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VelkVelkV ommen til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til et nytt nummer av "Godt Nytt for
Pinsen er kirkens fødselsdag, sier vi gjerne. Hvordan har du tenkt å feire 
pinse i år? Mange av oss bruker både pinsen og sommerens søndager til alt 
annet enn gudstjenestefeiring og kirkegang. Men Gjerpens svale Men Gjerpens svale Men G sommerkirke sommerkirke sommer
innbyr til feiring de fl este søndagene i sommer også!
God pinse!God pinse!God                                                                                                     ah

Årg. 56



Gjerpen kirke:
4.juni Pinsedag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Bekkevold. Dåp. 
11.juni Treenighetss. kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
18.juni 2.s.e. pinse kl.11.00  Abrahamsen. Dåp. Offer til diakoniarbeidet.
25.juni 3.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer til menighestarbeidet
2.juli 4.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer til misjonsprosjektet.
9.juli 5.s.e.pinse kl.11.00   Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
    Fellesgudstjeneste i Borgestad v/Bekkevold.
    Nattverd.
16.juli 6.s.e.pinse kl.11.00  Lindebø. Nattv. Offer til menighetsarbeidet
23.juli 7.s.e.pinse kl.11.00 Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
    Fellesgudstjeneste i Borgestad v/Lindebø. Dåp.
30.juli 8.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp.
6.august 9.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. 
    Offer til NKSS (Skolelaget)
13.august 10.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer til diakoniarbeidet
20.august 11.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer til Israelsmisjonen.
27.august 12.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.
3.sept. 13.s.e.pinse kl.11.00 Menighetstur og gudstjeneste på Fjordglimt.
    Abrahamsen og Birgitte Ørnes. Nattv. 
    Offer:Misjonsprosjektet. ”Kirkemiddag” etter 
    gudstjenesten Skyss fra menighesthuset.
10.sept. 14.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattv. Offer til Acta (Barne- og 
    ungdomsarbeid i Normisjon)
17.sept. 15.s.e.pinse kl.11.00 Familiegudstjeneste. Kirkebok til 4-åringene. 
    Dåp. Offer til Telemark søndagsskolekrets. 
    Kirkekaffe.
24.sept. 16.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Konfrmantpresentasjon. 
    Offer til menighetsarbeidet.

Valebø kirke:
11.juni Treenighetss. kl.11.00 Abrahamsen
23.juli 7.s.e.pinse kl.18.00 Lindebø. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
3.sept. 13.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd.

PREKENLISTERPREKENLISTER

2 Godt nytt for Gjerpen



3Godt nytt for Gjerpen

Vet du hva pinse er?
De fl este vet det ikke. Undringen fra 
den første Pinse har ikke gitt seg. 
Helligånden er og blir den store ukjen-
te for de fl este. Men at han omdannet 
redde disipler til å bli frimodige for-
kynnere, det kunne ikke folk nekte.
Han gjør det i dag også. 

”Pinse vil si at påsken blir nåtid for 
mennesker”. Vi møter den levende 
Jesus når Helligånden får gjøre sitt 
arbeid med oss. Da blir troen på Jesus 
til i oss. Den knytter oss til Jesus og 
skaper i oss kjærligheten til Gud og 
vår neste. Vi får merke sannheten i 
Jesu ord: ”Jeg lever og dere skal leve”.
Troen på Jesus er Helligåndens verk i 
oss mennesker.

Når det skjer, er nyskapelsens øye-
blikk kommet til oss. Den usynlige og 
uvirkelige blir den synlige og virkelige 
Guds Sønn, som fullkommen kan frel-
se den som kommer til Gud ved han. 
Fra det øyeblikket blir han den ene 
umistelige for oss. Hele vårt liv og vår 
framtid er knyttet til ham. Det verket 
han gjorde for oss strekker til, så vi 
kan glemme alt det som ligger bak. 
Frie og glade kan vi strekke oss etter 
det som ligger foran.

Den angst og ensomhet som våre syn-
der førte oss inn i, blir avløst av felles-
skap med Jesus. Han sier om det: 
”Dere er i meg, og jeg i dere.” 
Så enkelt kan det ufattelige sies. Ingen 
andre er vi så fortrolige med som han. 

Vi vet at han 
kjenner alt i 
livet vårt. 
Vi kjenner en 
dyp trang til å 
fortelle ham alt, 
for å få forhol-
det helt bevisst. 
Slik bygges det 
opp et altom-
fattende tillits-
forhold til han. 
Alle dager er han med oss. 

Slik blir gleden vår stor og trygg.
Jesus har gitt oss Helligånden til tals-
mann – advokat. Han vet å føre vår sak 
på en slik måte at den må tjene oss til 
det gode, så sant vi elsker Gud. 
Den kjærligheten er der fordi han 
elsket oss først. I dette kjærlighetens 
fellesskap med den treenige Gud er vi 
kalt til å leve.

Fordi Pinsen kom med Helligåndens 
gave, er ikke dette vakker framtidsmu-
sikk. Det er den virkelighet som han 
selv fører oss inn i, hvis vi ikke står 
han i mot i vantro, men gir han rett når 
han taler. 
Der samvittigheten bøyer seg for hans 
overbevisende ord, der skjer dette 
underet: Det evige liv blir til. Det får 
form og innhold preget av disse tre: 
Tro, håp og kjærlighet. 
Og størst av dem er kjærligheten - !

Gunnar Holtskog

PINSE!

Gunnar Holtskog er 
nå pensjonist og bor i 
Gjerpen, etter et langt 
liv som prest, sist som 
mangeårig prost i Skien
                                     (Foto: Nyblin)
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Pinsen er Åndens høytid
Pinse kommer av det greske ordet 
”pentekoste” som betyr ”femtiende.” 
På den femtiende dag etter påske ble 
Den hellige Ånd sendt til apostlene og 
den første menighet. Vi leser at ”tun-
ger liksom av ild” satte seg på disi-
plenes hoder. ”Da ble de alle fylt av 
Den Hellige Ånd, og de begynte å tale 
i andre tungemål (fremmede språk).” 
Samme dag kom 3000 mennesker til 
tro og ble døpt. Det ble starten på den 
verdensvide kirke.

Det kan være  vanskelig å få tak på 
dette med Ånden. Det blir lett noe  luf-
tig og lite konkret. For mange er derfor 
pinsen den ”glemte høytid”. Det er tid 
for båtpuss, utfl ukter og festivaler.
For kirken, derimot, er pinsen den 
”uunnværlige høytid”. Uten pinse og 
Den Hellige Ånd, ville jul og påske 
blitt glemt. Uten pinse og Den Hellige 
Ånd, ville ikke kirken  ha eksistert.

Ånden er som vinden
Vi kan ikke se Ånden slik som apostle-
ne gjorde. Ånden er som vinden. Den 
er usynlig, men vi kan registrere hva 
den gjør med oss. 
Det er ikke så helt galt å sammenlikne 
Ånden med vinden. Det hebraiske or-
det for ”ånd” er ”ruahr”. Det kan bety 
”pust” eller ”ånde”. 
Og nå nærmer vi oss sannheten om 
Den Hellige Ånd. Åndens viktigste 
oppgave er å ”blåse” troen på Jesus 
inn i oss.

Tenk deg at du strever med å få fyr 
i ovnen. Det ligger noen gamle glør 
der fra dagen før. Nå legger du ny ved 
på, men ingen ting skjer. Da legger du 
deg på kne foran ovnsdøra og blåser 
på glørne. Om litt fl ammer det opp 
og en god varme brer seg fra ovns-
kroken. Slik er det med Den Hellige 
Ånd. Vi har alt det vi trenger for å tro: 
Vi har Bibelen. Vi har kirken. Vi har 
fortellingene om Jesus. Når Ånden 
”blåser” inn i våre liv, da blir alt dette 
til levende tro. Mange kan fortelle om 
dette.

Ragnhild var en av dem
Ragnhild  hadde en bakgrunn som de 
aller fl este andre. Vokst opp med søn-
dagsskole og barnetro. Nå var alt dette 
kommet på avstand. Så er hun på vei 
fra Oslo til en av Hedmarksbygdene. 
Ved Minnesund slår det plutselig ned 
i henne: ”Du tror.” Jesus ble levende 
for henne. Hun begynte å gå i kirken. 
”Det var som en ny verden åpnet seg 
for meg. Før hadde alt vært fjernt, men 
nå forsto jeg det presten sa. Det angikk 
meg.” 

Ånden blåser troen inn i våre liv. 
Det skjer forskjellig fra menneske til 
menneske.  Noen bærer troen i seg 
gjennom hele livet. Andre opplever det 
som et plutselig gjennombrudd. 
Uansett hvordan det skjer. Om vi har 
svak eller sterk tro. I pinsen takker vi 
Gud for Ånden som gir troen liv. 
God pinse!        Thor Egil Abrahamsen

Pinse – den ”uunnværlige” høytid
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Gjerpen menighet innbyr til Menig-
hetsweekend fra 1.-3. september på 
Fjordglimt i Bamble. 
Også denne gangen følger vi den gode 
tradisjon som er innarbeid  ved å innby  
familier, enslige, unge og voksne  til 
denne fi ne  høstweekend  turen.
Det blir grilling på fredag, og  hygge 
om kvelden. Videre har vi bibeltime, 
friluftsaktiviteter, underholdning, 
bading(?), sang og kveldstanker.
Søndag blir det  familiegudstjenste, 
med middag servert etterpå.
Frokost , middag, kaffe  og  kveldsmat  
blir servert.
Vi  tar  med : Klær til å leke ute,  
bade- og  turtøy.
Ta gjerne med en venn eller fl ere.
Motto for weekend: Levende felles-
skap.                  Bjørnar A. Gundersen

Program  blir  utlagt  i  Gjerpen Kirke.
Påmelding : Marit Follaug,  
telefon: 35 52 77 86 / 47 32 60 67

  En imponerende 
  trampoline-salto 
  fra en tidligere 
  menighets-
  weekend

Menighets-weekend til FJORDGLIMT

Hele 3 menighetsturer fra Gjerpen 
har det blitt til Vealøskapellet denne 
våren.
På side 13 kan du lese om en stille 
vandringslørdag i mai, mens siste 
helga i mai var satt av til tradi-
sjonell "menighetstur", hvor hele 
gudstjenestemenigheten i Gjerpen 
kirke dro til Vealøskapellet!
Og her ser du Espen og Benedicte, 
to av de spreke ungene i Sneltvedt 
Gospel Kids som deltok i gudstje-
nesten på Vealøskapellet i slutten av 
april.                                        nts

Tur på tur - både vår og høstTur på tur - både vår og høstTur
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Fasteaksjonen 
”Brød for verden”
Aksjonen foregikk 
tirsdag 4. april, og 
ble som før organi-
sert av kapellanen,

og gjennomført av årets konfi rmanter. 
Det kom inn kr 27 864 fra Gjerpen 
menighet. Pengene er et kjærkomment 
tilskudd til Kirkens Nødhjelps arbeid 
for å forbedre levekårene for ungdom 
som er rammet av krig og krise.

Diakoniens skrapelotteri
Det årlige lotteriet er klart igjen. 
Salgsperioden er fra 1.juni til  21.okto-
ber. Som før koster loddene kr 20 pr 
stk. Ta vel imot loddselgerne.

Høstmarked
Diakoniens årlige  marked arrangeres 
i år lørdag 21. oktober  fra kl 11.00 til 
kl 14.00.

Høstens diakonigudstjeneste
Søndag 22. oktober arrangeres høstens 
diakonigudstjeneste i Gjerpen kirke kl 
11.00. Også i denne gudstjenesten blir 
det mye korsang. 

Stat - kirke
Høringsrunden er i gang.
Nå i mai fi kk Gjerpen menighetsråd 
tilsendt Gjønnes-utvalgets innstil-
ling om forholdet mellom staten og 
Den norske kirke. Det store fl ertallet i 
utvalget går inn for å beholde folkekir-

ken, men å endre relasjonen mellom 
stat og kirke. 
Med innstillingen følgte et høringsno-
tat; fl ere spørsmål som menighetsrådet 
skal gi svar på.
Svarfristen er satt til 1.desember. Vi 
kommer tilbake til denne saken i neste 
utgave av ”Godt nytt for Gjerpen”.

Professor Torleiv Austad besøker 
Gjerpen
7.september arrangerer menigheten 
temakveld på menighetshuset. Vi får 
besøk av professor Torleiv Austad 
som vil ha som tema: ”Skapt til mann 
og kvinne. Hva sier bibelen om sex 
og samliv?” Torleiv Austad er profes-
sor ved Menighetsfakultetet og er for 
tiden formann i Lærenemda for Den 
norske kirke. Vi starter kl.19.00. Det 
blir tid til spørsmål og samtale og et 
enkelt måltid.

Oppslagstavla

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 slutten av 
august. 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 18.august. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 
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Bønnekurs i høst
To onsdagskvelder i høst; 25.oktober 
og 1.november vil vi arrangere et lite 
bønnekurs: ”Lær oss å be”, på menig-
hetshuset. Martha Irene Eriksrød fra 
vår egen menighet er kursholder. 

Gullkonfi rmantsamlinger
Til dere som er gullkonfi rmanter i 
Gjerpen og Valebø til høsten (det vil si 
som ble konfi rmert her for 50 år siden): 
Sett av datoene allerede nå.
For Valebø blir det gullkonfi rmantfest 
søndag 1.oktober kl.17.00.
For Gjerpen blir det søndagen etter, 8. 
oktober kl.11.00. 
Innbydelse vil bli sendt ut i god tid.

Drenering rundt forpakterboligen.
Forpakterboligen på prestegården bru-
kes  som menighetskontor. Bygningen 
trenger til renovering og vedlikehold. 

Som et første skritt skal det i sommer/
høst graves og dreneres rundt hele byg-
ningen. Kloakk, drens- og takvann skal 
koples til det kommunale system. Det 
er også planer om å skifte tak og male 
bygningen. Menighetsrådet har enga-
sjert arkitekt som skal komme med 
forslag til moderate fasadeendringer og 
en bedre indre planløsning.

Sommerleirer for barn og ungdom
Ta kontakt med regionkontorene for
Det norske misjonsselskap på telefon 
32 83 38 05 for informasjon og påmel-
ding til sommerens leire på Fjordglimt, 
eller Normisjon på telefon 35 52 28 78 
for informasjon og påmelding til lei-
rene på Oksøya.

            God sommer !

FORMIDDAGSTREFF  SOMMER / HØST 2006
Vi fortsetter med formiddagstreff på 

Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:

14.06 Reinhard Engrav og  diakonen. 
             -----------------------
23.08 Sokneprest Thor Egil Abrahamsen og Bjørg Steinbakken.
20.09 Ivar Jarstein og Betania Pensjonistmusikk.
18.10 Gunnar Holtskog og Mannskoret fra Hauges Minde.
15.11 Kapellan Svein Lindebø og Stormkoret.
06.12 Gerd Rønningen og Fredheimkameratene.

 Velkommen til formiddagstreff!
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Anne Marit Bjørnbakk er et typisk 
”ja-menneske", som brenner, engasje-
rer seg og bryr seg om. Hun utstråler 
omsorg og varme og innbyr til fortro-
lighet, noe som  ikke minste mange 
unge i Gjerpen har fått merke. 
I over 20 år var hun med som leder i 
skolekorpset, fulgte ungene i hopp-
gruppa i Gjerpen og drev i mange år 
kantina på Skogmo videregående sko-
le. Hun trives med ungdom og de unge 
trives med henne. Det er lett å være 
seg selv sammen med Anne Marit. 
Rett som det er stikker det en ungdom 
innom for å slå av en prat med henne 
i Luksefjellveien. I dag er det menig-
hetsbladet som ringer på døra.

- Hva kom det seg av at du slo deg ned 
i Skien, du kommer jo opprinnelig fra 
Oslo?
- Da jeg var godt voksen fl yttet mor 
og far til Skien med to yngre søsken 
av meg. Mor var mye syk og det ble 
til at Per og jeg kjøpte hus på Kikut og 
fl yttet etter for å kunne hjelpe søstrene 
mine og mor og far. Slik havnet vi i 
Gjerpen. Gjerpen. 

- Hva gjorde du før du kom hit?
- Jeg hadde lyst til å bli kokk og dro 
til sjøs for å få praksis. Mønstret på en 
Klavenesbåt, M/S ”Bagnu”, som gikk 
i fart over store deler av kloden. På 
litt under et år var vi innom 31 land. 
Jeg trivdes til sjøs og her traff jeg Per, 
mannen min, som var matros på den 
samme båten.

Det var roligere til sjøs den gangen. Vi 
lå lenge i havn og jeg fi kk oppleve en 
masse, men det gjorde sterkt inntrykk 
å se all fattigdommen, særlig i Afrika.  
Jeg husker at jeg syntes Gud var svært 
urettferdig. 

- Du hadde altså med deg en tro hjem-
mefra?
- Ikke så mye fra mor og far, men fra 
bestemor. Jeg tror jeg må si at jeg 
hadde med meg en ”bestemorstro”. 
Jeg gikk på søndagsskole og var 
mye sammen med bestemor. Hun var 
aktiv i kirken. Når hun gikk rundt 
på Grønland og Vaterland og leverte 
ut menighetsblad, var jeg ofte med 
henne. Vi ringte på hver dør og leverte 
bladet. Mormor hadde med seg ”bøs-
se” og samlet samtidig inn penger til 
menighetsarbeidet. 
Jeg var glad i mormor og hun preget 
meg.  Da jeg ble eldre fi kk jeg et mer 
”hakkete” forhold til kristendommen 
og var i opposisjon.

- Men nå er du medlem av menighets-- Men nå er du medlem av menighets-
rådet og har vært konfi rmantleder de 
siste par årene. Hva skjedde?
- Det skyltes nok Sigfred Sørensen. 
Han ville absolutt ha meg med i 
menighetsrådet. Jeg svarte at ”da får 
jeg være den som jeg er, bare jeg ikke 
blir valgt inn i kaffekokekomitéen, for 
der havner jeg alltid.” 
Ja, så ble jeg valgt inn, og havnet i …
festkomitéen! Til å koke kaffe igjen!

Et raust ja-menneske 
- med hjerte for Gjerpens ungdommer
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Anne Marit Bjørnbakk - foran en kartplansje fra tiden "på de syv hav".

-Hva brenner du for, utenom det  å 
koke kaffe og stelle til god mat? 
- Jeg brenner for de unge. Derfor har 
jeg blitt med som konfi rmantleder. 
Hjelper til og steller mat for dem på 
menighetshuset. I vinter hadde jeg ei 
matlagingsgruppe borte på skolekjøk-
kenet. Jeg skulle ønske jeg kunne være 
med på å gi dem et konfi rmantår som 
de ville huske. Få være sammen på en 
god måte og få med seg en god kristen 
ballast.

De unge møter så mange fristelser.  
Jeg vil ikke skjenne på foreldrene, 
men de voksne har ofte for lite tid til 
ungene sine. De unge trenger masse 
voksenkontakt! 
Innafor det frosne blikket hos en ”tøff” 
ungdom kan jeg noen ganger få et 
glimt at det lille  barnet som lengter 
etter å bli sett og tatt på alvor.

- Jeg glemte visst å spørre hva du selv 
driver på med når du ikke steller med 
konfi rmanter?
- Jeg er kokk. Og Per og jeg driver 
restaurantbåt i Oslo. Vi skal innover til 
helga. 

Dermed er vår samtale slutt. I det vi 
går lover vi å innkalle varamann til 
neste menighetsrådsmøte. Nå i mai 
starter høysesongen for Anne Marit, 
og vi ser neppe mye til henne før det 
nye konfi rmantåret starter igjen uti 
september.                                       tea

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no
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BEGRAVELSESBYRÅBEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

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 – 47 86 11 86
• 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

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
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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.



"Stilling ledig"
Det er mange oppgaver og tjenester for 
deg som ønsker å følge etter Jesus som 
tjener og venn for "din neste".

Her følger en kort peresentasjon av tre 
av dem.

Kirkens SOS i Telemark trenger fl ere 
frivillige medarbeidere til vår døgnåpne 
krisetjeneste. Så fort som mulig.

Kurs for nye medarbeidere starter 7. 
september 2006.
10 torsdagskvelder til 16/11.
Ta kontakt nå for informasjon og søk-
nadsskjema.
Tlf: 35587800 / 90059297
Sjekk også www.kirkens-sos.no 

Tilja Oppfølgingssenter
trenger frivillige medarbeidere.
Kirkens Sosialtjeneste har startet et nytt 
oppfølgingssenter i Skien. Senteret har 
fått navnet Tilja Oppfølgingssenter. Det 
er et tilbud til personer som ønsker hjelp 
til å komme tilbake til samfunnet etter 
endt rusbehandling eller fengselsopp-
hold. 
Senteret har to ansatte, men trenger 
fl ere frivillige medarbeidere for å kunne 
hjelpe fl ere deltakere.
Er du interessert kan du ta kontakt med 
daglig leder Eva Løberg på telefon 
35 54 54 99. Du vil bi invitert til en 
samtale for å få mer informasjon om 
senteret og arbeidet her. Ut fra samtalen 
kan dere vurdere om dette er en opp-
gave for deg. Frivillige medarbeidere 
vil få opplæring og veiledning.

KIA
Kristent Interkulturelt Arbeid
organiserer "leksehjelp" for barn fra  4.- for barn fra  4.- for
7. klasse!
              Et viktig og givende arbeid. 

Kansje du kan sette av litt tid til 
høsten?

Ta kontakt med KIA-Telemark, 
Kristen Interkulturelt Arbeid  v/ 
Torunn Minnesjord og Sylvie 
Holtskog Tlf: 35 52 55 20.
e-mail: telemark@kianorge

Mer informasjon om KIA fi n-
ner du på www.kianorge.no
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VIKTIGE TELEFONER
GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent: 
Tirsdag: kl. 10.00 - 15.00
Onsdag: kl. 10.00 - 12.00
Torsdag: kl.  9.00 - 12.00
Fredag:  kl. 10.00 - 12.00
Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31
E-post til ranveig.moe@skien.kommune.no

Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Thore Elverhøy
Mobiltlf. 40 40 65 67
Kirken: Tlf. 35 50 63 37
Kantor: Kjell M. Frigstad
Tlf. 35 50 63 65 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. 35 50 63 32 (mobil 91 69 47 41)
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (mobil 97 18 50 48)
Soknediakon: Torbjørn Evensen
Tlf. 35 50 63 34 (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


Døpte i Gjerpen
Even Berg Martiniussen
Sigve Jemtland Sunnanå
Aron Stjern Rød
Svein Robin Nicolaysen Holland
Ronny Andre Holland Wassli
Håkon Eek Sandsdalen
Emrik Hauknes Frigstad
Bjørn Kristian Tufte Hegna

Lea Emilie Skjølås
Malin Gunrell Kaste

Døpte i Luksefjell
Pernille Bommen Straum

Døde i Gjerpen
Laila Hjorteseth f.1944
Lilly Enger f.1914
Kari Aasland Johnsen f.1950
Gudrun Hyni f.1921
Aase-Mari Johansen f.1962
Anne Therese Sandaaker f.1915
Bodil Margareth Bugodt f.1925
Esther Johnsen f.1937
Ingrid Pauline Johnsen f.1909

Thor Oddvar Løberg f.1932
Gunnar Holm f.1909
Rolf Høgmann f.1925
Willy Lars Aslaksen f.1915
Hallvard Norendal Bjellås f.2006
Henry Semb f.1922

Slekters gang

La oss be for alle som
- savner noen
- blir holdt utenfor
- er ensomme
- opplever smerte



VÅRENS KONFIRMANTER  
I GJERPEN  KIRKE

Fotograf: R.A.Haugen

Ken Robin Andresen, Tom Andre Andreassen, Silje Halto Kvål, Simon Aurbakken Laland,
Nicklas Eik Rindal, Ragnhild Margrete Roligheten Alme, Camilla Brauti Annaniassen, Mats
Haugen Aspaas , Marthe Frogner Bekkvold, Cecilie Bjørnback, Alexander Johnsen Blandkjenn,
Tine Kvalø Bugodt, Dan William Søderholm Caird, Cecilie Nærum Eikrem, Julia Helene Sem
Fink, Simen Gulbrandsen, Tommy Hansen, Madelaine Haugerød, Kristine Haukenes, Heidi Hen-
riksen, Kristian Solum Høgli, Martine Slevikmoen Høgli, Tiril Skonseng Høiås, Jøran Høydal,
Åste Innleggen, Hedda Jamtvedt, Benedicte Mørch Jonassen, Sandra Kjær, Karianne G lenna
Kragset, Andreas Larsen, Henrik Benham Larsen, Marte Lifjeld, Cathrine Venstøp Moen, Beate
Karsten Oplenskedal, Per Martin Oterholt, Marita Tveten Pettersen, Linn Therese Sagvolden,
Marthe Sørensen, Åse Heidi Taule, Gustav Rauø Vasdal, Bård Ødegård, Guro Ødesnelvtvedt,
Venche Merethe Aasen, Robin Haug, Svein Robin Nicolaysen Holland, Andrea Landsverk, Chris-
topher Kittilskås Sollid, Christine Rachana Skjønstad Andersen, Alexander Seime Bang, Emilie
Kristiansen Five, Mats Halvorsen, Mathias Hamre, Magnus Mediaas Hansen, Truls Borg Heim-
holt, Fredrik Hvarnes, Fredrik Hjelm Ingebretsen, Henriette Dagstad Johansen, Mathias Kastet,
Kevin Kise, Kristina Kittilsen, Simen Kverndalen, Erik Bocerup Lie, Kaia Moldskred, Vegard
Odden, Jørn Eldar Olsen, Martin Gravdal Rahm, Mina Serine Solbakken, Mina Ailin Hørtha
Solheim, Kenneth Røyne Sommerfryd, Jon Elvind Spånem, Ole Christian Strømjordet, Simen
Kallevik Stubberød, Sindre Ytre-Hauge, Silje Arnesen Ødefjeld, Martine Jeanett Vale Aase.


