
12 Godt nytt for Gjerpen

En julevandring i Guds hus
1. og 2. klassinger fra Venstøp, Snelt-
vedt og Gjerpen barneskoler inviteres 
til julevandring i Gjerpen kirke
Dette er et populært tilbud som alle 
skoler har takket ja til. Prester, diakon 
og organist deltar i julevandringen og 
loser barna igjennom julens hendelser. 
Barna får roller som Josef og Maria 
– gjetere, vismenn og andre personer 
som vi kjenner fra juleevangeliet. 
Dette er en fin måte å gi kunnskap om 
julens budskap. Vandringen ender opp 
ved krybben som alltid står i koret 
i kirken. De kjente julesangene blir 
sunget og vandringen gir barna en fin 
førjulsopplevelse. Julen er mer enn ga-
ver og nisser. Julens egentlige budskap 
står i sentrum denne dagen.           nts

En keiserkledd sokneprest Thor Egil 
"Augustus" Abrahamsen, klar til kirke-
vandring med barna i Gjerpen kirke.

Med fred i samvittighet,  
rolig og glad,
og takk i et hjerte  
som synger sitt kvad
forsterkes min lykke,  
forsøtes min kval. 

Ny julehøytid og ny romjulskon-
sert! Som vanlig 29. desember. – og 
som vanlig med unge musikere fra 
Grenlandsdistriktet i hovedrollene 
sammen med vårt eget kammerkor.
Denne gang har vi gleden av å høre 
igjen sangerne Cecilie Rønning og 
Arild Bakke, begge med virtuos 
musikk av de store klassikerne J.S 
Bach og W.A.Mozart.
Viktige medspillere er også kveldens 

instrumentalsolister, Gunvor Opheim 
på obo og Brynjar Bilsbak på fiolin.
Årets konsert byr på utdrag fra 
”Vesperae solennes de Domenica”, av 
W. A. Mozart og utdrag fra kantater 
av J.S.Bach, - der sitatet ovenfra er 
hentet. Vi kan kanskje trekke litt på 
smilebåndet av de svulstige vendin-
gene i språkbruken på 1700 – tallet, 
men inderligheten er alvorlig ment, 
og sammen med storslagen musikk 
blir det – forhåpentligvis – en kveld 
med mye lovsang og gode tekster til 
ettertanke.

Konserten begynner kl. 19.00 og er 
støttet av Skien kommune og Telemar
kkonserter.                               kmf

Romjulskonsert i Gjerpen kirke 29. desember


