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VelkVelkV ommen til et nytt år - som allerede er godt i gang.
Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot blant annet bønnetjenesten i 
menigheten vår og vi gjengir semesterprogrammet for bedehusene i Gjerpen.  

Ellers ser vi også litt ut over våre egne grenser, blant annet gjennom invita-
sjonen til 30-års jubileet for Kirkens SOS i Telemark og ikke minst gjennom 
omtalen av konfi rmantenes fasteaksjonen, til inntekt for Kirkens Nødhjelps 
arbeid blant krigsofre.

Vi ønsker deg velkommen til alle aktiviteter. Falle aktiviteter. Falle aktiviteter inn din plass og bli med!. Finn din plass og bli med!. F
                                                                                            ah

     Årg. 58

Be, så skal dere få...
Det kan sies mye om bønn. De fl este ber 
alene - av og til eller mange ganger om 
dagen.
Under gudstjenester og møter ber vi 
mange samtidig. Og noen samles i små 
grupper for å be.
Hvis du ønsker noen å be sammen med, 
eller vil delta i menighetens "bønne-
nettverk", er du hjertelig velkommen.
Hver tirsdag kl.15.30-16.00 er det bønn 
i "bønnerommet" på menighetskontoret i 
Håvundveien 3 (gamle forpakterboligen). 
Disse samlingene er åpne for alle. 

Hele bønnenettverket samles i begynnel-
sen av hvert semester. Ellers i året sendes 
bønneemner rundt per SMS eller telefon.
Dersom noen ønsker å bli med på dette, 
kan du ta kontakt med menighetskontoret. 



Gjerpen kirke:
  3. februar  Fastelavenssøndag kl.11.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen
    Utdeling av 6-årsbok. Dåp
    Offer: Barnearbeidet i Gjerpen menighet
  5.februar  Tirsdag kl.18.00 Forbønnsgudstjeneste. Nattverd
10.februar  1. søndag i faste kl.11.00 Lindebø. Nattv. Offer: Agder og Telemark 
    bispedømmeråd. Kirkekaffe.
17. februar17. februar17. febr  2uar 2uar . søndag i faste kl.11.00 Abrahamsen. Dåp
    Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
24. februar24. februar24. febr  3uar 3uar . søndag i faste kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer: Gjerpen menighet
  2. mars    4. søndag i faste kl.11.00 Lindebø. Dåp
    Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
    Kirkekaffe hos Anne-Lise og Asgeir Høgli
  9. mars  Maria budskapsdag kl.11.00 Fellesmøtegudstjeneste. Abrahamsen og Jon  
    Ultvedt. Nattverd. ”Gla’sang” deltar.  
    Offer: Skien diakonale senter. 
    OBS! Barnepass under gudstjenesten.
16. mars  Palmesøndag  kl.11.00 Gudstjeneste for store og små. Dåp. 
    Offer: Barnearbeidet i Gjerpen.
20. mars  Skjærtorsdag  kl.18.00 Abrahamsen m.fl . Nattverd.
    Offer: Normisjon i Telemark. Kveldsmat 
    på Menighetshuset etter gudstjenesten
21. mars  Langfredag kl.11.00 Lindebø. 
23. mars  Påskedag  kl.11.00 Høytidsgudstjeneste v/Lindebø. 
    Offer: Menighetens misjonsprosjekt.
Valebø kirke:
  3. februar  3. februar  3. febr   Fastelavenssøndag kl.11.00 Lindebø. uar  Fastelavenssøndag kl.11.00 Lindebø. uar
  2. mars 4. søndag i faste  kl.11.00 Abrahamsen.
23. mars  Påskedag kl.17.00 Høytidsgudstjeneste v/Lindebø. Nattverd.

Luksefjell kapell:
10. febr. 1.s.i faste kl.11.00 Abrahamsen. 
23.mars Påskedag kl.17.00 Høytidsgudstjeneste v/Trond Engnes. Nattv.

Vealøskapellet
  3. februar  Fastelavenssøndag kl.12.00 Magne Hultgren
10.februar  1.s.i faste kl.12.00 Sten Ulrik Heines
17. februar17. februar17. febr  2.s.i faste kl.12.00 uar 2.s.i faste kl.12.00 uar Terje T. Gundersen
24. februar24. februar24. febr  3.s.i faste kl.12.00 uar 3.s.i faste kl.12.00 uar Anne Marie Tempelen
  2. mars    4.s.i faste kl.12.00 Gunnar Prestegård
  9. mars  Maria budskapsdag kl.12.00 Håkon Sundal
16. mars  Palmesøndag kl.12.00 Anlaug Haraldsen

PREKENLISTERPREKENLISTER

16. mars  Palmesøndag kl.12.00 Anlaug Haraldsen
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O Herre, vår Gud,
i skyggen av dine vinger
fi nner vi håp.     

(Augustin på 300-tallet)

”Har Gud hjælpt deg noen gang?”
Dette spørsmålet på uforfalsket gren-
landsmål fi kk jeg etter en skoletime 
med tema ”Kristen tro og etikk”. 
Vi hadde snakket om bønnen ”Fader 
vår” og kommet inn på mange interes-
sante ting i den forbindelse. 
Hva skal man svare på et slikt spørs-
mål? Eleven så på meg med blanding 
av ekte nysgjerrighet og et uttrykk fullt 
av tøff protest.

I etterkant har dette spørsmålet dukket 
opp i tankene mine gang på gang. Har 
Gud hjulpet meg? Den ene episoden 
etter den andre har kommet fram i 
bevisstheten, og jeg minnes en uende-
lig rekke av bønner og svar på disse. 
Ikke alltid svar jeg håpet på der og da, 
men ved nærmere ettertanke var det 
kanskje bra det ble som det ble? 

Uansett - hva skulle livet vært uten 
denne muligheten til bønn? Til å 
komme fram for min himmelske Far 
med alt jeg har på hjertet? Det å kunne 
legge alt fram for ham, har alltid gitt 
meg en grunnleggende trygghet i livet.

”Be, så skal dere få”, sier Jesus.”Hvis 
dere ber Far om noe, skal han gi dere 
det i mitt navn”, sier han også. 
For meg er dette et dyrebart privile-
gium. Det er så mye jeg ikke forstår 
her, men det må jeg legge til side. Jeg 
ser at Gud ”hjælper” meg, og det er det 
som betyr noe
  Inger Marie Norendal

        
(Inger (Inger ( Marie Norendal 

er lærer og en av 
lederne for 

bønnetjenesten 
i menigheten.)

"Har Gud hjælpt deg noen gang?"

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

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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

Februar
On 13 17.30 Familiesamling
  Sneltvedt GospelKids
On 28 19.30 Møte 

Mars
Sø   2 18.00 Marsfest NMS  
  Thor Egil Abrahamsen
  Torill, Dagny og Aslaug
6.7.8.9.  Fellesmøter i Gjerpen.

April
Sø   6 18.00 Årsfest Gjerpen menighet
  i menighetshuset 
To 17 19.30 Møte. Chris Millett deltar 
Sø 20  Regionsårsmøte 
  i Hauges Minde
To 24 17.00 Dugnad
Sø 27. 12.00 Vealøskapellet 
  Sneltvedt GospelKids

Mai
Ma 12  Pinsemøte i Nenset kirke. 
To  22 19.30 Bønn- og samtalemøte

Juni
Sø   1 17.00 Terrassemøte hos
  Liv og Steinar Lund
Sø   8 11.00 Jubileum Luksefjell kapell
Ti  24 18.00 Sankt Hansfest 
  Hauges Mindes mannskor
  Martha Irene Eriksrød

Venstøp 
bedehus

Februar
Sø   3 17.00 Fastelavenskaffe. Sigrun  
  Dalene taler. Bjørg Saga og 
  Bjørg Steinbakken synger
Lø 16 11.00 Formiddagstreff. 
  Thor Egil Abrahamsen og
   Andaktsmusikken
Fr  22 18.00 Årsmøte for bedehuset

Mars
Sø  2 18.00 Møte. Johan Thormodsrød 
  og Geir V. Jonassen
6.7.8.9. Fellesmøter i Gjerpen.
To 13 19.00 Påsken i ord, toner og bilder 
  ved Chris Millett og 
  Aas musikkforening
Lø 29 18.00 Hyggekveld med 
  Martha Irene Eriksrød 
  og Martin Åsbø
April
Sø   6 18.00 Møte. Kjell Lofstad taler.
Sø 13 18.00 Møte. Gerd Rønningen taler
Sø 20  Regionsårsmøte på 
  Hauges Minde
Mai
Sø    4 17.00 Samling hos Fjose
  Magne Madsen taler
Ma 12  Pinsemøte i Nenset kirke  
Sø 25 18.00 Møte
  
Juni
Sø   1 18.00 Radiokveld 
  ved Ole Andre Eliassen
Sø   8   Sommeravslutning med 
  hagemøte på Eriksrød

Våren 2008 på bedehusene i Gjerpen
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Aas 
bedehus

Februar
Sø   3 18.00  Åpningsfest med Åpningsfest med Åpningsfest
   Karsten Evensen
Sø 10 18.00  Møte. Chris Millett.
   Reidun og Simon
Sø 17   Ikke møte - vinterferie
Sø 24 18.00  Møte. Kari Ripegutu.
   Jan Kleppe 
Mars
Sø   2 18.00 Familiesamling. Trond.
   Soulchildren
Sø   9   Avslutning fellesmøter
Sø 16 18.00 Palmesøndag. Ingvald Dahl
Sø 23 18.00  1. påskedag
Sø 24 18.00  2. påskedag. 
   Musikkforeningen
Sø 30 18.00 Møte. Nils Hoppestad.

April
Sø  6 19.00 Møte. 
   Nils J. og Unni Hardang
Sø 13 19.00 Møte. Frode Granerud
Sø 20 19.00 Regionsmøte.
Sø 27   Konfi rmasjonssøndag

Mai
Sø   4  Konfi rmasjonssøndag
Sø  11 19.00 Pinsemøter
Sø  18 19.00 ?
Sø  25 19.00 Misjonsmøte. 
   Martha Irene Eriksrød
   Schlägermusikken
Juni
Sø   1 19.00  Møte. Hege Ulsnes
Sø   8 19.00 Hagemøte. 
   Musikkforeningen

  SØNDAGSSKOLEN 2008 

 i 
Gjerpen menighetshus 

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

Februar
  3. Familiegudstjeneste
10. Sprell levende
17. Vinterferie (ingen søndagsskole)
24. Vinterferie (ingen søndagsskole)
Mars
  2. Sprell levende
  9. Fellesmøter
15. Påskeverksted (lørdag)
16. Påskeferie - ingen søndagsskole
23. Påskeferie - ingen søndagsskole 
30. Sprell levende 
April
  6. Sprell levende 
13. Sprell levende 
20. Sprell levende 
27. Sprell levende 
Mai
  4. Tur

"Sprell levende" er et spennende 
opplegg med morsomme aktiviteter

Velkommen til søndagsskole!
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Kunngjøringer i 
kirken.
Arrangementer i 
menigheten (møter, 
bibeltimer, misjons-
fester m. m.) som 

dere ønsker å få kunngjort i guds-
tjenesten, må sendes eller ringes inn 
til menighetskontoret senest torsdag 
formiddag. 

Forbønnsgudstjeneste i Gjerpen.
Tirsdag 5. februar kl. 19.00 innbyr vi 
igjen til forbønnsgudstjeneste i kirken.
Det blir en time med stillhet og bønn. 
Vi åpner for personlig forbønn framme 
ved alterringen.
Gudstjenesten avsluttes med nattverd.

Åpen kirke
Hver første mandag i måneden kl. 20-
21 er det "åpen kirke" i Gjerpen kirke. 
Alle er velkommen til en time med 
stillhet og høytlesning fra bibelen.

Menighetens årsfest
Menighetens årsfest er i år lagt til  
søndag 6. april, kl.17.00 på menighets-
huset.
Gla’sang synger. Det blir innledning 
til samtale om dåpsopplæringen i 
menigheten.
Hva innebærer det nye KRL-faget i 
skolen? Hvordan erstatte den opplæ-
ringen som skolen tidligere ga? 
Saker som en ønsker å ta opp på års-
møtet kan meldes menighetsrådets 

leder, Astrid Flatin, i god tid før års-
møtet. Tlf.355 20 906.
I år er det ikke meningen å lese opp 
årsmeldingene. Vi legger dem ut i kir-
ken søndagen før årsfesten og regner 
med at folk har lest meldingene på for-
hånd. Se også baksiden av bladet.

Resultat av høstmarkedet 2007
Også sist høst ble det en fi n markeds-
dag. Været ble fi nt, mange bidro med 
bakervarer og andre ting til markedet, 
og mange møtte opp på dagen og opp-
levde fellesskapet - og kjøpte ting.
Nettoinntekten i år ble på kr 
25.745,90.
Hjertelig takk for denne kjærkomne 
støtte til diakonien i Gjerpen menig-
het!

Ny ukedag for formiddagstreffene!Ny ukedag for formiddagstreffene!Ny uked
Denne våren bytter formiddagstref-
fene ukedag. Fra nå av er det formid-
dagstreff på TIRSDAGER i Gjerpen 
menighetshus. Se oversikt over datoer 
denne våren på side 13.

Diakonigudstjeneste søndag 20. april
Merk datoen for semesterets diakoni-
gudstjeneste: 20. april. Det kommer 
mer informasjon i neste nummer.

Eldregudstjeneste med kveldsmat
Onsdag 22. mai kl 16.30 arr. diakonien 
Eldregudstjeneste i Gjerpen kirke.
Mer detaljert  beskrivelse av opplegget 
i et senere nr av bladet.

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 midten av 
mars (før påske). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 29. februar. februar. februar
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 

Fasteaksjonen tirsdag 11.mars
Aksjonens tema i år er: Fra drøm til 
virkelighet. Det settes fokus på men-
nesker som lever i skyggen av krig 
og terror. Som tidligere år er det årets 
konfi rmanter med foreldre som spesielt 
engasjeres. Se fyldig omtale av aksjo-
nen på side 8 og 9.

Bønnetjenesten i Gjerpen
Vi har fl ere ganger fått meldinger om 
at bønnetjenesten i menigheten er til 
hjelp og velsignelse for mange.
Hver tirsdag kl.15.30-16.00 er det bønn 
på menighetskontoret i Håvundveien 3 
(gamle forpakterboligen). Samlingene 
er åpne for alle. 

Vi minner også 
om bønne-kruk-
ken som er satt 
opp i våpen-
huset i kirken. 
Bønnelapper 
som blir lagt i 
denne blir tatt 
med til bønne-
samlingen på 
tirsdagen.
Dersom noen ønsker å bli fast knyttet 
til bønnenettverket, så ta kontakt med til bønnenettverket, så ta kontakt med 
menighetskontoret.

Bønnetjenesten i Gjerpen menighet 
fungerer slik at alle som ønsker at vi 
skal be for dem, tar kontakt med en 
av prestene våre, eller legger en lapp i 
"bønnekrukka" i kirken. Dersom man 
ønsker det, kan dette skje anonymt. 

Bønneønsket blir sendt til alle i bønne-
tjenesten, som så tar med dette emnet i 
sine bønner. 
Hele bønnenettverket samles gjerne 
et par ganger i året, og ellers sitter vi 
hjemme når vi ber for menigheten og 
for dem som ønsker forbønn.
                        
Tenk etter om dette er noe du vil være 
med i. Ta kontakt med menighetskon-
toret, hvis du kan tenke deg å bli med 
på dette. Du er hjertelig velkommen! 
Vi trenger deg!
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Abdullahs drøm er å bli politiker, byg-
ge opp samfunnet igjen og samle inn 
alle våpnene som er spredt omkring i 
Somalia. Det skulle en ikke tro når en 
ser hvordan han livnærer seg i dag.  

Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) 
er med i en væpnet guttegjeng som 
setter opp veisperringer og truer til 
seg penger og 
det narkotiske 
stoffet khat fra 
alle biler som 
vil passere. Han 
liker det ikke:

- Jeg er er i en 
alder der jeg 
skulle gått på 
skole og lært 
ting, i stedet for 
å bruke våpen. 
Av og til skam-
mer jeg meg over det jeg gjør, men jeg 
har ingen alternativer. 

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever 
i skyggen av krig og terror. Abdul-i skyggen av krig og terror. Abdul-
lah er en av dem. Hjemlandet hans, 
Somalia, har vært uten regjering siden 
1991. Det meste av det vi tar som en 
selvfølge eksisterer ikke. Her mangler 
ordentlige skole- og helsetilbud, landet 
har ikke noe politi eller rettsvesen. 
Derfor er det heller ingen som stopper 
Abdullah og kameratene hans når de 
retter maskingeværene sine mot forbi-

passerende. Tilgang til våpen og am-
munisjon er heller ikke noe problem 
etter mange år med borgerkrig:

- Du kan kjøpe våpen og ammunisjon 
på alle lokale markeder i Somalia, sier 
Abdullah. Selv han som er så ung har 
ikke noe problem med å få tak i det 
han vil:

- Bare du har penger kan du kjøpe det 
du vil. Det er så stygt, sier Abdullah. 
På en god dag får de vel 300 kroner, 
andre ganger ingenting. 

- Etterpå går jeg hjem og tenker på 
fremtiden. Jeg vet at det jeg gjør er 
galt. Men vi trenger penger til det dag-
lige brød, sier Abdullah.

Hjemme venter tre små nydelige 
søstre som skal forsørges. Kjærlig-
heten og omsorgen for dem lyser av 
Abdullah. Begge foreldrene er døde, 
og Abdullah og hans to eldre brødre 
forsørger familien ved å være med i 
guttegjengen. 

Selv skulle han ønske at både han Selv skulle han ønske at både han 
og søstrene kunne ta høyere utdan-
ning. Men i hjembyen deres, som er 
provinshovedstad for Gedo-regionen, 
fi nnes det ikke noe skolegang utover 
8.klasse. 

- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Ab-
dullah stille. Drømmene hans strekker 
seg imidlertid enda lenger:

Gutten med maskingeværet
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Bli med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i 
mange år vært en del av opplegget for 
konfi rmantene i Gjerpen menighet. 
Dette har vært en konkret måte som 
konfi rmantene (med god hjelp av 
velvillige foreldre og andre sjåfører) 
har fått oppleve "kristendom i praksis: 
Konkret arbeid for å bedre livssituasjo-
nen for mennesker som har det vanske-
lig.
I år er det, som du ser, spesielt krigs-
ofre som skal tilgodesees, og vi håper 
at alle tar godt imot konfi rmant-bøs-
sebærerne når de kommer for å be om 
ditt bidrag tirsdag 11. mars!

(forts. fra forrige side)
- Drømmen er å bli leder i samfunnet. 
Ikke en krigsherre, men en velutdan-
net, valgt leder. Da ville jeg oppfylle 
folks behov, bygge skoler og samle 
inn alle våpnene som er spredt overalt 
her. Våpen og ammunisjon er det 
eneste som skaper utrygghet i dette 
samfunnet. Jeg ønsker at det skal bli 
fred.

Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og 
andre mennesker i hans situasjon med 
å oppfylle noen av drømmene sine; 
enten det gjelder drømmen om mer 
skole, drømmen om ikke å være redd, 
eller drømmen om å kunne forme sin 
egen fremtid. 
11. mars kan hele  Gjerpen menig-
het bli med på å gjøre drømmer til 
virkelighet!

NOEN TALL OM 
FASTEAKSJONEN:FASTEAKSJONEN:FASTEAKSJONEN   

•  Fasteaksjonen er Kirkens 
Nødhjelps årlige innsamlingsak-
sjon. Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som jobber 
med katastrofehjelp, langsiktig 
utviklingsarbeid og påvirkning av 
holdninger og beslutninger.
•  Fasteaksjonen 2008 går av stabe-
len 11. mars og har fått navnet ”Fra 
drøm til virkelighet”. 
•  Fasteaksjonen er landets nest 
største dør-til-dør-innsamling, etter 
NRKs TV-aksjon.
•  I år setter fasteaksjonen fokus på 
mennesker som lever i skyggen av 
krig og terror.
•  Rundt 1100 menigheter deltar i 
aksjonen, og alle som vil kan melde 
seg som bøssebærer eller sjåfør ved 
å kontakte det lokale menighetskon-
toret.
•  40.000 konfi rmanter og voksne 
går med bøsse denne dagen.
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Bruk våre annonsører,
- de støtter oss !

BEGRAVELSESBYRÅBEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

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 – Transport - FjellsprengingGraving – Transport - Fjellsprenging

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 29 – Mob 944 83 721

AS Mobile
Oscarsgate 3, 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

Peis og fl isarbeider
Tlf: 35 59 04 11 - Mob: 95 84 53 60

KRISTELIG BOKHANDEL

SKIEN - TLF: 35 53 00 25
kriboo@frisurf.no

GJERMUNDSEN
Kunst & Rammer

Luksefjellvn. 201
Tlf. 35 59 03 89

Mobil 917 96 078
Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Alt innen tømrer- blikkenslager 
og enklere murarbeid

Kjetil Bjørnback: 920 69 336
 Finn Harald Stensrud: 950 65 089
 Frank Andersen: 951 41 481
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Nylende Byggsenter AS Nylende Byggsenter AS 
Gjerpensgt. 3, 3716 Skien 

Tlf. 35 90 54 20 - Fax 35 90 54 21

Luksefjellveien 30, 3716 Skien
Åpningstider: Man.-fre. kl. 8-14

Man.-tor. kl. 17-19. Lør.-Søn.: Vakttelefon
Sentralbord / vakttelefon: 35 50 64 40

Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

O W GUNDERSSEN
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

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

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20

Trenger du hjelp til maten?
Prøv vår cateringavdeling:

Lekker ferdigmat 
til alle anledninger!

Også stort utvalg i
allergi- og økologiprodukter

RISING
Telefon 35 90 58 20

Kverndalsgt. 6, 3717 Skien
Tlf: 35 90 57 90 - Vakttlf: 90 95 00 35

Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18
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Kirkens SOS i Tele-
mark fyller 30 år!
Det er menighetene 
i den norske kirken 
og Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke som 
eier oss. 

Sammen med 12 andre SOS-sentra i 
landet utgjør vi Norges største døg-
nåpne krisetjeneste. Vi er kirken som 
alltid er til stede for den som trenger 
noen å henvende seg til når livet er 
tøft.
Vi tar imot ca 550 henvendelser per 
døgn…. Det er våre fantastiske frivil-
lige medarbeidere som gjør jobben 
mulig.  Det er først og fremst dem vi 
vil hylle med vår feiring 1. og 2. mars. 

Mye av vårt jubileumsprogram er 
åpent for alle –  så både du som 
kjenner oss, og du som har lyst til å 
bli bedre kjent med Kirkens SOS er 
hjertelig velkommen!

Ellen Dahlgren Doksrød
fung. daglig leder

Kirken er der alltid!Kirken er der alltid!

PROGRAM LØRDAG 1.MARS 
Alt på lørdag skjer i Ibsenhuset
• Kl.10 Representantskapsmøte
• Kl.13 Seminar med Henrik Syse:
”Den gode samtalen – etikk og 
omtanke i møte med andre”
For alle/ingen påmelding 
• Åpen salgsutstilling:
 ”I mørke natt et lys kan tennes” 
   Kunstnere: Kaja Steen-Johnsen 
                og Tove Eriksen
• Kl.18 Festkveld for nåværende og  
  tidligere medarbeidere, samt invi-
  terte gjester. (Påmelding innen 15/2 
  til SOS-kontoret).

PROGRAM SØNDAG 2.MARS
• Kl.11 Jubileumsgudstjeneste i 
Skien Kirke
Ved Biskop Olav Skjevesland, og 
deltakelse fra Kirkens SOS og 
Kor Koselig fra Langesund. 

Kirkekaffe etterpå i Ungdomshuset

Alle velkommen!
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Formiddagstreff  - nå på tirsdager!
Formiddagstreffene på menighetshuset

fortsetter også i 2008, MEN VI BYTTER DAG !

Vi legger treffene til tirsdagertirsdager kl 10.30, tirsdager kl 10.30, tirsdager
og de arrangeres på følgende datoer:

26.2    Leif Isaksen og Stormkoret.

25.3    Marta Irene Eriksrød og Bjørg Holmbakken.

22.4    Gunnar Holtskog  og Mannskoret fra Hauges Minde.

20.5    Eldregudstjeneste kl 16.30 med påfølgende kveldsmat på 
           menighetshuset.

10.6    Svein Lindebø og Ole Andre Eliassen.

Alle er hjertelig velkommen!



Slekters gang
Døpte i Gjerpen
Marthe Ødegaard Sivertsen
Hedvig Kolbu Draugedalen
Victoria Ottersen Stensrød
Isabell Stensrød Thingstad
Håkon Follaug 
 (Olavsruinene i Bamble) 

Døde i Gjerpen
Daniel Myrvang f.1929
Per Marum f.1919
Kjell Johannessen f.1942
Ove Richard Engebretsen f.1920
Nina Hansen f. 1971
Morten Johnsen f. 1954
Martin Haugseter f. 1933
Sigrid Susaas f.1927
Nella Marie Knutsen f.1935
Elly Helene Berg f.1907
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FELLESMØTER
i GJERPEN

6.-9.mars6.-9.mars6
Hovedtaler blir i år 

Asbjørn Johansen 
fra Skien misjonsmenighet

Torsdag 6.mars kl.19.00 
på Sneltvedt bedehus: 
Schlãgermusikken og Ås musikkfo-
rening synger. 

Fredag 7.mars kl.19.00 
på Aas bedehus:
Pajo-koret synger.

Lørdag 8.mars kl. 11.00-13.00 
Seminar på Venstøp bedehus:  
Signe Marie Aaslund fra Skien dia-
konale senter. Enkel bevertning

Kl.16.30 Familiemøte på Betel: 
Sneltvedt Gospelkids og Trygve 
Wikstøl deltar. 

Søndag 9. mars Kl.11.00 . Felles-
gudstjeneste i Gjerpen kirke.
Jon Ultvedt taler. 
Sang av ”Gla’sang”. Nattverd. 

Opplegg for barna under gudstjenes-
ten. (På menighetskontoret v/kirken)

Kollekt på alle møtene. Overskuddet 
går til Skien diakonale senter. 

     ALLE ER VELKOMMEN !

Utleie av 
Menighetshuset:

Benytt våre trivelige lokaler til 
møter, fester, bursdager, konfi r-
masjon 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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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:
gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Sekretær:  Ranveig Moe (permisjon)
 Solveig Kvålen
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

Hjertelig takk!
til alle dere som er med på å støt-
ter utgivelsen av "Godt Nytt for 
Gjerpen", enten gjennom giroen som 
fulgte med julenummeret vårt, eller 
gjennom innskudd til gironummer 
2610.26.06174 via nettbank.

Menighetsrådet er avhengig av de 
bidragene som kommer inn, både fra 
leserne og fra våre trofaste annonsø-
rer. 

Vi håper du setter pris på bladet, og at 
du vil være med og støtte oss videre.
Vi setter også pris på forslag og ideer 
til stoff i bladet.
Kjenner du noen eller vet du om noe 
spennende som skjer i Gjerpen, vil vi 
gjerne ha det med.

Kom også med forslag til arrange-
menter i Gjerpen som du mener 
hører hjemme på nettsidene 
www.gjerpen.no:



Gjerpen menighets årsfest
i menighetshuset

søndag 6. april kl. 18.00
Tema: Trosopplæringen i menigheten
Menighetsrådet har utfordret alle utvalg og arbeidsgrener i menighe-
ten til å sende inn en kort (ca ½ A4-side) årsmelding på mail 
(gjerpen.menighet@skien.kommune.no) senest tirsdag 19. februar.
Disse legges ut i kirken på forhånd, slik at mest mulig av tiden på 
årsfesten kan benyttes til å samtale om temaet som er satt opp.

Vi håper fl est mulig av menighetens medlemmer blir med på årsfes-
ten og samtalen om dette viktige emnet.

Vel møtt!


