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Diakoniarbeider: Kirsten H.Eliassen
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Birger Venheim  
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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
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VIKTIGE TELEFONER( Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

kommer ut 4 nr. pr. år

E-post:  
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Redaktør: Ole-Andre Eliassen
Redaksjon: Nils Terje Sneltvedt
 Kjell Øivind Skjærum 
 Bjarne Imenes
Neste nummer av menighetsbladet kom-
mer etter planen ut sist i november.
Siste frist for innlevering av stoff er
10. november.
Se også internett: www.gjerpen.no 

Gudstjenesteliste (prekenliste) 
står på  side 14!

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

www.gjerpen.no er adressen til menighe-
tens hjemmeside på Internett. Her finner du 
bl.a. meninghetsbladet lagt ut med oversik-
ter over gudstjenester og arrangementer. 

Nå legges også innkallinger og referater fra 
menighetsrådsmøtene ut her. 
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Det var en dame i menighe-
ten som skulle skrive andakt til 
Menighetsbladet denne gang. Og 
det gjorde hun. En fin andakt ble 
levert redaktøren på en lapp, men 
så ble lappen borte. Jeg mistet 
andakten.

Kanskje finner jeg den igjen? Kanskje 
kan hun skrive den på nytt? Men uansett 
blir det denne gang noen linjer fra meg om 
å miste og å finne.

Vi mister og vi glemmer. Slike er det 
bare. "Det er fort gjort å glemme" synger 
Lillebjørn Nilsen.  En annen sanger synger 
om klinkekuler som bli borte i "Vår Herres 
Klinkekuler". Kanskje liker du Erik Byes  
sang og synes den er litt trist, men samtidig 
har litt håp i seg. Sangen om klinkekulene 
lar oss tro at Gud leter mer i morgen og så 
finner oss igjen. Det er jo bra.

Bibelen forteller oss imidlertid om et 
større evangelium. Jesus forteller lignelsen 
om den bortkomne sauen. Her hører vi om 
sauen som selv har rotet seg bort, men som 
likevel hyrden leter og finner.

Slik er det nemlig i Guds rike. Vi blir 
ikke mistet og glemt av Gud. Nei i Jeremia 
49 leser vi:

 15 Kan en kvinne glemme sitt diende 
barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fød-
te. Og selv om en mor kan glemme så vil jeg 
aldri glemme deg. 16 Jeg har tegnet deg i 
mine henderdine murer står alltid for mine 
øyne.

Men om ikke Gud mister, så kan vi like-
vel rote oss bort, slik som sauen. Da er det 
velsignet å vite at Gud gir oss ikke opp. Nei, 
han leter til han finner. Så er det opp til deg 

og meg å la oss finne. 
Gud famler ikke i blinde, løfter på stei-

ner og rydder i det uvisse. Han er ikke råd-
vill, men målrettet gjør han det han kan for 
å få deg og meg berget for himmelen og 
evigheten. For han bryr seg  om oss. I Lukas 
12 står det:

6 Selges ikke fem spurver for et par skil-
ling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud.  
7 Men til og med hvert hår dere har på 
hodet, er telt. Så frykt ikke! Dere er mer 
verd enn mange spurver.

 Vi kan nok prøve dra langt bort fra ham, 
men han er alltid nær. Gud er ikke lenger 
unna enn et "JA" fra deg og ditt hjerte.

For Gud handler  det altså ikke om å ikke 
vite hvor du er er. Nei, spørsmålet er om du 
vil bli funnet og komme hjem til ham.

Det har seg nemlig slik at uansett hvor-
dan du har rotet det til i livet ditt, så er det 
tilgivelse å få hos ham som elsker deg mer 
enn  noen andre. Du er verdifull for Gud.

"Jeg har tegnet deg i mine hender", les-
te vi i Jeremia. Jesus har naglemerker som 
viser at han gikk i døden for deg og meg. 
Naglemerkene forteller om en Frelser som 
ble naglet til et kors. Men det var hans kjær-
lighet til deg og meg som bandt han til kor-
set da han tok straf-
fen vår på seg.

Du kan derfor 
hvile i det gledens 
budskap at det alltid 
er håp og tigivelse 
hos Gud. Han er 
ikke den som mis-
ter.  Han er den som 
finner. Takk og lov.
Ole-andré Eliassen
- rotekopp

Ikke én er glemt av Gud
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"En liten luring" på Eriksrød
Dersom du setter deg i bilen på 
Landmannstorget i Skien sentrum, 
kjører i retning Luksefjell nøyaktig 
15 minutter mens du presser  farts-
grensa til det ytterste og så svin-
ger 90  grader til venstre, står du i 
Luksefjellveien 863. 

Der bor Odd Eriksrød  med kona si, 
Liv. Sammen med henne har han ”fått to 
prektige unger, to fantastiske svigerbarn og 
”seks av verdens herligste barnebarn,” fast-
slår han på myrsnipevis.

 ”Alle” kjenner Odd. Ikke minst leserne 
av dette bladet, menighetsmann som han 
er. Han har drevet egen butikk i snart 25 
år. ”Odds bok og musikk” er et begrep ikke 
bare i Skien og Telemark, men i hele landet. 
For han har kunder fra Finnmark i nord til 
Kristiansand i sør.

I juni fikk han overrakt Kongens sølv, 
og det er grunn god nok til å slå av en prat 
med gladgutten.

Du har vokst opp på et ganske lite små-
bruk, sammen med tre søstrer. Det må ha 
vært beinhardt?

- Ja, forsikrer Odd. Jeg vet hva barne-
arbeid er. Eldstesøstera mi, Martha Irene, 
og jeg jobba lenge før vi begynte på sko-
len. De to yngre søstrene mine slapp nok 
noe billigere unna. Tidene forandret seg jo 
på 50-60-tallet også  Men jeg husker godt 
at pappa blei sjuk under kålrabihøstinga et 
år, og at Martha Irene og jeg kjørte inn kål-
rabien i kjelleren med hest og vogn. Hadde 
jeg vært vitne til noe slikt i dag, hadde jeg 
meldt foreldrene til barnevernet. Vi var 
tross alt ikke mer enn fem og åtte år.

Men tre søstera da! Jeg aner mye under-
trykkelse og isolasjon.

- Nei, faktisk ikke. Mamma hadde et 

uttrykk som hun brukte rett som det var: 
”Vi har bare en gutt,.” og når jeg ville oppnå 
noe, siterte jeg henne: ”Vi hal bale en gutt.” 
Jeg overlevde med den, sikkert til en smule 
ergrelse for jentene.

Men de bodde trangt, forteller Odd. 
Mor, far og fire barn disponerte kjøkken, 
stue og entre. Resten av rommene på går-
den var tatt i besittelse av annen familie. - 
Og tru det eller ei, vi leide ut et rom oppe 
på loftet. De få kronene det innbrakte, var 
helt nødvendig for familien.

Du har ikke all verdens av skolegang. 
Men du har lært deg å lese.

- Å, kom ikke her, humrer bokhand-
leren. Jeg har 7 års skolegang på Mo 
Universitet som vi har kalt det, med, for 
meg, verdens beste lærer, Sporastøyl. 
Samtlige trinn var samla i ett klasserom, 
men det var ikke alltid det var elever på alle 
trinna. En førsteklassing delte dobbeltpult 
med en syvendeklassing. Litt av en utfor-
dring for en lærer. Men vi stortrivdes og tok 
friminutt når det passa, gjerne gode og lan-
ge. Etter hvert ble det to-åtig handelsskole 
på kveldstid sammen med jobbing

Ja, du har prøvd deg på litt av hvert?
Kjøpmannen synker ned i stolen og lar 
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tankene fare tilbake til femtitallet da han 
startet som billettør på Nordborgs bilru-
ter. Deretter fulgte 15 år i firmaet Bergsli 
hvor han var ekspeditør og heismontør. Så 
fulgte noen år som disponent i Norrøna bok 
og papir, før han i kortere tid kombinerte 
bondeyrket med å være dagpappa. Også 
maskinfirmaet Aabjørnsrød fikk nyte godt 
av hans tjenester før han i 1987 startet opp 
med sin egen ”Odds bok og Musikk.

- Også kan du føye til at jeg har kjørt 
buss på si i ca. tjue år. I ti av dem kjørte jeg 
kirkebussen  på kryss og tvers i sognet vårt 
en søndag i måneden. Starta kl. ni og var 
hjemme kl. tre om ettermiddagen.

Du er nevenyttig. Jeg har bestemt inn-
trykk av ut du får til det meste.

- Pappa sa gjerne: Har du poteter og stål-
tråd, så har du mat og redskap. På en gård er 
det alltid noe som skal repareres og holdes 
ved like. Jeg gikk i god skole hjemme, og det 
har jeg utvilsomt dradd nytte av gjennom 
mitt voksne liv. Jeg har i grunnen vært litt 
Pippi Langstrømpe. En av hennes replikker 
var: Jeg kan godt gjøre det, men jeg har aldri 
gjort det før. En må våge å forsøke.

Noen onde tunger påstår at du kan være 
sta. Hva vil du si til ditt forsvar?

Den ellers så blide Eriksrød’en blir 
alvorlig.

- Jeg håper ikke det er en gjengs oppfat-
ning av meg, men her får jeg svare både ja 
og nei. Hvis noen mener det er å være sta 
når en står på egne meninger, så har de rett. 
Jeg er konservativ i synet på alkoholbruk og 
dans i kristne miljøer, for eksempel, men jeg 
føler vel at jeg ikke er så stri på bagateller. 
Jeg kan da innrømme at jeg har tatt feil av 
og til. Bare det ikke blir for ofte, legger han 
til mens han prøver å holde seg alvorlig.

Men når jeg ber ham vise meg høyre-
handa si, og jeg konstaterer et tydelig arr  på 
tvers av handflata, må han krype til korset.

- Joda, joda, mumler han, også nå med 

et smil, Martha Irene og jeg tretta om en 
kniv en gang. Dessverre holdt jeg i knivbla-
det og hun i skaftet. Hun vant den duellen. 
Men jeg har arr i handa. Det har ikke hun.

Det er vel ikke så mange som vet at Odd 
er litt av en spillefugl. Ikke nok med at han 
er en av de få som spiller på harpeleik, ei 
flat kasse med lokk, der lokket har et rundt 
hull, og hvor det er spent fra åtti til hundre 
strenger over. Men han har også et uttrykk 
som lyder omtrent slik: Jeg har sendt inn ”en 
liten luring”

Hva legger du i det Eriksrød?- 
Det er nå måte på hva en skal stå til rette 

for i et menighetsblad. Men jo da, det betyr 
å sende inn en tippekupong eller kjøpe et 
flakslodd eller en lottokupong.

Han roter i baklomma og finner fram 
pengepungen. Fra den drar han opp en gul-
net kvittering hvor jeg kan tyde kr. 8862.

- Det er summen jeg vant på en enar-
met banditt på Kiel-ferja, triumferer han. 
Slår du den!

Nei, det gjør jeg selvsagt ikke. Og vi går 
videre uten at jeg ber ham fortelle om de 
gangene han har tapt.

Men så til hovedsaken, Odd. Kongens 
sølv. Hva  følte du da? (Er det ikke slik en skal 
spørre?)

Han faller i dype og lange tanker før han 
titter opp og sier: 

                      -fortsetter på neste side
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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

- Totalt overrumplet . Jeg har trodd at en 
måtte gjøre så mye mer enn det jeg har gjort 
for å kunne få den. Men når jeg nå engang 
har fått den, er jeg både stolt og takknemlig. 
Særlig uttrykket Frivillighetsarbeider som 
fulgte med medaljen, gledet meg, for det er 
det jeg føler jeg har vært.

Jada, i over 50 år har han drevet barne- 
og ungdomsarbeid på Aas bedehus, kjørt 
kirkebuss, delt ut Menighetsbladet, deltatt i 
forskjellige sanggrupper, vært med på dug-
nader, osv. osv. osv. 

Har du aldri gått lei, vært fristet til å 
slutte?

Etter litt betenkning svarer han så opp-
riktig at jeg uten videre tror ham:

- Nei, jeg har faktisk ikke det. Av og til 
ønsker jeg at jeg kunne finne på noe nytt, 
gjøre noe annerledes, men jeg opplever fak-
tisk at ungene vil ha det slik som jeg gjør 
det. Prøver jeg en vri, protesterer de og skal 
”ha det på gamlemåten”. Dessuten er det 
blitt slik at jeg slipper en del andre oppgaver 
fordi jeg liksom hører hjemme i underavde-
lingene. Sist men ikke minst stortrives jeg 
sammen med ungene. Folk som kommer 
innom og hører støynivået, lurer på hvor-
dan jeg holder ut, men jeg en del av støyen 
sjøl og legger knapt merke til det. Jeg elsker 
støyende utlodninger og bingo-kvelder, ler 
han

Ja, velsigne deg, Odd, det er godt slike 
som du finnes. Byen vår, bygda vår, menig-

heten vår og Aas bedehus hadde vært fat-
tigere uten deg.

Was nun, kleiner Mann? Du nærmer deg 
sytti. Er det ikke på tide å pensjoner seg? 

- Jo da, det blir jo til det etter hvert. Men 
i Guds rike er det ikke noe som heter pen-
sjonsalder, så vidt jeg vet. Jeg slutter ikke 
uten videre i barnearbeidet på Aas i alle fall. 
Men jeg gleder meg til å utvide ei uke til to 
uker neste gang Liv og jeg reiser til Hellas. 
Da skal jeg ned og kose meg med en mør 
biff og Cola.

Og hvorfor Odd Eriksrød foretrekker 
biff og Cola og ikke Mousaka og Stifado, 
kan du jo spørre ham om neste gang du 
treffer ham.

Lykke til videre, kjære Odd. Vi unner 
deg mange, mange gode år sammen med 
familien og venner.
Kjell Skjærum

Odd og kona Liv koser seg gjerne 
på tur, som her i Praha.
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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 

Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

11

Høstmarked
lørdag 23. okotber fra kl.11.00

Diakoniutvalgets årlig markedsdag betyr salg 
av bakeverk, grønnsaker og små-lopper. 
Det blir flere utlodninger og kafeteria.

velkommen til en hyggelig dag der du også 
støtter menighetens diakoniarbeid.

Har du noe å komme 
med til oppslagstavla,

så send inn til 
redaksjonen!
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For en konfirmantleir

Godt nytt for Gjerpen

Det var en spent gjeng som som 
fyllte turbussen pluss ledsagerbi-
ler tidlig onsdag morgen i striregn. 
Konfirmantene var spente av året 
fordi de hadde mange tanker om 
det som lå foran uten at følte at de 
visste hva som kom. 

Ungdomslederne var spente fordi de 
ikke helt ennå kjente årets utgave av håpe-
fulle.- De voksen-ansvarlige var spente for-
di enhver leir vil leve sitt eget liv og lage sin 
egen historie, som man sier om Odds (og 
alle) fotballkamper. Så ble det en kjempeleir 
i Vrådal 11. -15. august.

Allerede oppover forsvant snart regnet 
til fordel for solskinn, Vrådal hotell var en 
behagelig og idyllisk beliggende ramme 
om et fellesskap som etter hvert rommet 
det meste – fra innholdsrik og illustreren-
de konfirmantundervisning til gruppeak-
tiviteter som kano-padling i fantastiske 
Vrådalsvannet, bading, hesteridning, klat-
ring (Norges høyeste ute-klatrevegg), bue-
skyting, vannsykling, m.m. Og så den fan-
tastiske fjellturen på lørdagen!

Med i alt 50 konfirmanter, syv ung-
domsledere og fire (i gjennomsnitt) vok-
senledere,  i full utfoldelse – slapp vi likevel 
alvorlige hendelser, kun noen mindre epi-
soder.

Menighetskontoret stillte med hva de 
hadde av mulig kapasitet: Svein, Kirsten 
og Bjarne, som også hadde god hjelp av to 
konfirmant-mødre, samt kollega Georg 
Eichsteller fra Skotfoss – og ikke å for-
glemme de syv fantastiske ungdomsledere 
fra tidligere konfirmantkull som var med å 
sette stemningen. Det ble så bra at det alle-
rede er pågang for å bli med som utvidet 
leder-gruppe på neste års konfirmantleir på 
Knattholmen i Vestfold!
Ref.



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

Kristen i samfunnet -hva er det?
vi lever i et samfunn med rask 

utvikling. Stadig nye problemstillinger 
krever en stlllingtagen – hva mener du 
om dette ? Hva er rett å gjøre her?

Her er det viktig at vi besinner oss som 
kristne i samfunnet . Vi har ansvar for det. 
Det heter noen ganger at for eksempel  
”kristendom og politikk må ikke blandes 
sammen”. Dette er et utsagn som ikke er 
brukbart, til det er det alt for unyansert. La 
oss se på vårt utgangspunkt:

Det er den allmektige Gud som ifølge 
vår tro har skapt universet. Vår kjente ver-
den er hans eiendom. På tross av mennes-
kets fall har Han gitt oss sin vilje for livet, 
loven i de 10 bud. Dette er ikke bare gitt til 
de kristne, men til alle mennesker for å ver-
ne om det gode , mot det onde. Og vi kjen-
ner verdiene igjen som gode – når vi hører 
dem.

Situasjonen kompliseres når det på 
grunn av syndefallet og det ondes herjinger 
i verden ikke er mulig å  lage alle lover som 
blå-kopi av Guds  gode bud. ”For de hårde 
hjerters skyld, har Moses gitt dere lov til å 
skilles,” sier  f.eks. Jesus. Ofte blir det snakk 
om å finne det minste onde som norm – 
håndhevet med makt, for i størst mulig grad 
å verne om det gode livet.

Dette er ikke lette avveininger, og det er 

her vårt ansvar som kristne samfunnsbor-
gere kommer inn. Fornuften er også skapt 
av Gud, og gjenløst i frelsen, for å brukes 
så langt den kan, men vi må ikke gå forbi 
at utgangspunktet for verdi-vurderingene 
våre alltid må være Guds vilje i hans ord . 
Hvordan finne løsninger som mest mulig er 
i trå med Skaperens vilje ?  

Her stilles det kravet til oss at vi vet hva 
Bibelen sier – og hva den ikke sier noe klart 
om. Noen ganger er det flere veier til Rom, 
andre ganger ikke. Dette må vi vite forskjell 
på. Bibelen sier f. eks. at homofilt sam-
liv er synd, men ikke at det er synd å bore 
etter olje i Lofoten. Men er det forsvarlig-?  
Hvordan gi administrative lover som mest 
mulig legger til rette for det minste onde for 
de hårde hjerter?

Kristen i samfunnet er en viktig funk-
sjon. Det er egentlig Gud som styrer verden 
gjennom myndighetene som velges og deres 
lovgivning, og det er vårt ansvar å hjelpe til 
at verdi-vurderingene ikke løsrives helt fra 
Skaperens vilje. 

Meningen med dette ”skjulte” Guds 
verdensstyre i samfunnet, er at det skal gi 
orden, fred og rom –troverdig referanse-  
for evangeliets budskap om frelsen og dens 
hensikt: Gudsrikets- den nye verdens snar-
lige komme i sin fullkommenhet. 
Bjarne Imenes 
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Gudstjenester
Gjerpen kirke

05.09 kl. 11.00 Konfirmasjon   Lindebø
12.09 kl. 11.00 Dåp    Abrahamsen
19.09 kl. 11.00 Nattverd   Abrahamsen
26.09 kl. 11.00 Utdelinga av 4 årsbok  Imenes/Eliassen
03.10 kl. 11.00 Dåp    Lindebø
10.10 kl. 11.00 Gullkonfirmanter / Nattverd Imenes
24.10    kl. 11.00 Dåp    Abrahamsen
31.10    kl. 11.00 Nattverd   Imenes
31.10 kl. 19.00 Ung messe   Lindebø/Vikstøl
07.11 kl. 11.00 Allehelgensdag  Imenes
14.11 kl. 11.00 Dåp    Lindebø
21.11 kl. 11.00 Nattverd   Imenes
28.11 kl. 11.00 Familiegudstjeneste  Imenes

Valebø
26.09 kl. 17.00 Høymesse   Lindebø
07.11 kl. 17.00 Alleghelgensdag  Lindebø
28.11 kl. 17.00 Lysmesse   Lindebø

Babytrall
Onsdager kl.11.00 på Menighetshuset

Vi synger kjente og ukjente sanger med og for de små.
Kaffe/te for de som vil elleterpå.

Kontakt: Diakoniarbeider Kirsten H. Eliassen 992 28 108
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Slekters gang
Døpte i Gjerpen
Linnea Mariell Andersen
Emilie Katrine Gulseth-Lindberg
Linnea Johannessen Gutterud-
Borgholt
Adrian Tollefsen Michelsen
Daniel Semb, Seljord
Live Rønningen Brustad
Magnhild Synnøve Grossmann
Matilda Røsgaard Gaupseth, 
Ålesund
Marte Thorsen-Enger
Celine Eikland Aagestad
John Bratsberg-Aas
Sigurd Bratsberg-Aas
Juie Salmèn Gåthaug
Alvin Oprann-Hegland
Jakob Thorsen, Skien
Ida Hallgren, Borgestad
Anders Gåserud, Nes

Døde i Gjerpen
Elise Sørbø, 1920
Robert Svenkerud, 1923
Lars Marinius Ekornrød, 1915
Bergliot Brun, 1914
Grethe Katharina Skonseng, 1928
Ivar Kittilsen, 1918
Torgunn Johannessen, 1936 (Nordre)
Rolf Bøydler, 1930
Aleksander Dyrland Særher, 2009 
(sykehuskapellet)
Amborg Røsaker, 1916
Wenche Omdal, 1944
Gerd Josefine Knutsen, 1922
Inger Marie Graff Henriksen, 1957 (Nordre)

Vigde i Gjerpen
Kristine Grøtvik og Anders Johansson
Ruth Hauknes og Brynjar Haugen
Lillian Jeanette Hansen og Vidar Skipar
Ingvild Sørbø og Torbjørn Simones
Lars Andre Sunde og Ingunn Myrestøl
Kjersti Sivertsen og Erik Kaspersen
Monica Mesics og Stian Eliassen
Charlotte Sem Ellefsen og Thorstein Birkeli Dahl
Siri Lill Skau og Lasse Hanes

Vigde i Valebø
Karianne Vala og 
ronny salomonsen
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Stilling ledig som  
trosopplæringsleder 
i Gjerpen menighet
Den nyopprettede stillingen som tros-

opplæringsleder i Gjerpen 
lyses ut i disse dager.

Det skal tilsettes trosopplærer i alle 
menighetene i Skien prosti, og Gjerpen 
og Borgestad menigheter skal etter pla-

nen ansette en felles person, 
i inntil 85% stilling.

Trosopplæringslederen vil ha mestepar-
ten av sin tjeneste i Gjerpen, og får kon-

tor på Gjerpen menighetskontor.

vi håper flest mulig med kompetanse og 
engasjement for kirkelig undervisning 

vil søke denne stillingen. Søknadsfristen 
er satt til 17.9, og du kan få nærmere 

opplysninger om stillingen ved å 
kontakte  lederen 

i Gjerpen menighetsråd, 
Birger venheim Mob. 466 81 570.

Supertorsdag
Menighetshuset
Sprell Levende 2 - 5 år

Knallkul 1. - 4. kl.
Nettopp Gjerpen 5. - 7. kl.

annenhver torsdag
f.o.m. 9/9 (partallsuker) 

kl. 17.00 - 18.30

vi starter med et varmt 
målitd sammen!

vellkommen!
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aas Bedehus
September
Tor. 2. Møte.
 Taler: Kjell Skjærum.
Søn. 19. Nattverdmøte. 
 Taler: Th or EgilAbrahamsen
Oktober
Lør. 16.Åpen bedehusdør/  
 hyggekveld
Fre. 22. ”Damenes aft en”.
Søn. 24. Familiefest,   
 ”Fremad” og UG.
Søn. 31. Misjonsmøte. 
 Taler: Chris Millett
November
Fre.5. Mannsfest.
 Markering av Skrefsrud-j 
 ubileet.
 Taler: Hans Tore Løvaas.
Lør. 20. Basar, ”Freidig”.
Tor. 25. Felles bibeltime   
 Taler: Bjarne Imenes.
Søn. 28. Adventsamling 
  m/ettermiddagskaff e. 
 Taler: Abrahamsen
Desember
Lør. 4. Åpen bedehusdør/  
 hyggekveld.
Søn. 5. Møte. 
 Taler: Tor Bringaker.
Lør.  11. Grautfest. 
 Taler: Bjarne Imenes.
Ons. 29. Julefest.

Seltvedt Bedehus
august
Tors. 26..kl. 18.00
Fre. 27. kl. 19.00
 Samlingsfest. 
 Taler: Ulf B. Rahm. 
September
Lør. 04.kl. 10.00 Dugnad
Tors 16.kl. 19.30.Bibeltime. 
  Taler: Bjarne Imenes. 
Ons. 29. kl. 17.30.   
 Familiefest.
 Sneltvedt Gospel Kids. 
 Taler: Gunn Marit E. Selle 
Søn. 31. kl. 18.00. 
 Misjonsfest NMS kvinnef.
Oktober
Tor. 28.10.10 kl.19.30
 Sangkveld: M. Orheim. 
 Sanger: Martin Åsebø. 
November
Ons. 03.11.10 kl. 17.30.  
 Familiefest. 
 Sneltvedt Gospel Kids. 
Desember
Søn. 05.12.10 kl. 18.00.  
 Årsfest 
 Taler: Terje Hærås   
                                                                 

Venstøp Bedehus
September
Fre.  3. kl.18.00 Hyggekveld.  
 S. Dalene. Bjørg & Bjørg
Fre 24. kl.11.00    
 Formiddagstreff 
 v/ Andaktsmusikken
Man 27 Vårsol
Oktober
Tors 14. kl.19.30 Bibeltime  
 Taler:Bjarne Imenes
Fre. 22. kl.18.00 Vårsolbasar.  
 S. Dalene
Man. 25. Vårsol
Lør. 30. kl.11    
 Formidddagsteff   
 Anne-Berit H. Langmyr
November
Man 29. Vårsol
Desember
Søn 5. kl.18.00 møte. 
 Taler: Kjell Skjærum
Fred 17. kl.18.00 Førjulskos.  
 v/Martin Åsebø
Ons. 29. kl. Juletrefest på   
  Skogplassene

Fellessamlinger 
Normisjon

Hauges Minde:
- Søn.12. september 

- Fre.1. -søn.3. okotber
 Taler: Knut Svein Dale

- Søn.14. novmeber

Bedehusene
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