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Tenn lys!
Prestens tanker
Det blir så fort mørkt – allerede om
ettermiddagen må vi slå på lyset og
tenne lys. Høstens farger, karminrød, okergult og regnbuenes spektralfarger er borte. Så vakkert det var
med disse nydelige fargene.
Jeg håper at du har samlet på mange av disse fargene. For nå kommer
vinteren med sin mørke og sin kulde
som trenger gjennom sprekker og
spalter.
I denne årstiden blir jeg litt melankolsk og ettertenksom. Jeg
hører ofte ordene «regnskap» og «budsjett». Jeg blir minnet
om avslutning og fortsettelse eller ny begynnelse. Så tenker
jeg på de kjære som vi har mistet i løpet av dette året. Hva
blir igjen – et savn, en sår følelse, gode minner om gledelige
møter?
Så flyr tankene videre og jeg ser for meg lykkelige brudepar
som ønsker Guds velsignelse på deres felles vei gjennom livet. Hva skal de gjøre for å lykkes – at de forblir forelsket i
hverandre selv om de blir eldre?
Så ser jeg barna for meg. Glade barn. Barn som gleder seg til
vinteren og snøen. Men så ser jeg også barn i avisen og på
nyhetene som har mistet alt. Barn i Syria, barn på Filipinene.
Det er så trist når barn ikke kan glede seg! Jeg burde nok
sette av en post i budsjettet mitt som går til barn i nød.
Etter å ha sett fokus på så mange mennesker rundt meg,
tenker jeg også på meg selv. Hvordan har jeg det egentlig?
Hvordan skulle jeg spre glede, hvis ikke jeg er glad? Hvordan
skulle jeg gi, hvis ikke jeg har fått?
Nå har prestene i Skien, Siljan og Porsgrunn begynt å studere
på Menighetsfakultetet. Vi skal lære mer om sjelesorg. Vi skal
få bedre kompetanse, slik at mennesker som ønsker en god
kontakt til Gud og til kirken, blir møtt av oss på en god måte.
For det er veldig beklagelig hvis det ikke har skjedd.
Det første vi måtte skrive om handlet om vår egen dåp. Det er
spennende å snakke med noen som var øyevitne. Dåpen min
var som om Gud slo på en lysbryter. Selvfølgelig skulle jeg gå
til søndagsskole og barnegruppe. Jeg er blitt døpt og
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Vintersang
tekst
Søndag 15. desember kl. 18.00 i Kilebygda
kirke blir det en konsert satt sammen av
sine utøvere.
Idéen startet i fjor til jul under en særdeles
stressende eksamensperiode. Innemellom lesing, eksamensskriving og julehandel ble det
bestemt at den neste julen, da skulle vi ha julekonserter.
Vi ønsket å blande tradisjonelle norske julesanger med amerikanske klassikere, jazz og pop.
Vi har forsøkt å settes sammen et program der
mange sanger vil være kjente og kjære, mens
andre vil være helt nye.
Sangerene er Mariann Holtskog Landsverk,
Victoria Våpenstad og Steinar Schønning Holtskog, som hver dekker sin stemme. Med oss
har vi et svært kompetent band bestående av
foreldrene mine og fadderne ønsket at jeg mer
og mer skulle lære Gud å kjenne. Med årene
ble det mitt eget ønske. For jeg har opplevd
noen vintrer i livet mitt og mørke og kulde. Det
er så trist hvis man mister fargene i livet sitt.
Men det er ikke nødvendig at de forsvinner for
alltid. For egentlig er det bare slik at jeg noen
ganger ikke kan se dem. Så la oss tenne lys!
Tenne lys for hverandre så fargene blir synlige
igjen. For ingen skal være alene i mørketida.
Jeg hilser deg med et vers fra Eyvind Skeies
nydelige adventssalme:
Tenn lys! Et lys skal brenne
for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne,
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.

Hilsen Georg
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Fredrik Kollsete, Øystein Skonseng Landsverk
og Fredrik Hovland. Konsertprogrammet vil bestå av soloinnslag, duetter og korinnslag. De
to andre Vintersang-konsertene er holdt på
Notodden og i Sørum. Kilebygda kirke med sin
vakre klang og nydelige beliggenhet ble spart
til slutt.
Vi håper at Kilebygda vil velsigne oss med den
vakre julesettingen bare den kan stå for, og at
snøen, faklene, tonene, gløggen og pepperkakene får oss og dere i skikkelig julestemning.
Konserten er gjort på frivillig basis, og det vil
dermed bli kollekt på vei ut av kirken. Velkommen til konsert, vi gleder oss til å se dere!

Julehilsner fra Mariann, Victoria,
Steinar, Fredrik, Fredrik og Øystein

Kjære leser
Menighetsbladet kommer ut fem ganger i året og deles ut gratis til alle husstander i sognet. Vi ønsker at bladet
skal være en interessant og nyttig kanal mellom deg og kirken i ditt nærområde.
Bladet blir til gjennom frivillig innsats
og finansieres bare av frivillige gaver
fra våre trofaste lesere og gode lokale
annonsører.
Vi håper at du ønsker å støtte bladet
med en gave i 2013. Bruk vedlagte giro
eller betal inn til bankgironr. 2610 14
83001. Vi takker våre annonsører og
lesere for støtten.

Hilsen menighetene i Melum,
Kilebygda, Solum og Skotfoss

Betyr vi noe?
Andakten
Han kom fra Guds himmel,
Gud selv var han lik
Men Jesus ble fattig,
og jeg er blitt rik

Stein
Reinertsen
Betyr vi noe som mennesker? Det er et
grunnleggende spørsmål. Historien om
Maria og Josef som vandrer til Betlehem
og Jesusbarnet som blir født i en stall, er
en vakker fortelling. Den tåler å gjentas
gang på gang. Ingen jul uten den fortellingen. Men den er også noe mer enn en
tradisjon og en god fortelling: Den er Guds
svar på spørsmålet mennesker til alle tider
har stilt: «Betyr vi noe for Gud?»
Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud
var villig til å gå for å vise sin kjærlighet
mot oss mennesker. Vi tror at Jesus var til
før verden ble skapt. Han var fra evighet
sammen med Gud Fader og Den Hellige
Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og kommer inn i vår verden. Som
det står i en gammel hymne i det nye testamentet. «Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv.» (Fil 2,7f)
Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i
et palass, men i en stall. Det er de fattige
gjeterne, de med et litt frynsete rykte som
først får høre nyheten av englene. Noen
dager gammel blir han flyktning og må
rømme til Egypt. Han lever slik vi gjør med
både gleder og sorger. I julesangen «En
krybbe var vuggen» synger vi om denne
veien han gikk ned til oss.

Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk
lenger enn å stige ned fra himmelen. Han
som selv er Gud, var villig til å ofre mer.
Han gikk så langt det er mulig å gå. Til slutt
dør han frivillig på et kors. Korset var ikke
resultatet av at Jesus ble misforstått, men
det var hele tiden Hans plan. Det går en
linje: «Fra krybben til korset, gikk veien for
deg.»
Men det er en viktig side til ved denne fortellingen vi må få med oss for at vi skal forstå dybden og konsekvensene. Englene
forteller til hyrdene på marken: «Se, jeg
kommer med bud om en stor glede, en
glede for hele folket. I dag er det født dere
en Frelser. Han er Messias, Herren.»
Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare
viste at han var villig til å fornedre seg, den
viser oss at han gjorde det for hver minste
lille skapnings skyld, det vil si også for min
skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik.
Slik åpnet han porten til himlen for oss.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord
Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror.
Julehøytiden feirer vi til minne om Guds
svar på spørsmålet: Betyr vi noe?
Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark
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La meg få høre om Jesus
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.
men hun levde i fem dager til. Dager hvor hun
var klar og med gode samtaler med familien.
Men jeg kommer aldri til å glemme denne opplevelsen og sangen.
Derfor ble det familiens ønske at Klara Hansen
skulle synge denne sangen i mammas begravelse. Det ble ekstra sterkt og fint å høre!

Sigfred
Steinhaug
Ja det var litt av en utfordring Thor Bjørholdt

ga meg med å finne en salme eller sang jeg er
ekstra glad i! Fra jeg som tenåring var på leir på
Oksøya har det inntil nå vært ”Himmellosen”,
der den var en favorittsang.

Men en opplevelse i forbindelse med mammas
siste dager på Melum Bo- og servicesenter har
gitt meg et sterkt forhold til sangen ”Syng for
meg sangen om Jesus” eller ”La meg få høre
om Jesus som den også kalles.
Det var en ettermiddag jeg kom for å besøke
mamma. Hun pleide å ta seg en blund etter
middagen, så jeg tok hensyn til dette og regnet
med at hun var våken da jeg kom. Det var hun
ikke. Jeg prøvde å vekke henne, men uten resultat. Plutselig begynte hun å synge: ”Syng for
meg sangen om Jesus” med lav og sprukken
røst, men jeg hørte tydelig ordene og melodien.
Jeg spurte om hun ønsket at jeg skulle synge
den for henne, det hadde jo vært naturlig siden
hun aldri sang og jeg har drevet litt med dette,
men hun hørte meg liksom ikke og sang videre
på refrenget. Hun fortsatte med første linjen på
1. vers, men da ble stemmen svakere og hun
begynte å gråte stille.
Jeg satt og holdt henne i hånden en stund, men
fikk ikke kontakt. Jeg tenkte at ”nå reiser hun”,
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La meg få høre om Jesus
La meg få høre om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord
syng for meg sangen om Jesus,
herligste sang på vår jord.
Den som for Betlehems hyrder
lød fra det himmelske kor,
Ære skje Gud i det høye,
født er en frelser til jord.
Ref:
Syng for meg sangen om Jesus,
syng den i sjelsdypet inn.
Syng til hvert ord om min frelser
gjenlyder dypt i mitt sinn.
La meg få høre det atter
at han for min skyld har lidd,
fristelsens bitreste kvaler,
hån og bespottelser tidd.
Hjemløs og fattig han vandret
lidelsens tornfulle vei,
bar all min synd uten klage,
sådan en frelser har jeg.
La meg få høre om korset
der han led skjendsel og død
vis meg hans grav hist i klippen
hvorfra med kraft han seg brøt.
Dødsrikets porter han sprengte
Åpnet til himmelen en vei,
førte fra døden til livet
også en synder som meg.

Nytt fra trosopplæringen
Eva Langeland
Utdeling bøker
I alle kirkene har det blitt delt ut mange bøker i
høst. Alle fireåringene har fått bok, alle seksåringene har fått sin bok, og snart får de Petrus
julecd i posten. I Melum har også åtteåringene
fått en cd.
Alle disse gudstjenestene har vært populære,
det kommer en del folk og barna syns det stas
å få gaver i kirka. Prestene er flinke til å gi barna
mye oppmerksomhet og integrere dem naturlig
i gudstjenesten. Barna deltar ofte med sang.
1-, 2- og 3-åringer
Når det gjelder oppfølging de første årene etter
dåpen er det litt forskjellig praksis rundt i våre
menigheter.
I høst prøvde vi noe nytt i Solum. Vi inviterte
alle som var ett, to og tre år til samling i kirkestua. Vi leste og sang sammen, barna tegnet

hendene sine og limte dem opp på et tre. De
største barna malte på fliser.
Alle barna fikk gaver, ettåringene fikk spisebrikke og smekke, toåringene fikk den nye toårsboka og treåringene fikk ei bok til å ha med
i badekaret som handlet om Noah og selvsagt
en båt. Samlingen ble avsluttet med kveldsmat.
24 Hours festival
Dette er et arrangement som Acta og Skjærgårds har sammen med kirkene i Skien. Det er
et intenst døgn fullt av fart og spenning. Barn
fra 4.-7. trinn får utfolde seg med mange ulike
aktiviteter, det er sang, konsert og forkynnelse.
Bildene forteller mer enn ord hva som skjer
dette døgnet. Det er også satt av tid til å stå
på skøyter eller bade. Alle menighetene i Skien
var enige om å gi det gratis til sine medlemmer
til de på 7. trinn. Responsen hos oss har vært
enorm, barna har hørt om dette tidligere og vet
hvor gøy det er.
LysVåken
Et annet stort arrangement 30.11 er overnatting i kirka. Alle våre fire menigheter er enige
om å arrangere det i Solum kirke i år. Det er i

Fra samling for 1-, 2- og 3-åringer

Fra samling for 1-, 2- og 3-åringer
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slutten av uka med bispevisitas, så alle har hatt
det travelt på forhånd. Dette er åpent for alle
som vil være med, og det koster 100 kroner. Vi
skal gjøre masse spennende, 11-åringene får
invitasjon i posten.
Julevandring
Ellers blir det veldig gøy med alle julevandringene rundt i kirkene våre før jul. Skoler og barnehager strømmer til kirkene, og i Melum og på
Skotfoss velger skolene å avslutte med gudstjenester før juleferien starter. Det er vi veldig
glade for å kunne være med på.

Fra 24 Hours festival

Englefest
I Solum inviteres alle 5-åringene til englefest
11.12 kl. 16.30-18.00. Vi starter med middag,
så skal de lage engler, leke og vi avslutter med
julevandring i kirka.
Juleverksted
Det blir juleverksted i Melum lørdag 07.12 for
alle fra 5-13 år på menighetshuset, og i Kilebygda fredag 29.11 kl. 17.30-19.00 og onsdag
11.12 kl. 17.30-19.00 på Skogheim for alle i alderen 5-13 år.

Fra 24 Hours festival

Alle barnekorene våre øver masse til julekonsertene og diverse andre gudstjenester de skal
være med på nå i desember.

Vi gleder oss til jul!
Alle foto: Eva Langeland

Fra 24 Hours festival
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Fra 24 Hours festival

Menighetskalender´n
Desember
01.12
03.12
08.12

11.12

12.12
15.12

Julegrantenning, Melum Bo- og servicesenter.
Normisjonsmøte kl 19.30, Solum
kirkestue. Tale ved John Kristian Sletteberg.
Julekonsert kl 17.00 i Melum. Se
omtale på siste side.
Møte kl 18.00, Skotfoss bedehus. Ved
Solveig og Arnt Flugstad. Menighetskoret synger.
Formiddagstreff kl 11.00, Solum kirkestue. Det blir julegrøt med mandel,
masse flott sang og vi får besøk av
Carl Fredrik Kittilsen som forteller om
« Mitt Afrika».
Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss
bedehus
Julekonsert kl 17.00 på Skotfoss. Se
omtale på siste side.
Førjulskonsert kl 18.00, Kilebygda
kirke. Masse flott sang og musikk.
Konfirmantene fra Kilebygda blir med
sammen med presten. Vi får besøk
fra Oslo av en musikalsk og sangglad
gjeng med unge mennesker. Dette
må dere få med dere. Konserten er
gratis, men vi oppfordres til å gi en

22.12

27.12

Januar
05.01
10.01

gave ved utgangen. Se egen omtale
på side 3.
Pynte juletre kl 11.00, Skotfoss bedehus. Vi spiser formiddagsmat sammen.
Kom i førjulsstemning kl 17.00,
Solum kirke. Barnekoret vårt, Joy
Sing, årets konfirmantkor og voksenkoret kommer. Sammen med korene
synger vi kjente og kjære julesanger.
Det blir en gave ved utgangen til Joy
Sing. Utenfor kirken blir det også servert varm julegløgg og klementiner
etterpå.
Julekonsert kl 19.30, Kilebygda kirke.
Med Paal Flaata, Steinar Albrigtsen,
Monika Nordli og Claudia Scott. Se
plakater for nærmere detaljer.
Juletrefest kl 18.00, Dalsbygda bedehus. Tale av Georg Eichsteller.

Julefolkefest kl 16.00, Skotfoss
bedehus. Bibeldrama ved Actaungdommer.
Grautfest kl 18.30, Bergan bedehus.
Deilig grøt og juletregang, noe for
store og små. Jostein Gjærum kommer.

Slekters gang
Døpte

Solum: Kristian Synnevåg Stamland, Ida Andrea
Synnevåg Stamland, Nicolai Hagen Grimsgaard,
Tarjei Kleven Pettersen, Jørgen Aarnes Sivertsen,
Max Bjåland, Nils Gunnar Stokstad Grønstein,
Tarjei Køhn, Halvor Lauritzen, Isabella Jaffari
Andersen, Eirik Pålsson (Fjågesund kirke), Mia
Øyaland Godal, Mathias Emiil Bekkavik Hagen,
Tuva Svanberg Nilsen
Skotfoss: Helene Skori, Storm Halvor Tovsland,
Sølve Emil Tovsland, Snorre Kverndokk Andersen
Melum: Max Bjåland (Solum kirke), Svenn
Gunnar Siljan (Nenset kirke)

Døde

Solum: Tor Kåre Grefstad, Gunnar Heimdal,
Espen Frederick Snare, Margot Stubberød,
Reinhardt Enggrav, Stein Johan Lødemehl, Tor
Bommen, Olaf Andreas Johnsen, Irene Johanne
Strand, Harald Omland
Skotfoss: Lilly Liljeberg, Esther Beate Goberg,
Else Aas, Ingrid Knutsen
Melum: Frank Johan Bråtteng, Hjørdis Fløtterød,
Judith Kristine Steinhaug, Olga Gjærum
Kilebygda: Gustav Henrik Jonassen

Kilebygda: Eirik Langerød
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Kontaktinformasjon
16.01
19.01
21.01

Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss
bedehus
Møte kl 18.00, Skotfoss bedehus.
Ved Tone Arntzen.
Normisjonsmøte kl 19.30, Solum
kirkestue. Tale av Marta Irene Eriksrød.

Kilebygda
Møter på Skogheim
Kontakt Walter Jørgensen på telefon
35 54 36 95 om du trenger skyss.
Pink Angels
Nina Slåen, mob. 924 93 284
Hilde Holtren, mob. 480 67 155
Torunn Gisholt, mob. 924 65 233

Februar

Melum

04.02

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

02.02

18.02
20.02

Mars
04.03
18.03
20.03

Årsmøte kl 18.00, Skotfoss bedehus.
Andakt ved Torill Solli Haugen.
Bevertning.
Normisjonsmøte kl 19.30 hos
Rasmussen, Ulefossvn 158. Tale av
Øystein Aronsen.
Årsmøte for Åfoss Normisjon
kl 19.30 hos Brandt, Gautesvei 38.
Tale av Chris Millett.
Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss
bedehus

Normisjonsmøte kl 19.30, Solum
kirkestue. Tale av Håkon Sundal.
Normisjonsmøte kl 19.30, Solum
kirkestue. Tale av Øystein Holtskog.
Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss
bedehus

Korøvelser
Melum barnekor
Hver onsdag kl. 17.30 i Melum menighetshus.
Joysing, barnekoret i Solum,
øver hver onsdag kl 17.30-19.00.
Barnekoret på Skotfoss har ikke startet
ennå. Nærmere beskjed kommer.
Kor i Solum
Annenhver onsdag kl 19.00 i kirkestua
på Solum.
Skotfoss menighetskor
Annenhver onsdag kl 19.00 på
Skotfoss bedehus.
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Skotfoss
Barnekor
Torill Gjelstad, mob. 992 57 062
Barneklubb
Anja Eichsteller, mob. 993 21 774
Dalsbygda bedehus
Simon Langeland, tlf. 35 53 58 66
Menighetskoret
Liv Marie Skilbred Pettersen,
tlf. 35 53 57 52 eller mob. 938 07 764
Skotfoss bedehus
Anne-Brith Mæsel, tlf. 35 53 60 41
eller mob. 902 63 682
Formiddagstreff
Ragnhild Skilbred, tlf. 35 53 71 03
eller mob. 480 24 198
Yngres
Morten Bergheim, tlf. 35 53 59 91
Misjonsforeningen
Imma Clausen, tlf. 35 53 77 07
eller mob. 908 84 417

Solum
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

Deilig er den himmel blå
Tekst: Hallvard Ripegutu
«Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem, Halleluja, Halleluja», eller
«Deilig er den himmel blå», er kjente og kjære julesalmer.
Det var Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig som
skrev disse salmene. Han var uhyre produktiv på mange måter. Han er representert med
om lag 40 salmer i salmeboka. NFS Grundtvig (1783-1872) var en dansk forfatter, teolog,
filosof, historiker, skolemann og politiker. Han
har lagt navn til Grundtvigianismen og var initiativtaker til folkehøyskolen. Prestesønnen Nikolaj ble som 9-åring sendt til kostskole for å
forberede seg til latinskolen. Etter latinskolen
begynte han på teologistudiet i København.
Grundtvigs liv var dramatisk og omskiftelig.
Han var gift tre ganger. Grundtvig er gravlagt
sammen med sin andre hustru på et vakkert
familiegravsted på Åsen, en høyde rett utenfor
Køge. Gravstedet oppdaget jeg under en vakker «skovtur» rundt Køge på forsommeren i år.
Dette var en dag hvor bøken sto i sin lysegrønne maiskrud og vårblomstene var i fullt flor.
Min interesse for Grundtvig er vel kanskje først
og fremst av personlige grunner. Jeg ble gift i
en av Københavns katedraler, nemlig Grundtvigs kirke. Min kone tilhørte sognet og ble døpt
og konfirmert i kirken. Ja, kirken har vært til
stede i både gleder og sorger for familien, og
gir gode minner.Grundtvig var en åndsperson
som har satt dype spor i den nordiske kultur.
Og nå i juletiden er han særlig aktuell.

Familiegravstedet der NSF Grundtvig er begravet.
Åsen ved Køge. Foto: Hallvard Ripegutu

Grundtvigs kirke, Bispebjerg, nordvest i København.
Grunnsteinen ble lagt ned på Grundtvigs fødselsdag
8. september 1921. Hele kirken ble ferdig i 1940.
Den ble bygd for cirka 1 800 besøkende. Tårnet er
42 meter høyt, og lengden med kor og våpenhus er
70 meter. Kirken er en attraksjon i København, og et
besøk verd. Foto: Hans Andersen
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Ny kirketrapp til Solum kirke
Kai Gunnar Jore
Når du leser dette er den nye trappa og rullestolrampa på Solum kirke så godt som
helt ferdig. Etter noen ukers arbeid har vi
fått et riktig fin og ikke minst en god trapp
å gå i.
Nå er det bare et lite problem vi ønsker du kan
hjelpe oss med, det er at vi har litt lite penger til
å betale trappa med. Dette er et spleiselag mellom menighetsrådet i Solum og Skien kirkelige
fellesråd.

Den nye kirketrappen. Foto: Poul Neubert

Fellesrådet har bevilget en god del penger,
men prosjektet ble dessverre ikke fullfinansiert.
Pengene vi fikk av «Menighetspleien» har i stor
grad blitt brukt til arkitekten for tegning og prosjektoppfølging.
For å få finansiert kirketrappa mangler vi cirka
25 000 kroner. Dette håper vi å få inn i form av
gaver.
De som ønsker å gi et bidrag til den nye kirketrappa kan bruke vårt kontonr: 2610 22 04769.
(NB! Merk innbetalingen med «Ny kirketrapp».)
Du kan også gi et bidrag på SMS ved å sende
Solum til 2160 (du gir da 100 kroner via telefonregningen din).

Den gamle trappen. Foto: Poul Neubert

Alle bidrag, små eller store, mottas med takk.

For Solum menighetsråd
Kai Gunnar Jore

Ny norsk salmebok
Det er allerede 28 år siden den forrige salmeboka kom i 1985. Arbeidet
med salmebok 2013 startet i 2004.
Resultatet har blitt ei salmebok med 991 nummer,
av disse er 535 salmer
videreført fra Norsk salmebok 1985 og 124 er fra
Salmer 1997.
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272 salmer er nye, og blant disse er både mange
kjente og flere nyskrevne salmer.
Vi kjenner jo til at det står i bibelen om salmer og
sanger og åndelige viser, og vi kan vel si at den
nye salmeboka dekker behovet hos noen og enhver når det gjelder utvalg.
Salmebøkene og to store koralbøker har kommet
til kirkene våre og tas i bruk 1. søndag i advent, så
kom og vær med og syng da!

Hilsen organistene

Tur til Melum og Solum kirker
Liv Marie Pettersen
Skotfoss historielag arrangerte lørdag
26. oktober tur til Melum og Solum kirker.
De som ble med av lagets medlemmer
fikk en flott omvisning og orientering om
kirkene av kirketjener i Melum, Gudmund
Kverndalen. Han kan utrolig mye om begge kirkene, og formidlet det videre på en
fin måte.

Alle foto: Odd Grønli

Vi besøkte først Melum, som før 1900 var
sognekirken til Skotfoss, den gang østre
Melum. Folk som bodde i Dalsbygda, Løveid (som Skotfoss het den gang) og Grøtsund måtte reise dit for barnedåp, gudstjenester, vielser og begravelser. Da Skotfoss
kirke ble bygd i år 1900 blir det skrevet
Skotfos kapel i kirkeboken.
I kirkestua i Melum ble det kaffe og medbrakt niste og tid til en prat, før turen gikk
videre til Solum kirke i det flotte høstværet.

Piano til overs?

Melum bo- og servicesenter ønsker
oss et brukbart lite piano til demensavdelingen. Vi har et musikkprosjekt.
Har du et til overs? Ring oss på tlf. 35
91 34 26.

Verge, regnskap og rådgivning
Problemer med søknader og regninger?  
Er offentlige tjenester umulige å finne ut av?
Ring 922

44 322 for en hyggelig prat.

Kjersti Aspheim
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Ny bok fra Solum historielag
Boka ”Fra Kilevannets liv og virke til Melum
kirke” er en historiebok med vekt på muntlig
tradisjonsstoff. Den klassiske Melumdialekta,
som nå er sterkt trua, blir på denne måten dokumentert i små episoder, slik de ulike fortellerne har fortalt dem.
Videre tar boka for seg enkelte skifte- og rettsprotokoller fra lokalmiljøet her. En del gamle
bilder bidrar også til å skildre forgangne miljøer
og driftsformer.
Forfatter Gudmund Kverndalen (f. 1960) er utdannet som skogtekniker, men har i vel 25 år
vært kirketjener ved Melum kirke. Han jobber
nå også ved kirkekontoret i Skien som oppsynsmann, der arbeidet mest dreier seg om
kirkegårdsdrift.
Kverndalen har tidligere vært medforfatter i årsskrift i Solum historielag og ”Motstand av Solumsfolk, 1940–1945”. Han var også redaktør
for jubileumsheftet ”Melum kirke 275 år”. Også
i denne boka er det viet et kapittel til Melum
kirkes historie.
Boka kommer ut i samarbeid med Solum historielag. Boka koster kr. 300 og fås kjøpt på
Klovholt minimarked og på Statoilstasjonen
ved Skien bil på Telemarksvegen.

Den kan også kjøpes ved henvendelse til:
• Nils Andreassen, tlf. 95 28 42 34
• Arne Aspheim, tlf. 97 69 11 35
• Gudmund Kverndalen, tlf. 40 40 65 69

50- og 60-årskonfirmanter i Melum
Søndag 27. oktober var det markering av
50- og 60-årskonfirmanter i Melum kirke.
Foran fra venstre: Ingeborg Møller Gjærum,
Anne Marit (Kverndalen) Haukenæs, Solveig (Rinde) Ormevik.
Bak fra venstre: Georg Eichsteller, Solveig
(Erikstad) Bugge, Sigbjørn Siljan, Oddbjørn
Abrahamsen, Gunvor (Fossheim) Steinhaug, Astrid (Borgersen) Svendsen.
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Støtt våre annonsører!
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Kontaktinformasjon
menighetene
Solum prestekontor
Klovholtvn. 46, 3729 Skien

Åpningstid: tirsdag kl 10-14 og torsdag kl 09-14
Telefon: 35 50 63 50, faks 35 50 63 51
Konto: 2610.22.04769
Sekretær: Tøri Elisabeth Evensen
e-post: tori.elisabeth.evensen@skien.kommune.no
Vårt telefonnummer blir betjent av kirkekontoret i
Skien utenom våre kontortider, så ring telefon 35
50 63 50 ved spørsmål.

Sogneprester

• Solum og Kilebygda: Øystein Holtskog
tirsdag og torsdag kl 10-12
mobil: 93 23 55 34
• Melum og Skotfoss: Georg Eichsteller
mobil: 47 25 21 92

Organister

• Solum og Kilebygda: Frode Rauan
mobil: 411 82 719

• Skotfoss og Melum: Torill Gjelstad
mobil: 992 57 062

Kirketjenere

• Solum kirke: Guro Øyan Borsodi
mobil: 40 40 65 73

• Kilebygda kirke: Thor Bjørholdt
mobil: 40 40 65 68

• Skotfoss kirke: Thore Elverhøi
mobil: 40 40 65 72

• Melum kirke: Gudmund Kverndalen

mobil: 40 40 65 69 (oppsynsmann),
gudmund.kverndalen@skien.kommune.no

Trosopplærer (menighetspedagog)
Eva Langeland, mobil: 915 96 975
e-post: eva.langeland@skien.kommune.no
Solum kirkestue (utleie): Evy Hauge,
mobil: 901 88 657, telefon: 35 54 58 12
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www.solumkirkene.no

Gudstjenester
1. søndag i advent (Matt 21,1-11)
Solum kl 11. En annerledes visitasgudstjeneste.
Barnekoret Joysing og LysVåken-ungene blir
med. I tillegg blir det to dåp og nattverd. Etter
gudstjenesten blir det kirkekaffe med visitasforedrag i Solum kirkestue.
Melum kl 15.30. Eichsteller. Lysmesse med konfirmantene. Julegrantenning ved aldershjemmet.
Kilebygda kl 16.30. Lysmesse. Konfirmanter
deltar. Fakkeltog etterpå til Rognsbru med tenning av julegrana.

05.01

Kristi Åpenbaringsdag (Matt.2,1-12)
Kilebygda kl 11. Holtskog.
Skotfoss bedehus kl 17. Eichsteller. Juletrefest.

12.01

2. søndag i åpenbaringstiden (Matt 3,13-17)
Solum kl 11. Holtskog. Nattverd.
Skotfoss kl 11. Eichsteller. Nattverd. Offer:
menighetsbladet.

19.01

3. søndag i åpenbaringstiden (Joh.2,1-11)
Melum kl 11. Eichsteller. Nattverd.

08.12

2. søndag i advent (Joh 14,1-4)
Melum kl 17. Eichsteller. Julekonsert.

26.01

15.12

3. søndag i advent (Matt 11,2-11)
Solum kl 11. Holtskog. Nattverd.
Skotfoss kl 17. Eichsteller. Julekonsert. Offer:
menighetsarbeidet / Skotfoss hornmusikk.
Kilebygda kl 18. Julekonsert.

4. søndag i åpenbaringstiden (Luk.18,35-43)
Solum kl 11. Holtskog. Sprell levende. 4-årsbok
og skidag.
Skotfoss kl 11. Vikar. Offer: trosopplæringen.

Februar
02.02

5. søndag i åpenbaringstiden (Mark.2,1-12)
Kilebygda kl 11. Eichsteller.

22.12

4. søndag i advent (Luk 1,46-55)
Solum kl 17. Holtskog. Vi synger jula inn.
Kilebygda kl 19.30. Julekonsert.

09.02

24.12

Julaften (Luk 2,1-20)
Kilebygda kl 14. Ø. Gundersen.
Melum kl 14. Eichsteller. Offer: Kirkens Nødhjelp
Solum kl 14. Holtskog. Julespill ved Joy Sing.
Skotfoss kl 16. Eichsteller. Musikk: Bendik
Dagsrud. Offer: Kirkens Nødhjelp
Solum kl 16. Holtskog. Julespill ved årets konfirmanter.

6. søndag i åpenbaringstiden (Joh.6,63-69)
Solum kl 11. Holtskog. Nattverd.
Skotfoss kl 11. Eichsteller. Barnas misjonsdag
og utdeling av 4-årsbok. Offer: misjonsprosjektet
i Okhaldunga.

16.02

Såmannssøndag (Luk.8,4-15)
Melum kl 11. Holtskog. Nattverd.

23.02

Kristi Forklarelsesdag (Matt.17,1-9)
Solum kl 11. Eichsteller.
Skotfoss kl 18. Eichsteller. Offer: menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

01.12

25.12

1. juledag (Joh,1,1-14)
Solum kl 12. Holtskog. Høytidsgudstjeneste.
Skotfoss kl 12. Eichsteller. Høytidsgudstjeneste.
Sang: Elizabeth Weber. Offer: misjonsprosjektet i
Okhaldunga.

26.12

2. juledag (Matt.2,16-23 / Joh.1,1-14)
Kilebygda kl 11. Eichsteller.
Melum kl 11. Holtskog.

29.12

Romjulssøndag (Matt 2,13-15)
Solum kl 11. Holtskog. Nattverd.

31.12

Nyttårsaften (Luk.13,6-9)
Melum kl 18. Eichsteller.

Januar 2014
01.01

Nyttårsdag (Luk.2,21)
Skien kirke kl 11. Felles gudstjeneste.

Julekonserter
Søndag 08.12 kl. 17.00 i Melum
Med Thorbjørn Steinhaug, Sigfred Steinhaug,
Anne Karin Kverndalen, Klara Hansen, Hanne
Marie Gjærum, Silje Gjærum, Stine Gjærum,
barnekoret, Georg Eichsteller og Torill Gjelstad.
Søndag 15.12 kl. 17.00 på Skotfoss
Med Skotfoss hornmusikk, Skotfoss skolemusikk, husorkesteret med Klara Hansen, Vidar
Thue Jørgensen, Julens barnekor, Georg Eichsteller og Torill Gjelstad.

Neste nummer kommer ut i uke 7. Frist for å levere stoff er 25. januar 2014.

Trykk: Thure-Trykk

Desember

