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VelkVelkV ommen til årets julenummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til årets julenummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til årets julenummer av "Godt Nytt for
Vi håper du fi nner noe som kan utfordre deg, glede deg, eller i det minste 
skape litt ettertanke.

Kanskje blir du med som bøssebærer under den store innsamlingsaksjonen 
"AKSJON HÅP" søndag 10. desember? Ha i alle fall pengene klare! "AKSJON HÅP" søndag 10. desember? Ha i alle fall pengene klare! "AKSJON HÅP" søndag 10. d
(Vi håper alle rekker å få bladet før denne dagen - det var i alle fall meningen!)
Eller kanskje du hører til dem som har anledning til å bli med på "menighets-Eller kanskje du hører til dem som har anledning til å bli med på "menighets-Eller
misjonsturen" til Madagaskar i april? (Les mer på baksiden av bladet)

Vi har nok alle våre forventniger og planer for både julen og året 2007, som 
snart står for døren. 
Hvilken plass har Jesus, julens hovedperson, i dine planer?                     ah

Årg. 56

"Han kom 
  for å være 
  min Frelser..."
Det er den spreke pensjonisten
Leif Isachsen som svarer dette på 
hva jul betyr for ham. Han er én av 
fl ere Gjerpensstemmer du vil møte 
inne i bladet. 
Du fi nner også notiser og 
oversikter over siste del av 
adventstidens og julens mange 
gudstjenester og konserter.

Ha en velsignet jul!



Gjerpen kirke:
10. des. 2.s. i advent kl.11.00 Lindebø. Nattverd. 
    Offer: Aksjon Håp
   kl.18.00 Konsert. Gjerpen skolekorps m.fl .
13. des.  kl.18.00 Konsert. Jentegruppa ”Seven” fra Drammen m.fl .
17. des. 3.s. i advent  Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
   kl.11.00 Gudstjenestelig møte i Sneltvedt bedehus.
    T.E.Abrahamsen.  Offer: Normisjonen, reg. Telemark
24. des. Julaften kl.14.00 Familiegudstjeneste. Svein Lindebø.
    Sneltvedt Gospelkids. Offer: KN og misjonsprosjektet.
   kl.16.00 Julaftensgudstjeneste. Thor Egil Abrahamsen.
    Gjerpen kammerkor. Offer: KN og misjonsprosjektet.
25. des. 1. juledag kl.11.00 Høgtidsgudstjeneste. Thor Egil Abrahamsen.
    Gjerpen kammerkor. Offer:Skien Diakonale Senter
26. des. 2. juledag kl.11.00 Svein Lindebø. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet 
29. des.  kl.19.00 Romjulskonsert (se omtale på side 14)
31. des. Nyttårsaften kl.23.15 Midnattsgudstjeneste. Geir Bekkevold
  1. jan. Nyttårsdag  Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
   kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Skien kirke. Nattverd.
  7. jan. Kristi åp.dag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp
14. jan. 1.s.e.Kr.åp.  kl.11.00 Lindebø. Nattverd
21. jan. 2.s.e.Kr.åp kl.11.00 Bekkevold.Dåp.
28. jan. Vingårdssønd. kl.11.00 Diakonigudstjeneste. Nattverd. 
    Abrahamsen og Evensen .
  4. feb. Såmanssønd. kl.11.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen. 
    Utdeling av 6-årsbok. Dåp.   
Valebø kirke:
24. des.  Julaften kl.16.00 Familiegudstjeneste. Svein Lindebø.
    Bygdekoret. Offer til Kirkens Nødhjelp 
  4. febr. Såmanssønd. kl.11.00 Lindebø.

Luksefjell kirke:
24. des. Julaften kl.14.00 Familiegudstjeneste. Thor Egil Abrahamsen.
    Bygdekoret. Offer til Kirkens Nødhjelp
11. febr. Kr.fokl.dag. kl.11.00 Abrahamsen

PREKENLISTERPREKENLISTER
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For noen år siden fi kk jeg en julehilsen 
som ga meg noe å tenke på. Og jeg 
vil gi tankene videre til dere som leser 
menighetsbladet. 

Nå er det langt på høst, og jula nærmer 
seg. Men før jul har vi advent, ei tid 
med forventning og travle dager. Ordet 
advent betyr komme, og det er Jesus 
som kommer. Vi skal feire at Jesus en 
gang kom som en baby til jorda vår. Vi 
kjenner juleevangeliet og alle aktørene, 
Maria og Josef, hyrder og vismenn. Vi 
steller i stand til jul fordi Jesus kom.

I bibelen leser vi at Jesus også skal 
komme igjen. En gang skal han kom-
me og hente alle sine. Han har gitt oss 
et nesten ufattelig løfte: Vi skal få være 
sammen med han for alltid. Og da skal 
alt være bare godt.

Jesus kom en gang, vi snakker om det 
som har skjedd i fortid. Og han kom-
mer igjen en gang, det skal skje i fram-
tida. Men størst av alt er at det også 

fi nnes et presens: 
Jesus er!

Jesus lever og bryr 
seg også i dag. 
Han ser hvert men-
neske nå. Vi skal feire 
det som skjedde en 
gang, og vi kan ha 
forventning til det 
som en gang skal 
skje. Men mest av alt kan vi takke for 
at vår Gud bryr seg nå. Og vi kan leve 
sammen med ham allerede nå.

Det er mye å tenke på i dagene før 
jul. Pepperkaker, adventskalender, 
juleavslutninger, julegaver, julepost, 
ribbe og surkål. Jeg håper du også gir 
deg selv tid til å tenke litt grammatikk. 
Tenk på Jesus i presens. Jeg takker 
ham fordi han er. Fordi han er en Gud 
som ser. Han er mitt fundament i livet.

God adventstid!
                                        Kirsti Sørbø

Grammatikk i advent

Vealøskapellet:
10. des. 2.s. i advent kl.12.00 Asgeir Høgli
17. des. 3.s. i advent kl.12.00 17. des. 3.s. i advent kl.12.00 17. des. 3.s. i advent Helge Bratsberg
26. des. 2. juledag Ingen gudstjeneste på 
   Vealøskapellet denne dagen
  1. jan. Nyttårsdag Ingen gudstjeneste på 
   Vealøskapellet denne dagen
  7. jan. Kristi åp.dag kl.12.00 Jostein Gjærum
14. jan. 1.s.e.Kr.åp.  kl.12.00 Håkon Vold

Kirsti Sørbø er 
sykepleier, og 
medlem av
menighetsrådetmenighetsrådetmenighetsråd

Gjerpen menighetshus:
Onsdag 3. januar kl. 10.30nsdag 3. januar kl. 10.30nsdag 3. januar
  Juletreff
   v/Martha Irene Eriksrød

Onsdag 31. januar kl. 10.30nsdag 31. januar kl. 10.30nsdag 31. januar
  Formiddagstreff  Formiddagstreff  F
  v/Lindebø og Velferdskoret.
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”Han kom for å være min frelser….”

Det er Leif Isachsen som sier dette. 
Pensjonert sokneprest. Vi treffer ham 
hjemme  i Håvundveien 134, like ved 
Stormbanen.
- Her er jeg født og oppvokst. Jeg 
gikk på Gjerpen skole og ble konfi r-
mert under krigen av Einar Amlid. 
Tok artium fredsåret 1945. Ferdig 
utdannet prest ble jeg ansatt i KFUM-
KFUK (Ungdomsforbundet) som 
kretssekretær i Vestfold og Grenland. 
Ungdomsforbundet ble min lengste 
arbeidsplass, hele 19 år, de siste 8 som 
generalsekretær. Senere var jeg 11 år 
i Porsgrunn og avsluttet tjenesten som 
sokneprest i Brunlanes.

- Har du noen minner knyttet til julen?
- Jeg har mange gode minner, spesi-
elt fra juletrefestene på 50-tallet. De 
samlet masse folk. Som kretssekretær 
ble det gjerne til at jeg talte på 15-20 
juletrefester, så jeg må ha gått milevis 
rundt juletreet. Jeg savner de gode 
gammeldagse juletrefestene.
Men når sant skal sies, så har vi fått 
alle de fi ne julekonsertene før jul. 

- Hva betyr julen for deg?
- Det viktigste for meg er barnet som 
kom og gjorde verden ny og anner-
ledes. Han ”kom for å være min frel-
ser…”, det blir i grunnen bare større 
med årene. Det er byggegrunn, det gir 
fremtid og håp. Ellers har alltid 
adventtiden for meg vært en god tid. 

Her synes jeg folk har blitt fl inke. Jeg 
kan ikke huske fra min barndom at vi 
tente lys og sang adventsanger. For 
ikke å snakke om lysmessene i advent-
tiden. Det er et verdifullt innslag i 
julefeiringen.
Ellers betyr selvsagt samværet med de 
nærmeste mye og jeg kan ikke tenke 
meg en jul uten kirkegang. Julaften 
og 1.juledag hører jo med til de store 
høytidsdagene i året.høytidsdagene i året.

- Er det stor forskjell på det å feire jul 
som pensjonist og aktiv prest?
- Advent- og juletiden var en utrolig 
travel tid som prest. I Brunlanes, der 
jeg hadde min siste tjeneste, begynte 
det på aldershjemmet på julaften. Så 
var det gudstjeneste i Kjose og siden 
i Tanum og Berg. 1. og 2. juledag var 

I sofakroken: Leif Isachsen

Leif Isachsen
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Ta godt imot bøssebærerne!
Ta godt imot bøssebærerne fra Aksjon 
Håp når de kommer, oppfordrer 
Ingunn Rui.  
-  Dette er vår sjanse til å hjelpe men-
nesker som vanligvis ikke blir sett i 
nyhetsbildet.
Ingunn er lokal koordinator for Aksjon 
Håp, innsamlingsaksjonen som 20 
norske misjons- og bistandsorganisa-
sjoner står bak. Pengene går til rent 
vann, medisiner, lese- og skrivefer-
digheter, mikrokreditt og omsorgspro-
sjekter. Innsamlingsdagen er søndag 
10. desember, 2. søndag i advent.

1,1 milliard mennesker i verden man-
gler rent drikkevann. 500 millioner 
mennesker lever i ekstrem fattigdom. 
100 millioner barn mangler skolegang. 
I noen land er over 40 prosent av 
befolkningen smittet av hiv. 

Aksjon Håp vil bekjempe fattigdom 
og nød, og satser også sterkt på mikro-
kreditt.  

Med et lite lån kan en familie skape 
seg et helt nytt liv.

- Det er også viktig at Gjerpens-folk 
stiller opp som bøssebærere. Ved å 
ta en spasertur denne søndagen, kan 
du gi mange mennesker et bedre liv, 
avslutter Ingunn Rui.

"Aksjon Håp" 
trenger bøssebærere!
Her i Gjerpen trenger vi Her i Gjerpen trenger vi Her i Gjer
75 bøsse-bærere, og 
hvis DU er villig til å ta en tørn, 
så meld deg til 
Birger Venheim, tlf. 466 81 570 
eller Ingunn Rui, tlf. 35 59 05 85 
eller 970 12 405. 
Rekker du ikke å ringe, går det 
også an å møte opp direkte på 
Gjerpen menighetshus, søndag 
10. desember kl.13.00-14.00.

Aksjon Håp søndag 10. desember

det høytidsgudstjenester, så det gikk i 
ett, jul og advent…

Det er roligere som pensjonist.
Skjønt ikke helt rolig. Helt til for et par Skjønt ikke helt rolig. Helt til for et par 
år siden har han hatt vikariater, mest i 
Lardal. Nå er han aktiv i Skien KFUK-
KFUM og har programansvar for mye 
av det som skjer der.

- Hvis du skulle ha valgt om igjen, ville 
du ha valgt det samme?
- Ja, så absolutt. Det har vært menings-
fylt!                                               tea

Ta godt imot bøssebæ-
rerne fra Aksjon Håp 
når de kommer, oppfor-
drer Ingunn Rui.

(forts. fra s. 4)
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Førjulskonsert i 
Gjerpen kirke, 
onsdag 13. desember 
kl.18.00:
Konserten er et fel-
lesarrangement 

mellom Betel, Normisjon og Gjerpen 
menighet.
I år har vi gjort en liten vri på pro-
grammet. Vi har innbudt ei jente-
gruppe fra Drammen som kaller seg 
”Seven”. De skal sammen med lokale 
kor og mye allsang gi oss en god stund 
i kirken der vi stresser ned og samler 
oss om julen og adventtidens gode 
budskap: Frelseren som kom til jord 
for å dele alt sitt med oss.

Temakveld i Gjerpen: 
"Mellom kors og halvmåne".
Onsdag 24.januar kl.19.00 innbyr vi 
til en spennende og viktig temakveld 
på gjerpen menighetshus. Vi får 
besøk av Jan Opsal som underviser på 
Misjonshøgskolen i Stavanger. Han 
er en av landets fremste eksperter på 
Islam og en dyktig formidler. Han 
har kalt foredraget: ”Mellom kors og 
halvmåne”. Hva står muslimene for? 
Hvordan skal vi møte utfordringen 
fra den muslimske verden? Hva har 
vi feller og hva skiller? Det blir enkel 
bevertning. Møtet er åpent for alle.

Misjonskveld i Gjerpen 28.januar.
På kvelden, søndag 28.januar, arrange-
rer vi vår årlige misjonsfest i menig-

heten. Denne gangen får vi besøk av 
Sigrun Volden som for tiden er diakon 
i Sandefjord. Tidligere har hun arbei-
det som misjonær på Madagaskar og i 
Kamerun i mange år. 
Misjon angår hele menigheten, ikke 
bare spesielt interesserte, så sett av 
kvelden allerede nå.

Bønnetjeneste i Gjerpen.
På nyåret vil det bli plassert en bønne-
krukke i Gjerpen kirke. Kirkegjengere 
som ønsker forbønn for seg selv eller 
andre, kan skrive dette på en lapp som 
ligger i våpenhuset og legge det i bøn-
nekrukka. Det kan skje anonymt eller 
med navns nevnelse.
Alle bønneønskene blir tatt med til 
den ukentlige bønnehalvtimen på 
menighetskontoret, tirsdager kl.15.30-
16.00.

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 
januar. 
Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er
12. januar 2007. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 
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Rom for bønn og stillhet 
Vi har innredet et rom for bønn og 
stillhet i 2.etasje på menighetskontoret 
(forpakterboligen).
Rommet er åpent i kontorets åpnings-
tider og ellers når det er folk på kon-
toret.
Hver tirsdag kl.15.30- 16.00 vil vi ha 
en fast bønnesamling.

Årets medarbeider

Under en samling for frivillige medar-
beidere i Gjerpen menighet fredag 24. 
november delte formannen i menig-
hetsrådet, Astrid Flatin, ut diplom 
som "Årets medarbeider i Gjerpen 
Menighet 2006" til Hedvig Grinilia. Menighet 2006" til Hedvig Grinilia. Menighet
Hun fi kk den uhøytidelige utmerkelsen Hun fi kk den uhøytidelige utmerkelsen 
for lang og trofast tjeneste som med-
arbeider i menigheten, særlig innen-arbeider i menigheten, særlig innen-arbeider
for diakonien, med besøkstjeneste 
og blomsterutdeling. Og de seinere 
åra først og fremst som medlem av  først og fremst som medlem av  først og fremst
den trivelige og trofaste "kjøkken-
gjengen" under formiddagstreffene i 
Menighetshuset. 

Andre viktige datoer til våren:
16.-17. februar: TELEIOSKURS. 
Gjerpen misjonsmenighet arrangerer 
kurset som holdes på Betel. Kurset 
anbefales på det varmeste.anbefales på det varmeste.
8.-11. mars: FELLESMØTER i 
Gjerpen. Trond Løberg er hovedtaler.
18. mars: Venstøp bedehus feirer sitt 
100-årsjubilelum
21. mars: TEMAKVELD med pro-
fessor Oskar Skarsaune: ”Nye kilder 
til Jesu liv? Davincikoden, Tomas-og 
Judasevangeliet.
25. mars: Menighetens ÅRSFEST.

Romjulskonsert 
i Gjerpen kirke fredag 29. desember
Gjerpen menighet innbyr til romjuls-
konsert igjen, 29. desember kl 1900.

Årets konsert blir en solistkonsert 
med vokal- og instrumentalsolister 
fra eget distrikt, selv om de for 
øyeblikket studerer eller har arbeid i 
utlandet eller annet sted i fedrelandet.
Solister i år er:

Kari Lise Høgseth, sang, 
Brynjar Bilsbak, fi olin, 
Gunvor Opheim, obo 
Anna Carlsen, cello. 

Vi får bl. a. høre noen av de vakreste 
ariene fra Bach sitt Juleoratorium, 
en spenstig cellokonsert av Luigi 
Boccerini og norske folketoner 
– hovedsakelig med tekst fra julebud-
skapet.              Vel møtt!
       Kjell mf
Konserten er støttet av Skien kommune.

Astrid Flatin (th) gratulerer Hedvig 
Grinilia som "Årets medarbeider 2006".
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Juletreets symbolikk
Skal du buke gran eller furu som jule-
tre i år? Furua eller edlere gransorter 
har etter hvert overtatt som juletre i 
stuene våre. Egentlig har det lite å si- 
bare det er et eviggrønt tre du bruker.

Det er opplest og vedtatt at julefeirin-
ga vår er lagt til ei tid på året da man 
i hedensk tid feiret fruktbarhetsfest. 
Kirken har gitt den hedenske feiringa 
et nytt innhold og gjort den til sin høy-
tid. Skjønt det er fl ere kristne samfunn 
som fortsatt mener det er ei hedensk 
feiring og av den grunn velger bort 
både juletre og julegaver.

Skikken med juletre dukket opp i 
Tyskland tidlig på 1600-tallet. Først 
i 1840-årene er skikken med juletre i 
bruk over hele landet vårt.
Alt fra denne tid tillegger dikterne tre-
et symbolske verdier. En dansk prest 
skriver bl.a.: 

Se granen den er troens tre, 
 den har jo kors så mange, 
 og peker med sin ranke topp 
 frimodig mot Guds himmel opp 
 - tross vinternetter lange. 

Juletreet kan minne oss om korset. 
Stammen og grenene danner mange 
kors, Fra grenene stråler det ut mindre 
grener som danner nye kors, og fra de 

små grenene eller kvistene stråler det 
ut nåler som danner utallige kors. 
Og skal vi gjøre det helt "riktig", 
planter vi treet i en korsfot (og ikke i 
en rund plastdunk med vann!).

En kan også tenke på juletreet som et 
bilde på enheten med Kristus. Joh 15,5 

Jeg er vintreet, dere er grenene. 
 Den som blir i meg og jeg i ham,
  han bærer mye frukt, 
 men uten meg kan dere intet gjøre.
Vi er podet inn i stammen – og vi skal 
bære frukt. 

Den første juletrepynt var kurver som 
det ble lagt forskjellige frukter oppi. 
Dette ble etter hvert bilder på de ånde-
lige frukter som de troende skulle 
tjene Gud og sin neste med. Det kan 
være en god påminnelse neste gang vi 
henger de fargesprakende kulene og 
kurvene på treet.

Vil du pynte treet ”riktig”, skal det 
være ei stjerne i toppen, men ikke ei 
hvilken som helst stjerne. Det skal 
være en Betlehemsstjerne, det vil 
si ei femtakket stjerne. De fem tak-
kene skal minne oss om Jesu fem sår. 
Dermed er julens viktigste symbol en 
påminnelse om hva Jesus har gjort for 
oss på korset. Den virkelige grunnen 
for vår glede.
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Det gikk en del år før lys ble festet 
til juletreet. I begynnelsen var det 
sprutende talglys som var de reneste 
brannbomber. I tillegg til at lyset er 
blitt en viktig del av pynten, skal det 
også minne oss om at Jesus er verden 
lys, kommet for alle.

Juletrepynten er blitt omfattende og 
svært variert med årene. Men det går 
ikke lang tid før de gis en symbolsk 
tolkning. Eksempler på dette er: 
Fugler som symboliserer Den hellige 
ånd, halmgjenstander som skal minne 
oss om stallen og krybben, epler om 
syndefallet, hjerter om Jesu kjærlighet, 
lenker om at verdens mennesker er 
som en stor søskenfl okk, osv. osv.

Vel. Man kan vel innrømme at noe av 
dette blir litt kunstig. Så kunstig synes 
noen, at de bare fnyser av det hele. 
Og det må det selvsagt være tillatt å 
gjøre. Men det er mange som gjerne 
blir med og synger: 

Du grønne, glitrende tre, god dag, 
 velkommen du som vi ser så gjerne. 

... og så får hver enkelt legge hva de 
vil i symbolikken.

Grana blir ikke juletre før den hogges 
av rota og settes i en korsfot. 
Minnes vi noe om et hvetekorn som 
måtte dø for at det skulle gi liv til 
mange? Til liv for oss? 

Auda, der var denne symbolikken 
igjen! 

Gledelig jul!                                ks
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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

"Godt Nytt for GJERPEN" 
ønsker alle lesere og annonsører

en Velsignet Julehøytid og et Velsignet Julehøytid og et Velsignet Julehøytid Godt Nytt År !Godt Nytt År !Godt Nytt År
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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

Kervel Fabrikken
 Håvundveien 278, Skien

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

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20

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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Nyoppusset kjeller
"Godt nytt for Gjerpen" setter alltid 
pris på gode bilder fra aktivitetene 
i menigheten. Denne gangen er det 
Håkon Vold som har sendt oss infor-
mative glimt fra den driftige dugnads-
gjengen (les: styret) på menighets-
huset. 

Her ser du et bilde fra den nyoppus-
sede peisestua i kjelleren. Også "spei-
derrommet" og gangen har blitt pusset 
opp. Veggene har blitt lysere, gulvene 
har fått nytt belegg og det har blitt nye 
fi ne gardiner. Det driftige styret har 
selv stått for det meste av oppussin-
gen, på dugnad. 
- Vi håper at de som bruker rommene 
vil trives med fornyelsen, legger 
Håkon til. 

Vannlekkasje
Men ikke før har vi blitt oppdatert 
om et nyoppusset menighetshus, 
så tikker det inn en ny e-post til 
redaksjonen@gjerpen.no. Nærmere 
bestemt søndag 19. november:
"- Da søndagsskolen kom til 
Menighetshuset sto det vann på gul-
vene både oppe og nede. En kobling i 

oppvaskmaskinen på kjøkkenet gjorde 
at vannet fl øt over alt. Lederne på søn-
dagsskolen var raske til å fi nne stop-
pekran og til å få stengt vannet. Bjørn 
Erik Høgseth, Bjørn Solbakken og 
Håkon Vold kom raskt til. Bjørn Erik  
hentet vannsuger på brannstasjonen og 
etter noen timers arbeid var gulvene 
igjen tørre. Vannsugeren var effektiv, 
og barna på søndagsskolen fi kk en 
ekstra opplevelse med maskiner som 
dura i gangen.  Det vil nok være fuktig 
noen dager, men styret håper nå at det 
raskt vil tørke opp".                       ah

Gjerpen Menighetshus - til hverdag og fest

Utleie av Menighetshuset

Benytt våre trivelige lokaler til møter, 
fester, bursdager, konfi rmasjon mm. 
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn 
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.

Peisestua på menighetshuset

Bjørn Erik Høgset og Bjørn Solbakken
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Nedenfor fi nner du ni sitater fra ni 
forskjellige sanger som synges i jula. 
Finn fram til ordet som mangler i hver 
av linjene og sett det inn i rutenettet 
nedenfor. Løsenordet i de grønne rutene 
er et substantiv med tilknytning til 
juleevangeliet.

Kanskje vet du hvilke sanger de er 
hentet fra også? Ekstrapoeng til den 
som kan gjengi første linjen i hver sang 
også!
Før nyttår fi nner du hint på internettsida 
www.gjerpen.no - etter nyttår leg-
ger vi ut løsningen!

Hvor godt kjenner Hvor godt kjenner Hvor godt k
du julesangene?

1. Jeg kan deg aldri glemme, du søte - - - - - - - -!
2. Julen er kommet med solverv for hjertene - - - - - .
3. O Jesus, du barnlill, deg - - - - - - jeg så til!
4. I sådan hjertens - - - - - - - - - - han kom til oss på jorden ned 
5. Vi ønsker dere så glad en - - - - - - - - 
6. Så skal det skje at vi engang blant alle helgens - - - - - - - - - 
7. Det er engler som hyrdene så, - - - - - - - Herren i krybben lå 
8. Tider skal komme, tider skal - - - - - - - - 
9. Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds - - - - sønn

Juletrefester Juletrefester J
i Gjerpen

Både på Aas bedehus og i 
Gjerpen menighetshus

er det juletrefest 
fredag 5. januar.

Festen i menighetshuset 
arrangeres i samarbeid med 

Sneltvedt Nordmisjon 
og begynner kl. 18.00.
Husk også formiddags-

treffenes "juletreff"
på menighetshuset 

onsdag 3. januar kl. 10.30.
Velkommen!
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Kjenner duKjenner duKjenner  advents- og juletidens 
mange "dager"?
Her kommer en kort oversikt:

Ordet "advent" betyr komme. Adventus 
Domini er latin og betyr "Herrens 
komme". 

1. søndag i advent kalles gjerne 
Kongssøndagen. Vi leser om Jesus som  
Frelserkongen (som ble hyllet på esel-
ryggen palmesøndag).

2. søndag i advent kalles gjerne 
Forventningens adventssøndag. Vi leser 
om Kristus som skal komme igjen og 
om vårt møte med Ham på den store 
Herrens Dag ("dommedag").
Dette kalles også "den store advent", det 
vil si Jesu komme i det lange perspek-
tivet. Ikke bare 3-4 ukers ventetid før 
jul, men hele livet som forberedelse for 
"Herrens komme", Jesu gjenkomst.

3. søndag i advent kalles gjerne 
Botsssøndagen. Vi leser om døperen 
Johannes som rydder vei og om behovet 
for omvendelse og oppgjør med vår 
egoisme og vår synd før møtet med den 
seirende Kristus.

4. søndag i advent blir på sett og vis en 
misjonssøndag, en videreføring av den 
forrige. Nå er det vi som utfordres til å 
delta i forberedelsene, ved å legge til 
rette for at Ordet om Jesus kan bringes 
videre. Nå!
At siste søndag før jul gjerne også ble 
kalt "skittensøndag" har nok en mer 
praktisk bakgrunn i en kombinasjon av 
den alminnelige oppfatning av hellig-

dagsbudet som et forbud mot søndags-
arbeid og behovet for å rekke alle prak-
tiske forberedelser til den store festen.

I år faller den siste adventssøndagen 
sammen med julaften, som egentlig er 
kvelden før julenatt, den natten da Jesus 
ble født i stallen, på ble født i stallen, på ble født markene uten-
for Betlehem (som i dag er en del av 
"Vestbredden"). Beretningen om dette, 
juleevangeliet, fi nner du i kapittel 2 i 
Lukasevangeliet.

Men juledagen, Jesu fødselsdag, feirer 
vi den 25. desember. Denne dagen leser 
vi den teksten som aller best forkla-
rer hvorfor vi feirer jul; fra starten av 
Johannesevangeliet: 

"I begynnelsen var Ordet."I begynnelsen var Ordet."
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
...
Og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne 
Sønn har fra sin Far,
full av nåde og sannhet."

2. juledag, 26. desember, er egentlig 
ikke en "juledag" men martyrdagen, til 
minne om steiningen av Stefanus, den 
første kristne martyr. 

Dette er den eneste dagen i jula med rød 
(blodets og kjærlighetens farge) som 
liturgisk farge.
Ellers preges adventstida av den fi olette 
botsfargen, mens resten av juletida har 
den hvite festfargen!

ah

Advents- og juletidens mange "dager"
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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 - 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
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Døpte i Gjerpen
Agnes Aas
Sofi e Øverland Donoso
Alba Høgli-Line
Emma Margarete Gjerpe Lüdke
Thea Steiro Belsvik
Silje Haugerød Petterson
Sigrid Belseth Sanden
Thea Marie Elen Haugen
Julie Natvig-Iversen
Julie Yan-Steinhaug

Kasper Løberg
Filip Kise Lunde
Marius Ulriksen
Elian Nikolai Stulen Ballestad
Lyder Kaste-Furumo
Herman August Wergeland Thorsen

Døde i Gjerpen
Anker Jakobsen f.1912
Jørgen Nomme f.1914
Magne Hermansen f.1954
Zakarias Sortedal f.1913
Trond Andreas Skauen f.1953

Liv Vigdal f.1944
Birgit Øvrebø f. 1921
Bjørg Halvorsen f.1939
Vivi Marie Romsdalen f.1917
Rakel Alvilde Aadalen f. 1915

Slekters gang 

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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



Bli med til Madagaskar!
En uforglemmelig reise 12.-27. april 2007

Noe for deg?

 Endelig blir det alvor av vår påtenkte "menighetstur" til  Endelig blir det alvor av vår påtenkte "menighetstur" til 
 Madagaskar. Alle misjonsinteresserte i Gjerpen menighet har nå Madagaskar. Alle misjonsinteresserte i Gjerpen menighet har nå
  mulighet til å realisere drømmen om å besøke misjonslandet  mulighet til å realisere drømmen om å besøke misjonslandet
  med stor M: Madagaskar. Misjonsutvalget i menigheten håper at 
deltakerne i tillegg til en strålende fi n tur også skal bli bedre kjent med misjons-
arbeidet, og dermed vekkes til et enda sterkere misjonsengasjement.
  
Reisen vil starte 12.april, altså rett over påske, og vare i 15 dager. Reiseleder 
blir tidligere misjonær Per Skjæveland. Han har god kjennskap til landet og 
snakker både fransk og gassisk fl ytende.
Vi vil få god anledning til å besøke 
menighetens misjonsprosjekt på Antsirabe. 
Videre vil vi stifte bekjentskap med gassisk natur 
og kultur og besøke ulike severdigheter i landet. 
Vi reiser også ned til Tulear-området, hvor vi 
kan bade og slappe av, og ikke minst møte det 
gassiske folket i hverdag og helg.
Turen vil koste ca. 18.000 kr. Det dekker fl yreise 
fra/til Gardermoen, overnattinger, full pensjon, 
samt transport på Madagaskar. Flyet går fra Gardermoen via Paris til hovedsta-
den Antananarivo. Det er en ganske lang reise, men det er gode fl y.

Du får en brosjyre med detaljert program ved å henvende deg til menighets-
kontoret. Det er plass til 20 personer på denne turen, og halvparten av plassene 
er allerede reservert når menighetsbladet går i trykken, så dere som kan tenke 
dere å bli med, må ikke vente lenge! Meld dere på til menighetskontoret senest 
31. desember i år (Det kan bli "kamp" om plassene, så du bør ta kontakt så snart 
som mulig). Velkommen til å bli med på en uforglemmelig reise !


