
Første søndag i november feirer vi 
Allehelgensdag. 
Søndag 2. november inviterer 
Gjerpen menighet alle som har mistet 
noen i Gjerpen til Allerhelgensguds-
tjeneste kl. 11.00. 

Fredag 31. oktober er det 
Allehelgenskonsert i Gjerpen kirke 
kl. 19.00. 
På Sneltvedt bedehus arrangerer 
Sneltvedt Normisjon temamøte om 
kvelden
søndag 2. november kl. 19.00, hvor 
sykehusprest Terje Thalseth Gunder-
sen deltar. 
Tema for kvelden er ” Alt ble med 
ett så stille”. Temaet er hentet fra 
Svein Ellingsens salme. Svein El-
lingsen skrev salmen ”Alt ble med 
ett så stille” til et ungt par som hadde 
mistet sitt barn.

Terje Thalseth Gundersen er syke-
husprest ved Sykehuset Telemark. 
Han har lang erfaring i dette som de 
fl este av oss ville kalle et tungt og 
krevende yrke. Sykdom, død, sorg og 
savn er noe mange av oss helst ikke 
vil tenke på og snakke om. Men de 
fl este har møtt eller vil møte en slik 
situasjon på en eller annen måte.

- Hvordan er folk forberedt på det 
som møter dem på et sykehus?
- Det er så forskjelling. Noen er vant 
til sykdom og noen er veldig over-
raska over å bli syke. Sykdom har 
på mange måter ikke noen plass i 
samfunnet 

- Hva anser du å være din viktigste 
oppgave som sykehusprest?
- Å være der folk er i en vanskelig 
situasjon. Å være en samtalepartner 

4 Godt nytt for Gjerpen

Allehelgensdag i Gjerpen

      Alt ble med ett så stille, 
      livet er helt forandret. 
      Døden har banket på vår dør 
      og sorgen har fylt hvert rom. 

      Hvor det er tungt å miste 
      en vi så høyt har elsket! 
      Å, hvilken tomhet over alt, 
      vårt savn er så vondt og sårt. 

      Mange er våre tårer, 
      her, blant de tusen spørsmål. 
      Gud, du som ser vår dype sorg, 
      vi ber deg: vær du vår trøst! 

      Vær hos oss midt i savnet, 
      omslutt oss med din omsorg. 
      Gud, ta vår smerte i din hånd, 
      så uro kan bli til fred. 

      Du som er trøstens kilde, 
      la oss få tro i sorgen: 
      tro at vi alltid er hos deg, 
      vår Herre i liv og død. 
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enten det er menneskelige spørsmål 
eller trosspørsmål.

- Hva gjør sorg og savn med mennes-
ker, slik du opplever det?
- Først setter det folk helt ut. Men 
mange opplever at de vokser på det 
etter hvert. 
Det følger gjerne mange sterke re-
aksjoner - også sinne og fortvilelse. 
Det er sterke følelser i sving i slike 
vanskelige situasjoner. 
Sorg er også en følelse, som hjelper 
oss å gi slipp på noe.

- Betyr det kristne håpet og evig liv 
mye for mennesker i sorg?
- Ja, for fl ere enn en skulle tro. Jeg 
kaller det ofte for den skjulte tro. 
Svein Ellingsen skrev salmen ”Alt 
ble med ett så stille” til et ungt par 
som hadde mistet sitt barn. Med bak-
grunn i eget liv kunne han i salmen 
sette ord på den store smerten og ut-
trykke en bønn om trøst.            nts

Det er sportsandakt på Det er sportsandakt på Det er s

Vealøskapellet 
søndager kl. 12.00

Talere denne høsten:
19.10 Øyvind Drangsland
26.10 Terje Hærås
02.11 Håkon Vold
09.11 Torleif Bruseland
16.11 Terje Talseth Gundersen
23.11 Gunnar Prestegård
30.11 Analug Haraldsen
07.12 Arne Hersdal
14.12 Jostein Gjærum
21.12 Asgeir Høgli
28.12 Kjell Lofstad
Enkel kafeteria med salg av vafl er, 
kaffe og mineralvann før og etter 
gudstjenesten.
Parkering ved Lensmannseter, 
deretter 1/2 - 1 times "fottur".

VELKOMMEN - GOD TUR!

Utleie av Menighetshuset

Benytt huset til fester, møter, burs-
dager, konfi rmasjoner mm. Priseks.: 
    Storsalen m/ kjøkken kr. 1400,-
    Peisestua m/ kjøkken kr. 900,-
Prisene dekker renhold og oppvask. 
Bestill huset hos Grethe og Bjørn 
Solbakken, tlf. 35 59 01 69.


