
Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell

Nr. 1  Januar/Februar 2006r 2006r

VelkVelkV ommen til et nytt år 
- og et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN".- og et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN".- og et nytt nummer av "Godt Nytt for

Bildet på forsiden har vi denne gangen hentet fra fjorårets familiegudstjeneste 
i februar. Ser du nøye på arkene som i februar. Ser du nøye på arkene som i februar. Ser d barna holder, ser du ordet "MISJON". 

Allerede søndag 29. januar er det misjonsfest på menighetshuset. 
Så kommer fester, møter, gudstjenester og samlinger slag i slag fremover.
Utdrag fra programmene fi nner du inne i bladet. 

Finn din plass og bli med!                                                                           ah

     Årg. 56



Gjerpen kirke:
29. januar 3.s.e.Kristi åpenb.dag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. 
  5. februar Vingårdssøndag  kl.11.00  Lindebø. Dåp.
12. februar Såmannssøndag  kl.11.00  Abrahamse. Nattverd. Offer: Bibelselskapet.
19. februar Kristi forklaringsdag  kl.11.00  Bekkevold. Nattverd.
26. februar Fastelavenssøndag kl.11.00  Familiegudstjeneste v/Lindebø. Barnekoret  
    DROPS. Bok til alle 6-åringer. Dåp.
  1. mars Askeonsdag kl.19.00 Fastegudstjeneste v/Lindebø. 
    Skriftemål og nattverd.
  5. mars 1. søndag i faste kl.11.00 Bekkevold. Dåp
12. mars 2. søndag i faste kl.11.00 Fellesmøtegudstjeneste. Abrahamsen og 
    Bjørn Øyvind Fjeld. ”Gla’sang” deltar.
     Nattverd. Offer: Skien diakonale senter.
19. mars 3. søndag i faste kl.11.00 Abrahamsen. Dåp.
   kl.18.00 Menighetens årsfest på Menighetshuset.
26. mars Maria budskapsdag kl.11.00 Lindebø. Diakoniens dag. Nattverd.
    ”Gla,sang”, Gjerpen Kammerkor, 
    Porsgrunn sangforening m.fl .
    Offer til diakoniarbeidet i Gjerpen.
  2. april 5. søndag i faste kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. 
  9. april Palmesøndag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Konfi rmantene deltar. 

Valebø kirke:
29. januar 3.s.e.Kristi åpenb.dag kl.11.00 Lindebø.Nattverd.
  5. mars 1. søndag i faste kl.17.00 Bekkevold.

Luksefjell kapell:
5.februar Vingårdssøndag kl.11.00 Bekkevold. Dåp

Vealøskapellet
29. januar  3.s.e.Kristi åpenb.dag kl.12.00 Ole Martin Thelin
  5. februar  Vingårdssøndag kl.12.00 Geir Flatin
12. februar  Såmannssøndag kl.12.00 Annlaug Haraldsen
19. februar  Kristi forklaringsdag kl.12.00 Helge Bratsberg
26. februar  Fastelavenssøndag kl.12.00 Ingvar Torvik
  5. mars  1. søndag i faste kl.12.00 Jostein Janøy
12. mars  2. søndag i faste kl.12.00  Asgeir Høgli
19. mars  3. søndag i faste kl.12.00 Magne Hultgren
26. mars  Maria budskapsdag kl.12.00 Erik Nordgren
  2. april  5. søndag i faste kl.12.00  Speidermusikken
  9. april Palmesøndag kl.12.00 Kjell Lofstad

PREKENLISTERPREKENLISTER
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Synes du spørsmålet i overskriften er 
litt nærgående?
Selv om du hører til de mange som 
ikke kan klare seg uten den lydløse 
samtalen med Gud - uansett hvor du 
er og hva som skjer. 

Eller kanskje du nøyer deg med å 
folde hendene til felles bordbønn, og 
aftenbønn på sengekanten mens barna 
er små. Men aldri for deg selv, som 
noe personlig, noe du gjør fordi du rett 
og slett trenger det for din egen del.
Og kanskje har du til og med sluttet 
helt å be - for lenge siden?

De fl este opplever nok dette med bønn 
som litt rart. Vi har jo lært at bønn har jo lært at bønn har jo lært at
er en gave, et tilbud om en åpen dør, 
eller en slags direkte linje, til Den 
Allmektige Gud.
Men samtidig sniker det seg så lett 
inn en forestilling om bønn som en 
fremføring av mine personlige krav 
og forventninger til Gud. Krav som 
han værsågod har å oppfylle, og det
ganske enkelt ved å drøsse over meg 
komplette og fantasiløse kopier av alle 
mine ønsker og innfall. Så direkte og 
overbevisende at sammenhengen mel-
lom min bønn og Guds oppfyllelse er  
momentan og udiskutabel.
Da skulle jeg nok bedt til Ham. I hvert 
fall hver gang jeg trengte noe nytt....

Men vi trenger nok ikke være profes-
sorer i fi losofi  for å forstå at det raskt 
ville bli nokså upraktisk her på kloden, 

hvis alles drømmer, lengsler, ønsker 
og begjær skulle oppfylles samtidig,  
straks de dukket opp i våre tanker...

Kanskje er det så enkelt at det ikke 
er våre egendefi nerte "oppfyllelser" 
vi først og fremst trenger. Men selve 
bønnen.
Bønn som ventil for frustrasjoner, men 
også som utløp for takknemlighet og 
glede.
Bønn som fellesskap med Gud, venn-
skap med Jesus. Aldri helt alene!helt alene!helt
Og synes vi det blir et litt stusselig 
fellesskap av å prate og prate uten å få 
svar, så er det ikke for ingenting at vi 
kaller Bibelen for Guds Ord....

Og har du ikke prøvd å folde hendene 
over en åpen Bibel, har du virkelig gått 
glipp av noe!
Prøv det en gang - uansett når!         ah

 Noen aktuelle emner 
 for takk og forbønntakk og forbønnt
- Be for det nye menighetsrådet.
- Be for misjonsprosjektet vårt: 
 Diakonalt senter i Antsirabe på 
 Madagaskar.
- Be for barne- og ungdomsarbeidet 
 i Gjerpen
- Be for de som er rammet av 
 jordskjelvet i Pakistan.
- Be om fred for Jerusalem og mellom 
 palestinere og israelere.
- Be for fellesmøtene i Gjerpen, 
 9. - 12. mars

Når er det tid for bønn i ditt liv?
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Sneltvedt 
bedehus

Februar
To 9 19.30 Bibeltime. Chris Millett
To 16 19.30 Bønn/samtalemøte
Fr 24 11.00 Formiddagstreff 
    
Mars    
9-12  Fellesmøter Gjerpen. 
  Bjørn Øyvind Fjeld
To 9 19.00 Møte på Betel 
Fr 10 19.00 Møte på Ås 
Lø 11 11.00 Sneltvedt. Seminar
Lø 11 16.00 Betel. Familiemøte.
Sø 12 11.00 Gjerpen kirke,  
To 16 19.30 Bibeltime. Chris Millett
     24-26   Expedisjon. 
  Bo-hjemme-leir
Sø 26 17.00 Familiefest 

Les om Sneltvedt Normisjon 
på internett: www.gjerpen.no

Venstøp 
bedehus

Januar  
Ma 30 18.00 Vårsol

Februar
Lø 11 11.00 Formiddagstreff 
  Anne Berit H. Langemyr
Sø 26 18.00 Møte. Magne Madsen
Ma 27 18.00 Vårsol 

Mars
Lø 18 11.00 Formiddagstreff
Ma 27 18.00 Vårsol
To 30 19.00 Møte. Chris Millett

April 
On 19 19.00 Møte. Erik Høiby
Ma 24 18.00 Vårsol
To 27 19.00 Møte.Thor Egil Abrahamsen

Mai
To 11 19.00 Møte. Edmund Eliassen
To 25 18.00 Fest. Gerd Rønningen
Ma 29 18.00 Vårsol

Juni
Sø 11 18.00 Møte
Fr 16 18.00 Sommeravslutning
Ma 26 18.00 Vårsol

Våren 2006 på bedehusene i Gjerpen

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no
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Aas 
bedehus

Februar
Sø 5. Møte. Musikkforeningen
Fr 10.-sø 12.Trovassli  
Sø 19 Ikke møte. Vinterferie 
Sø 26 Norpilot. Chris Millett

Mars
Sø  3 Møte. Ulf Børje Rahm  
 Hege E. Ulsnes
To 9.-sø 12. Fellesmøter. Bj.Ø.Fjeld
Sø 19 Bøssefest/Fam. Siljan barnekor
Sø 26 Norpilot. Chris Millett

April
Sø   2 Årsmøte   
Sø   9 Palmesøndag. 
 Bjørg Steinbakken
Sø 16 Påskefrokost
Ma 14 Påskemøte. Jens Iver Jensen 
 Musikkforeningen
Lø 22.-Sø 23. Norpilothelg. 
   Chris Millett 
Sø 30 Konfi rmasjon  

Mai
Fr   5 Medlemsfest  
Sø  7 Konfi rmasjon
Sø 14 Konfi rmasjon  
Sø 21 Misjonsmøte/barn. 
 Chlãgermusikken
Sø 28 Nattverdmøte.

Juni 
Sø 4.-Ma 5. Pinsemøter  
Sø 11 Hagemøte. Musikkforeningen

FELLESMØTER
i GJERPEN
9.-12.mars

Nå er alt klappet og klart for årets 
fellesmøter i Gjerpen. 
Denne gangen blir 
Bjørn Øyvind Fjeld
med som taler på alle møtene. 
Bjørn Øyvind Fjeld er født og opp-
vokst her i Gjerpen. Han tilhører 
Misjonsforbundet og underviser på 
Ansgarskolen i Kristiansand. 

Vi ser fram til fellesmøtene som er 
et samabeid mellom Normisjon på 
Ås og Sneltvedt, Betel misjonsme-
nighet og Gjerpen menighet.
Programmet for fellesmøtene ser 
slik ut:
Tordag  9. mars kl.19.00
 Møte på Betel
Fredag 10. mars kl.19.00
 Møte på Ås bedehus. 
(etter møtet på Ås blir det ungdoms-
samling på Betel)
Lørdag 11.mars kl.11.00-13.00
 lørdagsseminar 
 på Sneltvedt bedehus
Lørdag 11.mars kl.16.30
 Familiesamling på Betel
Søndag 12. mars kl.11.00
 Fellesgudstjeneste m/natt 
 verd i Gjerpen kirken.
Se nærmere kunngjøringer 
i dagspressen. 
     Husk å be for fellesmøtene !
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Årets misjonsfest 
søndag 29. januar
Menighetens årlige 
misjonsfest er allere-
de søndag 29. januar 
på menighetshuset. 

Se program på baksiden av bladet.

Menighetens årsfest 19. mars
Menighetens årsfest fi nner sted på 
Gjerpen menighetshus, om kvelden, 
søndag 19. mars.
Det blir sang og musikk, tale og 
bevertning. Under samlingen blir det 
eget opplegg for barn i kjelleren. 

Under årsfesten blir menighetens 
regnskap og årsrapport lagt fram og 
vi får høre fra ulike arbeidsgrener i 
menigheten.

Derson noen ønsker å ta opp spesielle 
saker under årsmøtedelen, kan dette 
meldes i god tid til 
Astrid Flatin som er leder for menig-
hetsrådet. Telefon: 35520906.

Fastegudstjeneste i Gjerpen
Askeonsdag, 1. mars,  blir det faste-
gudstjeneste i kirken kl.19. 
Vi legger opp til skriftemål og natt-Vi legger opp til skriftemål og natt-
verd og innbyr menigheten til en  stille 
gudstjeneste og god start på fastetiden.
Askeonsdag innleder en 40 dager lang 
fasteperiode som avsluttes skjærtor-
dag. De 40 dagene er til minne om 
at Jesus fastet 40 dager og 40 netter i 
ørkenen. Fasten skal forberedes oss på 
den store påskefeiringen.

Fasten er en botstid og i gammel 
tid ble det tegnet et sotkors i pan-
nen (aske) på denne onsdagen. 
Skjærtorsdag ble soten vasket av igjen. 
Skjærtorsdag kommer av det gamle 
”skira” som betyr ”å vaske seg”.

Når vi teller fastedagene, regnes ikke 
søndagen med i regnestykket. Søndag 
blir ikke regnet som fastedag siden 
søndagen er en festdag der vi feirer 
Jesu oppstandelse.

Konfi rmantenes fasteaksjon 4. april
I vår kirke blir fasten ofte forbun-
det med fastebøsse og fasteaksjon. 
Konfi rmantene blir sendt ut på sin 
årlige bøsseaksjon, tirsdag 4. april. 
Pengene som samles inn går som før 
til Kirkens Nødhjelp. 
Temaet for årets aksjon er: ”Ungdom 
ut av krig og krise”. Barn og unge 
blir ofte tvangsrekruttert til militær 
tjeneste i land med borgerkrig. Slik 
risikerer de å miste barndommen og få 
livet ødelagt. Kirkens Nødhjelp ønsker 
å hjelpe dem ut av denne onde sirkelen 
og gi dem skolegang og et anstendig 
liv. Ta vel imot konfi rmantene når de 
kommer på døra.

Gravearbeid rundt presteboligen
Om ikke lenge vil det settes i gang 
graving rundt boligen på Gjerpen 
prestegård. Det er fukt i kjelleren med 
mugg og råtesopp. Det må derfor 
legges drenering rundt hele huset og 
fuktskadene i kjelleren må utbedres.

Oppslagstavla
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Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen 
  Nils Terje Sneltvedt

Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i begyn-
nelsen av april (før påske). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 24. mars. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 

Kirkesøndag for alle 6-åringer
Søndag 26. februar er det fastelavens-
søndag og familiegudstjeneste med 
kirkekaffe i Gjerpen.
Da får vi besøk av barnekoret DROPS. 
Alle 6-åringer som tilhører menigheten 
får brev med innbydelse. De skal nem-
lig få 6-årsboka i gave fra menigheten. 
Dersom det er noen som ikke kan kom-
me, skal de likevel få boka om de kom-
mer innom Gjerpen menighetskontor. 

Det nye menighetsrådet i Gjerpen
har nå konstituert seg og fått denne 
sammensetningen:

Astrid Flatin, leder
Bjørnar Andreas Gundersen, nestleder
Kirsti Sørbø, sekretær
Bjørn Erik Høgseth, representant i fel-
lesrådet
Birger Venheim, økonomiansvarlig
Øvrige faste medlemmer er: 
 Inger Jarin
 Anne-Marit Bjørnback 
 Liv Reidun Sølvi Melby
Varamedlemmer: 
 Grim Jakob Dahl
 Borgny Grini
 Sidsel Beate Kløverød
 Steinar Ballestad 
 Brit Fjelldalen. Brit Fjelldalen.

Menighetsrådet er valgt for
4-årsperioden 2006-2009.
Du fi nner intervju med den nye menig-
hetsrådslederen på neste side.

Dugnad på Venstøp bedehus
Til neste år, i 2007, fyller Venstøp 
bedehus 100 år. For at huset skal være 

klappet og klart til jubileumsåret, star-
ter styret oppussing allerede i vår. 
Til det trengs det dugnadshjelp. 
Har du lyst til å være med på dugnad 
utover våren, så ring eller kontakt 
Kristian Fjose, telefon 35590579 
for nærmere informasjon. 

Diakoniens skrapelotteri 2005
De heldige vinnere ble:
Hotellweekend - Bjørnar Gundersen
Quilteteppe - Hanne Grini
Juleduk i patchwork - Målfrid Bjella
Elgspekepølse - Svein Tveit
Elgspekepølse - Bjørnar Gundersen
“Gutta på tur”- kniv - Sten R.  
     Thorstensen
Turkaffekjele - Astrid A. Thorstensen
Kikkert - Arne Johansen
Gavekort kr 200 - Inger M. Norendal
Fruktkurv - Amanda Uldal
Lysestake - Kirsten Reiersen
Campingsett - Steinar Lund
        Takk til alle som støttet diakonien 
        i Gjerpen ved å kjøpe lodd!
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Det er Astrid Flatin 
som sier dette. 
Hun er nyvalgt leder 
for Gjerpen menig-
hetsråd.

Astrid har vokst opp 
på et lite småbruk i 
Tinn Austbygd. Dro 
med far og mor til 
støls om sommeren, 
gjette  kyr og kjernet 
smør. Nå er hun gift 
med Geir fra Skien, 
og de har bosatt seg 
på Sneltvedt med 
tre unger og kanin. 
Astrid er lærer på 
Skotfoss, men før 
hun kom så langt, har hun arbeidet 
fl ere år som barnearbeider i NMS og 
Indremisjonen, vært på språkskole 
i Frankrike og 4 år som misjonær i 
Kamerun. Vi har slått av en prat med 
Astrid for å bli bedre kjent med henne 
og høre litt om hva slags tanker hun 
har for menighetslivet i Gjerpen. har for menighetslivet i Gjerpen. 

-Hvordan kan det ha seg at du slo deg 
ned i Gjerpen og på Sneltvedt?
- Jeg har alltid hatt et godt forhold til 
Sneltvedt. Mor er oppvokst her og 
vi var ofte på besøk hos bestemor og 
bestefar. På 80-taller overtok jeg huset 
etter dem, og det sto og ventet på oss 
da vi kom tilbake fra Kamerun. 

Her har vi funnet en god base for 
familien.
- Hva slags tanker har du for menig-
hetsarbeidet?
- Jeg brenner for det som kan være 
med å bygge menighet og bidra til å 
styrke felleskapet i menigheten. 
Akkurat det betydde så utrolig mye for Akkurat det betydde så utrolig mye for 
oss da vi bodde i Kamerun. Afrika-
nerne var så varmhjertede. De har så 
mye å lære oss.
Og så tenker jeg at trosopplæring og 
barnearbeid er noe av det viktigste vi 
kan drive på med. Vi må utnytte det 
positive ved at vi tilhører en folkekir-
ke. Har vi gode tilbud, ja, da kommer 
ungene. 

"Nå har vi begynt å koke kaffe 
på søndagsskolen..."

Astrid Flatin
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- Du har selv drevet søndagsskolear-
beid på menighetshuset i mange år.
- Ja, og det har gått litt opp og ned 
med frammøtet. Akkurat nå er vi inne 
i en god periode. Mange nye har blitt 
med. Far og mor følger ofte de små. 
Derfor har vi begynt å koke kaffe og 
te på søndagsskolen. Slik prøver vi å 
skape et godt miljø for både voksne og 
barn.
I fjor hadde vi 40 innskrevne barn i 
søndagsskolen.

- Du har visjoner, men har du et kon-
kret ønske for menigheten?
- Jeg skulle ønske at vi kunne ansette 
en barnearbeider i Gjerpen i halv eller 
hel stilling. Barnearbeidet er inne i en 
god periode og vi har mange frivil-
lige. Men vi trenger en inspirator og en 
person som kan trekke i trådene. 

-Vokste du selv opp i en aktiv menig-
het?
- Jeg vokste opp i en trygg ramme. 
Begge mine foreldre var aktive på be-
dehuset. Jeg opplevde nok kristendom-
men i mitt miljø som streng, men det 
har gitt en trygg grunn for livet mitt.
Det er troen på Gud som gir meg hjelp 
og overskudd til å møte livet og klare 
alle de utfordringer jeg møter. Gud er 
den som bærer i hverdagen.
    tea

  SØNDAGSSKOLEN 2006 

 i Gjerpen menighetshus kl. 11.15

Januar
Sø 29. Lage snøkrystaller

Februar
Sø   5. Fruktsalat
Sø 12. Vinterbilde
Sø 19. Vinterferie – ingen s.skole
Sø 26. Familiegudstj. m/kirkekaffe

Mars
Sø   5. Vaffl er
Sø 12. Anne Tempelen kommer
Sø 19. Lage ballongfi gurer
Sø 26. Tur til Vealøs

April
Sø   2. Påskepynt
Sø   9. Familiegudstjeneste
Sø 16. Påskeferie - ingen s.skole
Sø 23. Gelefest
Sø 30. Vanlig søndagsskole

Mai
Sø 7. Vanlig søndagsskole
Sø 14. Lage ballongfi gurer
Sø 21. Familiegudstjeneste
Sø 28. Menighetstur til Vealøs
 søndagsskolen deltar

Juni
Sø   4. Pinse – ingen søndagsskole
Sø 11. Natursti
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BEGRAVELSESBYRÅBEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

Telefon 35 90 50 20 –Telefax 35 90 50 30

Bergsland 12 C, 3716 SkienBergsland 12 C, 3716 Skien
Tlf. 35 52 20 16 – Fax 35 52 20 30

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien 

Tlf. 35 52 41 29 – 94 18 34 15
• Skapbil m/løftelem • Flytting

• Oppdrag for private

Graving – TransportGraving – Transport
Fjellsprenging

Gravliveien 46, 3719 SkienGravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 29 – Mob 944 83 721

Opelforhandler i Telemark

AS MOBILE
Wergelandsgate 1, 3724 Skien

Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

Risingvn. 2, 3716 Skien
Tlf. 35 59 14 30 - Faks 35 59 14 31

Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett: 

www.dagligdata.no

DagligData as

Snipetorpgaten 3, 3715 Skien, Tlf.: 35 52 32 78

Alt i syke- og helseprodukterAlt i syke- og helseprodukterAlt i syke- og helseprodukter

GRAVMONUMENTER

Telemarksv.30, 3734 Skien
Telefon : 35 53 91 19

Telemark Stein
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Nylende Byggsenter AS Nylende Byggsenter AS 
Gjerpensgt. 3, 3716 Skien 

Tlf. 35 90 54 20 - Fax 35 90 54 21

Rising Gård. Luksefjellveien 30
Innringing fra kl. 08.00-10.00

på tlf.: 35 52 64 15 (timebestilling)

Statoil Service Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

O W GUNDERSEN
eftf as

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Blomquist på Lie ASBlomquist på Lie AS
 El-installatør og forretning
 Liegaten Skien, Tlf. 35 52 28 12

Kristian Fjose. Urmaker
 Luksefjellv. 236, 3721 Skien
 Tlf. 35 59 05 79

Løvenskiold Fossum
 Skogbruk – Kraftverk
 Hovedkontor tlf. 35 50 43 50

Rektor Ørnsgt. 16, 3717 Skien

Vakttelefon 35 52 49 00
Tov Flatin 91 18 66 12

 Knut Aas 90 67 07 26 Knut Aas 90 67 07 26 Knut Aas 90 67 07 26 Knut Aas 90 67 07 26 Knut Aas 90 67 07 26 Knut Aas 90 67 07 26
 Jan Alfsen 91 71 87 90 Jan Alfsen 91 71 87 90 Jan Alfsen 91 71 87 90 Jan Alfsen 91 71 87 90 Jan Alfsen 91 71 87 90 Jan Alfsen 91 71 87 90
 Jon R. Lassen 95 22 40 77 Jon R. Lassen 95 22 40 77 Jon R. Lassen 95 22 40 77 Jon R. Lassen 95 22 40 77 Jon R. Lassen 95 22 40 77 Jon R. Lassen 95 22 40 77
 Frid Alfsen 90 78 33 69 Frid Alfsen 90 78 33 69 Frid Alfsen 90 78 33 69 Frid Alfsen 90 78 33 69 Frid Alfsen 90 78 33 69 Frid Alfsen 90 78 33 69

Byråtjenester i hele Grenland

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20

Kervel FabrikkenKervel Fabrikken
 Håvundveien 278, Skien

Århus Fotklinikk
 Ingunn Dale Lauritsen
 Århusveien 224, 3721 Skien
 Tlf. 35 53 23 06  Mob. 958 86 850

Trenger du hjelp til maten?
Pråv vår cateringavdeling:

Lekker ferdigmat 
til alle anledninger!
Også stort utvalg i

allergi- og økologiprodukter

RISING
Telefon 35 90 58 20



”En skulle vøri 14 år og konfi rmant i 
Gjerpen menighet.”  Ja, slik tenker en 
når en blir kjent med årets konfi rmant-
opplegg i menigheten vår. 
Takket være mange frivillige medar-
beidere greier kapellanen vår, Svein 
Lindebø, å gjennomføre et opplegg 
som treffer de fl este av ca 75 konfi r-
mantene.

Fjernt fra pugging av salmevers og 
Luthers forklaringer samles ungdom-
mene til ulike aktiviteter i tidens peda-
gogiske ånd. I våre dager skal de unge 
få lov til å utfolde seg med aktiviteter 
de trives med og føler seg trygge på. 
Det skal gi dem følelsen av å lykkes 
og dermed gi dem et godt selvbilde.

Det er konfi rmantsamlinger hver uke. 
Den ene uka har de vanlig undervis-
ning på menighetshuset, mens de deles 
inn etter interesser den neste.
Undervisningen står Svein for. Kullet 
deles i to grupper, og etter at første 
gruppe har hatt sin undervisning, duk-
ker den andre opp. Da samles de til et 

felles måltid før 
gruppe to får sin 
undervisning. 

De kveldene det er 
interessegrupper 
består hver gruppe 
av ca 15-20 konfi r-
manter. Temaene 
de kan velge mel-

lom er matlaging (ny av året), idrett, 
forming, friluft (speiding) og sang/mu-
sikk/dans/drama. 

Det siste temaet er helt nytt for konfi r-
mantene i Gjerpen. Sammen med kon-
fi rmanter fra Skien og Siljan arbeider 
de med en musikal som skal framføres 
i slutten av konfi rmanttida. Det er en 
ganske stor del av konfi rmantene som 
har valgt denne muligheten.

Tanken bak alle de ulike aktivitetene 
er at konfi rmantene skal ha gode 
opplevelser sammen i menighetens 
regi i løpet av forberedelsestida. Det 
at de får være med på noe lystbetont i 
tillegg til alminnelig undervisning og 
sosialt fellesskap, vil forhåpentligvis 
gi dem positive assosiasjoner til me-
nighetslivet og gjøre det naturlig for 
dem å fortsette i menigheten også etter 
”lesetida”. 

Med dette opplegget tror vi at mulig-
heten for det er til stede i rikt mål, sier 
de ansvarlige for konfi rmantopplegget.
                                                      ks
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Et 50-talls foreldre av årets konfi r-
manter var samlet på menighetshuset, 
tirsdag 17.januar, til en interessant 
kveld der temaet var: ”Med en tenår-
ingskonfi rmant i huset.”

Foredragsholder var Harald Schøien 
fra Brunlanes. Han er prest, men har 
aldri i sitt 60-årige liv hatt en fast 
jobb, men er freelanser eller ”løsarbei-
der” som han kaller seg. Det meste av 
sitt voksne liv har han arbeidet med 
konfi rmanter og kjenner derfor tenår-
inger relativt godt.
”Jeg har hele tiden jobbet med det jeg 
liker, derfor har jeg aldri søkt meg 
fast stilling, og jeg liker å jobbe med 
ungdom!”

Det kom mange gullkorn, og et og 
annet alvorsord fra Haralds munn: 
”De unge skal ikke fl ytte grenser. 
Dere foreldre skal sette grenser, men 
også fl ytte dem når tiden er inne.” 
”Dere må ikke la dere detronisere som 
foreldre, men ta tilbake plassen på for-
eldretrona.”

”Kjører dere konfi rmantene til kirka, 
så bli med dem til gudstjeneste. Hvis 
dere ikke gjør det, kan dere like 
godt ta dem med hjem igjen med det 
samme. For hvis dere ikke går med 
ungene deres inn på gudstjenesten, da 
lærer dere dem at ..” i kirka, der går vi 
bare når vi er nødt!”

Foreldresamlingen ble ledet av vår 
nye kapellan, Svein Lindebø, som nå 
er tilbake i tjeneste etter en sykdoms-
periode.  
                                                      tea
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Harald Schøien



Slekters gang

Døpte i Gjerpen
Philip Waldenstrøm Hansen
Jakob Sohlberg
Sigurd Hvidsten Langaas
Andreas Myran Aas

Evilie Alvilde Roligheten Lindgren
Sofi a Kaasa Arnestad
Malin Westli
Gina Kittelsen
Tiril Arnesen Isaksen

Vigde i Gjerpen
Camilla Beate Folkestad og Ronny 
Omslandseter
Jorunn Kvennodd og Bent Ove Lofstad 

Døde i Gjerpen
Johan Ludvig Mikkelsen f.1931
Frode Nedrebø Nilsen f.1967
Harald Brattli f.1919
Steinar Løvgren Pedersen f.1939
Hans Graasvold f.1928
Kaare Bratung f.1933
Magne Aarrestad f.1931
Rolf Ingebret Kise f.1929
Torleif Løberg f.1923

Sofi e Lauritzen f.1921
Gudrun Synnøve Smith f.1925
Solveig Visdal f.1923
Gro Gravalid f.1931
Gerd Tomine Eriksrød f.1918
Ruth Helene Skilbred f.1923 
Inger Marie Gonsholt f.1925(Nordre)
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FORMIDDAGSTREFF  VÅREN  2006
Vi fortsetter med formiddagstreff på Gjerpen menighetshus 
onsdager kl 10.30, og vi samles på følgende datoer:

01.02.   Major Tore Paulsen og Treffmusikken.

01.03.   Solveig Flukstad har andakt og kåserer over temaet: 
 "Fra Robben Island til Zululand." Sang av Velferdskoret.

29.03.   Leif Isaksen og Stormkoret.

26.04.   Marta I. Eriksrød og Bjørg Steinbakken.

24.05.   Eldregudstjeneste kl 16.30 med påfølgende kveldsmat
             på menighetshuset. Aas Musikkforening deltar. 

14.06.   Diakonen m.fl .

Velkommen til formiddagstreff !
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VIKTIGE TELEFONER
GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent: 
Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00
Onsdag og fredag   kl. 10.00 - 12.00sdag og fredag   kl. 10.00 - 12.00sdag og f
Tlf. 35 52 46 10 – Fax 35 52 49 07
E-post til menighetskontoret kan sendes til: 
thor-egil.abrahamsen@skien.kommune.no

Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Thore Elverhøy
Mobiltlf. 40 40 65 67
Kantor: Kjell M. Frigstad
Tlf. privat 35 54 63 19
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. privat 35 52 16 44 / 91 69 47 41
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. privat  97 18 50 48
Soknediakon: Torbjørn Evensen
Tlf. privat 35 59 32 81
Formann i menighetsrådet: 
Astrid Flatin
Tlf. privat 35 52 09 06

Viktige gironummer:
Diakonien:    2610.50.03071
Menighetsbladet: 2610.26.06174
Misjonsprosjekt og øvrig 
menighetsarbeid: 2610.50.37251

UTLEIE AV LOKALER I 
MENIGHETSHUSET
Kontakt: Grethe og Bjørn Solbakken                     
Telefon 35 59 01 69

VALEBØ KAPELL
Kirketjener: Kristian Lunde
Telefon 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Telefon 35 59 33 69

LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53

Nye åpningstider på 
menighetskontoret
Fra 1.januar har det vært en omor-
ganisering av sekretærbemanningen 
på alle menighetskontor i Skien 
kommune. En del kontorfunksjoner 
er overført til kirkevergens kontor i 
Kverndalen. Dette gjelder blant annet 
kirkebokføring og regnskap. 

Omleggingen fører med seg av vi 
mister noe av sekretærbemanningen 
lokalt. Til nå har vi hatt Ranveig Moe 
i 60% stilling på kontoret. Dette skal 
reduseres til ca.35%. De resterende 
25% skal hun gjøre tjeneste på kirke-
vergens kontor. 

Dette betyr at kontordøra 
på menighetskontor nå er åpen 
til disse tidene:

Tirsdag: kl. 09.00 - 15.00
 Onsdag: kl. 10.00 - 12.00
 Torsdag: kl. 09.00 - 12.00
 Fredag: kl. 10.00 - 12.00
Vi beklager å måtte innskrenke 
åpningtiden noe, men det positive er 
at telefonen inn til menighetskontoret 
nå vil være betjent alle dager unntatt 
lørdag, i tiden 08.00-15.45 
(15.00 i sommermånedene). 

Dette fungerer slik at dersom det ikke 
er noen som tar telefonen på menig-
hetskontoret, vil den automatisk bli 
satt over til kirkevergens kontor.

tea



J. P. Johansen as, Trykkerigården – Skien

adventsgudstjenesten for barnehagene i Gjerpen
Vi har ikke hjerte til å 
vente 11 måneder med 
å dele dette fl otte bildet 
med våre lesere.
Det er tatt under 
adventgustjenesten i 
Gjerpen kirke, tirsdag 
6. desember. Over 100 ver 100 ver
barn fra 6 barnehager i 
Gjerpen deltok. 
Barn fra Gjerpen 
barnehage gikk sam-
men med presten i 
prosesjon inn i kirken 
og tente adventstaken. 
Vi sang julesanger og 
presten fortalte og viste 
lysbilder fra den første 
jul i Betlehem. 
Mot slutten av gudstje-

MISJONSFEST 
i Gjerpen menighetshus
Søndag 29. januar kl. 18.00 

Dette er menigDette er menigDette er hetens årlige misjonsfest, og vi får besøk av 
Ole Kolbjørnseter som skal tale. Han bor i Svelvik og er 

regionsstyreleder i vår region av Det Norske Misjonsselskap. 
Det blir også sang av Gjerpen Gla'sang

og misjonsnytt fra Madagaskar. Bevertning.

Vel møtt til en fi n samling om misjon og fellesskap!

nesten gikk alle barna rundt 
alteret og forbi ”stallen” med 
krybben og Josef og Maria. 
På bildet ser du 5 år gamle 

Pedro Lucas Dacosta som 
Josef og Joanna Ryding på 
4 år som Maria. Begge går i 
Gjerpen barnehage.       tea

Et glimt fra


