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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
Vi lar relieffet fra fronten av alteret i Gjerpen kirke pryde forsida av menig-
hetsbladet vårt denne gangen. Påsken er en fl ott tid, og dette fl otte kunstver-
ket kan hjelpe oss til ikke å glemme påskens egentlige innhold.
Bildet av pelikanmoren som hakker seg selv til blods for at ungene skal få 
drikke, er et tradisjonelt, men fortsatt like sterkt, bilde på at Gud gav seg selv, 
ved sønnen Jesus Kristus, for at vi skal få leve!ved sønnen Jesus Kristus, for at vi skal få leve!ved sønnen Jesus Kristus, f

Vær velkommen til møter og gudstjenester i påsken!
God påske!                                                                                                     ah

     Årg. 58



Gjerpen kirke:
16. mars Palmesøndag kl. 11.00 Gudstjeneste for store og små. Dåp.
    Offer: Barnearbeidet i Gjerpen menighet
20. mars Skjærtorsdag kl.18.00 Abrahamsen m/fl . Nattverd
    Offer: Normisjonen i Telemark
    Kveldsmat på Menighetshuset etter gudstjenesten
21. mars Langfredag kl.11.00 Lindebø.
23. mars Påskedag  kl.11.00   Høytidsgudstjeneste. Lindebø. Nattverd.
    Offer: Menighetens misjonsprosjekt.
30. mars 1.s.e.påske kl.17.00 Engnes.Offer:KIA. KIA-fest på menighetshuset.
06. april 2.s.e.påske kl.11.00 Diakonigudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd.
    Offer:Diakoniarbeidet.
   kl.18.00 Menighetens årsfest på menighetshuset
13. april 3.s.e.påske kl.11.00 Abrahamsen.Dåp.Offer:Menighetsarbeidet.
20. april 4.s.e.påske kl.11.00 Abrahamsen.Nattverd.
    Offer:Simentreff & Alf. Kirkekaffe i kirken.
27. april 5.s.e.påske kl.10.30 Konfi rmasjon. Lindebø. Offer: Menighetsarbeidet
   kl.12.30 Konfi rmasjon. Lindebø. Offer: Menighetsarbeidet
01. mai Kr.h.f.dag  Ingen gudstjeneste
04. mai 6.s.e.påske kl.11.00 Konfi rmasjon. Lindebø. Offer: Menighetsarbeidet 
11. mai Pinsedag kl.11.00 Misjonsgudstjeneste.Abrahamsen.Nattverd.
    Offer:Menighetens misjonsprosjekt.
18. mai Treenighetss. kl.11.00 Lindebø.Dåp.Offer:Diakoniarbeidet.
20. mai tirsdag kl.16.30 Eldregudstjeneste.Abrahamsen.Nattverd.
    Kveldsmat.
25. mai 2.s.e.pinse kl.11.00 Familiegudstjeneste.”Alle døptes dag.”
    v/Babytrall. Dåp. Offer: Babytrall.

Valebø kirke:
23. mars Påskedag kl.17.00 Høytidsgudstjeneste v/Lindebø
17. mai  kl.11.00 Familiegudstjeneste. Lindebø

Luksefjell kapell:
23. mars Påskedag kl.17.00 Høytidsgudstjeneste v/ Trond Engnes
17.mai  kl. 14.00 Familiegudstjeneste. Lindebø.
08.juni  kl. 11.00 Jubileumsgudstjeneste.Abrahamsen.
    Gjerpen gla´sang og Valebø-koret.
    Jubileumsoffer.

Vealøskapellet:
Prekenliste for Vealøskapellet fi nner du på side 12.

PREKENLISTERPREKENLISTER
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Besøk fra England
Da jeg var nokså ny i tjenesten fi kk jeg 
en dag besøk av Christopher Byworth 
fra England.
Grunnen til at jeg husker navnet etter 
snart 30 år, er den historien han for-
talte om sitt liv og sin egen vei til tro. 
Han hadde en akademisk utdannelse 
og karriere. 
-”Jeg er historiker av fag og har hatt 
oldtiden og antikken som spesialitet,” 
fortalte han. ”Selv regnet jeg meg som 
agnostiker. Jeg stilte meg åpen for alt 
og var tvilende til alt.”
-”Som historiker ble jeg nødt til 
studere kristendommens opphav. 
Da oppdaget jeg noe som kom til 
å forandre meg. Samme hvor langt 
tilbake jeg kom når jeg studerte 
urkristendommen, så slo det meg: 
Oppstandelsestroen var alltid en del 
av den kristen tro. Den oppsto ikke litt 
etter litt, men var selve drivkraften i 
den bevegelsen som vi kaller kristen-
dommen. De kristne var villige til å gi 
sitt liv for troen på oppstandelsen.” 
Som historiker ble han overbevist om 
at vitnene til oppstandelsen var til å 
stole på. Og derfra var det bare et kort 
skritt til tro: Jesus lever!

Brevet til Korint.
Historien om Jesus er virkelig. 
I det kjente oppstandelseskapitlet i 
1. Korinterbrev 15, skriver Paulus til 
menigheten om Jesu oppstandelse: 
”for først og fremst overgav jeg dere 
det jeg selv har tatt imot, 
at Kristus døde for våre synder etter 
skriftene, at han ble begravet,

at han stod opp tredje dag etter skrif-
tene, og at han viste seg for Kefas og 
deretter for de tolv.
Deretter viste han seg for mer enn fem 
hundre brødre på en gang…. 

(1.Kor.15.3-6)
Dette skriver Paulus i full åpenhet til 
menigheten, ca. 25 år etter at det hend-
te. Hvem som helst kunne sjekke om 
opplysningene var pålitelige. Paulus 
hadde ingen mulighet til å bløffe. 25 år 
er ingen lang tidsperiode når det gjel-
der å huske ting. 

Troens to sider.
Oppstandelsestroen har en troverdig 
side, en saklig side.  Derfor feirer vi 
påske og Jesu oppstandelse med stor 
frimodighet og med en følelse av rede-
lighet. Men troen har også en annen 
side: Den har en erfaringsside. 
Mange mennesker opplever at Jesus 
lever i dag. Han møter oss i dåp og 
nattverd. Gjennom bibelordet, felles-
skapet og bønnen.  

Jeg stiller meg  inn i rekken av men-
nesker som har erfart Kristus som en 
levende Herre og frelser. Jeg gjør det 
med stor ydmykhet overfor alle som 
kjemper uten å komme til klarhet i sin 
tro. Men jeg gjør det også i stor takk-
nemlighet. Påskemorgen er den beste 
dagen i året. Kristus er det beste som 
har hendt, ”han har tilintetgjort døden 
og ført liv og udødelighet fram i lyset 
ved evangeliet…” 2.Tim.10 

God påske!   
Thor Egil Abrahamsen

sokneprest

Han har tilintetgjort døden...

3



4 Godt nytt for Gjerpen

”Det er så gøy 
med faste og 
påske,” kom-
menterte en 
åttende-klas-
sing, ”- for det 
er så mange 
rare dager der.” 

Og det har han jo helt rett i. 
”Feitetirsdag”, ”Askeonsdag” og 
”Palmesøndag” høres ”rarere” ut enn 
”Lille-julaften” og ”Julaften”.

Fastetiden
begynner onsdag i den syvende uken 
før 1. Påskedag og varer i 40 dager. 
Søndagene er trukket i fra. Tiden er 
til minne om de 40 dagene Jesus fas-
tet i ørkenen. I Bibelen er 40 et tall 
som tradisjonelt er knyttet til disiplin, 
hengivelse og forberedelse. Fasten ble 
tidlig pålagt som en religiøs plikt. Opp 
gjennom århundrene har troende spist 
mindre og utført fromme handlinger i 
fastetida. 

Rekken av ”rare dager” begynte med 
”Fleskesøndag”, Fastelavnssøndag. 
Så fulgte ”Blåmandag” 
og  ”Feitetirsdag”, dagen før 
”Askeonsdag”. 

Fleskesøndag
skulle det spises ni ganger i hvert 
hjørne av stua, noe som skulle gi mat i 
huset hele året. Hovedretten på denne 
søndagen var stekt fl esk og feit suppe 
med melboller. 

Blåmandag
Ikke rart det ble ”Blåmandag”  dagen 
etter. ”Dagen derpå” hendte det nok at 
noen forsømte arbeidet. 

Den opprinnelige årsaken til beteg-
nelsen ”Blåmandag” er  imidlertid et 
rituale kirken hadde der det ble lagt et 
blått klede over alteret. 

Feitetirsdag, 
den siste tirsdagen før fastedagene, 
skulle også brukes til å fylle opp med 
kraftig kost. Melkemat, egg og melmat 
stod på menyen før de magre fasteda-
gene kom. 
Fastelavnsbollen er rester av disse 
fråtsende tradisjonene. Ei skikkelig 
fastelavnsbolle skulle være stappet 
med krem og mandelfyll. Helst med 
en kremklatt på toppen!!

Askeonsdag
har vært en ”trist dag”. Da skulle man 
minnes menneskets dødelighet. I den 
katolske kirke inngår et rituale denne 
dagen der presten tegner et askekors 
på den troendes panne. Malingen er en 
blanding av vann og asken fra fjorår-
ets palmeblader som brennes få dager 
før Askeonsdagen. Mens liturgen teg-
ner korset, uttaler han ofte: «Kom ihu, 
menneske, at du er støv og skal vende 
tilbake til støv; gjør bot så du kan ha 
evig liv». 

Dette minner om den gamle tradisjo-
nen med å drysse aske på hodet som 
et symbol på anger overfor Gud. Det 
leser vi om fl ere ganger i Bibelen. 
(Job. 42.6, Luk. 10.13)

Faste 
er vanlig innen mange religioner. 
Fellestrekk er at de troende bruker 
tid til refl eksjon, bønn, åndelig forny-
else, renselsesprosesser og botgjøring. 
Fasten skjer på ulike måter, men van-
ligvis avstår man fra mat og drikke fra 

Fastetidens og påskens "rare dager"
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soloppgang til solnedgang. Fasten har 
ulik lengde, innhold og ritualer i de 
forskjellige kirkesamfunn.

Den stille uke 
varer i våre dager fra Palmesøndag til 
1. Påskedag. I denne uken, som også 
blir kalt ”Den hellige uken” eller ”Den 
store uken”, skulle man før i tiden 
ikke ringe i kirkeklokkene og heller 
ikke bruke orgel. Noe feilaktig buker 
vi betegnelsen ”Påskeuken” på dette 
tidsrommet. Men det er tiden fra 1. 
Påskedag til 2. søndag i påsketiden 
som har denne betegnelsen.

Palmesøndag 
feirer vi til 
minne om 
Jesu inntog 
i Jerusalem. 
Derfor har denne festdagen et palme-
blad som symbol, tegnet for seier. På 
denne søndagen som alle andre sønda-
ger i fastetiden kunne man spise som 
normalt.

Skjærtorsdag 
har et vinbeger og et 
brød som symbol, til 
minne om at Jesus 
innstiftet nattverden 
denne dagen. ”Skjær” 
kommer av det gamle 
ordet ”skir”, som betyr ren. Jesus vas-
ket disiplenes føtter denne kvelden. 
I norsk tradisjon har det vært vanlig 
å rense/vaske seg etter askeonsdag, 
da man strødde aske i håret. I gamle 
dager lå som tidligere nevnt, seks uker 
før Skjærtorsdag. 

Skjærtorsdag skulle det ikke brukes 
kniv eller øks fordi man tenkte at Jesus 
kors ble tilvirket på denne dagen. 
Heller ikke skulle kvinnene bruke 

strikkepinner. Begge deler ville minne 
Jesus om det vonde som skjedde ham.

Langfredag, 
dagen da Jesus ble 
korsfestet, har torne-
kronen som symbol. 
Den minner om Jesu 
lidelse.
Som et uttrykk for 
medfølelse var det (og i noen deler 
av verden er det fortsatt) mange som 
piner seg selv denne dagen, med alt fra 
piskeslag og korsfestelse til småstein i 
skoene. 
Våre forfedre påla seg å utføre det 
tyngste arbeidet de kunne fi nne på 
denne dagen.

1. Påskedag, 
kirkens store festdag, dagen Jesus stod 
opp fra de døde, har fl ere symboler: 

Et nakent kors. 
En åpen grav. 
Ei skinnende 
sol. 

Alle et uttrykk 
for at livet er 
tatt tilbake. 
Livet har seiret. Seljas gåsunger som 
vi smykker bordene med, egget og 
påskekyllingene er også symboler på 
det nye livet. 

Fremdeles er det mange som søker 
opp på fjellet tidlig, tidlig denne 
morgenen for å se ”sola danse” av 
glede. På denne festdagen er lysene og 
blomstene som ble båret ut av kirken 
Skjærtorsdag kveld, tilbake på alteret. 
Kirkeklokkene jubler. Og menigheten 
fryder seg. ”Påskemorgen slukker sor-
gen, slukker sorgen til evig tid.”

køs
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Sprudlende 
sangglede på 
misjonsfesten 
i januar
Menighetens mis-

jonsfest ble avviklet søndag 27. januar. 
Det ble en samling til stor inspirasjon 
der Madagaskar sto i sentrum. To unge 
gutter fra Madagaskar bidro med sang 
og vitnesbyrd.

Gasserne har lange navn.Gasserne har lange navn.
Gutten til høyre heter Rakotondrainy 
Richard Andre og gutten til venstre 
heter Randrianandrasana Bruno Jacky. 
De er i Norge som fredskorpsdeltakere 
fra Madagaskar og har sitt arbeid på 
DELK sin skole i Tønsberg.
De er begge utdannet lærere og 
har undervist lærerstudenter på 
Madagaskar.

Store gaver til menigheten.
I 2007 mottok Gjerpen menighet to 
større pengegaver på kr. 20.000.- og 
kr.80.000.- Menighetsrådet har ved-
tatt å sette av gaven på kr. 80.000.- til 
fremtidig lønn for barne- og ungdoms-
arbeider som vi arbeider med å få til-
satt i en mindre stilling.

”Brakkeskole” bak kirken?
Gjerpen skole skal bygge nytt. Det 
sysles med planer om å anlegge en 
midlertidig ”brakkeskole” nord for 
parkeringsplassen ved kirken. I skri-
vende øyeblikk vet vi ikke hva det blir 
til, men dersom planene blir satt ut i 
livet vil menighetens som motytelse 
får asfaltert og utvidet parkeringsplas-
sen, noe det er et stort behov for.

Jubielumsfeiring i Luksefjell.
Programmet for jubileumsfeiringen i 
Luksefjell kapell, søndag 8. juni er i 
store trekk klart.
Kl.11.00 blir det jubileumsguds-
tjeneste i kirken der biskop Olav 
Skjevesland taler. 
Etter gudstjenesten går vi bort til gren-Etter gudstjenesten går vi bort til gren-
dehuset der det serveres elgsuppe, kaf-
fe og kaker. Her blir det også anled-
ning til hilsener og det legges opp til 
aktiviteter for barna.
Valebø bygdekor og Gla’sang fra 
Gjerpen deltar under jubileumsfeirin-
gen. Det arbeides med å få gitt ut et 
lite skrift i forbindelse med 150-års-
markeringen. 

Oppslagstavla

De gassiske lærerne Bruno Jacky (tv) 
og Richard Andre sang og vitnet på 
misjonsfesten i Gjerpen menighetshus



7Godt nytt for Gjerpen

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 slutten av 
mai. Siste frist for innlevering av stoff 
er fredag er fredag er 9. mai. 
Send helst med bilder! 
Se også internett: www.gjerpen.no 

Økt gudstjenestedeltakelse på 
Vealøskapellet.
Vealøskapellet feiret i fjor sitt 50-årsju-
bileum. Styret i kapellet kan se tilbake 
på et godt jubileumsår. Oppslutningen 
om gudstjenestene viste en pen økning 
fra året før. I gjennomsnitt deltok 35 
personer ved hver gudstjeneste (da er 
jubileumsgudstjenesten holdt utenom).
Det ble gitt gaver til kapellet slik at 
driften kom ut med et lite overskudd på 
kr.7.514.-
I inneværende år blir det aktuelt å 
reparere en råteskade i østveggen. 
Dette blir en nokså omfattende repara-
sjon og en er usikker på kostnadene. 
I forbindelse med reparasjonen er det 
meningen å sette inn et stort vindu bak 
alteret slik at ”menigheten” får naturen 
og Vealøstoppen som ”altertavle”.
På årsmøtet 11. februar ble Bjørn Erik 
Høgseth valgt til formann for styret for 
Vealøskapellet.
Øvrige styremedlemmer er: Erik 
Borgestad, Torgunn Gurholt, Tor 

Mustvedt, Gunleik Lofthus og Ivar 
Mustvedt.

Skjærtorsdag
Gudstjenesten legges til kl.18.00 på 
Skjærtorsdag. Etter gudstjenesten er 
hele menigheten innbudt til kvelds-
mat på menighetshuset. Kveldsmat 
og gudstjeneste skjer i samarbeid med 
Normisjon i Gjerpen.

Flerkulturell gudstjeneste.
Merk deg søndag 30. mars. Da arran-
gerer vi fl erkulturell gudstjeneste i 
Gjerpen kirke kl.17.00. Vi får besøk 
av en gruppe fra KIA (Kristent 
Interkulturelt Arbeid) som vil fortelle 
om sitt arbeid blant innvandrere her 
i Skien. Vi har også vært så heldig å 
få med oss et friskt og fargerikt kor, 
”Messiah Blessing Choir”. Etter guds-
tjenesten innbys alle til kveldsmat på 
menighetshuset.

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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Hver onsdag gjennom de fl este av 
årets måneder samles en gjeng på 15-
20 ungdommer på Aas bedehus. 
Med et støynivå langt over det for-
svarlige beleirer de de fl este av husets 
rom og fyller det med aktiviteter av 
nærmest sagt alle slag. 
Onsdagen vi er på besøk, er det et 
gedigent Pita-måltid som er høyde-
punktet.

Vi avbryter vi en engasjert kokkegjeng 
på kjøkkenet:
- Hvorfor er dere med på UG? 
- Fordi det er moro her vel!!
- Og så er det en kristen klubb, altså.
Svarene kommer spontant og opprik-
tig. Men når vi vil ha en utdyping av 
svarene, går det treigere. 
Det er moro. Punktum. 
Og så er det andakt. Punktum

Og slik har 
det vært dette 
året og i fjor 
og mange, 
mange år før 
det. Det er 
lenge siden 
det var noe 
merkelig med 
å ha det moro 
og samtidig 
høre Guds 
ord.

Antallet medlemmer har variert fra 3-4 
til 25-30, men forskjellige ledere har 
stått på, trofaste og utholdende. 
Ja, utholdenhet trengs, for det er ikke 
alltid like lett å få ro under andaktene 
eller når ting skal forklares. 
Var barn og ungdom roligere før?

Men i kveld er de kommet igjen. 
Denne gangen altså til Pita. Og det er 
kjempetøft. Og forberedelsene går i 
stort tempo og med vann i munnen. 
Dette skal bli godt. Ledere og hjelpe-
ledere svinser og svanser innimellom, 
og gir råd og vink. Og godlukt fyller og gir råd og vink. Og godlukt fyller 
kjøkkenet og brer seg til Storesal og 
Lillesal og ned i peisestua.

- Kommer dere igjen neste onsdag da? 
- Klart det! Da skal vi ha fi lm.

køs

Moro på Aas bedehus

Selvlaget pSelvlaget pS itamat er en populær programpost på UG 
denne onsdagskvelden på Aas bedehus.

  Og enda er det plass til fl ere....!
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Celebration er et kristent ungdoms-
arrangement som holdes en gang i 
måneden, dette året i Nenset Kirke! 

Celebration arrangeres av C-Team 
som er ungdommer hovedsaklig fra 
Gulset Menighet, Nenset Menighet og 
Acta Normisjon.

Samlingen begynner klokka 20:00, og 
varer fra 1,5 til 2 timer, etter dette er 
det Kafe og mulighet til å være sosial 
og prate med venner. 

Celebration er et tilbud som samler 
ungdom fra hele Grenland. Dersom du 
er interessert i å bli med på dette kan 
du ta kontakt se på internettsida: 
www.normisjon.no/telemark.

Vi håper du vil benytte giroen som er 
stiftet inn i midten av bladet til å gi din 
gave til menighetsarbeidet i Gjerpen.

Hvis du ikke angir noen spesiell del av 
menighetsarbeidet på denne giroen, vil 
beløpet denne gang gå til diakoniar-
beidet i menigheten. Et stort og viktig 
arbeid som kommer mange til gode.

Du kan selvfølgelig også benytte 
nettbank og sende beløpet til kontonr. 
2610.26.06174 på den måten!

Celebration 
- et tilbud til ungdom i Grenland

Kunngjøring:

"Dåpsopplæring 
i en ny tid"

Svein Lindebø, 
Jan Sørbø og  

Inger Marie Norendal 
innleder til samtale under

ÅRSFESTEN
for Gjerpen menighet
  i Gjerpen menighetshus
søndag 6. april kl 18.00

Det blir også:
 - Årsmøtesaker.
 - Bevertning
 - Sang av Gla’sang.  
(Saker som ønskes tatt opp
på årsmøtet må meldes i god tid til 
Astrid Flatin, tlf. 35520906)

Årsmelding og regnskap blir langt 
ut i kirken søndag 30.mar og 6. 
april eller hentes på menighetskon-
toret. 
Du fi nner den også på menighetens 
internettsider http://www.gjerpen.no
NB. Årsmelding og regnskap blir 
ikke lest opp på årsmøtet denne gan-
gen. Vi forutsetter at alle har lest det 
på forhånd.

VELKOMMEN TIL ÅRSFEST
OG TIL SAMTALE OM ET VIKTIG 
TEMA FOR MENIGHETSLIVET 
FREMOVER. TA DEL DU OGSÅ!

Gi din gave!
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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 - 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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Sportsandakten på Vealøskapellet starter kl. 12. 
Det er enkel kafeteria med bl. a. salg av vafl er, 
kaffe og mineralvann før og etter gudstjenesten. 
16. mars   Palmesøndag kl. 12.00 Anlaug Haraldsen
20. mars  Skjærtorsdag  kl.12.00 Nattverdgudstj.
24. mars 2. påskedag kl.12.00 Kjell Ivar Øya 
30. mars 1.s.e.påske kl.12.00 Terje Hærås 
6. april 2.s.e.påske kl. 12.00 Frelsesarmeen 
13. april 3.s.e.påske kl. 12.00 Speidermusikken
20. april 4.s.e.påske kl. 12.00 Erik Nordgren 
27. april 5.s.e.påske kl. 12.00 Reinhardt Enggrav. Sneltvedt Gospelkids
Kristi himmelfartsdag
4. mai 6.s.e.påske kl. 12.00 Elisabeth Eriksen Levi
Pinse
18. mai Treenighetssøndag kl.12 Gunnar Holtskog 
25. mai 2.s.e.pinse Kjell Rugkåsa m/ nattverd 
1. juni 3.s.e.pinse Morten Askjer 

Prekenliste
Vealøskapellet:Vealøskapellet:V

Formiddagstreff  - nå på tirsdager!
Formiddagstreffene på menighetshuset
fortsetter, MEN VI HAR BYTTET DAG !

Treffene er på Treffene er på T tirsdagertirsdager kl 10.30, tirsdager kl 10.30, tirsdager

og de arrangeres på følgende datoer:

25.3    Marta Irene Eriksrød og Bjørg Steinbakken.

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.

Velkommen til treff!Velkommen til treff!V
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Menighetens misjonsdag.
1. pinsedag, 11. mai, står i misjo-
nens tegn. Vi får besøk fra Det nor-
ske misjonsselskap denne dagen 
og legger opp til gudstjeneste med 
nattverd og innslag om misjon. 
Gjerpen menighet støtter som kjent 
et diakonalt prosjekt på Antsirabe på 
Madagaskar. Offeret denne søndagen 
går til dette prosjektet.

Babytrall.
Babytrall i Gjerpen har vært en stor 
suksess. I disse dager avsluttes to 
gruppe, hver med ca. 12 barn. Nytt 
babytrall starter opp igjen mandag 9. 
mars. Ring 41 45 66 45 for påmel-
ding eller orientering

Menighetsweeken til høsten.
Vi planlegger menighetsweekend 
til Fjordglimt i Bamble, lørdag til  
søndag,  6. og 7. september. Nå er vi 
ute etter villige hender som har lyst 
til å bli med i planlegging og gjen-
nomføring av weekenden. Har du lyst 
til å gi oss en håndstrekning, så ring 
91694741. 

Eldregudstjeneste med kveldsmat 
på menighetshuset.
Tirsdag 20. mai kl 16.30 arr.ange-
rer diakonien Eldregudstjeneste i 
Gjerpen kirke. Gudstjenesten blir ved 
sokneprest og diakon, og vi håper å få 
med Aas Musikkforening.

Bønnerommet
på menighetskontoret er åpent hver 
tirsdag kl.15.30-16.00. 

OppslagstavlaOppslagstavla (forts.) Trekning i Diakoniens Skrapelotteri 
høsten 2007:
  1. Hotellweekend for 2, Astrid Flatin
  2. Veggteppe, Birger Venheim
  5. Bilpakke Sandefj./Str.stad, Per Arne Solvang
  7. Gavekort fra Milba, Solveig E. Bru Olsen
10. Gavekort fra Meny, Marit Tufte
11. Fotpleie hos I. D. Lauritsen, Hedvik Hågan
12. Keramikkbilde J.P. Bratsberg, 
      Ragnar Bjerketvedt
14. G.kort gullsmed Christoffersen, Helga Gulset
15. Gavekort Hoels Hageland, Birger Venheim
16. Tegning av K Christensen  
17. Hårvippe, Ranveig Moe
24. Bilvask på Texaco, Astrid Flatin
26. Bilvask på Texaco, Anna E. Anmarkrud
27. Bilvask på Texaco, Sverre Olsen
Lotteriet gav oss  en nettoinntekt på kr 26 395,-. 
Hjertelig takk til alle loddkjøpere!

Fasteaksjonen tirsdag 11.mars
Aksjonens tema i år er: Fra drøm til virke-
lighet, med fokus på mennesker som lever 
i skyggen av krig og terror. Som tidligere 
år er det årets konfi rmanter med foreldre 
som spesielt engasjeres. 
Ta godt imot bøssebærerne!

Diakonigudstjeneste – ny dato!
Diakonigudstjenesten som var annonsert 
i forrige nr av ”Godt nytt” blir ikke 20.04, 
men søndag 06.04. Gudstjenesten blir ved 
sokneprest Abrahamsen og diakon Evensen. 
Mannskoret fra Hauges Minde, og 
medlemmer fra diakoniutvalget deltar.

Åpen kirke.
Vi minner om åpen kirken, hver første 
mandag i måneden kl.20.00-21.00. 
Stillhet og resitasjon (lesing fra Bibelen)
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Søndag 27. april kl. 10.30:Søndag 27. april kl. 10.30:
Mats Semb Berge
Ingrid Sannes Bjerketveit
Julie Skogen Claussen
Kaja Rugstad Haugen
Kristine Henriksen
Bjørnar Schønning Holtskog
Hedda Slevikmoen Høgli
Robert Hegna Jansen
Martin Laurantsen
Thea Dale Lauritsen
Hanne Lifjeld
Stine Lundberg
Nicolas Kise Lunde
Malin Bøydler Sandven
Kristhine Elise Solberg
Ole Tveit Stenseth
Sindre Kallevik Stubberød
Martine Taalesen
Simen Leikvoll Ødegård

Søndag 27. april kl. 12.30Søndag 27. april kl. 12.30
Andrea Frogner Bekkevold
Susanne Brennseter
Kine Løberg Eggesvik
Martine Vinje Engebretsen
Ida Christine Foss
Kristoffer Gallefoss
Vilde Fjeldavlie Gudmundsen
Fredrik Hegna
Torbjørn Fossum Heldal
Maria Helstad
Torodd Skonseng Høiås
Thomas Jensen
Henriette Jonassen
Johan André Aarstrand Kirste
Rene Nygård Kværnø
Thomas Larsen

Caroline Lunde
Karoline Løkken
Annette Melleby
Kine Limi Meen
Marius Nærum Narmoe
Ida Marie Oterholt
Mari Thommesen
Silje Bigset Thormodsrød
Charlott Madeleine Utzig
Erik Nicolai Wold

Søndag 4. mai kl. 11.00Søndag 4. mai kl. 11.00
Kristian Bergland
Benjamin Wold Birmanis
Benedicte Christensen
Kristoffer Eikrem Eliassen
Tina Glomsrud Endresen
Vilde Haugen
Marie Haukenes
Line Cecilie Haugen Herre
Thommas Fredriksen Holtsdalen
Sjur Borge Hovi
Magnus Hovland
Erik Hernholm Haatveit
Jon Inge Mesics Kleven
Merete Schei Klomsten
Alexander Trættø Marker
Mats Moldskred
Anniken Gjærum Olsen
Sihren Christina Sagvolden
Elise Skyer
Marie Skyer
Daiton Norgueira De Alemeida 
Fredrik Teigen
Magnus Tvedt
Alexander Vale

Konfi rmanter i Gjerpen kirke 2008Konfi rmanter i Gjerpen kirke 2008

Stenbakk
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Slekters gang
Døde i Gjerpen
Anne Mydland f.1919
Ingebjørg Synnøve Dahle f.1925
Evelyn Broby f.1927

Guren Alf Glomlien f.1929
Bjørn Andreas Paulsson f.1923
Olaf  Arnaold Solberg f.1921
Kaare Nils Holmberg f.1917
Olav Bakli f.1916
Leif Magne Seime f.1940
Rolf Dagfi nn Aas f.1924

Døpte i Gjerpen
Berit Marie Thorsen Stokkeland
Linnea Oterholt Langen

Lukas Christensen Bakke
Sondre Fibiger Refvik
Philip Landsverk-Gonsholt
Håvard Kvennodd
Markus Jensen
Philip Severinsen Solhaug

Vigde i Gjerpen:
Siv Kristin Klem og 
             Jan Rune Sigurdsen
Mariann Sandersen og Knut Kenneth 
              Ballestad (Luksefjell kapell)

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

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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



Påskeverksted - en fi n tradisjon

Bildet er fra påskeverkstedet på menighetshuset i fjor. 
Kanskje du også blir med i år?

Det blir PÅSKEVERKSTED for barn i menighetshuset 
lørdag før Palmesøndag (15.mars) kl. 11.00 - 13.00
For 2. år på rad innbyr vi alle barn (og 
alle andre med sans for påskepynt og 
kristne familietradisjoner) til å bli med på 
et lite påskeverksted på Gjerpen menig-
hetshus, lørdag 15. mars kl.11.00-13.00. 
Vi maler egg og lager påskelandskap som 
skal stilles ut i kirken. Barna får også 
lage noe de kan ta med seg hjem.
Vi serverer boller, kaffe og saft. Det er en 
fordel om de minste har med seg en vok-
sen til påskeverkstedet.

Kanskje har du planer om å lage et lite 
påskelandskap hjemme i stua di eller på 
påskehytta i år?
Bli med oss "palmelørdag" og få tips og 
ideer til hvordan dette kan gjøres!
Påskens svar på "julekrybbene" er en fi n 
måte å minne både små og store på hva 
påsken egentlig dreier seg om.

           Velkommen!
- og lykke til på "hjemmebane" også!


