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SOMMERÅPENT! 
HVER LØRDAG KL 12.00—14.00:  

ÅPEN KIRKE  OG ÅPEN BAKGÅRD 
I vår vakre grønne vingård selges 

det vafler og kaffe nesten gratis 

hver lørdag hele sommeren. Her 

er gode stoler og bord både på 

solside og i skygge, og alltid noen 

å snakke med, om man ønsker. 

Om det regner, kan man gå innen-

dørs. Kirken er også åpen for den 

som vil sette seg ned der en 

stund, 

eller bare gå inn 

og se. Lys kan 

tennes i globen 

som en bønn for 

noe man har på 

hjertet.  

 

HVER DAG  
HELE UKA  
ER KIRKE-
DØRA   
ÅPEN 
 

Et par timer midt på dagen vil kirken åpne sine 

dører hver eneste dag i sommer. I kirken kan man 

gå inn og ut og finne stillhet, Gudsnærvær, kanskje 

noen å snakke med. Kirkedøra mot Storgata er 

åpen for hele byen! 



KIRKEKALENDER  
JUNI 
Søndag 5.– 1. pinsedag: 
Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Dåp. Preken ved Hilde Sanden-Bjønness 
«Møtepunkt» synger. Kirkekaffe. 
Kirkevert: Kristin Hovland 
 
2. pinsedag: 
Kl. 11.00: FELLESKIRKELIG PINSE-
GUDSTJENESTE I BORREPARKEN 
 

Onsdag 8.: 
Kl. 19.00: Menighetsråd 
 
Torsdag 9.: 
Kl. 18.00: Personalkomite 
 
Fredag 10.: 
Kl. 12.00: Lunsjkonsert  
Marine-musikken 
 
Søndag 12: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Øystein Brinch preker og spiller 
Solveig Jenserud leder 
Kirkevert: Sverre Lauvstad 
 
Tirsdag 14.: 
Kl. 19.00: Kontemplasjonskveld 
 
Søndag 19.:  TAKKEDAG 
Kl. 11.00:GUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness preker 
«Lysglimt» synger. Medlemsopptakelse 
Kirkevert: Brith Nygaard 
 
ÅRSKONFERANSE  
24.– 26. JUNI i Langesund / Porsgrunn 
 
 

Søndag 26.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Stig Jakobsen Tørring preker 
Kirkevert: Alfhild Jakobsen Tørring 

 

 
JULI 
Søndag 3.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Kirsten Eika Amsrud preker 
Kirkevert: Sverre Lauvstad 
 
Torsdag 7.: 
SUPERLANGDAG — ÅPEN KIRKE 
Kl. 12.00— 19.00 
 
Søndag 17.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Øystein Brinch preker 
Solveig Jenserud leder 
Kirkevert: Brith Nygaard 
 
Søndag 31.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Stig Jakobsen Tørring preker 
Kirkevert: Alfhild Jakobsen Tørring 
 
 

AUGUST 
 

Søndag 14.: 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Elisabeth Lauvstad preker 
Kirkevert: Sverre Lauvstad 
 
 
Søndag 21.: 
SAMLINGSDAG 
Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Hilde Sanden-Bjønness preker 
«Lysglimt» synger 
Kirkevert: Stig Jakobsen Tørring 
 
Søndag 28.august: 

Kl. 11.00: GUDSTJENESTE 
Kirsten Eika Amsrud preker. 
NB: 
Kirkekaffe med MENIGHETSMØTE 
Kirkevert: Brith Nygaard 

  

 

 

 

 
NORDENS STØRSTE   
SPEIDERLEIR 
 
23. juli reiser speiderne våre på leir til Dan-

mark, til Hedeland Naturpark utenfor Ros-

kilde på Sjælland. Med Horten MS kommer 

også en speider og en leder fra metodist-

speiderne på Finnsnes. Andreas Nornes blir 

leder for vår tropp. Dette er en internasjo-

nal speiderleir, hvor 30.—40.000 speidere 

fra hele verden vil være sammen.  

 Våre speidere reiser klimavennlig  

med tog nedover til København. Mange 

andre speidere fra ulike steder i Norge del-

tar også. 

 Hedeland Naturpark er et stort na-

turvernet område med mye sjelden flora, 

dyre- og fugleliv, og dette skal speiderne 

lære å leve sammen med i respekt.  

 Alle kan følge med på leiren via nett 

på adressen https://spejderneslejr.dk  

 Vi ønsker lykke til med leiren for alle 

som blir med, og vi takker alle lederne som 

følger med speiderne. Takk også for alt 

dere stiller opp med for barna våre året 

rundt, og lærer dem verdifull og livsnær 

kunnskap og relasjonsbygging, som vil 

være til hjelp for hele livet! Gud med dere! 

GOD SOMMER! 

«Herren sender sin godhet om dagen,  

Sangen hans er hos meg om natten, 

en bønn til mitt livs Gud.» (Salme 42.9) 

 

Uansett hvordan vi har det, er Gud aktiv 

fra sin side i å gi oss av sin godhet. Gud 

synger for oss om natten, sier salmisten. 

Det fortelles en visdomshistorie om en 

mann som glemte så mye. Når han stod 

opp om morgenen, husket han ikke hvor 

han hadde lagt buksa si, skjorta eller sok-

kene. Så bestemte han seg for å skrive ned 

på en lapp hvor han la det, lappen la han 

på nattbordet før han la seg. Neste morgen 

leste han på den. Da fant han både skjorta 

på sengestolpen, buksa på stolen og sokke-

ne rett under. Plutselig kom han på noe: 

«Men hvor er jeg?»  Han kunne ikke finne 

seg selv noe sted.  

 Dette er ingen tullehistorie eller 

vits. Ved litt ettertanke må vi erkjenne vi at 

vi så ofte prøver å ha kontroll på alt rundt 

oss, eller på alt vi skal gjøre. Men hvor er 

JEG i meg selv? Hvor er JEG i forhold til 

Gud? Fornemmer jeg  Guds sang i meg? 

Den kan føre meg hjem til meg selv, og la 

meg hvile i hvem jeg er hos Gud.   Hilde 


