Visitasmelding
Skien sokn i Skien prosti 2-6.4.2008.
Skien menighet hilser Agder og Telemark biskop: Guds nåde og fred.

Inngang
Velg hvilken innfartsåre du vil det er tvende kirketårn som tar oppmerksomheten
Lyssatt av Snøhetta
rager det korstegn over Skien
En vakker stjerne over tårna
kan du også se i spesielt nattlys
Byens forfedre realiserte drømmen:
la byen leve og hvile under et nakent kors,
velsignelsens tegn
Uansett hva slags Babels tårn,
spektakulært, himmelstormende
byens politikere ønsker seg bare kirkens korstoppede tårn
vil hilse byen god morgen
og god natt
Katedralen - endestasjon på ”lysløypa”
fra Tollboden og lysfontenene i elva
Vannspeilet med det alltid levende vann,
fra fossen og fra fontenene –
ikke bare inngangsporten til Telemark fylke –
men også symbol på dåpsvannet
som porten til livet, det evige liv
Ved lysfontenene ligger Klosterøya,
gamle Gimsøy kloster,
midtpunkt og drivkraft
i middelalderens næringsliv og kirkeliv
Skien by og Skien sokn –
solid rammet inn
av vitnesbyrd om kristen tro og skikk
For hos deg er livets kilde –
i ditt lys ser vi lys
Salme 36,10.

Biskopen skal møte Skien sokn med dyp respekt for troens historiske nedslag og med trygg
tro på at Kirkens Herre fortsatt vil vokte byen, ja velsigne den også i kommende generasjoner.
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1. Innledning
Visitasmeldingen tar utgangspunkt i tilsendt mal. Soknepresten har funnet det strategisk riktig
å ta inn malens pkt. 7; om arbeidet i menigheten, som et profilkapittel tidlig i
visitasmeldingen. Det er denne delen menighet og stab ønsker å ha dialog med biskopen på.
Denne utgjør nå meldingens kapittel 3 og integrerer informasjon om gudstjenestelivet og
samarbeidsrelasjoner.
Visitasmeldingen er bare i liten grad tilbakeskuende. Dette har sammenheng med at
soknepresten tiltrådte 15.10.2007 og at menighetens fokus stort sett er rettet mot mål,
strategier og tiltak i framtida.
Soknepresten har hatt spesiell god hjelp av kirkeverge Jorunn Fliid og sekretær Elin Helgen i
utarbeidelsen av meldingen. Deler av meldingen er gjennomgått i stab og menighetsråd, men
soknepresten hefter for meldingen i sin helhet.
Siste visitas i Skien sokn var 9-13.4.1997

2. Soknet
2.1. Grenser, folketall og kirkemedlemskap
Skien sokn omfatter sentrumsnære strøk. Soknet avgrenses av Telemarksvassdraget med
Damfoss og Skienselven, strekker seg opp på høydedraget mellom byen og Gjerpensdalen og
har grense til Gjerpen sokn rett nord for jernbanestasjonen. Grensene er regulert slik at den
nye Mæla ungdomsskole ligger i Skien sokn. Det er trykket nye kart og kommunen kan levere
tallmateriale for Skien sokn. Gjerpen kirke liger for øvrig rett utenfor Skien sokn.
Det er behov for en grenseregulering mot Gimsøy sokn slik at Klosterøya blir liggende i
Skien sokn.
Folketallet pr. 31.12.2007 er 10 142 hvorav 7442 er medlemmer/tilhørende Den norske kirke.
(73,1 %). Pr. 1.1.1995 var tilsvarende tall 8916 innbyggere og 6554 medlemmer (73,5 %).
Folketallet i Skien sokn øker år for år. Medlemstallet pr. 1.1.2000 var 6905, pr. 1.1.2004 var
tallet 7172.

2.2. Lokalsamfunn – kultur – samfunnsliv
Skien sokn består av ett sentrumsstrøk med kirker, forretninger, kontorer og boliger, og femseks større boområder. Det er idrettsanlegg på Bakken (Grane), Falkum (Skagerrak arena),
Nordre bydel (Banejordet/Skien Ballklubb), Bratsberg (Storm og Skidar). Siden sist visitas er
boligområdet Bakken i stor grad renovert og bygd ut. For øvrig er det mest tiltetting i
menighetens boligstrøk.
Siden Skien kirke, de fleste store frimenighetene og Ibsenhuset ligger i Skien sokn, og
Kulturskolen stor sett driftes i sentrum, foregår svært mye av det aktive kulturlivet innen
soknet. Ibsenhuset er fortsatt et attraktivt sted for lokale og nasjonale artister, men begynner å
bli slitt. Flertallet i kommunestyret har ønsket å bygge et hotell på 14 etasjer ved Ibsenhuset
for å reaktivisere miljøet rundt dette. Kommunen er nå i gang med en ny Kulturplan for 20082012 og 2008-2020. Skien sokn er aktive inn mot planarbeidet.
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Kulturen er preget av en blanding av gammel, muligens god ”harry”-kultur knyttet til byens
utesteder hvor by og land møtes, en stor interesse for kombinasjonen klassisk og
populærmusikk knyttet til kor, korps, musikkskole og Ibsenhusets gjester, og en viss interesse
for kunstopplevelser knyttet til store oppføringer i Skien kirke, kunstgallerier og utstillinger i
regi bl.a. av Skien kunstforening. En by på 50 000 mennesker vil selvsagt romme mennesker
fra alle samfunnslag og alle typer kulturuttrykk, men det er noe udefinerbart, noe ”skiensk”
som jeg mener Kolbjørn Falkeid klarer å få fram mellom linjene i sitt dikt Broder Åge. Det
gjengis derfor her:
Broder Åge
”hur en människa ser ut betyder inte mycket” (Pär Lagerkvist: Barabbas)
Jeg liker deg, broder Åge
fordi du ser nifs ut og derfor sympatisk
med boksernesen, kinnskjegget og de kulerunde sjimpanseøynene.
Liker deg
fordi du er enfoldig som fiskeren Simon og sjømannen Jakob
og likevel visere enn de vi kaller lærde. Du vet
vår tro på kunnskapens tre ble blåst bort
da de tyske professorene som knasket mer frukt
enn folk flest, fikk mageknip
og salutterte for Hitler i 33. Liker deg
fordi du er saftig som tollere og syndere. Liker deg
fordi du har overvunnet fylla så overbevisende
at du snubler i fuktige tilbakefall rett som det er
og blir slaktet av revyskribenter og sensasjonsaviser
som en sau i fårikålstida. Liker deg
fordi du spiller elektrisk gitar, plukker opp ordene fra fortauene
og ber kameraten din, han Gud, om å være nådig mot Skien,
Telemark og til og med hele Norge når du ser stort på det.
Liker deg
fordi du er bajas i show-biz
og sikkert ikke har et frossent hjerterom.
Mange går rund med sure tyttebær i brystet, vet du,
og prater kaldt og kvast som en haglskur. De
tas alvorlig og styrer verden. Du
styrer knapt deg sjøl, veiver bare med armene, tyder
tungetalere og er frekk nok til å være menneske.
Nå eldes du, broder Åge, vagabond
mellom mannskapslugarene akterut og han på brua. Du pendler
mellom jord og stjerner, en hjemmebakt navigatør
uten så mye som et kystskippersertifikat.
Jeg er sikker på at du ikke er rotaryaner,
men omgås skjøger som han fra Nasaret.
Du har ingen sjanser, mann.
Jeg liker deg.
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Samfunnslivet er preget av relative stabile forhold knyttet til industribedrifter som ABB,
samling av fylkesadministrasjon og fylkeskommune på Mæla og en kommunal
organisasjonsstruktur uten for mange eksperimenter. Det mest dramatiske i byens
samfunnsliv på mange år var nedleggelsen av Norske Skog – Union fabrikker. Men den ligger
for tiden like utenfor soknets grenser. Det var en historisk milepæl. Klosterøya får nå en helt
annen type industri. I hvilken grad dette vil prege vårt sokn, er det for tidlig å uttale seg om.
Ellers er området utenfor rådhuset, Bryggene, nå bygd ut med hotell og boliger.
Skien lider under for dårlig kommunikasjon mot Oslo. Rett nok går det både buss og tog
meget regelmessig, i hvert fall buss, men avstanden er noe lang og både vei og bane for dårlig
til at Skien kan være et attraktivt område å etablere seg i for en del type bedrifter og
arbeidstakere.
Det er en videregående skole i soknet, to barneskoler og en nybygd ungdomsskole; Mæla,
som ligger på Nordre Falkum. Skolene drives godt. Det er et savn at det ikke er noen
høyskole i Skien.

2.3. Tilknytning til kirken
73 % tilhører den norske kirke. Sett i lys av frikirkelighetens tradisjonelt meget sterke stilling
i byen (i hvert fall åtte lokaler i Skien sokn), holder tallet seg relativt stabilt. Det er synagoge
og moske innenfor soknets grenser. Medlemsprosenten har holdt seg over en 12 årsperiode
tiltross for betydelig tilflytting av innvandrere til soknet. Antall utmeldinger varierer. Det er et
snitt på 19 utmeldinger pr. år de siste fem årene, se vedlegg 1.

3. Menighetsrådet og arbeidet i menigheten
3.1. Navneliste på menighetsrådsmedlemmene
Guri Berntsen
Gerd Kongstvedt Skjerven
Inge Apneseth,

leder, styringsgruppen for trosopplæring
nestleder, økonomiutvalg, diakoniutvalg, arrangementskomite
sekretær, red. menighetsbladet, Skien kirkes musikkutvalg,
diakoniutvalg
Susanne Rimestad
repr. i Kirkelig fellesråd, økonomiutvalget, kontakt for
psykisk utviklingshemmede, repr. til menighetens
korttidsbarnehage
Gustav Søvde
økonomiutvalg
Ivar Skifjeld
(undervisningsutvalg, gudstjenesteutvalg)
Sigurd Skau
diakoniutvalg, arrangementskomite
Inger S. Fredriksen
misjonskontakt, arrangementskomite
Gunnar Thelin
diakoniutvalg, menighetsbladet
Anne Berit Steinseth
vararepr., vara til Kirkelig fellesråd.
Kristi Vala
vararepr.
Ragnhild Strøfjord Kjellsen vararepr.(gudstjenesteutvalg)
Ilona Carlsen
permisjon
Gry Stavnes Olsen
permisjon
Representasjon i samarbeidende organisasjoner:
Amathea
Kristin Vala
Kirkens SOS
Anne Berit Steinseth, Kristin Vala (vara)
Skien Diakonale Senter
Sigurd Skau, Kristin Vala (vara)
Vealøs kapellråd
Ivar Skifjeld, Inger S. Fredriksen
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Skien menighet er fritatt for representasjon i Solmyrås kapellråd.
Kontaktpersoner for øvrig:
Bibelkontakt
Kirkens Nødhjelp

Gudrun Svendsen
Han Otto Jagels

3.2 Generell vurdering av menighetslivet
Menighetens strategiplan, vedtatt 27.9.2005, danner grunnlaget for vurderingene. I tillegg
kommer inntrykk fra menighetsråds og stabssamling i november 2007 og fra det løpende
arbeidet i råd og stab. Fokus settes på
- Skien kirke som menighetens storstue
- Dåps - og trosopplæring
- Diakonalt arbeid i endring
Menighetsrådet hadde 11 møter og behandlet 127 saker i 2007. Rådet fungerer som et
styringsorgan og har organisert seg med utvalg som følgende menighetens løpende drift.
Menighetsrådet ønsker å beholde strukturen med utvalg knyttet til sentrale arbeidsområder.
3.2.1 Skien kirke som menighetens storstue
Mål
Menigheten har som målsetting
”å være en kirke som virker samlende på befolkningen og innbyr til gode
fellesskapsopplevelser i byen vår”.
Gudstjenestelivet
Med en katedral som Skien kirke er det naturlig at gudstjenstelivet er det viktigste uttrykket
for menighetens liv. Målet er
”å være en menighet med rom for tilbedelse, forkynnelse og fellesskap i et rikt og
inkluderende gudstjenesteliv.”
Gudstjenestelivet i Skien menighet er omfattende, her er noen opplysninger og erfaringer:
• Det legges vekt på samarbeid mellom kirkevert, klokker, kirketjener, organist og prest
i forberedelsen av søndagens gudstjenester.
• Søndagens gudstjenester er en kombinasjon av gudstjenester ut fra gudstjenestebokens
liturgi og gudstjenester hvor deler av denne er stedegengjort.
• Det arbeides målrettet og mye med sesongtoppene, spesielt advent/jul og påske.
Påskenatt feires i kirken og det er morgensang på Kapitelberget kl.0700 påskedag.
• Det musiske elementet i liturgien står spesielt sterkt i Skien, knyttet til det store
Jørgensen-orgelet og kirkens organister, korledere og kor.
• I år er det, i henhold til strategiplanen startet opp minimum to Ung Messe pr. semester.
Disse avholdes søndag kveld.
• Familiegudstjenestene har dessverre få barn fra eget barnearbeid å spille på. Det vil bli
arbeidet videre med å finne de rette formene på disse gudstjenestene, i tilknytning til
menighetens øvrige arbeid.
• To søndager pr. år arrangerer Skien Metodistmenighet og Skien menighet felles
gudstjenester; Nådens fellesskap.
• 2.pinsedag er det gudstjeneste i kirkesamlingen på Telemark Fylkesmuseum.
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Det er opplegg for alle onsdagene i fastetida. Inntil i fjor var det opplegg for
Evensong. I år prøves det ut et opplegg kalt ”Vintergleder i fastetid”, mer i tråd med
strategiplanens ønsker om ”kor - treff”.

Konserter og andre sang/musikkarrangementer
Et mangfoldig konserttilbud er med på å gjøre kirken til menighetens storstue.
• Skien Kantori og Jentekoret er kirkens egne kor og deltar ved gudstjenester og med
egne konserter. Oppslutning om og utvikling av korene har variert fra år til år siden
siste visitas. Akkurat nå arbeides det for å bygge opp igjen Kantoriet. Organistene
arrangerer orgelkonserter.
• Menighetsrådet og stab videreutvikler ”syng sammen i Skien kirke” – kvelder. Et
forsøk i fjor høst på en sang, musikk og lyrikk – kveld slo godt an. Dette kommer i
tillegg til et omfattende konserttilbud preget av klassisk musikk.
• Kirken leies bort til mange større konsertarrangementer, ikke minst i adventstida, før
påske og under en brass - festival i april. Tilsvarende gjelder kor – festivalen (ikke er
årlig).
• Våren/sommeren 2008 er det 18 konsertarrangementer i Skien kirke.
Kirkestue bak i kirken
Kirken som menighetens storstue kommer også til uttrykk ved den ombygging som er gjort
siden siste visitas. Det er tatt ut benker bak i kirken og satt inn tilpassede stoler og bord slik at
kirkekaffe og andre arrangement som konfirmantforeldremøte, fortellertime for barn, samling
for grupper som vil se kirken osv kan skje bak i kirken ved lysgloben.
Omvisning i kiken
I løpet av året er det også en viss omvisningsvirksomhet med program. Det gjelder faste
grupper som Fremmedspråklige, Uthaugen skole, to grupper med autister og
barnehager/skoleklasser. Men også turoperatører og andre legger kirken inn i sine konsepter.
Dette er med å åpne kirken for befolkningen. Kirken er åpen med guiding sommerstid.
Livsløp - perspektivet
Menighetsrådets mål for de brede kontaktflate er å være i en stadig refleksjon over og
bearbeidelse av møtet med medlemmene i et livsløp - perspektiv, ikke minst gjennom
kirkelige handlinger. Antall gravferder i løpet av et år, 141 i 2007, vitner om hvor viktig dette
er. Samtidig melder menigheten at den nå på nytt gjennomgår sine opplegg for dåp og
dåp/trosopplæringen, se nedenfor.
Samarbeid med andre menigheter og organisasjoner
Det er en tradisjon i Skien menighet å utvikle gudstjenester sammen med andre menigheter og
organisasjoner. Dette går noe i bølgedaler, men samarbeidet med Skien Metodistmenighet om
Nådens fellesskap, med Skien KFUK/M om deres kirkesøndag og med Frimurerlosjen om
Johannes døper - søndagen (3.s.i advent), er hjørnesteiner i gudstjenestelivet. Medlemmene av
nevnte losje bidrar også mye til praktisk hjelp ved mange andre gudstjenester i løpet av året.
Tilsvarende gjelder Marialosjen. Dette er meget verdifullt for menigheten.
Den Evangelisk – lutherske frikirke har for tiden ikke menighet i Skien sokn. DELK har sitt
kirkebygg i soknet, men det er ingen formalisert kontakt med det trossamfunnet. Ivrige krefter
i Skien Misjonskirke har tatt initiativet til å drøfte et mulig bryggekapell. Skien menighet
holder seg orientert om arbeidet. Det er liten aktivitet i Skien felleskirkelige forum
(Forkynnerringen).
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Skien Kirkes Musikkutvalg (SKM)
Dette er et ressursorgan både for menighetsrådet og for organistene. Utvalget har et større
selvstendig økonomisk ansvar og behandler alle søknader om konserter i tillegg til å sette opp
semesterprogram for konsertvirksomheten. 50 % av leieinntektene går til dette utvalget.
Utvalget arrangerer også en del konserter. Skien kommune støtter hvert år SKM med kr.
100 000.
Det er for tiden ikke et eget gudstjenesteutvalg. Menighetsrådet og staben vil i løpet av året
vurdere tjenligheten ved et slikt utvalg, vurdert opp mot at den ordinerte tjeneste samarbeider
godt både innad og sammen med andre grupper ansatte, og lojalt følger opp menighetsrådets
ønsker for gudstjenestelivet. Slik sett fungerer menighetsrådet i dag som gudstjenesteutvalg.
3.2.2 Dåps og trosopplæring
Mål
Menigheten har som målsetting
”å være en menighet som bidrar til ”at de må bli hos Kristus når de vokser opp, liksom
de ved dåpen blir forent med ham”
Menigheten har i mange år satset mye krefter på dette arbeidet, uten å komme helt i mål med
alle sine tiltak. Her nevnes noen av de konkrete områdene menigheten har arbeidet på og som
menigheten nå videreutvikler. Trosopplæringsprosjektet får en eget avsnitt.
Tiltak for barn og unge
• Menigheten gleder seg over det speiderarbeidet som ennå drives på Ungdomshuset og
har glede av dette i gudstjenestelig sammenheng. Arbeidet er ikke så omfattende som
før.
• Barnehagene får tilbud om jule- og påskevandringer og ev andre kirkebesøk.
Responsen hittil har vært god. Det skjer en stadig fornyelse og kvalitetssikring av dette
arbeidet. Tilsvarende gjelder besøk fra en av de kommunalt drevne gruppene for
autister.
• Menigheten har valgt å legge ned Skien Menighets Korttidsbarnehage grunnet få barn.
• Åpent lekested drives som et diakonalt tilbud i Ungdomshuset to ganger i uka og har i
snitt en meget god oppslutning. Det er et ganske uformelt tiltak som nok kan knyttes
nærmere til menighetens øvrige arbeid.
• Fortellertimen med kreativt verksted på lørdag formiddag i adventstida, var nytt i
2007. 37 barn til sammen på fire lørdager. Det tas sikte på å trygge en bedre
rekruttering til tiltaket i 2008.
• Menigheten har en avtale md både Bratsbergkleiva og Lunde barneskoler. Dette ble
fulgt godt opp av tidligere ansatte. Avtalene gjennomgås nå på nytt med tanke på å
fortsette det gode samarbeidet.
• Begge barneskolene har julegudstjenester i Skien kirke med stor oppslutning.
• Familiegudstjenester – se pkt 3.2.1.
• Prestene gjennomfører dåpssamtaler og deler ut engel, CD, sangbok og bønneplakat.
4-åringene får innbydelse til gudstjeneste med utdeling av fireårsboka. Noen år har det
vært gjennomført et større opplegg knyttet til dette. Denne delen av dåpsopplæringen
er under revisjon.
• Det arbeides med et opplegg for 5-10-åringer kalt ”Tårnengler”. Bibelske fortellinger,
drama, bygging av barnegudstjenester med mer søndag kl. 1100. Det arbeides med å
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finne høvelig tårnrom i Skien kirke til dette. Dette kan bygges ut med
ministrantordning.
Det er utarbeidet og gjennomført gode opplegg for konfirmantene i flere år i
menigheten. Hovedsatsing er Ten Sing, et korsamarbeid med Siljan. I tillegg er det en
kirkegruppe. Ny kapellan har hovedansvar for, sammen med diakonimedarbeider,
prosjektleder i trosopplæring og sokneprest å utarbeide opplegget for de kommende
årene. Det er en målsetting å øke vår prosentandel av konfirmantene.
I tilknytning til Ten Sing drives det et enkelt lederarbeid for ”etter – konfirmanter”,
dvs. en 12-15 unge som møtes til lederpizza en gang i uka. Menigheten leiter etter et
opplegg som kan føre disse videre og sikre menigheten en stamme med unge ledere
før de drar fra byen for å studere. Igjen: Det er ingen høgskole i Skien!!

Trosopplæring
Menigheten fikk i 2007 tildelt prosjektmidler etter søknad, kr. 720 000 kr årlig. ”Kreativ
formidling” er et opplegg for 10- 18 åringer og inneholder seks arrangementer hvor døpte på
bestemte årskull får innbydelse til en opplevelse som også rommer et sett bibelfortellinger og
annen kirkelig kunnskap (symboler, etikk, kunnskap om kirken, diakoni ). Materiale vedlagt.
Prosjektet ledes av Tormod Klovning og har egen styringsgruppe ledet av Guri Berntsen. Det
er enighet om å utveksle mannskap, slik at Trygve Wikstøl og prestene deltar i prosjektet,
mens Tormod Klovning deltar i menighetens diakonale ungdomsarbeid tilknyttet Ten Sing og
konfirmantarbeidet/Ung Messe. Dette virker meget lovende med tanke på både å integrere
prosjektet i menighetens arbeid, ikke minst som inspirasjonsfaktor, og å bruke den enkelte
ansattes nådegaver/drive virksomheten teambasert.
En helhetlig dåps og trosopplæring
Det er et stort savn at det er få spennende tiltak for barn i Skien menighet. Men det er stor
vilje til å utvikle nye tiltak. Menighetsrådet har derfor, sammen med staben, begynt arbeidet
med en mer helhetlig plan for dåps – og trosopplæring (vedlegg 2). Ett av målene er at
tiltakene henger sammen slik at det ene rekrutterer til det andre og at det i noen av tiltakene er
mulig å tenke seg en 100 % oppslutning, mens andre skal være målrettet mot deler av kullene.
Styringsgruppe
Trosopplæringsprosjektet har, som nevnt, en egen styringsgruppe. Menighetsrådet har derfor i
denne perioden ikke oppnevnt et eget barne- og ungdomsutvalg. Det drøftes hvordan
styringsgruppen etter hvert skal få et utvidet mandat.
3.2.3 Diakonalt arbeid i endring
Tilbakeblikk og status
Diakoniarbeidet har stått sterkt i Skien menighet i mange, mange tiår.
• Skien menighet har bidratt og bidrar aktivt til Kirkens SOS, Skien diakonale Senter og
har også samarbeid med Kirkens Sosialtjenestes institusjon ”Tilja” i forbindelse med
trosopplæringsprosjektet.
• Skien menighetspleie har vært en institusjon i byen som det enda ofres til ved større
konserter osv. I 2007 overtok Skien menighet drift og aktiva. Besøkstjeneste og
formiddagstreff er viktige innslag i menighetens diakonale liv (Bl.a. 16
formiddagstreff med snitt på 30 deltakere, og Gaustablikkturen, 55 deltakere).
• Det globale ansvaret ivaretar menigheten gjennom sine to misjonsprosjekter;
mikrokredittlån til aymaraindianerne i Las Paz, Bolivia (SMM/Misjonsalliansen) og
Gaza KFUK/Ms arbeid for barn og unge i flyktningleirene.
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Klokkerdiakonstilling har det vært siden begynnelsen på 50-tallet. Dessverre måtte
kirkelig fellesråd inndra denne 100 % - stillingen for tre år siden. Menigheten har etter
dette fått to prosjektstillinger på 30 % og 50 %, som varer ut 2008.
Fastaksjonen til Kirkens Nødhjelp har, i konfirmantregi, et solid fotfeste i Skien sokn.
Det ble i 2007 samlet inn kr. 25 000. Ofringen til Kirkens Nødhjelp julaften i 2007 gav
nesten kr. 50 000.
Samarbeidet med Skien sykehjem om ukentlige andakter og mer regelmessige
gudstjenester er godt forankret i felles forståelse av behov og tilbud. Organist,
diakonimedarbeider og prester deltar i dette arbeidet.
Det er åtte boetableringer og ett dagsenter tilrettelagt for mennesker med
utviklingshemming eller autisme i Skien sokn. Fire av disse boligene har deltakere på
SIMEN - treffene og/eller ALF – klubben (samarbeidstiltak som Skien menighet
støtter økonomisk). SIMEN har deltatt på gudstjeneste i Skien kirke og ansatte i Skien
menighet er andaktsholdere på ALF - klubben. Menighetens prester er disponible for
personalet i forbindelse med oppfølging av dødsfall.

Menighetens mål og strategier
Med utgangspunkt i dagens diakonale arbeid skisseres noen tanker for en videre utvikling av
dette arbeidet i regi av Skien menighet:
• Barne- og ungdomsarbeidet utvikles videre med diakonal profil. Se 3.2.2. Dette
gjelder både tiltak som Åpent lekested og Tårnengel og vil få betydning for det
diakonale innslaget i gudstjenestelivet.
• Menigheten vil fortsatt støtte arbeidet knyttet til SIMEN og ALF og skal
gjennomtenke både gudstjenester sammen med SIMEN og ev bruk av mennesker med
utviklingshemninger som frivillige.
• Et av tiltakene i trosopplæringsprosjektet er knyttet til konfirmanttida (”Tilja”).
Sammen med Fasteaksjonen og medhjelpertjenesten ved gudstjenestene, gjør dette
diakonien til en profilert del av konfirmantopplegget i menigheten.
• Menigheten søker kirkelig fellesråd om å få tilbake de 20 % som fellesrådet har
knappet inn på klokker/soknediakonstillingen i Skien menighet. Menigheten er åpen
for å drøfte hva den/de som er diakonimedarbeidere/diakon i menigheten skal arbeide
med.
• Menigheten mener at den som sentrumsmenighet har et spesielt ansvar overfor alle
menighetene i Skien med tanke på å medvirke til en god implementering av Plan for
diakoni og gjøre forarbeidet som må til for å få kommunen til å finansiere 50 % av en
prostidiakonstilling. Fra den ordinerte tjenestes side vil 10 % av sokneprestens arbeid
stilles til disposisjon til dette de nærmeste par årene. Dette arbeidet vil vise hvilke av
de ulike satsingsområdene i nevnte plan som Skien menighet får ansvar for å utvikle.
• Menigheten vil fortsatt aktivt støtte Kirkens SOS og Skien diakonale Senter og følge
med i arbeidet på ”Tilja”. Det er ønske å få styrket kontakten med det flerkulturelle
miljøet i byen og kirkelig arbeid med og for funksjonshemmede.
• Menigheten må realisere eiendommer Skien menighetspleie har sittet med. Det er av
ulike årsaker begrenset hva dette vil gi av midler.
• Menigheten vil oppmuntre og legge til rette for at det foreningsarbeidet som i dag
skjer i regi av de som tidligere drev menighetspleien, kan fortsette i gode,
innarbeidede former.
• Gaustablikk – turen for eldre og besøkstjenesten videreføres.
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Diakoniutvalget
Menighetsrådet har oppnevnt et eget diakoniutvalg som har hovedansvaret både for å tenke
strategisk om diakoni og iverksette tiltak. Det har dessuten ansvar for drift av eiendommer.
3.2.4 Annet prioritert menighetsarbeid
Medarbeiderfostring og frivillighet
Menighetsrådet har dette som eget punkt på sin strategiplan, med mål
”å være en menighet som bidrar til å skape og fornye tilhørighet og engasjement i
kristen tro og liv”.
Menighetsrådet fokuserer på
• felles strategisamlinger for stab og menighetsråd
• medarbeidersamlinger for alle frivillige i forskjellige tjenester (54 stk på
medarbeiderfest og 35 stk på kulturkveld i 2007)
• årlige samlinger for kirkeverter, kirketjenere og klokkere (12 stk tilstede i 2007).
Menighetsrådet legger også til rette for at staben kan ha felles dager med faglig utvikling og
sosial hygge.
Sjelesorg, undervisning og fellesskap i grupper
Menighetsrådet har dette som eget punkt på sin strategiplan, med mål
”å være en menighet som gir mulighet for helhetlig menneskelig modning og vekst for
den enkelte og for fellesskapet”.
Menighetsrådet fokuserer på å skape møteplasser utenom gudstjenester og kirkerom. I dette
ligger et mer ideologisk sikte; å ta vare på langsomheten og stillheten slik at ikke
menighetslivet bidrar til å slite ut mennesker. Menigheten har ikke selv noe menighetshus, og
benytter i svært liten grad de møtelokalene Skien menighetspleie har.
Møteplassene er nå, utenom de møter foreningslivet på Hauges Minde (Normisjon) og Skien
KFUK/M driver,
• tro og liv kvelder hvert semester med fra 30 til 70 deltakere. Disse er en utgave av
Alpha – kurs og samler også mennesker ut over den mer faste gudstjenesteforsamling.
Menighetsrådets undervisningsutvalg er for tiden gått inn i komiteen som har ansvaret
for Tro og liv kveldene.
• fem bibelgrupper som samles i private hjem.
Det er ønske om å arbeide med å opprette et mobiltelefonbasert nettverk for spontane
aktiviteter og å danne flere grupper.
Menighetshus
Skien menighet har ”storstue”, men mangler resten av rommene i ”kirkehuset”. Etter initiativ
fra sokneprest Ellen Martha Blaasvær er det innledet samtaler med Skien KFUK/M om
Ungdomshuset. Menighetsrådet har gjort vedtak om at det er ønskelig med et felles hus
sammen med Skien KFUK/M og anbefaler sameie – formen. En egen komité ledet av Guri
Berntsen arbeider med saken for menighetsrådet.
3.2.5 Menighetens åndelige situasjon
Som nytiltrådt sokneprest vil jeg være forsiktig med å uttale meg her, men velger å angi noen
retninger som samtale og fortsatt prosess bør følge:
• Gudstjenesten søndag formiddag mangler generasjonen mellom 20 og 50. Dette har
gitt en dramatisk nedgang i snittet på en vanlig høymesse både med og uten dåp de
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siste ti – tolv årene. Det er mange årsaker til dette. Ideologisk har materialismen satt
sine spor slik at weekend – opplevelsen ikke lenger har rom for kirkebesøket, i hvert
fall ikke i hjemkirken. Kirkerommet gir små muligheter for å bygge opp den type
gudstjenester og den type barneaktiviteter som i andre sokn lokalt gjør at
hovedtyngden kirkesøkende er mellom 20 og 50. Det tradisjonelt sterke
organisasjonsarbeidet går mot slutten både i Skien KFUK/M og Hauges Minde. Dette
har vært blant de beste kirkesøkende i Skien. Men utviklingen kan selvsagt også ha
med forkynnelsen å gjøre, noe jeg ikke har forutsetning til å si noe om. Jeg synes å
merke en oppmerksomhet rundt forkynnelsen, med den bredde og variasjon som vi har
i Skien kirke, som lover godt. Det jobbes også med å målrette gudstjenester mot ulike
grupper av medlemmer og slik igjen gjøre søndag formiddag til en hellig tid. Det er en
løpende samtale i menigheten på forholdet mellom forutsigbare gudstjenester med den
vanlige høymesseliturgien og gudstjenester som varierer innholdet i
gudstjenesteleddene.
Det er en visjon hos medarbeiderne om å åpne kirken og kirkens dører i enda sterkere
grad mot byen og byens befolkning. Denne visjonen gir seg utslag i konkrete tiltak og
ønsker om tiltak, se ovenfor. Det er en inderlig bønn at denne visjonen sprer seg og får
satt seg fast i troen hos mange av våre døpte. Konkret tror jeg visjonen i noen grad kan
realiseres ved å satse enda sterkere på sang og musikk i kirken. Her er nedlagt et flott
arbeid gjennom generasjoner, men potensialet både med tanke på bredde og elite er
meget stort. Menighetsarbeid i spenningen mellom allmenne og kristne kulturuttrykk
er et nødvendig dynamisk element i en folkekirkemenighet.
Statistikken viser at vi medlemsmessig holder skansen, men vi sliter med dåps og
konfirmasjonsoppslutningen. Det har derfor gitt menigheten et løft å få
trosopplæringsmidler. Allerede etter et halvt års drift er styringsgruppe, menighetsråd
og stab i gang med å drøfte utvidelser av prosjektet. Dette vil i første runde ikke gi den
store effekten på frammøte ved andre faste menighetsmessige arrangementer, men
sikre og bygge ut en opplevelse av at de bibelske fortellingene og Skien kirke er helt
sentrale elementer i barn og unges liv. Slik tror vi at tiltakene vil bidra til å
opprettholde en bred kontaktflate med byens befolkning og gjøre det naturlig i
framtida å bære sine barn til dåp, vie seg i Guds hus og la presten forrette i gravferden.
Det store diakonale engasjementet i Skien menighet har vært og er til stor velsignelse
for mange av soknets innbyggere. Jeg er overbevist om at ”evangeliet i handling” er en
del av menighetens virksomhet som også i framtida vil gi evangeliet troverdighet. Jeg
gleder meg over at den ordinerte tjeneste sammen med menighetsråd og frivillige skal
fortsette å bygge menighetens diakonale arbeid, kanskje også med nye profiler.
Jeg er glad for å kunne melde om et meget samvittighetsfullt arbeid fra prestenes side
knyttet til de mange gravferder menigheten har. Sørgesamtaler og oppfølgingssamtaler
er ennå arenaer hvor vi får være viktige bidragsytere inn i vanskelige
familiesituasjoner og hvor vi bringer trøst på Herrens vegne til de som sørger og
savner. For den ordinerte tjeneste i en sentrumsmenighet vil dette være en prioritert
tjeneste. Men vi bør drøfte mer inngående hvordan vår tjeneste skal knyttes opp mot
gudstjenesteliv og øvrig diakonalt arbeid.
Utgangspunktet for mitt eget åndelige liv er at jeg tilhører en lokal kristen menighet
som er en del av den verdensvide kirke. I ei tid med ekstrem vekt på individualisme,
opplever jeg ofte å kjempe motstrøms når jeg forkynner om og arbeider for det
kollektive, for økt menighetsbevissthet. Jeg opplever at stabsfellesskapet deler den
bibelske grunntanken om at den enkeltes liv er bestemt av tilhørigheten til
menigheten. Jeg mener å ha faglig belegg for at en trygg folkekirkemenighet utvikles
best når den har en menighetskjerne som i gudstjenesteliv og annen oppdragsbasert
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virksomhet viser at vi ”elsker hverandre” ved å holde mye sammen, be sammen og
oppmuntre hverandre. Skien menighet trenger i denne henseende staben som et
forbilde; en stab som brenner for å utvikle ulike menighetsfellesskap.
Samle sett vil jeg gi uttrykk for en sorg og en tro. I et kirkerom jeg elsker og som gir meg den
dypeste erfaring av tilhørighet livet kan gi, ser jeg til en vanlig høymesse de mange vakre,
men tomme benkene. Det har vært vanskelig å fornye gudstjenestemenigheten i Skien sokn.
Samtidig som anfektelsen er reell, kan ingen anfektelse slå sprekker i den tro at Guds ord
vender tilbake, med mennesker som har møtt Jesus Kristus. Denne utfordrende sorg og denne
trygge, men anfektede tro finner jeg uttrykt i Gunvor Hofmos dikt Visjon og i Stein Mehrens
dikt Hver blomst. Diktene oppsummerer mine refleksjoner.
Visjon
Gud går gjennom gatene
og Hans skaperverk: menneskene
jager Ham med sin døvhet og
blindhet
Vinduenes prislapper er prisen
på Hans glemsel
og ingen profet er oppstått
og ingen roper Hans navn
mot klippene
og ingen løfter Hans navn
høyt over folkets lunkenhet

Hver blomst
Hver blomst har en smak av demring
Innerst inne i hver blomst
ligger skapelsesordet
som en mørk kjerne. Der inne stråler
den første dags: Bli lys

Se opp for tryggheten!
sier Han
Gateskiltene er ingen
inngangsbilletter, men fareskilt
som varsler om trygghetens
mord på friheten
For jeg er friheten
sier Gud

4. Kirkebygg og kirkegårder
4.1 Kirkene
4.1.1 Skien kirke
Kirken er innviet i 1894 og ble totalrenovert innvendig til 75 års jubileet. I forbindelse med
100 års jubileet fikk kirken nye tekstiler med tilhørende gode møbler til oppbevaring. Det
kom også et trestemmers kororgel. Siden siste visitas er det tatt ut benker under orgelgalleriet.
Disse er erstattet med stoler og bord. Nye kortrabulanter er også anskaffet og betalt av
menighetsrådet takket være en større testamentarisk gave til kirken.
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Kirkens store klenodium er Jørgensen – orgelet fra 1954, bygget med elektropneumatisk
traktur og har 70 stemmer fordelt på fire manualer og pedal. Det er kanskje Nord – Europas
viktigste instrument av sin type. Takket være iherdig innsats av både organister og
orgelbygger Venheim, er det i brukbar stand. Sannsynligvis må det totalrenoveres innen en
fem til ti års periode. Det er viktig for rette myndigheter å sette av midler til dette, kanskje i en
størrelsesorden på 12-15 millioner.
Kirken er i generelt god stand. Men støvet samler seg nå i så store mengder i taket at
fargekvaliteten nok vil forringes i raskere tempo enn hittil. Skifte av korkfliser, nye stoler til
sakristi og løper er foreslått prioritert i 2009. Behovet for nytt høytaleranlegg er meldt
kirkevergen og arbeidet med å prøve ut anlegg er i gang. Den største kostnaden, stipulert til ca
kr. 1 000 000, er knyttet til innvendig opprustning delvis defekt varmeanlegg.
Utvendig er det kjøpt inn materialer til nødvendig utskifting av stein. Om arbeidet kommer i
gang igjen til våren, avhenger av ekstrabevilgning fra Skien kommune. For øvrig er det
mindre arbeider knyttet til vannlekkasjer, fuktighet, vinduer og lignende.
4.1.2 Kapitelberget
Denne er en av de to bevarte kryptkirker i landet, dvs. det er bare ruiner i Skien. Kirkens
interessant historie gjengis ikke her. Skien kommune ved kulturavdelingen har stått for et
betydelig restaureringsarbeid, fullført høsten 2007. Ruinene ble da gjenåpnet, uten at det
skjedde noen form for revigsling. Informasjonen rundt og om kirkestedet er meget god.
Menigheten har morgensang i kirkeruinene 1.påskedag.
4.1.3 Kirkesamlingen Telemark fylkesmuseum, Brekke.
Kirkesamlingen ligger i meget idylliske Brekkeparken. Den består av kirkeinventar fra store
deler av Telemark og er for tiden under restaurering. Menigheten har gudstjeneste i
kirkesamlingen 2.pinsedag. Den kan også brukes ved spesielle besøk og kan da betjenes med
prest fra Skien sokn.
4.1.4 Nordre gravkapell
Kapellet er i konstant bruk. Heis på utsiden fungerer tilfredsstillende. Det er ønskelig med nye
toaletter, noe som må arkitekttegnes og nok har en kostnad på over 250 000 kroner. Det er
planlagt å male kapellet innvendig i 2009 eller 2010. Det er bestilt ny vanntilførsel til kapellet.
(Det skal nevnes at Hakastein kirke i Nenset og Gimsøy sokn nå er funnet. Den lå der folket
fra Telemark ble skipet over til Skien sokn. Det skal graves etter ev rester av Gimsøy kloster.)

4.2 Kirkegårdene
4.2.1 Nordre
Denne er nå utvidet til maksimal størrelse og det er relativt mange graver igjen.
Kirkegårdsarbeiderne har fått gode arbeidsforhold og innkjøringen for nødvendig transport er
lagt om slik at det tas hensyn til pårørende som kommer til gravferd. Det er fremdeles et
problem at jordmasser (utrasing) og vann i gravene på en del av kirkegården i visse perioder
gjør at gravferden må avsluttes inne. Dreneringsarbeid er igangsatt. Det senkes med tau.
Hvis ikke kommunestyret nå i vår går for en ny kirkegård på Gulset, ser jeg ikke annet
alternativ enn at Lekeland legges ned og Nordre utvides nordover. Men også dette er et
begrenset område.
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4.2.2 Johannes
Kun gjenbruk. Kirkegården er i alminnelig god stand.
4.2.3 Lie
Denne kirkegården eies av Skien menighet men forvaltes av kirkelig fellesråd. Fellesrådet har
anbefalt en planskisse utarbeidet av Asplan Viak. Se 6.4. Planutkastet vedlegges.
4.3.4 Generelt
Det arbeides videre med sikring på alle kirkegårdene.

5. Kirkelig ansatte
5.1 Ansatte i dag
Følgende er tilsatt enten kirkelig eller statlig med hovedarbeidssted Skien sokn.
Arbeidsgiver: Kirkelig Fellesråd
Sekretær
100 %
Kirketjener
100 %
Kantor
100 %
Organist
45 %
Prosjektleder
Formann
100 %
Kirkegårdsarbeider 100 %
Besøker
timer
Besøker
timer
Prosjektleder
100 %
Diakonmedarbeider 30 %
(midlertidig - ut 2008)
Diakonmedarbeider 50 %
(midlertidig – ut 2008)
Organist II
45 %
(midlertidig – des 2008)

Elin Helgen
Trond Kåre Andersen
Harald Gullichsen
Anna Lizzie Putnam

1990
1989
1983
1995

Tor Skautvedt
Jan Aakre
Janne Lill Wolden
Anne Marie Bjerk
Tormod Klovning
Liv Jorånn Høgseth

2001
1997
2007
2007
2007
2005

Trygve Wikstøl

2007

Dagfinn Olsen

2007

50% av Elin Helgens stilling er sekretær for Prosten i Skien prosti.
Arbeidsgiver: Skien menighet
Korleder
20 %
Styrer (barnehage)
78,67 %
(til og med juni 2008)
Assistent
64,1 %
Renholder
14,2 6%

Elin Enger Boklund
Elin M.P. Gulliksen

1991
1996

Reidun Lofstad
Anne-Marie Olsen

1999
2007

Arbeidsgiver: Agder og Telemark Bispedømmeråd
Prost
30 %
Morten Fleischer
Sokneprest
100 %
Gunnar Thelin
Kapellan
75 %
Solfrid Bjørkelid

2003
2007
2007

70 % av Morten Fleischers stilling er prost i Skien prosti.
25 % av Solfrid Bjørkelids stilling brukes til sokneprestoppgaver i Siljan sokn.
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Sokneprest Ole Martin Damskog, Siljan sokn utfører tjeneste som begravelser og
institusjonsandakter/gudstjenester i Skien sokn.

5.2 Stillingsstrukturen
Skien menighet som sentrumsmenighet med en befolkning på godt 10 000, 7 400 medlemmer
og ett prekensted, vil få en tilfredsstillende stillingsstruktur hvis den bygges ut på følgende
måte:
• Ordningen med presteressurs som byttes med Siljan, bør før eller siden avsluttes. Det
vil i perioder være behov for hjelp til gravferdene.
• Prosten har fått økt sin stillingsprosent. Skien sokn har ikke fått kompensert dette.
• Diakonressursen økes med de 20 % som historisk tilhører menigheten slik at denne
blir 100 %. De to midlertidige stillingene gjøres faste, ev utvides. Det er behov for
ytterligere 50 % stilling til diakonalt barnearbeid.
• Prosjektleder trosopplæring beholdes som 100 % stilling, men kan ev bidra som
inspirator for flere menigheters trosopplæring.
• Det er behov for 100 % kirkemusiker/kantor og 50 % dirigent/kunstnerisk leder for et
mindre elitekor i tillegg til kantoriet/gudstjenestekoret. Det er ønskelig med egen
sekretærressurs til dette arbeidet. (En fast produsent ville økt bruken av kirkerommet
til opptak av gudstjenester, konserter, solistinnspillinger osv.)
• Korleder for Jentekoret må beholdes i 20 % stilling, ev utvides noe.
• Stilling med ansvar for markedsføring og kommunikasjon (hjemmesider,
menighetsblad, PR, og lignende): 25 %.

5.3 Arbeidsforhold
Staben er lokalisert på flere steder. Det er naturlig at noen har kontor på Nordre og i Kirken.
Resten er nå stort sett samlet i Borgengården, Cappelensgt 2. Det er vedtatt å samlokalisere
denne delen av staben med Kirkevergens stab i 2009.
Arbeidsforholdene er for noen flotte, for andre gode.

5.4 Stabsarbeidet
Staben er organisert med soknepresten som stabsleder. Dette er etter ønske fra ansatte og i
samråd med prost, kirkeverge og menighetsrådsleder. Barnehageansatte deltar ikke i
menighetsstaben.
Stabsleder er en uformell lederposisjon avhengig av tillit fra ansatte, råd og arbeidsgivere.
Stabsleder er heller ikke leder av menighetsrådets arbeid (kl § 8) men legger vekt på å
koordinere arbeidet i stab og menighetsråd ut fra rådets strategiplan. Kirkegårdsarbeidere kan
møte når de selv ønsker.
Det er stabsmøte hver torsdag i halvannen time. Stabsmøtet har et fast opplegg med
gjennomgang av ”siden sist” og ansattes program for neste halvannen uke. I tillegg tas det opp
enkeltsaker som berører menighetsrådets arbeid og de fleste i staben. Stabsleder har fått
tilslutning til å tenke teamarbeid knyttet til de fleste arbeidsoppgavene, ikke bare
gudstjenestene. Effektene er at vi ivaretar et kreativt og skapende miljø, avlaster hverandre
ved forskjellige tiltak/arrangementer, når fram til flere av våre ”brukere” og samtidig har back
up hvis noen skulle bli syke.
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Stab og menighetsråd har som mål å møtes til felles strategi/planleggingsdag minst en gang i
året. Det er arrangert en fagdag for staben med sosial samvær på kvelden hittil i år.
Kort skrevet er min vurdering at Skien menighet nå har en faglig og personlig bredt
sammensatt stab som trekker godt sammen og som har mange meget gode individuelle
ferdigheter. Disse brukes i samarbeidets ånd til fellesskapets beste. Det er en god ”å heie – på
– hverandre” – kultur. Samtidig prøver vi å ta vare på hverandre i ”motbakkene”. Tilsvarende
gjelder stabsmedarbeideres samarbeid med menighetsråd og de enkelte rådsmedlemmene og
andre frivillige. Menighetsrådet tar vare på staben, ikke minst ved praktiske oppmuntringer. I
den grad arbeidsgivere makter å holde en slik bemanning, med en utvidelse på felter som
markedsføring/kommunikasjon, kirkemusikk og diakoni (herunder barne/ungdomsarbeid), vil
ansatte sammen med et hardt arbeidende menighetsråd ha alle muligheter til både å nå bredt ut
med evangeliet og å markere Skien kirke og Skien menighet som et sentralt element i byens
øvrige liv.
Jeg velger å gjøre et unntak fra alle gode regler om ikke å nevne noen spesielt: I den grad
soknet kan kalles et sykkelhjul, utgjør Elin Helgen navet. Hun er sekretær både for prost,
prester og menighetsråd (ikke daglig leder for rådets virksomhet), og makter å ha den
nødvendige oversikten som en type ”adm. dir.”, og samtidig å ta vare på oss andre ansatte.

6. Kommunen og kirken
6.1 Generelle vurdering
Kommunikasjonen med kommunen ivaretas hovedsakelig gjennom kontaktutvalget.
Kontaktutvalget er sammensatt av: Ordfører, plan – og økonomidirektør og økonomikonsulent
fra kommunens administrasjon, 2 politisk valgte representanter, leder og nestleder fra
fellesrådet samt kirkevergen.
Kontaktutvalget har møter etter behov, normalt 2 – 3 pr. halvår.
Møtene holdes i en positiv og uformell atmosfære. Det oppleves at kommunen har forståelse
for kirkens arbeid og problemstillinger som presenteres, men det er vanskelig å få
tilstrekkelige bevilgninger til fellesrådets virksomhet p.g.a. kommunens stramme økonomi.
Det stilles derfor større krav til effektivisering av fellesrådets drift.

6.2 Fellesråd og kirkeverge
Den 1.1.2006 ble deler av de administrative funksjoner samlokalisert til felles
kirkevergekontor. Oppgaver med kirkebokføring og føring av menighetsrådsregnskap utføres
nå på felles kirkevergekontor.
Fellesrådet har gitt de vanlige fullmaktene til kirkevergen.
Skien menighetsråd har fast representant i kirkelig fellesrådet. Skien kirkelige fellesråd, hvor
samarbeidet mellom menighetenes representanter er godt, viser hvor udemokratisk
fellerådsstrukturen er. Tre små menigheter har utforholdsmessig stor innflytelse på
fellesrådets virksomhetsansvar.

6.3 Kirken i kommuneplanene
Kirkevergen følger opp alt planarbeid som gjelder reguleringer for forskjellig type areal og
bygninger. Det forutsettes et tett samarbeid mellom Kirkevergen og Skien menighet når
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arbeidet med ny sentrumsplan nå dras i gang. Denne vil ha stor betydning både for
kirkegårder og menighetens eiendommer.
Det er ikke tradisjon for at Kirkevergen følger opp annet type planarbeid. For tiden er det
Skien menighet og Soknepresten i Skien sokn som følger opp arbeidet med byens kulturplan.

6.4 Nye prosjekter/planer/saker
Det arbeides for tiden med samlokalisering av staben i Skien menighet, kirkevergens
administrasjon og Prosten. Målet er å gjennomføre denne samlokaliseringen innen utgangen
av 2009. Ikke minst vil et kontorfellesskap styrke samvirket mellom arbeidsgiverlinjene.
Asplan Viak har utarbeidet en anbefaling for fremtidig bruk av Lie kirkegård.
Kostnaden og planen over dette prosjektet oversendes teknisk hovedutvalg i kommunen.
Anbefalingen har vært diskutert i Kontaktutvalget, som ser dette meget interessant i forhold til
Byutviklingsprosjektet.
Skien kommune bevilget kr. 2 000 000 i 2007 til rehabilitering av teglfasaden på Skien kirke.
Dette arbeidet er det behov for å videreføre. Skien kirkelige fellesråd har søkt kommunen om
ytterligere bevilgninger i 2008 på kr. 2 300 000.
Nye prosjekter i fellesrådsområdet er 2.byggetrinn på Gulset. Kostnadsrammen til dette
prosjektet er på kr 55 000 000. Dette arbeidet har en byggetid på ett år med oppstart 07.01.
2008.

7. Kirke, skole og barnehage
7.1 Generelle vurderinger
Skien menighet har en åpne kommunikasjon, stor forståelse og et utmerket praktisk samarbeid
med to barneskoler og en ungdomsskole. Det er noe mindre direkte kontakt mellom
menigheten og videregående skoler.
Et interessant utviklingstrekk er at barn av muslimske foreldre nå i økende grad får tillatelse
til å være med både ved kirkebesøk, julevandringer og skolens juleavslutning i kirken.
Tilsvarende er flere religioner representert når voksne fremmespråklige besøker kirken.

7.2. Samarbeid kirke – skole – barnehage
7.2.1 Samarbeid menigheten - skoler
Den forrige soknepresten utarbeidet avtaler mellom menighet og skoler som ble underskrevet
av begge parter og har gyldighet i dag. Det framgår av disse at det er felles arrangementer av
ulik type på 1.3.4.5.6. og 7. trinn. Ett klassetrinn på hver skole (4. / 6.) har ansvar for skolens
juleavslutning i kirken. Tre av trinnene har kirkebesøk med ulikt innhold. Det vurderes av
menigheten om utdeling av testamenter til 5.trinn skal erstattes av en annen type kontakt.
Når stab og menighetsråd i vår har foretatt en vurdering av avtalene, vil disse bli justert og
fornyet.
Så langt jeg vet, finnes det ikke noen tilsvarende avtale med Mæla ungdomsskole. Det er pr. i
dag et årlig samarbeid om skolegudstjeneste i kirken.
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Uthaugen skole, fremmedspråklige i Skien og to autistgrupper (fylkeskommunal og
kommunal) har hvert år et besøk med omsvisning i Skien kirke.
7.2.2 Samarbeid menigheten – barnehager
Skien menighet har hatt sin egen korttidsbarnehage (legges ned til sommeren) med utvidet
formålsparagraf. I tillegg har det vært kontakt med enkeltbarnehager mer sporadisk. Alle får
innbydelse til påske- og julevandring. I desember 2007 var åtte barnehager på julevandring.
7.2.3 KRL – RLE
Debatten omkring KRL – faget har ikke vært tatt opp i samtaler mellom skolene og
menigheten. Sett fra menighetens side preger Skien kirke byen i den grad at det ville være en
forsømmelse fra skolene side å ikke sørge for god kjennskap til bygg og kirkeliv. Tilsvarende
gjelder Kapitelberget.
Menigheten er nøye på å skille Trosopplæringsprosjektet fra kirke – skole-samarbeidet. Men
det er ikke utenkelig at tiltakene i prosjektet vil bli så sentrale som kulturformidling at barn ut
over medlemmene vil ønske å delta på en del av tiltakene. Da vil det også være aktuelt å
annonsere disse gjennom skolen.

Utgang
En visitasmelding er som et testamente. Den forteller om en arv, men en arv som hele tiden
forvaltes aktivt. Meldingen tør gi Agder og Telemark biskop tilstrekkelig innsyn og utsyn slik
at han, under kirkens stor nakne kors, kan gi menigheten de gode rådene om rett forvaltning.
Det er mye god tro på Jesus Kristus i Skien sokn.
Det er stor åndelig fattigdom i Skien sokn.
Det er mye god vilje i Skien sokn.
Det er mange som leiter etter de rette grepene i Skien sokn.
Vi er og skal være
underveis.
Det ensomste
av alle trær er korsets
tre
Det blomstrer først i himmelen
(Påske. Langfredag av Stein Mehren)

Skien 15.februar 2008
Gunnar Thelin (sign)
sokneprest
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Vedlegg 1
Nøkkeltall for Skien menighet
År

1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Innmeldt

Utmeldt

1
3
3
3
3
2
5
12
? 16
4
2

13
18
15
9
11
12
23
7
13
26
24

Døpte Vigsel Grav- Konf
bosatt Bruden ferd
soknet bosatt
soknet
94
19
137
40
66
24
130
41
54
10
141
44
77
16
140
46
66
19
136
32
66
9
138
52
69
18
125
50
73
20
115
32
34
8
117
40
37
5
117
37
30
15
141
45

Hoved
gudstj
søn/
hellig
64
65
56
68
67
63
66
65
66
69
68

Deltakere
hoved
gudstj
13069
10165
7567
10607
8838
8424
9543
9338
7437
6362
8108

Sum
delt.
gudstj

Nattv.
gjester

17403
12698
10207
12347
10586
10945
12014
11632
7703
8039
9650

3855
2569
2591
3003
2721
2031
2035
2046
1783
2380
2430

Kommentar
1. Vigsler og gravferder er bare registrert med nr. de første årene, dvs. de som er utført av
prester i Skien sokn.
2. Det er ett tall som er usikkert, da databasen NSD opererer med ett (16) mens jeg ikke
kan finne noen statistikk vedlagt årsmeldingen for 2005, men på et eget skjema står
tallet 6, ikke 16.
3. Tallet døpte har etter 2004 blitt halvert. Jeg har ingen forklaring på det.
4. Gudstjenestefremmøte og gjennomsnitt pr. gudstjeneste har vist en jevn nedgang, men
fikk et spesiell stor nedgang fra 2004 til 2005. Fremmøte både ved
søndagsformiddagsgudstjenesten og på spesialgudstjenester faller jevnt.
5. Antall nattverdsgjester synker, men ikke tilsvarende som antall fremmøtte. Antall
gudstjenester med nattverd har heller ikke økt. Dette tolker jeg som om kontakten med
den brede folkekirkemenigheten, de som mer tilfeldig frekventerer gudstjenestene, er
blitt svakere.
6. Ut fra antall gravferder kunne det se ut som om befolkningen forsiktig endret karakter
og antall eldre gikk noe ned. Men 2007- tallet forstyrrer en slik slutning.

Konfirmerte i forhold til antall medlemmer i årsgruppen
(Tallene for medlemmer er pr. 1.1.2008 og derfor ikke lik det tallet som var medlemmer
samme år som konfirmasjonen foregikk. Men det er trolig ikke store avvik fra historiske tall.)
Konf
Medl
%

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
40
41
44
46
32
52
50
32
40
37
45
93
96
89
117
104
97
97
78
71
98
84
43
43
49
39
31
54
52
41
56
38
54
19

Kommentar:
1. Tradisjonelt svak oppslutning om konfirmasjon.
2. Svingningene i prosent og antall er for store i forhold til årskullstørrelsen/antall
medlemmer.

Antall gudstjenester og gudstjenestedeltakere på søn. og helligdager.
1995 1998 1999
Gudst
64
65
56
Deltak 13069 10165 7567
Pr.gud
204
156 135

2000 2001
68
67
10607 8838
158 129

2001
63
8424
134

2003
66
9543
145

2004
65
9338
144

2005
66
7437
113

2006
69
6362
92

2007
68
8108
119

Kommentar:
1. Samlet sett fra 1995 til nå er oppslutningen om søndagsgudstjenesten nesten halvert.
Tallene skaper bekymring.
2. I disse tallene ligger det et stabilt fremmøte på 1500 på julaften.
3. Disse tallene illustrerer også en spesiell negativ utvikling fra 2004 til 2005.
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Vedlegg 2
Helhetsplan.
Menighetens strategiplan om dåpsopplæring og barne - og ungdomsarbeidet pr.jan.08,
vedtatt i menighetsrådet.
Mål: Å være en menighet som bidrar til at ”de må bli hos Kristus når de vokser opp, likesom
de ved dåpen blir forent med ham”.
Strategier:
a. Menighetens samlede tiltak for å oppfylle målet utarbeides i 2008 både som
menighetsrådets egne tiltak, tiltak i regi av den ordinerte tjeneste og som tiltak knyttet
til trosopplæringsprosjektet. Tiltakene må sees i relasjon til hverandre.
b. Etter forsøksperioden for trosopplæring integreres menighetsrådets tiltak og tiltakene i
trosopplæringsprosjektet i en samlet plan. Denne samholdes med tiltakene til den
ordinerte tjeneste.
c. Kanalisere stillingsressurser fra Kirkelig fellesråd og egne midler til barne- og
ungdomsdiakonistillinger
d. Det etableres og videreutvikles et godt samarbeid mellom kommunens kulturetat og
menigheten på dette planområdet. Menighetens strategier bør avspeiles i kommunens
kulturplan.
Tiltak:
Ansvar: Menighetsrådet
• Gi tilbud om julevandring og påskevandring og andre kirkebesøk til byens
barnehager, evt. også 2.klassene på barneskolene.
• Fortellerstund i kirken hver lørdag i advent inkludert verksted hvor barna lager
dekorasjon av søyler i kirken med tema for ventetida, nytt advent 07 (en effekt
av vårt trosopplæringsprosjekt Kreativ formidling).
• Tårnengler i kirken, barn i gudstjenesten deltar der og får i tillegg egen
fortellerstund i tårnet i kirken, derav navnet, oppstart høsten 08 (med link til
vårt trosopplæringsprosjekt Kreativ formidling).
• Utforske muligheten for kirkelig arbeid i SFO - tida på skolen.
• Jentekoret, musikalsk godt forankret tilbud til jenter i skolealder, viktige
aktører i menighetens gudstjenesteliv, inklusiv egenverdien for jentene selv og
deres familier.
• Åpent lekested to ganger i uka.
• Ten Sing som konfirmantarbeid og utvikling av tilbud for unge i vår menighet,
eks. ledertrening, leir.
• Lederutvikling knyttet til unge ledere i Ten Sing, i samarbeid med KFUKKFUM.
• Ungdomsgudstjenester minst to ganger i halvåret, med kafé i Ungdomshuset
etterpå, nytt våren 08.
• Arrangere verksted, mat og formingsaktiviteter etter familiegudstjenester noen
ganger i året.
• Vurdere å starte CD klubb for barn i førskolealder.
• Vurdere å videreutvikle Åpent lekestad med Babytrall
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Ansvar: Prosjektleder/Styringsgruppe Trosopplæring
• Trosopplæringsprosjektet Kreativ formidling, 10 – 18 år.
• Ev utbygging av dette til nye aldersgrupper (nye tiltak)
Ansvar: Den ordinerte tjeneste (soknepresten)
• Konfirmantarbeidet, diverse grupper, inklusive Ten Sing.
• Kirke - skole-samarbeid. Egen plan.
• Utvikle og iverksette en ministrantordning for 10-11-åringer.
• Barne- og familiegudstjenester både som forordnede gudstjenester og andre.
• Tilrettelegg for deltakelse av barn og unge ved vanlige gudstjenester.
• Tilrettelegge gudstjenester for barn – og unge med utviklingshemming.
Tatt til orientering av Skien menighetsråd 12.2.2008.
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Vedlegg 3
Vedlagt som egen power point presentasjon.

LIE KIRKEGÅRD
Registrering og
anbefaling
for fremtidig
bruk.
Planen er utarbeidet i 2006
for Skien kirkelige fellesråd
av Asplan Viak AS
v/Siv Wiersdalen
landskapsarkitekt

LIE KIRKEGÅRD
•

Lie kirkegård ligger sentralt i Skien sentrum på høyden rett bak Lietorget og Skien kirke.

•

Kirkegården er preget av liten aktivitet og kun det nødvendigste av
vedlikehold blir utført.
Siden spørsmålet om nedleggelse av kirkegården kom opp første
gang i 1972, har det vært diskutert fere løsninger om hvordan den
fremtidige bruken av kirkegården skal være.

•

Målet med denne utredningen er å ha et verktøy til å komme videre
i diskusjonen om kirkegårdens fremtidige bruk.
Utredningen inneholder en analyse av kirkegårdens kvaliteter både
med hensyn på kirkegårdens beliggenhet i landskapet og en analyse
av kirkegårdens sosiale betydning med hensyn på dagens bruk og
de omkringliggende kvalitetene.

•

Det er også utført en registrering av gravstøttene på kirkegården.

•

Utredningen munner ut i en anbefaling
for hvordan den fremtidige
23
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Vedlegg 4
Innspill til ny kulturplan Skien kommune.
To dokumenter

25

