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Returadresse: 
Metodistkirken  

Postboks 151,  

 

Telefon kontor: 
94858334 

 
Kontortider: 

Mandag og tirsdag 

09:00-12:00.  
 
 
 

Skysstelefon: søndager mellom 
10.00-10.15 
 
41459022 
 

Besøksadresse: 

Haraldsgt. 4 

 

Postadresse:Postboks 151,  

3251 Larvik 

kontor@larvik.metodistkirken.no 

 

Bankkonto: 

2510.09.55078 

Vipps 85548 

Trykket 28.mars 2023 

                                                                                                                                                                                         

 

Metodistkirken i Larvik 
Nr. 2. april– juli  2023 91. årgang 

Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De 

strever ikke og spinner ikke!... Vær derfor ikke bekymret 

og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva 

skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. 

Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. 

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere 

få alt dette i tillegg! 

Mat 6: 28-33 
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«Påskemorgen slukker sorgen, slukker 
sorgen til evig tid…» Nå reiser du deg opp 
og synger denne første setningen. Er det 
ikke herlig å kunne synge av full hals? Jeg 
savner å gå på skolegudstjeneste og å 
kunne synge/brøle denne setningen sam-
men med mine klassekamerater. Ja det 
var noe spesielt å synge påskesanger  
sammen. De er fylt med glede, de er fylt 
med håp og de er fylt med kraft.  

Påsken er for meg mer enn Kvikk lunsj og 
påskekrim. Dette er høytiden jeg roer ned 
og tenker over tro og historien. Jeg har 
vært heldig å fått feire påske også i Hellas 
noen ganger. Og det er noe magisk når 
grekerne fyrer opp fyrverkeri, jubler og 
klemmer hverandre ved midnatt 
1.påskedag. Nå skal vi feire og glede oss, 
nå skal vi markere at Han stod opp for oss. 
Tenk så heldige vi er, han tok på seg all 
vår skyld. Det er jo ikke noe rart at jeg 
synger mine påskesanger av full hals og 
den sangstemmen jeg har, det er noe mer 
som fyller meg.  
Jeg ønsker alle en riktig 
god påske og håper at dere 
alle sammen synger av full 
hals.  

Ellen Irene Klepaker 

 

   

 

1 Påskemorgen slukker sorgen, slukker 
sorgen til evig tid; den har oss givet lyset 
og livet, lyset og livet i dagning blid. Pås-
kemorgen slukker sorgen, slukker sorgen 
til evig tid.  

2 Redningsmannen er oppstanden, er 
oppstanden i morgengry! Helvede greder, 
himlen seg gleder, himlen seg gleder med 
lovsang ny. Redningsmannen er oppstan-
den, er oppstanden i morgengry!  

3 Sangen toner, vår forsoner, vår forsoner 
til evig pris; han ville bløde for oss å møte, 
for oss å møte i paradis. Sangen toner, vår 
forsoner, vår forsoner til evig pris.  

 
Påskemorgen, slukker sorgen 
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STØTT VÅRE ANNONSØRER, DE STØTTER OSS 
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Navn og stilling Telefonnummer 

Idar Halvorsen, Pastor 

Idar.halvorsen@metodistkirken.no 

986 52 836 

Ellen Irene Klepaker, Kontormedarbeider        

kontor@larvik.metodistkirken.no 

94858334 

kontortelefon 

Bjørn Einar Islann 

Menighetsrådets leder 

959 88 900 

Lina Talset Blikstad 

Trosopplærer 

957 86 077 

 

Blomstertjeneste    Tellekorps 

April 

Mai 

Juni 

Ellen Irene Klepaker og Anita Klepaker Hansen 

Åse Gro Blikstad og Torill Ekevall 

Torbjørg Kjøniksen og Trine Floen Bjønnes 

Tellekorps 3 

Tellekorps 2 

Tellekorps 1 

Uke Kirketjener Kirkevert 

13-14 Bjørg Møgster  Petter Blikstad 

15-16 Bjørn Arne Olsen Kristin Tønne 

17-18 Solveig U. Chongolo Knut Bjønnes 

19-20 Karl Kristian Markman  Ellen Irene Klepaker 

21-22 Tom Erik Klepaker Hansen Mari Oden Halvorsen 

23-24 Dag Harald Andersen Grethe Sandvik ANdersen 
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Når man skal lære å kjøre bil, så er det 
trygt både for deg og andre å sette L-
skiltet bak på bilen. Om du kjører litt 
saktere, må bremse litt ekstra eller 
blinker feil i rundkjøringen, så er det 
helt ok. Du er under opplæring, og det 
er ikke meningen at alt skal være per-
fekt.  

Når Gud har kalt oss til et liv sammen 
med han så betyr det at vi kan få være 
under opplæring et helt liv. Det betyr 
at du kan få lov å ha L-skiltet på ryggen 
i møte med alle livets faser, i alle rela-
sjoner og i møte med troen. Ingen av 
oss blir noen ganger utlært, og i møte 
med barn og unge så har vi voksne 
også mulighet til å ikke kunne svare på 
alt til enhver tid. Noen ganger kan vi 
finne frem til svaret sammen med den 
unge, ved å lytte og utvide perspektive-
ne til hverandre. Å være en medvand-
rer betyr å gå veien sammen med. Vi 
får lov å gå veien sammen med Gud, og 
vi kan få lov å gå veien sammen med 
hverandre. Når vi alle har L-skiltet på 
ryggen, så er det helt ok å gå litt sakte-
re noen ganger, bremse litt eller ta en 
ekstra runde i rundkjøringen. Gud er 
tålmodig, kjærlig og nådig. Den perfek-
te kjørelærer for selve livet. 

 

 

 

 

Søndag 30.april kl.11.00 er det  

konfirmasjonsgudstjenste.  

Våre konfirmanter i 2023 er:  

August Klepaker Hansen 

Thea Bradley Posejpal 

Jonas Blikstad Islann 

Natalie Evelina Larsen 

Emilia Sophie Larsen 

Konfirmantene deltar aktivt gjennom 

hele gudstjenesten med bla. preken og 

tekstlesning.  

Be gjerne for våre konfirmanter.  

 

 

 

Ung generasjon 

mailto:pastor@larvikmetodistkirke.no
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Menighetens årsmøte/
menighetskonferanse 
Torsdag 20.april kl. 19.00 samles vi til 
menighetens årsmøte/
menighetskonferanse i Wesleysalen. 
Tilsynsprest Knut Refsdal kommer og 
leder årsmøtet. Det blir vanlige årsmøte-
saker, som rapporter, regnskap, budsjett 
og valg. Det er mye spennende som 
skjer i menigheten vår, og her får vi en 
samlet oversikt over arbeidet som gjø-
res. I tillegg blir det informasjon om flere 
saker som er aktuelle denne våren, bl.a. 
Ung generasjon, menighetens jubileum 
og kirkens årskonferanse der vår menig-
het er vertskap. Tilsynspresten vil infor-
mere etter sentralkonferansen. Vi øns-
ker velkommen til en spennende og ak-
tuell kveld i kirken.   

Menighetens 150 års jubileum 
Søndag 14.mai feirer vi menighetens 150 
års jubileum. Metodistkirken i Larvik ble 
stiftet 18.mai 1873, og menigheten har 
dermed i en lang historie i Larvik by.  
Jubiléet feires med en jubileumsgudstje-
neste for hele kirkefamilien. Barnekoret 
Skala og Gospelkoret deltar med sang, 
og Jon Løvland vil holde dagens tale. 
Etter gudstjenesten blir det skikkelig 
bursdagsfest, med pølser og brus, kaffe 
og kaker. I anledning jubiléet, vil det bli 
samlet inn en jubileumsgave som går til 
menighetens arbeid.  

 

 

Gudstjenesteteam 
Menigheten vår har i flere år satset på 
målrettet utvikling av gudstjenestene 
våre. Vi har pr. nå 4 ulike team som 
planlegger og gjennomfører gudstjenes-
ter/møter hver måned. På den måten 
kan gudstjenestene ha litt ulike uttrykk, 
og speile det mangfoldet som menighe-
ten består av. Vi ønsker å forsterke dette 
arbeidet, og trenger nå flere som vil bi-
dra. Hvis du tenker at «dette er noe for 
meg, det har jeg lyst til å være med på», 
eller har spørsmål om dette, så ta kon-
takt med Mari Odén Halvorsen, som le-
der gudstjenestekomitéen.  

Hjelp under årskonferansen 
Vi trenger noen som er villige til å kjøre 
og hente folk fra busstoppet på Farrisei-
det fredag den 30. juni morgen/
formiddag og kjøre folk tilbake til Farris-
eidet søndag den 2. juli etter gudstjenes-
ten. 

Ta kontakt med Jan Bjønnes tlf: 913 04 
644 eller kontakt ham når dere treffes i 
kirken. 
Tusen takk på forhånd. 

Dugnad 
Lørdag 15.april samlies vi til dugnad i 
kirken fra kl.10.00. Lister over gjøremål 
vil henges opp i forkant, men kom gjerne 
med innspill til Dag Martin Trulsen eller 
Bjørn Einar Olsen i forkant.  

LIVET I KIRKEN 
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GOSPELKONSERT 22.APRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    8  

 

 
 
 

 
I forbindelse med vårt jubileum ønsker vi  
å kunne vise frem noen tidsriktige an-
trekk fra vår historie. Ta kontakt med 
Lina eller kontoret dersom du har noe 
som kan passe. Eksempler kan være, 
hatter, kjoler, kåper, frakker osv.  

JUBILEUMSGUDSTJENESTE 
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MINNEORD 

Anne Berit Haga ble født 17. septem-
ber 1934 i Larvik. Hun kom tidlig i 
kontakt med Metodistkirken gjen-
nom barne og ungdomsarbeidet. 
Hun fikk etter hvert lederoppgaver. 
Faren syntes hun var mye i kirken, og 
sa: "Du kan ta med deg sengen og 
flytte til kirken." Hun fikk kontakt 
med Per Kåre og de to giftet seg. En 
drøm gikk i oppfyllelse da hun flyttet 
til gården. Etter hvert kom barna 
Ragni og Åshild.  
Hennes evne og evne til å formidle til 
barn fikk utløp hjemme og på KUF 
huset på Tanum (Tunheim). Her var 
hun engasjert også i misjonsarbei-
det. Hun beholdt likevel kontakt med 
menigheten vår og var til stede på 
samlinger..  
De siste årene var preget av sykdom 
og hun kom på Tjølling sykehjem. 
Her døde hun 28. desember. Hun ble 
begravet fra Tanum kirke til stor del-
takelse. Vi lyser fred over hennes 
gode minne. 
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April 

Søndag 2.april kl.11.00: Gudstjeneste.  

Skjærtorsdag kl.18.00: Kjærlighetsmål-

tid. Vi møtes for et enkelt kveldsmåltid 

Fredag kl.17.00: Felles korsvandring i 

Larvik. Starter ved Betania Følg med i 

lokalpressen for mer info. 

1.påskedag kl.11.00: Gudstjeneste. 

Arild Stø taler 

Lørdag 15.april kl.10.00: Dugnad 

Søndag 16.april kl.11.00: Familietime 

Tirsdag 18.april kl.11.00: Formiddags-

treff. Gjest Kjell Pedersen 

Onsdag 19.april kl.18.00: Informasjons-

møte om konfirmasjon 2024 

Torsdag 20.april kl.19.00: Menighetskon-

feranse. Tilsynsprest Knut Refsdal leder 

Lørdag 22.april: Gospelkonsert, se eget 

oppslag 

Søndag 23.april 19.00: Kveldssamling 

Fredag 28.april kl.12.00: Sentrumstreff 

30.april kl.11.00: Konfirmasjonsgudstje-

neste 

Mai 

Søndag 7.mai kl.11.00: Gudstjeneste på 

sportskapellet 

Søndag 14.mai kl.11.00: Jubileumsguds-

tjeneste, se eget oppslag 

Tirsdag 16.mai kl.11.00: Formiddagstreff 

Søndag 21.mai kl.11.00: Familietimen 

Fredag 26.mai kl.12.00: Sentrumstreff, 

Arne Øystein Rambekk besøker oss og 

forteller om sitt liv virke. Han er pensjo-

nert forstander fra Pinsebevegel-

sen. (Påmelding innen 23.mai)  

Søndag 28.mai kl.11.00: Gudstjeneste, 

1.pinsedag 

Mandag 29.mai kl.11.00: Felles gudstje-

neste i Bøkeskogen 

Søndag 4.juni kl.11.00: Gudstjeneste 

Søndag 11.juni kl.11.00: Gudstjeneste 

Tirsdag 13.juni kl.11.00: Formiddagstreff 

Søndag 18.juni kl.11.00: Gudstjeneste, 

takkedag 

24.juni: St.Hans feiring på Lydhus til inn-

tekt for Agape-prosjektet. Mer info vil 

komme 

KALENDER 

Speiderne  

Kontakt:  Marit Synøve Pedersen 

975 82 683   

Søndagsskole  

Kontakt: Anne Sophie Trulsen 

959 85 884 
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KALENDER 

Årskonferansen 2023 

Fredag 30.juni: Årskonferanse 

Lørdag 1.juli: Årskonferanse  

Lørdag 1.juli kl.16.00: Høytidssesjon i 

Metodistkirken 

Lørdag 1.juli kl.20.00: Sangkveld/

konsert i Metodistkirken. Kafe 

Søndag 2.juli: Årskonferanse 

Søndag 2.juli kl.11.00: Ordinasjonsguds-

tjeneste 

 

Sommerfest 2023 

7-11.august: Sommerfest på Risøy Fol-

kehøyskole. Frist for påmelding 1.juni. 

 

Skala 

Torsdag 13.april kl.17.30: Korøvelse 

Torsdag 20.april kl.17.30: Korøvelse 

Torsdag 4.mai kl.17.30: Korøvelse 

Torsdag 11.mai kl.17.30: Koøvelse 

Torsdag 25.mai: Sommeravslutning 

 

 

Kontakt oss: Kontorets telefon vil i tiden 

fremover være bemannet mandag og 

tirsdag 09.00-12.00. Ta evt. kontakt med 

Anne Sophie Trulsen: 95985884 

 

13+ kveld 

Lørdag 22.april kl.18-20: I kirken 

Lørdag 6.mai kl.18: Overnatting på 

sportskapellet 

Lørdag 3.juni kl.18-21: Grilling i Helge-

roa (Langholtstranda) 

 

Lørdagsklubben 

Lørdag 22.april kl.16-18: Bingo 

Lørdag 6.mai kl.16-18: Diverse spill og 

konkurranser 

Lørdag 3.juni kl.16-18: Minigolf 

 

Speider 

Speidermøte hver tirsdag fra 17.30 til 

19.00 

Gospelkoret 

Øvelser onsdager kl.19.00 

 

Jubilanter:  

Grethe Finne 80 år, 17.april 

Eva-Turid Stø Olsen 75 år, 19.april 

Anne Korstvedt Nilsson 70 år, 2.juli 

Gospelkoret  

Kontakt: Dag Harald Andersen 

476 541 10 

Barnekoret Skala  

Kontakt: Therese Bakko 

992 53 185  


