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DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet

DET SKJER

Kommende aktiviteter for barn

Kommende aktiviteter for voksne

FORSIDEBILDE: 
Engel
Foto: Fotograf Kjellaug Breian Langø

Utleie for arrangementer
(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)
•  Solstua på Smørberg
 Tlf.90 06 44 07
•  Barkåker menighetshus
 Storsalen: kr 1000,-, Lillesalen: kr 400,-
 Tlf. 40 20 04 25
• Sem menighetshus
 Storsalen: kr 1000,-, Lillesalen: kr 600,-, begge saler kr 1.300,-
 Tlf. 415 64 491 sem.menighetshus@gmail.com.
 www.kirken.no/sem

FELLESSKAPSKVELDER SEM OG BARKÅKER
Sem,  23.02 kl. 1930   Barkåker 26.01, 30.03 kl. 1930.
DIAKONATETS HYGGETREFF - NOE FOR DEG?

Babysang: Barkåker menighetshus ca annenhver torsdag mellom kl 11 og 13. 
Aktuelle datoer: 12.01, 26.01, 09.02, 16.02, 02.03, 16.03, 06.04, 20.04, 04.05 og 18.05. 
Utdeling av 6-årsbok: Sem kirke søndag 12.februar kl 11
Semsklubben på Sem menighetshus (1.- 4. trinn): 
Oppstart mandag 16.01, deretter følgende datoer: 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 
03.04, 24.04 og sommeravslutning på Solstua 08.05.
Agent for rettferdighet:  trosopplæring for 10-åringer, i Vear arbeidskirke tirsdag 21. 
mars kl 17-19.  
Tårnagenthelg: trosopplæring for 8- og 9-åringer i Sem kirke, lørdag 28. og søndag 
29. mai 2017.

Det arrangeres hyggetreff både på Sem og Barkåker.
Sem: Datoene er ikke fastsatt ennå.
Barkåker:  01.02, 01.03, 29.03, 03.05.  
Begge steder er det fra kl. 11.00 til 13.30.
Vi kommer sammen til godt program med andakt, god mat og god prat. Utlodning.                                            
Velkommen skal du være!  Trenger du skyss, så bare ring.
Kontaktperson på Sem:  Inger Johanne Clausen  918 95 456
Kontaktperson på Barkåker:  Annlaug Wold  952 444 35

MisjMars! Bli med å gå tur 2. og 4. onsdag hver mnd.11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 
08.03, 22.03, 05.04,19.04.
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JULEBETRAKTNING AV BISKOP PER ARNE DAHL

Det var nesten som et eventyr, det jeg opplevde før jul 
i fjor. Som en del av bispevisitasen i Hallingdal be-
søkte vi kunstnertunet i Leveld, og fikk være med på 
en kunstutstilling av en annen verden. Under ettermid-
dagens blå time ble vi tatt med på en utendørs utstilling 
der tekster av Jens Bjørneboe var malt på slitne låve-
vegger oppover i bygda. Det snødde lett, og vi stanset 
der det var tekster å se. Og så, den siste gråslitte uthus-
veggen mens det snødde tettere. Vi stoppet, gikk ut, og 
tok av oss lua mens vi leste: «Natten i natt er hellig/
Noe skal skje/Det som kommer fra himmelen/er ikke 
bare sne».

Vi ble beveget, stille, og leste videre mens vi satte oss 
inn i bilen: «Natten i natt er hellig/Noen skal fødes i 
natt./Vår mørke, kjølige klode/er ikke helt forlatt».

Mens eventyrene alltid begynner med setningen «Det 
var en gang», opplevde vi noe helt annerledes. Som 
om det også var malt: «Det skjedde i dag!» Akkurat så 
nært og uvirkelig. Julen ble virkelig.

På vei hjemover, etter endt visitas, var jeg både tanke-
full og takkefull. Med ett lød det fra P2: «O helga natt» 
med Jussi Bjørlings fremføring: «O helga natt! 
O helga stund for världen,/då Gudamänniskan til jor-
den steg ned!/För att försona världens brott og synder,/
för oss han dødens smärta led./Och hoppets stråle går 
igjennom världen,/och ljuset skimrar över land och 
hav./Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din frihet./O 
helga natt, du frälsning åt oss gav.»

Tankefull og takkefull kjørte jeg hjemover etter å ha 
fått et møte med julens hemmelighet, Jesus som sann 

O Helga Natt

Gud og sant menneske. Dette avgjørende orienterings-
punktet i den kristne tro som handler om himmel og 
jord, om Gud og mennesket. Dette som profeten Jesaja 
skildret i sin natt mens han så mot lyset: 

«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust

og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv

og gjøre de knustes hjerter levende» (Jes 57, 15)

La Gud komme til deg! Velsignet jul!

www.eldevikbygg.no
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GLIMT FRA MISJONSPROSJEKTET

Fra Laos til England
Jeg håper at jeg vokser som kris-
ten, blir sterkere i troen og at jeg 
kan være til hjelp i ungdomsar-
beidet, sier Uthen fra Laos.

Tekst og foto: Eivind Hauglid

Siden 2006 har NMS sendt ung-
dommer til England, nærmere 
bestemt Carlisle bispedømme i 
Nordvest-England. I tillegg til to 
misjonærfamilier er det hvert år 
8-10 ungdommer fra Norge, Brasil, 
Taiwan og Laos. 

Ucrew fra Laos
Skoleåret 2016/17 er det første året 
at NMS også sender ungdommer 
fra Laos til England. Det er Uthen 
Phonekhampan (23) og Pasa Mit-
pasa (22). Etter et to-ukers intro-
duksjonskurs på Hald i Mandal, 
kom de begge til Barrow in Furness 
i Carlisle i begynnelsen av septem-

ber. De er veldig godt fornøyd med 
vertsfamilien, og synes det er spen-
nende å være i England. 
 - Jeg sa ja til utfordringen om å 
komme til England fordi jeg ville 

følge Jesus som mitt forbilde. I 
landsbyen min i Nordøst-Laos har 
jeg vært med og ledet lovsang-
steamet i flere år, helt siden vi fikk 
lov til å samles til gudstjeneste. Nå 
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Min oppskrift

22 40 00 40

samles vi i et privat hjem og det er stadig nye som kom-
mer og vil høre om Jesus, forteller Uthen. 

Hvorfor England
Carlisle bispedømme er et av de mest sekulariserte 
områdene i England. Kirker stenges og det er veldig få 
som kommer til gudstjeneste. Blant unge er det få som 
har hørt om Jesus. Men kirken har et sterkt ønske om nå 
ut til den yngre generasjonen med evangeliet. 
NMS ønsker spesielt å bidra i arbeidet med å plante 
student- og ungdomsmenigheter. Kirken i Carlisle er 
kreative og prøver ut nye metoder for å nå de unge. 

Network Youth Church
Et spennende tiltak er en nettverkskirke for ungdom 
i Barrow-området. De få unge som er kristne er ofte 
alene i byen eller i de mange omkringliggende landsby-
ene. En gang i måneden samles de til en større samling 
for å knytte kontakt og bygge fellesskap. 
 Ellers er begge med på ulike klubber for barn og 
unge og med på «food-banken» et tiltak for å nå fattige 
med mat.
 Prest og teamleder Gary Cregeen i Barrow uttrykte 
veldig glede over samarbeidet med NMS, og sa veldig 
tydelig at ungdommene gjorde en svært god jobb og at 
de betydde mye for muligheten til å nå ut til kirkefrem-
mede ungdommer i området.  

NMS og England
- Gjennom at ungdommer fra flere nasjoner og kulturer 
får møte hverandre, får de lære nye ting og utveksle 
erfaringer. I Norge har vi et godt utviklet ungdomsar-
beid, men vi har likevel mye å lære gjennom en slik 
utveksling. Misjonærene og ungdommene vil ha mye 
å tilføre menighetene i byen, samtidig som de også 
vil høste nye erfaringer som kan være en ressurs inn i 
norsk menighetssammenheng, sa NMS U lederen John 
Martin Bore, da programmet startet i 2006. 

En av mine favoritter til ettermiddagskaffen, 
er vannbakkels.

VANNBAKKELS
 65g margarin
 1,3 dl vann
 65g hvetemel
 2 små egg

Kok opp margarin og vann i en gryte. Rør 
inn hvetemelet med en treskje til deigen slip-
per gryta. Ta gryta vekk fra kokeplata og la 
deigen avkjøles til den er lunken. 
 Rør inn eggene, ett og ett. Pass på at dei-
gen ikke blir for bløt. Settt deigen på bakepa-
pir med en barneskje. 
 Platen settes inn i kald ovn. Stekes ved 
200 grader i 30-40 min. Bakkelsene avkjøles 
før ovnsdøren åpnes.
 Bakkelsene fylles med krem eller vanilje-
krem og syltetøy. Strø bakkelsene med melis.
Bonne apetite!

Jeg utfordrer Ingvild Horpestad.

Med hilsen 
Tor Geir Andersen
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE 
v/Camilla Jørgensen 

NY, FELLES TROSOPP-
LÆRINGSPLAN MED VEAR 
I skrivende stund jobber Trosopp-
læringsutvalget (TOU) med å finne 
flere representanter til å utarbeide 
en revidert trosopplæringsplan 
som er felles for Sem og Vear. Vi 
trenger flere folk generelt i TOU, 
og særlig fra Vear, som kan være 
med på dette spennende arbeidet.
 Vear har jo pr i dag felles plan 
med Stokke, men nå skal tiltak flyt-
tes til nye Sem menighet, og vi må 
se både på helhet og detaljer. Alle-
rede har Sem tiltak på Vear som en 
del av sin plan, så det er ikke sik-
kert avstanden er så stor. Da planar-
beidet for både Stokke (inkl Vear) 
og Sem var i startfasen, hadde me-
nighetspedagogen  god dialog med 
daværende prest Frode Magnar 
Andersen. Vi utarbeidet tiltak som 
skulle være et samarbeid, men som 
nå blir en del av den helhetlige pla-
nen i nye Sem menighet.
 TOU søker representanter fra 
både Vear og Sem til å være med 
på planarbeidet. Henvend deg til 
menighetspedagog Camilla der-
som du synes dette høres interes-
sant ut.  

FULL FEST FOR MINI MED 
FAMILIE! 
Trosopplæring for 2- og 3-åringer 
er gøy og bra! I oktober hadde vi 
2 ettermiddager med middag og 

bibelfortelling, sang og lek i Vear 
arbeidskirke. Her var vi 11 barn i 
målgruppen, i tillegg til foreldre 
og søsken, og da ble det fest! Til-
taket inkluderte middag for famili-

Skisse av trosopplæringsplanen fra mai 2015. 

Minifest for 2- og 3-åringer. Bildet er fra arrangementet i  2015.

ene, og ble 
arrangert i 
samarbe id 
med Stokke 
menigheter.

Totalleverandør av vanningssystemer til:
PARK, IDRETTSANLEGG, HAGE OG ANLEGG

Tlf.  33 30 86 60, 91 39 21 11
Hortensveien 131, 3157 Barkåker

Barkåker menighetshus
Det blir samling med 
misjonspreg onsdag 

14. desember kl. 11.00.

Anne M. Rudland Larsen 
informerer.

Deilig servering. 
Hyggelig samling i advent.

Alle er hjertelig velkommen.
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NYTT FRA VEAR ARBEIDSKIRKE

Menighetsweekend:
Fredag 14. - søndag16. oktober arrangerte Vear me-
nighet «Menighetsweekend” i Vear kirke. Tema for 
arrangementet var «Guds kjærlighet over oss». 
 Vi var så heldige å få biskop Per Arne Dahl til å 
tale på åpningsmøtet på fredag. Malene Jone med band 
holdt konsert for oss etter talen, i tillegg til menighe-
tens egne sang og musikk-krefter, som ledet oss i lov-
sang. 
 Karin Sandvand ledet møtet fredag kveld og det ble 
en flott og inspirerende åpning på «Menighetsweek-
end”.  
 Lørdag var det domprost e.m. David Gjerp som 
talte for oss og hadde bibeltime. I tillegg hadde vi mye 
flott lovsang ledet av folk fra Vear menighet. 
 Lørdag kveld hadde vi i tillegg et eget ungdomsar-
rangement som Håkon og Petter Johan Sandvand had-
de ansvaret for. De to hadde også ansvaret for rigging 
av scene og lyd og lys, sammen med Stig Aarøe Arne-
sen. Disse tre gjorde en kjempeinnsats, i tillegg til alle 
som jobbet på kjøkkenet, bakte kaker og ordnet mat til 
oss under hele arrangementet. 
 Tusen takk til alle som var med og bidro til at hele 
«Menighetsweekend» ble et flott arrangement, som 
vi håper kan bli en fast tradisjon i Vear kirke en gang 
i året! Vi avsluttet det hele med gudstjeneste søndag 
med utdeling av min kirkebok for 4. åringer.

Erna Rodahl
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Menighetsrådets hjørne

I oppstarten av nytt kirkeår vil jeg 
denne gangen ha fokus på det å 
være frivillig i menigheten.

Dette var også tema på årets frivil-
lighetsfest og inspirasjonssamling 
der frivillige fra både Sem og Vear 
ble invitert. Foredragsholder Anne 
Cathrine Larsen delte av sin rikhol-
dige kunnskap og erfaring som fri-
villig bl.a. i Sjåstad menighet i Lier. 
En liten menighet med lokalitets-
messige utfordringer, men med et 
stort og levende engasjement i det 
frivillige arbeidet.

Av områder hun berørte var:
• Ledertrening og betydningen av 

«lederteam»
• Viktigheten av å bli sett og verd-

satt
• Bønnens kraft for styring og 

vekst
• At du må være konkret på hva 

som virker for deg, hva du har 
lyst til.

• At det er ok å «ta pause» eller 
legge ned aktivitet når det tapper 
eller interessen er liten.

Det nedlegges i dag mye frivillig 
arbeid i vår menighet, uvurderlig 
innsats. Frivillige som har stått i en 
aktivitet år etter år, andre er relativt 

nye. Stort eller lite, lenge eller kort, 
alt er like viktig i denne sammen-
hengen.
 Jeg velger å tenke bredt rundt 
dette med frivillighet, både det som 
handler om å støtte og legge til rette 
for kirkens aktiviteter (gudstjenes-
tegruppe, kirkeverter etc), men også 
det å engasjere for meningsfull akti-
viteter for sognets innbyggere. Det-
te gjelder for barn, unge og voksne.
Med ny kirkeordning vil vi i tiden 
som kommer bli enda mer avhengig 
av denne frivilligheten, en jobb som 
bidrar til at andre får en god opple-
velse. Jeg vil også si en jobb som 
bidrar til at en selv får en god opp-

levelse. Dette av egen erfaring som 
frivillig i noen sammenhenger. 
 Samtidig er det viktig å kjenne 
på, hva har jeg lyst til? Kanskje an-
dre har lyst til det samme?
 Hva med å starte en strikke-
klubb? Redesign? Pusle/spill klubb? 
Fiskeklubb? Bakeklubb? Turklubb? 

Lyst til å bli frivillig? 
Vi trenger deg.
Ta gjerne kontakt med 
Mona Bondevik, leder Sem 
menighetsdråd

Frivillighet er kjærlighet i bevegel-
se……

Bli	med	å	gå	tur	2.	og	4.	onsdag	hver	mnd.	
	
Kl	10.	00		 Vi	starter	fra	KIWI	på	Barkåker,	går	en	times	tur.	
Kl	11.15		 treffes	vi	på	Barkåker	kafé	hvor	vi	kan	kjøpe	oss	litt	

forfriskninger.	Vi	samler	inn	frivillig	gave	til	Sem	kirkes	
misjonsprosjekt	i	Thailand.		

	
Gåtur	alt	etter	form.	Noen	går	fort,	noen	sakte,	noen	går	langt,	
noen	kort.	Noen	tar	med	barnevogn,	eller	hund	eller	rullator.	
Noen	går	bare	fra	bilen	og	inn	på	kafeen	kl	11.15.	
		

Alle	er	like	velkomne!	
	
Prosjektet	gir	støtte	til		
Nådehjemmet,	et	hjem	der	enslige,	gravide	kvinner	få	hjelp	og	
støtte	før	og	etter	fødselen.	Mange	opplever	at	foreldrene	vender	
dem	ryggen.	Det	gis	praktisk	opplæring	i	tillegg	til	at	man	hjelper	
man	dem	til	å	lære	seg	et	yrke,	slik	at	de	på	sikt	kan	klare	seg	selv.	
Lovsangshjemmet	er	barnehage	mens	de	minstes	mødre	er	
på	jobb	
Immanuel	er	skoleforberedende	daghjem	for	litt	større	barn.		
Om	kvelden	brukes	lokalene	til	musikkskole,	som	er	veldig	god	
aktivitet	for	fattige	barn.	Det	virker	også	positivt	på	skolegangen.	
Det	gis	også	støtte	til	Skoleinternat	og	skolestipend	til	
mange	barn.		
Gavekonto	for	direkte	gave	er:	8220	02	85030	
	
Datoer	for	MisjMarsj:		
11.01,	25.01,	08.02,	22.02,	08.03,	22.03,	05.04,	19.04.	
	
Plakat	på	KIWI,	eller	ring	Anne	Rudland	Larsen	tlf		98891696	
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MIN SALME VED OLE MARTIN THELIN 

Jeg er blitt utfordret til å dele med dere min salme og 
gjerne en julesalme. Når jeg fikk høre om utfordringen 
tenkte jeg først at det vil jeg gjerne – fordi jeg gjerne 
vil dele min glede over gode salmer med dere lesere 
av «Semstikka». Min neste tanke var at hjelp – hvil-
ken salme skal jeg velge blant alle de flotte salmer som 
hører julen til og som jeg er så glad i å synge? Tanken 
om å lage en «ti på topp»-liste ble raskt forkasta. For 
jeg kunne ikke forvente å få plass i menighetsbladet til 
å begrunne hvorfor jeg skulle ha med alle salmene. Og 
overskriften skulle jo være «Min salme».
 Så da vil jeg gi dere en salme til adventstida og 
en julesalme som har fulgt meg fra barndommen av.
Adventssalmen er «Tenn lys!» nr. 25 i Norsk Salmebok 
med tekst av Eivind Skeie og melodi av Sigvald Tveit.
Denne salmen avsynges hvert år på juletrefesten i vel-
foreningen der jeg bor. Juletrefesten avholdes utendørs 
uten værforbehold med servering av pølser fra bål-
panna, varm gløgg og «blåtår», fakkeltog rundt i bolig-
området, gang rundt et jule-pyntet tre på fellesarealet 
og godteposer til barna. Oppmøtet er rundt 40 barn og 
voksne. Barna synger med at full hals fordi denne sal-
men kjenner mange fra skolen. De voksne henger seg 
på «play-backen». I min korte appell før vi synger bru-
ker jeg å understreke dette:
 Lysene skal skinne «for kjærlighet og tro, for 
dem som viser omsorg og allid bygger bro», «for alle 
som må slåss for rettferd og for frihet», for at «fanger 
skal få sin frihet og flykninger et hjem» og «for dem 
som gråter og dem som trøster dem». Vi synger «må 
alle dele håpet så gode ting kan skje» og avslutter med 
at julens budskap er at Jesus kom som Lyset til vår jord 
(Joh. 8,12) den første julenatt, så «Tenn lys for himmel-
kongen som gjeterflokken så! Nå møtes jord og himmel 
i barnet lagt på strå!»

Julesalmen er «Gud sin egen sønn oss gav» nr. 60 i 
Norsk Salmebok med tekst av Gustav Jensen og melodi 
av Kristian Lindeman. Her gjengitt med mine kommen-
tarer:

«Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide». 
Det ultimate (jule-)gaven: Gud gir oss sin Sønn som 
kommer inn i vår verden som en av oss og blir vår bror, 
venn og Frelser!
«Derfor går et lovsangshav over verden vide.» 
Hvem blir med i lovsangskoret? Mange opplever ting 
som gjør at det er lettere å være med i et «klagekor» enn 
ta del i et «lovsangshav». Men Gud fortjener lovsang 
fra mennesker som ser og opplever hans storhet.
«Derfor fra det høye kor lyder det her nede: 
Give er din sak på jord, gi og gi med glede!»
«Gi som gave det dere fikk som gave», sier Jesus til 
sine disipler (etterfølgere) (Matt. 10,7 b). Eller som det 
stod i en tidligere bibeloversettelse; For intet har dere 
fått det, for intet skal dere gi det!

«Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste! 
Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste! 
Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste! 
Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste!»

Gud gi oss nåde til å leve ut det som er overskriften 
over trosopplæringsplanen for Den norske kirke: «Gud 
gir – vi deler!» så lenge Gud gir oss tid!

Velsignet advents- og juletid til dere alle!

Jeg utfordrer Inger M. Bore,

Ole Martin Thelin
Rådgiver i Tunsberg bispedømme 
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Sem menighet 
Sem KFUK/KFUM 
FAU i Semsløkka Barnehage 

              

 VELKOMMEN TIL 

JULETREFEST 
 

SEM KFUK/KFUM, SEM MENIGHET OG FAU I SEMSLØKKA 
BARNEHAGE 

ARRANGERER DEN TRADISJONELLE JULETREFESTEN FOR 
SMÅ OG STORE PÅ SEM MENIGHETSHUS  

  TORSDAG 29. DESEMBER 2016 
 

VI STARTER MED EN KORT JULEANDAKT KL 1630, OG 
FORTSETTER RETT ETTERPÅ MED TRADISJONELL 

JULETREFEST 
 

KAKER, KAFFE OG SAFT SERVERES 
  GANG RUNDT JULETREET 

LEKER 
 

I STEDET FOR INNGANGSPENGER GIR VI EN GAVE TIL SEM 
KFUK/ KFUM 

 
VI TROR AT VI OGSÅ I ÅR HAR VÆRT SÅ SNILLE AT 

NISSEN KOMMER PÅ BESØK  
 

 



Semstikka  11

Tekst: Frank Tangen

Interessen for kristen litteratur er større enn 
noensinne blant norske syns- og lesehemmede.  
Lydbiblioteket til Kristent Arbeid Blant Blinde 
(KABB) har mer enn doblet utlånet av lydbø-
ker.

KABBs lydbibliotek har gjennom 40 år spesialisert seg 
på å produsere lydutgaver av aktuell kristen litteratur. 
Biblioteket er offentlig godkjent på linje med det stat-
lige Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
 - Vi leser inn ca. 100 bøker i året, forteller bibliotek-
sjef i KABB, Heidi Vestbye. – De fleste er utgivelser 
fra de kristne forlagene, men vi produserer også bøker 
fra andre forlag, dersom tematikken ligger innenfor 
vårt formål. Vi tilbyr litteratur i alle sjangre, fra lett-
leste romaner til tyngre teologiske verker, sier Vestbye, 
som likevel medgir at mange av boklånerne foretrek-
ker bøker av den lettere typen. 
 - De smalere titlene lånes ofte av folk som trenger 
dem i forbindelse med jobb eller studier. Derfor er det 
viktig at også slike bøker er tilgjengelige, selv om de 
ikke leses av så mange.

Lett tilgjengelig
I løpet av et drøyt år har utlånet av bøker fra KABBs 
bibliotek økt med mer enn 100 prosent, og fortsetter 
å stige. Noe av årsaken er at KABB og Norsk- lyd og 
blindeskriftbibliotek nå har felles utlånssystem, slik at 
boklånerne har tilgang til alle bøker fra begge bibliote-
kene, og at lydbibliotekene har tatt i bruk ny teknologi. 
Siden det nye systemet for utlån ble tatt i bruk i fjor, 
har KABB registrert 230 nye boklånere.
 - Lånerne kan fortsatt få tilsendt bøkene våre som 
CD i posten, men stadig flere velger å streame eller 
laste ned lydbøkene i en app eller på internett. Slik får 
de umiddelbart tilgang til de bøkene de ønsker seg, for-
teller biblioteksjefen. Tilbudet er gratis, i likhet med 
andre offentlige biblioteker.

Også for lesehemmede
KABBs lydbibliotek ble startet som et tilbud til blinde 
og svaksynte, men alle som strever med å lese trykt 
tekst kan bruke biblioteket.
 - Det gjelder for eksempel dyslektikere, funksjons-
hemmede som ikke kan holde eller bla i en bok, men-
nesker med konsentrasjonsvansker, og mange andre, 
sier Heidi Vestbye.
 Tre prosent av alle nordmenn er synshemmede og 

5-7 prosent har alvorlig dysleksi. Dermed er minst hver 
tiende nordmann helt avskåret fra å lese trykte bøker. 
Langt flere har generelle lese- og skrivevansker, og kan 
ha nytte av et tilbud om lydbøker. 
 - Vi opplever at svært mange som kunne ha nytte 
av  oss ikke kjenner muligheten av å bruke lydbibliote-
ket. En av utfordringene med å informere disse grup-
pene er jo nettopp at de ikke leser trykt informasjon, 
derfor er vi avhengige av at pårørende eller fagfolk 
gjør dem oppmerksomme på bibliotektilbudet. Vi får 
veldig mange tilbakemeldinger om at lydbøkene gir 
brukerne en ny og bedre hverdag, forteller Vestbye.

For mer informasjon om KABBs lydbibliotek:
Heidi Vestbye, tlf.  69 81 69 81

Kristent lydbibliotek øker kraftig

Stadig flere lesehemmede låner lydbøker via internett, 
men biblioteksjef Heidi Vestbye i KABB har likevel 
hendene fulle med å gi lånere personlig veiledning.
Foto: Kari Undeland

JARLSBERG
9 - 21 (22)
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Gulli Trevarefabrikk AS
Barkåker

Dører - vinduer - kjøkken - bad - garderobe
Tlf: 33 00 32 00 - Fax: 33 38 08 71 - Epost: gullpost@gulli.no

33 00 31 00 - vakttelefon 901 98 250

33 33 36 69
Alt innen skifer/naturstein

- Gravmonumenter
- Navntilføyelser
- Bred erfaring

Vi legger vekt på profesjonell 
og personlig veiledning i 

forbindelse med gravferden
Vi kommer gjerne hjem for 

samtale

Tlf. 911 94 099
24 timers vakttelefon 
Dekker hele Vestfold

www.faerderbegravelsesbyra.no
 Andebuveien 3, Sem

Eksteriørfornyelse til glede 
og beundring
Et godt eksempel på firmaets virk-
somhet kan ses på Sem menighets-
hus, taket fikk et betydelig løft etter 
behandlingen som ble gjort på for-
sommeren i år.
 
Virksomheten holdt til i Døvleveien 
på Sem inntil for få måneder si-
den. De har nå flyttet til Borgesko-
gen.  
 
Firmaet ble etablert for ca 15 år si-
den og daglig leder og eier den se-
nere tid er Reidar Levang. Foruten 
han er det 18 medarbeidere som 
leies inn på oppdragsbasis.
 
På spørsmål om hvor mange takopp-
drag det blir på et gjennomsnittsår, 
så ligger det gjerne på ca 120. 
 Behandlingen av taket som om-
fatter vasking, desinfisering, im-
pregnering og maling tar i snitt 3 da-
ger å utføre. En slik behandling vil 
vare 10-15 år.
 

ANNONSØRPRESENTASJON

PTM
Takbehandling

Dette er ikke bare en visuell for-
bedring, men der det har oppstått 
mosevekst på taket, er det en fare 
for at denne mosen «gror ned i tak-
steinen». Dette vil medføre fare 
for fuktinntrenging og frostspreng. 
Takstein kan komme til å smuldre 
med forringelse av kvaliteten på ta-
ket som resultat.
 - Men kan vi ikke vaske taket selv, 
spør jeg. Jo, det går an, men da er 
det kjempeviktig med impregnering 
etterpå. Ellers vil mosen gro raskere 
enn før svarer Reidar Levang.
 I tillegg til behandling av tak 
gjør firmaet også oppdrag med fasa-
derenovasjon, legger nytt tak samt 
kan tilby snømåking av tak.
 Foruten Sem menighetshus har 
firmaet bl.a. renovert taket på Na-
sjonalgalleriet og på Odd Fellow-
bygget. Firmaet har hatt flere opp-
drag for OBOS og sameier.

Utdeling av 4-årsbok i Vear kirke,
søndag 16. oktober
Søndag 16. oktober var det gudstje-
neste i Vear kirke med utdeling av 
”Min kirkebok ”for 4-åringer.
 I år fikk 4-åringene både 4-års 
bok og arbeidsbok, i tillegg til en 
DVD som var vedlagt invitasjons-
brevet. 5 supersøte og spente 4-årin-
ger, sammen med foreldre og fami-
lier, hadde møtt opp for å få boka. 
Det var: Elisabeth Hvatum, Signe 
Johnsen Solheim, Jørgen Grimnes, 
Hanna Lund og Alvilde Veronica 
Berntzen. 
 Tusen takk til dere!

Erna Rodahl
Kapellan
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SLEKTERS GANG

Elektro 1 Tønsberg AS
Semsbyveien 110 - 3170 Sem
Tlf. 33 33 40 60
Din elektriker på Sem

Norges eneste klokkestøperi
Skipsklokker - Gårdsklokker

Kirkeklokker - Klokkespill
Støpte minneplater

OLSEN NAUEN 
KLOKKESTØPERI AS

www.klokkestoperi.no
Tlf. 33 35 90 40 - Postboks 2035, 3103 Tønsberg

STORKIOSKEN 
JARLSBERG TRAVBANE
OASEN, der travfolk møtes

Oasen AS Mett og Go’

Snitter, koldtbord, tapas, middag 
og hjemmelagde kaker.

Vi leverer mat 
til alle anledninger

Ring oss for tilbud eller stikk innom 
caféen vår i Andebuveien 3 på Sem.

Tlf. 938 71 225/33 33 04 33
www.kjerstinscatering.no

Vigde

Får du ikke 
menighetsbladet? 

Ta kontakt med
 Inger Marie A. Oppegård  

46 96 23 07
eller 

inger_andersen@hotmail.com

10. september
Trine Berg og Remi Leonard Bredholt Bruun, 
Sem kirke
Emilie Christina Hansen og Helge Berulfsen, 
Sem kirke
4. november
Astrid Ytrehus Jørgensen og Thomas 
Ramcilovic, Sem kirke

11. september
Mio Aleksander Pettersen, Sem kirke
25. september
Thea Strømnes  Kristoffersen, Slagen kirke
2. oktober
Penelope Atieno Helgeland, Sem kirke
9. oktober
Storm Magnus Aslesen, Sem kirke
Joshua Bugge Korneliussen, Sem kirke
Leah Korneliussen Dyre-Hansen, Florø kirke
16. oktober
Johannes Fadum Christiansen, Sem kirke
23. oktober
Amalie Ugland, Sem kirke

5. august
Eva Charlotte K. Bjerknes, Sem kirke
20. september 
Odd Sidney  Johansen, Slagen kirke
30. september 
Nikolai Klavenesss, Sem kirke
John Helge Teien, Sem kirke
14. oktober 
Peder Helmer Myrmel, Sem kirke
Arvid Magne Dyrli, Sem kirke
25. oktober 
Bjørn Trygve Andersen, Sem kirke
28. oktober
Elfi Lien, Sem kirke

GJØR TRYGGE BILKJØP HOS

Døvlevn 25, Sem - Tlf. 33 30 12 80
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KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen

«Kalendergaver
i adventstiden»
Sem kirke onsdag  7.12. kl.19.00
En adventskonsert med  Tone 
Krohn, sang og harper, Sigmund 
Groven, munnspill, Iver Kleive, or-
gel/klaver, Kristina vokalensemble 
med Runa Skramstad, dirigent 
Billetter kr 250, - ved inngang.
 
Julekonsert
Sem kirke fredag 16.12. kl.19.00
Tønsbergs Sangforening med gjes-
ter
Svein Tore Ringøen, dirigent
Tonny Krokengen, orgel/klaver
Billetter v/inngang Tone Krohn.

Svein Tore Ringøen.

Dikt skrevet 
av Marit Rui
 
JESUS DU KOM
Jesus du kom
som et lite barn
født på guddommelig vis.
Som verdens lys i en dunkel stall
åpnet du paradis.
 
Jesus du kom
som nådens under
og ble oss mennesker lik.
Som hellig konge i enkle kår
åpnet du himmelrik.
 
Jesus du kom
som verdens frelser,
livets rikdom og skatt.
Som kongebarn under åpen himmel
feirer vi julenatt

Blomsterdekorasjonen er laget av Liv Merethe på Blomsterverkstedet 
Sem.
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TØNSBERG MISJONSKIRKE 

Semstikka  15

KONTAKTINFO: Tønsberg misjonskirke, Bjellandveien 16, kontortid: tirsdag og torsdag kl 13 - 15. 
Hjemmeside: www.tonsbergmisjonskirke.no. Pastor Bjarte-André Matre, mobil 911 18 761

HalloVenn Hogsnes 2016
Full fart i hele grendehuset en mandag kveld! Regn og 
surt ute, god temperatur inne. Nesten tyve aktiviteter, 
over 30 frivillige voksne og nesten 130 barn er årest 
HalloVenn kort oppsummert. Vi koste oss stort!! 

Sees 31. okt 2017

Familiespeideren – ut på tur;
om sola skinner eller vinden er sur.
Merker og skjerf, grilling og bål.
Klarer vi å følge kompassets nål?
Klarer vi å klatre høyt, høyt opp?
Ja! Familiespeiding er helt topp!

Du finner oss på facebook        FAMILIESPEIDEREN

Glimt fra familiespeiderturene høsten 2016 

Herr og Fru HalloVenn. 

Molle Klovn klar for sprell.

”Julefrokost/juleverksted 
blir 11. desember kl 10. 

Juletrefest blir 8. januar kl 16. 
Følg ellers med på nett; hjemmeside og 
Facebook, for hva som skjer spesielt for 

barn og familier.”



Gudstjenester høsten 2016 
13. november
26. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

20. november
Domssøndag/Kristi kongesøndag
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd
Offer: Barkåker menighetshus

27. november
1. søn. i advent 
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med dåp/ 
nattverd. 
Offer: Menighets trosopplæring

4. desember
2. søn. i advent 
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp / nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

11. desember
3. søn. i advent 
Sem kirke kl. 1100
Temagudstjeneste med konfirmanter
Bønnevanding og  nattverd
Offer: Kirkens Bymisjon Vestfold

18. desember
4. søn. i advent
Sem menighetshus kl. 1100
Familiegudstjeneste
Offer: Sem menighetshus.
Kirkegrøt

24. desember
Julaften
Sem kirke kl 1400 og 1530
Offer Kirkens Nødhjelp

25. desember
1. juledag
Sem kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste med dåp/nattverd
Offer: Menighetens misjonsprosjekt

26. desember
2. juledag
Barkåker menighetshus kl. 1100

Gudstjeneste med gang rundt juletreet
Offer: Barkåker menighetshus

VÅREN 2017
8. januar 
Kr. åpbenbaringsdag 
Sem kirke kl. 1100
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd

15. januar
2. søn. i åpenb. tiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd

22. januar
3. søn. i  åpenb. tiden
Sem kirke kl.1100 Familiegudstje-
neste med tema misjon
Vear kirke kl.1800 Kveldsgudstjeneste

29. januar 
4. søn. i åpenb.tiden
Barkåker menighetshus kl 1100
Gudstjeneste med nattverd

5. februar
5. søn. i åpenb.tiden
Sem kirke kl.1100
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp / nattverd

12. februar
Såmannsøndagen
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med dåp
Utdeling av 6-årsbok

19. februar
Kr. forklarelsesdag
Barkåker menighetshus kl. 1100
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste  med dåp/nattverd

26. februar
Fastelavenssøndag
Slagen kirke kl. 1100 
Fellesgudstjeneste  for Sem og 
Slagen menigheter
NB! Ingen gudstjeneste i Sem sokn.

5. mars
1. søn. i fastetiden
Sem menighetshus kl. 1100
Familiegudstjeneste . 

12. mars
2. søn. i fastetiden
Barkåker menighetshus kl.1100
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

19. mars
3. søn. i fastetiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

26. mars
Maria budskapsdag
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

NB! 
Endringer kan forekomme.


