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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

Sekretærvikar: Kirsten H. Eliassen
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: Bjarne Imenes
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:
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

Godt nytt for Gjerpen

VIKTIGE TELEFONER( Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

kommer ut 4 nr. pr. ar

E-post:  redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Ole-Andre Eliassen
Redaksjon: Nils Terje Sneltvedt
 Kjell Øivind Skjærum 

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer etter planen ut sist i mai.
Siste frist for innlevering av stoff er
10. mai.
Se også internett: www.gjerpen.no 

Ny redaktør

F.o.m. dette nr. av menighetsbladet er 
Ole-Andre Eliassen redaktør. Han er 
gift med diakoniarbeider Kirsten, har 2 
barn og bor på Rising.Tidligere har han 
vært forkynner i Misjonssambandet og 
arbeidet med radio og regionsblad for 
Normisjon. Nå arbeider han hos Odd's 
Bok og Musikk og med kristent lokalra-
dioarbeid for Mediagruppen Grenland. 

Gudstjenesteliste (prekenliste) 
står på  side 14!
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jeg er glad når de sier til meg: 
«Vi vil gå til Herrens hus.»
Salme 122

Her hører vi et hjertesukk fra David. Et 
gledens hjertesukk er det egentlig. David så 
dem som tok veien til Guds hus, og gledet 
seg over det. Annerledes bør det ikke være 
for oss. Når mennesker tar veien til kirke 
og bedehus, bør vi fylles av glede og takk-
nemlighet. For ingenting er viktigere enn at 
mennesker møter Gud.

Selvsagt kan Gud komme oss i møte også 
andre steder. Mange snakker varmt om 
naturen, særlig nå om våren. Der merker de 
Guds nærvær, sier ivrige turgåere og andre 
naturelskere. Det er sant og rett. Vi skal få 
lov til å glede oss over skaperverket og ved 
det også merke at det finnes en Gud, en ska-
per bak det hele.

Men naturen kan aldri erstatte kirken og 
bedehuset. Grunnen er enkel. Det er kun 
der Guds ord forkynnes rett og sant at evan-
geliet når mennesker. Evangeliet handler 
ikke om trær og blomster. Det glade bud-
skap er ikke først og fremst at Gud har gitt 
oss så mye godt og vakker rundt oss. Det 
som er Bibelen og Guds virkelige gode ord 
til deg og meg, som vi trenger, det er ordet 
om Jesus og det han gjorde på korset.

Det står i en sang. 
Det er ordet om korset 
du trenger min venn. 

Ja, ordet om korset igjen og igjen. 
Derfor er det viktig at mennesker går til 

Guds hus. Men bibelord kan jeg få hjemme, 
ved å lese selv, tenker mange. Det er sant. 
Vi kan få mye velsignelser alene med Jesus, 
det er også viktig. Men Gud bruker oss 
mennesker til å hjelpe hverandre. Derfor er 

samfunnet med andre kristne også nødven-
dig. Det å møte og være sammen med noen 
som både kan hjelpe, trøste og veilede i Jesu 
navn, det er å møte Gud. Derfor er det så 
godt når noen tar turen der Guds ord for-
kynnes og kristne mennesker samles.  Det 
er da vi virkelig kan få merke Gud og hans 
kjærlighet til oss.

I Davids hjertesukk  i salme 122 ligger 
også sorgen over alle dem som ikke vil gå 
der Gud er. Den sorgen burde vi også kjen-
ne, slik at vi kan gjøre vårt for å få flere  med 
på kirkevei og himmelvei. 
Ole-andré Eliassen

andakt: Der Gud er å finne
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Menigheten har fått ny sogne-
prest, i alle fall for to år framover. 
Bjarne Imenes heter han og er født i 
Grimstad i april 1948.

Imenes er et sjeldent navn på våre kanter, 
fastslår jeg.

- Ja, det er ikke mer enn hundre av oss i 
hele Norge. Navnet har jeg fra noen gårder 
som ligger ved foten av Imenesåsen, utenfor 
Grimstad, du vet den høyden Terje Vigen 
kjente igjen da han kom fra Danmark med 
korn.

En rask sjekk i nasjonaleposet slår fast at 
presten taler sant:

Det var ikke flygtende skyer han så, 
det var fjelde med tinder og skar; 

men højt over alle åsene lå 
Imenæs-sadelen bred og blå. 
Da kendte han, hvor han var.

Du har ikke mange bløde konsonander 
igjen i dialekten din!

- Riktig. Jeg var bare ett år gammel da 
foreldrene mine flyttet til Østlandet. Jeg har 
vokst opp i Larvik og flyttet derfra da jeg 
begynte på Menighetsfakultetet i 1967.

Ferdig utdannet tjenestegjorde han som 
feltprest på Andøya. Etter hvert ble han 
småkirkeprest på grorud I Oslo, sogneprest I 
Leikanger i Sogn og Hurum ved Drammen.

Han har også rukket å være selvstendig 
næringsdrivende i reiselivsræringen i to år. 
Etter det har han vært vikarprest i 100 % 
stilling de siste åtte årene.

Hvorfor søkte du deg til Gjerpen?
- I årene som vikarprest har jeg fått mye 

”input”. Jeg har truffet mange spennende 
mennesker og aktive menigheter som har 
gitt meg utrolig mye. Nå vil jeg at dette skal 
komme andre till gode. Så passet det slik at 
Gjerpen var ”ledig”. Jeg gleder meg virkelig 
til å komme i gang.

Det er en ungdommelig etterkrigsmo-
dell som sitter foran meg på stolen på 
Menighetskontoret. Høy er han, slank, med 
Lanzarotebrunt ansikt og en imponerende, 
rufsete hårmanke som går mer i rødt enn 
brunt. 

Hvem er du? Beskriv deg selv.
Inntil nå har svarene kommet raskt og 

fyldig, men nå faller han i tanker. Lange 
tanker. Han skifter stilling i stolen flere gan-
ger før han sier:

- Hvis det er presten du tenker på, vil 
jeg beskrive meg selv som konsekvent i 
det sentrale og liberal i det perifere. Jeg har 
engasjement for Saken og mener jeg er raus 
i forhold til mennesker. Så håper jeg at de 
rundt meg vil oppleve meg som samarbeid-
villig og lyttende. Jeg er innstilt på å ta ting 
i beste mening.

Har du spesielle opplevelser i livet ditt som 
har vært med på å forme deg som menneske?

-Ja, så absolutt. Men det er viktig å nevne 
foreldrene mine som begge hadde bakgrunn 
i Indremisjonen. De ga meg god ballast, 
føler jeg. Jeg har bedt til Jesus hele livet mitt. 
Ellers vil jeg si det slik at jeg har sett Guds 
fotspor i livet. Det har jeg opplevd sterkest 
gjennom personlige møter med mennesker, 
noe som gjør at jeg ikke vil gå i detaljer om 
dette.

vikarsogneprest med mange jern i luften
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Den som har opplevd Bjarne Imenes på 
prekestolen, blir ikke overrasket over sva-
ret han gir på spørsmålet om hva han trives 
best med som prest.

- Å forkynne, svarer han kontant. Det er 
det vanskeligste og beste. Mitt stadige arbeid 
med Guds ord gir et forråd som kommer til 
utløp gjennom prekener over de forskjellige 
bibeltekstene. Det er viktig for meg å bevare 
Bibelens aktualitet. Den er like stor i dag 
som noen gang før. Det er viktig at mennes-
ker forstår og kjenner seg igjen.

Han har selv vært på et tre måne-
ders studieopphold i Hamburg der 
”Kommunikasjon i forkynnelsen” var tema.

I 1970 giftet Bjarne seg med Audveig 
Anne Myklebust som kommer fra 
Sunnmøre. Hun er sykpleierutdannet. 
Sammen har de fått fire barn. Etter hvert 
har de fått fire svigerbarn – og i tur og 
orden åtte barnebarn.

- Vi er så rikelig velsigna, smiler han, 
mens han rister på hodet og hever øyebryna 
nesten opp til hårluggen.

Leseren har muligens stusset på over-
skriften, men her kommer forklaringen:

Jeg har et bestemt inntrykk av at du har 
mye av guttungen igjen i deg. Stemmer det?

 - Vikarpresten ler hjertelig. Jo da, du har 
rett i det. Jeg har vært flyentusiast alt fra 
guttedagene og  bygger fremdeles modellfly 
og deltar i konkurranser. 

Og ikke nok med det. Han har hatt flyser-
tifikat i tre år, skal snart ut og fly mikrofly, 
lettvektklassen av småfly. Om sommeren 
blafrer håret hans i vinden på en  73-modell 
Harley Davidson. (Audveig har nektet å 
være eksosrype, så det er ledig plass bakpå.) 
I luften er han også når han reiser til lei-
ligheten som familien har på Lanzarote og 
når han er reiseleder på turer til Israel eller 
Oberammergau.

Til slutt, Bjarne, fortell litt om mål og 
ønsker for tida i Gjerpen.

- Det er så mangt, svarer han, men først 

og fremst dette å øke menighetens kjenn-
skap til Gud ord og gi den oppvoksende 
slekt hjelp til å leve. Vi går alle i fotsporene 
etter noen som har gått foran oss med gode 
eksempler. Slik må det fortsatt være.

Og det sier presten som føler at han ”har 
kommet hjem” her i Gjerpen. Han gjenkjen-
ner folkelynnet fra ungdomstiden i Larvik. 
Menneskene i menigheten er blide og hjelp-
somme, og han understreker at Audveig og 
han føler seg hjertelig mottatt.

Ja, hjertelig velkomne er dere begge to. Og 
måtte dere trives inderlig vel med mange jern 
i ilden - eller i luften.
Kjell Skjærum
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Hvert år arrangerer Diakoni-
utvalget  en utlodning til inntekt for 
det diakonale arbeidet i menighe-
ten vår. I 2009 var det Marit og Per 
Gunnar Follaug som stakk av gårde 
med hovedgevinsten.

- Ja, trur du ikke vi var så heldige å vinne 
en week-end på Skinnarbu høyfjellshotell, 
da! stråler Per Gunnar, akkurat hjemvendt 
fra luksustilværelsen i tynn fjelluft.

Pleier dere å kjøpe mye lodd?
- Ja, i grunnen gjør vi det, svarer Marit. 

Vi har vært med i så mange sammenhenger 
der loddsalg har vært en viktig del av inn-
tektene, så det ligger liksom i blodet å støtte, 
både ved å selge og kjøpe lodd. Særlig når 
det er unger som står på døra med loddebø-
ker, er det vanskelig å si nei.

Hvordan fikk dere greie på at dere hadde 
vunnet?

De to trekker på smilebåndene. Til van-
lig husker de ikke på å kontrollere om det er 
blitt noen gevinst eller ikke. 

- Det er så greit med Diakoniutvalgets 
lotteri, sier Per Gunnar, for der står det bak-
på loddet om du har vunnet eller ikke. Sånt 
passer oss bra!

- Jeg satt igjen med ei bunke på 29 lodd, 
forteller Marit, og jammen skrapte vi fram 
tur både til Skinnarbu og til Hirtshals. 
Snakk om flaks!!

I det jeg forlater det vintersolbrune ekte-
paret, roper Marit: Du får oppfordre folk til 
å støtte lotteriet, da.  Det er så lett å vinne 
der!

- Ja, også smaker det fantastisk med ekte 
Telemarks-kost! legger Per Gunnar til. - Og 
på toppen av det hele slipper du å vaske opp! 
O, glede! O, salighet! 

For øvrig kan det nevnes at 
Diakoniutvalgets lotteri foregår fra 1. juni 
til 1. november. Vær med å støtte en viktig 
sak!
Kjell Skjærum

Melkebønder med griseflaks
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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

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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Babytrall
Gjerpen menighet fortsetter med å 
arrangere babytrall for babyer som 
er mellom 0 og 1 år sammen med en 
voksen.

Denne våren har det vært 5 babyer 
sammen med mammaene sine som har 
trallet og sunget sammen hver onsdag for-
middag på menighetshuset.  Da synger vi 
for og med barna kjente og kjære sanger og 
regler. 

Etter en times tid med sang er det mulig-
het for litt prat og kaffe rundt bordet for 
dem som har tid til det. Det er flott å se dis-
se små stråler og spreller både med armer 
og ben.

Det er Bergljot Støyle og Kirsten Eliassen 
som er ledere på babytrallen.
Kirsten H. Eliassen

Mathilde, amalie, Elias, Ola og 
Daniel trives godt på babytrall

 

Hva betyr påsken for deg?
Hva betyr påsken for deg og meg?

Skiturer, Kvikklunsj og sol?
Glemmer vi Jesus som ofret seg,
som viste Peter en nådens vei,

etter at hanen gol.

Hva betyr kampen Han kjempet og vant,
der blant Getsemanes trær?

Glemmer vi at bibelordet er sant.
Jesus har brutt syndens lenker som bandt.

Tenk at vi frie er.

Hva betyr korset for deg her og nå?
Er det kun smerte og død?

Glemmer du det du av Jesus kan få?
Livet Han gir - du frimodig kan gå.

”Fullbrakt” fra korset lød.

Hva betyr det som Han gjorde engang?
Tar du imot Ham i tro?

Lar du ham fylle din innerste trang.
Synger du med i oppstandelsens sang?

Kjenner du at Gud er god?

O-A E



FORMIDDAGSTREFF 
på Gjerpen menighetshus

følgende onsdager kl. 11.00 
14. april og 19. mai 

ELDRE-GUDSTJENESTE
onsdag 9. juni kl. 16.30  

i Gjerpen kirke, med påfølgende  
kveldsmat på Menighetshuset.

Velkommen!

Oppslagstavla

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 
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Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

aas bedehus

Søndag 28. mars       
  kl. 18.00  Møte. Thor Gunnar Tvedt. 
 Sang Bjørg Steinbakken. Kveldsmat
Mandag 5. april          
 kl. 19.00 Møte  Kjell Skjærum
Lørdag 10. april                                    
      Sangkveld. Besøk fra Songe. Bevertning.
Søndag 25. april          
 kl. 17.00  Vårfest med basar. Kirsten      
 H. Eliassen, DROPS.  Dessertbord.
Søndag 9. mai              
 kl. 19.00  Møte. Bjarne Imenes.
Torsdag 27. mai                                  
 Møte. Chris Millett.
Søndag 6. juni           
 kl. 15.00   Sommeravslutning på   
 Eriksrød gård. Jon Kristian Sletteberg.  
 Sang og musikk. Utlodning. 



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
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o w gunderssen
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Sneltvedt bedehus 

Onsdag 24. mars         
 kl. 17.30 Påskesamling med basar.  
 Sneltvedt GospelKids
Søndag 18. april     vealøskapellet    
 kl. 12.00          Gudstjeneste på  
 Sneltvedt GospelKids
Torsdag 29. april        
 kl. 18.00  Dugnad på bedehuset
Søndag 9. mai              
 kl. 19.30  Sangmøte med Kirsten H.  
 Eliassen og Glasang.
Torsdag 3. juni             
 kl. 19.30  Møte. Jon Kristian   
 Sletteberg
Torsdag 24. juni          
  kl. 19.00 St.Hansstevne, Reinhardt  
 Enggrav.                  

Venstøp bedehus

Søndag 28. mars          
 kl. 17.00  Palmesøndagkaffe,   
 Fredheimkameratene.
Torsdag 15. april         
 kl. 19.00 Bibeltime ved Chris Millett.
Søndag 25. april                                  
 Møte i Hauges Minde
Torsdag 29. april         
 kl. 19.00 Møte, Reinhardt Enggrav.  
 Ås Musikkforening.
Søndag 30. mai            
 kl. 18.00 Møte. Kirsten H. Eliassen

 

Tapt/funnet
På menighetskontoret har vi noen 
smykker som er funnet i forbin-

delse med diakoniens høstmarked 
siste og foregående år. Savner du 

noe, ta kontakt med beskrivelse av 
det du har mistet.

vi trenger deg!
Annenhver torsdag er det 3 ulike barnegrup-
per på menighetshuset.  Vi trenger noen som 

kan hjelpe oss med å legge tilrette og lage 
mat til denne friske gjengen. Kunne du tenke 

deg å hjelpe til en gang i blant? Da blir jeg 
kjempeglad om du tar kontakt med meg. 

Kirsten Eliassen 99228108 eller 35506330
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Gjerpen kirke
28.03. Palmesøndag  11.00 Lindebø  Dåp 
01.04. Skjærtorsdag  18.00 Lindebø  Nattverd 
02.04. Langfredag  11.00 Imenes  
04.04. Påskedag  11.00 Imenes   Nattverd 
11.04. 1. s. etter påske 11.00 Lindebø  Dåp 
18.04. 2. s. etter påske 11.00 Imenes   Nattverd 
25.04. 3. s. etter påske 11.00 Imenes   Dåp 
02.05. 4. s. etter påske 11.00 Imenes   Nattverd 
09.05. 5. s. etter påske 11.00 Imenes   Dåp 
13.05. Kr. himmelfartsdag 11.00 Lindebø  Dåp 
16.05. 6. s. etter påske 11.00 Imenes   Nattverd 
23.05. Pinsedag  11.00 Abrahamsen  Dåp 
24.05. 2. Pinsedag  11.00   
30.05. Treenighet  11.00 Imenes   Nattverd 
06.06. 2. s. etter pinse  11.00 Lindebø  Dåp 
09.06. Eldregudstjenesten 16.30   
13.06. 3. s. etter pinse  11.00 Imenes   Nattverd 
20.06. 4. s. etter pinse  11.00 Abrahamsen  Dåp 
23.06. St. Hans  11.00   
27.06. 5. s. etter pinse  11.00 Imenes   Nattverd 
     
Valebø kirke     
04.04. Påskedag  17.00 Imenes  
02.05. 4. s. etter påske 11.00 Lindebø  
17.05.    11.00 Imenes  
06.06. 2. s. etter pinse  17.00 Abrahamsen  
          
Luksefjell kapell     
04.04. Påskedag  17.00 Abrahamsen  
13.06. 3. s. etter pinse  11.00 Lekmannsgudstj  
     

Gudstjenester
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Slekters gang

Følg med på menighetens egen 
"Gjerpen-portal" på internett:
www.gjerpen.no er adressen til menighetens hjem-
meside på Internett. Her finner du bl.a. meninghets-
bladet lagt ut med oversikter over gudstjenester og 
arrangementer. 
Nå legges også innkallinger og referater fra menig-
hetsrådsmøtene ut her. 

Døpte i Gjerpen
Lars Sortedal Stensrød
Leander Nicolai Elvsaas
Casper Normann Elvsaas
Daniel Smith Jensen
Sigrid Roksund
Sebastian Andersen
Jon Einar Mathisen
Mathias Westli
Albert Driessen Marthinsen
Aleksander Dyrland Sæther 
(Sykehuset Telemark)
Pernille  Hamberg Riddervold 
(Rikshospitalet)
Rasmus Kittelsen (Tokke, Dalen)
Martin Marum
Amalie Flåtin Vee (Borgestad)
Vilje Johansen Nykås
Bellas Bertina Rusangiza
Linea Norborg Solvang
Erik Holt Solvang
Benjamin Justin Andersen-Haugen
Knut Lundsett Gullhaug
Mons Martinsen
Mathilde Christiansen Neljstrøm
Sondre Sanderhoff Sørensen (Solum)
Sarah Døli Westerhaim
Eirik Rebbestad Kittilsen
Mats Rebbestad  Kittilsen
Timian Hoppestad Refsdal
Mikkel Marhaug  Røstberg

Døde i Gjerpen
Erling Svenkerud f. 1920
Ellen Tomine Lund f. 1918
Kristian Johnsen (Nordre) f. 1908
Rigmor Løberg f. 1943
Henny Sofie Sommerseth f. 1915
Helge Løvseth f. 1925
Hans Andreas Dolva f. 1929(Nordre)
Arne Johan Eikenes f. 1927
Mona Svendsen f. 1961
Birgith Gustavsen f. 1965(Gjemsø)
Gotfred Adolf Hansen f. 1935
Ivar Rosenvold f. 1932
Svein Sigurd Kristiansen f. 1951
Johan Løvseth f. 1925
Hjørdis Reiersdalen f. 1912
Inger Marie Svensson f. 1928
Birger Karl Vatne f. 1922
Lillian Collier f. 1932
Mary Elisabeth Eriksson f. 1925
Solveig Arvesen f. 1921
Alf Berntsen f. 1924
Ole Petter Nærum f. 1948
Gøran Dalene f. 1973
Tordis Stuvøy f. 1923
Tove Ann Strengenes f. 1948
Olav Elsebutangen f. 1927
Margareth Kristine Follaug f. 1922
Yngvar Emanuel Stensåsen f. 1932
Lorens Georg Helberg Karlsen f. 1925
Kamilla Berberg f. 1930
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annenhver torsdag siden begynnelsen 
av februar har det vært full fart på 
menighetshuset. 
Da samles de som er 2 til 5 år i Sprell 
Levende hvor de har sitt opplegg i bombe-
rommet. Det er sang og fortellinger og akti-
viteter som engasjerer denne gruppa. For 
dem som går i 1. til 4 klasse er det Knallfres. 
Dette er en flott gjeng som har det moro i 
sammen. Her er det også ulike aktiviteter, 
utlodning, sang og andakt. Nettopp Gjerpen 
er for dem som går i 5. til 7. klasse og her er 

det mye spennende med data, hjemmesider 
og ulike oppdagelser som de holder på med.
Felles for alle gruppene er at når de starter 
opp kl 17.00 er det et varmt måltid for alle 
sammen opp i salen.  Det er en kjærkom-
men og populær start på samlingene som 
varer frem til kl. 18.30. Det er Asgeir Høgli, 
Astrid Flatin, Marit Follaug, Karin Fjose 
Olsen, Bjørnar Gundersen, Hjørdis Follaug 
og Kirsten Eliassen som er ledere.
Kirsten Eliassen

Supertorsdager på menighetshuset


