
12 Godt nytt for Gjerpen

MUSIKALGRUPPE
For første gang kan konfi rmanter fra 
Gjerpen være med på å lage og fram-
føre en KONFIRMANTMUSIKAL.
Dette er et samarbeid med konfi rman-
ter fra andre menigheter i Grenland og 
Norges KFUK / KFUM.  
Du som velger denne gruppa vil på 
torsdagssamlingene være med på 
musikaløvelser, praktisk arbeid og 
undervisning.
Du kan velge mellom følgende 
alternativ på musikalen: kor, dans og 
praktisk. 

Musikalen heter "ANSIKT til AN-
SIKT" og viser et bilde av en verden 
delt i to: de som har og de som ikke 
har… Et kjempemessig søppelfjell 
marker grensa mellom sol og skygge, 
liv og død … Bevegelser er i gang fra 
skyggesida til solsida .. mot en solside 
som forsvarer seg, stenger ute, lukker 
øynene.. Hvor fi nnes håp! .. for de som 
har, for de som ikke har? Finnes det 
noen utvei? Finnes det hjelp….. til å 
unngå katastrofen?  
Jesus mister ikke hodet, viker ikke 
unna. Han går virkelig inn i lidelsen, 
lar sårene, sykdommen, fortvilelsen, 
og angsten ramme seg, og dør… Mør-
ket er totalt. Men fram fra alt det vi har 
kasta på dynga, alt det vi ikke har bruk 
for, trår Jesus på ny fram. Jesus blir 
ikke borte fordi om vi ikke vil se, ikke 
vil høre, ikke vil tro, og kaster han fra 

Velkommen til nytt konfi rmantår!Velkommen til nytt konfi rmantår!Velkommen til n

Til deg som vil være 
konfi rmant til neste år: 

Det blir 
informasjonsmøte informasjonsmøte i

i Gjerpen menighetshus 
torsdag 8. juni kl. 17.00. 

Da blir det gjennomgang av grup-
pefordelingen, og program for de 

ulike gruppene blir utdelt. 
Velkommen!

Det blir konfi rmasjon i Gjerpen i Det blir konfi rmasjon i Gjerpen i Det blir
april og i mai også i 2007. 
Men konfi rmasjonstiden starter 
opp allerede i september. I tillegg til 
undervisning i smågrupper i forkant 
av søndagsgudstjenester, kan kon-
fi rmantene velge mellom forskjellige 
grupper, som har samling 2-3 torsda-
ger i måneden: Musikal, Matlaging 
og Friluft. 
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 Lørdag 20. mai samlet et 10-talls per-
soner seg på Lensmannssetra for å delta 
på ”stille dag” på Vealøskapellet.
En viktig del av opplegget var turen opp 
til kapellet. Her skulle vi roe oss ned. 
Gå hver for oss. Lytte til fuglesangen, 
ha alle sanser åpne for det som skjer i 
naturen en vårdag i mai. For mange av 
oss ble det en ny opplevelse av Guds 
nærvær i det skapte.
Vel oppe i kapellet var det satt av tid til 
bønn, nattverdgudstjeneste og et godt 
måltid mat til dempet musikk. Til 
slutt samlet vi oss i peistua og utvekslet 
tanker og erfaringer. Dagen hadde gjort 
oss godt. På ulikt vis hadde Gud talt 
til oss. Nå håpet vi at vi kan få til en 
liknende dag til høsten.
Opplegg og ledelse sto to prester for: 
Peder Tomren fra Solum og soknepres-
ten i Gjerpen, Thor Egil Abrahamsen. 
Styret for Vealøskapellet hadde det 
praktiske opplegget.         tea

"Stille dag" på "Stille dag" på 
Vealøskapellet

4 fornøyde deltakere fra Gjerpen: Bjør-
nar Gundersen, Borghild Tveit, Nelly 
Gunnarsli og Thor Egil Abrahamsen.

oss. Når ikke en gang døden klarer å 
ta livet av han, da klarer heller ikke vi 
det .. Enten vi vil det eller ei: Jesus dør 
ikke bare, men står opp, og kommer oss 
i møte! 

FRILUFTSGRUPPA vil ha det meste 
av aktiviteten og mye av undervisnin-
gen ute i terrenget eller i nærmiljøet 
i forbindelse med aktiviteter. Det blir 
overnattingstur og fl ere utfl ukter. 
Foruten undervisning skal gruppa være 
med på en rekke ute-, høst- og vinterak-
tiviteter, bruk av kart og kompass m.m. 
Alle som melder seg på denne gruppa 
må ha eller mulighet til å låne sykkel 
og turski.

MATLAGINGSGRUPPA kaller vi 
"Matlaging med samtale". Hovedakti-
viteten vil være matlaging med tanke 
på Musikalgruppene, og med tanke på 
Friluftsgruppa.
Denne gruppa blir med litt i begge de 
to andre gruppene. Undervisningen 
vil foregå med mulighet for samtale: 
Hva er vi til for? Hvordan skal vi leve? 
Hvem er Gud? Hva er bønn? Jesus 
lever, hva så? 

Svein Lindebø

Vi trenger også ledere
til MUSIKAL-prosjektet! 
Mange unge ledere, og noen 
voksne. Det blir utfordringer, for-
tvilelse, glede, smil og latter. 
Meld deg til prestekontoret, eller 
bli med på informasjonsmøtet 
torsdag den 8.juni.


