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Grip dagen!
Prestens tanker
Lenge hadde jeg klart å skyve
en samtale foran meg. “Det er
jo ikke så viktig” hadde jeg sagt.
”Det haster vel ikke” prøvde jeg
å berolige meg. Men innerst inne
visste jeg, at jeg måtte. Jeg måtte bare få tak i den personen. Vi
skulle snakke med hverandre.
Men tiden gikk. Det skjedde ingenting.
Etter hvert sa samvittigheten min bare: “Du burde nok
snakke meg ham.” Men etter noen dager var bare et
lite: “Du kunne jo ringe.” til overs. Men så, en dag, da
var det for sent.
“Alea jacta est!” - terningen er kastet. Julius Cæsar sa
denne lille setningen og visste at han befant seg i en
borgerkrig. Et faktum var skapt. Og slik var det også for
meg.
”Alea jacta est!” Det var for sent. Selv om jeg endelig
var innstilt på å ta kontakt, så kunne jeg ikke mer. Personen som jeg skulle snakke med var død; den døde
før jeg rakk å slå på tråden. Den fikk ikke høre ord som
jeg hadde ønsket å si. Den tok med seg ord som den
ikke fikk sagt. Den tok med seg smil som jeg ikke fikk
se. Den fikk ikke se smilet mitt. Jeg hadde ikke grepet
mulighetene da det enda var tid. Det var leit! Fortiden
kan jeg ikke forandre. Men nåtiden!
“Carpe diem!” – “Grip dagen!” Den romerske poeten og
filosofen Horatius, som levde i samme perioden som
Cæsar, skrev disse to ord. Han oppfordrer oss til å bruke dagen! Bruk dagen i dag meningsfullt! Bruk den slik
at du, når du legger deg om kvelden, kan være fornøyd
med dagen som har gått.
“Carpe” betyr også “Plukk”, altså: “Plukk dagen!”, slik
som du plukker frukt eller blomster. Du kan velge hva
du skal gjøre. Det er du som bestemmer hvordan dagen
forts. på side 13
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Ny gudstjenesteliturgi
På menighetsmøter torsdag 10. mai blir
det presentasjon av ny gudstjenesteliturgi
for Solum, Skottfoss, Kilebygda og Melum.

komme, hvilke syndsbekjennelser som kan
lyde, hvilke nattverdordninger vi vil ha osv.
Ulike melodier vil bli presentert og øvd på.

Kirkemøtet vedtok i 2012 at det skal innføres ny ordning for gudstjenesten. Den har
utarbeidet et rammeverk som menighetene
kan tilpasse sitt særpreg og spesielle behov.
Vårt gudstjenesteutvalg har med sitt forslag
sagt noe om når i gudstjenesten dåpen skal

Kom og hør – og gi ditt syn på Gudstjenesteutvalgets forslag til lokal ordning. Den vil
bli presentert torsdag 10. mai kl. 19.00 i Solum kirke. For våre fire menigheter skal ordningen innføres 1. søndag i advent 2012.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Over en milliard mennesker lever i ekstrem
fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid
uten fattigdom. Pengene som samles inn
går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele
verden.
Støtt aksjonen direkte ved å
• benytte kontonummer 1594 22 87493
• sende en sms <KN200> til 2090 (200
kroner)
• ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
I Kilebygda kommer bøssebærerne søndag 25. mars fra kl 17.00. På Åfoss, Klovholt, Varpet, Moflata og i Svanvik kommer bøssebærerne tirsdag 27. mars fra
ca. kl. 17.00. Innsamlingen på Skotfoss
er tirsdag 27. mars fra kl. 17.00. I Melum
kommer bøssebærerne torsdag 29. mars
fra kl. 17.00. Konfirmantene deltar.
Vi håper dere tar godt imot dem, og ha
gjerne kontanter klare!
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Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker
i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik mat og
tjener penger nok til at jentene kan gå på skole.
Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig.
Her er hun sammen med datteren Anabella (14).
Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Påskebetraktninger
Andakten

Tor Mathiassen
Moflata misjonskirke

Påske er, var og vil i all framtid være det
viktigste i våre liv. I min oppvekst var påske
en stor høytid.
Den startet på palmesøndag med inntoget i Jerusalem. Tenk å få stå der ved
veikanten og rope Hosianna, bryte palmegrener og gi din hyllest til Jesus, Kongenes konge. Ekvipasjen var ikke så storslått, men det var Jesus som red forbi.
Skjærtorsdag var vi igjen samlet, nattverdsmåltidet var en flott opplevelse for
et barn. Selv om vi ikke fikk ta del i selve
måltidet, som ofte skjer i dag, var det en
atmosfære til stede som du ellers ikke
fikk oppleve. Så gikk veien over Kedron
til Getsemane. Det var her Jesus kjempet
kampen for deg og meg, for så å bli overlatt til dom og henrettelse.
Langfredagen ble dramatisk. Mishandlet
måtte Han bære sitt kors til Golgata, hvor
disse fantastiske ordene runget over alle
som var der; ”Det er fullbrakt”.
Men det er og blir påskedagen som er triumfens dag; ”Deg være ære, Herre over
dødens makt”. For en seier, som du og jeg

fikk del i. Når jeg senere som tenåring fikk
møte Jesus og fikk del i dette fantastiske
frelseverket, ble påsken enda mer verdifull. Jeg fikk oppleve mange påskeleire
med ulike motto, men det var Jesus som
stod i sentrum. Jesus ønsker å være sentrum i ditt og mitt liv også i dag. En sang
som ble sunget var denne:
Det var alene Jesus led
hist i Getsemane,
alene drakk Han angstens kalk
og led vår straff og ve.
Kor: Alene! Alene!
Han stod alene der.
Han gav seg selv i døden hen,
alene led og kjempet Han for deg!
Det var alene Jesus stod
til doms i retterhall.
Alene tornekronen bar.
Blant fiender uten tall.
Alene hang Han på sitt kors
så andre frelses kan.
Forlatt av mennesker og Gud,
Han ble vår Frelsermann.
Så har årene gått, men påske er fortsatt
den viktigste høytiden for menigheten og
for den enkelte.
Påskesamlingene vil kalle på deg og meg
også i år. Fellesskapet som påsken inviterer oss til er like verdifull i dag. Ønsker vi å
ta del enda et år. Jesus er den samme. Er
det deg og meg som har forandret oss?
Velsignet påske!
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Påsken 2012
Førpåskegudstjeneste 29. mars
kl. 18.00 i Solum
Som tidligere år blir dette en liten forsmak
på musikalen. Konfirmantene og menighetens kor blir med. Vi bygger om kirken litt
til påskearena. Vi håper at mange vil finne
veien til Solum denne kvelden.

torsdag kveld kl. 18.00, og fortsetter med
korsvandring på langfredag. Vandringen
starter ved Moflata misjonskirke kl. 17.00,
og vi går samlet gjennom vårt nærområde
og ber for alt som skjer her. Vi ender opp
i Gimsøy kirke kl. 18.00 til pasjonsgudstjeneste.

Påskefestuka
Også i år blir det et samarbeid mellom de
lokale menighetene om påskefestuka. Den
starter i Moflata misjonskirke på skjær-

Festuka avsluttes med festgudstjeneste i
Solum kirke 1. påskedag kl. 11.00.
Velkommen til felles påskefeiring!

Ønsker for Kilebygda
Noen tanker fra menighetsrådet i Kilebygda om hvilke utfordringer de står overfor og hva de særlig vil
fokusere på i tiden fremover:
Gudstjenesten
Vi ønsker å nå flere i bygda med Gudstjenesten. Hva skal vi tenke på? Bønn,
form, bekjentgjøring? Skal vi tenke færre ”tradisjonelle gudstjenester” og satse
på konserter og lignende? Vi kan også
sette vår lit til gudstjenestereformen
som trer i kraft denne perioden. Vi samarbeider med Solum menighet som har
arbeidet med reformen og som vil bistå
oss i dette arbeidet.
Trosopplæringsreformen
Staten har kommet med midler til Skien
prosti. Hva har vi allerede i Kilebygda
når det gjelder ressurser for å gi de
døpte i Kilebygda kunnskaper og opplevelser knyttet til den kristne tro? Hva ønsker menighetsrådet å legge til rette for
framover. Vi skal ha en plan ferdig innen
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juni 2012.Det har
blitt avholdt noen
treffpunkt allerede
i regi av den nye
reformen og det
har vært god respons blant barn
og foreldre i Kilebygda. Dette inspirerer
oss til videre innsats.
Diakoni
Det nye menighetsrådet har drøftet diakoni og hva vi ønsker i Kilebygda menighet. Konklusjonen er at vi ikke legger opp
til noe formelt foreløpig som vi ikke klarer
å gjennomføre. Vi vil imidlertid inspirere
hverandre til å ta uformelle besøk til de
eldre og eventuelt ensomme vi vet om i
bygda. Vi kan ta med en kaffekanne og
eventuelt en kake.

Volleyballturnering
Noen har allerede begynt å glede seg til 2. pinsedag. For da, den 28. mai, inviterer
vi til volleyballturnering i Melum ved idrettsbanen, fra kl. 13.00 til ca. kl. 16.30.
Spesielt konfirmanter, tidligere konfirmanter og unge voksne kan hoppe og springe
i denne fine sandvolleyballbanen. Bruk dagen som anledning til å møtes der. Dere
har mulighet til å ta med grillmat. Meld et
lag med 5-6 spillere til Eva Langeland (se
kontaktinformasjon på side 15). Vel møtt!
Hilsen Melum menighetsråd

Eldretur 13. juni
Årets tur går til Kvipt Gjestegard i Fyresdal. Det er et flott gammelt tun med
betydelig historisk sus.
Vi får gammel tradisjonsrik mat; rømmegrøt og koldtbord. Alt er laget lokalt.
Det blir garantert 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 Gimsøy/Nenset.
Vi leier en stor buss og har plass til ca.
60 personer.
Påmelding innen 8. juni til

•
•
•
•

Elsa Sørdal, tlf. 35 54 51 23
Kirsten Melfald, tlf. 35 54 54 69
Gerda Stokkland, tlf. 35 59 32 42
Inger-Johanne Marum, tlf. 35 54 25 14

Du kan også melde deg på direkte til menighetskontoret, tlf. 35 50 63 50.

Avreise fra Solum kirke kl.09.00. Bussen kjører rundt til de faste stedene og
henter. Avtal hvor du går på bussen når
du melder deg på.
Prisen blir i år kroner 400 per person.
Velkommen til en hyggelig tur!
Hilsen styret i Solum sykeog menighetspleie
6

Mitt hjerte alltid vanker
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.
(2)
Den mørke stall skal være
mitt hjertes frydeslott
Der kan jeg daglig lære
å glemme dagens spott
Der kan med takk jeg finne
hvori min ros består
Når Jesu krybbes minne
meg rett til hjerte går.

Reidun
Nygaard
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?
Da jeg blei spurt om å dele min salme med
dere som leser menighetsbladet var valget
lett, det måtte bli ”Mitt hjerte alltid vanker”.
Det er en salme som rommer hele det
kristne budskapet ,og som gir oss håp etter livet her på jorden. Det er den danske
biskopen og salmedikter Brorson som levde fra 1694-1764, som har gitt oss denne
vakre julesalmen.
Den er like aktuell i dag som da den ble
skrevet i 1732. Salmen består av åtte vers.
Jeg gjengir ikke alle versene, men de som
jeg synes gir meg mye:
(1)
Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderum.
Dere samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt.
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(7)
Akk kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn.
Og full av lengsel sukke;
kom Jesus dog her inn.
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt.
Så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.
(8)
Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe strø for deg,
for deg alene
jeg leve vil og dø
kom la min sjel dog finne
sin rette gledestund
at du er født her inne
i hjertes dype grunn.

Det er spesielt ei linje i vers 7 som betyr
mye for meg; ”det er ei fremmed bolig du
har jo selv den kjøpt”. Godt å vite og trygt
å hvile i at det gjelder meg, slik som jeg er
med mine feil og med min utilstrekkelighet.
Jeg er ikke alene om å være glad i denne
salmen, den blei jo valgt til årets salme i
2010. Neste gang du hører ”Mitt hjerte alltid vanker”, lytt til teksten og nyt dens vakre
tonefølge som er en norsk variant av en
svensk folketone.

Menighetskalender´n
23.04

Mars
23.03
24.03
26.03
27.03
29.03

Yngres kl. 18.00, Skotfoss bedehus
Påskeverksted, Melum menighetshus.
Påmelding til Rine Loen, tlf. 35536219.
Småtrall kl. 17.30, Solum kirkestue.
Kveldsmat for kr. 20,- etterpå.
Normisjonsmøte kl. 19.30, Solum kirkestue. Tale og sang av Trygve Wikstøl.
Misjonsmøte kl. 19.00, Skogheim. Ved
Torgeir Debes.
Bibeltime kl. 19.30, Bergan bedehus.
Ved Bjarne Imenes.

April
10.04
11.04
12.04
13.04
15.04

16.04

19.04

21.04
22.04

Normisjonsmøte kl. 19.30 hos Andersen, Gautesvei 19A. Tale av Liv Eriksrød.
Formiddagstreff kl. 11.00, Solum
kirkestue
Misjonsmøte kl. 19.00, Skogheim. Ved
Kjell Skjærum.
Yngres kl. 18.00, Skotfoss bedehus
Søndagsskole kl. 11.00, Skotfoss
bedehus
Møte kl. 18.00, Skotfoss bedehus. CDkveld.
Småtrall kl. 17.30, Solum kirkestue.
Kveldsmat for kr. 20,- etterpå.
Bibelgruppe kl. 20.30, presteboligen på
Skotfoss
Formiddagstreff kl. 11.30, Skotfoss
bedehus
Andakt kl. 11.30, Melum Bo- og servicesenter
Bibelgruppe kl. 19.00, Skogheim. Ved
Sigrunn Dalene.
Tårnagenter, Melum og Solum kirke
Turkarusell: Øyavegen mot Tveitfjellet
Oppmøte kl. 11.00 i krysset Øyavegen/
Frønesvegen.

24.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04

Småtrall kl. 17.30, Solum kirkestue.
Kveldsmat for kr. 20,- etterpå.
Normisjonsmøte kl. 19.30, Solum kirkestue. Besøk fra Moflata misjonskirke.
Moflatamusikken deltar.
Misjonsmøte kl. 19.00, Skogheim. Ved
Chris Millet.
Yngres kl. 18.00, Skotfoss bedehus
Tårnagenter kl. 11.00-16.00, Kilebygda
kirke
Søndagsskole kl. 11.00, Skotfoss
bedehus
Bibelgruppe kl. 20.30, presteboligen på
Skotfoss

Mai
03.05
07.05
08.05
09.05
10.05
13.05
14.05
20.05
22.05

Andakt kl. 11.30, Melum Bo- og servicesenter
Småtrall kl. 17.30, Solum kirkestue.
Kveldsmat for kr. 20,- etterpå.
Normisjonsmøte kl. 19.30 hos Wiik,
Tangkleiv 73. Tale av Finn Gunnar Tønnesen.
Formiddagstreff kl. 11.00, Solum
kirkestue
Formiddagstreff kl. 11.30, Skotfoss
bedehus
Ny liturgi kl. 19.00, Solum kirke
Søndagsskole kl. 11.00, Skotfoss
bedehus
Bibelgruppe kl. 20.30, presteboligen på
Skotfoss
Turkarusell: Holtankollen, Solum
Oppmøte kl. 11.00 ved Rognsbru.
Søndagsskoletur kl. 12.00, Spirdalen
Normisjonsmøte kl. 19.00, Solum
kirkestue. Øystein Holtskog og gjester fra
Skien diakonale senter deltar. Se egen
annonse i bladet.
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Kontaktinformasjon
31.05

Andakt kl. 11.30, Melum Bo- og servicesenter

Juni
07.06
11.06
13.06

Formiddagstreff kl. 11.30, Skotfoss
bedehus
Bibelgruppe kl. 20.30, presteboligen på
Skotfoss
Formiddagstreff/tur kl. 11.00, Solum
kirkestue

Ukentlig
• JoySing øver onsdager kl. 17.30-18.30
i Solum kirkestue
• Skotfoss barnekor øver torsdager kl. 14.1515.15 i Skotfoss kirke
• Barnekoret i Melum øver torsdager kl. 17.3018.30 i menighetshuset/kirken

Vårfest i Solum kirkestue
Tirsdag 22. mai kl. 19.00 ønsker vi velkommen til møte med fokus på Skien diakonale
senter og arbeidet senteret driver blant byens rusmisbrukere.

Kilebygda
Møter på Skogheim
Kontakt Walter Jørgensen på telefon
35 54 36 95 om du trenger skyss.

Melum
Barnekor
Torill Gjelstad, mob. 992 57 062
Brita B. Nyland, mob. 906 72 006
Bibel- og samtalegruppe
Margit Kverndalen, tlf. 35 54 26 80
Aslaug Bergan, tlf. 35 50 02 85
Hilde Bergan, mobil 906 81 792

Skotfoss
Barnekor
Torill Gjelstad, mob. 992 57 062
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

Per Anders Hoppestad informerer om senterets arbeid. Kai Andreassen, som er tidligere rusmisbruker, spiller og synger. Prest
Øystein Holtskog deltar. Tormod Hunkilen
spiller trompet. Organist Frode Rauan akkompagnerer. Salg av kaker og kaffe.
Arrangør:
Solum menighet og Åfoss Normisjon
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Formiddagstreff
Ring 35 54 54 18 om du trenger skyss.
Kor i Solum
Frode Rauan, mob. 411 82 719
Solum barnekor (JoySing)
Mette Lien, mob. 418 00 399
Småtrall
Eva Langeland, mob. 915 96 975
Åfoss Normisjon
Tor Rasmussen, tlf. 35 54 58 33

Aktivitetsdager i vinterferien
Trosopplæringsreformen
I vinterferien arrangerte vi aktivitetsdager i Kilebygda og Melum menigheter. I Kilebygda var vi i kirka,
og i Melum var vi på idrettshuset. På Skotfoss var
det så få påmeldte at det ble avlyst.
Melum
Det var 13 barn som var med på dagen, i tillegg til
trosopplærer Eva Langeland, Rine Loen, Jorunn
Erikstad og Brita Buverud Nyland. Eva viste en film
og snakket litt om skapelsen og Babels tårn. Barna
fikk noen oppgaver rundt dette, og Rine hadde noen
hobbyaktiviteter som var knyttet opp mot tema. Noen
laget flotte bilder, mens andre laget Babels tårn. Vi
koste oss med pølser ute i det fri. Noen tok seg en
tur i lysløypa, mens andre akte. Etter noen timer ute,
ble det vaffelkos inne. Det ble også litt lek og moro i
gymsalen. Vi hadde en flott dag på idrettshuset.
Kilebygda
Bibelen med skapelsesberetningen og Babels tårn
var de sentrale temaene. Hobbyaktiviteten var
glassmaling, og det ble laget mye fint som de tok
med hjem. I tillegg spiste vi lunsj, lekte ute og sang.

Melum barnekor

Foreldrene kom og var med på en samling den siste
timen. Da viste barna fram hva de hadde laget, og
de deltok med sang og musikk. Øystein prest holdt
andakt. Hilde Holtren og Torunn Gisholt var med
som ledere. Alle de fire menighetene satser på å ha
dette tilbudet til neste år.
Småtrall
har startet opp igjen, og det er mange små i alderen
1-4 år som synger og spiller sammen med foreldre.
De viser stor sangglede og innlevelse. Det er fremdeles ledige plasser hvis flere barn ønsker å være
med. Påmelding er på solumkirkene.no.
Tårnagenter
er det neste store arrangementet. Det blir i Melum
og Solum 21. april, og i Kilebygda 28. april. Det er
litt forskjellig hvilke alderstrinn menighetene satser
på, men alle tredjeklassinger i enheten blir invitert til
å være med i en av kirkene våre. Følg med i posten,
innbydelse kommer.
Foto: Eva Langeland (to øverste)
og Brita Buverud Nyland
Foto: Gudmund Kverndalen

hadde oppstart torsdag 1. mars 2012. Vi øver
torsdager mellom 17.30 og 18.30. Organisten vår
Torill Gjelstad, tar seg av det musikalske. I tillegg
hjelper voksenlederne Brita Nyland, Rine Loen og
Ragnhild Stavdal til.
Her er vi i gang på Melum menighetshus; en fin
entusiastisk gjeng :-)
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Konfirmantmusikalen
Hele helgen 13. - 15. april inntar vi Ibsenhuset. Det er den største satsingen noen
gang. Vi håper derfor at mange tar turen
og får oppleve årets konfirmanter fra Solum/Kilebygda i full utfoldelse.
I år framfører vi hele påskens drama i dans,
drama og sang. Fine kulisser og kostymer
er under arbeid og vi gleder oss stort. Dette bør du ikke gå glipp av.
Billetter bestilles via Ibsenhusets vanlige
billettsystem.

Årets konfirmanter
29. april, Skotfoss
Silje Marie Hatledal Andersen, Mats Jentoft
Andersen, Gaute Danger Aulesjord, Daniel Bakkan, Vegard Gjermundsen, Vegard
Gunnestad, Therese Hoff Hansen, Susanne
Gisholt Haug, Jørgen Sjørholt Herre, Veronica Berg Johansen, Lilliane Marie Hoff, Victor Norder Holt, Nils Ole Lensebakken, Ida
Mæsel, Marthine Nordbø, Gjøran Nyheim,
Per Ruben Røed, Kristine Skoftedalen, Siren Stensland, Charlotte Sverdsten, Petter
Sverdsten, Emil Skilbred Wighus og Marte
Brudal Økter
6. mai, Solum
Sindre F. Danielsen, Aurora S. Jerstad, Hennika S. Kverndokken, Wenke Salte, Nikolay
P. Bjørnstad, Hedda Broby Follaug, Jenny
Teige Bøe, Kristine Tveitan, Celine Nilsen,
Siri Helena Runde, Andrea Røra Stulen,
Knut-Martin Sætre, Preben R. Tempelen,
Christian R. Fredsiksen, Ingrid-Ane Sætre,
Ingvild Runningen, Jeanett F. Midtbø, Martine
L. Hidle, Jon Hallvard S. Botten, Taran Five
og Lars Tobias J. Bock

6. mai, Melum
Jan Erik Hansen, Lena Smeplass Aspheim,
Lene Monique Siljan Bratsberg, Leslie Ramsås, Marthine Bruseth Bratsberg, Thor Håkon
Skinnarland og Vilde Bruseth Johannessen
12. mai, Kilebygda
Ole Søreid, Håvard Ferstad Søreid og Ann
Helèn Aabjørnsrød Kverndalen
13. mai, Solum
Julie Lyngstad Larsen, Joakim Gravlkev Støre, Fredrik Skjelbred, Anniken Strand, Alexander G. Støre, Madelen Smedsli, Eilei Kristine Moen, Vanja Gulliksen, Theo Segtnan,
Malin Bakken, Caroline Wærstad, Andreas
Otte Melfald, Joakim Høydal Tinholt, Sondre
Tungard, Linn H. Magnussen, Paulina Vårli,
Even Thorsen Staurvik, Maria Rüppel Alvestad, Silje Rennesund Ellingsen, Benjamin
Størkersen, Martine Hidle, Marie Kjær Teigen, Preben Lysa Heika, Fredrik Tonning og
Marcus Hoff Jakobsen
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Grip dagen!
forts. fra side 2
din skal fylles. La ikke dagen bestemme
over deg, men bestem selv over dagen.
Når du bestemmer, får du samtidig et ansvar. For hvert valg har en konsekvens.
Ikke å velge har også en konsekvens.
Plukker du blomster, må du gi dem vann,
ellers visner de. Plukker du frukt, må du
spise dem og bruke dem, ellers blir de
uspiselige. Hvis du bare ville kaste dem
bort etter du har plukket dem, så hadde du
ikke behøvd å plukke dem. Du hadde valgt
feil. Men et strevsomt menneske prøver å
unngå feil.
“Plukk dagen” oppfordrer deg altså til ikke
å kaste bort dagen din i dag. Ja, tvert imot,
nyt dagen din. For “carpe” betyr også “nyt”.
Du kan senke skuldrene dine. Du får lov til
å kose deg. Dagen din skal ikke bare være
fullpakket av plikter og forpliktelser. Du får
lov til å ta imot dagen din som en god gave
til deg.
“Carpe diem!” – Dagen er din! La deg berike av andre på dagen din og berik andre
på dagen din! Det finnes bare én forutsetning; dere må møtes!

Menigheten din kan være et slikt møtested.
Grip denne muligheten som menigheten
din gir til deg. Plukk ut det som passer. Og
nyt det du kan være med på. Vær med på
arrangementer, grupper og gudstjenester.
Møt hverandre der. Grip denne muligheten. Grip dagen! – “Carpe diem!”
Beste hilsen og gode møter ønskes av
Georg Eichsteller

Turkarusellen, Kilebygda
• søndag 22. mai: Holtankollen, Solum
Datoene for høsten er:
• søndag 19. august og
• søndag 30. september
Turmålene kommer senere. Har dere ønsker/
forslag?
Turene er for alle som vil og kan. Vi går ikke
fort. Alle har med niste. Inviterer gjerne med
venner og kjente.
Ut på tur - aldri sur!
Ring Åse på mob. 980 65 080
hvis du lurer på noe.

Slekters gang
Døpte

Solum: Oliver Ullenes, Leon Steen Larsen, Tilde Sivertsen, Jonas GløsmyrSlettedal, Mie Grunnreis Haagensen,
Leander Benjaminsen Eklind Jore, Even
Alexander Wold Knudsen, (Kilebygda kirke) og Neele Tincman-Aune (Langesund
kirke). Skotfoss: Mari Hagevold Krohne
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og Mille Viken Vesterdal
Melum: Elian Moen Tovslid (Solum kirke)

Døde

Solum: Johanne Margrethe Hella
Skotfoss: Gunn Birgit Nyheim
Melum: Ursula Ilone Halvorsen
Kilebygda: Lucas Jacobsen

Støtt våre annonsører!

14

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: Tøri Elisabeth Evensen,
e-post: tori.elisabeth.kvarnes@skien.kommune.no
Kontortid: tirsdager kl. 11-13, onsdager og
torsdager kl. 09-13
Organist: Frode Rauan, mob. 411 82 719
Kirketjener: Guro Øyan Borsodi,
mob. 472 82 158 eller 404 06 573
Solum kirkestue (utleie): Evy Haugen,
mob. 901 88 657, tlf. 35 54 58 12

Kilebygda menighet

Prestekontor: tlf. 35 50 63 50
(se adresse under Solum menighet)
Kilebygda kirke: faks 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: Sondre Bratsberg, mob. 404 06 572

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, e-post:
gudmund.kverndalen@skien.kommune.no
Trosopplærer (menighetspedagog) i alle menighetene: Eva Langeland, mob. 915 96 975 og
e-post: eva.langeland@skien.kommune.no

www.solumkirkene.no
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Gudstjenester
25.03

29.03

April
01.04

05.04

06.04

08.04

09.04

15.04
22.04

25.04
Maria Budskapsdag (Luk.1.46-55)
Melum kl.11. Gudstjeneste for de minste
og årsmøte. Eichsteller. Offer: Telemark
Søndagsskole krets
Solum kl.11. Gudstjeneste og årsmøte.
Holtskog. Offer: menighetsbladet
Skotfoss kl.17. Thomasmesse. Bønnevandring, barnedåp og nattverd. Eichsteller. Offer: menighetsarbeidet.
Torsdag etter Maria Budskapsdag
Solum kl.18. Førpåskegudstjeneste.
Holtskog. Konfirmanter og kor deltar.
Offer: konfirmasjonsarbeidet
Palmesøndag (Matt.26.6-13)
Dalsbygda kl.11. Familiegudstjeneste med
søndagsskole. Eichsteller. Barnekoret.
Kirkekaffe. Offer: Dalsbygda bedehus
Skjærtorsdag (Luk.22.14-23)
Moflata misjonskirke kl.18. Fellesgudstjeneste. Holtskog. Nattverd.
Skotfoss misjonskirke kl.18. Fellesgudstjeneste. Eichsteller.
Langfredag (Mark.14.26-15.37)
Kilebygda kl.11. Gudstjeneste. Holtskog.
Ikke offer
Melum kl.11. Gudstjeneste. Eichsteller.
Ikke offer
Gimsøy kirke kl.18. Felles pasjonsgudstjeneste. Korsvandring kl.17 fra Moflata
misjonskirke til Gimsøy.
Påskedag (Matt.28.1-10)
Skotfoss Påskefrokost kl.09.30 og fellesgudstjeneste kl.11. Eichsteller.
Offer: misjonsprosjekt
Solum kl.11. Fellesgudstjeneste. Holtskog.
Offer: Kirkens Nødhjelp
2. Påskedag (Luk.24.36-45)
Melum kl.11. Gudstjeneste. Eichsteller.
Offer: Det norske Misjonsselskap
Musikalhelg med forestillinger kl. 15.00 og
17.00. Ingen gudstjenester
3. søndag etter påske (Joh.10.1-10)
Skotfoss kl.11. Tårnagent- og samtalegudstjeneste. Eichsteller. Offer: menighetsarbeidet
Solum kl.11. Sprell levende gudstjeneste
med tårnagenter. Holtskog. Offer: barne og
ungdomsarbeidet i menigheten

29.04

Mai
01.05
03.05
06.05

12.05
13.05

17.05

20.05

27.05
28.05

Juni
03.06

10.06

17.06

Skotfoss kl.18. Samtalegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: konfirmantarbeidet
4. søndag etter påske ()
Skotfoss kl.11. Gudstjeneste. Eichsteller.
Konfirmasjon. Offer: konfirmantarbeidet
Skotfoss kl.10. Gudstjeneste. Eichsteller.
Offer: Kr.arbeideres forening
Melum kl.18. Samtalegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: konfirmantarbeidet
5. søndag etter påske (Luk.13.18-21)
Melum kl.11. Konfirmasjon. Eichsteller.
Offer: konfirmantarbeidet
Solum kl. 10 og 12. Konfirmasjon.
Holtskog. Offer: konfirmantarbeidet
Kilebygda kl.13. Konfirmasjon. Holtskog.
Offer: konfirmantarbeidet
6. søndag etter påske (Matt.7.7-12)
Skotfoss kl.11. Gudstjeneste. Eichsteller.
Offer: Menighetsfakultetet
Solum kl.10 og 12. Konfirmasjon.
Holtskog. Offer: konfirmantarbeidet
Kristi himmelfartsdag ()
Skotfoss kl.10. Familiegudstjeneste.
Eichsteller. Offer: Kirkens Nødhjelp
Kilebygda kl.11. Gudstjeneste. Holtskog.
Offer: Kirkens Nødhjelp
Melum kl.13. Gudstjeneste. Eichsteller.
Offer: Kirkens Nødhjelp
Solum kl.13. Gudstjeneste. Holtskog.
Offer: Kirkens Nødhjelp
Søndag før pinse (Joh.3.16-21)
Solum kl.11. Dåpsgudstjeneste. Holtskog.
Offer: trosopplæringen
Skotfoss kl.12. Tur til Spirdalen. Eichsteller.
Pinsedag (Joh.14.15-21)
Skien kirke kl.11. Felles gudstjeneste
2. pinsedag (Joh.6.44-47)
Melum kl.11. Gudstjeneste kl.11.
Eichsteller. Volleyballturnering.
Treenighetssøndag (Luk.10.21-24)
Kilebygda kl.11. Felles tur med Solum.
Holtskog
2. søndag etter pinse (Joh.3.26-30)
Solum kl.11. Gudstjeneste. Holtskog.
Offer: Normisjon
3. søndag etter pinse (Joh.1.35-51)
Skotfoss kl.11. Gudstjeneste. Eichsteller

Neste nummer kommer ut i uke 24. Frist for å levere stoff er 24. mai.

Trykk: Thure-Trykk

Mars

