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Vi har slått av en førjulprat med 
Hedvig Grinilia. Hun er født på 
Bestul i Luksefjell og vokste 
opp sammen med 4 søsken. 
27. juli neste år fyller hun 90 år!

- Jeg bodde hjemme hos mor og 
far til jeg var 20 år. Da fl yttet 
jeg nedover til Skien, tok han-
delsskole og arbeidet noen år på 
Skien Telefonforening. I 1948 
ble jeg gift med Tor Grinilia og fl yt-
tet tilbake til Lukesefjell. Vi fi kk etter 
hver leilighet i huset nærmest kirken 
og fi kk mye med kirken og menighe-
ten å gjøre.
Ved siden av husarbeidet drev jeg noe 
som het ”Luksefjell brevhus”, et slags 
postkontor. Det bodde fl ere mennesker 
i Luksefjell den gangen. På det meste 
kunne det være 15 elever på skolen og 
vi hadde butikk.

- Hvordan trivdes du i Luksefjell?
- Jeg lengtet alltid ut mot byen og folk. 
Følte nok at det ble litt avsides og Følte nok at det ble litt avsides og 
isolert. Jeg er veldig sosial og glad i 
mennesker, så da jeg var 50 år, tok jeg 
sertifi kat og fi kk jobb som hjelpepleier 
på Gjerpen sykehjem. Det passet for 
meg og her trivdes jeg utrolig godt.
For vel 19 år siden fl yttet vi ned til 
Limi og her har jeg bodd siden. Men 
selv om jeg trives i byen, må jeg alltid 
tilbake til Luksefjell. Det blir liksom 

ikke den rette julestemning uten at jeg 
har vært til gudstjeneste i Luksefjell 
på julaften.

- Hvordan var det å feire julaften i 
Luksefjell da du vokste opp?
- Det var en voldsom sjau før jul. Hele 
huset ble reinskurt. Men  lille julaften 
skulle far alltid lage sopelimer. Noen 
ga han bort og andre beholdt han selv.  
Han dro en masse kvist og bøss inn i 
huset etter at vi hadde vasket. Da ble 
mor heller sur. Ellers feiret vi nokså 
tradisjonell jul med ribbe klokka fem. 
Ingen fi kk lov til å åpne pakkene før 
oppvasken var unnagjort. 
1. juledag var familiedag, da måtte 
alle holde seg inne. I romjula ble det 
juleselskap og juletrefest på den gamle 
skolen med et kjempesvært juletre. 
Treet hadde talglys og det ble et svare 
strev for mor og jeg som skulle vaske 

Førjulsprat med Hedvig Grinilia 
fra Luksefjell

Hedvig Grinilia foran et maleri av 
gården der hun vokste opp
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Advent og jul i Gjerpen menighet
2. søndag i  advent  kl.11.00 Gudstjeneste på Forventningens adventssøndag
   kl.19.00 Konsert. 
    Gjepen skolekorps, Suoni og Canto  Libre

Lørdag 15.desember kl.18.00  Julekonsert ved Lill Linfors og Ole Paus

3. søndag i adevent kl.11.00 Gudstjeneste  på Botens adventssøndag.
   kl. 18.00 Svensk Luciagudstjeneste

4.søndag  i advent kl.11.00 Sneltvedt bedehus
    Gudstjeneste på Gledens adventssøndag.  

 Julaften  kl.12.30 Juleandakt på Gjerpen sykehjem.
                  kl.14.00 Julegudstjenester i Gjerpen og Luksefjall
      kl.16.00 Julegudstjenester i Gjerpen og Valebø 
     
1. Juledag  kl.11.00 Høytidsgudstjeneste

2. juledag  kl.11.00 Gudstjeneste på Stefanusdagen

Lørdag 29.desember kl.19.00 Romjulskonsert 

Nyttårsaften  kl.23.15 Midnattsgudstjeneste

Nyårsdag  kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Skien kirke

Fredag 4.januar  kl.17.00 Juletrefest for store og små på Sneltvedt bedehus.

   Velkommen til kirke!
(forts. fra s. 4)
etter festen. Vi måtte først skrape bort 
alt talget som hadde dryppet fra treet!

Til sommeren blir det stor fest i 
Lukesefjell. Kapellet er 150 år og jubi-
léet skal feires med gudstjeneste og 

jubileumsfest på grendehuset, søndag 
8. juni. Da håper vi at Hedvig og alle 
andre utfl yttede fra Luksefjell kommer.
- Takk, jeg kommer, sier Hedvig, og så 
er det godt at dere har lagt jubileums-
feiringen til begynnelsen av juni. Det er 
før myggen kommer.  Tea.


