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Returadresse: 
Metodistkirken  

Postboks 151,  

3251 Larvik 

 

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 30.nov. 2022 

                                                                                                                                                                                         

 

Metodistkirken i Larvik 
Nr. 5 desember—februar  2023 90. årgang 

Til kirken samle seg fra hver gård og grend  

De unge, gamle av kvinner og av menn!  

Vi ønsker eder så glad en julefest,  

Guds rikets gleder, Guds fred i Jesu best.  

Hos dem som gråter,  

Vår Herre selv vær gjest. 

2.vers fra salmen Fra fjord og fjære 
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 Vi har opplevd to år der vi ikke har kun-
net møte i kirken på juleaften. Denne tra-
disjonen som for mange innleder julen. 
Selv om vi lagde en digitale gudstjeneste, 
innrømmer jeg at den ikke det gav den 
samme opplevelsen. Derfor gleder jeg 
meg til å starte julefeiringen i kirken igjen.  

Det har blitt en lang oppkjøring til jul. Det 
er et kjør av ting og opplevelser vi vil ha 
med oss i adventstiden. Når julen ringes 
inn, er mange «mett» på jul, klare for 
hverdager.  

Jostein Garder utga boken Julemysteriet i 
1992. Det er en adventsbok med 24 kapit-
ler som tar oss med tilbake til Betlehem 
gjennom historien . Utrykket «Til Betle-
hem, til Betlehem,» gjentas mange gang-
er. For å minne om retningen.  

Betlehem var en liten ubetydelig by da 
Jesus ble født. Om ikke dette under hadde 
hendt der, at Gud sendte sin Sønn inn i 
vår verden, ville byen neppe vært kjent 
for mange. Nå synger vi om Betlehem i 
mange sanger i julen, vi kan ikke unngå å 
høre byen nevnt. En stadig påminnelse 
om det som hendte en gang.  

I alt det vi vil gjøre i førjulstiden, blir det 
lite tid til å sette seg ned og grunne over 
det som hendte. Hva har det betydd for 
mennesker opp gjennom historien. Hva 
kan det ha for en betydning for oss? Ville 
verden mistet noe om Gud ikke sendte sin 
Sønn, Jesus Kristus? 

Denne julen feirer vi 
med et bakteppe av en 
krig som i all sin gru er 
nær oss. Økonomisk 
utrygghet , og fattigdom  
rammer mange. I stedet 
for glede, er det bekymringer som preger 
hverdagene for mange. Det er mer likt det 
Josef og Maria kjente på den første jule-
natt. Det var ingen annen plass for dem, 
enn i en stall, det var ingen overflod av 
god mat, og fest. Hvordan skal vi klare oss, 
kan være tanker det unge paret, tenkte. 
Samtidig som de gledet seg over det lille 
nyfødte barnet.  

I vår verden feires jul over alt, også hvor 
de ikke har så mye å feire med. I enkle 
kår, men med stor glede. Det er sang, det 
er dans og de er i kirken for å tilbe Jesus. 
Har de, uten alt det vi må ha rundt oss,  
løst julemysteriet, og funnet inn til kjer-
nen i julens evangelium? 

Det er mulig å synge og tilbe Jesus i hjem-
met. Det å synge og tilbe Jesus i fellesska-
pet kan være mektig. For om mye trekker 
oppmerksomheten bort fra julens sentrale 
budskap, så vil det frimodig forkynnes i en 
kirke nær deg. Velkommen til kirken i ju-
len!  

 

   

 

 
Kirkegang i jula 
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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 

Desember 

Januar 

Februar 

Jorunn Stølen og Grethe Sandvik Andersen 

Mary Ng  og  Anne Sophie Trulsen  

Else Berit Islann 

Tellekorps 3 

Tellekorps 2 

Tellekorps 1 

Uke Kirketjener Kirkevert 

47-48 Tom Erik Klepaker Hansen Mari Oden Halvorsen 

49-50 Dag Harald Andersen Grethe Sandvik Andersen 

51-52 Morten Blikstad Knut Bjønnes 

2023   

1-2 Bjørg Møgster  Petter Morris Blikstad 

3-4 Bjørn Arne Olsen Kristin Tønne 

5-6 Karl Kristian Markman Ellen Irene Klepaker 

7-8 Solveig U. Chongolo Knut Bjønnes 
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Agape 

De to siste årene har vi hatt som mål å 

samle inn til en traktor til Njombe i 

Tanzania. Dette har skjedd i samarbeid 

med Agape Larvik. Målet var på kr. 

325.000.– Etter julemessen, som fikk 

inn ca. 35.000.– nærmer vi oss målet. 

Dette vil være med å gjøre barnehjem-

met i stand til å klare seg selv økono-

misk med drift av jordbruksområdet. 

En brann i høst ødela en god del av 

avokadotrærne. En traktor kunne gjort 

det lettere å lage brannsikring. Nå hå-

per vi at den traktoren de får, vil bli til 

god nytte. Så takk til dere i Agape Lar-

vik, og menigheten for en stor innsats 

de to siste årene.  

Vann til Chilimanzi barneskole.  

Menigheten har nå fått et nytt Misjons-

prosjekt fra  Metodistkirkens Misjons-

selskap. Dette har en rammen på kr. 

35.000.– . Det håper vi å kunne nå i 

løpet av 2023.  

På Misjonsdagen 22. januar kommer 

misjonssekretær Anne Ng Forster. Hun 

har nettopp vært i Zimbabwe og vil 

kunne gi oss oppdatert informasjon om 

prosjektet.  

Prosjektet er en del av Partnership i 

development programmet. Der en lo-

kal prosjektgruppe styrer, og der de 

også bidrar med egeninnsats.  

Det er en brønn i nærheten, som de 

sliter med stabil vanntilførsel fra. Der-

for ønsker de en 5000 liters tank med 

røropplegg til skolen og skolehagen. I 

tillegg en 1000 liters tank til nærliggen-

de landsbyer.  

Gjennom dette vil skolens 300 elever 

og ca. 2400 innbyggere i området få 

tilgang til rent vann.  

 

Misjonsprosjekt 

mailto:pastor@larvikmetodistkirke.no
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Dåp 

Sara Saeed Trulsen ble døpt 27. novem-

ber. Vi gratulerer og ønsker Guds velsig-

nelse over  henne, søsteren Stella og 

foreldrene Louise og Nadem.  

 

Gave 

Vi takker for kr. 6.500.– som ble gitt i  

anledning bisettelsen til Margrethe Berg.  

 

Høstofferet 

Det kom inn kr. 30.090 i høstoffer. Dette 

er litt under budsjett. Takk for gavene! 

 

Teknikerkurs 

3. januar k.17-19.00 vil det være et kurs 

for de som vil lære mer om dette med 

lyd i kirken. Tanken er at alle kan læres 

opp, så vi har flere som kan bruke anleg-

get. Det er David Morris Blikstad som 

holder kurset. Det blir en oppfølging se-

nere. Fint om interessert melder fra til 

kirkens kontor.  

 

Forstå det du leser 

Dette er tema for noen av talene denne 

våren. Pastor Idar Halvorsen vil invitere 

forskjellige  personer til samtale ut fra 

en tekst hentet fra Lukasevangeliet. 

Første gang handler om slektsforskning 

og Jesu ættetavle, 8. januar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienden og juleoffer 

Vi har bestemt at Tienden av inntekten 

fra parkeringen skal gå til matutdelingen 

til Frelsesarmeen i Larvik. Det er ca. kr. 

10.500.- 

Offeret julaften vil i år gå til  

Matsentralen.  

 

 

 

LIVET I KIRKEN 
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LIVET I KIRKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    8  

 

 
Nytt telefonnummer til kontoret!! 
Kontoret vil fra 10.desember ha nytt te-
lefonnummer, nytt nummer 94858334. 
 
Vårt medlemsregister vil fra 1.januar 
2023 være samkjørt med Metodistkir-
kens hovedkontor. Dersom du opplever 
å ikke motta sms’er om gudstjenester så 
gi oss beskjed. Dette gjelder også dersom 
du ikke mottar Menighetsblad i februar.  
 
Ny kontorplass oppe 
Vi lager en ny kontorplass oppe til Lina 
Talset Blikstad. Derfor har vi ryddet ut av 
arkivrommet og åpnet opp. Vi har i 
lengre tid slitt med at det har kommet 
inn vann når det har regnet kraftig. Når 
vi nå gjør dette, vil vi samtidig  gjøre grep 
for å  stanse vanninntrengingen. 
Arkivet vil bli flyttet inn på pastors kon-
tor med nye hyller og skyvedører. Dette 
blir en god løsning, og vi ansatte gleder 
oss til dette er ferdigstilt.  
 
 
Nye nettsider 
Vi fornyer ikke bare kontorer, telefon-
nummer og medlemsregister. Vi fornyer 
også våre nettsider. Om det er noe dere 
har savnet på dagen nettsider, gi oss inn-
spill så ser vi hva vi får til.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Økonomi 
 
Det ligger an til at vi går med et større 
underskudd dette året. Vi har valgt å sat-
se ved å ansette en Trosopplærer. Det 
mener vi er en god investering i framti-
den. Samtidig har strømpris og noen eks-
tra grep på vedlikehold gitt oss merkost-
nader. Vi regner med et underskudd på 
ca. 200.000.– kroner.  
Budsjettet for 2023 er vedtatt med et 
like stort underskudd. Vi vil derfor se på 
hvordan vi kan øke våre inntekter.  
Muligheten for å gi fast med skattefra-
drag, håper vi at flere vil benytte seg av. 
Ta kontakt med pastor, så kan du få 
utførlig informasjon om dette er noe du 
kan tenke deg gå inn på. Vi er også takk-
nemlig for de som ønsker å gi et enkelt-
beløp til menigheten. Det ligger giroblan-
ketter i vestibylen, eller du kan betale inn 
på Menighetens konto 2510.09.55078. 
Merk det som gave.  
 
 

NYTT FRA KONTORET 
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MINNEORD 

Margrethe Berg ble fødd 30. juli 1937 i 

Sandar, i dag, Sandefjord kommune. 

Hun vokste opp på Kamfjord, og var den 

nest yngste av 6 søsken.  

Faren jobbet på Framnes som sveiser, 

og under krigen måtte de flere ganger 

søke tilflukt hos en nabo, når flyalarmen 

gikk.  

Hjemmet var preget av mye sang, og 

det ble et nært forhold til søsknene, et 

forhold som varte gjennom hele livet.  

Margrethe var skoleflink, og hun viste 

tidlig gode evner i å organisere. Av de 

andre barna ble hun kalt «Formannen i 

gata.»  

Etter Folkeskolen gikk hun på Handels-

skole, og fikk jobb hos baker Iversen. 

Margrethe ble kjent med Leif da han tok 

kokkeskole i Sandefjord. De begynte å 

skrive brev til hverandre da han var ute 

på båt. Da han hadde fri, tok han kon-

takt og de møttes. De trivdes sammen, 

og ble et par.  

De giftet seg i 1960, og etablerte seg på 

Langestrand. De fikk barna, Dag Petter, 

Lise og Lena. Margrethe var hjemme, 

Leif var ute, opptil 18 måneder i strekk. 

Så hun var mye alene med ansvaret for 

barna Derfor var det stor stas når Leif 

kom hjem og de kunne dele på ansvaret  

og være sammen.  

Da barna ble større, ville hun ut i arbeid 

igjen, og jobbet hos baker Jensen i halv 

stilling. 

I 1966 kjøpte de bil, og Margrethe var 

tidlig ute som kvinne og fikk sertifikat.  

I 1973 flyttet de til Tagtvedtveien, før de 

bygde huset i Norrønaveien.  

Margrethe hadde god kontakt med na-

boene i gata de bodde, og med andre 

kvinner som hadde menn som var på 

sjøen. Hun kom etter hvert i kontakt 

med Metodistkirken, og fikk også ven-

ner der. Foreninger og Bibelgruppa var 

en viktig for henne, og hun gikk inn som 

medlem i 1997.  

Familien var viktig for henne. Hun var en 

god samtalepartner for barna. Hun kun-

ne lytte og var der for dem. Det var lett 

for svigerbarna å bli inkludert i familien. 

Da det første barnebarnet kom, var hun 

raskt av gårde til sykehuset for å hilse 

på.  

Den siste tiden ble mer krevende helse-

messig, og etter en kort tid på Bysko-

gen, døde hun 17. oktober. Hun ble bi-

satt fra Metodistkirken 26 oktober. Pas-

tor Idar Halvorsen forrettet.  
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Desember  

Tirdag 6.des kl.17.30: Speidermøte 

Onsdag 7.des kl.19.00: Gospelkoret øver 

Søndag 11.des kl.11.00: Gudstjeneste. 

Søndagsskole og 13+ 

Tirsdag 13.des kl.11.00: Formiddagstreff 

Tirsdag 13.des kl.17.30: Speidermøte 

Onsdag 14.des kl.19.00: Gospelkoret 

øver 

Torsdag 15.des.kl.17.30: Barnekoret  

Skala øver 

Søndag 18.des kl.17.00: Sang i Advent 

Julaften kl.15.00: Gudstjeneste. Drama-

preken ved konfirmantene 

1.juledag kl.11.00: Gudstjeneste 

Januar:  

Søndag 1.jan kl.12.00: Gudstjeneste med 

nattverd (Merk tiden) 

Tirsdag 3.jan kl.17.00: Teknikerkurs med 

David Morris Blikstad 

Fredag 6.jan kl.18.00: Speidernes jule-

fest.  

Søndag 8.jan kl.11.00: Samtalegudstje-

neste. Søndagsskole og  13+ 

Tirsdag 10.jan kl.11.00: Bibeltime 

Tirsdag 10.jan kl.17.30: Speidermøte 

Onsdag 11.jan kl.19.00: Gospelkoret 

øver 

Torsdag 12.jan kl.17.30: Barnekoret Ska-

la øver 

Lørdag 14. januar kl. 16.00 Lørdagsklub-

ben 

Søndag 15.jan kl.11.00: Familietime 

Tirsdag 17.jan kl.17.30: Speidermøte 

Onsdag 18.jan  kl.19.30: Gospelkoret 

øver (Merk tiden) 

Søndag 22.jan kl.11.00: Gudstjeneste 

med misjonsdag. Tale ved Anne Ng For-

ster. Misjonsoffer. Søndagsskole  og 13+ 

Tirsdag 24.jan kl.11.00: Formiddagstreff 

Tirsdag 24.jan kl.17.30: Speidermøte 

Onsdag 25.jan kl.19.00: Gospelkoret 

øver 

Torsdag 26.jan. kl.17.30: Barnekoret Ska-

la øver 

Fredag 27.jan kl.12.00: Sentrumstreff. 

Inger Anne Holm Klepaker forteller om 

engler. Påmelding til Jorun Stølen på tlf 

98075857 senest 24. januar 

Lørdag 28. januar kl. 16.00 Lørdagsklubb 

Søndag 29.jan kl.18.00: Kveldssamling 

 

 

KALENDER 

Speiderne  

Kontakt:  Marit Synøve Pedersen 

975 82 683   

Søndagsskole  

Kontakt: Anne Sophie Trulsen 

959 85 884 
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Tirsdag 31.jan kl.17.30: Speidermøte 

Onsdag 1.februar kl.19.00: Gospelkoret  

 øver 

Søndag 5.feb. kl.11.00: Samtalegudstje-

neste, nattverd, søndagsskole og 13+ 

Tirsdag 7.feb. kl.11.00: Bibeltime 

Tirsdag 7.feb.kl. 17.30: Speidermøte 

Onsdag 8.feb kl.19.00: Gospelkoret øver 

 

Dager å merke seg kommende halvår 

6.januar: Speidernes julefest 

22. januar: Misjonsdag 

6. mars: Vårfest med besøk av Albert 

Andersen Gjøstøl 

30. april: Konfirmasjon 

14. mai: Vi feirer menighetens 150 års-

dag.  

30-juni til 2. juli: Metodistkirkens  

Årskonferanse i Larvik. 

 

Speidernes julefest 

Endelig er det klart for en skikkelig jule-

fest. Våre speidere rigger i gang med 

underholdning, grøt, gang rundt juletre-

et og mye mer fredag 6. januar fra 

kl.18.00. Vi ønsker alle velkommen 

 

Konfirmantene til London 

Konfirmantene reiser til London 17. fe-

bruar. Der skal de bla. besøke Wesley 

chapel og museet der. Det er stedet 

hvor John Wesley, metodistkirkens 

grunnlegger bodde.  

For å finansiere turen gjør de flere tiltak 

bla. kirkekaffe og middagssalg.  

11. desember serverer de middag i kir-

ken, som vi kan kjøpe. (suppelapskaus 

med pølser) Her trenger de en påmel-

ding for å vite cirka hvor mange som 

ønsker middag. Påmelding gjøres til To-

ve Bradley Posejpal, 45606555. Frist 

8.desember 

Pris: 50kr pr. person maks 150kr for en 

familie 

 

 

Gospelkoret  

Kontakt: Dag Harald Andersen 

476 541 10 

Barnekoret Skala  

Kontakt: Therese Bakko 

992 53 185  


