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VelkVelkV ommen til nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til nytt nummer av "Godt Nytt for
En stor del av dette nummeret er viet temaet døden. Løvet faller og det går 
mot allehelgensdag, med etterhvert ganske solide tradisjoner for minne-
gudstjeneste, lystenning og mange personlige minner. 
Men livet går videre. Og vi synes det er så hyggelig å kunne dele ut kirke-
bøker til alle 4-åringer i Gjerpen, at vi tillater oss å pryde forsiden av bladet 
med "fremtidsgenerasjonen"!
Og både ung og gammel er selvfølgelig velkommen til å være med på Blå- 
Kors-innsamling, høstmarked og mange andre omtalte arrangementer!      ah

Årg. 58



Gjerpen kirke:
19. okt 23.s.e.pinse kl.11.00 Gjerpen menighetshus: Abrahamsen. Dåp.  
    Gullkonfi rmanter. Sang: Gla'sang.
    Offer til TV-aksjonen (Blå Kors)
23. okt. torsdag kl.19.00 Temakveld på Betel (Gjerpen misjonsmenighet)
    v/redaktør i Vårt Land, Erling Rimehaug:
25. okt. lørdag kl.11.00 - 14.00: Høstmarked for diakonien.
     Sted:Menighetshuset
26. okt. Bots- og beded. kl.11.00 Engnes. Etter gudstjenesten: 
    Kirkekaffe og samtale hos Bjørnar Gundersen.  
   kl.19.00 Konsert. Porsgrunn Soroptimistklubb.
    Bratsberg Amt.Canto Libre
31. okt. fredag kl.20.00 Allehelgenskonsert.
  2. nov.  Allehelgensd. kl.11.00 Lindebø. Minnemarkering og nattverd. 
    Offer til Gjerpen menighet. Korsang.
  9. nov. 26.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen og Stig Magne Heitmann. Nattverd.
    Offer:Åpne Dører. Kirkekaffe i kirken
12. nov. onsdag kl.19.00 Diakoniens temakveld ved Kari Ripegutu
16. nov. 27.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Menighetens misjonsprosj.
23. nov. Siste søndag kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer:Israelsmisjonen.
  i kirkeåret  Kirkekaffe i prestegården
30. nov. 1.s.i advent kl.11.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen. Dåp.
    Adventsspill. Skolekorps. Offer:Barn-og ungd.arbeid 
  3.des. onsdag kl.18.00 Julesang i adventstid. Fellesmøtekonsert. 
    Sang: Drops, Gla´sang, Aas musikkforening,
     Schlägermusikken. Andakt: Bergliot Støyle
  7.des. 2.s.i advent kl.11.00 Lindebø. Nattverd. 
    Offer: Menighetens misjonsprosjekt  
14.des. 3.s.i advent kl.11.00 Abrahamsen. Dåp.Offer:Menighetsfakultetet  
     Korpskonsert
Valebø kirke:
26.okt. Bots- og beded. kl.11.00 Lindebø
16.nov. 27.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd
30.nov. Siste.s.i kirk.år kl.17.00 Lindebø. Lysmesse

Luksefjell kapell:
16.nov. 27.s.e.pinse kl.13.30 Abrahamsen. Dåp

PREKENLISTERPREKENLISTER
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Livet er fullt av oppdagelser. Uventede 
oppdagelser. Når vi var små oppdaget 
vi nye ting hver dag. Både gode og 
dårlige oppdagelser. Tenk deg et barn 
som akkurat har blitt stort nok til å 
oppdage jula – at han eller ho får pak-
ker og at kanskje julenissen kommer. 
Eller oppdagelsen når man fi nner ut at 
det er noe veldig muffens med julenis-
sen... 
Oppdagelser er en del av livet. Men 
hadde det ikke vært kult å gjøre noen 
virkelig store oppdagelser? Som noen 
gamle ruiner, eller å ha vært den som 
oppfant elektrisiteten? 
Men det er også gøy å gjøre små 
hverdagsoppdagelser som å besøke 
nye land, oppdage musikk, høre san-
ger som minner deg om ting som har 
skjedd tidligere. Eller hva med når du 
oppdager en femtilapp i vinterjakka 
første dagen du har den framme siden i 
fjor. Det er en god oppdagelse.

Hvis du ser ut av vinduet ditt vil du 
oppdage at nå er det høst. Løvet faller 
ned fra trærne, og det blåser kanskje 
mer enn vanlig. Noen steder er det til 
og med storm som gjør store skader og 
gjør folk redde. Også i Bibelen var det 
storm, og menneskene som fi kk opple-
ve den var også redde. I Markus 4 står 
det om at Jesus var i båten sammen 
med disiplene da stormen kom, men 
Jesus lå og sov. Da de vekket han og 
var redde beordret bare Jesus sjøen 
om å være stille. Så sa han til dem: 
«Hvorfor er dere så redde? Har dere 

ennå ingen tro?» Kanskje disiplene da 
oppdaget at Jesus har kontrollen?

Vi kan ofte glemme at Gud – skaperen 
av universet – har kontrollen, og at når 
vi sitter i hans båt, trenger vi ikke være 
redde. 
Det kan plutselig dukke opp ting i liv-
ene våre som ikke er så gode, enten 
der er storm eller noe annet, mer hver-
dagslig. Og da, midt oppe i det, må vi 
ikke glemme å rope på Jesus – for han 
er der, og hvis vi roper på ham vil han 
stille stormene i våre liv. Jeg vet ikke 
om du har oppdaget alle de fi ne farge-
ne som kommer når det er høst. Løvet 
som visner og dør er jo så vakkert. Og 
på samme måte som Gud er en del av 
høsten i naturen, er han også en del av 
våre liv, enten vi er i vårt livs vår eller 
høst. Og om vi bare ser oss om, så vil 
vi nok oppdage at han er der. 

Bergljot Støyle

En viktig oppdagelseEn viktig oppdagelseEn viktig o
Bergljot 
Støyle er 
kateketvikar 
i Borgestad 
og Gjerpen 
menigheter 
skoleåret 
2008-2009.

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

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



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 
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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.
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Barnehage-
gudstjeneste
Tirsdag 2.desember 
kl.10.30 innbyr vi 
alle barnehager i 
Gjerpen til en ad-

ventsamling i kirken.
Dette er en årviss tradisjon som har 
hatt god oppslutning. Etter samlingen 
i kirken kan de som ønsker det bli med 
bort på menighetshuset til kaffe, saft 
og pepperkaker.
Kateketvikaren vår; Bergljot Støyle, 
har ansvar for opplegget i samarbeid 
med prestene.

Speidergudstjeneste
”Speidernes Venner” i Skien, plan-
legger speidergudstjeneste i Gjerpen 
kirke, mandag kveld, 1. desember. Vi 
håper å få med oss Speidermusikken 
i Skien. Alle speidere er innbudt, men 
kirken er åpen for alle.

Vikar for kateketen
Karin Fjose som er kateket i Borge-
stad og Gjerpen har for tiden fødsels-
permisjon. 
Som vikar er ansatt Bergljot Støyle.  
Hun bor i Melum, men kommer opp-
rinnelig fra Årnes i Akershus.
Hun vil virke som kateket dette sko-
leåret.

Takk for gaver til kirkemøblene
Vi takker for gavene til innkjøp av nye 
møbler til våpenhuset i kirken. I skri-

vende stund har vi ikke full oversikt 
over hvor mye som er gitt, men vi er 
langt fra målet, så vi håper fl ere vil 
støtte oss.

Julevandring i kirken
Også i år innbyr vi de minste elevene 
i Gjerpen til julevandring i kirken. Vi 
har satt av dagene 3. og 4. desember 
til dette.

Bønnenettverk
Gjerpen menighet har et bøn-
nenettverk som har plass til fl ere. 
Dersom du kan tenke deg å bli med i 
et slik nettverk og være med å be for 
mennesker som trenger det, så kon-
takt gjerne kontoret eller Inger Marie 
Norendal, 35 59 01 76.
I kirken er det satt opp en bønnekruk-
ke. Her går det an å legge en lapp med 
bønnebehov.
Vi har fast bønnesamling på menig-
hetskontoret, tirsdager kl.15.30-16.00. 
Her er alle velkomne.

Duker til våpenhuset
Vi har fått nye møbler til våpenhuset 
og har et par bord som mangler duker. 
Er det noen i menigheten som kan 
gjøre oss en tjeneste med å sy duker? 
Ta kontakt med en av prestene eller 
menighetskontoret.

Kirkekaffe hos Gundersen
Vi har planlagt to kirkekaffer i høst, i 
tillegg til de vi har i kirkerommet.

Oppslagstavla
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26.oktober er det kirkekaffe hos Bjør-
nar Gundersen, Bjørn Olavssonsvei 10.
23. november planlegger vi kirkekaffe i 
prestegården. 
Alle er velkomne begge steder!

Gudstjenestene i Luksefjell 16.11
16. november er det planlagt gudstje-
neste med dåp av to barn i Luksefjell 
kapell. Merk tidspunktet for gudstje-
nesten: kl.13.30.

Program for Allehelgensdag
Allehelgensdag ble opprinnelig feiret 
til minne om helgnene. Hos oss har det 
etter hvert blitt en dag da vi minnes de 
vi har mistet.
I år vil vi i Gjerpen markere ”dagen” 
slik:
Fredag 31. oktober kl.19.00: 
Allehelgenskonsert i Gjepen kirke
Søndag 2. november kl.11.00: 

Allehelgensgudstjeneste i Gjerpen 
kirke. 
Søndag 2. november kl.19.00: 
Temasamling på Sneltvedt Bedehus
v/sykehusprest Terje Talseth Gunder-
sen. 
Pårørende er spesielt innbudt til alle 
samlingene.

Diakoniens HØSTMARKED 25.10Diakoniens HØSTMARKED 25.10Diakoniens HØSTMARKED 25
Lørdag 25. oktober arrangerer diakoni-
en sitt populære høstmarked i menig-
hetshuset.
Vi starter opp kl. 11.00 og holder det 
gående til ca. kl. 14.
Vi følger den vellykkede oppskriften 
fra tidligere år, og kan tilby både trive-
lig kafeteria, utlodning, "smålopper" 
og utsøkte produkter fra bygdas mange 
"hjemme-bakerier". Frukt og grønn-
saker blir også å få kjøpt.

Formiddagstreff  i  Gjerpen menighetshus
Vi har i høst igjen onsdager som samlingsdagVi har i høst igjen onsdager som samlingsdagVi har

TreffenTreffene starter kl 10.30e starter kl 10.30

 22.10. Svein Lindebø og Porsgrunn Sangforening
 12.11. Gerd Rønningen og Velferdskoret
 10.12. Leif Isaksen og Fredheimkammeratene

V E L K O M M E N     T I L    T R E F F !



8 Godt nytt for Gjerpen

Døden. Det er fa’li' det!
Ja, bare ordet i seg selv kan være nok 
til at hjertet hopper over et slag. Men 
ordet har også så mange fæle tillegg: 
Død og pine. Død og plage. Dødsens 
alvorlig. Dødelig fornærmet. Vi kunne 
ha nevnt mange fl ere. Og skal unge, 
ja, godt voksne óg, provosere og se 
riktig ille ut, dekorerer de seg med 
dødssymboler som dødningehoder og 
omvendte, svarte kors.

Døden er viss, men tiden er uviss
”Å dø er det naturligste av alt”, heter 
det, og vi godtar det uten videre. 
Men du verden hvor vanskelig det er å 
akseptere dette, vil mange legge til. 
Riktignok er det mange gamle som 
er mette av dage. Og mennesker som 
sliter med dødelige sykdommer kan 
lengter etter døden. 
- Jeg vil hjem, sier noen og peker mot 
himmelen. Og vi forstår uten videre.
Men i  1. Kor. 15.26 kaller Paulus 
døden for ”vår siste fi ende”.
Og det er vel nettopp som fi ende vi 
moderne mennesker opplever den.
For døden spør ikke om alder. Barn og 
ungom rives brutalt bort av sykdom-
mer og i ulykker. Som voksne rammes 
vi av dødelige sykdommer og føler vi av dødelige sykdommer og føler 
at døden puster oss i nakken og gjør 
oss engstelige. Som reaksjon på dette, 
velger vi å fl ykte fra døden. Vi skyver 
tanken på den fra oss. Vi fortier den.

Dette slår ut på forskjellig vis. 
Nevner vi ordet død, senker stillheten 
seg rundt oss. 
I møte med døden blir noen handlings-
lammet, mens andre vil få med seg 

mest mulig før de dør. 
Vi priser oss lykkelige for at vi har 
profesjonelle til å ta seg av alt som 
skal gjøres i tilknytning til en begra-
velse! Uttrykk som ”Ingen blomster 
til hjemmet.” ”Ingen kondolanser ved 
graven.” ”Høytideligheten avslut-
tes ved graven.” ”Begravd i stillhet”, 
bekrefter at døden først og fremst er 
smertelig og er blitt et tabu for oss. 
Grunnene til det er sikkert mange. 

Først og fremst er døden blitt noe 
fremmed for oss moderne mennesker. 
Vi er sjelden i kontakt med døde. Vi 
dør enten på sykehus eller i eldre-
institusjoner. De fl este familiemedlem-
mer tar ikke avskjed med den døde. 
- Det er for ”tøft”, sier de. 
I tillegg er vi livsnytere som er liv-
redde for å miste alle de godene vi 
har. Det er ikke døden i seg selv som 
skremmer, men å måtte forlate alt det 
vi har bundet oss til. Derfor blir døden 
noe skremmende.

Tidligere generasjoner hadde et mer 
naturlig forhold til døden. Da var det 
vanlig at de syke ble liggende hjemme 
og døde der. I store ungefl okker, på 
15-20, døde mange før de nådde vok-15-20, døde mange før de nådde vok-
sen alder. Hjemme. 

Døden kom ofte på besøk. Sykdom-
mer som ingen dør av i dag, tok mange 
liv fordi det ikke fantes medisiner som 
kunne kurere dem.
De nærmeste dagene etter at den døde
hadde sovnet inn, satt familien likvake
De passet på liket så de onde maktene 
ikke skulle lage ugreie. Det var helst 

Vårt forhold til DØDEN før og nåDØDEN før og nåDØDEN



9Godt nytt for Gjerpen

kvinnene som gjorde det. De hadde 
også ansvar for å vaske og stelle liket. 
Den døde ble liggende hjemme i fl ere 
dager, opp til ei uke. Da skulle alle, 
både familie og naboer, inn og ta av-
skjed med den døde. Og barna var ikke 
skånet fra dette.

Mens den døde lå i ei åpen kiste, ble det 
feiret gravøl. Det ble feiret omtrent som 
et bryllup - over fl ere dager. Folk som 
ble bedt i gravølet, sendte sine bidrag 
til mat og drikke dager i forveien. Det 
kom godt med siden det fort vekk var 
50-100 personer som deltok i minnefes-
ten. Det var særlig viktig med drikke. 
Ølet skulle være sterkt!
Når gjestene ankom, gikk de først inn 
og tok avskjed med den døde og ba 
et Fadervår. Kanskje de også ba om 
tilgivelse for noe de hadde uoppgjort 
med den døde. Deretter håndhilste de 
på familien.

Alt dette var med på å  alminneliggjøre 
døden og døde mennesker. Fordi døden 
var så alminnelig, var tidligere genera-
sjoner svært opptatt av å ta/se varsler i 
naturen, i drømmer og det daglige liv. 
Drømte en om noens død natt til Lucia-
dagen, første juledag og nyttårsdag, dagen, første juledag og nyttårsdag, 
måtte en regne med at vedkommende 
ville dø i løpet av året. Var noen så 
dristige å gå tre ganger rundt huset på 
julekvelden og titte inn stuevinduet, 
kunne de risikere å se en eller fl ere sitte 
rundt bordet uten hode. Disse var ”fei-
ge”, det vil si at de ville komme til å dø 
det neste året. Når to giftet seg, var det 
vanlig å hogge to bjørker, ei til henne 
og ei til ham. Disse plasserte man ved 

inngangen til tunet der bryllupet skulle 
stå. De neste dagene fulgte man nøye 
med på hvilket av trærne som begynte 
å visne først. Var det guttens, ville han 
komme til å dø før henne. 
Hørte man en rev skrike i nærheten 
av huset, var det varsel om død. Det 
samme var det om et brennende lys 
plutselig sluknet. Et varsel om egen død 
var det hvis man så et lys brenne med 
blå fl amme.
En skulle tro at dette ville skape frykt 
og bekymring blant forfedrene våre. 
Men dette var så allment at det ikke 
skremte opp noen. Døden kom ikke 
etter en, men gikk ved siden av en. 
Derfor tok kvinnene fram likskjorta, 
plagget som liket ble iført, om kvelden 
og broderte på den. En skulle være 
forberedt.

Vi greier nok ikke å komme tilbake dit, 
- og godt er vel det. Overtro hjelper oss 
heller ikke. Men å feie døden under tep-
pet er også å lure seg selv. Derfor hadde 
vi hatt godt av å venne oss til tanken på 
døden som noe naturlig, noe vi våget å 
snakke om og være forberedt på.
Arbeid som skulle du leve evig, lev 
som skulle du dø i morgen, sier ordta-
ket. ket. 

Takknemlige og lykkelige er de av oss 
som kan hente mot og trygghet i ordene 
fra 1 Pet 1,3, som leses både ved dåp og 
begravelse: 
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi 
Far, han som i sin rike miskunn har født 
oss på ny og gitt oss et levende håp ved 
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!    
                                                     køs
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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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Har du tenkt over alle symboler vi er 
omgitt av hele dagen ?
De dukker opp i  reklameindustrien, 
politiske tegn, grafi ske symboler, visse 
klesplagg eller andre ytre tegn, ritualer 
og symbolske handlinger.
Eksempler kan nevnes : Gifteringen, 
korset, nasjonalfl agget, trafi kksigna-
lenes
lysspill, rødt symboliseres fare, gult 
klart, grønt gå, eller kjør.
Sorte sørgeklær i begravelse, lysesta-
kene på et festlig dekket bord.

Kirka vår er også full av symboler. 
Alt fra ringing på søndager, til møte 
med døra inn til våpenhuset, handtaket, 
skriften bak døra, den røde fargen i 
rommet før du kommer inn i våpenhu-
set. Videre er døra inn til kirkerommet  
fylt med tegn.   

24. september var det temakveld i 
Gjerpen kirke, hvor Reidar Hvalvik, 
Professor i kirkehistorie ved Menig-
hetsfakultetet, fortalte om noen av de 
mange symboler vi fi nner i kirken. 
Han gikk blant annet gjennom de man-
ge ullike korsformene som vi fi nner 
på enden av kirkebenkene i Gjerpen 
kirke.  Her kommer et lite utdrag av 
betydningene:

PAVEKORS (Kors med to tverrkors 
over det vanlige):  Kirken, verden, 
himmelen.

FRANSK HERALDISK KORS (Kors 

med ett tverrkors over det vanlige): 
Korsfarerkors.

KONGETRONEN (med kors på top-
pen): Kristi seier over døden.

HAKEKORS eller SVASTIKA
(Gammelt tegn fra østen og vesten):
Lykkebringer  eller solkors.  

JERUSALEMKORS(Kors med fi re 
småkors inntil hovedkorset): Misjons- 
og evangeliseringskors. Spre budska-
pet til alle folk!

IHS: Tre bokstaver som kan bety fl ere 
ting. Vanligst: "Jesus er frelse" eller 
"Jesus menneskenes Frelser". 

"Når symbolene taler"
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             eller           (Alfa og omega, 
den første og siste bokstav i det greske 
alfabetet): Jeg er alfa og omega, den 
første og den siste.  

          (Chi og Rho, de to første boksta-
vene i ordet "Kristus" på gresk. Betyr 
det samme som "Messias" på hebraisk 
= "den salvede").     

KRISTUSKORS: Kors med P (gresk 
R) på toppen. Samme betydning som 
"XP".

KRISTUSKORS med ANKER under 
og P på toppen, samt alfa og omega på 
hver side: 
Kristus, jeg er den første og den siste. 

IH: ” Lovpris Jahve” Det gamle 
og nye testamente.  

Y: Y-kors er et seierssymbol, Guds 
gave til menneskene.

SIRKEL-KORS (Kors med sirkel 
i midten): Evighetsmerke eller 
innvielseskors.

STJERNEN: Symboliserer Betle-
hemsstjernen. Jul og åpenbaring.    

ANDREASKORS ( X ): På et slikt 
kors ble apostelen Andreas korfestet.

PETERSKORS (hvor korset står "opp 
ned"): Slik ble apostelen Peter kors-
festet.   

TAUKORS (T-kors eller Antonius-
kors): Nattverdsymbolet. 

HANKEKORS (T med oval o over): 
Egyptisk kors, ofte i Koptiske kirker. 
Henviser til evighetssyklusen eller 
gjenfødelsen.

KORSANKER (Kors med anker un-
der): Tro, håp, kjærlighet.

SIRKEL (O): Representerer evigheten. 
Gjerpen Kirke  er ellers fylt opp  med 
symboler i hele rommet. 

Kvelden ble avsluttet med Gregoriansk 
kveldsbønnesang fra Sauherad og Nes 
kantori, under sin dirigent  Henrik 
Ødegaard. Helt fantastisk fremført.
                             Bjørnar Gundersen

Sangere fra Sauherad og Nes kantoriSangere fra Sauherad og Nes kantoriS



Blå Kors 
er en felles-
kristen avholds-
organisasjon 
som forener 
frivillig innsats 
på rusfeltet med 

profesjonell behandling. Blå Kors Norge 
eier blant annet Borgestadklinikken i 
Skien.

Søndag 19. oktober har NRK sin årlige 
TV-aksjon. Denne går i år til Det arbei-
det Blå Kors gjør for å hjelpe barn av 
rusmisbrukende foreldre i Norge og i 
mange andre land.

Helsedirektoratet anslår at minst 
120.000 barn i Norge vokser opp i 
familier med rusproblemer. Disse får en 
oppvekst preget av mye uforutsigbarhet, 
mangelfull omsorg og mye ansvar.

TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at 
"Barnas Stasjon" skal bli et landsdek-
kende tilbud for barn denne vanskelige 
situasjonen.

Barn som har vokst opp i hjem med 
rusavhengige foreldre, har også økt 
risiko for selv å utvikle rusavhengighet. 
Mange av dem kan klare seg tilsynela-
tende bra gjennom barndommen, men 
når de begynner å bli voksne opplever 
de at barndommen har satt sine spor. 

Rusavhengighet ødelegger livet for mil-
lioner av mennesker verden over.
Rusavhengighet er en fellesnevner i 
forhold til mange verdensomspennende 
sosiale problemer, som fattigdom, vold, 
barnedødelighet, hiv/aids og menneske-
handel.

Halvparten av midlene som samles inn 
under årets TV-aksjonen, går til barn 
utenfor Norges grenser.
I Ukraina sørger f.eks. Blå Kors for mat, 
klær og omsorg for barn som er forlatt 
av rusmisbrukende foreldre og lever i 
kloakken.
I Lesotho i det sørlige Afrika er det 
høy arbeidsledighet og mye fattigdom. 
Parallelt med kampen mot fattigdommen 
er det svært stor forekomst av hiv/aids. 
Dette fører til at mange barn blir forel-
dreløse og ruser seg. 

Det er særdeles mange gode grunner til å 
støtte TV-aksjonen søndag 19. oktober !
              nts
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E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen 
  Nils Terje Sneltvedt

Kjell Øivind Skjærum
Neste nummer kommer ut i begyn-
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Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 21. november. ember. ember

Se også internett: www.gjerpen.no 
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Døpte i Gjerpen
Tuva Noreng Carlsson
Josephine Gløsmyr Gundersen
Alexander Jarinn
Elisabeth Fjose Olsen (Borgestad kirke)
Julie Tonning Schjerven (Skien kirke)
Oliver Svensli Hansen (Siljan kirke)
Geir Arne Stubberød Bjørnsen 
          (Borgestad kirke)
Ola Bomhoff Hansen
Sondre Bomhoff Hansen
Leander Oprann Hegland 

Døde i Gjerpen
Harald Andresen f.1916
Ruth Bjerkeseth f.1922
Elfrid Solli f.1916
Sofi e Pernille Bortne Larsen f.1914

Vigde i Gjerpen
Marthe Elisabeth Berg 
 og Peter Nøst Talset
Kathrine Aannestad Abrahamsen 
 og Bård Abrahamsen
Anne-Lene Lundsett 
 og Endre Gullhaug
Hilde Kristiansen 
 og Geir Hestad
Lene-Christin Nybo 
 og Trond Hovland Olsen
Stine Hansen 
 og Bjørn Martin Bakkebø
Gry Nilsen 
 og Bjørn Arild Hauge

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
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

Slekters gang



Lørdag 25. 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


