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VelkVelkV ommen til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til et nytt nummer av "Godt Nytt for
Dette nummeret er i all hovedsak viet sang- og musikklivet i menigheten vår. 

På bildet over er det Valebøkoret som bidrar til god stemning under årets 
gullkonfi rmantfest på Valebø bedehus, siste søndagen i september.gullkonfi rmantfest på Valebø bedehus, siste søndagen i september.gull

Videre i bladet kan du blant annet lese om hvordan vår kantor, Kjell Frigstad, 
opplever å være "organist uten orgel". 
Du vil også få fl ere glimt fra den varierte kor- og konsertvirksomheten i kirke 
og bedehus. Alle de presenterte enhetene ønsker dessuten nye medlemmer 
velkommen - så du kan bare velge og vrake, hvis du har lyst til å bli med!så du kan bare velge og vrake, hvis du har lyst til å bli med!så du kan bare velge og vrake, hvis du har

Syng deg glad - med den stemmen du har...!                                          ah

Årg. 57



Gjerpen kirke:
14. okt. 20.s.e.pinse kl.11.00  Fellesgudstjeneste i Borgestad. Lindebø. Nattv.
21. okt.  21.s.e.pinse kl.11.00  Abrahamsen. Dåp. Sang: K-koret v/Liv Jorånn
     Høgseth. Offer: Gjerpen menighet. 
    Gullkonfi rmantsamling.
23. okt. Tirsdag kl.19.00  Forbønnsgudstjeneste i kirken. Nattverd.
28. okt.  Bots- og bededag 
   kl.11.00 Lindebø. Offer: Menighetens misjonsprosjekt.
2. nov.  Fredag kl.20.00  Allehelgenskonsert 
    v/Gjerpen kammerkor og musikere.
4. nov. Allehelgensdag  kl.11.00  Abrahamsen. Nattverd. Sang: Gjerpen kammer
    kor. Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
       Minnemarkering for alle avdøde siste år. 
11. nov.  24.s.e.pinse kl.11.00  Bekkevold og Curt Westmann. Nattverd. 
    Offer: Åpne Dører.
18. nov.  25.s.e.pinse kl.11.00  Abrahamsen. Dåp. Offer: Gjerpen menighet
     Kirkekaffe og samtale i prestegården.
25. nov.  Siste s. i kirkeåret  
   kl.11.00  Lindebø. Nattverd. Sang: Gjerpen kammerkor.
    Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
2. des.  1.s.i advent kl.11.00  Familiegudstjeneste. Bekkevold. Dåp.  
    Offer: KFUK/M i Vestfold og Telemark
    Skolekorpset deltar.  
5. des. Onsdag kl.18.00   Førjulskonsert. Arr: Fellesmøtekomitéen
9. des.  2.s.i advent kl.11.00   Abrahamsen. Nattverd. 
    Offer til NKSS (Skoleleaget)
16.des.  3.s.i advent kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. 
    Offer til menighetsarbeidet.
   kl.18.00   Svensk adventsgudstjeneste.
Valebø kirke:
4. nov. Allehelgensdag   kl.11.00.  Lindebø
2. des.  1.s.i advent kl.17.00.  Lysmesse

Vealøs sportskapell:
Sporstgudstjeneste hver søndag kl.12.00.
Salg av vafl er, kaffe og mineralvann før og etter gudstjenesten.
Parkering og merket løype fra Lensmannssetra.

PREKENLISTERPREKENLISTER
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Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
Han drog meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og lot meg gå med faste skritt.
Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.

Han la i min munn en ny sang...

Syng deg glad! heter det jo. Det er i 
sannhet noe som erfares på Aas bede-
hus. Foreningen som er knyttet til 
Normisjon, er kjent for mye god sang 
og musikk. Nye mennesker som er 
innom, og omreisende predikanter blir 
alltid slått av den sterke og gode felles-
sangen på ”Aas”.
Helt tilbake til mellomkrigstida kan 
det vises til sang og musikkgrup-
per på bedehuset, men det var først 
på 1950-tallet at det ble startet en 
Ungdomsmusikk med regelmes-
sige øvelser og opptredener rundt i 
Grenlandsdistriktet. Det var Ester 
Ekornrød som var igangsetter.

Også i ”nyere tid” har Aas bedehus 
hatt et rikt og variert sang og musikk-
liv. Grupper som Shalom, Aas-karane 
og Da Capo har hatt sine glansperioder 
på -80 og -90 tallet. I dag er det gruppa 
”Elle melle” og Musikkforeningen det 
fortsatt er liv i. 
Elle melle er ei lita gruppe på fi re unge 

husmødre som samles med litt ujevne 
mellomrom, og som synger alldeles 
nydelig og ønsker seg fl ere medlem-
mer. Men resten av denne lille ”episte-
len” skal vies Musikkforeningen.

Litt på skøy kaller vi 
Musikkforeningen for ”Flaggskipet” 
vårt. Det har sin enkle grunn i det 
at den er svært ettertraktet og mye 
”rundt og synger” på bedehusene i 
Langesundsfjorden og enda videre. 
”Alle” vet hvem Musikkforeningen på 
Aas er.
Gjennomsnittsalderen er ganske 
høy, for her fi nner vi medlemmer 
som var med i den allerede nevnte 
Ungsdomsmusikken fra 50-tallet.
Men det er plass for alle som liker å 
synge, og som er glad i god, gammal-
dags bedehussang. For noe av reper-
toaret fra 50-tallet er blant de mest 
populære sangene i dag også. 
Et lite besøk på en alminnelig tors-
dagsøvelse bekrefter at folk trives. 

Salig er den mann som stoler på Herren
og ikke holder seg til de stolte,
til dem som faller fra i løgn.
Herre, min Gud,
mange under har du gjort,
og mange tanker har du til vårt beste;
ingen kan måle seg med deg.
Vil jeg tale og fortelle om dem,
er de så mange at de ikke kan telles.

(Salme 40, 2-6)

Sang og musikk på Aas bedehus
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Praten går livlig, og latteren herjer i 
storsalen på bedehuset. Stolene er på 
forhånd plassert i halvmåne rundt det 
nylig ankomne fl ygelet. På kjøkkenet 
er nytrukket kaffe helt opp på kanner 
til ”matpausa”. Det oser av hygge.
- For oss er Musikkforeningen 
et sosialt treffpunkt, men også et ånde-
lig hjem, forteller Leif Ekornrød, sønn 
av Ester som altså startet det hele. Han 
trakterer trekkspillet i foreningen.trakterer trekkspillet i foreningen.
- Ja, du må understreke dette 
med at vi er glad i hverandre og 
er fl inke til å dele sorger og glede 
med hverandre, føyer Torbjørn 
Holmbakken til mens han stemmer 
gitaren. 
- Skal bli, lover vi og fortsetter: 
Mye tyder på at du er musikalsk leder 
av Musikkforeningen, Torbjørn!??

- Det var en frøktelig fi n tittel, smiler 
Torbjørn, men la gå. Det er i alle fall 
jeg som står foran de andre og setter i 
gang.
Det litt artige med Musikkforeningen 
er at medlemmer fra andre bede-
hus også gjerne deltar i den. Både 
Skogplassene- og Venstøp bedehus 
har levert ivrige og habile sangere til 
gruppa. For tida er Ragnhild Oterhals 
”formann”, eller rettere sagt adminis-
trerende direktør og den du må kon-
takte hvis du vil ha Musikkforeningen 
på besøk. 
- Vi kommer gjerne sier, sier Ragnhild, 
dersom vi ikke har for tett program. 
Vi er populære, skjønner du, så vi må 
fordele ”oppdragene” litt.

Så er det samling rundt Guds ord. Det 
hører med hver gang. 
- Andakten går på rundgang, forklarer 
Leif. I dag er det Malvin Oterhals som 
står for tur.
Og så er det bønn.

Og så er det musikkøvelse. De 11 av 
14  frammøtte stiller høymotiverte opp 
på plattforma og rensker strupene.

- Vi begynner med en lovsang, roper 
Torbjørn, nr. 14 i permen.

I det vi forlater Aas bedehus kiler 
kaffelukta og et snev av oppskåret 
sjokoladekake oss i nesa. Det er mye å 
glede seg over, og det er mye å glede 
seg til.                                               ks
Sal 23,6: Bare godhet og miskunn
               skal følge meg alle mine dager,   
               og jeg får bo i Herrens hus
               gjennom lange tider.

Bakerst: Malvin Oterhals, Vidar Reiersen, Tore 
Bratsberg, Leif Ekornrød. I midten: Signe Kise, 
Ellinor Steen, Britt Ekornrød, Edith Oterholt.
Foran: Torbjørn Holmbakken, Bjørg Steibakken og 
Ragnhild Oterhals

Musikkforeningen på Aas
(forts. fra forrige side)
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- Aller først Kjell, hvordan trives du i 
jobben din? Mange vil nok ha forstå-
else for at en ”organist uten orgel” 
ikke er helt fornøyd med tingenes 
tilstand…?
- Jeg har det greit jeg. Det er selvføl-
gelig enkelte ting som en kunne ønske 
seg annerledes, men jeg skal ikke 
klage, selv om jeg selvfølgelig ser 
frem til at det nye orgelet kommer på 
plass, om et år eller to.
- Hva er egentlig arbeidsoppgavene til 
en kantor?
- Det er først og fremst gudstjenesten. 
Gudstjenesten er menighetens hoved-
samling, der vi kommer sammen for å 
møte Gud - i ord og sakrament. Vi gir 
vårt gjensvar til forkynnelsen gjennom 
både liturgi og salmer. 
I forlengelsen av dette kommer så 
korarbeid og konsertvirksomhet.

Kjell er raskt fremme med en av sine 
hjertesaker: Å gi unge musikere fra 
distriktet en arena for å utvikle seg. 
Det er mange dyktige musikere og 
sangere som gjennom konserter i Gjer-
pen kirke har fått verdifull erfaring på 
veien til en karriere som profesjonelle veien til en karriere som profesjonelle 
musikere! 
Men aner jeg ikke en litt sår under-
tone når han entusiastisk legger ut om 
denne virksomheten?
- Jo, det er et dilemma at det fi nnes 
dyktige sangere og musikere som 
kunne beriket mange gudstjenester, 
mens vi ikke har råd til å engasjere 
dem...

Og så er det jo litt trist hvis vi f.eks.til 
en diakonigudstjeneste har mobilisert 
sterke musikalske krefter for å frem-
heve diakonien og dens viktige arbeid, 
og så kommer det kanskje færre til 
gudstjeneste når det legges opp til litt 
ekstra!

- Kan det ikke være en fare for at 
gudstjenesten mer blir en konserta-
rena?
- Nei, det vil jeg ikke si. Kantatene til 
Johan Sebastian Bach var for eksem-
pel ikke skrevet som konsertmusikk, 
men som gudstjenestemusikk. Kanta-men som gudstjenestemusikk. Kanta-
tene skulle belyse dagens tekst. Men 
så varte gjerne gudstjenesten i 2-3 ti-
mer, så det er ikke så vanskelig å innse 
at dette ikke ville fungert i dag…

- Hvordan er tilgangen på ”kirkesan-
gere” i Gjerpen for tida?
- Den er nok litt varierende. Men alt 
bygges på frivillighet og vi er selv-

Intens og engasjert kirkemusiker

Kantor Kjell Mardon Frigstad
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følgelig veldig takknemlig for de som 
stiller opp! 
Gjerpen kammerkor har øvelse hver 
onsdag. Og i tillegg til den trofaste 
kjernen, har vi ved enkeltarrangemen-
ter noen ganger ”kjøpt inn” noen kor-
sangere for å komplettere besetningen.

- Betyr det at dere har plass til fl ere 
sangere i koret?
- Ja, det er ingen tvil om det. Vi er jo 
ikke så mange, så hvis det er noen av 
menighetsbladets lesere som kunne 
tenke seg å være med på å styrke 
kirkesangen i Gjerpen, er de hjertelig 
velkommmen. Kanskje kunne noen av 
de som har  vært med tidligere, tenke 
seg en ny ”økt”?

- Når tar dere opp nye medlemmer?
- Nye kormedlemmer er velkommen 
hele året. Det er bare å ta kontakt 
med meg, enten i forbindelse med en 
gudstjeneste, eller gjennom menig-
hetskontoret.

- Må de da stille på opptaksprøve med 
absolutt gehør og lang korerfaring?
- Nei, nei. Selvfølgelig må en kunne 
følge en melodi og for så vidt ”kunne 
synge”, men like viktig er det å være 
interessert i å delta i gudstjenester og 
andre sammenhenger der kirkemusikk 
hører naturlig hjemme. 
Det fi nnes for eksempel en del dyktige 
kor, som ikke har noen tilknytning til 
kirke og menighet, men som også syn-
ger kirkemusikk. Men det er som regel 
ikke vanskelig å merke om innholdet 
betyr noe for utøverne. Du synger 
ikke ”Herre Jesus gi meg nåde” med 

innlevelse uten å mene det!
Det viktigste er at vi står for det vi 
gjør. Jeg stoler på at Den hellige Ånd 
gjør jobben sin i vår kirke. Da vil det 
vi bidrar med kunne ha sin funksjon, 
uten at alle nødvendigvis er super-pro-
fesjonelle!
Kanskje kunne noen av de som har  
vært med tidligere, tenke seg en ny 
”økt”?

- Hva tenker du om bredden i korvirk-
somheten i Gjerpen menighet?
- Jeg synes det er fi nt at kor som 
”Gla’sang” og ”Sneltvedt Gospel 
Kids” fi nnes. Folk er ulike og trives 
derfor med ulike arbeidsformer. Jeg 
kunne nok kansje ønsket meg ennå 
større deltakelse i menighetens guds-
tjenester, men jeg har også forståelse 
for at det kan være krevende å skulle 
øve inn ”tilleggsreportoar” i forbin-
delse med spesielle gudstjenester.

- Til og med konfi rmantarbeidet dreier 
seg på sett og vis om kirkemusikk nå ?
- Ja det er ingen tvil om at Svein gjør 
en enorm jobb med konfi rmantmu-
sikalen. Det er utrolig mye som skal 
organiseres for å få til noe sånt. Men 
jeg må nok innrømme at det ikke helt 
er min stil.

- Hva med andre musikksjangres plass 
i kirken? 
- Det er åpenbart at ulike varianter 
av popmusikk og kristen gospel for 
mange er dagens musikkformer.
Det har jeg i og for seg ikke noe i mot. 
Og jeg skulle gjerne hatt fl ere musikk-
former inn i kirken. 
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Men det er vanskelig å få tak i habile 
utøvere, uansett sjanger, innenfor våre 
begrensede budsjettrammer.
Det er også mye vanskeligere å få 
statlig støtte til musikkarrangementer 
nå enn før. Nå forutsettes det at det 
hentes inn kjente ”trekkplastere”. Og 
da går jo hele støtten med til å dekke 
kostnadene til dem!
Jeg synes ikke det er min oppgave å 
livnære høytlønnede kjendis-musikere 
fra Oslo. Da er det mye mer menings-
fullt å benytte unge musikere herfra.

- Hva er kirkemusikk? Hva er det for 
eksempel som gjør et instrumental-
stykke, uten tekst, til kirkemusikk?
- Nei, det er et spørsmål som det 
ikke er så lett å svare på. Mye av den 
klassiske kirkemusikken bygger jo 
faktisk på musikkformer som i sin tid 
var vanlig dansemusikk! Det har alltid 
vært en form for samvirke mellom den 
folkelige musikken og kirkemusikken.
Det fi nnes selvfølgelig også mye 
instrumental kirkemusikk som bygger 
på salmer med kjente tekster. 
For dem som kan disse salmetekstene, 
vil jo også instrumentalstykkene ha 
sitt tydelige innhold. Men problemet i 
dag er at den norske kunnskapstradi-
sjonen er blitt ganske snever. De fl este 
mangler mye av den bskgrunnskunn-
skapen som skal til, både om bibel-
tekster, salmeskatten og den generelle 
litteraturen. Og da blir det selvfølge-
lig også vanskeligere å få noe ut av 
musikken. 

- Det sies at det vil bli stor mangel på 

kantorer i kirken i fremtiden. Ville du 
selv vagt det samme yrket om igjen, 
hvis du stod foran valget i dag?
- Ja det er jeg ikke i tvil om. Er det 
noe jeg brenner for, så er det kirkemu-
sikk. Særlig kormusikk.
Jeg skjønner jo at noen kan oppleve 
meg litt for intens noen ganger, men for intens noen ganger, men for
det er bare sånn jeg er.
Det er fl ott å få være med på å for-
midle det kristne innholdet!

ah

Kor og konserter 
Fredag 2. november kl. 20: 
Allehelgenskonsert. Gjerpen kam-
merkor og strykekvartett med unge 
musikere ledet av Nicolae Bogdan 
Søndag 4. november kl. 11:
Gudstjeneste med Gjerpen kammer-
kor og musikere (strykekvartett). 
Tirsdag 13. novemberTirsdag 13. novemberTir :
Konsert ved Gjerpen barneskole 
Torsdag 15. november kl 19:
Konsert. Telemark kammerorkester 
Søndag 25. november kl.11:
Gudstjeneste med Gjerpen kammer-
kor og musikere (strykekvartett) 
Søndag 2. desember:
Adventsangerne holder konsert til 
inntekt for Grenlandsaksjonen 
Onsdag 5. desember:
Førjulskonsert v/ fellesmøtekomiteen 
Søndag 9. desember:
Konsert v/Gjerpen skolekorps m.fl .
Lørdag 29. desember kl. 19: 
Romjulskonsert. 

Velkommen til kirke!
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Sneltvedt GospelKids er et ganske nytt 
skudd på stammen når det gjelder sang 
og musikk i Gjerpen. 

På Sneltvedt hadde korvettarbeidet for 
barn i barneskolealder vært drevet med 
suksess i mange år. I 2004 lanserte 
Cathrine Mustvedt en ide om å gjøre 
noen endringer og Sneltvedt Gospel-
Kids så dagens lys. Det ble straks en 
stor suksess. 
Musikk på CD – såkalt play back 
– gjør at det er fullt orkester til enhver 
tid. Barna får med hver sin CD og kan 
sangene godt. Foreldre har fortalt meg 
at de nok også kan de fl este sangene 
etter uttallige spillinger på bilturer og i 
hjemmet.

GospelKids har øvelse hver onsdag kl. 
17.30. Alle får påminnelse og beskje-
der på SMS på onsdager. Etter en halv 
time med sang og musikk, er det annet 
program. I det siste har det vært tema-
grupper med dataspill, dans og drama, 

tegning og spill. Sneltvedt bedehus har 
mange rom og alle rom, inkludert kjøk-
kenet, tas i bruk.

Cathrine Mustvedt er dirigent og 
primus motor. Hun er fl ink til å komme 
med nye ideer og opplegg.  I tillegg 
er det 5 voksne ledere og 4 ungdoms-
ledere. Disse har vært med tidligere og 
fortsetter som ledere. 

Jeg stilte noen spørsmål til Helene 
Nærum Narmo

- Hva liker du best med Sneltvedt 
GospelKids?
- Jeg liker ganske godt å synge og å 
vinne ting på utlodninga.

- Hvor lenge har du vært med på Gos-- Hvor lenge har du vært med på Gos-
pelKids?
- Gått der 93 ganger. Når jeg har vært 
der 100 ganger får jeg premie.
Jeg har allerede fått noen premier 
– bok og CD og gode greier.

- Hva får du når du har vært der 100 
ganger?
- Det vet jeg faktisk ikke. 

Sneltvedt GospelSneltvedt GospelS kids - sang og full fartneltvedt Gospelkids - sang og full fartneltvedt Gospel

Cathrine Mustvedt
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Victor Aaltvedt 
svarte slik:
- Hva er morsomst 
på Gospelkids?
- Utlodning.

- Synger du solo på 
noen sanger?
- Nei, men jeg har 
gjort det. 
Men det er litt fl aut.

- Hvor lenge har du vært med i koret?
- 121 ganger. 

-Hva gjør dere alltid til slutt på Gospel-
Kids?
- Vi synger og har fortelling og sånt. Og så 
leser vi fra Bibelen.                           nts

Mathilde 
Sageie, 
Joanna 

Teigland 
Ruding, 
Victoria 

Mørch 
Jonassen

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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

Victor Aaltvedt

Kirkens SOS
i Telemark trenger fl ere

MEDARBEIDERE!
For å bli frivillig medarbeider i 
Kirkens SOS må man gjennom et 
40-timers kurs. I Telemark starter vi 
opp kurs over nyttår. Men allerede 
nå i høst ønsker vi at folk skal ta 
kontakt hvis de ønsker å bli medar-
beidere. 
Kirkens SOS lover å ta godt vare på 
sine medarbeidere. Opplæring, vei-
ledning og kursing underveis holder 
høy kvalitet. De frivillige medar-
beiderne våre er menn og kvinner 
som har det felles at de er interes-
sert i mennesker og ønsker å gjøre 
en tjeneste. De har forskjellig alder 
og bakgrunn. Og de er en fantastisk 
bukett medmennesker som ønsker å 
bli enda fl ere. Det de alle sier, er at 
tjenesten også er veldig berikende 
for eget liv. 
Interesserte kan ta kontakt med 
Kirkens SOS i Telemark på telefon 
35 58 78 00. 

Med hilsen 
Ellen Dahlgren Doksrød.

Fungerende daglig leder
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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

GRAVSTEINERGRAVSTEINER

Telemarksv.30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil  905 91 851

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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Gla'sang er et kjent kor for de som 
går i Gjerpen kirke. Menighetsbladet 
har vært med koret på øvelse og på 
Gudstjeneste.
Finn Sollie er dirigent for koret og vi 
stilte han noen spørsmål.

- Når ble Gla'sang startet og hva var 
hensikten som koret?
- Året var 1989  og i Gjerpen menighet 
var det ingen korvirksomhet. Jeg hadde 
jo drevet ungdomskor i mange år tid-
ligere, men voksenkor var nytt terreng 
for meg. Tankene ville imidlertid ikke 
slippe meg, så etter å ha sondert litt 
om interessen og sikret med Nils Terje 
Sneltvedt som pianist, hadde vi vår 
første øvelse i oktober.

Den førstesangen vi øvde inn var ”Å 
min sjel, Lovsyng Ham, og alt som 
i meg er prise Hans hellige navn”. 
Hensikten var å ha et kor som var 
knyttet til menigheten og som kunne 
favne alle som hadde lyst til å synge. 

- Hvor mange er med i koret?
- Det har variert noe, men antall med-
lemmer har holdt seg rundt 20. 

- Hva slags repor-
toar har dere og 
hva er hovedhen-
sikten med kortet?
- Reportoaret spen-
ner fra motetter til 
glad bedehussang. 
Vi får lov til å 
tro at vi på denne 
måten kan være 
med og forkynne 

det glade budskap. I tillegg er det utro-
lig greit sosialt sett å være med i et 
kor, noe praten rundt kaffekoppen og 
kakene vitner om.

- Er det plass til fl ere i koret og hva 
kreves for å bli med?
- Jeg skulle ønske fl ere kunne se opp-
gaver og kjenne gleden ved å synge. 
Det er også det eneste kriteriet for å 
være med. ”Du har bedre sangstemme 
enn du tror” er Finns påstand og opp-
fordring til å starte i koret.
- Er koret mye ute og reiser eller syn-
ger dere mest i Gjerpen kirke?
- Vi synger mest i Gjerpen kirke og på 
bedehusene i omegnen, men av og til 
tar vi oss en noe lengre tur. Det hender 
også at vi drar til fjells på weekendtur.

- Noen spesielle minner fra korvirk-
somheten?
- Gode minner er det mange av. 
En tur inn til Vindsjåen eller i 
Gaustadkområdet en vakker soldag 
glemmes ikke så lett – eller når en ny 
sang er ”på plass”.
Men det rikeste minnet er når mennes-
ker takker for sangen og velsignelsen 
de har fått.                                 nts

Sang + glede = Gla'sang

Finn Sollie
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Årets gullkonfi rmanter i Valebø

I år var det tre gullkonfi rmanter i 
Valebø. De sto til konfi rmasjon 1.sep-
tember 1957 og er fra venstre:
Marie Brenne, Kjersti Berge og Else 
Marie Vale. Alle er bosatt i Valebø.

Menighetsring nr. 2

Dette bildet uteble dessverre da vi 
omtalte "menighetsring nr. 2" i menig-
hetsbladet tidligere i år. Men her ser du 
altså endelig den glade gjengen samlet 
til møte (fra venstre): Berit Tobiassen, 
Solbjørg Grimsrud, Marna Antonisen, 
Magnhild Søndbø, Gunvor Skifjell og 
Ragnhild Roligheten. Anna Kløverød 
var ikke til stede da bildet ble tatt.

Søndag 16.september 
var en stor kirkedag 
for mange 4-åringer i 
Gjerpen. Under guds-
tjenesten fi kk de utdelt 
”Kirkeboka”. Et par 
dager i forveien møtte 

noen av 4-åringen opp i kirka for å bli 
litt kjent med presten og for å øve litt 
på sangene til gudstjenesten.

Kirkemiddag
Søndag 30. september innbød diakoni-
utvalget i Gjerpen til kirkemiddag på 
menighetshuset etter gudstjenesten. De 
fl este hastet hjem til sine egne kjøtt-
gryter, men et tyvetalls kirkegjengere 
takket ja til tilbudet om lapskaus, iska-
ke og kaffe. Takk til diakoniutvalget 
for et fl ott initiativ.

Oppslagstavla
Kirkebok til 4-åringerKirkebok til 4-åringerK
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Slekters gang (forts. fra side 15)Slekters gang (forts. fra side 15)Slekters gang

Vigde i Gjerpen
 Bianca Schillinger og Stian Nikman 
Anette Oterholt og Trond Vegard  
       Bergsland
Ane Fadnes og Morten Bratsberg
Anette Stulen og Lasse A. Ellingsen
Elin Berulfsen og Tommy Sannes
Hilde Irene Reiersen og Ole Ivar
     Slemmelid
Nina Harboe Jensen og Vebjørn
     Søndersrød

Oppslagstavla (forts. fra forrige side)

Vil du prøve deg som 
søndagsskolelærer?
Det meldes at Søndagsskolen i menig-
hetshuset "henger i en tynn tråd” på 
grunn av mangel på ledere dette året.
Kunne du tenke deg å bidra én eller 
fl ere søndager i løpet av vinteren? 
Ta kontakt med menighetskontoret!

Leirer på Norsjø Ungdomssenter
12.-14. okt.  Bowlingleir  5.-7. klasse
  2.-  4. nov. Bowlingleir, fra 8. klasse
16.-18.nov. ”Liten og stor”-weekend 
Fra 0-1.klasse
23.-25. nov. Juleverksted. 2.-4. klasse
Påmelding og program: Misjonssam-
bandet, 3717 Skien. Tlf.35 52 42 45  
E-post: telemark@nlm.no

TV-aksjonen "Sammen for barn"
Det meldes også at det går litt tregt 
med verving av bøssebærere i Gjer-
pensområdet. Det kan vi ikke være 
bekjent av!

De som kan tenke seg å gå med inn-
samlingsbøsse under TV-aksjonen, kan 
kontakte bykoordinator Siv Kristin
Klem på mobiltelefon: 986 47 997 
eller e-post: grenland@tvaksjonen.no. 
Se også: www.sammenforbarn.no

Jubileumskomité i LuksefjellJubileumskomité i LuksefjellJ

Komitéen som skal forberede 150-års-
jubiléet for Lukesefjell kapell, 8. juni 
2008, har allerede kommet godt i gang 
med arbeidet. Her er de samlet utenfor 
kirken. Fra v. Gry Ballestad, Thor Egil 
Abrahamsen, Liv Jorånn Høgseth og 
Eivind Berg.

Babytrall
Det har vært god påmelding til Baby-
trall i høst. To grupper starter opp på 
menighetshuset, mandag 16.oktober.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 desember. 
Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er
23. november. mber. mber
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 
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Døpte i Gjerpen
Jørgen Bertin Bjerkøen Lindberg
Linus Sjøstedt
Julie Tollefsen Michelsen
Maren Nøklegård
Anna Theresa Olsen
Vegard Robertsen Holm
Elita Hamsdokka Wilson
Leon Norborg Solvang
Herman Gustavsen
Therese Andreassen
Thea Gunleksen
Elias Saubrekka
Lottie Sian McGurty
Noah Juul Johansen
Sébastien Purathane Nomme
Andreas Dalene Johansen
Eskil Nedberg

Døpte i Luksefjell 
Vilhelmine Catarina Kopp

Døde i Gjerpen
Solfrid Vale
Dagny Karoline Flatha
Olav Engen
Betzy Brenne
Vegard Vevstad
Arne Kjørbek
Karl Nils Tveter
Anny Konstanse Larsen
Jenny Marie Gurholt
Gunhild Karethe Aas
Ole Haukeli
Lilli Strand
Olav Brenne
Hans Stensrød
Thore Sandvik
John Aas
Hjørdis Anita Kringsjå
Lilly Larsen
Randi Kristiansen

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: Morten Kristiansen
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



Lørdag 20. oktober
arrangerer diakonien i Gjerpen 

menighet sitt årlige 

HØSTMARKED
på Gjerpen menighetshus

kl. 11.00 - 14.00

Det blir salg av: 
hjemmebakst, egg, honning, frukt, 

grønnsaker og poteter.
Og et lite "Minibruktmarked":
Pynteting og andre smålopper.

Lørdagskafè:
Salg av sveler, vafl er, ris 

- og rømmegrøt.
Åresalg/utlodning 

Velkommen til en hyggelig, livlig 
og nyttig lørdag formiddag 

på menighetshuset
- til glede for mange!

arr. Diakonien i Gjerpen menighet

Søndag 21. oktober arrangeres 

Årets TV-aksjon er tildelt UNI-
CEF i samarbeid med idretten, og 
inntektene skal gå til barn som er 
berørt av HIV og Aids i Mosam-
bik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, 
Uganda, Kenya, Ukraina, Jamaica 
og Vietnam. Sammen kan vi hjelpe 
barn ved 
 • forebygging av smitte  
   blant barn og unge
 • omsorg for foreldreløse 
   og sårbare barn
 • medisinering av barn
 • å forhindre smitte fra
    mor til barn.

Søndag 21. oktober går voksne og 
barn i hele Skien (og resten av lan-
det) sammen for TV-aksjonen og 
UNICEF. Gi tid og penger - og ta - og ta - og t
gjerne en meningsfull søndagstur 
i nærmiljøet ditt! (Se side 14(Se side 14( )Se side 14)Se side 14

Lokal og global medmenneskelighet 
lørdag 20. og søndag 21. oktober


