
 

REFERAT ONLINE MEDLEMSMØTE 01.12.20 KL 18:00 – 19:00. 

Deltakere: 
Vidar Top, Roger Robertsen, Han Magnus Solli, Ole Holmen, Erik A. Hofsten, Roger Robertsen,  
Liv E. Jettestuen, Rolf Isaksen, Finn Bjarne Nielsen, Per Christian Holm, Main S. Holte. 

 

1. Vidar informerte om kontakt med utvalgsleder for Flerkulturelt Utvalg, Odin Adelsten 
Bohmann. Politikerne ønsker halvårlig dialog med STLG. 
 

2. Vidar informerte om at politikerne har gitt saken om tilbakeholdelse av VAR-midler til 
enkelte trossamfunn grunnet deres tolkning av tro «noe betenkningstid». Den aktuelle 
organisasjonene har fått midlene i år, men i det kommende året inviteres STLG til en videre 
prinsippdiskusjon om saken. STLG ved koordinator og styremedlem Ole var i dialog med 
saksbehandler i forkant av ny politisk behandling. Argumentet for tildeling basert på 
prinsippet om religionsfrihet ble tillagt vekt. 
 

3. Vidar gikk gjennom utkast til årsplan 2021 med tanke på en større fellesmarkering av 
snublesteinene som markerer uttransportering av jøder fra Skien til dødsleirene i 1942. 
STLG og andres markering fikk bred dekning i Varden. Neste år vil STLG ta initiativ til å 
samarbeide om markeringen. 
 

4. Juletradisjoner i organisasjonene. 
5.  

Pinsekirken Tabernaklet 
Ole oppsummerte den før-kristne julefeiringen som blant annet handlet om at solen snudde 
og at årstiden gikk mot ny vår med vekst og varme. Kun i Skandinavia har vi har beholdt det 
gamle ordet «jul». mens andre land har omdøpt feiringen til Kristmesse, eks Christmas. 
Forskning viser at Jesu fødsel ikke skjedde det året man regner som null i vår tidsregning, 
heller ikke vinterstid. Sånn sett er feiringen av Jesu fødsel lagt til en allerede etablert feiring. 
Menigheten feirer adventssøndager og julens høytidsdager, mens mange arrangementer 
som messer og annet som vanligvis foregår i adventstiden er i år avlyst pga smittevernregler. 
 
Grenland Syvendedags Adventistkirke 
Roger fortalte at menigheten feirer advent hele året,- at Jesu fødsel markeres i kirkene hver 



sabbat. Jul anses ikke som en hellig tid. Menigheten har fokus på gaver, gjerne i form av 
støtte, hjelp og inkludering overfor mennesker som trenger det. Julaften feires i hovedsak 
privat, uten felles gudstjeneste. 
 
Human-Etisk Forbund 
Erik smilte da han påsto at humanistene er de som feirer den opprinnelige julen, den før-
kristne tradisjonen med feiring av vintersolverv: I Skandinavia tenne lys i mørketiden, ta inn 
grønne kvister til pynt og for godlukt i huset, gaver som tegn på omtanke. En håpets tid mot 
et nytt år som skal gi grøde på marken og fulle stabbur for neste vinter. Humanister feirer jul 
med kulturelle tradisjoner som de fleste andre,- samvær, omtanke, lys, musikk, pynt og 
julegaver. 
HEF har ingen felles feiringer eller ritualer ut over lokale markeringer av vintersolverv på 
organisasjonens eller private initiativ. 
 
Den katolske kirke 
Hans Magnus fortalte at aktiviteten går på lavbluss da kirken grunnet smittevernhensyn bare 
kan ha 40 personer inne av gangen.  Deres viktigste arrangement i julefeiringen er 
midnattsmessen julaften. Det avholdes også gudstjenester første juledag og på søndagene 
året rundt. 
 
Den norske kirke 
Liv fortalte om julen som den største kristne høytiden. Det nye kirkeåret begynner med 
første søndag i advent, da også den første fasten innledes. De tre neste søndagen har hvert 
sitt fokus, den siste før jul Maria. 
Kirken opplever at mye av feiringen har flyttet seg fra romjulen til hele desember måned. 
Normalt er aktiviteten i desember høy, med julekonserter, besøk av barnehager og 
skolegudstjenester. I år overføres fler skolegudstjenester digitalt grunnet Covid-19. 
«Mikro-gudstjenester» med begrenset antall deltakere avholdes. 
Jul sees som en kontrastenes tid, der mennesker som har det vanskelig jan ha det ekstra 
tungt. Kirken ønsker å bidra til glede for flere, gjerne ved å delta på «Alternativ jul»- 
arrangementer for mennesker som sliter. 
 
Grenland Kristne Senter 
Finn-Bjarne forteller at menigheten fokuserer på troen på evig liv, å hele året være i kontakt 
med Gud og Jesus. Adventssøndagene feires med familier og barn, lystenning og felles 
opplevelser. Menigheten har en times møte på julaften. Julaften feires privat og tradisjonelt 
med juletre, sang og gaver. Julaften sees mer som et ritual «som like gjerne kunne være 
sommerstid», ikke som en dag med spesielt fokus på Jesu fødsel. 
 
Jesu Kristi menighet av siste dagers hellige 
Vidar fortalte om faste tradisjoner, årlige prosjekt-kor med konserter, utstilling av 
julekrybber i kirken, juleskuespill fulgt av gløgg og pepperkaker, en «sosial happening» i form 
av juletrefest, og ungdom som kjører rundt til ensomme i menigheten for å synge julesanger. 
Sangerne besøker også helseinstitusjoner som ønsker det. Menighetens fokus er et gjøre en 
god handling hver dag. 
 
Skien Baptistmenighet 
Per Christian informerte om at adventssøndagene i år markeres digitalt. Gledelig er at flere 



følger sendingen enn ved gjennomsnittlig frammøte i kirken. Særlig deltar flere barn enn til 
vanlig. Det er også gudstjeneste julaften, mens resten av kvelden feires privat på tradisjonelt 
vis. Menigheten har også fått spørsmål fra Misjonskirken om de kan arrangere en alternativ 
julefeiring for mennesker som sliter. Vanligvis har 100 – 150 personer deltatt på denne. 
Grunnet Covid-19 kan ikke så stort arrangement gjennomføres i år, og mat må evt bestilles 
ferdig. Menigheten har stilt sin kirke til disposisjon for en mindre gruppe. 
 

6. Oppsummering og tanker rundt 2021. 

-Vidar og Roger foreslår å stille sine kirkebygg til disposisjon for årets alternativ-jul-
arrangement, men har per dato ikke mannskap til praktisk gjennomføring. 
 
Nøkkelspørsmål: Kan STLG i større grad bidra overfor mennesker / familier som sliter?  
Kjerne: Ikke lage nye prosjekter, men støtte opp om allerede etablerte aktiviteter, som 
Omvendt Julenisse og andre? Signaler på at behovet for slike er økende. 
Kan vi utfordre egne organisasjoner på å begrense et stadig økende julegave-bonanza, og 
heller bidra med noe i alternativ sammenheng? 

-Per Christian: En idé å arrangere en gratis førjuls- konsert med servering? 

-Hva skaper et bra liv? Å gjøre flere ting sammen? 

-Senterleder i Arkaden -  godt eksempel på hvordan hjelpe andre som kan synes det er 
vanskelig ta imot. Formidler skole- utstyr på diskret vis. 

-En felles Håp-arrangement i Skien Kirke før neste jul? 

-Bør det lages en pressemelding for medieoppslag om tanker over? 

Alle disse gode forslagene skaper begeistring i gruppen. Spørsmål: Burde STLG styret ta 
initiativ til å invitere inn deltagere til en «julekomité» som kan diskutere disse mulighetene 
videre? 

 

Siljan, 02.12.20, 

 

Main S. H. 
-koordinator -  


