 Turid Knustad, Irene V. Øverbø 
21.05 Stian Abrahamsen, Unni Halvorsen 
28.05 Eli L. Ellingsen, Solveig Bjerkseth 

 
Torsdag 25. mai 
11.00 Formiddagstreffets tur 
 Informasjon om reisemål  
 og program kommer senere 
 
Søndag 28. mai 
1. pinsedag 
11.00 Høytidsgudstjeneste  
 Prest Silje Marie Halvorsen 
 
 



 GLIMT FRA MENIGHETSLIVET

 
Karnevalgudstjenesten 

Den 19. februar var det Fastelavn. Det 
feiret vi med Karnevalgudstjeneste. Det 
var første gang vi arrangerte denne 
gudstjenesten. Både voksne og barn var 
invitert til å kle seg ut til denne festen. 
Gudstjenesten var lagt opp spesielt for 
barna med bevegelsessanger, rollespill-
preken, og barna var også med på å lage 
rytmeorkester til noen av sangene. Kirken 
var full av glede og fest. Vi gledet oss 
sammen i kaoset og moro. 
 

Bildet øverst: Prest Silje Marie leder  
i bevegelsessanger. 
   
Bildet nederst: Barn og voksne viser frem ko-
stymer. 
Foto: Leif Refsdal                                        

Fellesgudstjeneste 
2. søndag i faste hadde vi igjen 
gudstjeneste sammen med Den nors-
ke kirke, denne gangen i Østre Pors-
grunn kirke. Sokneprest Lars Ivar W. 
Bratsberg og prest Silje Marie Halvor-
sen hadde lagt opp til en økumenisk 
gudstjeneste der det var deler av 
gudstjenesten fra både Metodistkir-
ken og Den norske kirkes liturgi. 
Denne søndagen ble to barn døpt inn 
i Den norske kirke. Immanuelkoret 
fra Metodistkirken sang og prest Silje 
Marie Halvorsen talte.  

Prest Silje Marie Halvorsen  
og sokneprest Lars Ivar Waarum Bratsberg 

Foto: Leif Refsdal 

Salmekveld med Lena Barth Aarstad og Prosjektkoret 
En gang i måneden arrangerer Porsgrunn menighet salmekveld med ulike gjes-
ter. I februar var dette revyartisten og skuespilleren Lena Barth Aarstad. Hun 
ble intervjuet av Vidar Sten Bjerkseth om barne- og ungdomsårene i Metodist-
kirken, yrkesvalg og karriere, samt tro og salmevalg. Her spente sangvalget fra 
søndagsskolesangen «Min båt er så liten» til «Den himmelske lovsang». I tillegg 
medvirket vårt Prosjektkor satt sammen for anledningen av flere gamle sangere 

fra «Grenene». 

Til v.: Lena Barth 
Aarstad og Vidar Sten 
Bjerkseth i samtale. 
Til h.: Prosjektkoret 
akkompagnert av 

Tom Didrik Eriksen og  
Geir Strømstad. 

Foto: Ørnulf Paulsen 
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                             www.agrotera.no 
                              Tlf. 955 54 883 

  
 

  

  

  

 



I januar og februar har vi mottatt til- 
sammen kr 4.037 i gaver til menig-
hetsbladet fra: 
 
Yngvar Sæll, E.A., Irene og Leif Øver-
bø, Tove og Harald Sørensen, Inge-
bjørg Aaltvedt, M.K., Oddvar Gøystdal, 
Brit Wenche Nygaard, Randi 
Palmgren, Greta og Arne Kilen, Randi 
Solli, kollekt (29.1, 5.2, 5.3),  
 
Tusen takk for gavene! Har du også 
lyst til å bidra til driften av menighets-
bladet, kan beløpet sendes til bank-
konto 3000 34 44283 eller  du kan 
benytte Vipps til 118446. 

Oversikt kollekter 
 

pr 14.03.2023 
 
 
Ukebidrag  
Løskollekt  
Gaver m skattefr. 
Kirkebygget         
Våroffer 
Høstoffer  
Menighetsbladet 
Totalt  
 

Gaver kan sendes til  
konto 3000 30 44283  
eller Vipps 118446. 

Husk å merke hva gaven gjelder! 

Budsjett 
  15.385 
  23.524 
  92.308 
   1.154 

(20.000)     
(20.000) 

6.730 
139.101 

Kollekt 
2.712 
9.483 

87.150 
100 

- 
- 

4.037 
103.482 

Gaver til menighetsbladet 

 

 
 
 

 
 

Dette verset var godt å lese. Det forteller  
om Guds godhet for oss selv om vi trår feil. 

 
Av nåde er dere frelst ved tro,  
og dette er ikke av dere selv,  

men en gave fra Gud. 
 

Ef. 2,8 
(Oversettelsen er hentet fra boka  

«Ord ved et tusenårsskifte»  
av Gunnar M. Salomonsen) 

Hjertelig takk  
for blomstene jeg fikk til min  
75 årsdag. 
Hilsen Tom Schønhaug 
 

På misjonsdagen 
5. februar kom det inn kr 8.667 til vårt 
misjonsprosjekt i Zimbabwe. Vi takker 
Tove Odland, pensjonert misjonssek-
retær, som kom nærmest direkte til 
Porsgrunn fra en reise til Liberia, og 
dermed kunne dele ferske inntrykk 
med oss! 
 

Vårtakkefesten 
19. mars ble litt annerledes enn plan-
lagt siden møteleder ble syk og gjeste-
taler måtte melde avbud på grunn av 
akutt sykdom i familien. Prekenen fikk 
vi likevel ved at den ble sendt på mail 
og lest opp av menighetens prest. Im-
manuelkoret sang før kvelden ble av-
sluttet med nattverd. En stor takk til 
festkomiteen som stilte med flotte og 
deilige smørbrød på starten av festen! 
 

Til nå har vi mottatt kr 11.531 i vårof-
fer. Dette er dessverre langt under 
budsjettet for dagen på kr 20.000. 
Takk til alle som bidro med gaver! 

Menighetsbladets redaksjon 
Silje Marie Halvorsen (redaktør),  

Leif Refsdal og Vidar Sten Bjerkseth. 
Manusfrist neste utgave:  

13. mai 2023 

Denne gangen: 
Anne Hvoslef 
som utfordrer: 

Trond S. Olsen 

Takk 



Returadresse: 
Metodistkirken 
Boks 107, 3901 Porsgrunn 

 

 

 

SOMMERFESTEN 
8. - 11. august 2023 

Årets tema: «Bedre sammen» 
 

er Metodistkirkens sommerleir for alle aldre.  
I år er Sommerfesten lagt til idylliske  

Risøya Folkehøyskole på Gjeving mellom Risør og Tvedestrand 
Det blir egne leire for barn og unge,  

parallelt med seminarer, 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. 

 

For påmelding og mer informasjon: 
https://sommerfesten.metodistkirken.no 


