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Janitsjarorkester
PORSGRUNN: Porsgrunn Janitsjarorkes-
ter inviterer under ledelse av Geir Sundbø
til kirkekonsert i Østre Porsgrunn kirke kl.

18.00. På reportoaret står blandt annet
Scindlers’s liste av Johan Williams, An Irish
Rapsody av Clare Grundman og Sally Gar-
den (Irish Folktune). Velkommen til en
stemningsfull høstkveld.

Himmeldryss
SKIEN: Himmeldryss er en konsert, med
Frøydis Grorud, Ingebjørg Harman Brat-
land og Torjus Vierlig, som gjør godt for sje-
len. Vi vil få vakre og stemningsfulle salmer
presentert og arrangert på en spennende
måte. Stedet er Ibsenhuset kl. 19.00.

Fri Flyt
BØ: For 11. år på rad kommer Fri Flyt Film
Tour på besøk til Kroa i Bø for å gi inspira-
sjon til vinteren med noen fantastiske ski-
filmer, og i år får du oppleve herligheten i
full HD på stort lerret. Norske Field Pro-
ductions står bak filmen «Eyes Wide
Open», som foruten et stjernelag av frikjø-
rere også har fått med seg. Høstens høyde-
punkt for alle som digger ski, snø og vinter
på Kroa i Bø kl. 19.00.

Telemarkswingen Kom og Dans
SKIEN: Kom og Dans har søndagsdans i
Peer Gyntsalen på Ibsenhuset kl. 18.00. DJ
spiller variert dansemusikk fra vårt nye
musikkannlegg. Brus, kaffe og kake. Vi
ønsker dere hjertelig velkomne. Og spesielt
til de som går på grunnkurset, til en hygge-
lig dansekveld sammen med andre med
samme interesse.

Gimle pub
SKIEN: Pors Duo spiller til Te-dans, Gimle
serverer bifftallerken og Nina er karaoke-
vertinne.

Tea-jam
BAMBLE: Tea-jam kl. 15.00 på Smia pub,
med Kito og Ole Bjørn med gjestemusiker.
Pubquiz fra kl. 19.00.

Skien Misjonskirke
SKIEN: Bønn i «Lillesalen» kl. 10.00.
Gudstjeneste kl. 11.00 der Solveig T. Johan-
sen taler over temaet « Å bygge alter på
fremmed sted». Sara L. Nordli med flere
vokalister synger, og Robin Vesterberg spil-
ler piano. Det er ikke søndagskolen BEAM
pga. høstferie. Det er kirkekaffe i «Lies-
tua» etter møtet. Konsert og allsangskveld
kl. 19.00. Da får vi besøk av Gunstein
Draugedalen og Trond Akerø Kleven. Invi-
tasjonen har gått ut til alle kirker og menig-
heter i Skien. Vi håper mange vil komme
på denne opplevelsesrike kvelden!

Skien baptistkirke
SKIEN: Velkommen til Skien baptistkirke

søndag kl. 10.30. Gudstjeneste med natt-
verd. Randi Larsen, andakt, og det blir
solosang av Pål Ellefsen. Flere vil delta
med vitnesbyrd. Etter gudstjenesten er det
kirkekaffe.

Tårnengler

SKIEN: Det igjen «tårnengelsamling»
parallellt med gudstjenesten i Skien kirke.
Vi fortsetter fortellingen om Paulus. Etter-
på lager vi et høstbilde sammen, med mate-
rialer fra naturen. Alle barn er velkommen,
enten de er faste medlemmer eller har lyst
til å se hva dette er. «Tårnengelsamlingen»
er tilrettelagt for barn fra og med fem år,
samtidig som de voksne får med seg guds-
tjenesten i kirkerommet.

Gjerpen Misjonskirke
SKIEN: Velkommen til gudstjeneste i Gjer-
pen Misjonskirke kl. 11.00. Jon Ultvedt
taler over «Gi oss i dag vårt daglige brød».
Pajo-koret synger, og det blir nattverd. Det
er også Barnas ark/barnas verksted. Reinor
Limi leder gudstjenesten.

Porsgrunn Frikirke
PORSGRUNN: Porsgrunn Frikirke får
besøk av tidligere misjonær Rannveig Flor
Johannessen. Hun vil tale på gudstjenesten
i Frikirken på Vessia kl. 11.00. Marianne
Larsen synger. Nattverd. Det blir også
Noahs Ark (søndagsskole for barna) og
kirkekaffe.

Frikirken på Gråtenmoen
SKIEN: Gudstjeneste kl. 11.00 i Frikirken
på Gråtenmoen. Sigbjørn Jakobsen taler
og Ragnhild Thormodsrød synger.

Evangeliehuset
PORSGRUNN: Gudstjeneste i Evangelie-
huset kl. 11.00. Vi får høre Trond Eriksen
tale. Menighetskoret synger sammen med
venner fra Evangeliesentrene. NB! Ikke
søndagsskole. Alle er hjertelig velkomne!

Langesund kirke
BAMBLE: Høsttakkefest i Langesund
kirke kl. 11.00. Det blir utdeling av min
kirkebok til 4-åringer og sang av både Mini
og Barnegospel. Det blir prosesjon inn i
kirken av barn som har med seg av mar-
kens grøde. Alle velkommen.

Livets vann på Stathelle
BAMBLE: Møte på Bamble videregående
skole på Grasmyr. OBS! kl. 11.00. Tale ved
Dag Grande. Søndagsskole. Alle hjertelig
velkommen til en hyggestund med lovsang
og Guds ord. Etter møte samles vi til en
koselig prat med kaffe og hjemmebakte
kaker og annet godt.

Frikirken på Gråtenmoen
SKIEN: Gudstjeneste kl. 11.00 i Frikirken
på Gråtenmoen. Sigbjørn Jakobsen taler
og Ragnhild Thormodsrød synger.

Bamble Frikirke
BAMBLE: Gudstjeneste kl. 11.00 der Arn-

finn Finmark taler. Det blir nattverd og
søndagsskole ved Blekksprutgjengen.

Vinje kyrkje
VINJE: Gudsteneste i Vinje kyrkje kl.
11.00.

Filadelfia Ulefoss
NOME: Møte med nattverd kl. 11.00. Hen-
ning Breivik taler og synger. Alle er hjerte-
lig velkommen.

Betesda Borgestad
SKIEN: Forstander Rune Einarborg taler
Guds ord. Menighetsmusikken. Alle er vel-
kommen til Betesda!

Herøya Misjonskirke
PORSGRUNN: Herøya Misjonskirke
inviterer til kveldsmøte kl 18.00. Rolf
Håkonsen taler og Anne Berit Hestvik
leder. Velkommen til Herøya!

Betel Heistad
PORSGRUNN: Evangeliekoret med Anne
Berit Holte Langmyr. Varna Evangeliesen-

ter med David Filtvedt. Alle er hjertelig
velkommen.

Dolva pinsemenighet
SKIEN: Dolva pinsemenighet har møte kl.
18.00. Helge Terje Gilbrant taler og Geir
Tranberg deltar. Alle velkommen til Dolva.

Rauland kyrkje
VINJE: Gudsteneste i Rauland kyrkje kl.
18.00.

Porsgrunn Misjonskirke
PORSGRUNN: Borgar Hermansen taler
kl. 18.00. Nattverd. Sang og musikk av
Hege og Tove med team. Barnemøte. Kafè
etter møtet. Alle er hjertelig velkommen!

Diverse

Jarseng sportsstue
SKIEN: Åpent hver søndag kl. 11.00-
18.00. Middagsbuffet. Fine turløyper venter
på gammel og ung. Velkommen til Jarseng!
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Personlig og nært fra Karijord
Rebekka Karijord (32) spiser frokost i
Malmö. Noen bord bortenfor sitter kol-
lega Ane Brun. De to er for tiden på
turne sammen – 7. spiller de i Skien. De
gir også ut album samtidig.

Karijord sier om sitt nye og tredje
album «The Noble Art Of Letting Go» at
det er noe skjørt og sårbart over det.

– Tittelen handler om alderen jeg er i,
og det å tørre å gi slipp på et bilde av en
man trodde man skulle være eller en stor
kjærlighet. Generelt tror jeg vi mennes-
ker har vanskelig for å slippe taket, og at
vi er romantisk og nostalgisk anlagt. Jeg
er det i aller høyeste grad selv, sier hun til
NTB.

«ENGELEN»
Ett av kuttene på plata heter «Wear It
Like A Crown» og brukes som filmmu-
sikk i Margreth Olins film «Engelen».

– Det er en demoversjon jeg spilte inn
i leiligheten min på Södermalm i Stock-
holm. Den er spilt inn i stua mi med stry-
kekvartett og Ane som korer.

Sangen var den første hun skrev til
plata.

– Jeg tenkte veldig på Lea i filmen og
sendte den til Margreth, men fikk ikke
noen respons. Så viste det seg at hun
ikke hadde fått hørt på den fordi hun
hadde hatt så mye å gjøre. Men da hun
fikk hørt den ble den brukt i alle
sammenhenger rundt filmen.

IKKE ELEKTRONISK
Mens Karijord tidligere har brukt mye
elektronikk og looper, gjør hun det veldig

enkelt denne gangen. Hun spiller det
meste selv på det nye albumet, på piano
og harpe. Hun har også produsert albu-
met selv.

– Det er enklere melodisk og tydeligere
låter. Det kommer av at jeg har testet
dem ut live i et år. Da blir det mindre
konstruert, sier hun.

Albumet er også hennes første på eget
selskap.

PÅ TUR MED ANE
Ane Brun og Rebekka Karijord deler stu-
dio i Stockholm og turnere sammen.

– Vi har funnet hverandre musikalsk.
Jeg skal varme opp for henne overalt.
Da får jeg vist meg for et nytt publikum.
Det er veldig bra. På scenen i Norge er vi
fire damer. Det er Jennie Abrahamson
og Linnea Ohlsson – og oss to.

De arrangerte om stryke- og orkester-
arrangementene til stemmer.

– Det er krevende og annerledes. Så
korer vi for hverandre. Jeg skal være med
på 30 konserter og spiller harpe og
piano.

Hun sier hun har en rolig følelse for
albumet fordi hun har vært med så mye
selv.

– Jeg føler at det er ærlig. Jeg vet jeg
kommer til å møte mennesker der de bor
– og få lov til å spille for dem. Jeg tror det
er låter her som når hjertene til folk. 

(ANB-NTB)

TIL SKIEN: Rebekka Karijord har kalt sitt nye album «The Noble Art Of Letting Go». – Denne
plata er skjør og sårbar på et vis, sier hun. 7. oktober opptrer hun i Skien sammen med Ane
Brun. FOTO: HANDOUT


