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Les om den store
Madagaskarturen
på side 6 og 7
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G u d stj e n e st e r i B o r g e sta d
26.08 13.s. i treenighetstiden kl.11.00 Lukas 12.41-48. Dåp
02.09 Vingårdssøndag
kl.11.00 Luk. 17.7-10 Nattverd
09.09 15.s. i treenighetstiden kl.11.00 Luk. 10.38-42. Dåp. Konfirmantpresentasjon
16.09 16.s. i treenighetstiden kl.11.00 Matt.5. 10-12. Nattverd
23.09 17.s.i treenighetstiden kl.11.00 Luk. 7.11-17. Dåp
30.09 18.s.i treenighetstiden kl.11.00 Matt. 8.3-13. Nattverd
07.10 19.s.i treenighetstiden kl.11.00 Joh. 7.14-17. Dåp. Gullkonfirmantfest
14.10 20.s.i treenighetstiden kl.11.00 Mark.10.2-9. Dåp
21.10 21.s.i treenighetstiden kl.11.00 Luk. 16.19-31. Diakonigudstjeneste. Nattverd
28.10 Bots- og bønnedag
kl.11.00 Luk.18.9-14
04.11 Allehelgensdag
kl.11.00 Matt. 5.13-16. Nattverd. Minnemarkering
11.11 24.s.i treenighetstiden kl.11.00 Luk. 12.35-40. Dåp. Konfirmantene deltar
18.11 25.s.i treenighetstiden kl.16.00 «Gudstjeneste i knehøyde.» * Ettermiddagskaffe
25.11 Domssøndag
kl.11.00 Matt.25.1-13. Nattverd
* «Gudstjeneste i knehøyde» er åpen for alle. Her deltar de som har vært med på høstens Babytrall.

kirkeskyss
I avisenes gudstjenesteliste vil det hver søndag bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det
er til kontaktpersonen den søndagen. Denne har en liste med navn på personer som også har sagt
seg villig til å kjøre til kirken. Det er derfor mange som står klare til å kjøre. For ordens skyld gjør
vi oppmerksom på at kontaktpersonen ikke er bundet hjemme totalt fra fredag til søndag. Om du
derfor ikke får svar – ring igjen! Skyssen koster kr. 20 frem og tilbake, kr. 10 for en vei. Og husk:
Vi ønsker å se deg i kirken. Så du er ikke til bry om du ringer, men til glede!

VealøsKapellet kl 12.00
En frisk tur til Vealøskapellet gjør godt både for kropp og sjel. Beregn 45 minutter på turen fra
Lensmannsetra ovenfor Sneltvedt. Her er gode parkeringsmuligheter. I kapellet selges det vafler,
sjokolade, kaffe og mineralvann før og etter gudstjenesten. Slik ser høstens gudstjenesteliste ut:
26. august
2. september
9. september

Jostein Janøy
Liv Joran Høgsæth
Ole Ragnar Helgen.
Konsert med  kien janitsjar
16. september Speidermusikken
23. september Elisbath Eriksen Levi
30. september Trond Engnes
7. oktober  
Elgjakt. Ingen gudstjeneste
14. oktober
Terje Talseth Gundersen

21. oktober
28. oktober
4. november
11. november
18. november
25. november
2. desember
9. desember

Karin Fjose Olsen
Guri Veel Svendsen
Torleif Bruseland
Anlaug Haraldsen
Ingunn  Rui
Håkond Vold
Erik Nordgreen
Yngvild H. Reiersen

Ikke helt A4
Alt i ett hus – idé, design, trykk og ferdiggjøring. Vi lager
det aller meste innen reklamemateriell og trykte produkter.
Telefon 35 51 64 10 www.wera.no
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På vei mot noe …
En pensjonist fikk tilbud om å få sprøytemalt huset for en rimelig penge. Han kjente
ikke folkene, men prisen var lav, så han lot
dem sette i gang.
- Halvveis ut i jobben kom en av malerne
og fortalte at de måtte dra. Han lovet at
de skulle ta resten av jobben senere,
men krevde betaling for hele arbeidet
før de dro..
Pensjonisten ventet, en måned og flere.
Han purret og de sa at de måtte komme
for å gjøre jobben ferdig, men det dro ut...
Det endte med rettssak og han ble tilkjent
erstatning, men samtidig bestemte han seg
for at han aldri mer ville ha noe med disse
folkene å gjøre.
Det hører med til pensum i livets skole å
bli sviktet. En fremmed kan ha lurt deg, en
som du ikke hadde ventet det av, bedro, eller
undertrykte, eller som ødela for deg...
Dermed erfarer du og jeg hvem vi kan stole
på eller ikke kan stole på og vi lærer noe om
oss selv, våre egne følelser, vårt eget sinne,
aggresjoner osv. Vi oppdager litt om hva slags
mennesker vi selv er.
Pensjonisten ble så sint på maleren! I månedsvis
tok han ut sinnet sitt når han snakket med kjente
og ukjente. Det var som om han skulle ha rett på
et slags overtak på et vis…
Men både ham og oss andre minner Jesus om at
vi ikke må forbli i sinne eller hevnlyst. Vi skal
lære av våre gode og dårlige erfaringer, og så
skal vi skal ta med erfaringen og gå videre, som
medmennesker.
Hvis noen forgår seg mot deg skal du tilgi,
ikke bare 7 ganger, men 7x70 ganger, sier Jesus,
Det er nyttig å høre på ham, og han har et hav av
tilgivelse for den som har syndet, men angrer og
vender om til ham.
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 4 / 2 0 1 2

En gang fortalte Jesus
om en mann ble slått
ned på veien mellom
Jerusalem og Jeriko.
Folk passerte ham der
han lå i grøfta, uten
å løfte en finger for å
hjelpe. Så dukket det
opp en samaritan. Det
spesielle var at han
tilhørte et folk som
var blitt hundset av
jødene i århundrer..   
Derfor ville det ikke
være rart om ”vår
mann” ville holde seg
langt unna en jøde
som trengte hjelp…
Men det var samaritaneren som stanset. Det var
han som la om dagsrytmen. Det var han som
ofret tid, krefter og penger og det var han som
sørget for at andre overtok da han måtte dra
videre.
Så peker Jesus på samaritaneren og sier: Lev
som ham. Dette er i pakt med Guds gode liv!
Finn Gunnar Tønnesen

Skauen kristelige skole

10-årig kristen grunnskole for hele
Grenland. Noe for ditt barn?
Ta kontakt for informasjon.
Tlf: 35 50 54 00 www.skauen.skole.no

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!
Ring 815 33 300 eller
skriv en SOS-melding via
www.kirkens-sos.no
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Forbønnstjenesten

Vi ber spesielt for mennesker
som trenger forbønn.
Ta kontakt med forbønnstjenesten:
Henvendelse menighetskontoret
telefon 35 50 63 40 eller legg en
konvolutt merket ”Forbønnstjenesten”
i postkassa utenfor kirkekontoret.
Vi er nå 13 personer i
bønnetjenesten som har vakter
mandag og tirsdag.

LA OSS B E
«Stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller
hjertet! Gud er vår tilflukt.» Salme 62.9
September: Vi ber for menighetens ansatte;
Diakoniarbeider, organist, kateketer, sokneprest
og kapellan, sekretær, klokkere, kirketjener og
rengjører. Vi ber om at de må ha frimodighet og
glede i tjenesten.
Oktober: Vi ber for alt det frivillige kristne
arbeidet som skjer i Borgestad. For arbeidet
knyttet til menigheten, de frivillige organisa
sjonene og i frimenighetene. Vi ber om at Gud
må velsigne arbeidet.
November: Denne måneden ber vi for ungdomsarbeidet; For konfirmantarbeidet, speiderarbeidet og for arbeidet i idrettslagene Borg og
Ørn og andre lag og foreninger.
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Ny medarbeider i
Borgestad
I disse dager kan en se et nytt fjes i staben
på menighetskontoret, og det er en mann!
Nå blir ikke presten vår, Thor Egil, "den
eneste hanan i kørja" lenger... Mannen
heter Håvar Norendal, og han skal arbeide
hos oss som kateket i 50%, og ha ansvar
for konfirmantene. Vi er nysgjerrige, og
begynner med et par typiske "norske"
spørsmål.
- Hvor kommer du fra, og hvor gammel er du?
Familien min bodde i Vinje da jeg ble født.
Jeg har bodd i Porsgrunn og Drangedal. Men
fra midten av 1. klasse på barneskolen bodde
vi i Skien. Så det er helt naturlig for meg å si
at jeg kommer fra Skien, vokst opp på Tufte i
Gjerpen. Her bodde jeg fram til jeg var 19 år, nå
er jeg 36 år gammel.
Helg over Borgestad nr. 4/2012

- Hva er bakgrunnen din, yrkesmessig og privat
og hvor har du arbeidet før?
Jeg er utdannet som prest, og etter studiene
ble jeg kapellan i Heddal og senere sokneprest
i Gransherad. Etter nesten fem år der, flyttet
vi til Hønefoss hvor jeg har vært sykehusprest
og prostiprest (vikarprest) for prestene i
Ringerike prosti. Jeg var også ekstravakt på en
omsorgsbolig for psykisk syke mennesker.
Mer privat; jeg har alltid vært glad i aktiviteter. Jeg spilte mange år fotball på Fossum. På
ungdomsskolen begynte jeg i Skien volleyballklubb. Senere ble det mye sandvolleyball.
I ungdomsårene var jeg aktiv i Misjonskirken
Betel gjennom speiderarbeid og junior. Gjenn
om speiderarbeid og med kamerater har jeg
vært mye ute i naturen. Jeg har alltid vært glad i
å skru og mekke; sykkel, moped og i den senere
tid også bil. Tegning og maling har også vært en
hobby jeg har hatt mye glede av. Jeg gikk et år
på tegne- og malelinja på Nordfjord Folkehøyskole. Dessverre har det ikke blitt så mye tid til
dette de senere årene.
- Men nå vender du nesa hjem igjen. Noen
tanker om det og disse traktene?
Det jeg alltid har kjent på når jeg har vært på
besøk i Skien og Gjerpen, er hvor glad jeg er
i geografien og naturen her. Ellers er det her i
området jeg har min nærmeste familie og gamle
venner som jeg fortsatt har kontakt med. Jeg har
nok vært dypere rotfesta i dette området enn det
jeg lenge trodde. Nå kjenner både jeg og kona
mi, Kirsten Marie, at det er veldig, veldig godt å
ha flyttet inn i eget hus her i Skien, og kunne si
til barna våre at her skal vi bli værende!
- Området her gir rike muligheter til alle mulige
fritidsinteresser, og en kan jo ikke være prest
eller kateket hele tida, så hva liker du å drive
med sånn på fritida?
Det å være prest og kateket blir nok aldri noen
helt vanlig "8-16-jobb". Samtidig er det veldig
viktig å sette noen gode grenser mellom jobb og
fritid for å ta vare på både seg selv og på familien
sin. Det er viktig å få tid sammen med Kirsten
Marie, og det er viktig å være tilstede for barna.
Jeg har tre små barn på 7, 5 og 1 år. Ellers er jeg
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glad i å trene; jogging om sommeren og ski om
vinteren. Jeg kunne nok også tenke meg å bli
del av et fotball- eller volleyballag. Ballspill er
en veldig god måte å leke på for voksne. Og for
egen del har jeg skjønt hvor viktig det er å sette
tid til nettopp lek og ha det moro. Jeg er glad i
å spille, og da gjerne et parti sjakk og en runde
med playstation. Jeg kan jo også nevne jeg har
brukt en del tid på å restaurere veteranbilen min,
en Ford Taunus Ghia, som jeg kjørte rundt med
i Gjerpen da jeg var 18 år. Og fortsatt gjenstår
det noen timer på den, før den igjen er helt klar
for veien.
- Noe du gleder deg spesielt til i den forbindelse?
Den største gleden ved å komme tilbake til
Skien er den gode følelsen av å kjenne at her
skal jeg være og her skal jeg ta vare på og pleie
de røttene som alltid har vært der og slå dem
enda dypere. Jeg har lenge lengtet etter dette,
og det har blitt sterkere de senere årene. Så jeg
gleder meg helt enkelt til å leve, bo og jobbe her
i Skien og Grenlandsområdet. Og ikke minst
gleder jeg meg veldig til å bli bedre kjent med
Borgestad menighet, staben, menneskene her
og konfirmantene i både Gjerpen og Borgestad.
- Noen tanker eller planer om framtida?
Jeg tror kanskje et av målene mine skal være
å ha mindre planer for og tanker om framtida.
Jeg tror noe inne i meg har lengtet etter dette,
nemlig å være enda litt mer tilstede i det
jeg er og gjør akkurat her og nå, istedenfor å
skulle se framover. Når det er sagt, så håper
jeg selvfølgelig at framtiden vil bli god, selv
om den alltid vil være skjult for oss. Da er det
fantastisk å tro på en god Gud som er med oss
og for oss i hverdagen og i alt det ukjente som
ligger foran oss!
Vi ønsker Håvar hjertens velkommen til
Borgestad, og håper han vil ha det som plomma
i egget her! Og vi er sikre på at Thor Egil setter
pris på en hane til også....!
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H en dt si den sist….

Ut på tur med
Diakoniutvalget

14. juni var det menighetstur, og 35
stk ble med på rundtur til Siljan og
Svarstad.
Vår tidligere Sokneprest Trond
Engnes, tok imot oss i Siljan kirke. Han
fortalte historien om kirken.
Så gikk turen videre til Grorud kapell.
Det er den eneste kirken som ble bygd
under krigen. Mange dugnadstimer
ble lagt ned. Noen ganger i året er det
gudstjeneste i kapellet.
Trond Engnes holdt andakt og
Fredheimkameratene sang. Vi spiste
også en god lunsj.
Etterpå tok vi veien over heia til
Svarstad. Buss sjåføren vår, John
Jensen, var lommekjent og kom med
mye informasjon underveis. Vi kjørte
forbi de kjente slippstedene for utstyr
til Milorg.
Vel fremme på Vindfjelltunet, fikk vi
foredrag av Tor Bjørvik ang. seterdrift
i området. Bilder ble vist og mange
kjente seg igjen.
Etter en god middag dro vi videre til
Auen Urtegård. Vi fikk med oss første
avdeling av åpning og konsert med
Siljan kirkekor.            
Elsa Eskeland

Sokneprest Trond Engnes var omviser i Siljan kirke.
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Den store
Madagaskarturen
Siden 1996 har Borgestad menighet
støttet misjonsprosjekt på Madagaskar.
De første 10 årene støttet menigheten
jordbruksskolen Fihaonana og kr
60 000.- ble samlet inn hvert år i 10 år. Vi
etablerte etter hvert en god kontakt med
rektor Feliciteé og personalet og har hatt
besøk fra skolen flere ganger. Fra 2007 har
Den Norske Stat støttet skolen. Da hadde
ikke Fihaonana bruk for pengestøtten fra
Borgestad, men den personlige kontakten
med skolen har vi opprettholdt. Det førte til
at vi i 2012 besluttet å arrangere en tur for
menigheten til Madagaskar og Fihaonana.
Menighetstur til Madagaskar
Vi ble en gruppe på 16 personer som dro av gåre
9. mai. 9 av oss med tilknytning til Borgestad,
et ektepar kom fra Haugesund og mormor med
datter og dattersønn på 11 år kom fra Sotra. Vi
ankom Antanarivo i kveldingen 10. mai og ble
møtt av Malvin Tomren som skulle være vår
reiseleder på turen. Han har vært misjonær på
Madagaskar i mange år, kjente forholdene og
snakket språket, så vi ble godt ivaretatt. I Antanarivo var vi på NMS hovedkontor og traff
Arild Bakke som i tillegg til å lede kontoret,
nylig ble utnevnt til generalkonsul for Norge
på Madagaskar. Det viser at norske misjonærer
gjør en god jobb og setter seg i respekt i flere
sammenhenger.
Fra hovedstaden Antanarivo kjørte vi til Antsirabe og ble innlosjert på Lovasoa, den tidligere
norske skolen som nå er omgjort til kultursenter i
samarbeid mellom Madagaskar og NMS.
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og suvenirer og barna tigget av hjertens lyst. Vi
var utstyrt med hver vår matkurv som holdt hele
dagen, så mathandling på stasjonene slapp vi
heldigvis. Turen på 16 mil tok 12 timer, de siste
tre i mørket. Vi ankom Manakara som ligger
ved det Indiske hav. Vi bodde i bungalower
ved stranden og hadde en avslappende dag
med bading i havet og beundret de lokale
fiskerne som var ute i sine små kanoer. De slo
av strømmen i husene mellom kokken 24 og 6
morgen, så da var det godt med en lommelykt.
Det er virkelig mørkt om natten der ute.

Nye dyrkingsmetoder gir kassavarøtter som er mange ganger
så store som ved tradisjonell dyrking.

Vi besøkte blindeskolen som ble grunnlagt
av norske misjonærer. På skolens grunn var
farfaren til Åse Amli, begravet. Åse var med oss
på turen og det var sterkt å finne igjen graven.
Søndag var det gudstjeneste i Betafo hvor den
første norske misjonsstasjon ble grunnlagt.
Der fikk vi oppleve «Hyrdene» i arbeid med å
drive ut onde ånder og velsigne hver enkelt i
menigheten.
Den lange togturen
Fra Antsirabe gikk turen til Fianarantsoa
gjennom det frodige høylandet med risdyrking
og okser istedenfor hester.
Så kom den store utfordringen. Vi skulle
med toget fra Fianarantsoa til Manakara. Toget
skulle gå klokken 7 om morgenen. Det var ikke
noe tog der da vi kom på stasjonen kl 6.30,
men masse folk som skulle med. Vi ventet og
ventet og Malvin truet med at hvis ikke toget
gikk før 9.30 måtte vi kjøre bil nedover. Vi kom
med toget i en vogn forbeholdt turister. Toget
ruslet avsted og stoppet på alle stasjoner minst
en time, et sted 2 timer. Vi fikk god anledning
til å studere livet på stasjonene. Mye fattigdom.
Hele landsbyen var møtt frem. De solgte mat
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17. maifeiring på Fihaonana
17. mai ankom vi Fihaonana etter en times
kjøretur fra Manakara. Der stod de 80 elevene
oppstilt på hver side av veien inn på området
og sang av full hals. Vi kom viftende med våre
medbrakte norske flagg. På samlingsplassen
ble det norske og det gassiske flagget heist og
begge nasjonalsangene sunget. Etter samling
ble vi innlosjert i bekvemme gjesterom i huset
til Felicite før vi fikk en grundig omvisning på
området og orientering om arbeidet. På kvelden
var det fest med sang og dans og kakespising, en
diger bløtkake pyntet som det norske flagg og
Fortsetter på side 14...

Vi ble godt mottatt på Fihaonana på 17. mai.

7

M ENI G H ETS K ALENDEREN
Førbønnstjenesten
Mandag og tirsdag kl.17.00-19.00 i
dåpssakristiet i kirken.
Babytrall
v/ Judith Omland. 6 fredager med
oppstart 19. oktober. Kl.10.00-11.30
for de største barna (7/8 mnd. – 1,5 år).
Kl.11.30-13.00 for de minste barna
(10 uker – 7/8 mnd.). Påmelding til
kateketen på 922 85 052 eller
karin.fjose.olsen@skien.kommune.no
Pris kr. 350,Dessertklubben «Sprell levende»
(Søndagsskole på hverdagen) samles
annenhver tirsdag kl.17.30-19.00.
For barn i søndagsskolealder (3-4 år og
oppover). Mindre søsken kan gjerne
være med. Voksne kan være med
spesielt for de minste. For spørsmål:
kontakt kateket Karin Fjose 922 85 052
eller 35 50 63 43. Oppstart: tirsdag
28. august. Neste: 11. september.
Jentekoret
For jenter fra 6 år og oppover. Øver i
kirkestua og kirken hver onsdag
kl. 17.30-18.30. Oppstart: onsdag 29.
august. Nye medlemmer er velkommen.
Kontakt organist Hildegun Haukenæs
35 50 03 65.
B-gjengen
For gutter fra skolealder av. Starter opp
igjen i høst. Dato blir kunngjort senere.
Kontakperson Karin Fjose Olsen
922 85 052.
Kirkekoret
Øver hver onsdag kl.19.00-21.00 i Kirkestua. Nye medlemmer ønskes velkommen. Oppstart: onsdag 22. august.
Åpen Kafé
Hver tirsdag kl.11.00-13.00 i Kirkestua.
Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig prat
rundt bordene.
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Konfirmantforeldremøte

Alle foreldre som har unge som skal
konfirmeres til våren, innbys til møte i
Kirkestua, torsdag 30. september kl.18.00. Her
blir det gitt fyldig informasjon om opplegget
for konfirmanttiden. Enkel bevertning.

Konfirmantpresentasjon

Det har i år meldt seg over 60 unge
til konfirmasjonsforberedelse. De nye
«konfirmantene» blir presentert for menigheten
i gudstjenesten, søndag 9. september kl. 11.00.
Konfirmantenes foreldre og familie er spesielt
velkomne.

Høsttakkefest

Søndag 23.november kl.11.00 blir
«Høsttakkefest» i kirken i samarbeid med
det lokale bygdekvinnelaget. Kirkekaffe etter
gudstjenesten.

Innsettelse av ny kateket i
Borgestad

Håvar Norendal er ansatt som kateket i 50%
stilling i Borgestad. Han blir formelt innsatt i
tjenesten under gudstjenesten i kirken, søndag
30. september kl.11.00.
Prost og kirkeverge vil være til stede under
innsettelsen. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

«Sammen for Skien»

18.-20. oktober besøker Egil Svartdal Skien.
Det blir storsamlinger fredag og lørdag kveld
kl. 19.00 i Gulset kirke. Torsdag, fredag og
lørdag blir det bønnevakt det meste av dagen
for byen vår. Arr. Skien Felleskirkelige Forum.

Aftensang

Det blir «Aftensang» to kvelder i kirken i høst:
onsdag 3. oktober og onsdag 7. november.
Begge ganger kl. 19.15. Kirkekoret deltar.

Julemesse

Høstens julemesse blir i år lagt til lørdag
17. november i Kirkestua. Sett av datoen
allerede nå!
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Temakvelder, høsten 2012

Borgestad menighet har i høst lagt opp til flere
temakvelder. Samlingene er lagt til Kirkestua
på torsdager. Programmet ser slik ut:
• Torsdag 13. september kl. 19.00
«Den nye gudstjenesteordningen»
Ny liturgi skal vedtas i løpet av høsten og
skal innføres i alle landets menigheter senest
1. søndag i advent 2012. Vi presenterer
forslag til ny ordning for Bogestad;
gudstjeneste, dåp og nattverd.
• Torsdag 27. sept. kl. 18.00 Merk tiden!
«Forsoning»
Berit Okkenhaug innleder til samtale. Hun
har vært sykehusprest og er knyttet til
Institutt for Sjelesorg på Modum. Forsoning
dreier seg ikke bare om forsoning med andre,
men også om forsoning med seg selv og det
livet en har levd. Diakoniutvalget innbyr og
sørger for bespisning.
• Torsdag 11. oktober kl. 19.00
«Givertjenesten i menigheten»
Vi innbyr gamle og nye «givere» til en
inspirasjonssamling.
• Torsdag 15. og 29. november kl. 19.00
«Over en åpen bibel..»
Vi gjennomgår et skrift fra Det nye
Testamentet. Spørsmål, samtale og enkel
kveldsmat.

«Vi over 60»

Diakoniutvalget innbyr til samlinger i
Kirkestua v/ Borgestad kirke:
Fredag 5. oktober
Tur/retur Norkapp med m/s Gann. Ole Johan
og Sol M. Lindøe forteller og viser bilder fra
sommerens tur. Andakt. God beverting og
utlodning.
De neste samlingene i høst blir:
Fredag 2. november og fredag 7. desember.
Alle samlingene begynner kl. 18.00
For transport ring: 413 27 128.

«VELKOMMEN PÅ KORET!»:
Borgestad kirkekor starter sine øvelser
22. august. Øvelsene varer fra kl. 19.00-21.00
på onsdager. Koret har et variert repertoar, og
deltar på gudstjenester, arrangerer eller deltar
på konserter av ulik art, og synger ved andre
anledninger også, enten det er for å underholde
eller bare for egen fornøyelse!
Vi arrangerer et årlig korseminar, i høst er det
på Gaustablikk første helga i september. Til
våren har de planer om en liten Irlandsturné
der de bl.a. presenterer norsk folkemusikk og
engelskspråklig kirkemusikk.
Koret har medlemmer i alle aldre, og ønsker
nye medlemmer velkommen. Ta kontakt for
nærmere opplysninger (tlf j:35 50 63 40 eller
p: 35 54 01 39). Hildegun Haukenæs, organist
og korleder.
Borgestad kirkes jentekor eller Sangsvalene
som de også kaller seg, er nå i sitt tiende år,
og er et kortilbud for jenter fra 1. klasse og
oppover. Dette koret ledes også av Hildegun
Haukenæs.
Jentene lærer å finstille stemme og ører, og å
ha det moro sammen med vokale aktiviteter
og lek. Koret synger sanger i mange sjangre,
og driver i noen grad også med dans og drama.
Målet er å øve opp selvtillit, god sangteknikk
og sangglede.
Koret øver på onsdager fra kl. 17.30-18.30.
Alle øver sammen de første 40 minuttene. Da
går de minste hjem, og de siste 20 minuttene
øver de store aleine – de trenger litt flere
utfordringer (fra 4. klasse)! Høstsemesteret
starter onsdag 29. august.

Menighetens hjemmeside

Finner du på www.borgestadkirke.no.
Her finner du kunngjøringer og informasjon
om menighetsarbeidet.  Menighetsbladet blir
også i sin helhet lagt ut på vår hjemmeside.
Den norske Kirkes hjemmeside er:
www.kirken.no.

Neste menighetsblad

Kommer ut uke 45 (ca. 9. november)
Frist for innlevering av stoff:
tirsdag 23. oktober.
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 4 / 2 0 1 2
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Trosopplæring for
barn og unge
Det som har vært….
Takk til konfirmantlærer
Yngvild H. Reiersen

En stor takk til Yngvild for hennes innsats for
konfirmantene i skoleåret 2011/12. Hun har gitt
konfirmantene forskjellige opplevelser. Annen
hver uke har hun møtt dem til undervisning.
De har hatt to turer. Den første gikk til
Vealøskapellet og de spreke konfirmantene gikk
helt opp til tårnet. Den neste gikk til Lifjell.
Der ble det noen uforglemmelig dager og to
overnattinger.
Høydepunktet var selve konfirmasjonsgudstjenesten, 2. helg i mai.  Yngvild sin beste side
var hennes omsorg for hver enkelt konfirmant.
Hun var opptatt av at alle skulle få oppleve at
troen på Jesus er noe som alle har bruk for.
«Dette har vært den beste i min yrkeskarriere
til nå», sa hun da hun sluttet. Søndag 17. juni
tok menigheten offisielt et farvel med Yngvild.
Hun ble takket av menighetsrådet ved Sveinung
Riis. Yngvild fikk en kjempestor tekopp fylt
med blomster. Vi ønsker deg lykke til videre.

«Nå har Gud ladet opp hjertet mitt.»
Tweensleir for 5.-7. klasse på Fjordglimt

I hele tre dager var det liv i leiren på Fjordglimt.
Dagen startet med rolig musikk. Det var
synging av nasjonalsangen ved flaggstanga da
flagget gikk til topps. Så satte vi kursen mot
matsalen for å få oss frokost. Deretter var det
fritid og program i passe mengder. Det var
bibelsamlinger, lyssamlinger, misjonssamling,
leirsanger, turer, grilling av pinnebrød,
10

underholdning, kanopadling, bunkerstur med
«cats the flagg», badetur osv.
Deltagerne hadde ansvar for underholdningen
den siste kvelden. Det må være den beste
underholdningskvelden noen sinne. Deltagerne
gav alt for at alle skulle ha det gøy. Hver kveld
avsluttet vi med en stille stund. På leirspråket
heter det lyssamling. Vi roen ned, leser litt i fra
bibelen og synger og ber. Den siste kvelden fikk
de som ville sitte igjen å være helt stille. Det
var mange av deltagerne som satt lenge stille
og bare kikket på lysene. Da siste mann gikk sa
hun. «Nå har Gud ladet opp hjertet mitt.» Det
er det leir handler om; å lade opp. Da vi endelig
tok farvel var det litt trist. Alle var enige om at
leiren hadde vært helt topp, og selvfølgelig alt
for kort. Da er det et år til neste gang. Vi lederne
vet hvem som har lyst til å komme. Alle ville
komme igjen.
Helg over Borgestad nr. 4/2012

Det som kommer…..
Trosopplæring høsten 2012
10-årsklubb i september

I Borgestad kirke er det mange flotte glass
malerier. Nå kan du som er 10 år bli med å
lage ditt eget. Glassmaleriene skal stilles ut på
høsttakkefesten som er den 23. september. Tre
onsdager i september samles vi i kirka og kirke
stua. Vi lar oss inspirere i kirken. Etterpå skal
10-åringene får være kreative selv. Vi holder på
fra kl. 12.30-15.00. Det blir også en overraskelse
eller to for de som er med. Vi blir kjent med skapelsesfortellingen i fra bibelen og det blir leking.
Vi starter opp onsdag 5. september. Påmelding
til kateketen på tlf. 922 85 052 eller epost
karin.fjose.olsen@skien.kommune.no. Ansvarlig for opplegget er Karin Fjose Olsen, kateket.

Babytrallkurs for de minste

Fredag 19. oktober starter Judith Elisabeth
Omland opp to parallelle kurs. Kursene går
over 6 ganger og avsluttes med «Gudstjeneste i
knehøyde» 18. november kl. 16.00.
Judith er musikkpedagog med lang erfaring og
får trollbundet de små inn i musikkens verden.
Kurset for de minste barna (10 uker til 7-8
mnd) , «De første strofene» ( kl. 11.30-13.00)
har fokus på de gode, gamle barnereglene, små
sanger/sangleker, rim, enkle danser og deilig
avslapning med bånsuller.
Kurset for de største barna (7-8 mnd. Til 1,5
år), «Opp å stå, ut å gå» (kl. 10.00-11.30), med
høyt aktivitetsnivå. Vi leker oss gjennom sanger
og ulike danser. Fokus på ulike instrumenter for
å oppøve evnen til og gleden ved ulike rytmer.
På begge kursene må mamma eller pappa
være med. Kurset koster kr 350,-.Påmelding
til kateketen på tlf. 922 85 052 eller epost
karin.fjose.olsen@skien.kommune.no

Tur til Vealøs for 5-åringer
og hele familien

Alle 5-åringer får innbydelse i posten å være
med på tur til Vealøskapellet, søndag 21.
oktober. Turen starter ved Lennsmannsseter. På
veien opp blir det sporlek. Turen opp tar ca. 1
time for de som går rolig. I kapellet er det en
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kort friluftsgudstjeneste. Kiosken er åpen slik at
en kan kjøpe seg brus eller kaffe og vafler. Det
er også mulighet for å ta med seg sin egen mat
eller grille pølser på grillplassen bak kapellet.

12 åringenes 24 H festival
10.- 11. november

24 Hours festival gir barn og unge en unik
opplevelse av livsglede, satt i en ramme av
aktiviteter, musikk, forkynnelse og utfordringer,
der Jesus blir et naturlig midtpunkt. Det blir lek,
mat, aktiviteter, konkurranser, konserter, musikk
og film. 24 Hours er et samarbeid mellom
menighetene i hele Skien, Acta Telemark
og Skjærgårdsgospel. 24 Hours ønsker å gi
12 åringene opplevelse av livsglede. Det er
mange fysiske aktiviteter som f.eks klatring og
ballrulling. Det er ledere som har ansvaret for
sikkerheten på alle aktivitetene.
Påmelding til kateketen på tlf. 922 85 052
eller epost karin.fjose.olsen@skien.kommune.no.

Barnekorhelg sammen med Gjerpen
24.-25. november

Den populære gruppa «Seven» kommer.
Jentegruppa Seven ble startet i 2003 og er nå
i gang med sitt åttende år som aktive, kristne
barneartister. Jentene har i disse årene solgt over
50.000 barnecder, gitt om lag 70-80 konserter i
året og besøkt alle fylkene i landet vårt. Dette
er et tilbud for alle fra 1-7 klasse både jenter og
gutter. Det kommer brev i posten. Påmelding til
kateketen på tlf. 922 85 052 eller epost karin.
fjose.olsen@skien.kommune.no.

11 åringenes sin egen «Lys våken»
1.-2. desember

Natten i kirken ingen 11 åring må gå glipp av.
Vi kommer tilbake med mer info i neste nr. av
menighetsbladet.

Juleverksted
lørdag 8. des kl. 12-14.30 i Kirkestua

Vi minner også om å sette av lørdagen til
juleverksted for små og store i Kirkestua.
Vi lager julegaver, julegodter, julepynt,
synger julesanger og har andakt. Det koster
50,- for barna. De voksne må gjerne være med å
drikke kaffe og hygge seg.
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Furuheim Grendehus
Utleie Tlf 41 24 74 80
Trivelige lokaler, rimelig leie
Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper
Øvings og møtelokale for foreninger

Kverndalsgate 6
Tlf.: 35 90 57 90

HOELS

Fax: 35 53 10 42
Mob: 909 50 035

HAGE &
BLOMSTERSENTER AS

Telefon: 35 91 51 91
E-post: hoels@hageland.no

Borgeveien 5, 3712 Skien
Tlf. 35 900 100 - Fax 35 900 101

Nærum Grendehus
Selskapslokaler til leie
maks. 45 personer. Tlf. 413 94 327.
Varm /kald mat kan leveres av
”Mariannes kjøkken” Tlf 35 59 44 50
SORG

En verdig begravelse fjerner
ikke sorgen, men
gjør den lettere å
bære.

Gravmonumenter • Hageheller • Skifer

Grenland Steinindustri

Borgestad
Tlf.: 35 50 96 00
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Lundedalen Industriområde Industriveien 10A,
3940 Porsgrunn Tlf.: 35 51 26 56 Fax: 35 51 26 52
Mobil: 913 69 678 Privat: 35 54 91 96
E-post: grensten@online.no
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Fra statskirke til fri folkekirke
Vi er inne i en viktig fase der båndene mellom
stat og kirke gradvis blir løsnet. Den norske stat
er ikke lenger konfesjonell. Grunnloven ble
endret 21.mai i år. Det heter ikke lenger: «Den
evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens
offentlige Religion..» i §2. Nå heter det: «Verdi
grundlaget forbliver vor kristne og humanis
tiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne…»
Samtidig med dette er det satt i gang en prosess
der makt og myndighet skal overføres til kirkelige organer. Det er mange spørsmål som melder
seg i en slik overgangsfase.

og understøttes saadan af Staten. Nærmere
Bestemmelser om dens Ordning fastsettes
ved lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal
understøttes på lige Linje.»
Prinsippet om økonomi er slått fast. Samtidig
vet vi at det er politikere som år for år bevilger
pengene og budsjettene er stramme. Allerede i
dag må menighetene samle inn betydelige beløp
for å møte utfordringene. Vi kan ikke forvente
oss større bevilgninger. Kirkens medlemmer må
derfor være forberedt på å yte mer om vi ønsker
oss en levende kirke. Men noen form for obligatorisk kirkeskatt er det vel ingen som ser for seg.

Medlemskap

-Hvem skal styre i kirka når ikke staten lenger styrer?
Fra kirkelig hold er det et sterkt ønske om at alle
avgjørelser og utnevnelser skal skje i kirkelige
organ; menighetråd, bispedømmeråd , kirkeråd
og i siste instans Kirkemøtet.
Helt siden 1989 har prestene vært ansatt av
bispedømmerådene. Fra nå av skal også proster
og biskoper ansettes av kirkelige organ. Den
første biskopen som blir ansatt av Kirkerådet
blir den nye biskopen i Agder og Telemark. Det
skjer trolig i november.
Hvem skal styre kirka? Kirkens medlemmer
har det siste ordet. Kirken har en demokratisk
oppbygging. Gjennom åpne og frie valg er det
kirkens medlemmer, Ola og Kari, som til sist
bestemmer hvem som skal sitte i de kirkelige
rådene. Da blir det her som i alle andre
sammenhenger; den som vil ha innflytelse må
engasjere seg.

-Er jeg fortsatt medlem av kirken når relasjonen
til staten blir forandret?
Svaret er ja. Alle som er døpt og ikke har meldt
seg ut vil fortsatt være medlemmer av kirken.
Relasjonen til staten forandrer ikke noe på
dette. Også i fremtiden vil det være slik. Kirkemøtet 2007 vedtok: «Dåpen skal være eneste
medlemskriterium. Alle medlemsrettigheter og
plikter har dette som utgangspunkt.»

Økonomi

- Hva med økonomien? Får vi kirkeskatt eller
medlemsavgift og hvem skal lønne prestene?
Flere land som har avviklet sine statskirken
har innført medlemsavgift eller kirkeskatt. Det
gjelder for eksempel vårt naboland; Sverige.
Det har ført til et skred av utmeldinger. Mange
med et fjernt forhold til kirken har funnet ut at
de kan spare penger på å melde seg ut.
Norge har valgt en annen modell. Ved det store
kirkeforliket i Stortinget i 2008 ble det også sagt
noe om økonomi. Vi får ikke kirkeskatt eller
medlemsavgift. Stat og kommune skal også
i fortsettelsen sørge for økonomi til drift av
kirken. Staten skal lønne prestene og kommunen
de fleste andre ansatte slik som nå. Andre trosog livssynssamfunn vil få samme støtte pr.
medlem som Den norske Kirke får pr. medlem.
Stortinget har lagt opp til en aktiv og støttende
religionspolitikk. Den nye §16 i grunnloven
lyder: «Den norske Kirke, en evangeliskluthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 4 / 2 0 1 2

Veien videre

År 2014 skal Stortinget vedta en ny kirkelov.
Kirkemøtet vil på eget initiativ samle seg om
et forslag til hvordan kirken skal organiseres
og styres og hva slags valgregler vi bør ha til
kirkevalgene. Det er mange praktiske spørsmål
å ta fatt og prinsipielle spørsmål å ta stilling til.
Vi vil komme tilbake til dette i et senere nummer
av menighetsbladet.           
Thor Egil Abrahamsen

Gå gjerne inn på nettstedet:
www.kirken.no/kirkeordning.
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Brødrene Eie, Bøle
Tlf. 35 50 06 80

Eriksrød Stenhuggeri
Mælumsveien 18, Skien
Tlf. 35 52 20 82

Engrav Blomster
Borgestad
Tlf. 35 50 04 66

Odd’s Bok og Musikk

Salong Gregorius

Buers Planteskole og
Hagesenter AS

Borgåsen Blomster

Kr. bokhandel
Tlf. 35 53 00 25

Buerjordet 5, 3711 Skien
Alt i trær og busker til hagen

v/Lise og Kjerstin
Greg. Dagsonsgt. 220
Tlf. 35 50 17 70
Tlf. 35 50 13 10

Best Lokalt ‐Toppen AS
Gregorius Dagssonsgt. 50, 3746 Skien

Den store Madagaskarturen
...forsettelse fra side 7.

en like diger bløtkake pyntet som det gassiske
flagg. Og så måtte de få høre hvordan vi feiret
17. mai hjemme i Norge. To dager på Fihaonana
ble litt i minste laget for noen av oss.
Mellom lemurer og kameleoner
På veien videre stoppet vi i Ifanadiana som var
et større sted. Der hadde den gassiske kirke en
bibelskole som vi besøkte og vi besøkte den
lokale lederen for Landsbyprosjektet vårt. Det
som slo oss var den store kontrasten mellom den
fattigslige bibelskolen og misjonsprosjektet.
En morgentur i regnskogen glemmer vi ikke.
Start kl 6 om morgenen med lokale guider som
skulle vise oss lemurer og kameleoner. Etter en
del vandring på trangere og trangere stier fikk
vi se lemurene som hoppet rundt i toppen av
trærne. Spennende! En liten kameleon så vi
også.

Besøk på døveskolen
Den siste store begivenheten var besøket på
døveskolen på Antsirabe. Skolen var pent
vedlikeholdt. Alle elevene, 110 jenter og 110
gutter med lærere kom oss i møte. Det ble
flaggheising og døvesang av nasjonalsangen.
Vi overrakte våre gaver til skolen. Lærerne
på småskoletrinnet ble veldig glade for
flanellografen som vi hadde med fra Borgestad
menighet.
Vi fikk være med i undervisningen i to
småklasser før vi gikk over til de større jentene
som hadde håndarbeide med store arbeidsbøker
og guttene som snekret. Stor grønnsakshage
hadde de også. Der hadde de vært nødt til å
bygge gjerde for at det ikke skulle komme
uvedkommende inn og stjele.
Vanlig sightseeing og handling fikk vi også
tid til. Været var godt og passe varmt for oss
nordboere. Magesjau var ikke til å unngå, men
det gikk greit over for alle så nær som en.
Vi kom godt hjem og alle var fornøyd med
turen som det så fint heter.
Christopher Hansteen.
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KIRKE OG HJEM
DØPTE
Ruth Ingrid Bakkebø
Adrian Bakke Mcaulay
Linèa Danielsen		
Selma Leion
Synne-Aurora Madsen
Benjamin Langøen
Hermann Amundsen Rørvik
Sander Nicolai Sølland-Andersen
Sander Dag Torvik
Nicolai Lorentz Sundseth
Tilja-Milie Vanebo Andersen
Markus Helgen Berntsen
VIGSEL		
Gøril Elisabeth Larsen og Thor Reidar Oterholt
Kine Fjelldalen og Jørgen Eilev Thorkildsen
Anette Hvale og John Harald Haug
Kjerstin Nybakk og Morten Nilsen
Lene Schwanstrøm og Henrik Schwanstrøm
Susanne Steen Hansen og Odd Tveito
Maj Bergerud og Stein Erling Hansen
Guro Wiik Weholt og Stian Lilløy Nilsen
Tanja Byggstøyl Skree og Tor Asbjørn Bjørntvedt
Kine Grue og Andreas Nødtvedt Malme
Veronica Staalen og Thomas Frantzen
Tonje Becher Bjerkelund og Sindre marthinsen
DØDE		
Kristin Haug
Oliver Haram Sandland
Bente Negård Halvorsen
Rolf Kristian Langemyhr
Dorthea Andrea Håkonsen
Gunda Margrethe Rambo
Thea Olise Wierød
Hans Emil Slydal
Frøydis Krokstrand
Emma Hommefoss Olsen
Johan Arnt Sommer Sørensen
Knut Haugseter
Jorild Johanna Hustad
Viggo Riis
Karl Roald Sørensen
Gunhild Marie Olsen
Thorleif Grauer
Kjell Ballestad Nielsen
Richard Hasselblad
Andreas Øvrum
Karin Sofie Nygård
Leiv Johannes Gjervik
Gunnar Johan Realfsen
Eivind Homme
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Borgestad Menighetskontor
Håvundvn. 378. Tlf. 35 50 63 40
Sekretær: Marit Gundersen, Epost:
borgestad.menighet@skien.kommune.no
Kontortid: Tirsdag kl. 10.00–14.30
Fredag kl. 08.30–14.30
Onsdag og torsdag blir telefonen
besvart dersom det er noen
tilstede, eventuelt viderekoplet
til Kirkevergens kontor.
PS! Mandag er presten sin fridag.
Konto menighetsarbeidet:
2610.31.70973
Konto misjonsprosjektet:
2610.14.09383
Menighetsrådets leder:
Solbjørg Meling Lindøe. Tlf. 990 16 294
Arbeidsutvalget:
Solbjørg Meling Lindøe, Sveinung Riis,
Bjørn Sørli, soknepresten
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. 35 50 63 44, 916 94 741
Kateketer: Karin Fjose Olsen
Tlf. 35 50 63 43, 922 85 052
Håvar Norendal. Tlf. 35 50 63 43, 934 45 154
Organist: Hildegun Haukenæs
Tlf. 35 50 63 42, 35 54 01 39
Kirketjener: Torhild Næs Dalen
Tlf. 35 50 63 45, 40 40 65 65
Trosopplærer: Tone Arntzen. Tlf. 98 63 38 21
Kirkevergens kontor:
Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Tlf. 35 58 11 80
Diakoniarbeider: Elsa Eskeland.
Tlf. 41 32 71 28
Hjemmeside:

www.borgestadkirke.no
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Jordens største under?

Nå fikk selvfølgelig en salme med denne tittel
hurtig også folkehumoren på bane, og det ble til
at «Guds menighet er jordens største plunder».
Det var nok mang en menighetsarbeider som
tidvis hadde følt det slik. Og sånn har det nok også
fortsatt. Det er også tidligere slik kommentert i
denne spalte. Kanskje denne «skyggetittelen»
påny kan være en utfordring til oss. Det
foregår for tiden en undersøkelse om hvordan
folk er fornøyd med Kirken og den lokale
menighets arbeid. Det spørres «Hva forventer
du av Kirken og menigheten?» Her er vi ved et
vanskelig spørsmål og problemstilling. For du
og jeg utgjør jo nettopp menigheten. I troen,
sterk eller svak, på at vi står i en større, hellig

sammenheng, er vi jo dem som «strider i Guds
hær». Så er menighetene i statskirken, politisk
og historisk betinget, organisert geografisk.
Det har sine fordeler og ulemper. Det er altså
ikke et fellesskap som en frimenighet basert på
en spesiell lære, ledelsessystem og økonomi.
Det er offentlig ansatte som skal forestå den
kristne opplæring og betjene menigheten, og
det er folkevalgte som skal styre. Men prester,
kateketer, organister og menighetsråd utgjør
ikke et vanlig serviceorgan som skal sørge for
at vi til enhver tid er åndelig på høyden. Vi er et
fellesskap og utfordres til å delta med meninger
og ulik type innsats til dette fellesskapets beste.
Vi kan også tidvis få være passive og bare få ta
til oss når livet vårt gir oss det behovet. Men det
er først og fremst i deltakelse i Gudstjenesten vi
fremstår som Guds folk på vandring, for igjen å
bruke Fangens bilde.
La oss alle tenke gjennom hvordan vi hver for
oss kan bidra inn i dette fellesskapet. Vi kan alle
ta kontakt med prest og andre ledere om våre
tanker og forslag.
En sommer er på hell. Med norsk feriemønster
er vel ikke dette den store kirkesøkings tid. Men
sannelig har det også vært arrangert mange
stevner og leire. Og mange har bidratt til at det
kristne budskap har lydt på ulik vis fra disse
arrangementene og gjennom radio og TV. Ser
vi dette budskapet som det store under, eller er
det bare et plunder for tanken og følelsene? Da
er det en utfordring for Kirken, men også for
oss selv.
Gunnar E. Norby

Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 77897

I 1942 skrev Ronald Fangen salmen
»Guds menighet er jordens største
under». Les denne salmen på nr. 542 i
Norsk salmebok! Det var krig i landet og
Europa, og «verdens skikkelse» syntes i
hast å kunne forgå som Fangen skriver.
Men mens verdens riker kastes ut i den
store usikkerhet, er Fangen trygg i sin
kristne tro på at Kirken, det store troende
fellesskap, alltid er på vei mot den endelige
fullkommenhet. Han ser for seg dagen da
alt hat skal smelte og kjærlighetens hær
skal juble og få se Kristus. Så gir han dette
som trøst i tredje vers. Vi skal riktignok ha
trengsel, men frimodig skal vi kjempe i tillit
til Jesu løfte om at han kommer til oss. Det
er en vakker salme. Sett inn i tiden da den
ble skrevet, er den spesielt meningsfull, men
samtidig like aktuell til alle tider for oss
alle.

