
Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell

Nr. 1  Februar 2007r 2007r

VelkVelkV ommen til et nytt år - med bl.a. fl ere jubileer i Gjerpen.

Venstøp bedehus kan feire 100 års jubileum i vår og Vealøskapellet runder 50!
Inni bladet kan du blant annet lese intervju med lederduoen på Venstøp i jubi-
leumsåret, Brita Fjose og Ragnhild Oterhals (bildet over). 

Blar du videre vil du også fi nne utdrag av programmet for vårsemesteret og t for vårsemesteret og t for vår
mye annetmye annetm . 

Finn din plass og bli med!                                                                           ah

     Årg. 57



Gjerpen kirke:
28. januar     28. januar     28. januar Vingårdssønd.      kl.11.00   Diakonigudstjeneste. Nattverd. 
        Abrahamsen og Evensen .
  4. februar Såmannssøndag  kl.11.00  Familiegudstjeneste. Abrahamsen. Utdeling 
    av 6-årsbok. Dåp. Offer: Bibelselskapet
11. februar Kristi forklaringsdag kl.11.00 Lindebø. Nattverd. 
    Offer:Menighetsarbeid i Gjerpen
18. februar Fastlavenssøndag Kl.11.00 Bekkevold. Nattverd. 
    Offer:Menighetsarbeid i Gjerpen
25. februar 1. søndag i faste  Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke.
                                 Felles gudstjeneste med Borgestad i Borgestad kirkestue
  4. mars 2. søndag i faste kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. 
    Offer: De 4 diakoniinstitusjoner
11. mars 3. søndag i faste kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. 
    Offer: Skien diaknale senter
18.mars 4. søndag i faste kl.11.00 Lindebø. Dåp. 
    Offer: Menighetsarbeid i Gjerpen
25.mars Maria budskapsdag kl.11.00 Lindebø. Nattverd. 
    Offer:Diakoniarbeid i Gjerpen
    kl.18.00 Årsfest for Gjerpen menighet     kl.18.00 Årsfest for Gjerpen menighet     kl.18.00 Årsfest for
    i menighetshuset
1.april Palmesøndag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. 
    Offer:Menighetsarbeid i Gjerpen  
Valebø kirke:
4.februar Såmanssønd. kl.11.00 Lindebø. Dåp
4.mars 2. s.i faste kl.11.00 Lindebø

Luksefjell kirke:
11.februar Kristi forklaringsdag kl.11.00 Abrahamsen

Vealøskapellet
28. januar  Vingårdssøndag kl.12.00 Terje Talseth Gundersen - nattverd
  4. februar  Såmannssøndag kl.12.00 Alf Ivar Berg
11. februar  Kristi forklaringsdag kl.12.00 Magne Hultgren
18. februar  Fastelavenssøndag kl.12.00 Kjell Rugkåsa
25. februar  1. søndag i faste kl.12.00 Reinhard Enggrav
  4. mars  2. søndag i faste kl.12.00 Asgeir Høgli
11. mars  3. søndag i faste kl.12.00  Sten Ulrik Heines
18. mars  4. søndag i faste kl.12.00 Erik Nordgren
25. mars  Maria budskapsdag kl.12.00 Anlaug Haraldsen
  2. april  Palmesøndag kl.12.00  Morten Askjer

PREKENLISTERPREKENLISTER

2 Godt nytt for Gjerpen
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Bønn er noe så enkelt som å samtale 
med Gud i sitt hjerte. Det er sjelens 
møte med Gud. 
Det kan skje når som helst og hvor 
som helst. Er ikke avhengig av tid og 
sted.
Bønn er noe mye mer enn en ønske-
brønn. Bønn er fellesskap og nærhet til 
Gud og Jesus.

Jeg taler, Gud lytter. 
Gud taler, jeg lytter.

Samtidig er bønn et redskap. En 
mulighet Gud har gitt oss til å bære alt 
inn for ham, dele alt med ham. Legge 
alt over på ham i forbønnens tjeneste.
I  Apostlenes gjerninger kap. 12. står 
det om Herodes som arresterte Peter 
og puttet ham  i fengsel. 
”Imens ba menigheten inderlig til Gud 
for ham… ” står det.
Vi fi nner en liknende beretning i 2. 
Mosebok kap. 17.11. som omhandler 
striden mot Amalekittene. 
”Da gikk det slik  til at så lenge Moses 
holdt hånden i været, hadde israelit-
tene overtaket. Men så snart han lot 
den synke, var amalekittene de ster-
keste…”
Løftede hender var bønnestillingen i 
Det gamle Testamentet. Det var Moses 
sin oppgave. Han var for gammel for 
selv å gå i striden. Hans oppgaver var 
å være forbeder for Israel.
Slik vil det også være i vår menighet. 

Ikke alle kan være like aktive i prak-
tisk tjeneste, men alle kan be. 
Noen vil be for selv hjemme. 
For andre vil det være naturlig å bli 
med i et bønnenettverk eller i bønne-
tjensten for konfi rmantene. Atter andre 
vil fi nne veien til menighetskontoret  
tirsdag ettermiddag der det er satt av 
en halvtime til bønn for menigheten. 
Kontakt gjerne menighetskontoret om 
du trenger hjelp. Vi trenger fl ere for-
bedere. 

Forbønnstjenesten er kan hende 
den viktigste tjenesten i en menig-
het. Forbønnstjenesten er som ilden 
på alteret: ”Det skal alltid brenne 
ild på alteret; den må ikke slokke.” 
(3. Mosebok 6.6) Det er håp for en 
menighet der mennesker ber. Vi som 
er ansatte eller har verv og oppgaver 
i menigheten kjenner en trygghet i å 
vite: Det er noen som ber for oss! 
Derfor må ilden holdes levende.
  Thor Egil Abrahamsen

”Det skal alltid brenne ild på alteret  
  - den må ikke slokke.”

LA OSS BE FOR:
- Fellesmøtene i mars
- Gudstjenestene i Gjerpen
- Alle dåpsbarna og deres familier
- Konfi rmantene 
  og deres venner og familier
- Alle som deltar på menighetens
  arrangementer
- Alle menighetens ansatte 
  og frivillige medarbeidere
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Sneltvedt 
bedehus

Februar
To   1 19.00 Norpilot tema 4. 
”Hvorfor og hvordan fokusere på felless-
kapets muligheter” Chris Millett
To 15 19.00 Norpilot tema 5. 
”Hvorfor og hvordan få den enkelte til å 
vokse” Chris Millett
On 28 17.30 Basar. Sneltvedt 
  GospelKids
Mars
Sø   4 18.00 Marsfest NMS
8.9.10.11. Fellesmøter i Gjerpen.
  Taler Trond Løberg
Sø 18 17.00 Ettermiddagskaffe
Fr  23 19.00 Norpilot tema 7. 
”Hvorfor og hvordan fokusere på visjon 
og verdier” Chris Millett 
Lø 24 11.00 Norpilot tema 8. 
”Vær frimodig og sterk” Chris Millett
April
Lø 14 10.00 Dugnad
To 19 17.30 Dugnad 
Sø 22 12.00 Jubileumsgudstjeneste 
  Vealøskapellet 50 år
29. 12.00 
Mai
Sø 13 12.00 Vealøskapellet
  Sneltvedt GospelKids 
Ma 28  Pinsemøter i Nenset kirke. 
  Generalsekr. Rolf Kjøde
Juni
Sø   3 09.00 Tur til Rjukan
Sø 10 17.00 Tur til Gaupåsen
Sø 24 18.00 Sankt Hans stevne. 
           Mannskoret Hauges Minde

Venstøp 
bedehus

Februar
Sø   4 18.00 Møte. Chris Millett og 
  Bjørg Steinbakken
Sø   9 18.00 Årsmøte
On 14 19.00 Møte. Arne Gjærum deltar
Lø 24 11.00 Formiddagstreff. 
  Edmund Eliassen og
   Andaktsmusikken
Mars
Sø  4 18.00 Møte. Kjell Lofstad taler.
8.9.10.11. Fellesmøter i Gjerpen.
Sø 18  Jubileumsfest. Glasang,  
  Trond Engnes og Thor Egil 
  Abrahamsen.
Lø 31  Formiddagstreff. 
  Aas musikkforening, 
  Irene Sandvik
April
On 11 19.00 Møte. Sigrunn Dalene taler.
Sø 15  Regionsårsmøte i 
  Kragerø bedehus.
Sø 22 17.00 Ettermiddagskaffe. 
  Hans Myrvang taler.
Lø 28 11.00 Formiddagstreff. Släger-
  musikken, H. Grindlia
Mai
On  9 19.00 Møte. Chris Millett taler.
Sø 20 18.00 Møte. Magne Madsen taler.
Ma 28  Pinsemøter i Nenset kirke.  
  Gen.sekr. Rolf Kjøde deltar.
Juni
On  6 19.00 Møte
Fr  15   Sommeravslutning

Våren 2007 på bedehusene i Gjerpen



5Godt nytt for Gjerpen

Aas 
bedehus

Februar
Sø   4 18.00 Nattverdmøte med 
          Tor Egil Abrahamsen
Sø 11 18.00 1. møte i temaserie om 
          de ti bud.
          Geir Bekkevold
Sø 18          Ikke møte
Sø 25 18.00  Møte 

Mars
Sø  4 18.00 2. møte i temaserie om 
          de ti bud. Kari Ripegutu
8.9.10.11. Fellesmøter i Gjerpen

Resten av vårprogrammet for Aas bede-
hus kommer senere.

  SØNDAGSSKOLEN 2007 

 i Gjerpen menighetshus kl. 11.15
(De som vil, kan være med under 
gudstjenesten i Gjerpen kirke de før-
ste munuttene, fra klokka 11. Så går 
vi sammen ut av kirken under den 
andre salmen. Men du kan også møte 
opp direkte i menighetshuset!)

Februar
  4. Familiegudstjeneste
11. Sprell levende
18. Vinterferie (ingen søndagsskole)
25. Vinterferie (ingen søndagsskole)
Mars
  4. Sprell levende
11. Sprell levende
18. Sprell levende
25. Sprell levende
April
  1. Påskeferie - ingen søndagsskole
  8. Påskeferie - ingen søndagsskole 
15. Sprell levende 
22. Sprell levende 
29. Menighetstur til Vealøs - fami-
liedag 
Mai
  6. Sprell levende
13. Menighetstur til Vealøs
20. Blomstergudstjeneste

"Sprell levende" er et spennende 
opplegg med morsomme aktiviteter

Velkommen til søndagsskole!

Flott resultat fra 
Aksjon Håp  i Gjerpen!
Kjære alle medspillere i Gjerpen.
Sluttresultatet for Aksjon Håp i Gjerpen 
ble 96 000 kroner!  Det har vi grunn til 
å være svært fornøyd med.  Ingen annen 
bydel gjorde det bedre!  53 bøssebærere 
klarte vi å mobilisere, foruten mange 
barn som gikk med sine foreldre.  
Resultatet fordelt på 53 bøsser innebæ-
rer over 1800 kr pr bøsse.
 STOR TAKK til dere alle - enten dere 
var bøssebærere, hjelpere i forbindelse 
med planlegging, markedsføring og 
utsendelse - og/eller givere!!  
Med vennlig hilsen
Ingunn Rui, aksjonskoordinator
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Vi fl ytter dåpen i 
gudstjesten.
Menighetsrådet 
har gjort vedtatt en 
forsøksordning der 
vi fl ytter dåpen fra 

siste til første del av gudstjenesten. 
Det betyr at dåpsfølget kommer inn 
i kirken under preludiet eller første 
salme og blir sittende i kirken under 
hele gudstjenesten. Dersom barna blir 
urolige kan foreldrene ta dem med ut i 
dåpssakristiet.
Vi ønsker reaksjon på nyordningen når 
vi har fått se hvordan den fungerer.

Trekning i diakoniens Skrapelotteri Trekning i diakoniens Skrapelotteri Trekning i d
Salgstiden var fra 01.06 – 01.11.2006, 
og  de som vi vet har vært heldige er 
følgende:

1. Hotellweekend: Kari Oterholt
2. Bilpakke Larvik/Hirtshals: Kirsten 
Reiersen
3.Bilde av Kåre Kristensen: Thor E. 
Abrahamsen
6. Bilde av Kåre Kristensen: Hilde 
Sverdsten
8. Bolle og treskrin: Inger Marie Grini
9. Elgspekepølse: Torgunn Gurholt
13. Elgspekepølse: Rudt Dahl
14. Gavekort fra Olaf Eng: Brit 
Kvernes
17. Fruktkurv:Dagrunn Zetterstrøm
18. Bilvask-Texaco: Kirsti Sørbø
22. Kake fra ”Aunt Mabel”: Signe Lill 
Refsdal

Lotteriet gav oss en inntekt på   kr 
34.950,-
Alle lodd er ikke solgt, men dersom 
noen har ventet med å levere inn et 
vinnerlodd ber vi om at det gjøres sna-
rest. Uavhentede gevinster tilfaller 
lotteriet etter 01.02.2007.

Høstmarkedet lørdag 21.10.
Det begynner å bli en stund siden 
høstmarkedet, i oktober 2006. Det 
ble ”et godt og tjenlig vær” på mar-
kedsdagen. Mange bidro med både 
bakervarer og andre ting til markedet, 
og mange møtte opp på selve dagen 
og deltok i det sosiale fellesskapet. 
Nettoinntekten av salget ble ca kr  
27.000,-. 

Fasteaksjonen 2007:  
FORGLEMMEGEI!
I år arrangeres denne aksjonen tirsdag 
27. mars, og fokuset settes på men-
nesker som lever i kriser som omver-
denen overser. Det fi nnes altfor mange 
som lever i en vedvarende krise uten 
mulighet til å skape en trygg fremtid 
for seg og sine. Aksjonen organiseres 
også i år av kapellan Lindebø, og gjen-
nomføres ved hjelp av konfi rmantene. 
Konfi rmantene er bøssebærere, og 
konfi rmantforeldre bidrar med skyss.
Støtt opp om denne viktige innsam-
linga, og ta vel imot bøssebærerne!

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 

Formiddagstreffene - for deg !
Formiddagstreffene er ett av menighe-
tens diakonale tiltak.
Disse samlingene er ikke ment å være 
bare for eldre, fl ittige 
kirkegjengere. Nei, samlingene er et 
tilbud for alle voksne som
ikke er bundet til en jobb på formid-
dagstid. Treffene er ikke minst et 
tilbud til mennesker som er mye alene, 
og som trenger å komme ut i en 
sosial sammenheng. Treffene begynner 
kl 10.30 og skal være ferdig senest 
kl 12.30.
Opplegget består av variert allsang, og 
oftest sang av et kor eller en gruppe. 
Vi har
alltid en pause med kaffe og åresalg. 
Opplegget før pausen kan variere, men 
etter pausen er det som oftest en kort 
andakt. Tilbakemeldingene er positive.
På formiddagstreffene kan du sikkert 
møte mennesker du kjenner - og kan-
skje få nye venner! 
Treffene holdes på Gjerpen menighets-
hus 3. eller 4. hver onsdag.

Diakonigudstjeneste søndag 28.01
Denne søndagen settes det igjen fokus 
på den diakonale omsorg.
Gjerpen gla`sang deltar på gudstjenes-Gjerpen gla`sang deltar på gudstjenes-
ten, og det tas opp offer til menighe-
tens diakoniarbeid

Husk også menighetens årlige
MISJONSFEST
på menighetshuset søndag 28. januar
kl. 18.00

Thore Elverhøy har sluttet 
som kirketjener.
Etter et par år som kirketjener i 
Gjerpen, har Thore Elverhøy nå gått 
over i ny tjeneste ved Nenset kirke. Vi 
kommer til å savne Thore som har gjort 
en fl ott jobb her i Gjerpen, ikke minst 
på kirkegården. På stabsafesten 19. 
januar ble Thore takket for tjenesten og 
overrakt gave fra menighet og stab. 

Som ny kirketjener er ansatt Nils 
Harald Oredalen. 

Astrid Flatin overrekker en 
avskjedsgave til Thore Elverhøy
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Brita Fjose  og Ragnhild Oterhals de-
ler på ledervervet på Venstøp bedehus 
i jubileumsåret.
Brita er ekte stril, født og oppvokst på 
Holsenøy nord for Bergen. Sammen 
med sin mann, Kristian som var urma-
ker, kom hun hit til Gjerpen i 1960:

-Det ble naturlig for oss å engasjere 
oss på Venstøp bedehus. Vi har begge 
bakgrunn fra Indremisjonen. Her på 
Venstøp fant vi vårt åndelige hjem, 
fi kk venner. Barna våre var med i 
barne- og ungdomsarbeidet her, så for 
oss har huset betydd mye, ikke minst 
sosialt.

Ragnhild har en litt annen bakgrunn.
- Jeg kommer fra Gjerpen og vokste 
opp på Århus. Foreldrene mine hørte 
til i Betania nede i byen, så der trådte 
jeg mine barnesko.
Etter at jeg ble gift bodde vi et år på 
Jæren. Da vi fl yttet hit i 1967 enga-
sjerte vi oss begge på Venstøp.

- Hva har bedehuset betydd for 
nærmiljøet?
-Vi har ikke alltid vært så stor 
fl okk på de vanlige møtene, men 
opp gjennom årene har mange 
barn gått på søndagsskole her.  
Etter hvert som de ble voksne 
fl yttet de gjerne ut. Nå er de som 
var barn og unge her spredt. 
Flere er aktive andre steder og i 
andre menigheter. Vi tror at den 
gode sed som ble sådd her har 
båret frukt.

Hva ønsker dere som gave til bedehu-
set i forbindelse med jubiléet?
-Vi ønsker oss fl ere medlemmer og at 
barn og unge igjen kunne fylle huset. 
Venstøp bedehus ligger så fi nt til like i 
nærheten av nye byggefelt. Så dette er 
vårt høyeste ønske: fylle huset!

Hvordan skal jubiléet markeres?
-Vi planlegger stor jubileumsfest, søn-
dag 18. mars kl.17.00. Gla´sang skal 
synge, det blir historisk tilbakeblikk, 
hilsener og god tid til prat over kaf-
fekoppen. Soknerpesten i Gjerpen blir 
med, nå som da huset ble innviet for med, nå som da huset ble innviet for 
100 år siden, men det er selvsagt ikke 
samme presten.

Vi takker for samtalen og kan opplyse 
at i jubileumsåret består styret for 
Venstøp Normisjon av 5 kvinner: Brita 
Fjose, Ragnhild Oterhals, Borghild 
Dahl, Ruth Bjerkeseth og Ragna 
Frønes.                                           tea

Ragnhild og Brita styrer på Venstøp

Brita Fjose og Ragnhild Oterhals
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Venstøp bedehus 100 år
Bededag, 26. april 1907 
ble Venstøp bedehus 
innviet av prost 
Quisling, som talte over 
teksten fra profeten 
Jesaia 56 vers 7: 
”For mitt hus skal 
kalles et bønnens hus 
for alle folk….”

Innvielsen av Venstøp 
bedhus markerte en 
milepæl i det åndelige
liv i Gjerpen.

Med røtter i Haugebevegelsen
Røttene går tilbake til Haugebeve-
geslen. Vekkelsen som fulgte med 
Hans Nilsen Hauge (17 slo også rot 
i Gjerpen. Hauge hadde i 1817 giftet 
seg med Ingeborg Marie Olsdatter fra 
Gjerpen. Foreldene var husmannsfolk 
hos Løvenskiold og Hauge holdt møte 
her i 1818.
Haugebevegelsen ble etter hvert 
avsløst av en ny lekmannsbevegelsen; 
Indremisjonen. 
4. november 1883 ble Indremisjonsfo-
rening for Ophaugen stiftet hos Julius 
Rasmussen på Mæla. Tanken om et 
eget hus for virksomheten vokste fram. 
På et møte på Fossum skole, septem-
ber 1903 ble det stiftet en komité på 7 
medlemmer som skulle arbeide med 
saken.
Peder A. Venstøp med hustru tilbød 
gratis tomt på deres eiendom på 

Venstøp. Indremisjonsvennene på Aas 
foreslo å legge huset litt lenger nord 
hos gårdbruker Lars P. Hoppestad, 
men dette forslaget ble senere trukket 
tilbake. Huset ble reist på Venstøp.
Huset kostet kr.3200.- Da var alt dug-
nadsarbeid holdt utenom. Foreningen 
sto igjen med en gjeld på kr.1.800.-

Vekkelse og vekst
Lekmannsbevegelsen, indre- og ytre-
misjon som til å stå sterkt i Gjerpen. 
Venstøp bedehus ble et av de første. 
Siden kom det bedehus på Aas, Snelt-
vedt, Doksrød, Gulset og Gravli. 
Etter at huset var reist, ble søndags-
skolen, som til nå hadde holdt til på 
Fossum skole, fl yttet over til Venstøp. 
Og huset ble etter hvert fylt med virk-
somhet for barn, unge og voksne.
Kvinneforeningen for Det Norske 
Misjonsselskap, som ble stiftet i 1899, 
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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

Ønsker du eller ditt fi rma 
en annonse i "Godt nytt for Gjerpen" ?

Ta kontakt med menighetskontoret !
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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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eksisterer fremdeles, har i alle år vært 
knyttet til Venstøp bedehus. Bedehuset 
fi kk egen ungdomsforening i 1920 og 
i 1930-årene gikk det vekkelser over 
distriktet som fi kk mye å si også for 
Venstøp.
En grupper kvinner stiftet ”Vårsol” i 
1932. Formålet var å samle inn penger 
både til huset og til Langesundsfjor-
dens Indremisjonsselskap. ”Vårsol” 
lever i beste velgående og har hver 
høst sin årlige basar som gir et pent 
tilskudd til driften. 
Arbeidet opplevde vekst på 1930-
tallet og huset måtte ombygges. 
Innredningen i møtesalen ble snudd 
og inngangsdøren fl yttet. Venstøp 
bedehus har aldri hatt galleri, men 
derimot lillesal. Nå ble det satt inn 
skyvedører mellom storsal og lillesal 
slik disse kunne brukes sammen ved 
større arrangementer.
Huset har hele tiden vært holdt i god 
stand og blitt opprustet med nytt 

kjøkken, toalettanlegg og ikke minst 
vaktmesterleilighet i 2.etasje som ble 
tatt i bruk i 1961. I jubileumsåret står 
huset fram nymalt og fi nt etter iherdig 
dugnadsinnsats.

Nye tider
Det skal ikke stikkes under en stol at 
Venstøp bedehus har slitt med rekrut-
teringen. Mange av de gamle er borte 
og unge familier søker seg andre ste-
der. Bilen er kommet for å bli og det 
er lett å svippe ungene ned til sentrum 
der mer spennende ting skjer.

Den aktive kjernen består i dag av 
12-15 personer i relativ voksen alder, 
men de står på og har ikke tenkt å gi 
seg. Hver 14. dag samles de til sang, 
bønn og Guds ord. Høstbasar og 
juletrefest samler langt fl ere enn den 
aktive kjernen. Og så snart sjansen byr 
seg åpner de dørene for både barn og 
ung.
Det har forresten åpnet seg en ny dør: 
Lørdagstreffene! Siste lørdag formid-
dag i hver måned fylles salen av men-
nesker og kaffelukt, god prat rundt 
bordene, kåseri og andakt.   De har 
sluttet med påsmurt, det har blitt nye 
tider også på Venstøp bedehus. 
Nå likner det mer på koldtbord.
Men huset fylles ikke bare av mat og 
prat: det fylles av noe ubestemmelig 
godt som gjør at en føler seg velkom-
men og tatt vel imot.  Det kjennes som 
Ånden.                                             tea

Venstøp bedehusVenstøp bedehus (forts. fra side 9)

Kristian Fjose og Malvin Oterhals 
har ansvar for økonomien på 
Venstøp bedehus.
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Bønnetjeneste i Gjerpen
I høst har vi innredet et lite bønnerom 
eller bønnekapell i 2.etasje på menig-
hetskontoret.

Bønnerommet er åpent i kontorets 
åpningstid og vi ønsker menigheten 
velkommen til en stille stund og et 
stille rom.

Hver tirsdag kl.15.30-16.00 vil vi ha 
en fast bønnehalvtime. Da vil det som 
regel alltid være folk her. Møt gjerne 
opp til bønnefellesskapet på menig-
hetskontoret.

Kari Krogsrud og Ingjerd Jarin er med 
i forbønnstjenesten i menigheten. Her 
fotografert i det nye bønnekapellet.

Babytrall i gang i Gjerpen
Judith Omalnd startet i høst opp baby-
trall i Gjerpen. Det ble en gruppe med 
4 barn i første omgang. Gruppen har 
holdt til på menighetshuset på manda-
ger.
Gruppen avsluttes nå i vinter, men vi 
håper å kunne gå ut med et tilbud igjen 
til høsten. Det er ønskelig å få til en 
gruppe også på Venstøp bedehus.

Bønnekrukke i kirken.
Det er satt opp en bønnekrukke like 
ved inngangsdøren i kirken. Når en 
kommer til kirken kan en skive bøn-
neønskene på en lapp og putte lappen i 
krukka. Bønnelappene blir tatt med til 
bønnehalvtimen på tirsdager i det nye 
bønnerommet på menighetskontoret. 
Dersom en ønsker 
at bønneønsket 
skal tas med i for-
bønnen i gudstje-
nesten, skriver en 
dette på lappen. 

OppslagstavlaOppslagstavla
(forts. fra side 7)

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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

Judith og noen av barna

Den nye bønne-
krukka i kirken



14 Godt nytt for Gjerpen

Har du opplevd et 
"hellig øyeblikk" ?
Kjære leser!

Redaksjonen vil gjerne bringe videre 
de gode og oppbyggelige hverdags-
glimtene. Kanskje har du opplevd 
noen ”gyldne minutter” eller ”et hellig 
øyeblikk”.

Vi håper du vil dele med oss hendelser 
og opplevelser til glede og oppmunt-
ring. Men det kan også være noe som 
fyller oss med undring og ærefrykt, 
eller noe som gir oss en følelse å være 
vitne til noe personlig verdifullt.  

Dette inviterer vi deg til å være med 
på. Vi tror at du en eller fl ere ganger 
har opplevd noe som har gjort sterkt, 
positivt inntrykk på deg. Dette er vi 
sikre på at mange i Gjerpen gjerne vil 
lese om.

Del det med oss enten ved at du skriver 
selv eller ved at du ber en av oss i 
redaksjonen om å føre det i pennen for 
deg. Herved er oppfordringen gitt. 

Vi håper på mange store, gode øy-
eblikk. Til glede for oss alle.
Har du et bilde som kan egne seg som 
illustrasjon, ville det selvfølgelig være 
ekstra hyggelig.

redaksjonen

FELLESMØTER
i GJERPEN
8.-11.mars8.-11.mars8

Hovedtaler under vinterens felles-
møter i Gjerpen er
Trond Løberg
Han kommer fra Gjerpen og har 
mye av sin slekt her. Trond Løberg 
er for tiden hovedprest i Storsalen i 
Oslo.

Programmet for fellesmøtene ser 
slik ut: 
Torsdag 8.mars:  
Møte på Ås bedehus kl.19.     
Fredag 9.mars: 
 Møte på Sneltvedt kl.19. 

Lørdag 10 mars: 
Seminar på Venstøp bedeh kl.11-13.
Lørdag 10 mars: 
Familiesamling på Betel kl.16.30. 

Søndag 11. mars: 
Gudstjeneste i Gjerpen kirke kl.11. 

Kaffe og litt å bite i etter hvert møte.  

     ALLE ER VELKOMMEN !

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.
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Slekters gang VIKTIGE TELEFONER
GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent: 
Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00
Onsdag   kl. 10.00 - 12.00
Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31
E-post til menighetskontoret kan sendes til: 
ranveig.moe@skien.kommune.no
Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Nils Harald Oredalen
Mobiltlf. 
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
Oda Kristin Høydal Høimyr
Johanne Aune Johansen
Mille-Eline Garmo Johnsli
Julie Adele Kaspersen
Andrine Solheim Olsen
Maren Lunde-Olsen Solheim
May Sunniva Rønning
Matilde Andreassen

Johannes Vevle-Aslaksen
Mikkel Klepsvik Aune

Døde i Gjerpen
Knut Rekvik f.1927
Geir Fevang f.1967
Olav Magne Dahle f.1934
Gunnar Kleven f.1927
Ivar Bekkhus f.1944
Frank Andersen f.1924
Edvardt Charles Øiseth f.1915
Olaf Aasland f.1923

Hjørdis Antonie Eriksen f.1915
Grethe Bardosen f.1944
Anne Marie Isaksen f.1944
Anne Lise Kittilsen f.1944
Liv Tveter f.1939
Edel Marie Bratsberg f.1926
Helga Kristine Nilsen f.1920
Astrid Svenkesen f.1919
Eva Moen f.1924
Astrid Dorthea Gavelstad f.1915
Kari Reidun Johannessen f.1939
Klara Næss f.1918
Asborg Limi f.1941

Vigde i Gjerpen
Stine Maria Skjelbred Syvertsen og  
   Stian Hvalen Brekke





Program for Gjerpen menighet
våren 2007.

Utenom de faste gudstjenestene i kirken, søndager kl.11.00, 
har vi følgende arrangementer i vår:

16-17. februar: Teleioskurs i Gjerpen misjonsmenighet. 
(Betel arrangerer kurset som vi anbefaler)

8-11. mars: Fellesmøter i Gjerpen. 
Hovedtaler: Trond Løberg.

15. mars (torsdag) kl.19.00: 
Forbønnsgudstjeneste i kirken

21. mars (onsdag) kl.19.00: 
Temakveld med professor Oskar Skarsaune: 

”Nye kilder til Jesu liv. 
Davincikoden, Thomas- og Judasevangeliet"

Sted: Gjerpen menighetshus. 

25. mars (søndag) kl.18.00: 
Menighetens årsfest på Menighetshuset.

29. april (søndat) kl.12.00: 
Menighetstur til Vealøskapellet.

23.mai (onsdag) kl.16.30: 
Eldregudstjeneste i kirken. 

Kveldsmat på menighetshuset.


