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VelkVelkV ommen til årets påskenummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til årets påskenummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til årets påskenummer av "Godt Nytt for
Hvor, hva, hvem blir din påske i år?
På hytta, i TV-stolen eller i kirkebenken? Kanskje litt av hvert? 
Et helt nytt tilbud i år: Påskeverksted i menighetshuset "palmelørdag" kl. 11. Et helt nytt tilbud i år: Påskeverksted i menighetshuset "palmelørdag" kl. 11. Et helt nytt tilbud i år: Påskeverksted
Det er fl ott hvis du også blir med!!! 
Kom gjerne aleine - eller ta med barn, barnebarn, foreldre, søsken, bestefor-
eldre.... Eller naboer.
Det kan du gjerne gjøre til påskens gudstjenester også, forresten!
KristusKristusK  er oppstanden!  Jesus lever!  God påske!                                   ah

     Årg. 57



Gjerpen kirke:
25.mars Mara bud. kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Korsang. Offer: Diakoniarb. 
   kl.18.00 Årsfest/Årsmøte for Gjerpen menighet i menigh.huset.
1.april Palmesøndag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Gjerpen menighet
5.april Skjærtorsdag kl.18.00 Lindebø og Chris Millett. Nattverd. 
    Offer: Normisjon Telemark. Kveldsmat etter gudstj.
6.april Langfredag kl.11.00 Bekkevold. 
8.april 1.påskedag kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Gjerpen gla´sang. Offer: Diak.
15.april 1.sø.e.påske kl.11.00 Bekkevold. Nattverd. Offer: Gjerpen menighet 
22.april 2.sø.e.påske kl.11.00 Sletteberg. Dåp. Offer: Institutt for sjelesorg.
29.april 3.sø.e.påske kl.10.30 Konfi rmasjonsgudstjeneste. Lindebø. Offer: menigh.
29.april 3.sø.e.påske   kl.12.30 Konfi rmasjonsgudstjeneste. Lindebø. Offer: menigh.
29.april 3.sø.e.påske kl.12.00 Vealøs sportskapell. Menighetstur.
  6.mai 4.sø.epåske kl.11.00 Konfi rmasjonsgudstjeneste. Lindebø. Offer: menigh.
13.mai 5.sø.e.påske kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Diakoniarb. i Gjerpen
17.mai Kr.h.f.dag.  Ingen gudstjeneste i Gjerpen.
20.mai 6.sø.e.påske kl.11.00 Familiegudstj. Mokulamesse. Abrahamsen.
    Birgitte B. Ørnes. Nattverd. Offer: Misjonsprosj.
23.mai onsdag kl.16.30 Eldregudstjeneste.
27.mai Pinsedag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Israelsmisjonen.
3.juni Treenighetss. kl.11.00 Jubileumsgudstjeneste i Borgestad.
3.juni Treenighetss. kl.19.00 Abrahamsen. Nattverd.

Valebø kirke:
8.april Påskedag kl.17.00 Abrahamsen. Nattverd.
13.mai 5.s.e.påske kl.11.00 Konfi rmasjonsgudstjeneste. Lindebø.
17.mai Kr.h.f.dag kl.11.00 Familiegudstjeneste. Bekkevold.

Luksefjell kapell:
8.april Påskedag kl.18.00 Bekkevold. Nattverd.
17.mai Kr.h.f.dag kl.14.00 Familiegudstjeneste. Bekkevold.
10.juni 2.s.e.pinse kl.11.00 Jan Aasland m/fl ere.

Vealøskapellet:
25.mars Mara bud. kl.12.00 Anlaug Haraldsen.
  1.april Palmesøndag kl.12.00 Morten Askjer
  5.april Skjærtorsdag kl.12.00 Thor Egil Abrahamsen. Nattverd.
  9.april 2.påskedag kl.12.00 Ole Martin Thelin
15.april 1.sø.e.påske kl.12.00 Anne Tempelen 
22.april 2.sø.e.påske kl.12.00 Olav Skjevesland. Jubileumsgudstjeneste
29.april 3.sø.e.påske kl.12.00 Gjerpen menighet. 
  6.mai 4.sø.epåske kl.12.00 Terje Hærås
13.mai 5.sø.e.påske kl.12.00 Ellen Martha Blaasvær. Sneltvedt Gospelkids
20.mai 6.sø.e.påske kl.12.00 Elisabeth Eriksen Levy

PREKENLISTERPREKENLISTER



Godt nytt for Gjerpen

Det var i fastetida, rett innunder 
påskeferien. Jeg hadde kristendomsun-
dervisning i en tredjeklasse, en koselig 
liten gjeng, som også rommet Roger, 
skolens lille slåsskjempe. 
Urolig var han, svirret rundt på pulten  
mens jeg fortalte om Jesu siste dager i 
Jerusalem.

I de dager skulle ikke ungene høre 
om korsfestelsen, det mente man var 
for sterk kost. Men lidelseshistorien 
inneholder mye spenning og dramatikk 
som fi kk tredjeklassingene til å følge 
oppmerksomt med. Bortsett fra Roger, 
da, som snurret rundt sin egen akse. 

Etter timen går jeg ut i korridoren. 
Der står Roger og gråter. Han drar 
lange, dype snufs mens han gnir seg i 
øynene. Og jeg tenker: Uff da, nå har 
han vært i slåsskamp igjen , - og tapt. 
Stakkars liten. Jeg går bort til ham og 
holder ham rundt skuldrene. 
- Nå da, Roger, har noen vært stygge 
mot deg? 
Han rister energisk på hodet. 
- Men hva er det da? 
- Jæ suns de var så slemme mot Jesus, 
jæ. Åffor behøvde de å piske`n å 
mobbe`n så fælt ’a?

Kristendomslæreren kjenner sin egen 
gråt presse på, av godhet for den lille 
slåsskjempen. Så hadde han altså fått 
med seg en hel del likevel. Og nå sto 
han der og tørket tårer og lærte meg en 
lekse om innlevelse og medfølelse, om 
empati. Han hadde vondt av Jesus. Så 
dypt stakk det at han gråt over ham. 

"Se, vi går opp til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,

til Lammet som ofres for verdens skyld,
for syndene dine og mine."

Hvert eneste år, i forberedelsene til 
påske, minnes jeg denne episoden, 
som er blitt et hellig øyeblikk for meg. 
Og den forteller meg at dersom lidel-
seshistorien ikke blir noe annet enn en 
dramatisk fortelling med sterke virke-
midler, har den begrenset verdi for oss. 
Det er først når den griper tak i oss, 
viser oss hva Jesus gjorde for oss og at 
han gjorde det for den enkelte av oss, 
for MEG, at beretningen får evighets-
verdi for oss.

Hvordan kan det skje?
En farbar vei tror jeg kan være 
”å gå opp til Jerusalem” sammen med 
Jesus. Fastetiden er tenkt til det. 
Å lese tekstene, slutte opp om gudstje-
nester og møter i kirke og bedehus og 
komme nær innpå Jesus i fellesskap 
med søkende og troende mennesker, 
tror jeg kan føre til at Påske-evangeliet 
kan krype inn under huden vår og inn i 
hjertet vårt. Skape tro. Styrke troen. 
Hvor vi enn befi nner oss på veien og i 
livet, trenger vi påskebudskapet.
En begynnelse er å si: ”Jæ suns de var 
så slemme mot Jesus, jæ”.

Kjell Ø. Skjærum

Sannelig, våre sykdommer tok han 
på seg,  og våre smerter bar han....
.... han ble såret for våre overtredelser
 og knust for våre misgjerninger....

(Jesaia, kapittel 53)  

”Jæ suns de var så slemme mot Jesus, jæ.”
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Vi presenterer den nye kirketjeneren

Gjerpen menighet har fått ny kirke-
tjener; Nils Harald Oredalen. Han 
er 46 år gammel, gift med Hilde og 
har ei jente på 10 og en gutt på 12 år. 
Familien er bosatt i Landgangen.

Nils Harald er født i Porsgrunn, men 
vokst opp på Borgestad hvor forel-
drene bor. På farssiden kommer slekta 
fra Oredalen her i Gjerpen. 
Som ung var han aktiv i gospelgruppa 
i Borgestad. Senere har han vært mye 
engasjert av Porsgrunn kommune som 
støttekontakt, avlaster og tilsynsfører. 
Men det er på fritida.

De siste 24 årene har han arbeidet på 
Gilde og ble med da de fl yttet anlegget 
til Tønsberg. Der har han vært service-
mann og nærmest for en alt-mulig-
mann å regne. 

Det er en erfaring han for god nytte av 
som kirketjener og kirkegårdsarbeider. 
Når vi dessuten vet at Nils Harald har 
litt utdannelse som møbelsnekker og 
tømrer mener vi at han er rette man-
nen i Gjerpen. Her er det stadig ett og 
annet som må fi kses på.

-”Hva var grunnen til at du søkte stil-
lingen som kirketjener i Gjerpen”?
-”Jeg liker å jobbe ute og jeg liker å 
jobbe med og for mennesker. For noen 
år siden tok jeg et kurs i sorgarbeid. 
Det tror jeg kan komme til nytte nå i 
den nye tjenesten. Vi møter ofte sør-
gende mennesker når vi arbeider på 
kirkegården. Dessuten ble jeg lei av 
skiftarbeidet på Gilde og ser fram til 
mer regelmessig arbeidtid. ”

-”Har du noen hobbier”?
-”Jeg liker å ha noe å gjøre. Og når jeg 
ikke har noe annet å ta meg til, blir det 
vedhogst. Det er den beste form for 
avkobling jeg kan tenke meg….”

Vi sier takk for praten og ønsker Nils 
Harald velkommen til Gjerpen og 
lykke til i tjenesten.  

tea

"Jeg liker å jobbe med mennesker"

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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

Nils Harald Oredalen

  LA OSS BE FOR:
   - Alle våre naboer, 
     både kjente og ukjente
   - Alle som skal på reise og
      og alle nye mennesker vi møter
   - Menighetsturen til Madagaskar
   - Alle gudstjenester og møter
   - Alle konfi rmantene våre
   - At vi må alle må se hva vi kan 
     gjøre for å ta vare på skaperverket 

  LA OSS BE FOR:
   - Alle våre naboer, 
     både kjente og ukjente
   - Alle som skal på reise og
      og alle nye mennesker vi møter
   - Menighetsturen til Madagaskar
   - Alle gudstjenester og møter
   - Alle konfi rmantene våre
   - At vi må alle må se hva vi kan 
     gjøre for å ta vare på skaperverket 
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Festgudstjeneste 
søndag 25. mars
Søndag 25. mars innbyr vi igjen til 
festgudstjeneste med ”Sang fra den 
verdensvide kirke” !
Vi presenterer sang fra afrikansk og 
latinamerikansk kirkeliv, - både litur-
giske ledd og salmer – og selvsagt litt 
fra vår egen tradisjon – selv om en så 
kjent salme som ”Navnet Jesus” faktisk 
kommer fra Afrika! Musikken spen-
ner over et stort spekter, fra det sarteste 
inderligste og vakre Kyrie og Agnus Dei 
til det rytmisk spenstige og fulltonende 
Yakanaka Vhangeri!
Sangerne Per Inge Håland og Jasmine 
Deliler er solister, og Jostein Rørmark 
spiller forskjellige slagverksinstrumen-
ter. Ellers medvirker Gjerpen kam-
merkor, Gjerpen Glasang og Porsgrunn 
Sangforening.
Liturg og predikant er Svein Lindebø.

De av dere som var på en diakoniguds-
tjeneste for ca et år siden, vil huske at vi 
der brukte noen sanger fra den afrikansk 
kirke – sanger som nå er kommet i vår 
nye salmebok, Salmer 97. Noen av disse 
skal vi også gjøre sammen denne gang, 
og vi kaster oss utpå med stor frimo-
dighet! De afrikanske språk er faktisk 
veldig artig å synge på og sangene er 
såpass enkle i akkordoppbyggingen at 
det er greit å fi nne sin plass i et fl erstem-
mig kor! Ingen synger”feil”! Alle er med  
på å gjøre klangen rikere og lovsangen 
mer fulltonende!
Noen av de liturgiske ledd, og salmer, 
vil likevel (dessverre?) denne gang 
måtte overlates til korsangerne alene 

– Vi lover en iherdig innsats og forhå-
pentligvis en fi n opplevelse! Det er vårt 
håp at med voksende ressurser på det 
musikalske område vil vi kunne ta opp 
noe av dette som vår alles eiendom i 
neste omgang slik at alle da kan være 
med! Men altså nå i første omgang som 
en inspirerende presentasjon og i beste 
lutherske tradisjon, korsang på vegne av 
menigheten.
Kom og bli med! Vi lover en glad guds-
tjeneste!
Til dere som kjenner noen med afrikansk 
eller latinamerikansk bakgrunn : Be dem 
med på gudstjeneste denne dagen!
Og til dere som snart skal på misjonstur 
til Madagaskar: Kom og hør! Ta med 
dere noe av lovsangen hjemmefra, og ta 
med dere tilbake ekte vare fra et varmt 
folk!

Kmf
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Luksefjell kapell blir 
150 år i 2008
Luksefjell kapell 
kan snart jubilére. 
3.november 1858 ble 
kapellet innviet og til 

neste år skal vi markere jubiléet. Dato 
for jubileumsmarkeringen er ennå ikke 
fastsatt. Menighetsrådet vil oppnevne 
en jubileumskomité som skal forbe-
rede markeringen. Biskopen vil bli 
innbudt.

Menighetstur til Vealøs, 29.april
Søndag 29.april er det konfi rmasjon 
i Gjerpen kirke. Av erfaring vet vi at 
kirken blir fylt opp av konfi rmanter, 
foreldre, familie og gjester. Vi vet at 
mange faste kirkegjengere holder seg 
borte denne dagen. Vi tror ikke det 
trenger å være slik, men om du tenker 
slik, så har vi et alternativt gudstje-
nestetilbud denne dagen: Menigheten 
har tatt ansvar for gudstjenesten på 
Vealøskapellet denne søndagen. Det 
blir et opplegg som skulle passe for 
store og små med bl.a. grilling. For 
de fl este vil det være greiest å gå opp 
fra Lensmannssetra. Beregn en snau fra Lensmannssetra. Beregn en snau 
time på veien, litt mer med små barn. 
Gudstjenesten begynner kl. 12.00.

Påskeverksted for barn og voksne
Lørdag før palmesøndag, 31.mars, 
innbyr vi barn og unge til påskeverk-
sted i peisestua på menighetshuset. 
Vi starter opp ved 11-tiden og holder 
på et par timer. Vi maler egg og andre 

dekorasjoner. Vi vil også prøve å lage 
et ”påskelandskap” med kors og grav, 
Jesus og folkemasse. Får vi det til, vil 
vi bruke noe som dekorasjon i kirken.

Kveldsmat på skjærtorsdag
Skjærtordag kveld innbyr vi til 
kveldsmåltid på menighetshuset etter 
gudstjenesten. Gudstjenesten og 
kveldsmåltidet skjer i samarbeid med 
Normisjon.

Madagaskarturen fulltegnet
Turen til Madagaskar, 11-26.april er 
praktisk talt fulltegnet. Gruppen blir 
på 18-20 personer, akkurat mange nok 
til å fylle minibussen vi skal bruke på 
Madagaskjar. Det blir deltakere både 
fra Gjerpen og andre menigheter her i 
området pluss et par fra Vestfold. 
Solveig Sollie og Gudrun Holst 
Eriksen har vært lokale pådrivere og 
lagt ned et stort arbeid for å få i stand 
turen.

Det blir 3 konfi rmasjonsgudstjenester 
i Gjerpen kirke denne våren!
Vi har 75 konfi rmanter i år, et stort 
kull med andre ord. Av den grunn er 
det satt opp to konfi rmasjonsgudstje-det satt opp to konfi rmasjonsgudstje-
nester den 29.april; kl.10.30 og 12.30. 
Den tredje konfi rmasjonsgudstjenes-
ten er 6.mai kl.11.00. Siden vi har tre 
gudstjenester regner vi med at det blir 
plass til alle som ønsker seg til kirke.
I Valebø kirke er det konfi rmasjons-
gudstjeneste søndag 13. mai.
Se oversikt over konfi rmantene på 
side 14.

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 
månedsskiftet mai/juni (vi håper de 
fl este får bladet før pinse). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 11. mai. 
Send helst med bilder! 
Se også internett: www.gjerpen.no 

Formiddagstreffene
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 formiddagstid. 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 åre-
salg. Opplegget før pausen kan variere, 
men etter pausen er det som oftest en 
kort andakt. 
På formiddagstreffene kan du møte 
mennesker du kjenner - og kanskje få 
nye venner! 
Treffene holdes på Gjerpen menighets-
hus 3. eller 4. hver onsdag.

Eldregudstjeneste med kveldsmat
Onsdag 23. mai kl 16.30 arrangerer 
Diakonien eldregudstjeneste i Gjerpen 
kirke.
Gudstjenesten blir ved sokneprest og 
diakon, og det blir nattverd. Også i år 
deltar Aas musikkforening, og det blir 
kveldsmat på Menighetshuset etterpå 
- ca kl 18.00.
Det vil bli organisert skyss/transport-
hjelp både for beboere på sykehjem-
met, og for beboere i distriktet.   

"FN-konsert" i kirken 14. april
Lørdag 14. april kl 17.00 arrangerer 
Skien og Porsgrunn Soroptimistklubb 
konsert med koret Canto Libre og 
Bratsberg Amt Jazzorkester. 
Inntekten går til et daghjem for psykisk 
utviklingshemmede barn i Moldova. 

Forbønnssamling hver tirsdag
Du så kanskje bildet fra det nye bøn-
nerommet vårt i forrige nummer av nerommet vårt i forrige nummer av nerommet vårt
menighetsbladet? Vi minner om at 
menigheten nå har "åpent bønnerom" 
hver tirsdag kl. 15.30. Alle er hjertelig 
velkommen til å bli med på en stund 
med stillhet, bønn og ettertanke. 
Bønnerommet ligger i 2. etasje, over 
menighetskontoret ved prestegården.
Hvis du har bønneemner som du 
ønsker skal bli tatt opp av forbønnstje-
nesten, kan du gjerne legge en lapp i 
bønnekrukka som nå er plassert innen-
for inngangen i kirken.
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Året var 1953. Det hadde lenge vært 
sukket over at de unge ikke kom til 
kirken. De ville heller ut på tur om 
søndagen, og hva kunne man gjøre 
med det? Var det kanskje mulig å for-
ene gudstjeneste og søndagstur ved å 
bygge et sportskapell?
11. september møttes en ungdoms-
gruppe for å diskutere saken, og alle 
følte at nå var tiden inne for å gå i 
gang.
En komite ble nedsatt, og den bestod 
av: Skien kr.skolelag: Gunnar Preste-av: Skien kr.skolelag: Gunnar Preste-
gård, Frank Wærstad, Tor Rasmussen
KFUK og KFUM: Dagny Thelin, Ali-
ce Rosland, Rolf Janøy, Arvid Køhn
Skien Indremisjons ungdomsforening: 
Bernhard St. Lundervold, Hans 
Andreas Stavdal, Trygve Sondbø, 
Ingebjørg Berg.
Men hvor skulle kapellet ligge? 
Noen holdt på Kikut, for her var det 

lett tilgjengelighet med buss, andre 
mente man burde komme seg lengre 
unna allfarveien. Diskusjonene og 
befaringene var mange. Forstkandi-
dat Chr. Amlie var interessert i å få 
reist et sportskapell og tilbød en tomt 
i nærheten av Vealøs. Beliggenheten 
var fl ott, så diskusjonen ble avblåst og 
valget tatt. Arkitekt Harald Bøckman 
fi kk i oppdrag å utarbeide tegninger og 
beregninger. Kapellet ville komme på 
kr. 65 000. Det ble startet innsamlinger 
og kronerulling i avisene, og alt var og kronerulling i avisene, og alt var 
klart.
Men så kom avslaget om byggetil-
latelse!
Å bygge kapell var utelukket. Heller 
ikke i de nærmeste årene ville et slikt 
bygg bli tillatt. Men en peisestue på 
maks 40 kvm. var greit.
Dermed måtte planene reduseres og 
forandres, før de kunne sendes ut på 

Vealøskapellet - et møtested i 50 år
Historien
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anbud. Byggmesterne stod ikke ak-
kurat i kø for å legge inn anbud, først 
og fremst på grunn av transporten. 
Hvordan skulle man få opp materia-
ler? Det ble antydet både taubane og 
helikopter, med forslagene ble for 
vidløftige og kostbare. Enden på visa 
ble å utbedre veien i Svettelia og kjøre 
materialene opp med hest. Byggmester 
Ivar Haugen ble tilbudt kr. 10 000 for 
å bygge kapellet. Haugen og Heimholt 
la inn et anbud på kr. 10 601 + avgifter 
for arbeidet og fi kk tilslaget. 

Åpningsfest
13. april 1957 var Kapellrådet samlet 
til åpning i peisestua. Rådet bestod 
av representanter fra Skien KFUK/M, 
Skien Indremisjon, Skien kr. skolelag, 
Gjerpen menighet og Skien menighet.
Dagen etter kom folk strømmende for 
å være med på den første gudstjenes-
ten. Peisestua var overfylt, så de fl este 
slo seg ned utendørs i godværet, og 
Leif Isachsen måtte stå på trappa og 
tale.
Drømmen om et kapell med alter og 
klokketårn levde videre. Tilstrøm-
mingen til gudstjenestene var dessuten 
så stor, at en utvidelse var nødvendig. 
I 1960 ble peisestua utvidet litt. Den I 1960 ble peisestua utvidet litt. Den 
fi kk prekestol, alter og alterring og 
ble vigslet til kapell 13. november av 
biskop Kaare Støylen.
I – 62 fi kk kapellet strøm og et splitter 
nytt orgel.
Utbyggingsplanene ble stadig disku-
tert, og i 1966 bestemte styret seg for å 
bygge. De opprinnelige tegningene ble 
hentet fram og bearbeidet av arkitekt 

Gulla Karsten, og kostnadene ble an-
slått til kr. 80 000. Nå var det kommet 
vei opp til Vealøs, så transporten gikk 
lettere denne gangen. 
19. mai 1968 la biskop Kaare Støylen 
på nytt turen til Vealøs for å vigsle det 
nye kapellet, og 600 mennesker hadde 
møtt fram.

Mye dugnadsånd 
I kapellets historie har det alltid vært 
en trofast gjeng som har gjort en stor 
innsats. Mye praktisk arbeid som 
skulle gjøres, og villige hender var 
raske til å ta et tak.
Mange av de gamle støttespillerne er 
borte nå, men stadig nye mennesker 
kommer til og gjør en innsats. Talere 
og organister har forkynt evangeliet i 
ord og toner i alle disse årene, og klok-
keklangen og vafl ene har lokket turgå-
ere i fl ere generasjoner opp Svettelia. 
Vi ønsker ikke å sette punktum for en 
50 årig historie, men heller peke på at 
dette er en fortsettelsesfortelling.

Ingebjørg Dahl Sem

Det er sportsandakt på Vealøskapellet kl. 12 
hver søndag (Se "prekenlista" på side 2). 
Programmet for jubileet fi nner du på side 12
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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 !

Peis og fl isarbeider
Tlf: 35 59 04 11 - Mob: 95 84 53 60
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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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Vealøskapellet er et møtested. Et sted 
hvor vi møter hverandre og et sted 
for andakt og møter med Gud. Også 
jubileumsfeiringen skal gi mulighet for 
gode møter. Jubileumsmarkeringen er 
fordelt på tre søndager i løpet av våren.

Jubileumssøndagen 22. april
Jubileumsgudstjeneste 
kl. 12.00, både for 
spesielt inviterte og alle 
venner av kapellet
Biskop Skjevesland 
taler. 
Alle er velkomne til 

enkel mottakelse etter gudstjenesten. 
Anledning til å komme med hilsener. 
Lyrikeren Oddmund Haugen leser 
egne dikt. 

Familiedag søndag 13. mai 
Gudstjenesten begynner kl. 12.00, og 

ledes av Ellen Martha Blaasvær. Snelt-
vedt gospelkids synger. Etter gudstje-
nesten griller vi pølser på bål.  

Temagudstjeneste "Tro og natur"Temagudstjeneste "Tro og natur"T
med felles vandring søndag 3. juni 

Oppmøte for vandring 
kl 1000 på Lensmann-
seter. 
Taler: professor Notto 
Thelle. 
Thelle var misjons-
prest i 16 år i Japan. 
Erfaringene fra dialo-

gen med buddister ga han nye perspek-
tiv på kristendommen. Han har utgitt 
en rekke faglige og mer populære 
utgivelser av forholdet mellom østlig 
åndelighet og kristendom. 
Gudstjeneste og vandring i samarbeid 
med Grenland Kirkeakademi.

nts  

FORMIDDAGSTREFF  VÅREN 2007
Vi fortsetter med formiddagstreff på 

Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:

  18.04. Solveig R. H. Flukstad og Bjørg Steinbakken.
 Solveig har andakt, og kåserer over temaet: En annerledes reise!

  23.05  Eldregudstjeneste kl 16.30 med påfølgende kveldsmat
             på menighetshuset. Aas Musikkforening deltar. 

  13.06  Diakonen m.fl .           Velkommen til formiddagstreff!

Jubileumsprogram
VealøskapelletVealøskapelletV  50 årealøskapellet 50 årealøskapellet
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Lørdag 3. mars reiste 82 speidere fra 
hele Telemark til Lifjell på snøhuletur. 
19 av dem var Gjerpen-konfi rmanter, 
fra friluftsgruppa. 
Beltevogner sørget for transport av 
personell, sekker og annet materiell. 
Da vi ankom Glekse fant vi nok av 
snøskavler egnet for graving av huler. 
Gjerpengjengen gravde 5 snøhuler 
med plass til 4-5 i hver.  Ved gra-
ving av snøhule er det viktig å tenke 
kuldegrop, buet tak og utretting av 
ujevnheter i taket. Da ligger alt til rette 
for en god natts søvn med en tempera-
tur rundt 0 grader inne i snøhula. Der 
er det alltid lunt og godt selv om det 
blåser og snør på utsiden. Noen frøs 
om natten, andre ikke. God sovepose, 
godt liggeunderlag og tørre klær mot 
kroppen er viktig for en snøhuleboer. 
Det var tåke på lørdag, og søndag 
våknet vi også til tett tåke. Sikten var 
30-50 meter, så det var begrenset hva 

vi fi kk se av Lifjell. 
Søndag var det gudstjeneste i natu-
rens egen katedral og kirkekaffe med 
bløtkake som smakte ekstra godt i 
fjellheimen. Utrolig hva man kan få til 
med enkle midler.

Etter pakking og rydding av leiren, 
gjensto kun en fl ott nedfart på ski 
tilbake til Jønnebu.
Jeg tror de fl este deltakerne har fått et 
positivt minne for livet. En natt i en 
snøhule glemmer man ikke så lett.

Sten Roger Thorstensen 

Snøhuletur for frilufts-konfi rmanteneSnøhuletur for frilufts-konfi rmantene

Snøhuleovernatting m/bløtkake for friluftskonfi rmantene!

Søndag 15. april setter 
konfi rmanter fra Klev-
strand, Porsgrunn, Solum 
og Gjerpen opp musikalen 
”Ansikt til ansikt”, skrevet 
av Harald Schøien. 
Fra en verden med plass til 
alle, blir verden delt: 
En stor ”solside” for de få 
og en trang ”skyggeside” 
for de mange, skilt av en 
søppelhaug. Frykt og total 
ensomhet fyller alt og alle. 
Et lyn blinker og lyset fyl-
ler alt, da en person kom-

mer fram fra søppelhaugen. 
Det åpnes for kontakt mellom 
de to sider. Mennesker på tvers 
av skillelinjer begynner å se 
hverandre, tar kontakt, snakker 
med og hjelper hverandre.
Gjerpen deltar med dansere, 
korsangere og en praktisk 
gruppe som har laget et stort 
”alterbilde.” Sammen med 
friluftsgruppa står praktisk 
for rigging av Porsgrunnshal-
len, der spillet forgår. søndag 
15.april kl. 15.00 og kl. 17.00.  

Svein Lindebø
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Gjerpen kirke 
Søndag 29. april kl. 10.30:
Anders Dyrland
Helene Sofi e Bøe Finseth
Eirik Rugstad Haugen
Thomas Solvei Holt
Magnus Ivar Hornslien
Elise Solum Høgli
Maren Kristine Innleggen
Mariette Ringdahl Karlsen
Lars Bjerke Killi
Simen Halto Kvål
Daniel Mc Neill
Even Mustvedt
Caroline Johannessen Nicolaysen
Linda Johansen Skarprud
Henrik Skogen
Simen Vrålstad

Søndag 29. april kl. 12.30
Haakon Cornelius Balchen
Martin Dolva
Thor Selander Fjelldalen
Hans Halvor Aabø Homdrom
Heidi Wingerei Hylleseth
Ida Thorsen Innleggen
Ida Jenssen
Merethe Hedbo Johannessen
Christopher Farstad Karlsen
Stian Leion Løberg
Jacob Mol
Silje Olafsen
Susanne Kvam Ryen
Ine Sagli Solstad
Marius Steinbakken
Morten Stulen
Tine Knarrum Tollefsen
Marius Tufte
Simen Tveit

Even Strand Aas
Andreas Aasen

Søndag 6. mai kl. 11.00
Oda Bjerva
Charlie Søderholm Caird
Anna Ducros
Stine Eie
Rebekka Sofi e Gilje
Monica Glenna
Anders Godal
Guro Grini
Lena Guttormsen
Signe Blaasvær Hanssen
Ida Mari Borge Hovi
Ida Marie Juliussen
Marte Kristine Aarstrand Kirste
Marthe Knutsen
Sandra Eikrem Knutsen
Kristine Kværnes
Ole Gulløy Lia
Amalie Roaldstveit Nikolaisen
Yngve Emil Melby Nykås
Maria Rui Oxum
Caroline Pettersen
Marius Halvorsen Pettersen
Synne Alette Rødø
Andreas Sannerholt
Morten Skogen
Damares Stenbakk
Nathalie Iren Stenhaug
Andrea Tveit Stenseth
Simen Strømme
Tom Andre Thygesen
Andre Uberg
Tobias Collier Ytterbø

Valebø kirke 13. mai kl. 11.00:
Kristen Arthur Brenne

Konfi rmanter i Gjerpen og Valebø 2007Konfi rmanter i Gjerpen og Valebø 2007
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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. 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

Gaver til Gjerpen menighet:Gaver til Gjerpen menighet:Gaver
Felles gironummer: 2610.26.06174

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
Thea Thorstensen
Karoline Aslaksen
Emma Lilly Christensen Larsen
Mathias Hanstensen Homstøl
Sebastian Dyrland Sæther
Emil Herman Realfsen
Erik Lundsett Gullhaug
Aleksander Christian Statle Johnsen

Døpte i Valebø kirke
Helle Bøyesen Vala

Døde i Gjerpen
Gudrun Gjermundsen f.f.1920
Lina Maria Sortedal f.1923
Torbjørg Solberg f. 1921
Edith Gonsholt f.1925
Per Anton Larsen f.1921
Knut Henning Hermansen f.1958
Sigurd Hylland f.1922
Nils Jansen f.1923
Adler Ove Johnsen f.1920
Birger Arnulf Bering f.1916

Vigde i Gjerpen
Anette Tollefsen og Petter Grennes



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.

Bildet av Luksefjell kapell på baksida av bladet er tatt av Jan Christensen



PÅSKEN  I  GJERPEN  2007

    Lørdag 31.mars
Kl. 11.00 - Gjerpen menighetshus. Påskeverksted for hele familien. 

    Palmesøndag, 1. april
Jesus rir inn i Jerusalem Se, din konge kommer, ridende på en eselfole
Kl. 11.00 - Gjerpen kirke.  Abrahamsen. Dåp. Barn og unge i prosesjon. Saft og kirkekaffe.

    Skjærtorsdag, 5. april
Jesus innstifter nattverden I den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt 
det, gav sine disipler og sa: Ta dette og ét det. Dette er mitt legeme som gis for dere.
Kl.12.00 – Vealøs sportskapell  Abrahamsen. Nattverd.
Kl.18.00 -  Gjerpen kirke  Chris Millet og Lindebø. 
    Nattverd. Fløyte: Jorunn Abrahamsen. 
Kl.19.30 – Gjerpen menighetshus Kveldsmat.

    Langfredag, 6. april
Jesus korsfestes. Forhenget i tempelet revnet i to. Og Jesus ropte med høy røst: 
”Far i dine  hender overgir jeg min ånd!” Da han hadde sagt dette utåndet han.
Kl.11.00 – Gjerpen kirke   Bekkevold. Fløyte: Jorunn Abrahamsen

    Påskedag, 8. april
Graven er tom. Jesus lever! Frykt ikke! Jeg vet dere søker Jesus, den korsfestede. Han 
er ikke her, han er oppstått, slik som han sa.
Kl.11.00 – Gjerpen kirke   Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd. 
    Sang av Gla´sang.
Kl.17.00 -  Valebø kapell  Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd.
Kl.18.00 -  Luksefjell kapell  Høytidsgudstjeneste. Bekkevold. Nattverd

    2. påskedag, 9. april 
Jesus viser seg for disiplene Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon.
Kl.12.00 – Vealøs sportskapell Sportsandakt. Ole Martin Thelin. 
Kl.19.00 – Aas bedehus  Påskemøte. Kjell Skjærum.

Velkommen til påskens gudstjenester!


