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

www.gjerpen.no er adressen til menighetens hjemmeside på Internett. Her finner du
bl.a. meninghetsbladet lagt ut med oversikter over gudstjenester og arrangementer.
Nå legges også innkallinger og referater fra
menighetsrådsmøtene ut her.

Gudstjenesteliste (prekenliste)
står på side 14!
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Andakt: Ein betre vår eingong
Du vår med ljose dagar
med lengting, liv og song; du spår at Gud oss lagar en
betre vår eingong.

-

Så sier sangverset vi er glade i på
denne årstid, og det er sant! Nå ligger fest-halvåret i vårt kirke-år bak oss
nok engang, med sine tre store høytider.
Her er vi igjen minnet om hva Gud har gjort
for oss i historien, gjennom Sønnen Jesus
Kristus. Den nye tids-era, som Bibelen sier,
er begynt. Tenk at vi egentlig feirer vår tidsregning etter dette! (-og ikke etter ”alminnelig tidsregning”). Det er sant og godt.
Frelsens og dermed nyskapelsens
tid er begynt! Evigheten er begynt.
Dette er den nye våren. Det vekst-halvåret som nå ligger foran oss i vår menighet frem til 1. søndag i advent, skal minne oss om at vi er kalt til å bli med i den!
Gjennom dåp og tro innlemmes vi i det
nye Guds Rike. Tenk at tiden er kommet da vi som kristne ikke lenger skal dø
i vår grav! Salmen sier: ”Bøtt er brøden,
død er døden, død er døden som syndens
sold! Nu ligger graven -midt i Guds-haven,
midt i Guds-haven, i Jesu vold!” - slik
Jesus understreker, ”Jeg lever, og dere skal
leve!” -Faren er bare at vi kan dø før vi når
graven, av sult. Alt liv, også det nye evige,
trenger næring for å leve. Denne næring får
vi fra Ham som lot oss få begynne det evige
liv da Han møtte oss med sitt. Nådens midler, Ordet og sakramentene, gir og nærer
det nye livet.
Vekst-tiden i vårt kirkeår sier med
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Skriften: Spis! Ta rikelig til deg av nådens
midler- vær til stede når de bys frem! - Ofte
er vi som barn og sier: Jeg trenger ikke mat!
Foreldre sier: Joda, det gjør du! - selv om du
ikke synes det i øyeblikket; skal du bli stor
og sterk, så spis! Slik er også hemmeligheten med kristen-livet: Vi kan ikke selv
gi oss vekst ; vi kan bare spise (av nådens
midler) - så skal Gud gi veksten! (NB: Men
uten nådens midler er det vanskelig, selv for
Gud!)
Å være kristen er ikke å streve med å
løfte seg selv etter nakke-håret; et håpløst
prosjekt. Nei, å være et Guds barn er å la
Jesus bære deg, med tyngden av alt det som
tynger! Og gi vekst og trivsel - for (den nye)
våren skal vare evig. Den er såvidt begynt.
Ennå kan det komme tilbakeslag. Vi synder
og feiler igjen. Da er det viktig å huske at
en kristen er ikke et menneske som er bedre
enn andre, men som vet om at en ikke er
det, og tar konsekvensen av det: lever i den
daglige omvendelse til Jesus Kristus, og
mottar syndenes forlatelse. Tross vårens
tilbakeslag av kulde-dager, går det dog
fremover mot varmere tider - også i vårt liv
ved Åndens helliggjørelse av den som tror.
Godt vekst-halvår, kjære menighet! Gud vil
gjerne gi det.

Bjarne Imenes
sokneprest
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Fra menighetskontoret til grønne enger
Ranveig Moe har hatt sin siste dag på jobben
– på Menighetskontoret. Etter 15 års trofast
innsats med selvpålagte arbeidsoppgaver
”langt utover instruksen” velger hun nå å
trekke seg tilbake med AFP.
Hun har vært menighetens vennlige
ansikt utad, sier de som har arbeidet sammen
med henne. Mennesker som kommer innom
på kontoret i et eller annet ærend, føler
seg velkomne og blir tatt godt hånd om av
Ranveig. Hun fortjener så visst mange gode
år framover.
- Ja, nå velger jeg å si stopp, sier Ranveig.
Jeg har bare greidd å gå i 20% stilling den
siste tida, så nå får nye og yngre krefter
overta.
Hun vil bli savnet på Menighetskontoret,
for i tillegg til å ha utført sine arbeidsoppgaver med føring av kirkebøker og tilrettelegging for regnskapsfører på en utmerket
måte, har hun vært en svært positiv miljøskaper.
- Takket være Ranveig har vi hatt friske
blomsterbuketter omkring oss. Og potteplantene har overlevd utelukkende på grunn
av henne. Også kakene hennes da! Hun har
funnet en grunn ”til å feire” med jevne mellomrom, forteller lykkelige medarbeidere.
Ranveig har en stille, beskjeden fremtreden. Det er fort gjort å plassere henne i
gruppen ”de stille i landet”. Men det er til du
skal intervjue henne. Hun har masse å fortelle og sterke meninger om mangt. – og litt
av et temperament, roper Lars Uno, mannen
hennes fra kjøkkenet i Luksefjellvn. 632. Men hu roær seg veldig fort.
- Ja, det er riktig det, innrømmer
Ranveig, særlig når jeg synes noe er urettferdig, enten jeg er vitne til det på TV eller i
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virkeligheten. Jeg tror det er viktig at vi ser
hverandre, legger hun til. Travelheten gjør at
samfunnet vårt blir kaldere. Mange blir ikke
sett og føler seg skuffet og såret over det.
Derfor må vi anstrenge oss for å gi hverandre mer tid.
Ranveig er 1948-modell, født på Skotfoss
og bodde på Tangen, nede ved ælva, til hun
var 17. Hun tok realskole og to-årig handelsskole før hun fikk jobb på Trygdekontoret.
I 1976 kom ”guttungen” til verden og hun
valgte å bli hjemme med ham i to år før hun
fikk jobb i Helserådet som etter hvert ble
til halv stilling. Og så endte yrkeskarieren
med 70% stilling som kontorfullmektig på
menighetskontoret i Gjerpen.
- Den jobben har vært til velsignelse for
meg sier Ranveig med trykk på velsignelse.
Det har vært stort å møte så mange forskjellige mennesker og fine medarbeidere. Jeg
har stortrives.
Er det spesielle opplevelser som sitter
igjen etter disse femten årene?
Ranveig faller i tanker. Det gjør hun ofte
for hun vil at det hun sier skal være ”orn’tlig”.
Og etter å ha vært innom flere episoder og
”saker”, sier hun bestemt:
- Kirkebrannen i 2003 var jo et forferGodt
Godtnytt
nyttfor
forGjerpen
Gjerpen

delig kapittel. Jeg følte vi levde i et slags
vakuum. Vi visste liksom ikke fram eller tilbake, var handlingslammet noen dager før
vi krummet nakken og gikk videre. Vi fikk
så mange positive henvendelser og besøk av
mennesker som følte med oss og kom med
oppmuntring. Ellers vil jeg si at 1000-års
jubileet i 2000 var en fantastisk tid. Vi hadde
mange fine arrangementene og det var så
inspirerende med den gløden og begeistringen mange i menigheten viste. Det var en
herlig tid, smiler Ranveig.
Samtalen med den tro tjener flyter greitt
og lettvint inntil jeg nærmer meg personen
selv og ber henne fortelle om noen gode/
sterke sider som hun har. Da blir damen
umedgjørlig.
- Nei er’u gæern? Det æ’ke noe å snakke om! Jeg æ’ke noen helgen, skjønner’u!
utbryter hun og er på vei opp av stolen og ut
av stua hvor vi sitter.
- Ranveig er naturlig beskjeden, minnes
jeg en av staben på kontoret sa.
- Du kan trygt skrive at hun er en
omsorgsperson utenom det vanlige, sier
Lars Uno og kommer inn fra kjøkkenet.
Han forstår nok at intervjuobjektet har satt
munnkurv på seg selv.
- Hun har vært til stort glede, trøst og
nytte for foreldre og svigerforeldre. Og etter
hvert som de er blitt borte, finner hun stadig nye å vise omsorg for. Sjøl er jeg blant de

Kirsten H. Eliassen overtar nå Ranveigs oppgaver på menighetskotoret.
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Menighetsrådsleder
Birger Venheim takket
Ranveig for den trofaste innsatsen.

privilegerte, sammen med resten av familien, nikker husbonden.
Det kunne vært skrevet mye om Ranveigs
blide, vennlige og omsorgsfulle vesen, men
siden hun selv ikke vil prate om det, spør jeg
til slutt:
Hva nå, Ranveig?
- Ja, nå skal Lars og jeg kose oss sammen
med familien vår. Vi synes vi har det så godt
og ser fram til rusleturer i nærmiljøet, eller
kanskje på Skotfoss-stien. Jeg vil hygge meg
med brodering, baking og litt lesing. Jeg gleder meg til å gå rundt i hagen og se planter og trær i blomstring, luke og slå plenen.
Også vet jeg at jeg fortsatt vil besøke Gjerpen
kirke og mitt eget bedehus på Aas. Der trives jeg. Morgnene her hjemme er også små
høytider. Lars og jeg leser ofte et kapittel i
bibelen som en start på dagen Og vet du
hva? Morgenen da jeg skulle på avlutningslunsj på kontoret, leste vi salme 23 sammen.
Og tror du ikke at det var hilsenen jeg fikk
også fra staben??!!
”Herren er min hyrde, jeg mangler
ingen ting.” Og det er jammen sant!
Ja, kjære Ranveig, måtte du få være i
grønne enger i mange år framover. Og måtte godhet og miskunn følge deg alle dine
dager,
Takk for innsatsen - langt utover instruksen - Ranveig!!!
Kjell Skjærum
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Oppslagstavla
Skrapelodd

Diakoniarbeidets skrapelodd har kommet.
Ta kontakt dersom du øsnker å kjøpe
eller kanskje gjøre en innsats med å selge.

Praktisk informasjon om konfirmant-tiden

INFO-Møte 28. sep med foreldre/foresatte.

Tirs 28. sep. kl. 19.00 Gjerpen Menighetshus: Møte med foreldre/foresatte. (ikke konfirmanter, de har sitt eget møte tors 30.
sep.) På møtet vil dere få en fullstendig plan for hele konfirmanttiden med datoer og mer informasjon om opplegget.
Har dere spørsmål dere trenger svar på før den tid, så ta kontakt!

Nylende Byggsenter AS

Gjerpensgt. 3, 3716 Skien
Tlf. 35 90 54 20 - Fax 35 90 54 21

GJERMUNDSEN
Kunst & Rammer
Luksefjellvn. 201
Tlf. 35 59 03 89
Mobil 917 96 078

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien
Tlf. 35 52 41 29 – 47 86 11 86
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• Skapbil m/løftelem • Flytting
• Oppdrag for private
6

Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Alt innen tømrer- blikkenslager
og enklere murarbeid
Kjetil Bjørnback:
Finn Harald Stensrud:
Frank Andersen:

920 69 336
950 65 089
951 41 481
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Leirsommer

Hver sommer er hundrevis av barn, ungdom og voksne på leir på
henholdsvis Oksøya leirsted og Fjordglimt leirsted.
Oksøya leirsted eies og drives av Normisjon Region Telemark.. Fjordglimt eies og drives
av Det Norske misjonsselskap. Disse leirstedene brukes egne leirer eller konfirmantleirer,
leirskoler, kurs/konferanser eller andre arrangementer der arrangøren leier stedet. Å være
sammen på denne leir er helt topp. Her treffer en nye venner, eller dem en har vært på leir
sammen med før. Gjennom et slikt fellesskap knyttes kontakter og bånd for livet.
Oksøya leirsted ligger på Oksøya- en øy i
Eidangerfjorden, ca 10.min. med ferje fra
Brevik. Leirstedet er bygd for sommerbruk
og har stort uteareal med fotballbane,
volleyballbane, badestrand, tråkkebåter,
kanoer og robåter. I hovedhuset er det bl.a.
aktivitetesrom m/innebandy og bordtennis.
Stedet har to internatbygg med til sammen
94 sengeplasser- vesentlig på 4-manns rom.
Følgende leirer arrangeres i sommer:

Fjordglimt leirsted ligger vakkert til ved sjøen i nærheten av Valle i Bamble. Her er det
muligheter for mange slags aktiviteter på de
store fine grasslettene ved leirstedet. Det er
heller ikke lagt å gå for å ta et bad i sjøen.

Kompisleir 24. - 28.juni
Kids Camp 29.juni - 1.juli
Besteforeldre- og barnebarnleir 2. - 4.juli
Ta Sjansen 2. - 6.august

Sommerleir (2.-4.kl.) 27. - 29.juni
Tweens leir (5.-7-kl.) 30.juni - 3.juli
St.Hans-aften.kl.18.00 Stor familiesamling.
Familiecamp -for alle aldre. 5. - 11.juli.
- Mandag 5.juli fra kl.16.00 Stor sommerfest
med konsert av gruppa ”Seven”
- Lørdag 10.juli kl.12.00 Stor markedsdag
med bl.a.loppemarked, åresalg, salg av
rømmegrøt, suppe sveler,vafler, mm.

Regionkontor
Tlf: 35 52 28 78
E-post:
region.telemark@normisjon.no

www.nmsu.no/tevebu
Tlf. 32 83 38 05 tirsdag-torsdag

Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30
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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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Jonsok - tro og overtro
23. juni ferier vi St. Hans. Det
markerer vi først og fremst ved å
brenne bål St. Hans aften den 23.
juni. Men det er den 24. juni som
er merkedagen på primstaven,
og som har betegnelsen Jonsok,
Jonsvaka eller Jonsmesse. Tegnet
for dagen var et tre, en ljå, ei krone eller et kors.
På same måte som jul er
midtsommerfesten en gammel hedensk
tradisjon. Den var til ære for lyset og
fruktbarheten.
Samtidig
inneholdt
den ritualer som skulle medvirke til at
ondemaktene holdt seg borte fra folk og dyr.
Like viktig var det å verne om avlingene.
Hjelpemidlene var mange og ikke
ulike dem som var knyttet til julefeiringa.
Bålet, ilden, skulle hjelpe sola til å skinne
lenger og ikke miste sin kraft. Den samme
effekt oppnådde man ved å trille hjul ned
skråninger. På den måten ville avlingene bli
bedre. De markene som bålet skinte på, ville
bli ekstra fruktbare. Bøndene pleide å stikke
løvkvister i hjørnene på åkeren. Dette skulle
beskytte åkeren mot de underjordiske. Fjøs,
stall og dyra selv ble merket med korsets
tegn for å vernes. Enkelte steder kastet man
ei ”heks”. laget av kvister og gamle klær, på
bålet. Dersom et par danset rundt bålet, ville
det forsterke trolldomskraften.
Flere steder var det vanlig å hoppe
gjennom bålet. Ved det oppnådde man
både renselse og beskyttelse mot ulykker og
sykdom. Etter hvert fikk dette mer og mer
preg av lek, og derfor konkluderer mange
gamle tekster med at St. Hans kvelden ”var
tida for lek, dans og drikk”. Og det er vel det
våre dagers feiring bærer preg av?
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Mange mente at St. hans natta hadde
en særegen kraft. Duggen på marka denne
matta hadde legende virkning på øyelidelser.
Legende urter skulle samles inn, helst rundt
kl. 24. Unge kvinner kunne samle seg sju
eller ni forskjellige urteplanter, skåret med
sølvkniv, og legge dem under hodeputa.
Da ville de drømme om sin tilkommende
ektemann.
I den kirkelige festkalenderen er denne
dagen til minne om døperen Johannes.
Han fremsto som forløper for Kristus, og
derfor ble dagen for hans markering lagt et
halvt år før Kristi fødsel. Ifølge Augustin la
kirken Johannes merkedag til 24. juni for å
fordrive den hedenske feiringen knyttet til
sommersolverv. Olav Trygvasson prøvde
å erstatte blot og drikking ved de store
kirkelige feiringene og helligdagene med
høytidsdrikker, og dette gjaldt også for
Jonsok. Opp gjennom årene har kirken
vektlagt dagen med ulik tyngde.
De fleste jonsoktradisjonene var
konsentrert til kvelden før og natta til
jonsokdagen. Jonsoknatta var ei viktig
våkenatt i katolsk tid, med valfart til hellige
steder, nattmesser og våker i kirkene.
I Kristian den femtes norske lov ble
Jonsokdagen offentlig høytidsdag under
navnet St. Hans Babtistæ Dag. Dette
ble imidlertid opphevet i 1771 gjennom
”Festdagsreduksjonen”.
Men
enkelte
steder i Vestfold er dagen fortsatt fridag.
Fremdeles er Sankt Hans dagen den største
festdagen i sommerhalvåret. Den kirkelige
markeringen av dagen er ikke særlig
sterk lenger, men søker du til kirkelige
arrangement denne dagen eller St. Hans
kvelden er det gjerne tekster fra Joh. 3.25-31,
der vi finner Johannes’ vitnesbyrd om Jesus:
Joh 3,28-29: Dere er selv mine vitner på
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at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt
i forveien for ham. Den som har bruden, han
er brudgom. Men brudgommens venn som
står og hører på ham, gleder seg over å høre
brudgommens stemme. Denne glede er nå
blitt min, helt og fullt.
Så feirer vi St. Hans kveld med bål, lek

og fest, i lag med mange eller innen familien.
Godt er det også å minnes Johannes Døperen
som i sin glede kunne utbryte: ”Han skal
vokse, jeg skal avta.” fordi han visste hvem
Jesus var.
Kjell Skjærum

Ny sekretær

Diakoniarebeider Kirsten H. Eliassen (60%) er ansatt som
sekretær på menighetskontoret i 40%. Hun har vikariert i
stilling et års tid.
Hun vil nå ha full stilling knyttet opp mot Gjerpen menighet.

o w gundersSen
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Kverndalsgt. 6, 3717 Skien
Tlf: 35 90 57 90 - Vakttlf: 90 95 00 35

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
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Gudstjenester
Gjerpen kirke
20.06
27.06
11.07
25.07
01.08
08.08
15.08
22.08
29.08
29.08
05.09
12.09
19.09
26.09
03.10
10.10

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl 10.30
kl. 12.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Abrahamsen		
Dåp
Imenes		
Nattverd
Imenes		
Dåp
Lindebø		
Nattverd
Martha Irene Eriksrød
Lindebø		
Nattverd
Imenes		
Dåp
Imenes		
Nattverd
Lindebø 		
Konfirmasjon
Lindebø 		
Konfirmasjon
Lindebø		
Konfirmasjon
Abrahamsen		
Dåp
Abrahamsen		
Nattverd
Imenes		
Dåp
Lindebø		
Dåp
Imenes		
Nattverd

Luksefjell
29.08 kl. 12.30

Imenes 		

Konfirmasjon

Imenes		
Lindebø

Konfirmasjon

Valebø
29.08 kl. 10.30
26.09 kl. 17.00
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Slekters gang
Døpte i Gjerpen

Døde i Gjerpen

Anton Nomme
Johannes Thalamus Gibbs
William Andreas Aardal
Oscar Dahl Bomodden
Alexander Robin Høvset
Leon Victor Sandvik
Joakim Tharaldsen
Tirill Angelica Thunes
Henriksen
Emilie Stulen Olsen (Eidanger)
Trym Skogen
Ilias El-Busaid Imenes
Henrik Bø Jørgensen
Emrik Walnum Taraldsen
Brede Nikolai Halto
Oliver Flåtelien Østenå

Karin Follaug
Åse Limi
Arne Erling Hagen
Arnt Seland (Nordre)
Edna Constanase Grindlia
Arvid Georg Darre
Aslaug Holt
Sigrid Lund
Guro Kittilsen
Ingrid Paulsen
Harald Urdahl-Aasen
Inge Erland Garvik
Therese Margit Engebretsen (Nordre)
Harald Edvin Håkonsen
Asbjørn Kleven
Karsten Jarmann Andersen
Kjell Hagen
Solveig Andora Jensen
Anne Marie Norborg
Ruth Johanne Holm

Døpte i Luksefjell
Aurora Sofie Nykås Johansen
Kristine Moe Pettersen

Vigde i Gjerpen

Vigde i Luksefjell
Tove Sanderhoff og
Anders Sørensen
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Linda Larsen og Kim Ronny Lorentsen
Karoline Rebbestad Bråthen og Jon Terje Kittilsen
Anne Cathrine Kjærnem og Are Enger
Hege Schriwer og Paal Skoe
Lene Lysa og Børt Inge Von Haffenbrädl
Hege Holmberg og Bjørn Erik Bjøre
Rikke Støkke og Stig Hagen
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Trosopplæring for alle i Gjerpen
Frem til 1969 var det offisielt vedtatt at skolens kristendomsundervisning
samtidig
var den norske kirkes dåpsopplæring, og den lokale presten
hadde blant annet ansvar for
å se til at undervisningen fungerte.

Siden har det kommet flere generasjoner av lover og læreplaner for undervisningen i skolen. Og i dag er kristendomsfaget erstattet med faget Religion, livssyn
og etikk (RLE), der undervisningen skal
være ”objektiv, kritisk og pluralistisk” og
ikke inneholde ”forkynnelse eller religionsutøvelse”, i følge utdanningsdirektoratet.
Dermed sitter foreldre, faddere og
menigheten igjen med ansvaret for å følge
opp dåpen og gi barna det de faktisk blir
lovet ved døpefonten – uten hjelp fra skolen!
Og i 2003 vedtok Stortinget en viktig
reform – trosoppæringsreformen – som
skal hjelpe til med dette. Resultatet er trosopplæringsplanen ”Gud gir – vi deler” –
der formålet er formulert slik:
"Å bidra til en systematisk og sammen
hengende trosopplæring som
* fremmer kristen tro
• gir kjennskap til den treenige Gud
• bidrar til livstolkning og livsmestring
• utfordrer til engasjement og deltakelse
i kirke og samfunnsliv for alle døpte i
alderen 0-18 år, uansett funksjonsevne”
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Trosopplæringsreformen skal etter
planen være gjennomført i alle landets
menigheter innen 2013, og fra i år, er alle
menighetene i Skien, inkludert Gjerpen,
kommet med. Det innebærer blant annet
at det til høsten skal ansettes en egen trosopplæringsleder, som skal koordinere
ansvaret og oppgavene med å utruste og
inspirere alle frivillige og ansatte medarbeidere til gjennomføringen av denne
viktige oppgaven.
Gjerpen menighetsråd har har oppnevnt et trosopplæringsutvalg (TOU),
som har fått ansvaret for å utarbeide en
lokal variant av trosopplæringsplanen.
Denne ble vedtatt av menighetsrådet før
sommeren, og nå starter det spennende
arbeidet med detaljplanlegging og gjennomføring.
Den lokale trosopplæringsplanen kan
lastes ned fra menighetens hjemmesider
på internett, www.gjerpen.no og kommentarer og forslag til forbedringer i planen kan sendes til tou@gjerpen.no. Du
kan også få en kopi av trosopplæringsplanen ved å ta kontakt med menighetskontoret, eller med lederen i menighetens trosopplæringsutvalg, Asgeir Høgli.
Asgeir Høgli
Godt nytt for Gjerpen

Konfirmant 2011 Gjerpen menighet

Viktig

info

Gjerpen menighet tilbyr et spennende konfirmantår
med: leir på Knattholmen, kick-off, samlinger,
undervisning og gudstjenester...
Siden svært mange ønsker konfirmasjon i Gjerpen menighet ….
og: vi i Gjerpen menighet ønsker å ta best mulig vare på våre konfirmanter, har vi utarbeidet et nytt program for konfirmasjon i Gjerpen.
Programmet er behandlet av menighetsrådet, som gir grønt lys for: 2010
og 2011.

Konfirmasjons-gudstjenestene i 2011 blir siste søndag i august: 28.08.11
og første søndag i september: 04.09.11

Vi tilbyr Helhetlig trosopplæring
gjennom

konfirmant-leir:

onsdag til søndag 29.juni til 03.juli 2011, i uken etter skole-slutt
med: undervisning og spennende aktiviteter.

I tillegg, før leiren: ”kick-off,” Good Friday, gudstjenester og
KN-aksjon …
Høres det spennende ut? SISTE FRIST: NÅ …
Ta KONTAKT med MENIGHETSKONTORET
Håvundvegen 5, 3715 SKIEN. TLF 35 50 63 30
For innmelding og betal påmelding kr. 500 Til Konto:
2610.26.06174 Gjerpen menighet. Konfirmasjon med
Leiraktivitet innebærer egenandel på i alt kr 2.000.
Hilsen Gjerpen menighet v/ Svein Lindebø (Konf.ansv.)
lindeboe@online.no Mob.tlf: 971 85 048

Godt nytt for Gjerpen
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Konfirmant2009/2010
Gjerpen menighet
ARRANGERER:
konfirmant-leir:
i VRÅDAL

onsdag til søndag
11. – 15. august 2010
med: undervisning og spennende aktiviteter.

Konfirmasjonsgudstjenester 2010
i Gjerpen siste søndag i august: 29.08.10
og første søndag i september: 05.09.10
og: i Valebø og Luksefjell 29.08.10

Hilsen Gjerpen menighet
v/ Svein Lindebø (Konf.ansv.) Håvundv.5, 3715 Skien lindeboe@online.no
Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

Mob.tlf: 97185048

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

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
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Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 59 Godt
– Mobnytt
906 98
for745
Gjerpen

Godt nytt for Gjerpen
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4417 Søtte til Menighetsbladet

2610.26.06174

Gjerpen Menighet
Håvundvegen 5
3715 SKIEN

Ønsker du å
annonsere i

menighetsbladet?

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!

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

www.kirkens-sos.no

Ta kontakt!
KRISTELIG BOKHANDEL

Ønsker du å

SKIEN - TLF: 35 53 00 25
kriboo@frisurf.no

annonsere i

menighetsbladet?
Ta kontakt!
Ønsker du å
annonsere i

menighetsbladet?
Ta kontakt!

Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

Peis og flisarbeider
Tlf: 35 59 04 11 - Mob: 95 84 53 60

GRAVSTEINER

Telemark Stein

Telemarksv. 30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil 905 91 851

AS Mobile

16

Oscarsgate
3724
Godt3,nytt
forSkien
Gjerpen
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

