
Velkommen til       

Frelsesarmeen i Skien! 



Frelsesarmeen er et mangfoldig kristent kirkesamfunn som tilbyr 

omsorg for hele mennesket gjennom "suppe, såpe og frelse". 

Frelsesarmeen i Skien tilbyr et raust, inkluderende og trygt       

fellesskap hvor barn og unge kan være seg selv, lære nye ting, og 

utvikle seg sammen med andre. 

Aktivitetene er åpne for alle og man trenger ikke være kristen 

eller medlem i Frelsesarmeen for å være med på aktivitetene 

våre. 

Frivillige 

Frelsesarmeen har alltid behov for flere hender.  Ta kontakt dersom du 

har lyst til å bidra, så finner vi tider og oppgaver som passer for deg.              

Vi har per i dag særlig behov i barne- og ungdomsarbeidet. 

Hvem er vi? 

Les mer på nettsidene våre: frelsesarmeen.no/lokalavdeling/skien 

Følg gjerne Frelsesarmeen Skien på Facebook og Instagram 



Et godt fellesskap 

Torsdagskafé 

På vår kveldskafé får du påfyll av både kaffe og kultur! 

Program for høsten 2021: 
 16. september: Konsert med Åse Kari Abrahamsen, Celina Berge 

Bjørndalen og Thor Fjellvang. Gjest: Irene Mathisen. 
 14. oktober: Allsangskveld med musikk fra musikalen Befriad  
 11.november: FA Brass Skien høstkonsert.                                  

Moteshow med  Fretex.  
 25.november: Italia og Skiens Toscana v/ Helge Pedersen. 
 Kari Lise Høgseth (sang) og Thor Fjellvang (piano) 

Kafeen har gratis inngang og bevertning. Programmet starter kl. 19. 
          

Gudstjenester 
Vi har gudstjenester med kirkekaffe hver søndag kl. 18:00.          
To søndager i halvåret har vi familiegudstjeneste kl. 16:00.   
 
Åpen kafé og strikkekafé 
Velkommen til kaféhygge på formiddagen, torsdager fra              
kl. 12-14! Vi server kaffe og vafler, og andakt og utlodning er   
faste poster på programmet. Den siste torsdagen i måneden er 
det strikkekafé med lunsj i det samme tidsrommet. 



Barn, unge og familier 
For oss i Frelsesarmeen er tilbudet for barn, unge og familier høyt 

prioritert. Vi har samlet  barne– og ungdomsarbeidet vårt under   

paraplyen «Møteplassen» fordi vi ønsker at det skal være en         

møteplass for alle uavhengig av økonomi og bakgrunn.  

I de nye lokalene våre har vi blant annet klatrevegg, blackbox med 

musikkinstrumenter og aktivitetsrom med playstation, bordtennis 

og fotballspill. Vi har også et hyggelig barnekirkerom med leker og 

hobbyutstyr.  Aktivitetene våre organiseres av barne– og ungdoms-

arbeider i samarbeid med frivillige. 



 

 Kl. 09.30 - 13.00 Åpen barnehage med babysang 

 Kl. 16.00 – 17.00 Familiemiddag. (Gratis/frivillig beløp til vipps) 

  Påmelding senest tirsdager på sms 90527761 

 Kl. 17.00 – 18.00 Småbarnssang (1-3 år) og Hoppsasa 

(aktivitetsklubb fra 3-5 år)  Åpent aktivitetsrom. 

 Kl. 17.00-19.00 Tweens. Aktivitetsklubb for 5.-7. klasse 

 Kl. 19.00 – 21.00 Ungdomsklubben FAith (annenhver uke) 

Visste du at vi  

tilbyr barnevelsignelse 

og  konfirmasjon? Tirsdag og torsdag fra kl.14-16 for 5.-7. trinn 

Her tilbyr vi et brødmåltid, leksehjelp, åpent 

aktivitetsrom med bordtennis, biljard, air-

hockey, fotballspill og brettspill, samt 

andre aktiviteter.  

Aktiv ferie  

Vi har også arrangementer og 

opplevelser i vinter- og høst- 

og sommerferien. 

https://frelsesarmeen.no/barn-og-unge/babysang-skien
https://frelsesarmeen.no/barn-og-unge/ungdomsklubben-faith-skien


Sosialt arbeid 
Vi er her for dem som har behov for omsorg og hjelp i en krevende 

fase av livet.  

Frelsesarmeen i Skien har matutdeling. Dette er et tilbud til alle 
som sliter litt økonomisk. Personlig oppmøte er en forutsetning 
for å få hjelp. Vi har taushetsplikt.  
Åpent hver fredag mellom kl. 10.30 - 13.00. 
 
Frokosten er et tilbud til byens rusavhengige. Her får de et tilbud 

om noe å bite i og noen å snakke med. Det er også mulighet til å få 

med seg en matpose eller en rekvisisjon på veien, om de skulle 

trenge det. Åpent hver lørdag fra kl. 10.30– 13.00 

Vi vet at det er ikke alltid like lett å få endene til å møtes.  
Frelsesarmeen i Skien tilbyr  julehjelp, en håndsrekning til deg 
som trenger litt ekstra inn mot feiringen av julehøytiden.   
Søknadsskjema er tilgjengelig i november. 



Sang og musikk 
Sang og musikk er en viktig del av aktiviteten vår. Vi har alltid mye 
musikk i gudstjenestene og ekstra mye når det er «Sang– og musikk-
gudstjeneste» eller «Bibel, bønn og lovsang». 

FA Brass Skien er en hyggelig gruppe med musikanter fra hele     
Grenland og Vestfold som øver hver tirsdag klokken 18.30.            
FABS reiser rundt og spiller på diverse arrangement og stiller ofte opp 
på Frelsesarmeen rundt i fylket. Kjell Ivar Øya er musikalsk leder.  
Kontakt: mobil 900 68 524 

FA kor øver vanligvis  i forkant av Sang og musikkgudstjenestene, dvs. 
søndag kl. 15.30-17.30. Vi har et variert utvalg av sanger. Musikalsk 
ansvarlig er Thor Fjellvang. Kontakt: mobil 930 25 025  

Ungjazz: Våren 2022 starter Frelsesarmeen i Skien og Skien              

kulturskole opp et jazzensemble for ungdom i alderen 13–20 år.    

Prosjektet har to øvingshelger i halvåret. Åpent for alle instrumenter.  

For mer info og påmelding se frelsesarmeen.no/skien/ungjazz  

En gruppe fra FA-brass spiller i Bryggeparken.     Foto: J.T. Øvrum 



Vil du leie lokaler hos oss? 

Skien korps (menighet) 

Einar Østvedts gate 14, 3724 Skien 

Tlf 413 46 099, skien@frelsesarmeen.no 

Bankkonto 3000.31.79490, Vipps: 78307 

 Nyoppussede lokaler som passer til private 

arrangementer som konfirmasjon, bryllup, 

dåp og bursdagsfeiringer, så vel som til kultur

-arrangementer, øvelser, kurs og konferanser.  


