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Kom tilbe Ham Guds under…

G u d stj e n e st e r i B o r g e sta d
17. nov. 26. sønd. i treenighetst.
24. nov. Domss./Kristi kongedag
1. des.
1. søndag i advent
3. des.
8. des.
15. des.

Tirsdag
2. søndag i advent
3. sønd. i advent

22. des.
24. des.
24. des.
25. des.
29. des.
01. jan
05. jan

4. sønd. i advent
Julaften
Julaften
1.juledag
Romjulssøndag
Nyttårdag/Jesu navned.
Kristi åp.dag

12. jan.
19. jan.
26. jan.
02. feb.
09. feb.
16. feb.
23.feb.
02. mars

2.s. i åpenbaringst.
3.s. i åpenbringst.
4.s.i åpenbaringst.
5. s. i åpenbaringst.
6.s. i åpenbaringst.
Såmannssøndag
Kristi forklaringsdag
Fastelavnssøndag

Kl.11.00 Luk. 13.10-17. Nattverd.
Kl.11.00 Joh, 9.39-41. Nattverd/Dåp.
Kl.11.00 Familiegudstjeneste. Matt.21.1-11 «Sangsvalene»,
Speiderne og barn fra «Lys våken». Sokneprest og kateket deltar.
Dåp. Grilling og kirkekaffe.
Kl.19.00 «Håpsgudstjenenste» i samarbeid med Borgestadklinikken.
Kl.11.00 Joh. 14.1-4.Imenes. Nattverd.
Kl.11.00 Matt. 11.2-11 Abrahamsen og kateket Norendal.
Konfirmantene deltar. Nattverd.
Kl.11.00 «De 9 lesninger». Aronsen
Kl.14.00 Luk.2.1-20. Fam.gudstj.. «Sangsvalene» deltar.
Kl.16.00 Luk.2.1-20. Julaftensgudstjeneste. Kirkekoret deltar.
Kl.11.00 Joh.1.1-14. Høytidsgudstjeneste. Kirkekoret deltar.
Kl.11.00 Matt.2.16-23. Nattverd.
Kl.11.00 Luk.13.6-9. Fellesgudstjeneste i Skien kirke. Nattv..
Kl.11.00 Matt. 2.1-12. Juletrefestgudstjeneste. Dåp.
Samling i Kirkestua etter gudstjenesten.
Kl.11.00 Matt. 3.13-17. Nattverd.
Kl.11.00 1.Mos. 1.26-31. Dåp.
Kl.11.00 Luk.18.35-43. Nattverd.
Kl.11.00. Mark. 2.1-12. Dåp.
Kl.11.00. Joh. 6.63-69. Nattverd.
Kl.11.00. Lukas 8.4-15. Dåp
Kl.11.00. Matt. 17.1-9. Nattv.
Kl.11.00. Joh.17.20-26. Familiegudstj. 4-årsbok og dåp. Kirkekaffe.

kirkeskyss
I avisenes gudstjenestelister på fredager vil det bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det
er til kontaktpersonen for 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
Borgestad menighet står som medeier av
Vealøskapellet. En frisk tur til kapellet 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.

Talerliste:
17. nov. Anlaug Haraldsen
24. nov. Nils Helge Rørå
1. des. Arne Øystein Rambekk
8. des. Trond Engnes
15. des. Ole Ragnar Helgen
Kapellet er stengt i perioden 16.desember til
28. februar. Første gudstjeneste blir 2. mars.

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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«Et barn er oss født... »
Juleandakt av Øystein Aronsen

Vi nærmer oss jul og advent. Jeg kan høre
litt klokkeklang og englesang. Jeg kjenner
duften av mat, lys og julebakst. Det er den
høytiden i året som merkes best i byen vår
og i hjertene våre. Det kommer litt andakt
over folk flest.
Advent og jul har tusenårs-røtter og høytiden
beveger oss til kirke, som ingen annen tid i året.
Julen beveger noe dypt i oss.
Profeten Jesaja hvisker gjennom tidevervene «et
barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet
ble lagt på hans skulder, og hans navn skal
være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far
og Fredsfyrste.»
Historien om dette barnet er eldre, mye eldre,
enn hendelsene i Betlehem – og det gjør julen
til noe helt uutgrunnelig.

Ny salmebok til jul?
Nå har kirken fått ny salmebok. Den skal
erstatte de to gamle vi har brukt til nå.
Salmeboka blir tatt i bruk 1. søndag i
advent dersom menighetsmøtet i Borgestad

Profeten Mika lar oss gløtte litt mer inn i dette
underet. Med troens øye ser han langt der
framme fredsfyrsten som skal bli født i lille
Betlehem. Og Mika ser «hun som skal føde»,
han ser Maria. Han ser Jesu komme mange
hundre år før det skjer, og han sier om barnet
som skal bli født «han har sitt opphav i gammel
tid, han er fra eldgamle dager.»
Barnet som ble født omfavner hele vår historie:
Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til
ved dette barnet. Lys og liv ble til i ham.
Jesus vil være ved slutten av vår historie: «Jeg
er Alfa og Omega, den første og den siste,
begynnelsen og enden.»
Juleevangeliet rommer hele tilværelsens
mysterium. Det er ikke rart vi blir beveget.

«Ære være Gud i det høyeste, og fred
på jorden blant mennesker som Gud har
glede i!»

godkjenner at vi tar den i bruk.
Menighetsmøtet blir avholdt, søndag 24.
november i kirken like etter gudstjenesten.
Den nye salmeboka ligger til gjennomsyn
på menighetskontoret. Boka inneholder
også liturgier, kjente
bibelvers og en liten
bønnebok. Den egner
seg godt som årets
julegave.
Ny koralbok (melodier) og
salmebok fra 1. søndag i
advent.)

H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 5 / 2 0 1 3
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Forbønnstjenesten

Nytt om
navn og litt til…

Det skjer forandringer i Skien prosti for tiden.
Geir Bekkevoll som har permisjon fra stillingen
som sokneprest i Borgestad, ble som kjent
gjenvalgt for en ny 4-årsperiode på Stortinget.

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

LA OSS B E
Forbønnsemner:
Desember:
Vi ber for gudstjenester og andre samlinger
i advents- og julehøytiden. Vi legger også
fram for Herren alle dem som i denne tiden
sliter med sorg og savn, ensomhet og andre
livsvansker.
Januar:
Vi ber for skolene i menigheten: Buer skole,
Enggrav, Bølehøgda og Menstad skoler.
Vi ber om at Gud må være nær elever og
lærere og gjøre skolene til gode steder for
trivsel og læring.
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Det betyr at hans vikar i stillingen, Thor Egil
Abrahamsen, fortsetter som vikar for Geir
Bekkevoll inntil Abrahamsen går av med
pensjon, høsten 2014.
Bjarne Imenes som har fungert som sokneprest
i Gjerpen, slutter i denne stillingen 1. januar
2014. Soknepreststillingen i Gjerpen har nett
opp blitt lyst ut og vi regner med ansettelse i
denne stillingen en gang utpå nyåret 2014.
Bjarne Imenes overtar fra 1. januar 2014 som
vikar i stillingen som sokneprest i Brevik for
minst 1 ½ år. Den nåværende sokneprest i
Brevik; Hege Amdal, skal i samme periode
(1 ½ år) fungere som kapellan i Skien.

Endrede sam
arbeidsrelasjoner

Prosten i Skien har bestemt at fra 1.januar 2014
skal Borgestad ha prestesamarbeid med Skien
og ikke lenger ha prestesamarbeid med Gjerpen.
Borgestad menighetsråd har protestert mot
dette siden vi har felles kateket og trosopplærer
med Gjerpen, men vi har ikke vunnet fram.
Det betyr at prester i Skien kommer til
Borgestad de søndagene
soknepresten i
Borgestad har fri.
Til våren blir det
for det meste Hege
Amdal. Selv om vi
har protestert mot
ordningen
ønsker vi Hege og
andre prester hjertelig
velkommen til
Borgestad!
Helg over Borgestad nr. 5/2013

Ny vikarprest i
Borgestad og Gjerpen
I forrige menighetsblad skrev vi at Øystein
Aronsen skulle være vikar i Borgestad i 6
mnd. Vi har tatt en prat med ham for å høre
litt mer om hvem han egentlig er.
Øystein forteller at han er oppvokst på Åfoss,
men at han nå bor på Lagmannshøgda sammen
med sin kone Tonje og deres 3 sønner på 12,
10 og 2 år. De har de siste 6 årene levd en litt
omflakkende tilværelse - litt rundt både i Norge
og utlandet. Nå håper de å slå seg ned her over
litt lengre tid.
Øystein var en tid ungdomspastor i Skien
Misjonskirke. Hva gjorde at du da ville studere
teologi og bli prest i den norske kirke?
- Jeg var med i ungdomsarbeidet i Skien
Misjonskirke i mange år, og etter militæret var
det naturlig å si ja til spørsmålet om fast jobb.
Jeg var ansatt der til 2007 og følte da at det var
naturlig å bryte opp og ta fatt på teologistudiene.
Jeg hadde med meg mange gode erfaringer fra
jobben min der inn i studiet.

med begravelser og gudstjenester. Men jeg vil
også være litt med i konfirmantarbeidet. Vi
har et ønske om at konfirmantene i Gjerpen
og Borgestad skal ha en del felles opplevelser.
Siktemålet med det er å gi dem relasjoner
som kan gjøre det lettere å samle dem etter at
konfirmantåret er over.
Håvar Norendal skal jo vikariere i halv stilling
i Gjerpen, og da blir det naturlig med et tettere
samarbeid mellom de to menighetene.
Jeg takker for en hyggelig prat, og ønsker deg
alt godt for prestetjenesten, både i Gjerpen og
Borgestad.

GVS
(Etter intervjuet er det bestemt at Øystein
kun skal gjøre tjeneste i Gjerpen og Siljan
fra 1. januar 2014.)

Du har vært et år i USA også. Var det en del
av studiet?
- Jeg gikk først 3 år på Ansgarskolen og fortsatte
på MF etterpå. MF har et utvekslingssamarbeid
med USA, og hele familien bodde et år i
Iowa. Der ble også minstemann født – en ekte
amerikaner.
Det var litt kort om deg Øystein. Litt om
Borgestad menighet også. Du har ikke rukket å
være hos oss så lenge, men hvordan har møtet
med menigheten vært for deg?
- Jeg har blitt tatt imot på en veldig positiv og
vennlig måte, og jeg har inntrykk av at det er
mange flotte medarbeidere i denne menigheten.
Jeg kommer til å være her mest i forbindelse
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 5 / 2 0 1 3
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H en dt si den sist
Resultat av menighetsrådsvalget

Et nytt konfirmasjonsår er godt i gang

Halve menighetsrådet var på valg i høst. Valget
falt sammen med Stortingsvalget 8. og 9.
september og kom nok i skyggen av dette.
De som gikk ut av menighetsrådet denne
gangen var: Sveinung Riis, Kjell Gunnar Eik,
Liv Langerød Løberg og Jan Olav Laundal. De
to siste var varamedlemmer.
Innvalgt ble; Tone Christoffersen (ny), Gerd
Solbjørg (Sol) Meling Lindøe (gjenvalgt), Helen
Elise Kortner (gjenvalgt), Jan Erik Haraldsen
(gjenvalgt). Det ble valgt 5 varamedlemmer;
Agnete Mjelland Hafskjold (ny), Tormod
Øvrum (ny), Tore Borgersen (ny), Anna Marie
Øvrum Ramberg (gjenvalgt) og Inge Solberg
(gjenvalgt).
Det nye menighetsrådet har konstituert seg med
Sol Lindøe som leder.
Nestleder blir Jan Erik Haraldsen og kasserer:
Knut Willy Olsen og sekretær: Bjørn Sørli.

8. september var det presentasjon av årets
konfirmanter i Borgestad kirke. Det var en flott
og høytidelig dag i kirken, der hver og en av
de 31 innskrevne konfirmantene i Borgestad
menighet, ble høytidelig presentert med navn.
De kom også fram og mottok Konfirmantbibelen
som skal brukes i undervisningen.
I løpet av konfirmasjonsåret vil vi ha samlinger
i kirkestua annenhver uke. I tillegg skal
konfirmantene være med på ulike gudstjenester,
Good Friday i Fritidsparken, konsert med
Roadservice, leir og fasteaksjonen, for å nevne
noe.
Nytt for dette året er at det vil bli et ganske tett
samarbeid med Gjerpen menighet i forhold til
konfirmasjonsopplegget. Dette innebærer at
Gjerpen og Borgestad har tilnærmet like planer,
og flere av postene der vil være fellestiltak.
Blant annet vil konsert, juleavslutning og leir
til Jønnbu være ting alle konfirmantene i de to
menighetene er sammen om.
Dette blir et spennende konfirmasjonsår! Og
allerede nå, etter kun få samlinger, er under
tegnede takknemlig for å ha blitt litt kjent med
så mange flotte barn/ungdommer. La oss alle
huske på dem med takk og bønn!
Håvar Norendal
(Kateket og konfirmantansvarlig)

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!

Ring 815 33 300 eller skriv en
SOS-melding via www.kirkens-sos.no
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Ny nabogrense til Ekeli
I siste orientering om salget av Ekelieiendommen fikk vi ikke plass til en kartoversikt. Dersom
trykkeriet får frem detaljene skal kartet nå vise den nye grensen mot kirkegården og gravplassen.
Som vi tidligere har nevnt, ble det ikke foretatt en grensejustering da kirkestua ble bygget delvis inn
på Ekelieiendommen. Tilleggsarealet nå er derfor mindre enn kartet synes å gi uttrykk for.

M ENI G H ETS K ALENDEREN

Forbønnstjenesten
Mandag og tirsdag kl. 17.00-19.00 i
dåpssakristiet i kirken.
Babytrall
Judith Omland tar sikte på to kurs til
våren: «De første strofene», for babyer
fra 10 uker til 7 mnd. «Opp og stå, ut og
gå», er for barn fra 7 mnd. til 1,5 år.
Dato for oppstart er ennå ikke bestemt.
Påmelding til vår hjemmeside
«borgestadkirke.no» eller sms til
922 85 052.
Dessertklubben «Sprell levende»
Søndagsskole på hverdager, 2. hver
tirsdag kl. 17.30-19.00 i kirkestua. For
barn i søndagsskolealder (3-4 år og
oppover). Mindre søsken er velkomne.
Voksne kan være med spesielt for de
minste.
For spørsmål: kontakt Karin Fjose
Olsen; 922 85 052 eller 35 50 63 43.
Jentekoret «Sangsvalene»
For jenter fra 6 år og oppover. Øver i
kirkestua hver onsdag kl. 17.30-18.30.
Nye medlemmer velkommen.
Kontakt Hildegun Haukenæs,
3550 0365 eller møt fram på en øvelse.

Julemusikk i Borgestad

• 2. søndag i advent, 8. desember blir det
”Juletoner i adventstid” i kirken kl 18.00.
Lokale kor og korps deltar. Kateket Karin
Fjose Olsen binder det hele sammen!
• Tirsdag 17. desember er det flott jule
konsert med Con Spirit og et balalai
kaorkester!! Følg med i dagspressen for mer
informasjon. Billetter kan også kjøpes ved
inngangen.
• Søndag 22. desember kl 1100 er det
«Ni lesninger» i kirken. Vi synger kjente
julesanger og hører profetiene bli lest. En
gruppe fra kirkekoret deltar, og prest er
Øystein Aronsen.
• Julaften. På julaften deltar ”Sangsvalene”
med julespill og sang på den første guds
tjenesten kl 14.00, og kl 16.00 blir det
instrumental og orgel.
• 1. juledag er det stor festgudstjeneste.
Kirkekoret deltar med masse julemusikk
ledsaget av trompetmusikk. Dessuten får vi
«O hellige natt ” fra tårnet, - hvis det ikke er
for kaldt da!

Juleverksted

Lørdag 7. desember kl. 12.00-14.30.
Vi lager julepynt, julegaver og julekort. Ta
gjerne på hobbyklær.
Pris kr. 50,- som dekker materiellet vi bruker.
Velkommen til små og store.

Kirkekoret
Øver i Kirkestua hver onsdag kl.19.0021.00. Oppstart over nyttår.
Åpen kafé
i Kirkestua hver tirsdag kl.11.00-13.00.
Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig prat.
Tre glade jenter som i 2012 fikk med seg flotte enger.
I år er det nye modeller som venter på at du lager de.
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Lysvåken for alle 11-åringer, 30.11-1.12

Velkommen til en spennende natt i kirken med
mye gøy. Det blir besøk av Trygve Wikstrøm
som forteller om Samuel som lå i tempelet.
Trygve er en forteller med latteren på lur.
Det blir vandring i mørket, mye god mat og
lørdagsgodt. Noen overraskelser blir det. Når
søvnen kommer krabber vi ned i soveposene.
Påmelding via vår hjemmeside:
borgestadkirke.no.

«Håpsgudstjenenste» 3. des. tirs kl.19
I samarbeid med Borgestadklinikken.

Juletrefestgudstjeneste

Søndag 5. januar kl. 11 er det juletre
fest
gudstjeneste. Vi samles først til en kort guds
tjeneste i kirken. Vi går rett over til kirkestua
hvor vi fortsetter med gang rundt juletreet.
Det blir julefortelling om snekker Andersen
som møter julenissen. Servering av gløgg, saft
og pepperkaker. Vi venter spent på om de tre
visemenn finner fram i år.

”Vi over 60”

• 6. desember kl. 18.00
”Gla´sang” fra Gjerpen synger.
Andakt, utlodning og servering av grøt.
Skyss: tlf. 35 50 03 16
• Første samling i 2014 blir:
7. februar kl. 18.00: Program v/
Michael Mizidi fra Siljan (Kongo)

Menighetens årsmøte

Blir avholdt 30. mars etter gudstjenesten kl.
11.00.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan
meldes til menighetskontoret eller direkte til
leder Sol Meling Lindøe, tlf. 990 16 294.
Neste menighetsblad kommer ut i
månedskiftet jan/februar 2014.

Besøk vår hjemmeside:

www.borgestadkirke.no

Gamle brev forteller historie
For en tid siden fikk jeg telefon fra Ragnar
Dahl i Oppegård. Han arbeider med
familiens historie og hadde funnet et brev
hvor det sto litt fra byggingen av Borgestad
kirke. Det dreide seg om en steinhugger, og
Dahl lurte på om jeg vet noe om han. Men
fra vårt arbeid med jubileumsboken har vi
ikke informasjon om mannen, men navnet
vi hadde er Gustav Andersen. Nå vet vi
at han het Gustav Andersson og var født i
1853 i Sverige. Han dro til Norge i 1881 og
arbeidet som steinhugger ved byggingen
av jernbanen ved Eidsvoll og forskjellige
andre steder. I folketellingen for 1885 bor
han i Duestien i Skien hvor hans bror Carl
som også er steinhugger, bor. Han jobbet
også på kirken, men navnet er i boken
skrevet med «K».
Det nevnte brevet er skrevet i Bergen av
Gustavs datter Aida Bruun Hansen i 1971.
Fra dette har jeg plukket det følgende i litt
bearbeidet språkform:

«Jeg har et stort pent bilde av kirken pappa
bygde. En fotograf i Skien solgte det til
meg. Einar Jensen het han. Så koselig å se
på og jeg mindes alle lykkelige dager der
som barn. Husker jeg gikk ærend for pappa
helt til Porsgrunn, pluss min jobb å gå ned
på kontoret til Gunnar Knudsen, levere
inn en veske med alle papirer pappa hadde
skrevet. Det var utlønning til alle folkene
som arbeidet på kirken. Kontorsjefen la
pengene i vesken, og jeg ruslet gjennom
skogen med alle pengene som pappa da satt
og lønnet ut. Han strøk meg ofte over håret
og sa: «Hva skulle jeg gjort uten deg, du er
så lett på foten».
Vi lekte mye på Ekeligården hos Buer. Der
bodde en prestefrue med datter Bergliot. Vi
var mye sammen. Så bodde Hans Buer i 1.
etasje, hans far var stor trelasthandler.»
Gunnar E. Norby

Høsttakkefest

Kateketens
side

Trosopplæring
i Borgestad
menighet
Dette har skjedd:

En dag vi kom på jobb var det to sauer
som trengte et nytt hjem. Vi kan meddele
den glade giver at nå har sauene kommet
sammen med en fin saueflokk. De gleder
seg til å komme fram til Betlehemsmarkene
når julevandringene starter opp igjen. Takk
for sauene.

Det ble en vellykket høsttakkefest i september.
Kirken var pyntet utrolig vakkert av Gina
Oxum. Jentekoret og kirkekoret sang. Karin
Fjose Olsen inspirerte alle til å begynne med
hjemmekompostering som et ledd i å ta vare på
den jorden vi har fått i gave av Gud. Det var helt
fult på kirkekaffen som bygdekvinnelaget laget.

Gudstjeneste i knehøyde

Det myldret av liv under gudstjenesten. Det ble
trallet og danset i kirken denne dagen. Det var
mange som kom til kirken og var med på denne
spesielle gudstjenesten. Det tar litt tid før de små
blir med i dansen, men når vi kommer i gang
er smilet der med en gang. Det var spesielt da
Hanna på 9 år leste tekstene i forbindelse med
dåpen. Etterpå ble hun døpt. Det er første gang
noen har fått applaus for å lese dåpstekstene så
vakkert.

Babytrallkurs

Høstens babytrall kurs er gjennomført. Musikk
når inn i hjertene våre enten vi er små eller
store. Årets kursgjeng ble spesielt glad i dansen:
Hjertevenn. Vi takker Judith E. Omland som
igjen hadde et flott kurs for vår menighet.

Foto: Guri Veel Svendsen.

Kateket Karin Fjose gleder seg til å ta i bruk sauene på jule
vandringene i adventstiden
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Furuheim Grendehus
Utleie Tlf 41 24 74 80
Trivelige lokaler, rimelig leie
Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper
Øvings og møtelokale for foreninger

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

HOELS

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.

Borgestad
Tlf.: 35 50 96 00
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Kverndalsgate 6
Tlf.: 35 90 57 90

Fax: 35 53 10 42
Mob: 909 50 035
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Borgestad menighet trenger støtte
Giroblankett

I dette nummer av menighetsbladet har vi lagt
inn en giroblankett. Det koster å gi ut bladet og
det koster å sende det ut til alle som bor utenfor
menigheten og som får det i posten.
Vi ber derfor om en gave til bladet og håper
mange benytter seg av giroblanketten. Hjertelig
takk!

Trenger menigheten støtte?

Men også annet menighetsarbeid trenger støtte.
«Hvorfor skal vi støtte menigheten?» er det
noen som tenker, «dere får jo det dere trenger
av stat og kommune.»
Det er rett at vi får det meste fra stat og
kommune, men ikke alt. Menigheten må selv
dekke 20% av lønnen til organist og hele lønnen
til diakoniarbeider i 20% stilling. Babytrall og
annet arbeid for barn og unge trenger også
tilskudd.
Hvert år må vi selv bidra med fire-fem hundre
tusen. Men vi tror det er vel anvendte penger.

Fast givertjeneste

Midlene vi trenger kommer fra kirkeofringer,
tilskudd fra legatfond, julemesse og ikke minst
en fast givertjeneste. I dag har vi nærmere 35
personer som har forpliktet seg på å gi et fast
beløp hver måned eller sjeldnere. Det gir ca.
125.000.- kroner pr. år.
Kan du tenke deg å bli fast giver?
Da kan det enkelt gjøres ved å ta kontakt med
menighetskontoret fredag eller tirsdag, eller
fylle ut svarkupongen på neste side og sende
den i lukket konvolutt til kontoret. Da blir du
med i det som de fleste er kjent med og som
kalles

Det gis skattefritak på 28% av gaven hvis en
gir mer enn kr. 500.- pr. år og ikke ut over
kr. 12.000.- Da må personnr. oppgis og vi
besørger innberetning til skattemyngdighetene
hvert år. Navn, adresse og personnummer blir
ikke utlevert til andre.
PS. En kan selvsagt sende enkeltbeløp og gi
gaver til menigheten uten å opprette AvtaleGiro.
Takk til alle givere!

Elsa Eskeland,
menighetens diakoniarbeider

Elsa er ansatt i 20% stilling og lønnes bl.a.
gjennom givertjenesten.
Hva går din tjeneste ut på?
- Hver høst og vår har vi faste samlinger «Vi
over 60». Sammen med diakoniutvalget har
jeg ansvar for det praktiske og å hente og kjøre
hjem eldre som ikke kan komme på egen hånd.
- Mye av tiden går med til besøk til eldre og
syke. Jeg organiserer også besøkstjenesten i
menigheten og ordningen med blomsterhilsen
når noen fyller 80, 85, 90, 95 og 100 år. Det
er mye ensomhet. Kjenner du noen som ønsker
besøk, så kan jeg kontaktes på tlf. 41 32 71 28.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er den enkleste og billigste måten
både for oss og for den enkelte. Da trekkes et
fast beløp fra din konto. Du har like god oversikt
som før og kan enkelt kontrollere at rett beløp
er trukket ved kontoutskrift, på kontofon eller
i nettbanken. Ønsker du å stoppe betalingen er
det bare å ta en telefon til banken.
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Elsa Eskeland er ansatt i 20% stilling som diakonimed
arbeider i Borgestad. Elsa har ansvar for å organisere
besøkstjenesten i menigheten og går selv mye på besøk, Det er
menighetens ansvar å lønne diakoniarbeideren gjennom bl.a.
givertjenesten.
Helg over Borgestad nr. 5/2013

Brødrene Eie, Bøle

Engrav Blomster

Tlf. 35 50 06 80

Borgestad
Tlf. 35 50 04 66

Eriksrød Stenhuggeri

Odd’s Bok og Musikk

Mælumsveien 18, Skien
Tlf. 35 52 20 82

Kr. bokhandel
Tlf. 35 53 00 25

Salong Gregorius

v/ Kjerstin Zimarseth
Greg. Dagsonsgt. 220
Tlf. 35 50 17 70

Borgåsen Blomster
Tlf. 35 50 13 10

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

Svarkupong
Jeg vil gjerne gi min støtte til Borgestad menighet med kr.
Pr. måned
Pr. kvartal
Pr. halvår
Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er:

For firma/bedrifter skrives organisasjonsnummer:

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte
AvtaleGiro (mer kostbar for Borgestad menighet).
Iht Personalopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter Borgestad menighet, vil vi oppbevare
informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden
kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn
og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt
skattefradrag.

Jeg ønsker å benytte

Beløpsgrense pr. trekk

Mottaker:
Borgestad menighet

Navn:

Mottakers konto:
2610.31.70973

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Beløpet trekkes den 20.nde i måneden
Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Borgestad menighet sparer bankgebyr.)

Sted:

Dato:

KID (fylles ut av Borgestad menighet)

Årlig

(Må være samme gavebeløp eller høyere)

Adresse:
Postnr/sted:

Underskrift:
Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

Borgestad menighet

Håvundveien. 378, 3711 Skien

H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 5 / 2 0 1 3
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Spørreundersøkelse

Menighetsutvikling
i folkekirken
Siden høsten 2011 har Borgestad menighet vært
med i et prosjekt sammen med Siljan, Gjerpen
og Brevik. Prosjektet er i regi av Kirkerådet
og Menighetsfakultetet og kalles «Menighetsutvikling i folkekirken» (MUV). Det går over
3 år og skal hjelpe oss til å se på menighetens
historie og kartlegge hvordan folk opplever
menigheten i dag. På bakgrunn av dette får vi
så hjelp til å arbeide videre med strategier og
satsningsområder.
Arbeidet lokalt har vært ledet av en styringsgruppe på 5 personer: Jan Erik Haraldsen, Beate
Øvrum, Sol Meling Lindøe, Karin Fjose (kateket) og Thor Egil Abrahamsen (sokneprest).
Styringsgruppa deltar i halvårlige «dialogkonferanser» sammen med de andre menighetene.

Hva har skjedd
til nå?

Det første vi ga oss i kast med var å se nærmere på Borgestad menighets historie. Hva har
vært viktige begivenheter ? Det at kirken her
nede ble bygget i 1907 var et avgjørende skritt i
retning av en selvstendig menighet. Lekmannsbevegelsen sto sterkt i Borgestad og Gjerpensdalen. Nå er bedehusene her solgt og kirken
samler nå folk. Hva har det betydd for menighetslivet? Høsten 2011 prøvde vi å kartlegge
menighetens historie bl.a. med en stor plansje
som lenge hang i kirkestua.
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Våren 2012 gjennomførte vi en spørreundersøkelse i menigheten. Det kom inn 61 svar fra
bl.a. konfirmantforeldre, kormedlemmer og fra
den faste kjernen i menigheten. Samtidig med
dette ble utvalgte personer intervjuet. Det var
både aktive og mer passive medlemmer av
menigheten.
Svarene spriker selvsagt; Borgestad er en sammensatt menighet. Mange var fornøyde og
opplevde å bli sett. Noen målbar lengsler og
forventning om endring. De aller fleste savnet
ungdomsarbeid og innslag av unge familier i
menigheten.
Resultat av undersøkelsene er gjennomgått av tre
personer utenfor menigheten og samlet i et lite
hefte ; «Rapport fra ledergruppen til Borgestad
menighet, 2012.» Heftet kan fås på menighetskontoret.
På en temakveld i oktober ble rapporten presentert. Det ble en god og interessant samtale.

Veien videre
Våren 2014 vil styringsgruppa og menighetsrådet utarbeide målsettinger og strategier for det
videre arbeid i menigheten. Hva skal vi satse på
i årene som kommer? Hva må vi gjøre for å få
et tilbud for ungdom etter konfimasjonstiden?
En menighet er mer enn et kirkehus og en samling mennesker. Det er også et sted hvor Gud
samler oss. Hvordan kan Borgestad menighet bli
et bedre sted der mennesker kan finne et åndelig
fellesskap og vokse i troen? Borgestad menighet oppleves av de fleste som en god menighet
og vi har mange utfordringer å ta tak i ..
Gjennom dette prosjektet håper vi på å få hjelp
til å satse på de rette tiltakene.
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KIRKE OG HJEM
Døpt

Silia Isabell Lønberg Andersen
Mille Fredrikke Hansen Jakobsen
Simon Nærum
Jakob Lie Kverme
Leah Løkås-Jensen
Malin Glomsrud Studsrød
Torje Langrød Bergstrøm
Ludvik Weholt Lilløy
Synne Isabell Limi Nilsen
Hermine Marie Revheim
Vincent Waage
Aida Sandersen-Tovslid
Olivia Jacobine Hjallum
Hannah Aurora Hjallum
Tilde Malou Johansen
Fillip Holte Vilhodd

Ektevigde

Solveig Haugnes og Knut Sukkestad
Ragnhild Høye Svendsen og Stian Ballestad
Ingvild Bjørkum Knutsen og Øyvind Westergård
Cathrine Vardemann og Alexander Remi Deila
Lene Jørgensen og Richard Martens Sørensen
Silje Kaarstein Nielsen og Jon Magne Moan
Jasmin Helen Nøddebo og Tor-Erik Nøddebo
Elin Valle Pettersen og Kristian Mørk
Marte Grande Østby og Bjørn Amund Fegstad
Stine Gulbrandsen og Sindre Jahr Stanghov

Døde

Vidar Strander
Grethe Falk
Jenny Marie Augestad
Haldis Skifjell
Kristine Langeland
Talleiv Gjermund Olav Skredtveit
Bertha Stjernholm Dalene
Bertine Marie Amundsen
Ellen Hanssen
Frank Olsen
Ingetrude Ulve
Erna Baugerød
Anny Margrethe Young
Olav Halvorsen Hagen
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BORGESTAD MENIGHET
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
Mandag, 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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Meditasjon
rikere spekter av meditasjonstilbud, ikke
minst takket være kristne retreatsteder som
er etablert. Disse tilbyr opphold i stillhet,
bønn og kontemplasjon. I dag praktiserer
mange kirkesamfunn og frikirker ulike
former for slike stille stunder. Tanken bak
dette er å hjelpe mennesker i å fordype seg
i sin gudsrelasjon så Kristus mer preger
vår tanke, vårt sinn og våre handlinger.
Nå ser vi også nye meditasjonsbegreper
og tilbud på «livssynsmarkedet». Ulike
avspenningsmetoder og i det siste, såkalt
»Mindfullness» eller årvåkenhet, er
tilbud til stressede mennesker. Noen av
metodene bygger på kvalifisert medisinsk
innsikt. Kirkens oppgave her er å veilede
folk i at kristen meditasjon ikke bare er
svar på kroppslige og sjelelige behov,
men den skal være hjelp til å styrke og
utvikle vår relasjon til den treenige Gud.
Vår hverdag er preget av mengder av
påvirkning, forventning og krav. Slitne
var nok folk i tidligere tider også. Men
mon tro om ikke stresset som det tales
så mye om nå, er resultat av en oppjaget
hverdag full av inntrykk, forventninger
og en eksistensiell eller åndelig uro.
Meditasjon i en eller annen form er her
et tilbud som passer for noen, men ingen
snarvei til lykke eller trosvisshet. Men
en daglig stille stund med en bibeltekst,
en salme eller i bønn, er en god kristen
tradisjon som vi alle kan ha glede av. God
adventstid!
Gunnar E. Norby

Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 82392

Meditasjon betyr å reflektere over,
betrakte, vurdere. Kristen meditasjon har
røtter i jødedommen i førkristen tid. Om
Jesus leser vi at han «trakk seg tilbake til et
stille sted» og ba. Fra 300 tallet og utover
vet vi at meditasjon var praksis både i
klostrene og blant kristne eneboere som
levde tilbaketrukket i ørkener i Midtøsten.
Denne praksis for fordyping i det kristne
budskap er opprettholdt til denne dag i
klostre og hos enkeltpersoner. Men med
reformasjonen forsvant den gradvis i de
protestantiske områdene. Praksisen ble
imidlertid ikke helt borte her og er kjent
som «den stille stund» som mange kristne
har praktisert gjennom generasjoner. På
1900 tallet dukket meditasjonspraksis opp
igjen, antakelig som et resultat av kriger,
andre katastrofer og av møtet mellom
vestlig sekularisme og Østens åndelige
praksiser. En av disse metodene er den
sekulære meditasjonsbevegelsen ACEM.
Denne er blitt benyttet av mange som
en velfungerende avstressingsmetode.
Misjonæren Karl Ludvig Reichelt var
en av de første som ivret for meditasjon
i Den norske kirke på begynnelsen
av 1900 tallet. Han hadde lært dette
i sitt misjonsarbeid blant buddhister.
Men han fikk ikke stort gjennomslag i
sitt miljø i sin tid. I mellomkrigstiden
innførte prestefellesskapet Ordo Crucis
meditasjon blant sine medlemmer. Biskop
Tord Godal som var med der, skrev
sin doktoravhandling om meditasjon.
Oxfordbevegelsen praktiserte også «stille
stund» hvor en skrev ned sine tanker. Fra
1950-årene og fremover ser vi et stadig

