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Øystein
Holtskog
De som forsker på menighetsliv og gudstjeneste sier med
klare ord at kirken kan dø ut om 30 år hvis ikke utviklingen
stoppes. Det er en tankevekker.
Kirken har hatt en stor plass i mange menneskers liv i århundrer. Hva skjer? Har vi ikke bruk for noen menighetstilhørighet lenger? Er Gud bare noe vi forholder oss til helt alene og
privat? Jeg sitter og ser ut på vårsola og jobber med disse
vanskelige og viktige spørsmål. Jeg tror vi som kirke må våge
å se hva som skjer. Med daglige nyhetssendinger om jordskjelv og atomfare i Japan, blir hverdagen her i Norge god,
trygg og uproblematisk. Har vi det for godt i Norge til å trenge
et menighetsfellesskap? Det er nok noe av forklaringen, men
helt sikkert ikke hele.
Vi lever i en stressende hverdag, både vi voksne, barna og de
unge. Derfor blir det en meget streng prioritering av timene vi
har fri. Men heller ikke her ligger nok hele forklaringen. Jeg
har ikke det fulle svaret, men som en del av kirken er jeg på
leting etter svar og på leting etter hva kirken selv kan gjøre.
Mange sier at kirken henger 30 år etter resten av samfunnet. Hva om kirken møtte folk der de er? Men hvordan skal vi
gjøre det hvis ingen selv vil hjelpe til med tidshoppet.
Gud er med der vi mennesker er, i vårt stress, i vår hverdag
med glede og fortvilelse. Han henger ikke 30 år etter. Gud er
fortsatt kirkens Herre. Derfor har jeg fortsatt tro på kirkens
framtid. Vi er inne i en overgangstid for kirken, med fokus på
opplæring og gudstjenestefornyelse. Her trenger vi at dere
kommer med innspill slik at vi kan klare tidshoppet. For kirken
ønsker å være et trygt og godt hjem for dagens mennesker på
veien. Utfordringen er gitt. Vi trenger aktive mennesker som
kan gå inn i menighetsråd og gudstjenestefornyelse så kirken
også blir noe levende for deg.
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Eldreturen 15. juni
Turen går i år til Grimstad og nærmere bestemt til Fjære kirke (der sjøhelten Terje
Viken er gravlagt) og vi besøker Drottningborg videregående skole.
Det blir god mat og en hyggelig tur sammen
med glade pensjonister fra Solum, Kilebygda, Melum og Skotfoss. I tillegg inviterer vi
som i fjor folk med fra Moflata misjonskirke
og fra Gimsøy/Nenset. Vi har leid to store
busser og regner med 80-100 personer.
Påmelding innen 10. juni til Elsa Sørdal (tlf.
35 54 51 23), Kirsten Melfald (tlf. 35 54 54
69), Gerda Stokkland (tlf. 35 59 32 42) el-

Konfirmantmusikalen

ler Inger-Johanne Marum (tlf. 35 54 25 14).
Du kan også melde deg på direkte til menighetskontoret (tlf. 35 50 63 50).
Buss nr. 1 går fra Ramberget kl. 08.30, om
Moflata Misjonskirke og evt. bortom Saga
mat og til Solum kirke. Buss nr. 2 går fra
garasjen i Melum, om aldershjemmet til
Solum kirke. Bussene går samlet fra Solum kirke ca. kl. 09.30.
Pris: kr. 300 per person. De som bor utenfor Solum betaler kr 350. Velkommen til tur!
Hilsen styret i Solum syke- og menighetspleie

52 konfirmanter, 12 ledere, et voksenkor, diverse voksne og besteforeldre ønsker
å dele musikalgleden med dere. Billetter fåes kjøpt via konfirmantene og på menighetskontoret. Vær med og fyll Porsgrunnshallen søndag 3. april. Velkommen!

3

Nå skaper jeg noe nytt
Andakten

Halvor
Bergan
Vi holder for tiden på med å lese profeten
Jesaja til den daglige andakten vår. Jesaja
var kalt av Gud til å være hans sendebud til
Israelsfolket. Først måtte han fortelle dem
at de hadde syndet mot Herren. Så viste
han dem at Herren ikke ville slå handa av
dem, men ville sende dem sin Sønn, Jesus, som skulle hjelpe dem med tilgivelse
og nåde. Jesaja skulle si: ”Tenk ikke på det
som hendte før. Nå skaper jeg noe nytt. Det
spirer allerede fram. Merker dere ikke?”
(Jesaja 43,18). I det ligger redningen for
Israelsfolket. Det gjelder også i dag!

Så kom faren Savich hjem fra en lengre
reise. Han var spesialist på såkorn. Han
merket at noe nytt og godt var kommet inn
i hjemmet. De fortalte hva som var hendt,
og de ble enige om å skrive etter et Nytestamente. De begynte sammen å lese i
det, og så skjedde det noe helt nytt med
hele familien. De ble omvendt til kristendommen og ble troende mennesker. Det
var gripende å høre dem fortelle om dette.
Om overgangen fra kommunisme og antireligiøs holdning til levende tro på Jesus
Kristus.
Faren som var spesialist på såkorn fortalte
så om at bibelordet som var sådd i deres
hjerter, var såkornet som hadde spirt og
vokst og hadde gitt tro og lyst til et kristent
liv, slik som Bibelen forteller om det her i
vårt land. Gud gi at det må skje!

Gullkonfirmanter, Skotfoss
21. november 2010

For en tid siden fikk vi besøk fra Kasakhstan i Russland av en familie på tre: Savich, Natasja og sønnen Dimitri. Det som
de fortalte var spennende og interessant.
De hadde opplevd kommunismen der det
ikke var rom for kristendom. En dag hadde
Dimitri sett et TV-program med kristent innhold. Det gjorde at han fikk tak i en bok om
det han hadde sett. Det førte til at han fikk
en lengsel etter Gud. Han snakket med sin
mor om dette, og hun fikk lese den samme boken. De snakket sammen om dette,
sønnen og moren. Om Gud og Jesus og et
kristent liv. De kom til at det er sant og at
det er dette vi trenger!

Fra venstre: Georg Eichsteller, Sigrid Bodil
Almenning Pedersen, Inger Helene Susaas
Thorstensen, Elin Stensland Kleiv, Steinar Norschau, Lillian Dyvik Waskaas, Eva Lise Lunde
Rosenvold, Liv Karin Gisholt Kikut, Berit Solheim Nykås, Bjørnhild Sandsodden Heibø,
John Tveitan, Sølvi Berg Vrangsund, Liv Knutsen Evjen.
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Good Friday
Over 400 konfirmanter var samlet i Skienshallen 4. mars. Det var mange aktiviteter fra kl. 18.00 til kl. 24.00.
Blant annet spilte konfirmantene fotballcup. Skotfosskonfirmantene kom med
god hjelp av noen folk fra Solum på fjerde
plass.
Så spilte bandet Roadservice som er kjent
fra Skjærgårdsfestivalen bra musikk. Lisa
Børuds sang ”Jesus spør om du er tøff
nok”, var arrangert på en ungdommelig
måte og ble framført med kul stemme og
morsom dans.

Det var et flott opplegg og neste års konfirmanter kan allerede nå glede seg til neste
år.

Konfirmantene våren 2011
Solum 8. mai kl. 10.00
Charlotte Trohaug Kjellevold, Guro Pedersen
Haukedalen, Hedvig Hoff Jakobsen, Rebecka H.
Skilbred, Amanda Linga, Iselin Tovslid, Marius
Alexander Thorsby, Edvin Hermansen, Vebjørn
Skavhaugen Linga, Sondre Skavhaugen Linga og
Erlend Brask Findal
Solum 8. mai kl. 12.00
Cathrine Marie Thorsen Bøe, Hanne Henriksen,
Vilde Ruud Olausen, Lisbeth Skaret Johansen,
Sandra N. Aadna, Hanna Emilie Moen Luthe,
Frida Kikut, Siw Anita Bugodt, Sara Kvasnes, Ine
Malen S. Malerød, Sondre Heiland Tveten, Fredrik
Dolva Jore, Håkon Wedding Nyheim (kirkestua),
Thomas Blundell Melhus, Jan Christer Liljedahl
Melhus, Halvor Andreas D. Hamsdokka og StigRobin Omdal Mikkelsen
Kilebygda 14. mai kl. 13.00
Jørgen Tveit Espeland, Matias Eikåsen Holtren og
Henriette V. Karlsen
Melum 15. mai kl. 10.00
Malin Oterholt Elverhøy, Bjørn André Bråthen Hatledal, Gunn Marit Aspheim Hagen, Roy-Anders
Siljan Bratsberg, Mathilde Løvaas Ellingsen, Sindre Bjørbekk Kongerød, Bjørn Olav Skinnarland,
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Rikke Ditlefsen Bjørbæk, Hanne-Marie Gjærum,
Thomas Ringbakken Stenhaug, Jan Kåre Erikstad
Becker og Kathrine Staakkan Bærstad
Solum 15. mai kl. 10.00
Ingrid Holte, Veronika Myhra, Susanne Leines
Hansen, Erlend Aardalen Frydenlund, Ola Kringlåk, Lars Vegar Valen, Martin Tverråen, Christian
Skagsoset og Theodor Kringlåk Nystog
Solum 15. mai kl. 12.00
Elin Dale, Trine Tollefsen, Kamilla Sanni, Frida
Waskaas, Kristine Larsen Rønningen, Robin Lysa
Heika, Kristoffer Kolstad, Henrik Solli Jensen,
Stian Sanni Iversen, Preben Wahlstrøm Jorang,
Marius Holte Thingstad og Oskar Melum Wigdahl
Skotfoss 15. mai kl. 13.00
Kine Styrvold, Marie Amundsen, Ivar André Tors,
Lars Askedalen, Eirik Oterkjær Briskmyr, Anette
Borgen Evensen, Anja Gunstrøm, Thor Adrian
Øverland Malmgren, Andrine Marie Pedersen, Marita Kristoffersen, Silas Emanuel Eichsteller, Lene
Nilsson, Lars Eivind Humborstad, Renate Seierdalen Anbjørnsen, Kristian Syvertsen Tangedal,
Maren Katrine Pettersen, Glenn Andre Oterholt
Gunnestad, Chantelle Eggum Michels og Joachim
Olaussen Johnsen

Tårnagenthelg
Trosopplæringsreformen

29. og 30. januar arrangerte vi for første gang tårnagenthelg for åtteåringer i
Solum.
I romjula gikk det en serie på NRK barnetv om noen barn som hadde en hemmelig klubb i kirken. De var Tårnagenter, og
hjalp til med å løse ulike mysterier rundt
og i kirka.
Før serien begynte, informerte vi barna
om at de ville bli invitert til dette senere,
samt litt informasjon om serien. Kilebygda
og Solum ble enige om å arrangere det
sammen, Skotfoss planla å arrangere det
selv og Melum valgte å utsette det til senere. På Skotfoss var det fem barn som
meldte seg på, og da valgte vi å slå det
sammen med Solum. Her ble det da tyve
barn totalt, og de gledet seg veldig til det
som skulle skje.
Alle barna fikk utdelt hodelykt, noe en ekte
agent må ha, et id-kort med sitt eget fingeravtrykk på og en bøff. Det var veldig
stas. Deltakerne besto av barn fra fem forskjellige skoler, og for at barna skulle bli
bedre kjent startet vi med en lek. En var
agent og hver agent hadde en livvakt bak
seg. Ved å blunke til hverandre skulle livvaktene ”snappe” en agent fra en annen
livvakt. (Noen kjenner kanskje denne leken
som blunkeleken.) Etter litt nøling først ble
det virkelig fart i blunking og snapping av
agenter.
Deretter gikk turen bort i kirka hvor barna
lærte tårnagentsangen. Med en CD-spiller
i bakgrunnen ble det ordentlig dreis på
sangen. Torunn Gisholt og Torill Gjelstad

hadde det musikalske ansvaret med sangen, noe de taklet på en flott måte.
Skattejakt i kirka var neste post på programmet. En del av kirkens skatter var
forsvunnet, og ved hjelp av rebusoppgaver
skulle de komme fram til kodeord for hvor
skatten var. Her sto det ikke på innsatsen.
Ungene la i vei for å finne dåpsfatet, alterbibelen, nattverdskalken og alterlysestakene. En post på programmet var å lese
på klokkene i tårnet. Her satt det en kar og
leste en fortelling for dem. Så var det tid
for mat. Etter all denne agentvirksomheten
var alle sammen sultne, og pizzaen gikk
unna. Øystein prest hadde gudstjenesteverksted med barna for å involvere dem
i gudstjenesten. Det ble også tid til å øve
mer på sangen.
Dagen etter deltok tårnagentene på gudstjeneste i henholdsvis Solum og på Skotfoss. Alle deltakerne fikk utdelt tårnagentbevis som viste deres innsats. Denne
søndagens tekst var fortellingen om da Jesus stiller stormen. På Skotfoss fikk tårnagentene i oppdrag å male på et lerret for å
illustrere teksten, og de måtte finne dåpsfatet før barnet kunne bli døpt. I Solum
hjalp agentene til med praktiske gjøremål
under gudstjenesten, og de dramatiserte
bølger under andakten. Sangen ble også
framført, med hodelyktene på sang de av
full hals.
Det var svært gledelig å se hvor bra hele
arrangementet ble. Tre menigheter samarbeidet om en felles sak, og for meg er det
noe av essensen i denne store reformen
som trosopplæringen er. Vi må tenke alle
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de fire menighetene som en enhet og hjelpe hverandre i arbeidet. Både med lokale
og sentrale aktiviteter.
På et slikt arrangement er vi helt avhengig
av frivillige medarbeidere. Vi er svært takknemlig for jobben som Torunn Gisholt, Jon
Larsen, Erik Claussen og Kai Gunnar Jore
bidro med. Og vi må heller ikke glemme
de ansatte som tok en fridag til dette; Georg Eichsteller, Øystein Holtskog og Torill
Gjelstad.
I Melum blir det arrangert tårnagenthelg 9.
og 10. april, så da får enda flere barn sjan-
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se til å bli tårnagenter. Innbydelse kommer
i posten! Vi jobber også med å få til påskevandring for 12-åringene i enheten, men
dette er ikke helt avklart i skrivende stund.

Joy Sing
Barnekoret fortsetter å vokse og har
nå knyttet til seg Torill Gjelstad (organist i Melum og Skotfoss) som pianist.
Det har gitt koret nye og enda bedre
muligheter. Så bare gled deg til å
høre dem.

Menighetskalender´n
April
01.04
03.04

04.04

05.04
06.04
12.04
13.04

14.04

15.04
17.04

18.04

26.04
Babytrall kl. 10.00, Solum
Yngres kl. 18.00-19.30,
Skotfoss bedehus
Solum kirkes søndagsskole
kl. 10.30, Åfoss skole
Søndagsskole kl. 11.00-12.30,
Skotfoss bedehus
Konfirmantmusikal kl. 15 og 17,
Porsgrunnshallen
Bibel- og samtalegruppe
kl. 11.30-13.30, Bergan bedehus
Bønnegruppe kl. 20.30-22.00,
presteboligen på Skotfoss
Normisjonsmøte kl. 19.30, Solum
kirkestue. Tale ved Chris Millett.
Øvelse Solum barnekor
kl. 17.30-18.30, Solum kirkestue
Babysnakk kl. 11.00-13.00,
Skotfoss bedehus
Formiddagstreff kl. 11.00-13.30, Solum
kirkestue. Hans Martin Eriksen spiller og
synger. Jon Kristian Sletteberg forteller.
Øvelse Skotfoss barnekor
kl. 11.30-12.30
Øvelse Solum barnekor
kl. 17.30-18.30, Solum kirkestue
Formiddagstreff kl. 11.30-13.30,
Skotfoss bedehus
Førpåskegudstjeneste kl. 18.00, Solum
Misjonsmøte kl. 19.00, Skogheim.
Jorunn Lien.
Babytrall kl. 10.00, Solum
Solum kirkes søndagsskole
kl. 10.30, Åfoss skole
Søndagsskole kl. 11.00-12.30,
Skotfoss bedehus
Bibel- og samtalegruppe
kl. 11.30-13.30, Bergan bedehus

27.04

28.04
29.04

Mai

01.05

02.05

03.05
04.05
06.05
08.05
10.05
11.05

Normisjonsmøte kl. 19.30 hos Claussen,
Gautesvei 26b. Tale ved Kirsten Eliassen.
Babysnakk kl. 11.00-13.00,
Skotfoss bedehus
Øvelse Skotfoss barnekor
kl. 11.30-12.30
Øvelse Solum barnekor
kl. 17.30-18.30, Solum kirkestue
Misjonsmøte kl. 19.00, Skogheim.
Torgeir Debes.
Babytrall kl. 10.00, Solum
Yngres kl. 18.00-19.30,
Skotfoss bedehus
Solum kirkes søndagsskole
kl. 10.30, Åfoss skole
Vårfest kl. 18.00, Bergan bedehus. Tale
ved sokneprest Bjarne Imenes (Gjerpen).
Sang av Evangelievennene fra Sauherad.
Kaffe og bløtkaker.
Bibel- og samtalegruppe
kl. 11.30-13.30, Bergan bedehus
Bibelgruppe kl. 20.30-22.00,
presteboligen på Skotfoss
Normisjonsmøte kl. 19.30, Solum kirkestue. Tale ved Øystein Nordli.
Øvelse Solum barnekor
kl. 17.30-18.30, Solum kirkestue
Babytrall kl. 10.00, Solum
Yngres kl. 18.00. Overnattingstur til Valle
Møte kl. 18.00, Dalsbygda bedehus.
Arnt Flugstad taler og synger.
Babysnakk kl. 11.00-13.00,
Skotfoss bedehus
Formiddagstreff kl. 11.00-13.30,
Solum kirkestue
Øvelse Skotfoss barnekor
kl. 11.30-12.30
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11.05
13.05
15.05
17.05
19.05
24.05

26.05
29.05
30.05

Juni
05.06

07.06
08.06
09.06
15.06
19.06
24.06

Øvelse Solum barnekor
kl. 17.30-18.30, Solum kirkestue
Babytrall kl. 10.00, Solum
Søndagsskole kl. 11.00-12.30,
Skotfoss bedehus
Felles fest kl. 18.30 med Misjonskirken,
Skotfoss bedehus. Tale av Torill Solli
Haugen. Sang av menighetskoret.
Formiddagstreff kl. 11.30-13.30,
Skotfoss bedehus
Babysnakk kl. 11.00-13.00,
Skotfoss bedehus
Normisjonsmøte kl. 19.30 hos
Helgen, Sveene 14.
Kvinnemøte kl. 11.00-13.30,
presteboligen på Skotfoss
Søndagsskoletur til Spirdalen.
Oppmøte kl. 12.00.
Bønnegruppe kl. 20.30-22.00,
presteboligen på Skotfoss
Fellestur for Solum og Kilebygda. Oppmøte ved Kilebygda kirke kl.12. Vi fraktes
med båt over til Tangen. Enkel utegudstjeneste, grilling og bading. Ta med bord,
stoler og grillmat.
Babysnakk kl. 11.00-13.00,
Skotfoss bedehus
Øvelse Skotfoss barnekor
kl. 11.30-12.30
Formiddagstreff kl. 11.30-13.30, Skotfoss bedehus. Sang av menighetskoret.
Eldretur (se omtale på side 3)
Terrassemøte kl. 17.00 hos Ragnhild og
Knut Thyge Skilbred, Skjelbekkåsen 25.
Andakt v/Georg Eichsteller
Kvinnemøte kl. 11.00-13.30,
presteboligen på Skotfoss

Kirkeverter
Vi trenger flere blide og hyggelig mennesker til å ønske velkommen til gudstjeneste i Solum kirke. Du må møte ca.
kl. 10.30 og har en enkel jobb under
gudstjenesten. Gudstjenesten tar ca. 1
time. Etterpå er det ca. 15 min. etterarbeid. Har du tid og lyst kan vi sette deg
opp 2 til 5 ganger i året.
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Kontaktinformasjon
Kilebygda
Møter på Skogheim
Kontakt Walter Jørgensen på telefon
35 54 36 95 om du trenger skyss.

Melum
Bibel- og samtalegruppe
Margit Kverndalen, tlf. 35 54 26 80
Aslaug Bergan, tlf. 35 50 02 85
Hilde Bergan, mobil 906 81 792

Skotfoss
Babysnakk og kvinnemøte
Anja Eichsteller, mobil 993 21 774
Dalsbygda bedehus
Simon Langeland, tlf. 35 53 58 66 eller
mob. 909 55 363
Menighetskoret
Liv Marie Skilbred Pettersen, tlf. 35 53
57 52 eller mob. 938 07 764
Skotfoss bedehus
Harald Mæsel, tlf. 35 53 60 41 eller mob.
415 74 504
Søndagsskolen, formiddagstreffet
og misjonsforeningen
Ragnhild Skilbred, tlf. 35 53 71 03 eller
mob. 480 24 198
Yngres
Morten Bergheim, tlf. 35 53 59 91

Solum
Formiddagstreff
Ring 35 54 54 18 eller 35 59 30 42 om
du trenger skyss.
Solum barnekor
Mette Lien, mobil 418 00 399
Søndagsskolen
Tor Rasmussen, tlf. 35 54 58 33
Åfoss Normisjon
Halvor Brandt, tlf. 35 54 57 81

Involvering
Om gudstjenestereformen (del 2)

Tom Martin
Berntsen,
rådgiver liturgi i
Agder og Telemark

Gudstjenesten er under lupen. Mange har hørt
om en gudstjenestereform for ny liturgi til søndagens gudstjeneste. Denne artikkelen gir en
innføring i hva som er på gang. Hva blir nytt?
Er det nødvendig å forandre? I reformen som
startet i 2003 og avsluttes med en siste Kirkemøtebehandling i april i år er det lagt særlig
vekt på involvering.Hva betyr det? Jo, at vi
engasjeres og involveres på et indre og ytre
plan. At vi går fra kirken berørt på en eller annen måte. Gudstjenesten kan bli en forestilling
vi betrakter på avstand: ”Hvordan var presten
i dag?”, ”Jeg likte ikke salmene”, ”Organisten
spiller altfor sakte!”
Over generasjoner har gudstjenesteopplevelsen blitt formet ved prestens embetsposisjon,
orgelets overherredømme og kirkerommets utforming. Gjennom dette og andre forhold er det
en utfordring å hente tilbake bibelske prinsipper om menighetens deltakelse. Reformen har
dette som mål. At gudstjenesten er vår, ikke
bare prestens! Hvordan skal vi nå dette mål?
At vi kjenner igjen gudstjenesten fra søndag til
søndag. Dette kalles gjenkjennelsens glede!
Fornyelse må balanseres mot tradisjon. Vi innfører nå prinsippet om stedegengjøring. Dette
betyr at gudstjenesten i domkirken og fjellkirka
ikke trenger å være den samme. Men i en kirke
må menigheten bli vant til en gudstjeneste, i
hvert fall godt kunne kjenne igjen ”vår” gudstjeneste.

Involvering betyr at flere medvirker. Det er arbeidskrevende å involvere; ofte er det enklest
å gjøre alt selv! Men skal gudstjenesten bli vår,
må vi se noen av våre medvirke som kirkeverter, tekstlesere, ministranter (barn som medhjelpere), nattverdutdelere, forbedere. Denne
utviklingen har vært på gang lenge og gudstjenestereformen setter det enda mer i system.
At menigheten er med å bestemme lokale
grunnordning. Den blir kalt ORDO. Menighetsrådene skal før 1. juni nedsette et gudstjenesteutvalg som sammen med prest og
organist skal lage et forslag til hvordan gudstjenesten skal være i kirka di. Prest og organist
har et særskilt ansvar for at denne prosessen
blir god. Presten er åndelig leder og fagperson
på det liturgiske og organisten er fagperson på
det musikalske. Prestens lederskap skal prøves på å stimulere til godt samarbeid mellom
alle tjenestegrupper som har med gudstjenesten å gjøre. Og ved å involvere nådegaver og
naturgaver i dette samarbeid.
Gudstjenestefornyelse som svar på bønn. Liturgi betyr ”folkets verk”, men dette verk kan
bare nå sitt mål ved Åndens gjerning. Derfor
sender biskop Olav ut en melding ved nyttårsskifte: ”Vi trenger dessuten, gjennom bønneskoler, å lære og formulere bønner, ettersom
gudstjenestereformen i stor grad oppmuntrer til
lokalt utformede bønner.”
Vær med å be om en gudstjenestefornyelse i
din kirke! En gudstjeneste som blir slik at du vet
du mistet noe verdifullt om du ikke var i kirka
på søndag!

Ny menighetsside
Vi har nå fått ny internettside for de fire
solummenighetene. Gradvis bygger vi
den opp, og du vil finne informasjon om
det som skjer i menighetene. Adressen
er www.solumkirkene.no
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Lefseklingen bakeri
Gladgjengen bak ”Lefseklingen bakeri” på
Skotfoss bedehus står på år etter år og baker lefser, delikate og gode. Etter hvert har
de opparbeidet en proff rutine så her går
det velsmurt. Baking og salg til fornøyde
lefseglade kunder på Skotfoss og omegn.

Takket være ildsjel Harald Mæsel og
denne gladgjengen kommer det inn en
del kroner til bedehuset og til misjonen.
Det er en prisverdig innsats for økonomien i bedehuset.
Rolf M. Waskaas

Slekters gang
Døpte
Solum: Mari Kigen Andersen, Emil Brekke
Jensen, Emma Ådlandsvik (døpt i Ask kirke),
Emilie Thelin Berger (døpt i Skien kirke), Vilhelm Sneltvedt Marklund, Simen Aleksander
Salte, Theodor Rui Gabrielsen og Emma
Saxrud Halstensen. Skotfoss: Mikkel Sørensen Homme, Leander Johansen Karlsen
og Ida Martine Gamst Oddsen. Melum: Mari
Kigen Andersen (døpt i Solum kirke) og Ka11

trine Nymoen Oterkil. Kilebygda: Malèn Andrea Bergaplass Dalene

Døde
Solum: Ragnhild Skjelbred, Helene Haug,
Hans Inge Dolva og Thorveig Magnhild Jensen (gravlagt Gimsøy). Skotfoss: Øyvind
Halvard Brudal. Melum og Kilebygda: ingen

Min salme
Mange har en salme eller sang de er ekstra glade i. Med utgangspunkt i noen
spørsmål utfordrer vi folk til å fortelle om sin favorittsalme.
Jeg tror at de fleste av oss mange ganger
trenger disse enkle, og ikke minst forståelige tekstene som griper en så direkte.

Thor
Bjørholdt
Er det en salme som du vil kalle ”din salme”, en salme som er blitt spesiell for deg?
Hvorfor nettopp denne salmen? Hva betyr
salmer generelt for deg? Liker du å synge
salmer?
Sangen jeg vil velge meg, har betydd mye
for meg gjennom mange år. Jeg lærte den
som ganske ung, da jeg vokste opp på
Stathelle. Sangen med sin enkle og trygge
måte å være på, sammen med sin fine og
lett syngelige melodi, gjør at den for meg
er en perle.
At Jesus både er min venn og min bror,
som jeg alltid kan komme til, både i sorg og
i glede! Hos Ham kan jeg alltid finne trygghet og fred.

Sangen står i den gamle «Sangboken» på
nummer 97. Hvis melodien er ukjent, står
den i melodiboken for «Sangboken». Eller
du kan ta kontakt, så skal jeg synge den.
Vi har en sangskatt blant disse åndelige visene, så jeg vil oppfordre alle til å lete, for
å finne sin sang.
Med sangglad hilsen
Thor Bjørholdt
O, Jesus min venn, o Jesus min bror.
Du kjærest meg er tross alt her på jord.
La visne hver blomst som meg jorden har rakt.
Du, Frelser, den dypeste glede har brakt!
O, Jesus min venn, o Jesus min bror.
Du mildt har meg trøstet med kjærlige ord.
Hvor famlet jeg vide, hvor savnet jeg fred.
Nå for dine føtter jeg glad kneler ned.
O, Jesus min venn, o Jesus min bror.
Min fremtid i deg er salig og stor.
Deg slipper jeg ikke, deg vandrer jeg nær.
Og evig jeg lever hos Frelseren kjær.

Bønnedagen
Kvinnens internasjonale bønnedag er
alltid første fredag i mars. Også i år møttes vi på Bergan bedehus der Aslaug
Bergan ledet et tjuetalls kvinner og noen
menn gjennom programmet som i år ble
forberedt i Chile og hadde temaet ”Hvor
mange brød har dere?” Liv Eriksrød holdt

en inspirerende andakt, Karin Apesland
og Annie Lia gledet oss med musikk og
sang, Margit Kverndalen leste dikt og Torill Gjelstad spilte piano til fellessanger.
Så hadde vi tid til kake- og kaffekos. Det
lønner seg å merke seg fredag 2. mars
2012, da er den neste bønnedagen.
12

Ny inngang til Solum kirke
I mange, mange år har det vært arbeidet
med å få til en ny og lettere inngang til Solum kirke. Trappen er bratt og trinnene altfor høye. Sitter du i rullestol er det et svært
arbeid å få deg inn, selv om du har en lett
stol. Elektrisk rullestol er nesten umulig å
få inn på en forsvarlig måte. Kommunen
har til nå ikke hatt penger til å hjelpe oss
med dette.
Nå har menighetsrådet tatt tak i saken og
utarbeidet konkrete planer for hvordan det
kan løses. Riksantikvaren må inn i bildet
og mange må godkjenne arbeidstegninger
og lignende. Dette arbeidet er nå godt i
gang og vi håper det nå skal være mulig å
få til en god løsning. Det burde i hvert fall
ikke være en håpløs bratt trapp som skulle
hindre folk å komme til kirken.

munen kan være med og bidra med noe,
men en betydelig del må vi få inn via gaver
fra enkeltpersoner, foreninger eller bedrifter. Et foreløpig løst totaloverslag er på kr
150 000.

Det som nå gjenstår er først og fremst finansieringen. Noen har allerede sagt at de
vil være med og bidra med midler. Kom-

Ønsker du mer informasjon eller vil bidra
med støtte, kontakt menighetsrådets leder
Kai Gunnar Jore på 957 29 629.

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon
I følge FN lever over 1 milliard
mennesker fremdeles i ekstrem
fattigdom. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2011 setter fokus
på økonomisk rettferdighet i Tanzania.
Ta godt imot bøssebærerne som
kommer tirsdag 12. april fra ca.
kl. 17.00 og ha gjerne kontanter
klare!
13

Støtt våre annonsører!
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Kontaktinformasjon
menighetene
Solum menighet

Solum sokneprestkontor,
Klovholtvn. 46, 3729 Skien
Telefon: 35 50 63 50, faks 35 50 63 51
Konto: 2610.22.04769
Kontortid presten: tirsdag og torsdag kl.10-12
Sekretær: Mona Skifjeld,
e-post: mona.skifjeld@skien.kommune.no
Kontortid: tirsdag kl.11-15 og onsdag kl.08-13.30
Organist: Frode Rauan, mob. 411 82 719
Kirketjener: Guro Øyan Borsodi,
mob. 472 82 158 eller 404 06 573
Solum kirkestue (utleie): Anne Marie Skifjeld,
tlf. 35 54 52 37

Kilebygda menighet

Prestekontor: tlf. 35 50 63 50
(se adresse under Solum menighet)
Kilebygda kirke: tlf. 35 54 36 06
Organist: Frode Rauan, mob. 411 82 719
Kirketjener: Thor Bjørholdt, tlf. arb. 404 06 568

Skotfoss menighet

Prestekontor: tlf. 35 50 63 50
Skotfoss kirke: tlf. 35 54 19 55, faks 35 54 15 70
Pollen kapell: tlf. 35 53 92 75
Organist: Torill Gjelstad, mob. 992 57 062
Kirketjener: Julio Carvajal,
tlf. arb. 404 06 572, tlf. priv. 35 52 68 96

Melum menighet

Prestekontor: tlf. 35 50 63 50
Melum kirke: tlf. 35 54 26 09
Organist: Torill Gjelstad, mob. 992 57 062
Kirketjener: Gudmund Kverndalen,
tlf. arb. 404 06 569, tlf. priv. 35 54 28 85
Trosopplærer (menighetspedagog) i alle menighetene: Eva Langeland, mob. 915 96 975 og
e-post: eva.langeland@skien.kommune.no

Internett

http://www.solumkirkene.no
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Gudstjenester
April

10.04

14.04

17.04

21.04

22.04

24.04

25.04

4. søndag i faste (Joh 6:1-15)
Skotfoss kl.11. Høymesse. Sletteberg.
Offer: Menighetsfakultetet
5. søndag i faste (Joh 11:45-53)
Melum kl.11. Høymesse med tårnagenter.
Eichsteller. Offer: Skien diakonale senter
Solum kl.11. Høymesse. Holtskog.
Offer: menighetsarbeidet
Kilebygda kl.18. Høymesse. Eichsteller.
Offer: menighetsarbeidet
Torsdag etter 5. søndag i faste
Solum kl.18. Førpåskegudstjeneste.
Holtskog. Offer: konfirmantarbeidet
Palmesøndag (Joh 12:1-13)
Dalsbygda kl.11. Høymesse. Eichsteller.
Offer: Dalsbygda bedehus
Skjærtorsdag (Luk 22:14-20)
Moflata misjonskirke kl. 18. Fellesgudstjeneste. Holtskog.
Langfredag (Matt 26:30-27:50)
Kilebygda kl. 11. Høymesse. Holtskog.
Ingen ofring.
Melum kl. 11. Høymesse. Eichsteller.
Ingen ofring.
Korsvandring kl. 17 og fellesgudstjeneste
i Frikirken kl. 18.
Påskedag (Matt 28:1-8)
Skotfoss kl. 11. Høytidsgudstjeneste.
Eichsteller. Offer: Skien diakonale senter
Solum kl. 11. Felles høytidsgudstjeneste.
Holtskog. Offer: misjonsprosjektet
2. påskedag (Luk 24:13-35)
Melum kl. 11. Høytidsgudstjeneste.
Sletteberg. Offer: NMS

Mai
01.05

08.05

1. søndag etter påske (Joh 20:19-31)
Skotfoss kl. 10. Familiegudstjeneste i forbindelse med 1. mai-feiring og markering
av Telemarkskanalens 150-års jubileum.
Eichsteller. Menighetskoret. Offer: Kristne
arbeideres forbund
2. søndag etter påske (Joh 10:11-16)
Melum kl. 11. Samtalegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: Ungdom i oppdrag Skien
Solum kl. 10. Konfirmasjon. Holtskog.
Offer: konfirmantarbeidet

08.05
12.05

14.05

15.05

17.05

29.05

Solum kl. 12. Konfirmasjon. Holtskog.
Offer: konfirmantarbeidet
Torsdag (Joh 10:11-16)
Skotfoss kl. 18. Samtalegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: konfirmantarbeidet
Lørdag (Joh 10:11-16)
Kilebygda kl. 13. Konfirmasjon. Holtskog.
Offer: konfirmantarbeidet
3. søndag etter påske (Joh 16:16-22)
Melum kl. 10. Konfirmasjon. Eichsteller.
Offer: konfirmantarbeidet
Solum kl. 10. Konfirmasjon. Holtskog.
Offer: konfirmantarbeidet
Solum kl. 12. Konfirmasjon. Holtskog.
Offer: konfirmantarbeidet
Skotfoss kl. 13. Konfirmasjon. Eichsteller.
Offer: konfirmantarbeidet
17. mai (Luk 1:50-53)
Skotfoss kl. 10. Familiegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: Kirkens Nødhjelp
Kilebygda kl. 11. Familiegudstjeneste.
Holtskog. Offer: Kirkens Nødhjelp
Melum kl. 13. Familiegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: Kirkens Nødhjelp
Solum kl. 13. Familiegudstjeneste.
Holtskog. Offer: Kirkens Nødhjelp
5. søndag etter påske (Ef 3:14-21)
Skotfoss kl. 12. Søndagsskoletur til
Spirdalen. Eichsteller. Offer: søndagsskolen
Solum kl. 11. Høymesse. Holtskog.
Offer: Telemark søndagsskolekrets

Juni
02.06

05.06

12.06

13.06

Kristi himmelfartsdag (Luk 24:46-53)
Melum kl. 11. Høymesse. Holtskog.
Offer: Bibelselskapet
6. søndag etter påske (Joh 15:26-16:4)
Kilebygda kl. 11. Felles tur med Solum.
Holtskog. Offer: Skien diakonale senter
1. pinsedag (Apost 2:1-11)
Skien kirke kl. 11. Felles høytidsgudstjeneste. Thelin
2. pinsedag (Joh 3:16-21)
Melum kl. 11. Høytidsgudstjeneste.
Eichsteller. Offer: Normisjon
Skotfoss kl. 18. Musikkgudstjeneste.
Eichsteller. Offer: menighetsarbeidet

Neste nummer kommer ut i uke 22. Frist for å levere stoff er 12. mai.

Trykk: Thure-Trykk

03.04

