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VelkVelkV ommen til årets siste nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til årets siste nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til årets siste nummer av "Godt Nytt for
Advent og julehøytid står for døren. 
Alle er med på feiringen av at Gud ble menneske. 
Jesus ble født blant vanlige folk og levde sammen med alminnelige mennesker 
som deg og meg, for at vi alle skulle få del i det grenseløse, ustoppelige livet 
sammen med Ham! Derfor er det så mye jubel i julesangene våre. 
Og det skulle bare mangle at ikke Og det skulle bare mangle at ikke Og det sk "alle" går i kirkengår i kirkengår  - i det minste juleaften!
Gratulerer med dagen - og God Jul!

- og vel møtt til ALLE juletidens mange konserter, fester og gudstjenester!    
                                                                                                           ah

Årg. 59

"Det kimer nå til julefest..."



Gjerpen kirke:
29. nov.  1. s. i advent   kl. 11.00  Familiegudstjeneste. Ripegutu. Skolemusikken deltar 
06. des.  2. s. i advent   kl. 11.00  Lindebø. Dåp 
13. des.  3. s. i advent   kl. 11.00 Abrahamsen. Dåp 
20. des.  4. s. i advent    kl. 11.00 Sneltvedt Bedehus. Gla’sang.  Lindebø 
24. des.  Julaften    kl. 14.00 Familiegudstjeneste. Godspel Kids. Ripegutu 
    kl. 16.00  Julegudstjeneste.  Korsang. Lindebø 
25. des.  1. juledag   kl. 11.00 Lindebø. Dåp 
26. des.  2. juledag   kl. 11.00  Abrahamsen. 
27. des.       Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirkeIngen gudstjeneste i Gjerpen kirkeI
    kl. 11.00  Felles gudstjeneste i Borgestad v/Ripegutu 
31. des. Nyttårsaften kl. 23.15  Midnattsgudstjeneste. Nadine Schmahl 

2010:
01. jan. Nyttårsdag      Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirkeIngen gudstjeneste i Gjerpen kirkeI
    kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Skien kirke 
03. jan. Kristi åpenb.dag kl. 11.00 Imenes - innsettelse. Nattverd 
10. jan. 1.s.e. Kr. åp.dag kl. 11.00 Imenes. Dåp 
17. jan. 2.s.e. Kr. åp.dag  kl. 11.00 Lindebø. Nattverd 
24. jan. Vingårdssønd.   kl. 11.00 Abrahamsen. Dåp 
31. jan. Såmannssønd.  kl. 11.00 Lindebø.  Nattverd 
07. feb. Kr. forklarelsesd. kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Imenes. Dåp
      Utdeling av 6-årsbok. 
14. feb. Søndag før faste  kl. 11.00 Lindebø. Nattverd 
21. feb. 1. søndag i faste  kl. 11.00  Lekmannsmesse 
28. feb. 2. søndag i faste  kl. 11.00  Abrahamsen. Dåp (Felles med Borgestad28. feb. 2. søndag i faste  kl. 11.00  Abrahamsen. Dåp (Felles med Borgestad28. feb. 2. søndag i faste  kl. 11.00  Abrahamsen. Dåp ( ) Felles med Borgestad) Felles med Borgestad
07. mars  3. s. i faste  kl. 11.00 Diakonigudstjeneste. Lindebø. Eliassen. Nattverd 
14. mars  4. s. i faste   kl. 11.00 Fellesmøtegudstjeneste. Imenes. Nattverd 
21. mars  Maria budskapsdag kl.11 Imenes. Dåp   
28. mars  Palmesøndag   kl. 11.00 Lindebø. Dåp 

Valebø kirke:
24. des. julaften  kl. 16.00 Julegudstjeneste. Ripegutu 

07. feb. Kristi forkl.dag kl. 11.00 Gudstjeneste Lindebø 
14. mars  4. s. i faste kl. 17.00 Lindebø  

Vealøs sportskapell:
Sportsgudstjeneste hver søndag kl.12.00 (Se også side 13)

PREKENLISTERPREKENLISTER
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Nå har vi kommet til den tiden på året 
når høstmørket brytes av mange lys 
i julegater og utstillingsvinduer, og i 
hjemmene våre tenner vi også lys. 
Og vi har adventskransen som minner 
oss om at nå er det adventstid. Lysene 
varmer og skinner og gir håp i desem-
bermørket. 

Advent betyr komme, og når noen 
kommer, er det også ofte noen som 
venter. 

Jeg reiste mye med toget mellom 
Skien og Oslo en tid, og jeg syntes 
alltid det var så fi nt å se på ansiktene 
til de som sto og ventet på stasjonen 
når toget kom. De strakte hals og så 
etter de som skulle komme. De var litt 
urolige i blikket, helt til de fi kk øye 
på den de venta på. Da lyste ansiktene 
opp i store smil og det ble varme vel-
komstscener. 

En blir så glad når noen en har venta 
på kommer. Men det å vente på noen 
er også ganske fl ott, for mens vi venter 
gjør vi mange forberedelser slik at han 
eller hun skal kjenne at de er ventet. 
I adventstiden venter vi på Jesus. 
Julaften feirer vi at han kom til jorden. 
Da kan vi glede oss over det. Men det 
spesielle med Jesus er at han både har 
vært her bestandig, han kom en gang 
for mer enn 2000 år siden, kommer og 
skal komme igjen. Det går ikke an å 
forstå det helt, men det er ganske fl ott 
å tenke på. Det sprenger alle våre ram-

mer. 

Vi tenner lys i adventskransen. Det 
minner oss også om at Jesus sa at han 
er verdens lys. Han lyser for oss, bry-
ter vårt mørke og gir oss noe å varme 
oss på, gir oss håp på livsveien. 
Og i adventstiden kan  vi også tenne 
lys for hverandre, be en bønn for noen 
vi tenker på, skrive et julebrev, ta en 
telefon, gi en oppmerksomhet, invi-
tere noen hjem - være med å lyse opp 
livsveien for hverandre. Det er ikke 
alle som gleder seg til jul. Det er bedre 
å tenne et lys i mørket enn å fortvile 
over det. 

 Tenn lys! 
 Et lys skal brenne 
 for denne lille jord. 
 Den blanke himmelstjerne 
 der vi og alle bor. 
 Må alle dele håpet 
 så gode ting kan skje. 
 Må jord og himmel møtes. 
 Et lys er tent for det. 

Ha en velsignet adventstid 
og jul i Gjerpen! 

Kari Ripegutu

En En E lysende årstid

Kari Ripegutu er 
sykehusprest ved 
Sykehuset Telemark, 
og har denne høsten 
vikariert som sokne-
prest i Gjerpen.
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Kan det komme noe godt fra Pors-
grunn.? Svaret er et ubetinget JA. 
Og et av bevisene for det er Birger 
Venheim, den nye menighetsrådsfor-
mannen.
Han er nemlig født og oppvokst i Pors-
grunn, sør i Gjerpensdalen. Nå er han 
bosatt i lia opp mot Ryggen og blitt 
en glødende Gjerpensgutt. Ja, det er en glødende Gjerpensgutt. Ja, det er 
noe gutteaktig ved han: liten av vekst, 
kvikk i bevegelsene og tilsynelatende 
aldri i ro.
Kortversjonen om Birger er slik: født 
i juni 1953, grunnskole, utdannet IT-
ingeniør, skilt, tre barn, uføretrygdet, 
samfunnsengasjert og menighetsenga-
sjert ut over det vanlige.
Jeg møter Birger hjemme i eneboligen 

hvor han har en utrolig utsikt 
over Gjerpensdalen. Blid og 
fornøyd fører han meg inn i 
ei romslig stue hvor permer, 
papirer og protokoller ligger 
stablet opp på bord og stoler.
- Ja, som du ser, kreves det en 
del lesing for å sette seg inn 
i alle sakene menighetsrådet 
jobber med, unnskylder han 
seg. - Jeg må innrømme at 
det var med liten entusiasme 
jeg lot meg velge til formann, 
men etter noen få dager ”i sto-
len” er jeg blitt skikkelig gira 
på oppgaven og gleder meg 
til å sette i gang. Han trekker 
pusten.
- Før du farer videre, Birger, 

må vi gi menigheten et bilde av hvem 
du er. Du skal få lov til å begynne med 
dine svake sider.
Det fører til en bråstopp i tre sekunder. 
Så sprer det seg et bredt fl ir over ansik-
tet hans, og han repliserer.
- Hhar jeg noen av ddem da? Og så er 
han i gang. -Jeg vet at jeg prater for 
mye, også i situasjoner hvor jeg burde mye, også i situasjoner hvor jeg burde 
holdt tett. Og så kan jeg være forferde-
lig sta. Jeg synes jeg kan se noen nikke 
på hodet når de leser dette, humrer 
han. Også kan du notere dette med å 
opptre offentlig i høytidelige situasjo-
ner. Det syntes jeg var ok før, men nå 
gruer jeg meg forferdelig for slike ting. 
Kan du skjønne hvordan jeg kunne 
svare ja til formannsjobben? spør han 
undrende.

Alt-mulig-mann ny leder i menighetsrådet

Birger Venheim
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- Men så har du utrolig mange sterke 
sider også da, penser jeg ham over.
- Tja, da får du jommen hjelpe meg, 
svarer han kledelig beskjedent, før han 
legger i vei på nytt. - Jo, jeg vet hva 
jeg står for og tror at jeg klarer å gi 
tydelig uttrykk for det. Jeg er løs-
ningsorientert og arbeider strukturert 
selv om det glipper av og til. Også må 
jeg vel kunne si at jeg er sosial, liker å 
være sammen med og prate med folk i 
ulike fora. Og det var vel det?? Han gir 
inntrykk av å ville sette punktum.
- Jeg har sterkt inntrykk av at du har en 
fi nger med i det meste av det som skjer 
i menigheten. La meg nevne høyttaler-
anlegget i kirken.
- Ja, det, ler han. Jeg er jo ikke helt 
alene om det, men jeg har påtatt meg 
en oppgave som gjelder lyd, bilde og 
lys i kirken. Resultatet av det vil mer-
kes etter hvert som tingene blir montert 
i kirkerommet. Det tror jeg vil kunne 
gi samlingene våre et ekstra løft.
I tillegg er Birger menighetens økono-
miansvarlige, han brukes som forkyn-
ner, og er og har vært med i en rekke 
komiteer og utvalg. Siste oppdrag har 
vært å administrere maling av hage-
gjerdet rundt prestegården. For dette 
arbeidet får menigheten noen sterkt arbeidet får menigheten noen sterkt 
tiltrengte kroner. Nyttig mann og nyttig 
dugnadsgjeng.
- Jeg vil påstå du er en ruvende person 
i menigheten, Birger, men du ruver 
ikke særlig ellers...
- He, he, he! Han vipper bakover på 
stolen og skratter hjertelig. Ddu mener 
vel hhøyda mi. Nei, 162 på strømpe-
lesten imponerer ikke noen. For å si 

det som det er, så har det plaget meg i 
alle år. Selv nå i voksen alder føler jeg 
meg ubekvem noen ganger. Men verre 
har det vært med stamminga. Da jeg 
gikk i tredje klasse, våknet jeg opp en 
morgen og fi kk ikke fram et ord. Det 
var litt av en opplevelse, kan du tro! 
Panikk er et mildt uttrykk. Heldigvis 
fi kk jeg hjelp av en dyktig logoped. 
Men jeg fi kk et skikkelig tilbakefall 
da jeg startet på rekruttskolen og er 
kanskje den eneste i Norge som er di-
dimittert på grunn av ststamming. Han 
humrer igjen.
Så gikk Birger på en skikkelig smell. 
Mange ytre påkjenninger førte til 
sterke psykiske belastninger og så 
gikk han på hodet i den berømmelige 
veggen. Fremdeles sliter han med et-
tervirkninger av dette.
- Derfor er det så viktig for meg å være 
opptatt med noe meningsfylt der jeg 
selv kan bestemme omfang og tempo 
sier han ettertenksomt. Jeg synes det er 
innmari trivelig å kunne være til nytte 
og hjelpe noen. Og siden jeg kan litt 
om mye, hender det rett som det er at 
jeg får til det.
- Kan vi vente oss noe revolusjone-
rende nytt fra det nyvalgte menighets-
rådet?rådet?
- Det er det litt for tidlig å si noe om 
nå, konstaterer Birger. Først og fremst 
skal jeg ha med meg hele menighetsrå-
det når vi staker opp veien videre. Og 
hvem vet, det kan jo hende vi fi nner på 
noe veldig lurt? Heldigvis har vi mye 
positivt å bygge videre på i menighe-
ten, både av menneskelige og materi-
elle ressurser.             (forts. side 13)
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Ny sokneprest i 
Gjerpen
Bjarne Imenes, 61 
år, er ansatt i et to års 
vikariat som sokne-
prest i Gjerpen. Han 

begynner i stillingen 2. januar 2010, 
med innsettelse søndag 3. januar. 
Vi ønsker ham velkommen til Gjer-
pen, og skal nok bli bedre kjent med 
ham når han er på plass; blant annet 
gjennom et presentasjonsintervju i 
neste nummer av menighetsbladet.
Sykehusprest Kari Ripegutu fortsetter 
som vikar i stillingen frem til nyttår. 

Vikar-høsten
På grunn av vikarsituasjonen i Gjerpen  
menighet denne høsten, er det nok en 
del ting som ikke er fulgt opp slik vi 
gjerne ville. Det beklager vi på konto-
ret. Takk for stor velvilje.

Romjulskonsert tirsdag 29.desember
Tradisjonen tro blir det også i år rom-
julskonsert i Gjerpen kirke.
Konserten holdes tirsdag 29. desember 
kl. 18.00. Programmet for konserten 
var ikke helt klart da menighetsbladet var ikke helt klart da menighetsbladet 
gikk i trykken, men vi håper at mange 
vil fi nne veien, nå som endelig kirken 
er fullt utstyrt igjen, med nytt orgel.

Litt mer kateket til Gjerpen
Fordelingen av kateketressursen mel-
lom Borgestad og Gjerpen menighet 
har gjennom fl ere år vært gjenstand 
for frustrasjon – sett fra vårt ståsted 

her i Gjerpen.
Gjerpen menighet har de siste årene 
hatt 10 % av kateketen, mens vår ”lil-
lebror”, Borgestad, har hatt 90%. 
Gjerpen menighetsråd har det siste 
året tatt opp den skeive fordelingen 
med både kirkeverge, prost og menig-
hetsrådet i Borgestad. Vi har hatt fl ere 
møter om saken, og nå har forhand-
lingene ført til at Gjerpen menighet 
får doblet sin kateketressurs, slik at 
kateketen nå skal benytte 20% av sin 
tid i Gjerpen og 80% i Borgestad.

Oppslagstavla

Følg med på menighetens egen
"Gjerpen-portal" på internett:

www.gjerpen.no er adressen til me-
nighetens hjemmeside på Internett. Her 
fi nner du bl.a. meninghetsbladet lagt ut 
med oversikter over gudstjenester og 
arrangementer. 
Nå legges også innkallinger og refera-
ter fra menighetsrådsmøtene ut her. 
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Menighetens årsfest 21. mars
Menighetens årsfest avholdes i år siste 
søndag før påske, det vil si søndag 21. 
mars. Da blir det som vanlig både fest 
og årsmøtesaker. Vi håper å komme 
tilbake med mer informasjon om årets 
tema i neste nummer av menighetsbla-
det.

Misjonsfest søndag 31. januar 2010 
Årets store misjonsfest i Gjerpen me-
nighetshus holdes søndag den 31. januar 
2010, kl. 18.00.
Vi hører nytt fra vårt misjonsprosjekt 
på Antsirabe, Madagaskar. Misjonær og 
forfatter Rolf Ekenes kommer.
Det blir sang og musikk, Gla’sang kom-
mer. God bevertning. 

Gave til menighetens misjonsprosjekt.
Åpningstiden på menighetskontoret
Åpningstiden på menighetskontoret er 
nå tirsdag og torsdag fra kl. 09 - 15. 
Hvis det ikke er noen som tar telefo-
nen her, blir telefonen koblet videre til 
kirkevergekontoret. 

Fasteaksjonen Brød for verden
Også dOgså dette året blir det fasteaksjon til ette året blir det fasteaksjon til 
inntekt for Kirkens Nødhjelp siste tirs-
dagen før påske.
Konfi rmanter og konfi rmantforeldre 
utgjør også i 2010 "hovedstyrken" når 
Gjerpen skal samle inn penger til den 
gode sak, tirsdag 23. mars.
Trenger du mer informasjon, så ta kon-
takt med kapellan Svein Lindebø.

FORMIDDAGSTREFF 
VÅREN 2010

på Gjerpen menighetshus
følgende onsdager kl. 11.00 

06. januar
10. februar
17. mars
14. april
19. mai

ELDRE-GUDSTJENESTE
onsdag 9. juni kl. 16.30 

i Gjerpen kirke, med påfølgende 
kveldsmat på Menighetshuset.

Velkommen!

Kapellet ferdig malt
Kapellet er nå ferdig malt, og blir tatt i 
bruk igjen fra 1. desember.
Etter at plassen rundt kapellet ble asfal-
tert tidligere i høst, fremstår det nå som 
"oppusset" både ute og inne.
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NyNy torsdagsorsdags torsdags t klubbklubb i menighetshuset i menighetshuset

Planleggingen er allerede godt i gang 
for det nye klubbtilbudet i menighets-
huset. Det startet med tanken om å 
fl ytte søndagsskolen til en hverdag, så 
det skulle bli lettere å bli med for de 
som er bortreist i helgene også. Så har 
planene utviklet (og innviklet?) seg til 
å bli et tilbud for ALLE som ikke har 
begynt på ungdomsskolen ennå!

Annenhver torsdag etter nyttår samles 
hele gjengen, eller rettere sagt alle 
gjengene, i menighetshuset kl. 17.00.
Første gang torsdag 21. januar.

Det blir forskjellige aktiviteter og opp-
legg, tilpasset de ulike aldersgruppene.
Men noe blir også felles. Det legges 
f.eks. opp til at det skal serveres varm 
mat (f.eks. pølser eller pizza) til alle 

som ønsker det, og kanskje blir det en 
fruktbit eller tre også (vi vil jo være 
LITT sunne også...).

For de minste vil noen av aktivitetene 
kunne kjennes igjen fra søndagsskole-
opplegget "Sprell levende", som har 
vært benyttet i Gjerpen en stund.  

Ellers blir det egne grupper for de som 
går i 1-4 klasse og 5-7. klasse. Her 
blir det både leker og konkurranser, 
trosopplæring, data-kurs, bibel-quiz 
og agentoppdrag med både forstørrel-
sesglass og internett som verktøy.
Kanskje lager vi en egen side på inter-
nett også? Det skal medlemmene i så 
fall være med på å lage! (Følg med på 
www.gjerpen.no utover vinteren, så 
får du se resultatet!).                     ah

Her er noen av lederne under planlegging av torsdagssatsingen.
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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
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Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post:  redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Nils Terje Sneltvedt

Kjell Øivind Skjærum

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer etter planen ut i løpet av er etter planen ut i løpet av er etter planen ut feb-
ruar 2010.
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 29. januar. r. r
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Telemarksv. 30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil  905 91 851

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

AS Mobile
Oscarsgate 3, 3724 Skien

Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett: 
www.dagligdata.no

DagligData as
GRAVSTEINERGRAVSTEINER

Telemark SteinTelemark 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

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
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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

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

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 59 – Mob 906 98 745
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Markedet for alternative julegaver 
er stort. Problemet for fl ere av oss 
i disse førjulstider er jo ”Hva 
skal jeg gi til en som har alt?” 
Det fi nnes nemlig gode 
alternativ til ting og tang 
som mottas med et høfl ig 
takk og en smule påtatt 
begeistring. 
Andre trenger gaver for 
å få et bedre liv. 
Det enkleste i våre 
dager er å gå inn på 
internettsidene til orga-
nisasjonen du vil støtte. 
Her er noen eksempler:

Det norsk Misjonsselskap (NMS)
Ved å kjøpe klimagriser støtter du et 
prosjekt i Kina som gir en enklere 
hverdag og nye muligheter for fat-
tige familier på landsbygda i Hunan 
provinsen.

Normisjon 
Du kan kjøpe årets julekort fra Normi-
sjon. På baksiden av kortet fi nner du 
en julehilsen samt at du kan skrive 
mottaker og avsender og hva pengene 
skal gå til. Dersom du vil ta en titt på 
Normisjons mange prosjekter, kan 
du gjøre det ved å klikke deg inn via 
internett. 

Blå Kors 
Familiespillet Sirkus Filiokus - 3 jule-
ønsker i 1 gave. Det samler familie og 
venner i spenning, latter og lek.  Det 
gleder den som får og den som gir - og 
det hjelper et barn i julen!
Kjøper du spillet er du med og støtter 

Blå Kors i arbeidet med å hjelpe barn 
  med foreldre som ruser seg. Visste du 
    forresten at du er medlem i Blå 
      Kors? Den norske kirke er nemlig 
          kollektivt medlem i Blå Kors. 
              Dette skjedde ved at organi
                sasjonen Rusfri og Blå Kors 

slo seg sammen i 2008.

Frelsesarmeen
I år sørger Rita Eriksen for 
en varm, tradisjonell jul. 
Platen byr på for eksempel 
Stille natt, Det lyser i stille 
grender og Jeg er så glad 

hver julekveld, som er en duett med 
datteren Andrea.  

Kirkens nødhjelp
Kirkens Nødhjelp gir deg muligheten 
til å fi nansiere en Geit, Vann eller en 
Gris for en familie som trenger det. 
Eller du kan kjøpe et handlenett. Eller 
kanskje du velger å støtte Kirkens 
Nødhjelps arbeid mot hiv- og aids ved 
å kjøpe ”kondomer” i julegave?

Amnesty International
Du kan enkelt gi et Amnesty-med-
lemskap i julegave. Du kan velge om 
Amnestys velkomstpakke skal sendes 
til deg eller direkte til mottaker.

Røde kors
Gi bort et fadderskap i Norges Røde 
Kors. Hjelp barn å komme seg vekk 
fra gata og slummen. Hjelp dem med 
skolegang og gi dem håp.

Mulighetene er mange - også når det 
gjelder "alternative" julegaver. 
Valget er ditt!                           nts

Trenger du tips til alternative julegaver i år?
Markedet for alternative julegaver 
er stort. Problemet for fl ere av oss 
i disse førjulstider er jo ”Hva 
skal jeg gi til en som har alt?” 

Blå Kors i arbeidet med å hjelpe barn 
  med foreldre som ruser seg. Visste du 
    forresten at du er medlem i Blå 
      Kors? Den norske kirke er nemlig 
          kollektivt medlem i Blå Kors. 
              Dette skjedde ved at organi
                sasjonen Rusfri og Blå Kors 

Trenger du tips til alternative julegaver i år?
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Alt-mulig-mann...(forts. fra side 5)
Gjerpen er mulighetenes menighet. 
Han nikker gjentatte ganger mens han 
sier det, for å understreke at det han 
sier er sant.

Lykke til med den store og viktige opp-
gaven du har foran deg, Birger. Måtte 
du og medarbeiderne dine få oppleve 
gode og berikende år i rådet. Guds 
velsignelse over arbeidet!
Så er det opp til oss andre å oppmuntre 
og komme med innspill til dem. Og 
kanskje våger noen av oss å si: Her er 
jeg, har dere bruk for meg?
                                                 køs

Fra møtekalenderen 
i desember og januar:

VENSTØP BEDEHUS:
Tors 17. des. kl. 18 Førjulskos, 
 Tale: Sigrun Dalene
Tirs  29. des. kl 18.30 Juletrefest sam-
 men med Skogplassene 
 Tale: Trygve Vikstøl
Fre     8. jan.  kl. 18.00 Nyttårsfest, 
 Bjørg og Bjørg
Tors 21. jan. Årsmøte
Man 25. jan. Vårsol  kl. 18.00
Lør  30. jan.  kl. 11 Formiddagstreff, 
 Mannsmusikken, 
 Kjell Skjærum

AAS BEDEHUS:
Lør  21. nov.”Freidigs” basar fra kl.17.
Søn  29. nov.Familiesamling 
 Knut Gunnar Støyle. Sang 
 av ”Drops”. Bevertning.
Søn    2. des. Misjonsmøte v/Tore Seier-
 stad og Mannskoret fra 
  Hauges Minde
Lør  12. des.  Grautfest, 
 Tale: Tor Egil Abrahamsen
Tir   29. des.  Julefest. Tale: Martha Irene 
 Eriksrød
Søn  10. jan.  Møte, tale: Kjell Skjærum
Søn. 17. jan. Tale og sang: 
 Nils Jørgen Hardang
Søn  24. jan.  Årsmøte 

Talere på Vealøskapellet
advent/jul 2009advent/jul 2009advent/jul

Andakten begynner kl. 12.00
29.11 Kjell Lofstad
06.12 Elisabeth Eriksen Levi
13.12 Anlaug Haraldsen
20.12 Håkon Vold
27.12 Trine Fredriksen
Salg av vafl er, kaffe og mineralvann 
før og etter gudstjenesten. Parkering 
og merket løype fra Lensmannsseter.

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.



Døpte i Gjerpen
Kristian Hauge-Strøm 
Mathias Innleggen Momrak 
Mia Sofi e Berberg Vidergot 
Kornelius Vik-Johansen 
Emma Valderrama Pettersen 
Mina Markussen Haukenes 
Noah Broby Heimdal 
Elias Høydal Høimyr 
Sanne Skau 
Sebastian Thorsen 
Sara Thorstensen 
Tarjei Graver Svenningsen 
Alexandra Christina Kopp 
Ingrid Marie Andersen 
Ludvik Elseth Bergane 
Nikoline Bjørvik Waage 
Louise Engelstad 
Dennis Berberg 
Maren Gulseth Berg 
Leon Løvgren Kolle 
Emil Leion 
Preben Roligheten 
Mira Isalida Berthelsen Rønning 

Ida Sofi e Lindkjenn Sundet 
Lars Sortedal Stensrød 

Døde i Gjerpen
Hjørdis Alvilde Thorstensen   f.1917 
Robert Hauk Gulliksen,  f. 1969 
Halvdan Holt,  f.1923 
Thorleif Roligheten,  f. 1927 
Bjørg Aune, f. 1935 
Elsa Nordbø,  f.1917 
Willy Halvorsen  f. 1924 
Einar E. Sem   f. 1922 
Johannes Sandersen     f. 1926 
Øystein Haugen, f. 1936 
Hjørdis Bolette Reinertsen f. 1922 
Mathilde Louise Bø, f. 1913

Vigde i Gjerpen
Maria Eilen Elnan og Trond Ekre 
Ann-Katrin Nordgarden 
 og Runar Holmstrøm 
Ingvild Guttormsen og Hans Ove Meen 
Hilde Grini og Christian Hverven Barth 
Nina Holmberg Kvam 
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Slekters gang

Mira Isalida Berthelsen Rønning 
Hanna Flademoen Gjermundsen 
H  elen Bråthen Hørta 
Adrian Heggelund Kollane 
Trym Rønningen 
Synne Bjørnstad 
Linea Kleveland 
Martine Nybo Olsen 
Oda Riis 
Sander Stensrud 

 og Hans Erik Stenersen 
Anette Halvorsen Hellstrand 
 og Are Sigbjørn Godøy 
Frid Norma Skrøvseth 
 og Odd Magne Berglund 
Helene Fibiger Lyngdal 
 og Stig Rune Refvik 
Kristin Tellefsen 
 og Kristian Døvik
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VIKTIGE TELEFONER
GJERPEN MENIGHETSKONTOR

Kontoret er åpent: 
Tirsdag og torsdag: kl. 9.00 - 15.00
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 35 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Kari Ripegutu
Tlf. 35 50 63 65
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (mobil 97 18 50 48)
Diakoniarbeider: Kirsten H.Eliassen
Tlf. 35 50 63 34

Formann i menighetsrådet: 
Birger Venheim
Tlf. privat 35 59 56 90

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

Gjerpen menighetsråd 
2009-2011

Resultatet av menighetsrådsvalget 
den 14. september, som gjelder for den 14. september, som gjelder for den 14. september, som gjelder f

perioden 1. november 2009 
til 31.oktober 2011, ble følgende:

Medlemmer:
1. Astrid Flatin, sekretær
2. Marit Nordhov
3. Ingebjørg Hærås
4. Steinar Lund
5. Bjørn Erik Høgseth, nestleder
6. Dagbjørg Zetterstrøm
7. Steinar Ballestad
8. Birger Ingvald Venheim, leder
+ Soknepresten 

Varamedlemmer:
  9. Bjørnar Andreas Gundersen
10. Hanne Olaug Halseide
11. Inger Elisabeth Lloyd
12. Torill Irene Rahm
13. Steinar Selle

Datoer for menighetsrådsmøter 2010:
(Det tas forbehold om (Det tas forbehold om ( mulige endringer)
 Lørdag, 23. januar
 Onsdag, 17. februar
 Onsdag, 17. mars
 Onsdag, 21. april
 Onsdag, 19. mai
 Onsdag, 16. juni 
 Onsdag, 25. august
 Onsdag, 22. september
 Onsdag, 20. oktober
 Onsdag, 17. november
 Onsdag, 15. desember     
Både innkallinger og referater er 
tilgjengelige på www.gjerpen.no.



Fra unikt puslespill nikt puslespill nikt
til mektig orgelbrus!
Til slutt noen glimt fra puslespillet da det nye 
orgelet ble montert i Gjerpen kirke tidligere 
i høst.
Her får du et lite inntrykk av hvordan det 
"vokser frem" i all sin prakt. 
Men skal du få et skikkelig 
inntrykk må du se det 
- og høre det - selv!

Dermed har du enda en god grunn 
til å ta turen til kirken i jula!

Vel møtt !

NB! Husk
ROMJULS-
KONSERT
tirsdag
29. desember
kl. 18.00 !

Vi ønsker alle våre lesere en 
Velsignet Juehøytid

og et 
Godt Nytt År !


