
Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell

Nr. 4       September 2006

Velkommen til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN", preget 
av høstsemesteret som ligger foran.  
Vi bringer oversikt over møteprogrammet i både kirke og bedehus.  
Og du vil også finne litt mer utfyllende stoff om enkelte av arrangementene.

Det skjer for eksempel mye spennende på menighetshuset i høst (Se blant 
annet oversikten baksiden av bladet). Utfordrende og aktuelle emner tas opp, 
og kanskje kan nettopp dine tanker og synspunkter bidra til at menighetslivet 
i Gjerpen blir ennå mer livskraftig og inspirerende i tida framover!

Vi er mange som gjerne vil bli kjent med deg. Nye ansikter er alltid velkom-
men - både i kirken, på menighetshuset og på bedehusene våre!  
(Bedehusene i Gjerpen er lokalisert på Sneltvedt, Venstøp og Aas).
Kanskje kan et av de omtalte arrangementene gi støtet til  
en ny giv også i ditt liv?                                                                       ah

Årg. 56

Med Gjerpen  
i hjertet
Gjerpen menighet har mye å 
takke Oddmar Tveit for. 
Han har blant mange andre 
offentlige og private verv i man-
ge år også fungert som preste-
gårdskontakt for Gjerpen preste-
gård. Oddmar vet det meste om 
prestegården….og han ordner 
det meste. 
Les intervju med Gjerpens- 
patrioten Oddmar Tveit inne i 
bladet, på side 4.



Gjerpen kirke:
3.sept. 13.s.e.pinse kl.11.00 Menighetstur og gudstjeneste på Fjordglimt.
    Abrahamsen og Birgitte Ørnes. Nattverd. 
    Offer:Misjonsprosjektet. ”Kirkemiddag”.  
    Skyss fra menighesthuset kl. 10.00.
10. sept. 14.s.e.pinse kl.11.00 Bekkevold. Nattverd. Offer til Acta (Barne- og 
    ungdomsarbeidet i Normisjon)
17. sept. 15.s.e.pinse kl.11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av Barnas kirke- 
    bok til 4-åringene. Dåp. Offer til Telemark 
    søndagsskolekrets. Kirkekaffe.
24. sept. 16.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Konfrmantpresentasjon.  
    Offer til menighetsarbeidet. Kirkebakkekaffe
  1. okt. 17.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd.  
    Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
  8. okt. 18.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Sang: Fredheimkameratene.
    Gullkonfirmantsamling. Offer: Menighetsarb.
15. okt. 19.s.e.pinse kl.11.00 Ingen gudstjeneste i Gjerpen
    Felles gudstjeneste i Borgestad. Lindebø. Dåp.
22. okt. 20.s.e.pinse kl.11.00 Diakonigudstjeneste. Bekkevold. Nattverd.
    Gla´sang, Gjerpen kammerkor, Porsgrunn sang-
    forening, Hauges Mindes mannskor. 
    Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
29. okt. Bededag kl.11.00 Abrahamsen

Valebø kirke:
  3. sept. 13.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd. 
  1. okt. 17.s.e.pinse kl.17.00 Lindebø. Gullkonfirmantsamling. 

Vealøskapellet:
  3. sept. 13.s.e.pinse kl.12.00 Kjell Lofstad
10. sept. 14.s.e.pinse kl.12.00 Elisabeth Eriksen Levy
17. sept. 15.s.e.pinse kl.12.00 Bjarne Falkanger
24. sept. 16.s.e.pinse kl.12.00 Speidermusikken
  1. okt. 17.s.e.pinse kl.12.00 Magne Hultgren
  8. okt.   Ingen gudstjeneste (pga elgjakt i området)
15. okt. 19.s.e.pinse kl.12.00 Terje Hærås
22. okt. 20.s.e.pinse kl.12.00 Geir Flatin. Nattverd
29. okt. Bededag kl.12.00 Ellen Martha Blaasvær

PREKENLISTER
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Ordene ovenfor møter oss så å si hver 
dag i disse tider. Vi lar oss rive med, og 
synes iblant vi gjør gode kjøp.

Likevel er det ingenting mot det  
tilbudet vi leser om i en bibel-
tekst fra Jesajaboken.

Se hva som står i Jes. 55, 1:

”Hør, alle som tørster,  
kom hit og få vann!

Kom, dere som ikke har penger! 

Kjøp korn, så dere kan spise,  
ja, kom og kjøp uten penger,  
uten betaling vin og melk!”

Vi mennesker er rare!  
Hvordan kan vi takke nei til en så raus 
Gud? – Eller hvordan kan vi diskutere 
med oss selv og andre om vi er gode 
nok, om vi har det som kreves for å 
kunne kalle oss kristne? 
Det står jo her, svart på hvitt: Vi kan 
komme tomhendte og få det vi trenger 
til evig liv, gratis - ”uten penger, uten 

betaling”!  
Det er det vi kaller NÅDE. 

I kirka blir vi minnet om dette hver 
gang under nattverden:  
”Kom, alt er ferdig”.  
Dette er ikke for dem som har alt i 
orden, men for alle oss som trenger til-
givelse og hjelp til å leve.  
Gud tar imot oss! 
Vi kan bare si: ”Takk!”
                                        Bjørg Olsen 

Verdens beste tilbud!

Bjørg Olsen er lærer  
og har deltatt i 
Gjerpen menighets 
barnearbeid i en 
årrekke. 

 Salg!

 Billig

Tilbud

Prosenter

Gjør et kupp!
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Gjerpen menighet har mye å takke 
Oddmar Tveit for. 
Han er en av disse dyktige, pålitelige 
og trofaste personene som suger til 
seg oppgaver og tillitsverv, offentlig 
og privat. En som aldri leverer fra seg 
noe halvgjort. 
I mange år har Oddmar fungert som 
prestegårdskontakt for Gjerpen preste-
gård. Han vet det meste om prestegår-
den…. og han ordner det meste!  
Er det greiner som skal kuttes, gjerde 
som skal males, vannmåler som skal 
leses av; ”ring Oddmar!!”   
Er det spørsmål om festetomter og 
nabovarsel; ”ring Oddmar!!”   
 
Oddmar er engasjert av Opplysnings-
vesenets fond. Samtidig  taler han 
Gjerpens og menighetens sak overfor 
fondet på en god måte. 

- Du er Gjerpenspatriot på din hals?!
- Jeg må nok vedstå meg det. 
Besteforeldrene mine på begge sider 
eide og drev gårdsbruk her i Gjerpen. 
Selv har jeg stort sett bodd her. Vokste 
opp på Sommerfryd, Sem og Tufte. 
Nå bor jeg i Langgårdsveien på 
Sommerfryd og kan så vidt høre toget 
som går forbi.

- Det må kjennes godt for en tidligere 
NSB-ansatt?
- Jeg gikk i min fars fotspor. Han var 
ansatt i NSB. Den dagen jeg var ferdig 
med realskolen i 1948, sa far: ”Jeg har 
ordnet det slik at dersom du vil, kan 
du treffe stasjonsmesteren og bane-
mesteren.”  Jeg gjorde som far sa og 

møtte de to på perrongen, og dermed 
var det gjort.
Jeg ble ansatt i NSB, tok jernbanesko-
le. Mitt arbeid var på stasjonen og da 
jeg sluttet i tjenesten i 1969 hadde jeg 
vært innom 30 forskjellige stasjoner 
her i Telemark. Etter årene i NSB  ble 
jeg ansatt i fylket i beredskapstjenes-
ten, først ved samferdselskontoret og 
senere ved fylkesmannens kontor.

- Men tilbake til Gjerpen. Du har 
engasjert deg sterkt også utenom jobb.
- Jeg begynte i Gjerpen idrettslag rett 
etter krigen og siden har det vært klub-
ben i mitt hjerte. Jeg drev ikke så mye 
aktiv idrett selv. Det har mest dreid 
seg om det administrative. Senere 
engasjerte jeg meg i politikk, fagfo-
reningsarbeid og ikke minst i Odd 
Fellow. 

- Du har, tross dine 76 år, gått inn i en 
ny periode som prestegårdskontakt. 
Hva betyr Gjerpen kirke for deg?
- Jeg er så gammel at jeg gikk på søn-
dagsskole i kirken. Jeg husker at jeg 
hadde Lura og Dolva som lærere. Alle 
måtte gå på søndagsskole den gang, vi 
følte det ikke som noen tvang, det var 
helt naturlig.
Kirken er et naturlig midtpunkt i 
bygda, med lange historiske røtter. 
Her er jeg døpt og konfirmert og her 
ligger mye av min familie gravlagt, så 
Gjerpen kirke betyr mye for meg.

- Hva betyr kirken for deg, altså det 
kirken står for?
- Det jeg fikk med meg fra barnsben 

Med Gjerpen i hjertet
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Oddmar 
Tveit

av ligger i ”bånn”. Barnetroen, om du 
vil. For min del vil jeg gjerne beholde 
statskirken. Jeg er redd for å miste den 
kirken jeg er glad i. Det er viktig for 
meg å kunne regne kirken som min 
kirke. 

Samtalen går mot slutten, bare ett 
spørsmål til:

- Er det noe du brenner for?
- Jeg brenner for at vi må legge forhol-
dene til rette for at ungdommen kan 
ha gode interesser, slik at de slipper å 
gå på gata. Vi må gi de unge rom for 
utfoldelse og vi som er eldre må iblant 
tåle litt ”støy” fra dem, så lenge de er 
engasjert i noe  positivt!
                                                    tea

La oss be for:
- årets konfirmanter  
og det nye konfirmantopplegget 
for Gjerpen menighet.

- det nye menighetsrådet  
og de ansatte og frivillige  
medarbidere i menigheten.

- søndagsskolen  
og barnearbeidet på Venstøp,  
Aas og Sneltvedt bedehus.

- situasjonen i Midt-Østen,  
om fred og forsoning mellom 
israelere og palestinere.
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Menighetens 
misjonsprosjekt
Gjerpen menig-
het har forpliktet 
seg på å støtte et 
misjonsprosjekt på 

Madagaskar; diakonalt ungdomssen-
ter på Antsirabé. Senteret gir praktisk 
opplæring og støtte til hovedsakelig 
unge kvinner. Vi har bundet oss for et 
bidrag på kr.40.000.- pr. år. Pr.01.08 
var det kommet inn kr.23.000.-  Siden 
kr.17.000.- gjenstår oppfordrer vi 
dere lese til å støtte prosjektet ved å 
bruke vedlagte giro og krysse av for  
”Misjon”.

Skattefradrag på gaver 
Nå kan alle som gir gaver til Gjerpen 
menighet få skattefradrag (28%). 
Betingelsen er at det samlede gave-
beløp er på minst kr.500.- og at du gir 
oss til personnummer (11 siffre).  
Da sørger vi for at beløpet blir innrap-
portert til skattemyndighetene mot 
slutten av året.
På den giroen som er heftet i bladet 
finnes det en fyldigere informasjon om 
dette. 

Graving rundt menighetskontoret
Det kan ble en del rot i rundt menig-
hetskontoret i høst. Det skal graves 
og dreneres for å få bort fukt og lukt. 
Kontoret vil være åpent som vanlig. 
Til neste år er det planen om å skifte 
tak på bygningen. 

Viktig melding til alle 4-åringer
Søndag 17.september innbyr vi alle 4-
åringer til å komme til kirken for å få 
”Min egen kirkebok”. Vi sender skrift-
lig innbydelse ut til alle som er døpt 
og bosatt i Gjerpen menighet.
Dersom noen har flyttet hit i den sene-
re tid eller av annen grunn ikke får 
innbydelse, så ta kontakt med menig-
hetskontoret tlf. 35506330 eller møt 
fram i kirken kl.11.00.

Gullkonfirmantfest 8.oktober
I disse dager går det ut innbydelse til 
årets gullkonfirmantsamling i Gjerpen 
kirke, søndag 8. oktober. Alle som 
ble konfirmert i 1956 i Gjerpen og 
Luksefjell skal få innbydelse. 
Det er litt av et detektivarbeid å spore 
opp alle konfirmantene og vi tror vi 
har lykkes. Skulle noen likevel føle 
seg glemt og ikke fått innbydelse 

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 midten av 
oktober.  
Frist for innlevering av stoff er fredag 
29. september.  
Send helst med bilder!  

Se også internett: www.gjerpen.no 
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innen 1.oktober, så kontakt menighets-
kontoret. Etter gudstjenesten blir det 
middag og samling på menighetshuset.

Bli med i samtalegruppe
Vi har flere samtalegrupper i menig-
heten som er åpne for å ta imot nye 
medlemmer. Alle som er interessert 
kan henvende seg til menighetskonto-
ret eller direkte til soknepresten, tlf. 91 
69 47 41.

Minnegave til kirkens orgel
Ved Leopold Løvenskiolds biset-
telse i Gjerpen kirke, 1.august, ble 
det gitt en minnegave til kirkens nye 
orgel. Pr. 15. august var det kommet 
inn nærmere kr.30.000.- til formålet. 
Gjerpen menighet vil med dette takke 
alle givere og familien Løvenskiold for 
minnegaven.
Søndagsskolen starter opp igjen
Søndagsskolen har startet opp sin virk-
somhet og ønsker gamle og nye med-

lemmer velkomne. Stedet er Gjerpen 
menighetshus og søndagsskolen tar til 
kl.11.15. Barn som er med foreldrene 
til kirke går i samlet tropp fra kirken til 
søndagsskolen under 2. salme i guds-
tjenesten.

Babytrall i Gjerpen
Når bladet går i trykken arbeides 
det med å få satt i gang ”babytrall” i 
Gjerpen i høst. Følg med i avisene.

Åpningstider ved menighetskontoret
Fra høsten 2007 opererer vi med 
følgende åpningstider ved Gjerpen 
menighetskontor.
Tirsdag: Kl.10.00-15.00
Onsdag: Kl.10.00-12.00
Torsdag: Kl.10.00-15.00 (Siste torsdag 
i måneden kl.10.00-12.00)
Utenom de offisielle åpningstidene vil 
det ofte være folk på kontoret og døren 
være åpen. Telefonen, 35506330, være 
betjent mandag-fredag  kl.08.00-15.30. 

FORMIDDAGSTREFF  HØSTEN 2006
i Gjerpen menighetshus  

onsdager kl 10.30:

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. 
 
Se annonsering i dagspressen siste mandag før treffene!

 Velkommen til formiddagstreff!



Sneltvedt 
bedehus

September 
To 14  Temamøte.  
  Thor Egil Abrahamsen
Fr  22 11.00 Formiddagstreff 
To 29 19.00 Medlemsmøte.  
  Chris Millett 
Oktober    
To   5  Temamøte.  
  Geir Bekkevold
Sø  15 18.00 Oppstart NORPILOT
To  26 19.00 Sangkveld. Emanuelkoret 
Sø  29   NMS-aften hos Follaug

November    
On   1 18.00 Støttekonsert.  
  Sneltvedt Gospel Kids
To   2  Temamøte.  
  Prost Morten Fleisher
Fr 10 11.00 Formiddagstreff
Fr 17  Julemarked Hauges Minde
To 30  NORPILOT

Desember
Sø   3 17.00 Årsfest/Familiefest 
Lø   9 16.00 Juleverksted
Sø 10 18.00 Hyggeaften.  
  Bror Yngve Rahm
On 13  Julekonsert i Gjerpen kirke
Sø 17 11.00 Gudstjeneste i Sneltvedt
   bedehus  

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

Venstøp 
bedehus

September 
Sø 10 18.00 Møte. Magne Madsen.  
  Simon og Reidun Oterholt
On 20 19.00 Møte. Sigrun Dalene
Lø 30 11.00 Formiddagstreff.  
  Martha Irene Eriksrød og
  andaktsmusikken fra Hydro
Oktober
Møteuke sammen med Skogplassene 
17.-22. oktober. Kirsten og Edmund Eliassen 
Ti  17 19.00 Møte
To 19 19.00 Møte
Lø 21 11.00 Formiddagstreff 

November
To  9 18.30 Vårsol utlodning. 
  Mannskoret fra Hauges Minde 
  og Sigrun Dalene
On 15 19.00 Møte
Lø 25 11.00 Formiddagstreff.  
  Geir Bekkevold og  
  Aas musikkforening
Desember
Sø 10 18.00 Møte. Karin Fjose Olsen
Sø 17 18.00 Hyggekveld. Sigrun Dalene

Tidspunkt for juletrefest fastsettes senere

Høsten 2006 på bedehusene i Gjerpen
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Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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



Aas 
bedehus

September 
Sø 10 Temamøte. Chris Millett
Fr 15 Medlemsmøte. Liv Eriksrød
Sø 17 Møte. Jens Iver jensen. Hege Ulsnes
Sø 24 Temamøte. Chris Millett

Oktober
Sø   1 Sangmøte
Sø   8 Høstferie, ikke møte
Sø 14 Glad bedehussang på Hauges Minde
Ma 15 Møte. Terje Hærås 
Fr  20 Damenes aften
Sø 29 Storfamiliesamling.  
 Lina Fisk, Drops, Fremad deltar

November
Fr    3 Mannsfest
Sø   5 Ikke møte
Sø 12 Møte. Jan Terje Hansen
Fr 17 Normisj.julemarked Hauges Minde
Lø 18 Freidigs basar 
Sø 19 Ikke møte
Sø 26 Misjonsmøte. 
 Synnøve Våle. Gla'sang  

Desember
Sø   3 Ettermiddagskaffe.  
 Solveig RH Flugstad. Berget Trio 
Sø 10 Møte.  
 Liv Unni og Nils Jørgen Hardang
On 13 Julekonsert
Lø 16 Grautfest. Thor Egil Abrahamsen  
 og Musikkforeningen

Januar 
Fr  5 Juletrefest

SØNDAGSSKOLEN 
HØSTEN 2006 

i Gjerpen menighetshus 
kl. 11.15  

(åpent fra kl. 11.00) 

September 
Sø   5. Sprell levende
Sø 17. Familiegudstjeneste
Sø 24. Sprell levende

Oktober
Sø   1. Sprell levende
Sø   8. Høstferie - ingen s.skole
Sø 15. Høstferie - ingen s.skole
Sø 22. Sprell levende
Sø 29. Sprell levende

November
Sø   5. Sprell levende
Sø 12. Sprell levende
Sø 19. Besøk av Anne Tempelen
Sø 26. Sprell levende

Desember
Sø   3. Familiegudstjeneste

"Sprell levende" er et opplegg 
fra Norges søndagsskoleforbund  
og inneholder mange artige  
aktiviteter!  
 
         Kom og bli med!
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BEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

Bergsland 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 – Transport
Fjellsprenging

Gravliveien 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 helseprodukter

GRAVMONUMENTER

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

Telemark Stein
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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 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 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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Skal vi endre relasjonen  
mellom stat og kirke?
Det er stor enighet i kirken og i det 
politiske miljø  om å beholde folkekir-
ken. Dåpen er inngangsport til med-
lemskap, plikter og rettigheter.
Spørsmålet menighetsråd, Kirkemøtet 
og Stortinget nå skal ta stilling til er 
om vi ønsker å endre på relasjonen 
mellom stat og kirke. 
Skal Kongen (regjeringen) fortsatt 
være øverste kirkestyre og slik ha 
politisk kontroll og innflytelse over 
kirken, eller skal kirken få selvsten-
dighet på linje med andre trossam-
funn?

Gjønnes-utvalgets innstilling
I vinter la stat-kirke-utvalget 
(Gjønnes-utvalget) fram sin innstil-
ling. Gjønnes-utvalget hadde 20 med-
lemmer som kom med  tre forslag til 
organisering av forholdet mellom stat 
og kirke:
a) Et mindretall å på 2 vil at kirken 
skal fortsette som en grunnlovsfestet 
statskirke med Kongen (regjeringen) 
som øverste kirkestyre. 
b) Et mindretall på 4 ønsker en mer 
radikal løsning. De ønsker at kirken 
skal bli en selvstendig folkekirke på 
linje med andre tros- og livssynssam-
funn i Norge. Stat og kirke skilles helt.
c) Et stort flertall på 14 ønsker en 
mellomløsning; en lovforankret fol-
kekirke. I dette forslaget ønsker man 
å fjerne Kongen (regjeringen) som 
kirkestyre og vil regulere forholdet til 
kirken gjennom en kortfattet kirkelov.
Grunnlovens bestemmelser om stats-
kirkeordningen skal oppheves og det 
samme gjelder kravet om at minst 

halvparten av regjeringen skal tilhører 
Den norske kirke.

Økonomi
En stor folkekirke som Den norske 
Kirke, kan ikke basere sine inntekter 
kun på kollekter og frivillig givertje-
neste. Om vi ønsker å beholde en bred 
folkekirke er det trolig lite klokt  å 
innføre en tvungen eller frivillig med-
lemsavgift. Flertallet i utvalget går 
derfor inn for at det offentlige står for 
hovedfinansieringen:
Statlige tilskudd skal dekke lønninger 
og personalkostnader for alle ansatte. 
Kommunen skal dekke utgifter til kir-
kegårder og kirkebygg mens et med-
lemsbidrag skal dekke menighetens 
øvrige virksomhet (materiell til dåps-
barna, brudebibler med mer).
Etter dette forslaget vi statlig og kom-
munal støtte til andre trossamfunn 
fortsette som nå.

Menighetsrådet må ta stilling
Menighetsrådet i Gjerpen må ta stil-
ling til disse grunnleggende spørs-
målene. Høringsfristen er 15.oktober. 
Kirkemøtet skal i november drøfte 
saken og sende sin innstilling videre 
til departementet. Regjeringen legger 
trolig fram et forslag for Stortingen i 
løpet av 2007.

Orienteringsmøte i Gjerpen
Som et ledd i en viktig prosess innbyr 
Gjerpen menighetsråd til et orien-
teringsmøte torsdag 21. september 
kl.19.00 i Gjerpen menighetshus.  
De som ønsker mer informasjon kan 
gå inn på nettet på http://www.kirken.
no/kirke_stat.                             tea

Statskirke eller fri folkekirke?
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En av høstens store begivenheter er 
gudstjenesten der vi løfter frem dia-
koniarbeidet i Gjerpen – søndag 22. 
oktober denne gang. Dere som var med 
oss for ca et år siden husker at vi satset 
stort på musikksiden. Også denne gang 
blir det ganske folksomt fremme i kir-
ken rundt vårt lille orgel! Gjerpen kam-
merkor og Glasang, Hauges Mindes 
mannskor og Porsgrunn Sangforening 
sammen med 2 trompeter, 3 trombo-
ner og sangsolister skal sammen løfte 
menighetssangen til de store høyder 
enda en gang! Tør vi regne med at 
disse bare likevel blir en liten del av 
menigheten? Vi håper og ber om over-
fylt kirke!
Mesteparten av pplegget er hentet 
fra Egil Hovlands ”Diakonimesse”. 
Salmer og menighetsomkved er kom-
ponert så sent som i 1994, men er holdt 
i en stil som er både vakker, storslagen 
og iørefallende. Og det er derfor også 
enkelt å være med å synge. Menigheten 
får utdelt et oversiktlig opplegg med 
salmer og tekst.
Tekstene denne dagen, både i salme-
sang, bønner og skriftlesning, skal 
utfordre vårt diakonale engasjement, 
og vi vil engasjere mange lekfolk fra 
menigheten både som tekstlesere og 
under forbønnsdelen. 

La oss gjøre denne dagen til en stor-
slagen markering av diakoniarbeidet i 
menigheten, og bli med i en spennende 
gudstjeneste i vekselsang med korsan-
gere og musikere og løfte frem vår lov-
sang og våre bønner for Guds ansikt:
    Kjell mf

Diakonigudstjeneste 
søndag 22. oktober

Torsdag 7. september kl.19.00 innbyr 
vi til temakveld på Gjerpen menighets-
hus. Professor Torleiv Austad innleder 
til samtale over temaet: ”Skapt til 
mann og kvinne. Hva sier Bibelen om 
sex og samliv?” 
Austad er professor i systematikk på 
Menighetsfakultetet og er leder av Den 
norske kirkes lærenemd. Lærenemda 
la i vinter fram en grundig, men delt 
uttalelse om bibelsyn og homofilt sam-
liv. Professor Austad vil komme inn på 
disse og andre viktige spørsmål som 
har med seksualitet og samliv å gjøre.  
Dette kan bli en nyttig og interessant 
kveld! Det blir tid til samtale, spørsmål 
og en enkel kveldsmat.

Torleiv Austad til 
temamøte i Gjerpen 
torsdag 7. september



Døpte i Gjerpen
Frida Garmo Forsberg
Andrea Kjenstadberg Sollid
Selma Berntsen
Nora Løberg Jørgensen
Emma Randow
Carmen Linea Bøe
Ella Åfoss Nygård
Hedda Johansen Grande
Thea Lindheim
Sunniva Haugseter
Thea Marie Thoreby
Lilje Sofie Skoe Isaksen
Emma Elisabeth Petterson-Thorsen
Tomine Foss
Elisabeth Moen Baardseth
Tuva Tufte Berge (døpt i Nes kirke) 

Emil Ajer Berget
Johannes August Andersen
Peder Bang Synnes
Henrik Løcken Sørensen
William Duncan Westerheim
Mathias Folkestad Omslandseter
Lucas Sanni Tangen-Pedersen
Carl Edvard Qvigstad Skoe
Lucas Homme Claussen
Even Juul Tomodsgard
Syver Juul Tormodsgard
Tobias Wighus

Vigde i Gjerpen
Gro Linda Aadalen og Tore Vidme
Kjersti Lund og Terje Øyvind Bordi
Cathrine Myrland og Håkon Nedberg
Silje Kittelsen 
 og Ole-Harald Gystad
Ida Lindkjenn  
 og Kjell Gunnar Staakkan

Døde i Gjerpen
Liv Myrvang f.1958
Kirsten Ørjevik f.1924
Bjørg Skifjeld f.1930
Ruth Ihme f.1913
Tone Haukvik f.1921
Birgitte Eleonora Olsen f.1926
Synnøve Marie Trættø f.1922
Ingeborg Hoppestad f.1907

Paul Vikan f.1925
Arild Tveit f.1938
Olav Øverbø f.1908
Helge Andreas Nilssen f.1912
Ingo Fregdar f.1926
Torbjørn Rogstad f.1928
Kjell Roar Aspaas f.1927
Thomas André Andersen f.1973
Simon Wærstadf.1919
Fritz Jensen f.1935
Hans Rolf Stensrud f. 1925
Leopold Herman Løvenskiold f.1915
Leonard Kristian Kittilsen f.1911
Sveinung Haatveit f.1918
Johannes Brennseter f.1927
Leif Hilmar Thomassen f.1926

Slekters gang 
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Sammen om Guds oppdrag 
i troskap og i glede
Skal vi bære flammen 
med lyset ut i verden.
Sammen for Guds ansikt, 
sammen i hans fred, 
ser vi håpets fakkel tent 
på dette sted.
  Svein Ellingsen
Fra utgangssalmen som skal synges  
i diakonigudstjenesten 22.oktober
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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. 10.00 - 15.00*
(*Siste torsdag i måneden til 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


Lørdag 21. oktober fra kl. 11.00 til 
14.00 arrangerer diakoniutvalget årets 
høstmarked til inntekt for menighe-
tens diakoni. Men høstmarkedet er 
også en fin anledning til hyggelig fel-
lesskap. Samtidig som du kan innta 
“lørdagsgrøten” på menighetshuset 
har du mulighet til å slå av en prat 
med kjente, og bli kjent med nye 
mennesker. Samlingen gir mulighet til 
både å se, og til å bli sett.
Bli med og støtt diakoniarbeidet i 
menigheten du også! 
 
Opplegget ser slik ut:
Salg av: hjemmebakst, egg, honning, 
frukt, grønnsaker og poteter.
Minibruktmarked: Pynteting og 
andre smålopper.
Kafèopplegg: Salg av sveler vafler, 
ris - og rømmegrøt.
Åresalg/utlodning.   

Vi håper at mange kan bidra med slikt 
som kan selges - spesielt bakervarer, 
smålopper, grønnsaker og frukt.  
Har du noe å bidra med - kontakt 
leder Sverre Olsen på tlf 35524133.

 
 

Høstmarked 



Høstprogram 2006 
Gjerpen menighet 

Menighetssamlinger på 
Gjerpen menighetshus:
Torsdag 7. september  kl.19.00 ”Skapt til mann og kvinne. Hva sier  
  Bibelen om sex og samliv?” Innledning ved  
  Professor Torleiv Austad. Samtale.
Torsdag 21. september  kl.19.00 ”Statskirke eller fri folkekirke?” Prost Morten  
  Fleischer orienterer om forslag til ny kirkeordning.  
  Samtale og enkel kveldsmat. Åpent for alle.
Torsdag 19. oktober  kl.19.00 ”Gudstjenesten – hva kan vi gjøre bedre?” 
  Vi er inne i en stor gudstjenestereform i kirken 
  og inviterer til innspill, ris og ros, idéer og visjoner.
Onsdag 25. oktober kl.19.00 ”Lær oss å be!”  1. del av  bønneskole
   v/ Martha Irene Eriksrød
Onsdag   1. november kl.19.00 ”Lær oss å be!”  2. del av bønneskolen
   v/ Martha Irene Eriksrød.

 Kveldsarrangementer  i Gjerpen kirke:  
 Fredag   3. november kl. 20.00 Allehelgenskonsert
 Torsdag  9. november   kl. 19.00 Førbønnsgudstjenste
 Torsdag  7. desember kl. 19.00 Lysmesse v/konfirmantene
 Onsdag 13. desember   kl. 18.00 Felleskirkelig julekonsert
 Fredag  29. desember  kl. 19.00 Romjulskonsert


