
9Godt nytt for Gjerpen

Takk!
Gjerpen menighet kunne søndag 18.ok-
tober feire at det nye orgelet endelig var 
på plass. Vi hadde ventet på det siden 
brannen i 2003. ”Den som venter på 
noe godt, venter ikke forgjeves”, heter 
det i et ordtak.
Jeg er overbevist om at Gjerpen menig-
het med dette nye orgelet har fått et 
godt og tjenlig instrument. La oss håpe 
at orgelet vil bli brukt til Guds ære og 
bli til velsignelse for menigheten.

Det er mange som burde takkes ved en 
slik anledning. 
Giverne fi kk sin takk i gudstjenesten.
To andre bør nevnes her:
Jan Sørbø har helt siden kirken brant 
vært leder for en komité som skulle ar-
beide for at et nytt orgel skulle komme 
på plass. Jeg var utrolig glad for at han 
ville fortsette det arbeidet selv da han 
gikk av som leder for 4 år siden. Me-
nighetsrådet har hele tiden opplevd at 
arbeidet med nytt orgel har vært i gode 
hender. Hjertelig takk til deg Jan, og 
dere andre i komitéen, for godt utført 
arbeid disse årene.

Da tiden for innvielsen nærmet seg, ble 
det opprettet en ny komité, med Terje 
Hærås som leder, som skulle forberede 
og legge til rette for selve festuken i ok-
tober. Også denne komitéen har utført 
sitt oppdrag på en utmerket måte, ned 
til minste detalj. Også dere fortjener 
en stor takk for at dere la ting så godt 
til rette, og gav menigheten den fl otte 
opplevelsen som denne festuka ble.
                                  Astrid Flatin

Årets medarbeider

Det har blitt tradisjon at det på medar-
beiderfesten i november blir utropt en 
”Årets medarbeider”.  
Det er hyggelig å kunne dele ut slike 
ærestitler til trofaste medarbeidere i 
menigheten. Men det er vanskelig å 
plukke ut en blant så mange som kunne 
ha fortjent det.
I år ble prisen delt ut til Bjørn Erik 
Høgseth. Han får den først og fremst for 
sitt mangeårige engasjement i menig-
hetsrådet. I fl ere perioder har han vært 
med. Han har hatt ulike verv i menig-
hetsrådet. For tiden er han rådets repre-
sentant i Skien kirkelige fellesråd, han 
er nestleder og medlem i festkomiteen. 
Han var leder i valgstyret i forbindelse 
med kirkevalget tidligere i høst.
I tillegg til dette er han for tiden leder 
av menighetshusstyret og Vealøsstyret. 
Vi syns derfor vi har funnet en verdig 
kandidat til tittelen som ”Årets medar-
beider”. Bjørn Erik er et typisk ”ja- 
menneske”. Han er grundig og ryddig i 
alt han gjør.
Takk for alt du gjør for Gjerpen menig-
het, Bjørn Erik!
                                       Astrid Flatin


